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Za začetek bi izpostavili nekaj 
osnovnih pojmov, ki jih uporab-
niki, pa tudi nekateri projektanti, 
arhitekti in izvajalci ne poznajo 
dovolj oz. ne razlikujejo.

Gradbena akustika
Gradbena akustika zajema 

zaščito pred hrupom v stavbah 
in zagotavljanje ustrezne zvočne 
izolirnosti med prostori in iz dru-
gih delov stavbe ter pred hrupom 
iz okolice (hrup od zunaj). Zaščita 
pred hrupom v stavbah je ena od 
šestih bistvenih zahtev*, ki jih 
je po Zakonu o graditvi objektov 
in Pravilniku o projektni doku-
mentaciji treba upoštevati in iz-
polniti pri projektiranju objektov 
za trajnostno gradnjo.

Ustvarimo prijetno zvočno okolje

Zvočno okolje, v katerem živimo in delamo, pomembno vpliva na počutje in delovno učinkovitost.  
V nadaljevanju pišemo o tem, kako ugodno zvočno okolje ustvariti ali ga izboljšati. 

Pri načrtovanju gradbene aku-
stike je potrebno preveriti in do-
ločiti:
-  zvočno izolacijo med prostori,
-  zvočno izolacijo pred zuna-

njim hrupom (prenašanje 
hrupa preko fasade, oken, 
vrat ...),

-  zvočno izolacijo naprav in in-
stalacij v zgradbah (ogreva-
nje, vodovod, prezračevanje, 
kanalizacija),

in sicer za:
-  zvok (hrup), ki se prenaša po 

zraku (govor, glasba, radio, 
TV..), 

-  udarni zvok (udarni hrup), ki 
se prenaša po konstrukciji 
objekta (hoja, udarci, premi-
kanje stolov, pohištva ...)

- hrup vibracij, ki se prenaša 
po konstrukciji stavbe zaradi 
različnih instalacij ali naprav 
(splakovanje, klima naprave, 
ventilatorji, črpalke ...)

Prostorska akustika
Prostorska akustika obravna-

va obnašanje zvoka v prostoru. 
Od prostorske akustike je odvi-
sna kakovost prenosa informa-
cij (govora, glasbe). Akustično 
ugodje ni pomembno le za gle-
dališča in kulturne dvorane. Po-
membno je tudi za učilnice, pre-
davalnice, športne dvorane, več-
namenske dvorane, sejne sobe, 
pisarne in tudi za stanovanjske 
prostore. Reguliranje obnašanja 
zvoka je potrebno, da se zagoto-
vi nizko raven hrupa, da se pre-
preči odmevanje in donenje, da 
se zagotovi dobro ter enakomer-
no slišnost in razumljivost po 
celotnem prostoru. Prostorska 
akustika je poleg drugih pogojev 

(osvetlitev, gretje - hlajenje, pre-
zračevanje, ipd.) pomemben de-
javnik dobrega počutja, ugodnih 
bivalnih in delovnih pogojev ter 
tudi zdravja in varnosti. 

Osnovni parameter, ki določa 
kakovost prostorske akustike, je 
odmevni čas. Za prostore, kjer 
je akustika velikega pomena, pa 
je potrebno upoštevati tudi dru-
ge: razumljivost govora (Speech 
Transmission Index- STI/RASTI), 
jasnost govora (Clarity), razloč-
nost govora (D50), artikulacijske 
izgube pri govoru (Alcons), Bass 
ratio (BR), Lateral Energy Fracti-
on (LF) in druge.

Kaj je dobra prostorska aku-
stika:

Na splošno dobra akustika 
prostora pomeni uravnoteženost 
med odmevnim časom, hrupom 
ozadja in zvočno izolacijo prosto-
ra. V prostoru z dobro akustiko 
so zaželeni zvoki poudarjeni, 

Slabo prostorsko akustiko   
v pisarnah odprtega tipa 

lahko korigiramo npr. z 
visečimi absorberji zvoka

*
1. mehanska odpornost in stabilnost
2. varnost pred požarom
3. higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice
4. varnost pri uporabi
5. zaščita pred hrupom
6. varčevanje z energijo in ohranjanje toplote
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nezaželeni pa odstranjeni ali 
zmanjšani na nemotečo raven. 
Konkretno pa to pomeni:
-  ni odmevanja v prostoru,
-  ni prekomernega hrupa ozadja,
-  na vseh mestih v prostoru je 

zvok dovolj jasen/razumljiv,
-  ni neželenih resonanc (oja-

čitev) na določenih mestih v 
prostoru.
 

