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Abstrakt 

Disertační práce je zaměřena na analýzu vzduchové neprůzvučnosti jednoduchých konstrukcí 
z hlediska srovnání a vyhodnocení teoretických výpočetních modelů a experimentálního měření  
in-situ.  

V první části byl proveden experiment spočívající v měření vzduchové neprůzvučnosti značného 
množství vybraných jednoduchých zděných dělicích konstrukcí ve vícepodlažní administrativní 
budově postavené na bázi betonového skeletu. Na základě předchozích zkušeností a příslušných 
normových postupů byla v rámci práce z průběhu měření sestavena podrobná metodika měření 
vzduchové neprůzvučnosti. 

Další oblast byla věnována pečlivému vyhodnocení parametrů získaných z měření. Ze získaných dat 
vyplynulo stanovení kmitočtového průběhu neprůzvučnosti pro jednotlivé konstrukce a byly 
stanoveny vážené stavební neprůzvučnosti posuzovaných konstrukcí. 

Značná část práce se věnuje podrobnému popisu dostupných výpočetních metod použitelných pro 
predikci stanovení vzduchové neprůzvučnosti na základě známých vstupních parametrů. Měřené 
případy jsou podrobeny výpočtu čtyřmi různými postupy. Výsledky výpočtů jsou vzájemně porovnány 
s naměřenými hodnotami. 

Experiment v rámci disertační práce dokázal, že vzduchová neprůzvučnost dělicích konstrukcí ve 
stavbách kolem nás často nedosahuje požadovaných parametrů. Stížnosti uživatelů staveb jsou 
mnohdy oprávněné. Proto byly definovány nejčastější možné příčiny podílející se na vzniku takového 
jevu. Dále je popsána úprava konstrukce, jejíž správnou aplikací dojde ke splnění požadavků 
kladených na zvukovou izolaci včetně predikce výsledné hodnoty R´w. 

Pro zlepšení stávající situace jsou v závěru navržena opatření směřující ke zvýšení jakosti v oblasti 
vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí.  

Klíčová slova: Vzduchová neprůzvučnost, akustika stavebních konstrukcí. 

Abstract 

This dissertation focuses on the analysis of sound insulation of simple constructions in terms 
of comparison and evaluation of theoretical computational models and experimental measurements 
in-situ. 

In the first part an experiment was performed, based on measurements of airborne sound insulation 
of a large amount of the simple masonry separating walls in a multi-storey office building 
constructed on the basis of a concrete skeleton. Based on the previous experience, relevant 
standard procedures and the measurements during this work, a detailed methodology for 
measurement of airborne sound insulation was compiled. 

The next part was devoted to a careful evaluation of the parameters obtained from the 
measurements. The evaluation showed the determination of the transmission loss frequency for 
each construction and the weighted building sound insulation of the considered buildings were 
determined. 

Much of the work deals with a detailed description of the available computational methods 
applicable to the prediction of an airborne sound insulation based on the known input parameters. 
The measured cases are subjected to four different calculation procedures. The calculation results 
are compared with the measured values. 

The experiment in this dissertation quietly proved that the sound insulation of the separating 
structures in the buildings around us often does not reach the required parameters. Complaints of 
users of buildings are often justified. Therefore the most common possible causes involved in the 
formation of such a phenomenon were defined. In the following part a modification of the structure is 

described. Its proper application  meets the requirements for the sound insulation, including the 
prediction of the final Rw value. 

To improve the current situation, the precautions aimed at increasing the quality of airborne sound 
insulation of building structures are proposed in the conclusion. 

 
Keywords: Airborne sound insulation, acoustics of building structures 
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1 ÚVOD A PŘEHLED O SOUČASNÉM STAVU PROBLEMATIKY 

Akustika bývá ve stavebnictví často přehlížena a podceňována nejen ve fázi přípravy staveb, ale 
i během realizace. Nejde pouze o kvalitu a jakost poslechu, ale především o tiché, cizími hluky 
nerušené prostředí uvnitř budov, ve kterém lidé pobývají. Podle studie společnosti WHO (World 
Health Organization) moderní lidé stráví v uměle vytvořeném prostředí uvnitř budov až 90 % času. 

Stavební konstrukce jako příčky, stropy, obvodové stěny a střechy ohraničují a  vzájemně oddělují 
jednotlivé prostory v interiéru i exteriéru budovy. Na uvedené konstrukce je kladena řada 
požadavků, mezi které patří i požadavek z oblasti stavební akustiky. Vlastnosti stavební konstrukce 
(např. mezi sousedními místnostmi) vyjadřujeme vzduchovou neprůzvučností. Vzduchová 
neprůzvučnost je vlastnost stavební konstrukce projevující se ztrátou akustického výkonu zvuku při 
přenosu vzduchem prostřednictvím konstrukce [2]. Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi 
v budovách bytových a občanského vybavení musí vyhovovat minimálním požadovaným hodnotám na 
zvukovou izolaci dělicích konstrukcí budov [11]. Na hluk, který se přenáší do chráněného prostoru, 
se pohlíží jako na cizí hluk. Vzduchovou neprůzvučnost dělicích konstrukcí definujeme jako vlastnost 
stavební konstrukce, která je schopna izolovat dvě sousední místnosti z hlediska zvuku přenášejícího 
se vzduchem. Čím je hodnota vzduchové neprůzvučnosti vyšší, tím lepší je izolační schopnost 
konstrukce. 

Akustika vnitřního prostředí staveb je ovlivňována zejména akustickými vlastnostmi stavebních 
konstrukcí – vzduchovou neprůzvučností R´w (dB) a kročejovou neprůzvučností L´nw (dB). Autor 
řešil ve většině případů in-situ právě kvalitu odhlučnění stěn nebo stropů obklopujících chráněné 
prostory [67]. 

Podle zkušeností z měření na stavbách [34], [46], [56], [62], [66] je zřejmé, že velké množství 
zabudovaných konstrukcí nesplňuje požadavky z hlediska vzduchové neprůzvučnosti. 

Jednou z příčin se jeví nedostatečná vzdělanost či nepozornost projektantů. Velmi často dochází 
k záměnám výrobcem udávaných laboratorních hodnot vzduchové neprůzvučnosti Rw s hodnotami 
stavebními R´w, které jsou vždy nižší, neboť zohledňují boční cesty šíření zvuku zabudovaného 
prvku. 

Další příčinou může být vysoká nedokonalost výpočtových metod, kterými jsou konstrukce při návrhu 
posuzovány v rámci projekční přípravy. Dostupnými výpočtovými metodami nelze uspokojivě 
podchytit všechny boční cesty šíření zvuku, které mají na výslednou neprůzvučnost zásadní vliv. 
Limity predikčních metod spočívají rovněž ve vstupních parametrech výpočtů. Jedná se zejména 
o nedostatečnou dostupnost materiálových charakteristik moderních stavebních materiálů 
používaných pro stěny a příčky. 

Třetí příčinou podílející se významně na zhoršení přenosu hluku skrz dělicí konstrukce je způsob 
provedení dělicího prvku na stavbě. Často dochází k neodbornému vedení instalací přímo v dělicích 
stěnách, které jsou těmito zásahy akusticky oslabeny. Nejvýrazněji se na zhoršení podílí nejen 
trubní (proudící) vedení, ale i kabelové průchody v chráničkách. 

Problémy bývají u skeletů, kde snaha o maximální vylehčení výplňových příček vede někdy 
k podcenění zvukové izolace.  

V rámci řešení disertační práce byla vybrána k posouzení akustických vlastností dělicích konstrukcí 
budova skeletu. Jedním z důvodů výběru právě této stavby byly opakované stížnosti, které uživatelé 
vznášeli směrem k nedostatečné zvukově izolační schopnosti dělicích prvků. 

 
Obrázek 1 – Pohled na měřený objekt. 

 

Obrázek 2 – Objekt na ul. Ludvíka Podéště 1875. 
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2 CÍL A OBSAH DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce bylo provedení analýzy vzduchové neprůzvučnosti jednoduchých konstrukcí 
z hlediska srovnání a vyhodnocení teoretických výpočetních modelů a experimentálního měření in-
situ.  

Cíle práce lze shrnout do následujících bodů: 

1 Experimentální zjištění a vyhodnocení vzduchové neprůzvučnosti vybraných svislých dělicích 
konstrukcí v budově skeletu. 

