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Asociace akustiky českého stavebnictví o.s.

NEZISKOVKA

Založení o.s. upravuje zákon

Zdravý život bez hluku

1. Občanské sdružení je nejčastější právní formou neziskové
organizace

2. Sdružení osob, které sledují stejný cíl



Asociace akustiky českého stavebnictví o.s.
Charakter Asociace 

asociace je občanské sdružení založené podle Zákona č. 83/1990 Sb.,

v němž se sdružují fyzické osoby starší 18 let, právnické osoby, OSVČ, 
státní

Zdravý život bez hluku

podniky a příspěvkové organizace, které vykonávají na území České

republiky soukromou podnikatelskou nebo školící činnost nebo jiná

sdružení podnikající či působící v oboru …



Asociace akustiky českého stavebnictví o.s.

v oboru:

„Akustiky stavebních konstrukcí“, 

„Prostorová akustika“, 

Zdravý život bez hluku

„Urbanistické akustika“ 

dále jen souhrnně pod názvem „Stavební Akustika“



Asociace akustiky českého stavebnictví o.s.

- prosadit vytvoření autorizovaného oboru:

„Autorizovaný inženýr - Akustika staveb“ 
„Autorizovaný technik - Akustika staveb“ 

Zdravý život bez hluku

„Autorizovaný technik - Akustika staveb“ 

u České komory autorizovaných inženýrů a techniků a 
v legislativě



Asociace akustiky českého stavebnictví o.s.

PROČ?

Pokud se někdo z „lidí“ chce obrátit na fundovanou osobu
Nemá šanci si ji zjistit přes „nějaký“ registr
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Rozhodnutí Asociace:
Zavedení seznamu Akustických specialistů

(fundované, kompetentní osoby s praxí)



Asociace akustiky českého stavebnictví o.s.

- prosadit zákonného zavedení 

„Akustických průkazů budov“ 
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„Akustického štítku budovy“ ,

- prosadit zavedení 

„Akustického štítkování konstrukcí“ pro stavby

„Akustického štítkování výrobků“ 



1. mechanická odolnost a stabilita

2. požární bezpečnost

Směrnice 89/106/EHS - CPD (Construction Products Directive) 
- Základní požadavky na stavbu. 

Asociace akustiky českého stavebnictví o.s.

PROČ?

2. požární bezpečnost

3. hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, 

4. bezpečnost při užívání

5. ochrana proti hluku

6. úspora energie a ochrana tepla Zdravý život bez hluku



Směrnice 89/106/EHS - CPD (Construction Products Directive) 

Asociace akustiky českého stavebnictví o.s.

Ochrana proti hluku (DEFINICE POJMU)

stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, 

aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, 
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aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, 
která:

neohrozí jejich zdraví a 

dovolí jim spát , 

odpo čívat a

pracovat v uspokojivých podmínkách.
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Zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
šířícímu se vzduchem z prostoru vně stavby, 

3) Požadovaná vzduchová 
neprůzvučnost obvodových plášťů 
budov, stěn a příček mezi místnostmi je 
dána normovými hodnotami. 

Požadovaná kročejová
neprůzvučnost stropních konstrukcí s 
podlahami je dána normovými 
hodnotami.

ČÁST ČTVRTÁ
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Vyhláška č.26/1999 Sb. hl. m. Prahy, 
o obecných technických požadavcích na výstavbu 
v hlavním městě Praze 

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a 
posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobků - Požadavky. 

ČÁST ČTVRTÁ
§ 19 – § 28

Stěny a příčky
Stropy
Podlahy
Schodiště a šikmé rampy
Výplně otvorů
Výtahy

Poždavek na  normové hodnoty 
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Zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů. 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Funkční přes hygienické stanice …
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-prosadit zavedení „Autorizovaného nebo akreditovaného 
měření parametrů stavební akustiky “ (pro neprůzvučnost 
konstrukcí a kročejový hluk) pro stavby v legislativě

Měří si kdo chce !!!

Zdravý život bez hluku

Měří si kdo chce !!!
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Cílů asociace je více

- podílet se na rozvoji autorizovaných osob provádějících projektovou činnost ve 
výstavbě v kvalitě navrhovaných stavebních konstrukcí souvisejících se stavební 
akustikou,
- vytvářet podmínky k zavád ění nových technologií a materiál ů v oboru 
materiálové stavební akustiky,
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materiálové stavební akustiky,
- podílet se na zvyšování odborné kvalifikace v oboru stavební akust iky ,
- spolupracovat se školami, se státními zdravotními ústavy, s akademií věd,
- podílet se na vydávání nezávislých expertních posudk ů v oboru stavební akustiky,
- spolupracovat s obory, které mají vztah ke stavební akustice, 
- spolupodílet se na kvalit ě provedení staveb z hlediska stavební akustiky,
- spolupracovat se stavebními ú řady , hygienickými stanicemi v oblasti 
dodržování technických a hygienických norem,
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Všichni uživatelé staveb

proto občanské sdružení

Zdravý život bez hluku



Asociace akustiky českého stavebnictví o.s.

Profesní skupiny:

Výrobci a prodejci - stavebních akustických prvků

Zdravý život bez hluku

Teoretici – výpočet parametrů  stavební akustiky

Diagnostici – měření stavební akustiky a hluku
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Předseda:

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Technický a zkušební ústav staveb Praha s.p.                                     

Zdravý život bez hluku

Technický a zkušební ústav staveb Praha s.p.                                     

Místopředsed(a/kyně):

Ing. Marcela Bosáčková

t.č. RD
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Profesní skupiny:

Výrobci a prodejci - stavebních akustických prvků
Gestor skupiny Ing. Michal Řehulka

Zdravý život bez hluku

Úkoly typu: 
Akustické štítkování konstrukcí
Akustické štítkování výrobků
Rozvoj v oblasti technologií akustických výrobků
Zaměření na zdravé a ekologické konstrukce
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Profesní skupiny:

Teoretici – výpočet parametrů  stavební akustiky
Gestor skupiny Ing. Marcel Pelech
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Úkoly typu: 
Seznam „Akustických specialistů“ no.1
Akustické štítkování budov
Rozvoj v oblasti výpočetních programů
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Profesní skupiny:

Diagnostici – měření stavební akustiky a hluku
Gestor skupiny Ing. Petr Novák
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Úkoly typu: 
Akreditovaná měření – stavební akustika
Diagnostika, spolupráce s výrobci
Diagnostika, zaměření na RD a BD



www.asociaceakustiky.cz

Stránky jsou ve výstavb ě !!!Stránky jsou ve výstavb ě !!!

a budou spuštěny na sklonku tohoto roku.a budou spuštěny na sklonku tohoto roku.
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Děkuji 

Vám 

Za pozornost
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Za pozornost


