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MechanickMechanickáá odolnost a stabilita odolnost a stabilita 
PoPožžáárnrníí bezpebezpeččnostnost
Hygiena, ochrana zdravHygiena, ochrana zdravíí a a žživotnivotníího prostho prostřřededíí
BezpeBezpeččnost a pnost a přříístupnost pstupnost přři ui užžíívváánníí
Ochrana proti hlukuOchrana proti hlukuOchrana proti hlukuOchrana proti hlukuOchrana proti hlukuOchrana proti hlukuOchrana proti hlukuOchrana proti hluku
ÚÚspora energie a ochrana teplaspora energie a ochrana tepla
UdrUdržžitelnitelnéé vyuvyužžíívváánníí ppřříírodnrodníích zdrojch zdrojůů
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Souvislosti Souvislosti Souvislosti Souvislosti Souvislosti Souvislosti Souvislosti Souvislosti –––––––– obsah PDobsah PDobsah PDobsah PDobsah PDobsah PDobsah PDobsah PD

1) Mechanick1) Mechanickáá odolnost a stabilita odolnost a stabilita 
statický výpostatický výpoččet, posouzenet, posouzeníí zzáákl. spkl. spááry aj., ry aj., (aut. statik)(aut. statik)
2) Po2) Požžáárnrníí bezpebezpeččnostnost
popožžáárnrníí zprzprááva s pova s požžáárnrněě bezpbezp. . řřeeššeneníím stavbym stavby (aut. po(aut. požžáár)r)
3) Hygiena, ochrana zdrav3) Hygiena, ochrana zdravíí a a žživotnivotníího prostho prostřřededíí
zprzprááva o radonovva o radonovéém indexu pozemku, proslunm indexu pozemku, prosluněěnníí aj.aj.
4) Bezpe4) Bezpeččnost a pnost a přříístupnost pstupnost přři ui užžíívváánníí
nnáávrh parkovacvrh parkovacíích mch mííst pro invalidy aj.st pro invalidy aj.
5) Ochrana proti hluku 5) Ochrana proti hluku 
??? ??? –– vvěěttššinou odstavec v TS o plninou odstavec v TS o plněěnníí ČČSN 73 0532SN 73 0532
6) 6) ÚÚspora energie a ochrana teplaspora energie a ochrana tepla
Energetický Energetický ššttíítek, teplentek, teplenéé ztrztrááty, energetický audit ty, energetický audit ((opropráávv. MPO). MPO)
7) Udr7) Udržžitelnitelnéé vyuvyužžíívváánníí ppřříírodnrodníích zdrojch zdrojůů

??????
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BydlenBydlen íí v tichu?v tichu?
Nebo optický klamu klidu a pohody?Nebo optický klamu klidu a pohody?

Hluk vnímaný uživateli nebo 
osobami poblíž stavby 
udržován na úrovni, která
neohrozí jejich zdraví a 
dovolí jim spát, odpo čívat a 
pracovat v uspokojivých 
podmínkách. “
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DopravaDoprava

chchůůze ze 
hra dhra d ěětt íí

TZBTZB

schodischodi ššttěě

budovbudov áánníí

TV, TV, hihi --fifiřřeečč
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StStáávajvaj ííccíí deskriptory zvukovdeskriptory zvukov éé
izolace dle izolace dle ČČSN 73 0532SN 73 0532

1) vážená stavební neprůzvučnost R’w, pro místnosti se 
společnou celou plochou stěny, příčky nebo stropu

2) vážený normovaný rozdíl hladin DnT,w, pro 
místnosti, které nemají společnou dělicí konstrukci

Zvuk Zvuk 
vznikajvznikaj ííccíí

ve vzduchuve vzduchu
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StStáávajvaj ííccíí deskriptory zvukovdeskriptory zvukov éé
izolace dle izolace dle ČČSN 73 0532SN 73 0532

R´w, DnT,w, L’n,w, L’nT,w

StejnStejn éé a a 
zzáároverove ňň

tak odlitak odli ššnnéé

NezahrnujNezahrnuj íí
faktory faktory 

ppřřizpizpůůsobensoben íí
spektruspektru



ŘŘeeššeneníí –– akustický akustický šštt íítektek
Zdravý život 
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MMůůj j „„ tichý byttichý byt ““

vlastnosti d
ělících konstrukcí SousednSousedn íí „„ hluhlu ččný bytný byt ““

Vstupy pro akustický Vstupy pro akustický šštt íítektek

VVáážžený normovaný rozdený normovaný rozd ííl hladin l hladin DnTDnT,w se zahrnut,w se zahrnut íím m 
nníízkých kmitozkých kmito ččttůů C50C50--3150 (> 50 Hz) vzta3150 (> 50 Hz) vzta žžený k ostatnený k ostatn íím m 

bytbyt ůům a prostorm a prostor ůůmm

D = L1 D = L1 –– L2L2

L2 L1

1

CO: řeč, hudba, TV, 
večírek
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MMůůj j „„ tichý byttichý byt ““