2 Predikce stanovení hodnoty vzduchové neprůzvučnosti Rw metodou technickou – ruční 
výpočet. 

3 Predikce stanovení hodnoty vzduchové neprůzvučnosti Rw metodou technickou – za pomoci 
softwaru Neprůzvučnost. 

4 Predikce stanovení hodnoty vzduchové neprůzvučnosti Rw metodou provozní. 

5 Predikce stanovení hodnoty vzduchové neprůzvučnosti R´w výpočetním modelem podle 
EN  12354-1 [15]. 

6 Příklad zlepšení neprůzvučnosti konstrukce – predikce. 

7 Stanovení příčin diferencí mezi predikcí a naměřenými parametry in-situ. Vyhodnocení vlivu 
bočních cest šíření zvuku v monolitickém skeletu na stavební váženou neprůzvučnost 
jednoduché dělicí konstrukce. 

8 Sestavení názorné metodiky pro praktické měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi 
v budovách. 

 

3 METODY ŘEŠENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Pro řešení cíle 1 disertační práce byl zvolen deskriptivní přístup založený na empirickém rozboru 
již existujících a uskutečněných systémů, aby bylo ukázáno, jak to ve skutečnosti je. Metodou je 
tedy empirický výzkum. Byl proveden experiment, při kterém byly vystaveny zkoumané prvky 
působení specifických předem stanovených podmínek (vstupních veličin) a byl vyhodnocen jejich 
vliv na výstupy a chování systému. 

Pro řešení cílů 2-6 disertační práce se jevil z logických metod jako nejvhodnější proces 
konkretizace. Byl vyhledán konkrétní výskyt určitého objektu z určité třídy objektů a na něj byly 
aplikovány charakteristiky platné pro tuto třídu objektů. 

Na závěr byla provedena indukce, tedy proces vyvozování obecného závěru na základě poznatků 
o jednotlivostech. Indukce zajišťuje přechod od jednotlivých soudů k obecným. Induktivní závěr lze 
považovat za hypotézu, protože nabízí vysvětlení, i když těchto vysvětlení může být v praxi více. 
Závěry induktivních a myšlenkových pochodů jsou vždy ovlivněny subjektivními postoji (zkušenostmi  
a znalostmi), a mají proto omezenou platnost. 

 

3.1 Volba vhodného objektu pro experiment 

Pro experimentální ověření vzduchové neprůzvučnosti dělicích konstrukcí se jevil jako nejvhodnější 
rozsáhlý objekt na ulici Ludvíka Podéště 1875 v Ostravě-Porubě (Obrázek 1, Obrázek 2). 
Šestipodlažní budova se členěním na dvě křídla je konstrukčně řešena jako železobetonový skelet 
s vyzdívkami z dutinových tvárnic Porotherm.  Zvolená stavba ukázkově reprezentuje soudobé pojetí 
přístupu ke stavebním materiálům, technologiím a aplikacím v rámci hospodárného nakládání 
s prostředky. Stavba byla provedena v období 07/2007 až 08/2009, je tedy považována za 
novostavbu. 

Po dohodě s majitelem objektu byly postupně zajištěny přístupy do mnoha prostor potřebných 
k měření, a to v období mimo provozní dobu tak, aby výsledky měření nebyly ovlivněny rušivým 
hlukem z užívání objektu. 
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3.1.1 Popis vybraných dělicích konstrukcí v objektu 
 

Analýze měřením vzduchové neprůzvučnosti stěn byly 
podrobeny všechny příčky oddělující učebny v pavilonu „I“ 
ve druhém až pátém nadzemním podlaží. Dle zjištěných 
podkladů jsou dělicí stěny v tomto případě vyzděny 
z cihelných tvárnic od výrobce Wienerberger – Porotherm 
11,5 AKU – Obrázek 3. 

 

 

 

 

 

Dále vybrané příčky v pavilonu „H“ oddělující kanceláře 
ve třetím nadzemním podlaží – Obrázek 6. Dělicí prvky 
mezi kancelářemi jsou rovněž zděné z cihelných tvárnic 
od výrobce Wienerberger, ovšem vzhledem k nižším 
požadavkům z hlediska akustiky na oddělení kancelářských 
prostor dle [11] byl zvolen materiál Porotherm 11,5 P+D – 
Obrázek 5.  

 

 

 

Obrázek 6 – Půdorys 3. NP pavilonu „H“ se zaznačením analyzovaných konstrukcí. Zdroj [18]. 

V závislosti na poloze dělicí konstrukce v rámci skeletu se vyskytují tyto situace napojení dělicí 
příčky na okolní konstrukce: 

1. Příčka je na jedné straně připojena přímo k výplňovému obvodovému plášti, na odvrácené 
straně je napojení tvaru „T“ ke stěně oddělující chodbu (Obrázek 7, Obrázek 8). Napojení 
na strop těsně přiléhá ke stropnímu panelu. 

 
Obrázek 3 – Tvárnice Porotherm 

11,5 AKU. Zdroj: [19]  

 

 

Obrázek 4 – Půdorys 2. NP pavilonu „I“ se zaznačením analyzovaných konstrukcí. Zdroj [18]. 

 

Obrázek 5 – Tvárnice Porotherm 
11,5 P+D. Zdroj: [19] 
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2. Ve druhé variantě je dělící příčka připojena na obou bočních stranách k železobetonovým 
sloupům skeletu (Obrázek 9, Obrázek 10). Napojení u stropu těsně přiléhá ke stropnímu 
rámu (průvlaku). 

Toto řešení má z hlediska šíření hluku bočními cestami předpoklad akusticky lepší 
proveditelnosti oproti variantě 1. 

 

Ve všech místnostech je betonová filigránová stropní konstrukce doplněna zavěšeným podhledem 
tvořeným ocelovým roštem a pohltivými panely s perforací. Podhled je uchycen na závěsech a je 
snížen o 200 mm. 

 
Obrázek 11 – Snížený podhled v místnostech. 

 
Obrázek 7 – Detail připojení měřené konstrukce 
k obvodovému plášti.  Zdroj [18]. 

 
 
 
 

 
Obrázek 8 – Připojení analyzované konstrukce 
v místě mimo sloupy skeletu. 

 
 
 

 
Obrázek 9 – Pohled na příčku vyzdívanou do 
rámu skeletu. 

 
Obrázek 10 – Připojení analyzované konstrukce 
v místě sloupů skeletu. Zdroj [18]. 
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3.2 Teoretický rozbor 

3.2.1 Definice 

Vzduchová neprůzvučnost je vlastnost konstrukce (např. mezi místností sousedního bytu, resp. mezi 
venkovním prostorem a místností vlastního bytu) projevující se ztrátou akustického výkonu zvuku při 
přenosu vzduchem prostřednictvím konstrukce.[2] 

3.2.2 Zvuk šířený vzduchem [5] 

Označí-li se hladina akustického tlaku v poli odražených vln v místnosti zdroje (vysílací místnosti) 
L1 [dB] a hladina akustického tlaku v sousední místnosti příjmu (přijímací místnosti) L2 [dB], pak na 
rozdíl hladin D = L1 − L2 [dB] budou mít rozhodující vliv zvukoizolační vlastnosti dělicí konstrukce 
charakterizované činitelem průzvučnosti τ [-]. Uplatní se též plocha S [m2] dělicí konstrukce  
a celková pohltivost A2 [m

2] přijímací místnosti. 

Při hodnocení izolace proti zvuku šířenému vzduchem se používá veličina neprůzvučnost R [dB]. 

         
 

 
 (1) 

Pomocí této veličiny lze stanovit hladinu L2 [dB] akustického tlaku v místnosti příjmu. Výpočet je 
však nutno provádět v kmitočtových pásmech, protože neprůzvučnost je závislá na kmitočtu. 

Akustický výkon Pa [W] pohlcený stěnou, která obě místnosti odděluje, je roven: 

    
    

 
 

      

 
 (2) 

Kde: 
I1 [W/m2] – intenzita v difuzním poli místnosti zdroje dle definice (6), 
S [m2] – plocha dělicí stěny, 
α [-] – činitel pohltivosti zvuku. 

Nahradíme-li ve vztahu (2) činitel pohltivosti zvuku α [-] činitelem průzvučnosti τ [-], obdržíme 
rovnici pro stanovení akustického výkonu Pt [W], který prochází stěnou. 

    
      

 
 (3) 

Úpravou rovnice (3), spočívající v jejím vynásobení číslem 1012, logaritmování  
a násobení deseti, získáme vztah pro hladinu akustického výkonu Lwt [W], který prochází stěnou. 