Kdaj je (bo) prostorska akusti-
ka slaba:

Splošno: akustično slabi so 
prostori, ki imajo veliko trdih in 
gladkih površin, od katerih se 
zvok odbija (gladke stene, gladki 
stropi in trda tla, velike steklene 
površine). V takih prostorih se 
direktna in odbojna komponen-
ta zvoka seštevata in s tem se 
spiralno viša povprečna raven 
zvoka. Med vzporednimi stena-
mi in med tlemi  ter stropom se 
tvorijo večkratni ponavljajoči se 
odboji (fultter echo), ki še poseb-
no neugodno vplivajo na akusti-
ko prostora. V takih primerih je 
zvok še posebno neenakomerno 
slišen po prostoru.

Konkretno:
-  močno odmevanje v prostoru, 

donenje,
-  povišana raven hrupa,
-  mešanje zvokov,
-  slaba slišnost zvoka (govora/

glasbe),
-  slaba razumljivost in slaba ja-

snost govora/glasbe,
-  splošno nelagodje, slabi de-

lovno/učni pogoji (ob dalj 
časa trajajoči izpostavljenosti 
pa stres in motnje sluha).
Slaba akustika vodi v poviša-

no raven hrupa, kar kratkoroč-
no povzroča vznemirjenost in - 
stres, dolgoročno pa okvare slu-
ha ter večjo verjetnost nezgod in 
nesreč.

Načrtovanje
Pri novogradnjah in adaptaci-

jah je pri načrtovanju gradbene 
in prostorske akustike potreb-
no upoštevati Pravilnik o za-
ščiti pred hrupom v stavbah in 
Tehnično smernico za graditev 
TSG-1-005:2012. Uredbi pome-
nita precejšen napredek, saj še 

pred letom 2012 v slovenskih 
predpisih o gradnji področje 
prostorske akustike ni imelo 
omembe vredne vloge. Za zah-
tevnejše objekte in prostore, 
kot so gledališča, velike kinod-
vorane, opere, glasbene šole in 
akademije, športno-prireditve-
ne dvorane ipd. pa te uredbe ne 
zadostujejo. Za take objekte je 
potrebno elaborate prostorske 
akustike izdelati na osnovi po-
znavanja in upoštevanja evrop-
skih standardov in druge stro-
kovne literature.

Naknadne sanacije
V stavbah, ki so se pri nas gra-

dile pred desetletji, pa tudi samo 
pred nekaj leti, je bila akustika 
zelo slabo načrtovana, upošte-
vana in /ali izvedena. Izjema so 
nekatere kulturne ustanove višje-
ga ranga. V zadnjem obdobju 10 
let se standardi kakovosti bivanja 
povečujejo in hkrati tudi zaveda-
nje o pomenu ustreznega zvoč-
nega okolja. Razvile so se rešitve, 
ki omogočajo naknadno dobro 
izboljšanje prostorske akustike in 
zvočne izolacije med prostori.

Projektiranje izboljšanja 
akustike

Začetna faza pri načrtova-
nju rešitev za izboljšanja slabe 
prostorske akustike so meritve 
odmevnega časa in drugih aku-
stičnih parametrov. Na ta način 
se analizira trenutno stanje in 
z akustičnimi preračuni določi 
potrebne ukrepe in akustične 
materiale.

V enostavnejših primerih in za 
manjše prostore je sicer mogoče 
izračunati in predlagati rešitev 
zgolj na osnovi podatkov naroč-
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nika (prejetih fotografij prostora, 
podatkov o dimenziji oz. volu-
mnu, dejavnosti v prostoru, vrsti 
stropa, sten, tal, opreme …). Ta 
metoda ni povsem zanesljiva, 
saj se zvok v prostoru lahko ob-
naša tudi drugače, lahko izsto-
pajo samo nekatere frekvence, 
lahko se pojavlja stoječe zvočno 
valovanje in podobno.

Rešitve prostorske akustike 
so zelo različne, saj je vsak pri-
mer specifičen tako glede zah-
tevnosti (kako slabo je stanje), 
glede vzrokov, kot tudi glede iz-
vedbenih možnosti. Običajno je 
potrebnih več različnih ukrepov 
oz. kombinacija materialov. Ka-
dar je možnih več alternativnih 
rešitev, se potrudimo poiskati 
optimalno različico tako z vidika 
učinka, izgleda, načina monta-
že, cene in drugih preferenc na-
ročnika.