vlastnosti dělících konstrukcí

SousednSousedn íí „„ hluhlu ččný bytný byt ““

Vstupy pro akustický Vstupy pro akustický šštt íítektek

VVáážženenáá normovannormovan áá hladina hladina krokro ččejovejov ééhoho hluku Lhluku L ´́nTnT,w se ,w se 
zahrnutzahrnut íím nm n íízkých kmitozkých kmito ččttůů CI, 50CI, 50--2500 (> 50 Hz) vzta2500 (> 50 Hz) vzta žženenáá

k ostatnk ostatn íím bytm byt ůům a prostorm a prostor ůům m 

L

2

CO: chůze, tanec, 
hra dětí
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MMůůj j „„ tichý byttichý byt ““

vlastnosti d
ělících konstrukcí

VenkovnVenkovn íí prostorprostor

Vstupy pro akustický Vstupy pro akustický šštt íítektek

VVáážžený normovaný rozdený normovaný rozd ííl hladin D2m,l hladin D2m, nTnT,w se zahrnut,w se zahrnut íím m 
nníízkých kmitozkých kmito ččttůů CtrCtr , 50, 50--3150 (> 50 Hz) vzta3150 (> 50 Hz) vzta žžený k ený k 

venkovnvenkovn íímu prostorumu prostoru

D = L1 D = L1 –– L2L2

L2

3

CO: silnice, 
železnice, letadla, 
průmysl aj.
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MMůůj j „„ tichý byttichý byt ““

Vstupy pro akustický Vstupy pro akustický šštt íítektek

EkvivalentnEkvivalentn íí hladina akustickhladina akustick éé tlaku A (tlaku A ( LAeqLAeq ) v byt) v byt ěě
zpzpůůsobensoben áá technickými zatechnickými za řříízenzeníími v bytmi v byt ěě

L

4

CO: VZT, 
klimatizace

Vlastnosti vnit řních 
(stavebních) zdroj ů hluku, 
jejich umíst ění, pohltivost 

prostoru 
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MMůůj j „„ tichý byttichý byt ““

Vstupy pro akustický Vstupy pro akustický šštt íítektek

Doba dozvuku TDoba dozvuku T

T

5

CO: pohltivost a 
geometrie vlastních 
prostor 

Pohltivost prostoru 

Zdravý život 

bez hluku



EvropskEvropsk áá harmonizace poharmonizace po žžadavkadavk ůů

zavedeny jednotné evropské deskriptory a limity resp. třídy (avšak 
nezávazné) – metodika COST, kterou s rozšířením převzala Asociace 
akustiky českého stavebnictví pro národní akustický štítek   
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5

1

VyhodnocenVyhodnocen íí akustickakustick éého ho šštt íítku tku –– 5 ukazatel5 ukazatel ůů Zdravý život 
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Interpretace akustickInterpretace akustick éého ho šštt íítku tku 

Zcela srozumitelnZcela srozumiteln éé pro upro u žživatele bytu!!!ivatele bytu!!!
C znamenC znamen áá plnpln ěěnníí popo žžadavkadavk ůů ČČSN 73 0532SN 73 0532
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ShrnutShrnut íí -- akustický akustický šštt íítektek

-------- uuuuuuuužživatelsky srozumitelný nivatelsky srozumitelný nivatelsky srozumitelný nivatelsky srozumitelný nivatelsky srozumitelný nivatelsky srozumitelný nivatelsky srozumitelný nivatelsky srozumitelný náááááááástrojstrojstrojstrojstrojstrojstrojstroj, který celkov, který celkověě
hodnothodnotíí ochrana proti hluku v bytovochrana proti hluku v bytovéém m čči rodinni rodinnéém m 
domdoměě (je zam(je zaměřěřen na akustický komfort)en na akustický komfort);;
--pokrývpokrýváá vvššechny zpechny způůsoby vzniku zvuku v budovsoby vzniku zvuku v budováách ch 
pro bydlenpro bydleníí
--zavedeny tzavedeny třříídy A dy A –– F, tF, třříída C znamenda C znamenáá plnplněěnníí
normových ponormových požžadavkadavkůů v v ČČRR;;
--llze zpracovat ve fze zpracovat ve fáázi nzi náávrhu (výpovrhu (výpoččtovtověě) a ve f) a ve fáázi zi 
realizace (akreditovanrealizace (akreditovanéé mměřěřeneníí ppřřed kolaudaced kolaudacíí čči v i v 
prprůůbběěhu uhu užžíívváánníí));;
--vhodný pro inspektory nemovitostvhodný pro inspektory nemovitostíí, realitn, realitníí
kancelkanceláářře i ue i užživateleivatele
--produkt poskytujprodukt poskytujíí akustiakustiččttíí specialistspecialistéé zapsanzapsaníí v v 
seznamu Asociace akustiky seznamu Asociace akustiky ččeskeskéého stavebnictvho stavebnictvíí
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