 

                         

            
 

 
          

                  

(4) 

Vztah (4) je možno dosadit do (5): 

           
 

 
 (5) 

Kde: 
Lw [dB] – hladina akustického výkonu zdroje, 
A [m2] – celková pohltivost místnosti. 
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Získáme tak vztah (6) pro stanovení hladiny akustického tlaku L2 [dB] v místnosti příjmu. Výpočet se 
provádí v kmitočtových pásmech, protože neprůzvučnost R [dB] je závislá na kmitočtu. A2 [m

2] je 
celková pohltivost místnosti příjmu, která rovněž na kmitočtu závisí. 

 

           
 

  

 

                                

                           

             
 

  

 

(6) 

Upravený vztah (6) se používá ke stanovení neprůzvučnosti R [dB] měřením, kde se hladiny L1 a L2 
vybuzené umělým zkušebním zdrojem zvuku měří zvukoměrem  
a celková pohltivost A2 místnosti příjmu se vypočte ze změřené doby dozvuku T2 [s]  
v místnosti příjmu podle Sabinova vztahu (7) vztahem (8). 

 T = 0,163 
 

 
 (7) 

Kde: 
V [m3] – objem místnosti, 
A [m2] – celková pohltivost místnosti (součet všech ploch: strop+stěny+podlaha). 

 R =    –   +10log 
 

  
 (8) 

 
Pro některé dělicí konstrukce existují relativně spolehlivé metody předpovědi hodnot 
neprůzvučností výpočtem. Hodnoty neprůzvučnosti změřené na konstrukci zabudované v reálném 
stavebním objektu (ve stavbě) jsou však zpravidla nižší oproti hodnotám zjištěným měřením v 
akustické laboratoři nebo oproti hodnotám teoreticky vypočteným. Příčinou může být odlišné 
provedení konstrukce na stavbě 
oproti laboratoři, ale zejména je příčinou uvedeného rozdílu šíření zvuku na stavbě bočními 
cestami, tj. cestami mimo hodnocenou konstrukci. Cesta (Dd) je přímá, zatímco typy cest označené 
(Ff), (Fd) a (Df) představují boční přenos zvuku (přes boční navazující konstrukce), který je při 
měření v laboratoři vyloučen a také se při výpočtu neprůzvučnosti neuvažuje. Viz Obrázek 12. 

 

 

Obrázek 12 – Typy cest šíření zvuku. 
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Rozeznává se: 
• (laboratorní) neprůzvučnost Rw [dB] – s označením „bez čárky“ – obsahuje jen cestu (Dd); 
• stavební neprůzvučnost R'w [dB] – s označením „s čárkou“ – obsahuje všechny typy cest (Fd), (Ff), 
(Df). 

Vztah mezi oběma veličinami je: [11] 

    =   -    (9) 

kde 
k1    je korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku: 
k1 = 2 dB základní hodnota platná pro všechny dělicí konstrukce  

v masivních zděných nebo montovaných panelových stavbách  
z klasických materiálů (cihly, beton); 

k1 = 2 až 5 dB doporučené hodnoty pro těžké dělicí konstrukce ve skeletových stavbách 
(např. vyzdívané konstrukce ve skeletu apod); 

k1 = 4 až 8 dB doporučené hodnoty pro lehké dělicí konstrukce ve skeletových, ocelových 
nebo dřevěných stavbách (deskové dílce, sádrokartonové konstrukce, 
dřevěné stropy apod.). 

Kritériem pro hodnocení konstrukcí je stavební neprůzvučnost R' [dB], protože jen tu je možno 
v dokončeném stavebním objektu zjišťovat měřením. Při přebírání údajů o neprůzvučnosti 
z technických prospektů výrobců dělicích konstrukcí je třeba obě veličiny pečlivě rozlišit, protože 
výrobci někdy bez bližšího vysvětlení udávají příznivější Iaboratorní hodnoty. 

 

3.2.3 Požadavky na neprůzvučnost – vážená stavební neprůzvučnost [5] 

Při poslechu hudby přes stěnu ze sousední místnosti slyšíme nejlépe basy a bicí, zatímco vysoké tóny 
jsou potlačeny. Hodnota neprůzvučnosti R [dB] totiž zpravidla vzrůstá s kmitočtem. Proto dělicí 
konstrukce obvykle lépe tlumí zvuk o vyšším kmitočtu a zvuk nízkých kmitočtů snáze propouštějí. 
Závislost však není lineární a u různých konstrukcí a materiálů má různý průběh. V některých 
částech spektra může dokonce docházet k opačné závislosti (k poklesům hodnoty R se vzrůstajícím 
kmitočtem) v důsledku rezonance nebo vlnové koincidence. Hodnoty R se proto zjišťují v závislosti 
na kmitočtu v pásmech třetin oktávy (tj. podrobněji než v pásmech oktávových). Kmitočtový rozsah 
hodnocení neprůzvučnosti je dán zvukoizolačním pásmem, které zahrnuje pásma třetin oktávy se 
středními kmitočty v rozsahu 100 až 3 150 Hz. Střední kmitočty pásem třetin oktávy jsou uvedeny 
v Tabulka 1, kde jsou zároveň uvedeny hodnoty směrné křivky SK [dB] používané ke stanovení 
jednočíselné hodnoty vážené neprůzvučnosti Rw [dB]. Jedná se o celkem 16 pásem třetin oktávy. 

 
Tabulka 1 – Střední hodnoty f [Hz] pásem třetin oktávy v rozsahu zvukoizolačního pásma a hodnoty 
SK [dB] směrné křivky pro neprůzvučnost. 

č 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

f [Hz] 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

SK [dB] 33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56

 
Závislost neprůzvučnosti R [dB] (změřené nebo vypočtené) na kmitočtu se zobrazuje 
v normalizovaném diagramu. Jedna se o pravoúhlý diagram, kde na vodorovné ose je 
v logaritmickém měřítku stupnice středních kmitočtů f [Hz] pásem třetin oktávy a na svislé ose 
neprůzvučnost R [dB]. Rozměry diagramu jsou normalizovány tak, že jedné oktávě na vodorovné ose 
odpovídá 30 mm a jednomu decibelu na svislé ose odpovídají 4 mm. Hodnoty neprůzvučnosti 
v jednotlivých pásmech třetin oktávy se s přesností na desetinu decibelu vynesou do diagramu. 
Sousední hodnoty se spojí úsečkami. Vzniklá lomená čára znázorňuje závislost neprůzvučnosti na 
kmitočtu. 
Hodnotit zvukoizolační vlastnosti konstrukcí pomocí 16 číselných údajů by bylo velmi nepraktické. 
Proto norma ČSN EN ISO 717-1 [13] obsahuje postup, kterým se z těchto 16 hodnot porovnáním se 
směrnou křivkou stanoví jednočíselné hodnocení – již zmíněná vážená neprůzvučnost Rw [dB]. Postup 
v sobě zahrnuje preferenci těch kmitočtů, které mají na rušivost hluku větší vliv (jakási obdoba 
váhové funkce zvukoměru). 
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Tvar směrné křivky je dán hodnotami SK [dB], viz Tabulka 1. Jedná se vlastně 
o dvakrát lomenou čáru, takže vžitý název „křivka“ je vlastně z geometrického hlediska nesprávný. 
Při stanovení vážené hodnoty neprůzvučnosti se směrnou křivkou pohybuje a hledá se její „správná 
poloha“ vyhovující dále uvedeným podmínkám. Pohyb směrnou křivkou je přípustný jen ve svislém 
směru s krokem jeden decibel a sledují se při něm nepříznivé odchylky hodnoceného průběhu 
neprůzvučnosti od této křivky. Součet těchto nepříznivých odchylek smí být nanejvýš 32 dB. 
K příznivým odchylkám v části spektra, kde hodnoty neprůzvučnosti jsou nad směrnou křivkou, se 
nepřihlíží. Hodnota posunuté směrné křivky v pásmu 500 Hz je hledaným jednočíselným údajem – 
váženou neprůzvučností Rw [dB]. Protože existuje zpravidla tendence dokázat,  
že hodnocená konstrukce má co nejlepší vlastnosti, je zájem na tom posunout směrnou křivku co 
nejvýše. Pravidlo o nejvyšší přípustné hodnotě součtu nepříznivých odchylek 32 dB však pohyb 
směrné křivky směrem vzhůru zastaví.  
Důsledkem toho, že směrnou křivkou se pohybuje s krokem o jeden decibel, je skutečnost, že 
vážená hodnota Rw [dB] je vždy celé číslo bez desetinných míst. Vážená neprůzvučnost Rw [dB] tedy 
není fyzikální veličinou v pravém slova smyslu, a proto také není přípustné její hodnoty dosazovat 
do jakýchkoli fyzikálních rovnic. Význam této veličiny se podobá spíše bodovému hodnocení. Její 
dřívější název, se kterým se lze setkat ve starší literatuře „index vzduchové neprůzvučnosti“, tuto 
její vlastnost vyjadřoval přesněji (index = ukazatel). 
ČSN EN ISO 717-1 [13] kromě kritéria vážené neprůzvučnosti uvádí doplňková kritéria – faktory 
přizpůsobení spektru C a Ctr, [dB]. Tato kritéria pravděpodobně v budoucnosti nahradí váženou 
neprůzvučnost. Výhodou faktorů přizpůsobení spektru je to, že při jejich stanovení odpadá poměrně 
složitá manipulace se směrnou křivkou. 
 