Poleg določitve ustrezne vrste 
akustičnih elementov/produk-
tov, ki imajo zadostno stopnjo 
učinkovitosti (razred absorpcije) 
za problematično frekvenčno 
področje, je za dober končni uči-
nek bistvenega pomena tudi pra-
vilno dimenzioniranje razmerja 
absorpcija/refleksija/difuzija, 
pozicioniranje elementov/pro-
duktov ter določitev pravih mest 
za namestitev teh elementov.

Rešitve so lahko v veliki meri 
prilagojene posameznemu na-
ročniku, finančnim zmožnostim 
ter preferencam glede učinka, 
izleda, ipd. To je mogoče, če 
ponudnik rešitev ni omejen na 
določen program oz. proizvajal-
ca in lahko na (mednarodnem) 
trgu poišče optimalne produkte. 
Projekt se zaključi z dobavo in 
montažo materiala/akustične 
opreme. Pomembno je jamstvo 
za napovedane rezultate, ki 
se jih po potrebi lahko potrdi s 
končnimi meritvami.

Nekaj primerov slabe 
akustike:
• odmevanje in prekomeren 

hrup v telovadnicah, učilni-
cah, vrtcih, športnih dvo-
ranah predstavlja slabe de-
lovno/učne pogoje in otežuje 
komunikacije,

• odmevanje in slaba slišnost/
razumljivost v konferenčnih 
in sejnih sobah, predavalni-
cah, sodnih dvoranah,  kjer je 
pomembno, da se povedano 
razločno razume tudi v zadnji 
vrsti,

• slaba in neenakomerna sliš-
nost ter slaba razumljivost go-
vora/glasbe v kulturnih, gle-
daliških, koncertnih, kino- in 
večnamenskih dvoranah,

• slaba kakovost in jasnost 
zvoka v studiih, vadbenih so-
bah, glasbenih šolah, kjer je 
pomembno, da je dosežena 
polnost vseh tonov, da so v 
zvočni sliki zajeti osnovni toni 
in njihovi harmoniki (alikvotni 
toni),

• odmevanje in prekomeren 
hrup v proizvodnih prosto-
rih (možnost nezgod zaradi 
preslišanih navodil in zvočnih 
opozoril),

•  v restavracijah, kjer ni zagoto-
vljena primerna zasebnost po-
govora (»cocktail party« efekt, 
ki pomeni nesposobnost izlo-
čiti oz. dobro slišati zvoke so-
govornikov med vsemi drugimi 
ambientalnimi zvoki),

•  slaba akustika in prekomeren 
hrup v pisarniških prostorih 
(posebno v velikih pisarnah 
odprtega tipa, v katerih je ve-
liko ljudi in naprav, v klicnih 
centrih ipd.), kjer lahko nasta-
ne t.i. Lombardov efekt (zaradi 
slabe slišnosti vsi govorijo bolj 
glasno, raven hrupa se spiral-
no povečuje),

•  odmevanje in slabo počutje v 
stanovanjih sodobne gradnje 
(visoki stropi, tudi čez dve nad-
stropji, galerije, gladke stene, 
stropi in tla, velike steklene po-
vršine, malo opreme),

•  problem prekratkega od-
mevnega časa (flpresuha 
akustika«). V nekaterih pro-
storih (npr dvoranah za glasbo 
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in podobnih) je lahko odmevni 
čas tudi prekratek in ni dose-
žena polnost tona. Tu z razni-
mi ukrepi podaljšamo odmev-
ni čas in zvok enakomerno 
razporedimo po prostoru.

Za zaključek
Kakšno je dejansko zvočno 

okolje uporabniki začutimo šele, 
ko v prostoru zaživimo in ga zač-
nemo uporabljati. Slaba zvočna 
izolacija in/ali slaba prostorska 
akustika je pogosto »skrita na-
paka«, ki se jo tudi dandanes žal 
pogosto rešuje šele naknadno. 
Dobro je vsaj to, da danes obsta-
ja dovolj visoka raven strokovne-
ga znanja in dobri akustični in 
zvočno izolativni produkti, s či-
mer lahko učinkovito izboljšamo 
zvočno okolje. Za boljše počutje, 
razpoloženje, koncentracijo, pro-
duktivnost in uživanje v posluša-
nju ali v tišini. G

Z akustičnimi jadri lahko v stanovanju zmanjšamo odmevanje ali ustvarimo 
akustiko za poslušanje glasbe.

Z akustičnimi  stopnimi elementi zagotovimo dobro in enakomerno slišnost 
in razumljivost govora v učilnicah in predavalnicah.