Tabulka 2 – Spektra hladin akustického tlaku k výpočtu faktorů přizpůsobení. 

č 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

f [Hz] 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

č.1 [dB] -29 -26 -23 -21 -19 -17 -15 -13 -12 -11 -10 -9 -9 -9 -9 -9

č.2 [dB] -20 -20 -18 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -9 -8 -9 -10 -11 -13 -15  
 
Faktor přizpůsobení spektru Cj [dB] se vypočte podle rovnice: 

               (10) 

kde je 

j – číslo spektra č. 1 nebo č. 2 z  

Tabulka 2 (spektrum č. 1 se použije pro výpočet faktoru C, spektrum č. 2 se použije pro výpočet 
faktoru Ctr); 
Rw - vážená neprůzvučnost [dB]. 
 
Xaj [dB] se vypočte podle rovnice: 

           ∑              (11) 

kde je: 

Lij hladina uvedená pro i-tý kmitočet v  

Tabulka 2 [dB]; 
Ri hodnota neprůzvučnosti pro i-tý kmitočet [dB]. 
 
Faktor přizpůsobení spektru se vypočte s přesností na 0,1 dB a zaokrouhlí se na celé číslo. 
Při uvádění výsledků výpočtu nebo měření se uvádí vážená neprůzvučnost a oba faktory přizpůsobení 
spektru v závorce. Příklad: 

Rw (C; Ctr) = 41 (0; -5) dB. 
Je-li ve stavbách požadována zvýšená ochrana proti hluku, pak ČSN 73 0532 [11]  doporučuje jako 
kritérium neprůzvučnosti použít součet vážené neprůzvučnosti a faktoru přizpůsobení spektru. 
V běžných případech se faktory přizpůsobení spektru nehodnotí. 
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3.2.4 Výpočet neprůzvučnosti jednoduché stěny technickou metodou [5] 

K výpočtu neprůzvučnosti R [dB] jednoduché konstrukce lze použít modifikovanou metodu G. B. 
Watterse [3], modifikovanou podle [2], kde je tato metoda nazvána jako technická metoda. 
Závislost neprůzvučnosti na kmitočtu je v této metodě nahrazena třikrát lomenou čárou. Body 
zlomu A (fA; RA), B (fB, RA) a C (fC; RA+10) oddělují od sebe čtyři výpočtové oblasti označené 
římskými čísly I. až IV. V oblasti I. a IV. neprůzvučnost roste se strmostí 6 dB na oktávu, v oblasti III. 
se strmostí 10 dB na oktávu a v oblasti II. je průběh neprůzvučnosti konstantní (nezávislý na 
kmitočtu). K výpočtu neprůzvučnosti jednoduché stěny je třeba znát pouze její tloušťku [m] a tři 
materiálové parametry: objemovou hmotnost ρ [kg/m3], rychlost c [m/s] šíření podélných vln 
v materiálu stěny a ztrátový činitel η [-].  

3.2.5 Výpočet neprůzvučnosti jednoduché stěny provozní metodou [2] 

Pomocí provozní metody lze snáze určit vzduchovou neprůzvučnost, neboť není nutno provádět 
kmitočtovou analýzu a manipulovat se směrnou křivkou. 
Grafem indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw jednoduché konstrukce v závislosti na plošné hmotnosti 
m' je dvakrát lomená čára. 

3.2.6 Výpočet neprůzvučnosti jednoduché stěny podle modelu dle [15] 

Výhodou tohoto výpočetního modelu je, že zahrnuje vliv bočních cest šíření zvuku. Vstupními 
veličinami jsou ovšem laboratorní hodnoty Rw dělicího prvku a okolních navazujících prvků. 
V reálných situacích na stavbách může být množství přenosových (bočních) cest velké a jejich 
charakter různorodý od bočních přenosů kolmo navazujícími konstrukcemi až po boční cesty přenosu 
vzduchem, např. prostorem nad podhledem místností. Při výpočtu pomocí tohoto modelu se uvažuje 
pouze boční přenos prostřednictvím konstrukcí bezprostředně spojených s hodnoceným dělicím 
prvkem. Přenos od „zadní“ stěny místnosti se obvykle zanedbává. Přenos pak sestává z dvanácti 
bočních cest a jedné cesty přímého přenosu. Vzhledem k tomu, že boční konstrukce jsou čtyři 
(podlaha, strop, levá a pravá stěna), lze s odvoláním na Obrázek 12 specifikovat čtyři cesty typu Ff, 
čtyři cesty typu Df, čtyři cesty Fd a jednu přímou cestu Dd. 

4 VÝSLEDKY PRÁCE 

Výsledky činnosti doktoranda v oblasti stavební akustiky byly průběžně a každoročně periodicky 
publikovány. Dokument [25] se zabývá teoretickým rozborem šíření zvuku konstrukcemi. Práce [36] 
se věnuje přehledu dostupných stavebních materiálů pro dělicí konstrukce z hlediska jejich 
vzduchové neprůzvučnosti udávané výrobci. Literatura [47] popisuje způsoby a postupy měření. 
Problematice detailů a napojení konstrukcí na okolní prvky je věnována publikace [57], kde 
poznatky v ní uvedené vyústily v Užitný vzor [50]. Doporučené konstrukční úpravy pro zlepšení 
vzduchové neprůzvučnosti jsou souhrnně uvedeny v [68]. 

Výsledky práce lze nalézt v následujících příslušných kapitolách podle stanovených cílů: 

1 Experimentální zjištění a vyhodnocení vzduchové neprůzvučnosti vybraných svislých dělicích 
konstrukcí v budově skeletu – kapitola 4.1. 

2 Predikce stanovení hodnoty vzduchové neprůzvučnosti Rw metodou technickou – vlastní 
výpočet – kapitoly 4.5.1. 

3 Predikce stanovení hodnoty vzduchové neprůzvučnosti Rw metodou technickou – za pomocí 
software Neprůzvučnost – kapitoly 4.5.2. 

4 Predikce stanovení hodnoty vzduchové neprůzvučnosti Rw metodou provozní – kapitola 4.5.3.  

5 Predikce stanovení hodnoty vzduchové neprůzvučnosti Rw výpočetním modelem podle EN 
12354-1 – kapitola 4.5.4. 

6 Příklad zlepšení neprůzvučnosti konstrukce – predikce – kapitola 4.6. 

7 Stanovení příčin diferencí mezi predikcí a naměřenými parametry in-situ  
a vyhodnocení vlivu bočních cest šíření zvuku v monolitickém skeletu 
na stavební váženou neprůzvučnost jednoduché dělicí konstrukce – kapitola 4.7.  

8 Sestavení názorné metodiky měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách. 
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4.1 Vyhodnocení vzduchové neprůzvučnosti v řešeném skeletu 

Konkrétní protokol s výsledky měření vzduchové neprůzvučnosti dělicích konstrukcí v budově skeletu 
včetně kmitočtového průběhu je patrný z příladu 4.3. 

Tabulka 3 – Porovnání vzduchové neprůzvučnosti dělicích konstrukcí mezi učebnami 

     
R´w (C; Ctr) [dB] Rw (C; Ctr) [dB] 

 
č. místn. 

k
c
e 

tl. 
[mm] 

typ 
místn 

požadavek 
normy [11] 

namě-
řená 

Predikce 
dle [34] 

Dle 
výrobce 

Predikce 
technickou 
metodou 

vypočítaná 

Predikce 
technickou 

metodou – SW 

Neprůzvučnost 

Predikce 
provozní 
metodou 

*1 lpi 201-202 

P
o
ro

th
e
rm

 1
1
,5

 A
K

U
 +

 o
m

ít
k
a
 

145 

u
č
e
b
n
a
 /
 u

č
e
b
n
a
 

47 41 (-1; -3) 

42 47 (-2; -5) 43 (-1; -3)  43 (-1; -3) 43 

2 lpi 202-203 47 40 (-1; -3) 

*3 lpi 203-204 47 40 (-1; -4) 

4 lpi 205-204 47 41 (-1; -4) 

*5 lpi 301-302 47 39 (0; -3) 

6 lpi 303-302 47 38 (-1; -3) 

*7 lpi 304-303 47 43 (-1; -4) 

8 lpi 305-304 47 40 (-1; -4) 

*9 lpi 401-402 47 39 (0; -3) 

10 lpi 402-403 47 36 (0; -2) 

*11 lpi 403-404 47 37 (0; -3) 

12 lpi 405-404 47 40 (-1; -4) 

*13 lpi 501-502 47 39 (0; -3) 

14 lpi 503-502 47 36 (0; -3) 

*15 lpi 504-503 47 39 (0; -3) 

16 lpi 505-504 47 40 (-1; -2) 

      39,6      

      38,8      

 

Tabulka 4 - Porovnání vzduchové neprůzvučnosti dělicích konstrukcí mezi kancelářemi 

     
R´w (C; Ctr) [dB] Rw [dB] 

 
č . místn. 

k
c
e 

tl. 
[mm] 

typ 
místn 

požadavek 
normy [11] 

naměřená 
Predikce 
dle [34] 

*dle 
vý-

robce 

Predikce 
technickou 
metodou 

vypočítaná 

Predikce 
technickou 

metodou – SW 

Neprůzvučnost 

Predikce 
provozní 
metodou 

*1 lph 302-301 

P
o
ro

th
e
rm

 1
1
,5

 P
+

D
 +

 o
m

ít
k
a
 

145 

k
a
n
c
e
lá

ř 
/ 
k
a
n
c
e
lá

ř 

37 43 (-1; -3) 

39 44 40 (-1; -4) 40 (-1; -4) 40 

*2 lph 304-305/1 37 42 (-1; -4) 

*2 lph 305/2-305/1 37 41 (-1; -3) 

4 lph 305/2-305/3 37 33 (-1; -3) 

*5 lph 306/1-305/3 37 40 (-1; -4) 

6 lph 306/2-306/1 37 33 (-1; -4) 

*7 lph 306/2-306/3 37 41 (-1; -4) 

8 lph 307/1-306/3 37 35 (-1; -3) 

*9 lph 307/2-307/1 37 40 (-1; -4) 

10 lph 307/2-307/3 37 29 (-2; -5) 

      41,1      

      32,5      

Poznámka: 

Konstrukce označené * (šedý podtext) jsou vyzděny v rámu skeletu. Jedná se o situaci viz Obrázek 9, 
Obrázek 10. 
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4.1.1 Komentář k vyhodnocení vzduchové neprůzvučnosti dělicích stěn 
Porotherm 11,5 AKU mezi učebnami (Tabulka 3) 

Jak je patrné z výsledků měření, požadované hodnotě 47 dB nevyhověla žádná ze zkoumaných 
konstrukcí! Příčky, které dosahují nejnižších hodnot splňují požadovanou hodnotu pouze ze 77 %. 
Příčky s nejlepšími naměřenými parametry splňují požadovanou hodnotu pouze z 87 %. 

Měřením bylo dokázán předpoklad, že pokud je umístěna příčka v rámu skeletu - viz Obrázek 9, 
Obrázek 10 (v tabulce vyznačeny *), dosahuje lepších zvukoizolačních parametrů  R´w - průměrně 

39,6 dB. Rozptyl naměřených hodnot je  6 dB, tj. 14 %. Pro situaci v rámu skeletu je rovněž 
zapotřebí uvažovat s lepšími výslednými hodnotami i v rámci predikce. Jak vyplývá z výsledků 
výpočtu složené konstrukce, výsledná hodnota Rw = 44 dB. 

Pro situaci, kdy je příčka mimo rám skeletu (pružně napojena na lehkou fasádu) dosahuje dle 

výsledků měření průměrně R´w = 38,8 dB. Rozptyl naměřených hodnot je  5 dB, tj. 10 %. 

Podle vztahu (9) je při porovnávání hodnot Rw (laboratorních) a R´w (stavebních) třeba uvažovat 
s korekcí (odečtem) na boční cesty šíření zvuku v rozsahu k1 = 2 až 5 dB. Z porovnání výsledků Rw 
spočítaných predikcí s naměřenými daty vyplývá, že korekce pro situace, které byly podrobeny 
zkoumání se bude opravdu pohybovat v rozmezí 2 až 5 dB, jak je doporučeno pro vyzdívané 
konstrukce ve skeletech. 

Hodnota Rw udávaná výrobcem je o 8 % vyšší než hodnota Rw získaná predikcí dle dostupných 
metod. 

 

 

 

 

4.1.2 Komentář k vyhodnocení vzduchové neprůzvučnosti dělicích stěn 
Porotherm 11,5 P+D mezi kancelářemi (Tabulka 4) 

Výsledky měření mezi kancelářemi jsou optimističtější. Požadované hodnotě 37 dB vyhovělo 60 % 
zkoumaných konstrukcí.  

Všechny příčky v rámu skeletu splňují požadované hodnoty. Zjištěný matematický průměr je 41,1 

dB, rozptyl naměřených hodnot je  3 dB, tj. 7 %. Pro situaci v rámu skeletu je rovněž zapotřebí 
uvažovat s lepšími výslednými hodnotami i v rámci predikce. Jak vyplývá z výsledků výpočtu složené 
konstrukce, výsledná hodnota Rw = 41 dB. 

Dělící konstrukce mimo rám skeletu dosahují dle výsledků měření průměrně pouze R´w = 32,5 dB. 

Rozptyl naměřených hodnot je  6 dB, tj. 15 %. Tento výsledek je přisuzován nedostatečné péči 
provedení detailu napojení na lehkou fasádu. 

Pokud se týká korekcí, pro měřené  situace se budou pohybovat takto: k1  2 dB (6 případů z 10), 
k1  = 5 dB (1 případ z 10) a k1 > 5 dB (3 případy z 10). 

Hodnota Rw udávaná výrobcem je o 9 % vyšší než hodnota Rw získaná predikcí dle dostupných 
metod. 
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4.2 Grafické znázornění výsledků měření v půdorysech                             

 
Obrázek 13 – Půdorys 2. np pavilonu I.  
Zdroj [18]. 

 

 
Obrázek 14 – Půdorys 3. np pavilonu I.  
Zdroj [18]. 
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Obrázek 15 – Půdorys 4. np pavilonu I.  
Zdroj [18]. 

 
Obrázek 16 – Půdorys 5. np pavilonu I.  
Zdroj [18]. 
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Obrázek 17 – Půdorys 3. np 

pavilonu H. Zdroj [18]. 
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4.3 Ukázka podrobného vyhodnocení měření 

4.3.1 Dělicí konstrukce mezi místnostmi lpi 201–202 

Půdorys měřící situace 

Charakteristika místností 

vysílací místnost 201 18,3 m2 přijímací místnost 202 

typ učebna 

p
lo

c
h
a
 d

ě
li
c
í 

k
o
n
st

ru
k
c
e
 m

e
z
i 

m
ís

tn
o
st

m
i 

typ učebna 

objem 125,2 m3 objem 194,4 m3 

stěny omítka stěny omítka 

podlaha PVC podlaha PVC 

okna plastová s dvojsklem okna plastová s dvojsklem 

dveře dřevěné dveře dřevěné 

vybavení vybaveno nábytkem: lavice, skříňky vybavení vybaveno nábytkem: lavice, skříňky 

 

Vybavenost místností 

 

Obrázek 18 – Fragment půdorysu pavilonu „I“ se zaznačením analyzované konstrukce. Zdroj [18]. 

 

Obrázek 19 – Pohled na dělicí stěnu ve vysílací 
místnosti 201. 

 

Obrázek 20 – Pohled na dělicí stěnu v příjímací 
místnosti 202. 

201 202 
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Skladba dělicí konstrukce 
Malba bílá 1 mm, omítka 15 mm, Porotherm 11,5 aku 115 mm, omítka 15 mm, malba bílá 1 mm. 

Výsledek měření 
R´w = 41 dB 

 

Obrázek 21 – Protokol z měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi 201-202. 

Apparent Sound Reduction Index according to ISO 140-4

Field measurements of airborne sound insulation between rooms

Client: Pav el Orav ec Date of  test: 23.08.2011

Description and identif ication of  the building construction and test arrangement, direction of  measurement:

Area S of  separating element: 18,30 m²

Source room v olume: 125,2 m3

Receiv ing room v olume: 194,40 m3

Frequency  range according to the 
curv e of  ref erence v alues (ISO 717-1)
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4.4 Akustické vlastnosti dle výrobce 

Při projekčním návrhu dělicích konstrukcí z materiálů běžně dostupných na trhu je prvotní krok 
zodpovědného projektanta nahlédnutí do výrobcem deklarovaných akustických parametrů 
konstrukcí. 

4.4.1 Akustické vlastnosti tvárnice Porotherm 11,5 AKU 

Výrobce deklaruje (laboratorní) hodnotu Rw = 47 dB. Podle vztahu (9) je třeba uvažovat s korekcí 
(odečtem) na boční cesty šíření zvuku v rozsahu k1 = 2 až 5 dB. Při zohlednění korekce bude tedy 
výsledná hodnota R´w = 42 až 45 dB.  

4.4.2 Akustické vlastnosti tvárnice Porotherm 11,5 P+D 

Výrobce deklaruje (laboratorní) hodnotu Rw = 44 dB. Podle vztahu (9) je třeba uvažovat s korekcí 
(odečtem) na boční cesty šíření zvuku v rozsahu k1 = 2 až 5 dB.  Při zohlednění korekce se bude tedy 
výsledná hodnota R´w pohybovat v rozmezí 39 až 42 dB. 

 

4.5 Teoretické posouzení 

Další z možností, jak posoudit vzduchovou neprůzvučnost ve fázi návrhu, je využít příslušných 
predikčních metod.  

Měřené případy byly posouzeny podle: 

- Wattersovy (technické) metody ručním výpočtem, 

- Wattersovy (technické) metody strojním výpočtem za pomoci programu Neprůzvučnost, 

- provozní metody, 

- výpočtového modelu popsaného v ČSN EN 12354-1 [15] ručním výpočtem. 

Abychom mohli zodpovědně posoudit konstrukci, je nutné si od výrobce vyžádat příslušné údaje 
potřebné k výpočtu – Obrázek 22. Tyto parametry totiž nejsou běžně dostupné v komerčních 
podkladech. 

 

Obrázek 22 – Akustické parametry tvárnic Porotherm dle výrobce. Zdroj: e-mail. 

Vstupní parametry výpočtů pro tloušťku stěn h = 0,145 m: 

- plošná hmotnost m´(kg.m-2) – určena z katalogových podkladů od výrobce, neboť se jedná 
o hodnotu včetně omítek. Pro Porotherm 11,5 AKU m´= 175 kg.m-2, pro Porotherm 11,5 P+D 
m´= 158 kg.m-2. 

- objemová hmotnost ρ (kg.m-3) – vypočítána z katalogových podkladů od výrobce. 
Pro Porotherm 11,5 AKU ρ = 1207 kg.m-3, pro Porotherm 11,5 P+Dρ = 1090 kg.m-3. 

- rychlost podélných zvukových vln c (m.s-1) – převzata z e-mailu (Obrázek 22). Pro Porotherm 
11,5 AKU c = 1550 m.s-1, pro Porotherm 11,5 P+D c = 2175 m.s-1. 
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- dynamický modul pružnosti Ed (Mpa) – převzat z e-mailu (Obrázek 22). Pro Porotherm 11,5 
AKU Ed = 3458 MPa, pro Porotherm 11,5 P+D Ed = 7018 MPa. 

- ztrátový činitel η (-)– převzat z e-mailu (Obrázek 22). Pro Porotherm 11,5 AKU η = 0,011, 
pro Porotherm 11,5 P+D η = 0,006. 

 

4.5.1 Vzduchová neprůzvučnost stěny z tvárnic Porotherm 11,5 AKU dle 
Wattersovy (technické) metody – ruční výpočet 

Pro ověření správnosti ručního výpočtu a za účelem vyloučení početní chyby byly vzorce vloženy do 
tabulkového procesoru Microsoft Excel 2010. 

Základní rezonanční kmitočet je nižší než 100 Hz: 

                    [(
 

    
)
 

 (
 

    
)
 

]           (12) 

Kritický kmitočet: 

     
     

          
          (13) 

Zlomové kmitočty: 

                                 (14) 

                              

                         

(15) 

                   (16) 

Plošná hmotnost podle: 

                            (17) 

Neprůzvučnost v místě A: 

                                      (18) 

Výpočet je proveden v tabulce (Obrázek 23) a vypočtené hodnoty vyneseny do normalizovaného 
diagramu (Obrázek 24). 

Xaj podle: 

                              (19) 

                             (20) 

Faktory přizpůsobení spektru: 

 
                  

    
               

(21) 
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Obrázek 23 – Náhled do zadaných a vypočtených parametrů pro Porotherm 11,5 AKU v programu MS 
Excel 2010. 

 

 

Obrázek 24 – Graf neprůzvučnosti pro Porotherm 11,5 AKU v programu MS Excel 2010. 

Podle ručního výpočtu je výsledek neprůzvučnosti pro modelový případ Rw = 43 dB – viz Obrázek 24. 
Po odečtení korekcí podle vztahu (9) vychází výsledná (stavební) vzduchová neprůzvučnost 
R´w v rozmezí 38 až 41 dB. 
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4.5.2 Akustické parametry stěny z tvárnic Porotherm 11,5 AKU dle 
Wattersovy (technické) metody – program Neprůzvučnost 

 
TEORETICKÝ VÝPOČET VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
 
dle J. Čechura: Stavební fyzika 10, ČVUT 1997 a ČSN EN ISO 717-1 a ČSN EN ISO 717-2 (1998) 
 Název úlohy :    Porotherm 115 aku + omítky                         
 Zpracovatel :    Pavel Oravec                                       
 Zakázka :    Disertační práce                                                   
 Datum :    8. 8. 2011   
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT: 
 Základní parametry úlohy: 
 Typ konstrukce :   jednoduchá jednovrstvá 
 Typ výpočtu :   vážená neprůzvučnost (index vzduch. neprůzvučnosti) 
 Korekce k :   2,0 dB 
 
 Zadané vrstvy konstrukce (od chráněné místnosti): 
 
 číslo  Název  D [m]  Ro [kg/m3]  c [m/s]  eta [-]  Ed [MPa] / alfa [-] 
 1  Porotherm 115   0,1450  1207,0  1550  0,011  3458 
 
 Vážená neprůzvučnost (laboratorní) Rw  :   43 dB 
 Faktor přizpůsobení spektru C :   -1 dB 
 Faktor přizpůsobení spektru C,tr :   -3 dB 
 Zápis dle ČSN EN ISO 717-1:  Rw (C; Ctr) = 43 (-1; -3) dB 
 Předpokládaná vážená stavební neprůzvučnost R´w :   41 dB 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730532 
 
 Název konstrukce:   Porotherm 115 AKU + omítky                  
 Typ konstrukce:   vnitřní příčka či strop (vzduchová neprůzvučnost) 
 Skladba konstrukce:   uvedena v protokolu o výpočtu programu Neprůzvučnost 
 
 Min. požadavek na váženou stavební neprůzvučnost 
 (pro zvolené podmínky)  R' w = 47 dB 
  
 Výsledek výpočtu  R' w = 41 dB 
 
 Hodnota předpokládané vážené stavební neprůzvučnosti je menší než požadovaná 
 hodnota. 
 Konstrukce NESPLNÍ požadavky ČSN 730532. 

 

 

Obrázek 25 - Výsledek výpočtu konstrukce Porotherm 11,5 AKU z programu Neprůzvučnost. 

 

Podle výpočetního programu Neprůzvučnost je tedy výsledek neprůzvučnosti pro oboustranně 
omítnutou stěnu z tvárnic Porotherm 11,5 AKU  Rw = 43 dB. Po odečtení korekcí podle vztahu (9) 
vychází výsledná (stavební) vzduchová neprůzvučnost R´w  v rozmezí 38 až 41 dB. 
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4.5.3 Vzduchová neprůzvučnost stěny z tvárnic Porotherm 11,5 AKU dle 
provozní metody 

Pro ověření správnosti ručního výpočtu a za účelem vyloučení početní chyby byly vzorce vloženy do 
tabulkového procesoru Microsoft Excel 2010. 
Materiálové konstanty kc [m.s-1], ks [-]: 

                   
                                

           m.s-1 (22) 

         (           )          (23) 

 
Plošné hmotnosti m'o, m's [kg m- 2]: 

            
    

    
          (24) 

          

  

 
                           (25) 

 
 
m' = 158 > m's = 119 » jedná se o konstrukci ohybově tuhou, hodnota vzduchové neprůzvučnosti Rw 
[dB] podle: 

                               (26) 

                          (27) 

                 (28) 

 

 

Obrázek 26 – Náhled do zadaných a vypočtených parametrů pro Porotherm 11,5 AKU v programu MS 
Excel 2010. 
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4.5.4 Vzduchová neprůzvučnost stěny z tvárnic Porotherm 11,5 AKU dle 
modelu uvedeného v [15] 

Pro výpočet modelu je nutné zajistit vstupní data – rozměry a parametry plošné hmotnosti 
a  vzduchové neprůzvučnosti dělícího prvku i navazujících prvků. 

 

Obrázek 27 – Půdorys počítané situace. Zdroj [18]. 

 

 

 

Obrázek 28 – Řez počítané situace. Zdroj [18]. 

 

Pro ověření správnosti ručního výpočtu a za účelem vyloučení početní chyby byly vzorce vloženy do 
tabulkového procesoru Microsoft Excel 2010. Zadaná data a  následné výstupy znázorňuje Obrázek 
29. 
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Vstupní údaje jednotlivých konstrukcí: 
 
Posuzovaná dělicí stěna – m´= 175 kg.m-2 (od výrobce), Rw = 43 dB (výpočet technickou metodou), 
rozměry 7,13 m × 3,15 m (projektová dokumentace a ověření rozměrů na stavbě). 
Fasáda transparentní – m´= 20 kg.m-2 (od výrobce), Rw = 30 dB (projektová dokumentace), výška 
styku 0,9 m (projektová dokumentace a ověření rozměrů na stavbě). 
Fasáda parapet – m´= 295 kg.m-2 (výpočet dle skladby), Rw = 61 dB, výška styku 2,15 m (projektová 
dokumentace a ověření rozměrů na stavbě). 
Podlaha – m´= 460 kg.m-2 (výpočet dle skladby), Rw = 58 dB, zlepšení vlivem plovoucí podlahy 
∆Rw = 3 dB, délka styku 7,13 m (projektová dokumentace a ověření rozměrů na stavbě). 
Strop – m´= 460 kg.m-2 (výpočet dle skladby), Rw = 55 dB, délka styku 7,13 m (projektová 
dokumentace a ověření rozměrů na stavbě). 
Vnitřní stěna – m´= 175 kg.m-2 (od výrobce), Rw = 43 dB (výpočet technickou metodou), délka styku 
3,15 m (projektová dokumentace a ověření rozměrů na stavbě). 

 

Hodnota pomocného parametru M: 

stěna: fas. transpar.        log (43/30) = 0,94 (29) 

stěna: fas. parapet        log (43/61) = -0,23 (30) 

stěna: podlaha      log (43/55) = -0,42 (31) 

stěna: strop      log (43/55) = -0,42 (32) 

stěna: vnitřní stěna      log (43/43) = 0 (33) 

• tuhý křížový styk: 

stěna: podlaha; 
stěna: strop 

K22 = K33 = 8,7+17,1×(-0,42)+5,7×(-0,42)2 = 2,53 (34) 

 KD2 = KD3 = 8,7 +  5,7×(-0,42)2 = 9,7 (35) 

• styk tvaru písmene T : 

stěna: fas. parapet K1b,1b = 5,7+14,1×(-0,23)+5,7×(-0,23)2 = 2,8 (36) 

 KD1b = 5,7 +  5,7×(-0,23)2 = 5,99 (37) 

stěna: vnitřní stěna K44 = 5,7+14,1×0+5,7×02 = 5,7 (38) 

 KD4 = 5,7 +  5,7×(0)2 = 5,7 (39) 

• styk s lehkou fasádou – z rovnic: 

stěna: fas. transpar. K1a1a = 5+10×0,94 = 14,42 (40) 

 KD1a = 10+10×0,94 = 19,42 (41) 

Vážená neprůzvučnost pro přímý přenos je určena ze vstupní hodnoty pro dělicí prvek podle 
vztahu: 

stěna                  (42) 

Vážené údaje o snížení zvuku šířeného bočními cestami jsou určeny ze vstupních údajů podle: 

stěna 

stěna: fas. transpar.      
  

 
 

  

 
              

     

    
          (43) 
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stěna: fas. parapet      
  

 
 

  

 
             

     

   
          (44) 

stěna: podlaha     
  

 
 

  

 
            

     

    
          (45) 

stěna: strop     
  

 
 

  

 
            

     

    
          (46) 

stěna: vnitřní stěna     
  

 
 

  

 
            

     

    
          (47) 

podlaha 

podlaha: stěna     
  

 
 

  

 
            

     

    
          (48) 

podlaha: podlaha     
  

 
 

  

 
             

     

    
          (49) 

strop 

strop: stěna     
  

 
 

  

 
            

     

    
          (50) 

strop: strop     
  

 
 

  

 
             

     

    
          (51) 

fasáda 

fas. transpar.: stěna      
  

 
 

  

 
              

     

    
          (52) 

fas. parapet: stěna      
  

 
 

  

 
             

     

   
          (53) 

fas.transpar.:  
fas.transpar. 

      
  

 
 

  

 
              

     

    
          (54) 

fas. par: fas.transp.       
  

 
 

  

 
            

     

   
          (55) 

vnitřní stěna 

vnitřní stěna: stěna     
  

 
 

  

 
            

     

    
          (56) 

vnitřní stěna: vnitřní 
stěna 

    
  

 
 

  

 
            

     

    
          (57) 

Vážená stavební neprůzvučnost mezi dvěma místnostmi podle: 

                               (58) 

 

Podle uvedeného výpočetního postupu je tedy výsledek (stavební) neprůzvučnosti pro oboustranně 
omítnutou stěnu z tvárnic Porotherm 11,5 AKU  R´w = 42 dB. Znamenalo by to, že korekce na boční 
cesty šíření zvuku by byla v tomto modelovém případě pouze 1 dB. Tento výsledek se měřením 
nepotvrdil (viz Tabulka 3, Tabulka 4). Ve skutečnosti jsou korekce vyšší. 
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Obrázek 29 – Náhled do zadaných a vypočtených parametrů pro Porotherm 11,5 AKU v programu MS 

Excel 2010. 
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4.6 Příklad řešení pro zlepšení akustických vlastností stávající 
konstrukce 

Vzhledem k tomu, že zabudovaná konstrukce z materiálů Porotherm 11,5 AKU podle výsledků 
měření patrných z Tabulka 3 nevyhoví  požadavkům na dělicí konstrukci mezi učebnami podle [11], 
byl vypracován návrh řešení směřující ke zlepšení neprůzvučnosti konstrukce. 

4.6.1 Návrh zlepšení nevyhovující konstrukce  

Stávající konstrukce byla doplněna o předstěnu ze sádrokartonu upevněném na ocelových 
pozinkovaných profilech. Mezi sádrokartonem a původní stěnou byla navržena vzduchová dutina 
tl. 80 mm vyplněná pohltivým izolantem z minerální vlny Orsil T v mocnosti 50 mm. Tímto byla 
vytvořena dvojitá konstrukce. 
Důležité při stavbě konstrukce je věnovat zvýšenou péči detailům (zásady jsou uvedeny v [67]), 
jinak se požadovaný efekt zlepšení nedostaví. 
Aplikace této předstěny na stavbě vyžaduje zvýšené finanční náklady, dočasné omezení užívání 
prostor po dobu stavebních prací a snížení užitné plochy místnosti – v našem řešeném případě až 
o  6,6 m2! 

 

4.6.2 Posouzení návrhu zlepšení nevyhovující konstrukce v programu 
Neprůzvučnost 

TEORETICKÝ VÝPOČET VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI  STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
 
dle J. Čechura: Stavební fyzika 10, ČVUT 1997 a ČSN EN ISO 717-1 a ČSN EN ISO 717-2 (1998) 
 Název úlohy :    Porotherm 115 AKU + omítka + předstěna                 
 Zpracovatel :    Pavel Oravec                                       
 Zakázka :    Disertační práce                                                   
 Datum :    8. 8. 2011   
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT: 
 Základní parametry úlohy: 
 Typ konstrukce :   dvojitá 
 Typ výpočtu :   vážená neprůzvučnost (index vzduch. neprůzvučnosti) 
 Korekce k :   2,0 dB 
 
 Zadané vrstvy konstrukce (od chráněné místnosti): 
 číslo  Název  D [m]  Ro [kg/m3]  c [m/s]  eta [-]  Ed [MPa] / alfa [-] 
 1  Porotherm 115   0,1450  1207,0  1550  0,011  ------ 
 2  Orsil T...      0,0800  189,0  ------  0,190  0,60 
 3  Sádrokarton     0,0125  920,0  1775  0,021  ------ 
 
 Vážená neprůzvučnost (laboratorní) Rw :   51 dB 
 Faktor přizpůsobení spektru C :   -1 dB 
 Faktor přizpůsobení spektru C,tr :   -5 dB 
 
 Zápis dle ČSN EN ISO 717-1:  Rw (C; Ctr) = 51 (-1; -5) dB 
 
 Předpokládaná vážená stavební neprůzvučnost R´w :   49 dB 
 STOP, Neprůzvučnost 2005 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730532 
 
 Název konstrukce:   Porotherm 115 AKU + omítky + předstěna                 
 Typ konstrukce:   vnitřní příčka či strop (vzduchová neprůzvučnost) 
 Skladba konstrukce:   uvedena v protokolu o výpočtu programu Neprůzvučnost 
 
 Min. požadavek na váženou stavební neprůzvučnost 
 (pro zvolené podmínky)  R' w = 47 dB 
  
 Výsledek výpočtu  R' w = 49 dB 
 
 Hodnota předpokládané vážené stavební neprůzvučnosti je menší než požadovaná 
 hodnota. 
  
 Konstrukce SPLNÍ požadavky ČSN 730532. 
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4.7 Příčiny diferencí mezi návrhem a skutečností 

Jak je patrné z přehledu (viz Tabulka 3, Tabulka 4), rozdíly mezi požadovanými hodnotami, 
hodnotami vypočítanými a skutečností jsou vysoké. Tato situace má celou řadu příčin, mezi nimiž 
lze vyjmenovat zejména: 

1. Chybný projekční návrh. 

Ačkoli požadovaná hodnota vzduchové neprůzvučnosti mezi učebnami je podle dokumentu 
[11] platném v době přípravy stavby (2006) definována hodnotou R´w ≥ 47 dB, byl na 
oddělení chráněných prostor vybrán materiál, který vykazuje hodnotu dle výrobce Rw = 47 
dB. Po odečtení příslušných korekcí získáme R´w v rozmezí 42 až 45 dB. Prostým převzetím 
hodnot od výrobce byl tedy naprojektován materiál s parametrem vzduchové neprůzvučnosti 
nižším o 2 až 5 dB oproti požadovanému stavu. 

 

 

 

Obrázek 30 – Akustické požadavky na chráněné prostory dle ČSN 73 0532 platné v roce 2006 . 

 

Další příčinou, za niž zodpovídá projekční fáze návrhu stavby, je navržení vedení instalací 
v dělicí stěně. Jak je patrné z fotodokumentace (Obrázek 31), v každé dělicí stěně mezi 
učebnami byly vedeny instalace kabelových svazků. Každá stěna je rovněž opatřena dvěma 

kusy flexibilních dutých trubic z PVC  40 mm bez využití (Obrázek 32). Rovněž každá stěna 
obsahovala 2 zásuvky na 230 V z každé strany. Zásuvkové krabice naštěstí nebyly umístěny 
naproti sobě. 

 
Obrázek 31 – Pohled na instalační průchody 
ústící do podhledu. 

 
Obrázek 32 – Vyvedení kabelové chráničky  

 40 mm nad tabulí – bez využití. 
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2. Výpočtové metody s rozdílnou přesností. 

Na měřené konstrukce byly aplikovány dostupné výpočtové metody, s nimiž v českých 
podmínkách obvykle pracuje projektant - akustik. Jak vyplývá z výsledků měření reálné 
situace (Tabulka 3, Tabulka 4), hodnoty dosažené výpočtem jsou po odečtení příslušných 
korekcí srovnatelné se skutečným stavem.  

Překvapivý je relativně příznivý výsledek výpočtu podle EN 12354-1 (kapitola 4.5.4). 
Zevrubný výpočet zahrnující boční cesty šíření zvuku je však velmi závislý na přesnosti 
vstupních parametrů, které jsou nejčastěji získány predikcí pomocí známých metod. 

3. Nedostatečná kvalita provedení na stavbě. 

Při provádění konstrukcí oddělujících chráněné prostory je zapotřebí věnovat zvýšenou 
pozornost zejména při zhotovení detailů napojení na okolní konstrukce. Konstrukční zásady 
jsou souhrnně zpracovány v [67], [68]. 

 

Zejména v současné době hojné a všestranné použití PUR pěny na řešení většiny detailů je 
z hlediska stavební akustiky neakceptovatelné. 

 

Jak je patrné z fotografií pořízených v době výstavby (Obrázek 35, Obrázek 36), horní část 
výplňové konstrukce je vyzděna z materiálů jiné kvality. Jedná se o poslední řadu cihel 
řezaných po výšce, vyznačující se světlejším odstínem. 

 
Obrázek 33 – Pohled na elektrorozvody v dělicí 
konstrukci. 

 
Obrázek 34 – Provádění příček ve skeletu 
(04/2008).  

 
Obrázek 35 – Pohled na připojení měřené 
konstrukce ke skeletu.  

 
Obrázek 36 – Kabelové vedení pod stropem 
skeletu. 
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5 ZÁVĚR 

Disertační práce řeší čtyři stěžejní části. Nejprve bylo provedeno měření vzduchové neprůzvučnosti 
značného množství vybraných zděných dělicích konstrukcí ve vícepodlažní administrativní budově 
postavené na bázi betonového skeletu. Na základě předchozích zkušeností byla v rámci práce 
z průběhu měření sestavena metodika měření vzduchové neprůzvučnosti. 

Další oblast byla věnována pečlivému vyhodnocení měření. Z vyhodnocení vyplynulo stanovení 
kmitočtového průběhu neprůzvučnosti pro jednotlivé konstrukce. 

Značná část práce se věnuje podrobnému popisu dostupných výpočetních metod, použitelných pro 
predikci stanovení vzduchové neprůzvučnosti na základě známých vstupních parametrů. Měřené 
případy jsou podrobeny výpočtu čtyřmi různými postupy. Výsledky výpočtů jsou porovnány. 

Experiment v rámci disertační práce dokázal, že vzduchová neprůzvučnost dělicích konstrukcí ve 
stavbách kolem nás často nedosahuje požadovaných parametrů. Stížnosti uživatelů staveb jsou 
mnohdy oprávněné. Proto byly definovány nejčastější příčiny podílející se na vzniku takového jevu. 
Dále je popsána úprava konstrukce směřující ke splnění požadavků kladených na zvukovou izolaci 
včetně predikce výsledné hodnoty R´w. 

 

Přínosy pro realizaci v praxi 

Disertační práce poukazuje na častý jev – nedostatečnou akustickou izolaci dělicích konstrukcí ve 
stavbách, což způsobuje zvýšený hluk v chráněných místnostech a podrážděnost uživatelů staveb. 

Jedním z opatření vedoucích k zamezení nedostatečných parametrů vzduchové neprůzvučnosti je 
požadovat a kontrolovat splnění hodnot stanovených v ČSN 73 0532 [11] podle zvláštního předpisu 
před předáním stavby k užívání. Stanovení hodnoty R´w by se prokazovalo měřením na všech 
stavbách sloužících k pobytu osob.  

Metodika vytvořená v rámci disertační práce si klade za cíl být nápomocna budoucím zájemcům 
o  tuto problematiku k technicky správnému provedení měření s daným zařízením. 

Součástí projekčního návrhu staveb je predikce, tedy předpoklad akustických parametrů dělicích 
konstrukcí. V rámci práce byly vytvořeny a otestovány výpočetní pomůcky v tabulkovém procesoru 
Microsoft Excel 2010 pro tři výpočetní metody, které jsou po příslušném (grafickém) dopracování 
vhodné k širokému použití. 

 

Doporučení pro další postup ve výzkumu 

Přesnost výstupů z používaných predikčních metod závisí především na kvalitě vstupních údajů. 
Současná situace je neuspokojivá z hlediska všeobecné dostupnosti materiálových charakteristik pro 
jednotlivé druhy moderních stavebních materiálů. Projektanti jsou nuceni požadovat tyto informace 
individuálně po jednotlivých výrobcích. Dodané údaje často nekorespondují s daty uvedenými 
v propagačních materiálech. 

Bylo by vhodné se zaměřit na zpracování souhrnného přehledu materiálových charakteristik napříč 
současným stavebním trhem a tato data implementovat do dostupného výpočetního softwaru (jako 
je např. Neprůzvučnost). 
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