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Sonosféra mestských priestorov 
v konceptuálnych fázach 
architektonického návrhu
Matej Kamenický Prostredie, nie len priestor

Architekt vytvára priestor, v  ktorom človek dokáže 
napĺňať svoje životné potreby. Zároveň s organizáci-
ou hmoty vytvára aj prostredie, v ktorom sa človek 
bude pohybovať a interagovať s ním. Architektonický 
priestor je prostredím pre životné aktivity. Človek ho 
zažíva a užíva všetkými svojimi zmyslami. Architekt 
Peter Zumthor1 krátko, ale výstižne podáva obraz 
o  architektonických dielach majúcich určitú atmo-
sféru, ktorá utvára celkový dojem z miesta a možno 
ju chápať ako nositeľku identity miesta. V súčasnosti 
sa architekt z veľkej časti opiera o počítačové zobra-
zovanie a rysovanie. Vizualita modernej spoločnosti 
zatienila ostatné spôsoby komunikácie a v architek-
tonickej tvorbe sa to prejavuje výlučným uvažova-
ním v hmotovo-vizuálnych kategóriách. Opomenuté 
sú ostatné „nosiče informácie“. Neprebádaným pre 
architektov je zvuková zložka urbánneho prostredia 
a možnosti jej využitia pri tvorbe atmosféry, dizajnu 
a užívania mestského priestoru. V prácach zaobera-
júcich sa rôznymi aspektmi určitého miesta, ako sú 
jeho ráz, atmosféra1, identita2, 3 a hranice4 možno vy-
tušiť, na čo všetko vplýva zvuková zložka prostredia 
verejného priestoru. 

Sonosféra – estetická koncepcia opisu 
zvukovej situácie 
Dynamické zvukové prostredie daného miesta sa 
v  multiodborových výskumoch nazýva sonosféra. 
Možno ju chápať ako celok a  systém všetkých zvu-
kov, počuteľných na určitom mieste v  čase. Aurál-
na paralela k vizuálnej krajine. McLuhan5, Schafer6, 
Wrighton4 zhodne tvrdia, že uprednostňovanie zraku 
ako kritéria pravdivosti nie je univerzálne a  možno 
ani prirodzené. Sonosféra (soundscape) je ústredná 
koncepcia, okolo ktorej sa v šesťdesiatych rokoch 20. 
storočia sformovala výskumná tradícia, ktorej čel-
ným predstaviteľom je R. M. Shafer, a z ktorej sa vyvi-
nul vedný odbor Akustická komunikácia, na čele kto-
rej stojí Berry Truax7. Zvukové prostredie odmietajú 
redukovať na údaje o  hlučnosti a  zdôrazňujú zvuky 
charakteristické pre dané miesto, príjemné, zaujíma-
vé a historicky cenné. 

Shafer rozlišuje sonosféry podľa miery diverzity 
a  rozlíšiteľnosti (jasnosti) jednotlivých „zvukových 
stôp“, ktoré sa dynamicky menia v  čase. Základ-
ne opisuje dva typy sonosféry – vysokoinformačná 
sonosféra (hi-fi ) a  nízkoinformačná sonosféra (lo-
fi ). Ako vysokoinformačné označíme také zvuko-
vé prostredie, v  ktorom jednotlivé zvuky môžu byť 

počuteľné zreteľne, a to vrátane detailov a priesto-
rovej orientácie. Takáto sonosféra dodáva zvukovému 
prostrediu priestorovosť. Nízkoinformačná sonosféra 
obsahuje zvuky nezreteľné, prekrývanie zvukov spô-
sobuje zvýšenie hluku v  pozadí. Lo-fi  sonosféra vy-
tvára prostredie bez hĺbky, kde zostávajú len zvuky 
bezprostredne prítomné7. Pokusy defi nitívne kvan-
tifi kovať kvalitu sonosféry v danom verejnom pries-
tore mesta prebiehajú v  inštitúte CERMA na škole 
architektúry v Nantes. Sleduje sa tu miera entropie 
kompozitu význačných zvukov a základných tónov, jej 
premeny v časopriestore v jednotlivých polohách sle-
dovaného verejného priestoru.10 Koncepcia sonosfé-
ry je na účely jednoznačného zhodnocovania a opisu 
jednotlivých zvukových udalostí v  mestskom pro-
stredí málo špecifi cká, neurčitá, ale najmä, vyjadruje 
iba estetické kvality.

P. Amphoux, H. Torgue, J. F. Augoyard sa zaobe-
rajú súvislosťami sonosféry a atmosférami architek-
tonického priestoru celkovo. Posúvajú uvažovanie 
o akustických kvalitách mestského priestoru od so-
nosféry k narábaniu z tzv. sonickými efektmi8. Okrem 
fenomenologicko-teoretického výskumu prebieha 
praktický výskum hľadajúci možnosti kvantifi kácie 
sonosféry a vplyvu urbánneho prostredia na ňu a ná-
slednú simuláciu sonosféry v  architektonickom ná-
vrhu9 – 11. Z domácich autorov sa tematike vzťahu ur-
bánneho prostredia a zvukového zažívania priestoru 
venuje T. Řiháček4. 

Sonosféra a verejný priestor
V súčasnosti sa v procese výstavby (vytvárania mies-
ta) pozornosť k zvukovému prostrediu obmedzuje na 
posudzovanie splnenia stanovených limitov hluč-
nosti poverenou osobou. Je potrebné zdôrazniť, že 
„hlukový prístup“ k  zvukovému prostrediu miesta, 
teda redukovanie kultúrno-spoločenského a  infor-
mačného významu zvuku na údaje o jeho „množstve“, 
môže viesť k celkovej homogenizácií tejto zložky pro-
stredia. To môže v konečnom dôsledku viesť k rovna-
kým problémom kontextuality vzniku „ne-miesta“ 
ako pri vizuálne homogenizovanom mestskom pro-
stredí uniformnej výstavby.

Z výskumu Dr. R. Thomasovej zameranom na silu 
vplyvu mestskej atmosféry na smery pohybu chod-
cov jednoznačne vyplýva, že voľba trasy je závislá 
od urbanistického návrhu priestoru, jeho atmosféry 
a zámeru chodca.12 To teda znamená, že dobrý parter 
vťahuje ľudí do prechádzok, zjednodušuje a robí ces-
tu príťažlivejšou.
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Zvukový efekt – kvalitatívny opis sonosféry
V  koncepcii sonosféry chýbajú multikriteriálne 
deskriptory, ktoré by umožnili opis a  zhodnotenie 
akustickej situácie v  mikromierkach a  okamihoch 
v rámci mestského priestoru.

Teória zvukového efektu8 predstavuje zoznam 82 
zvukových situácií, nazvaných sonické efekty. Opísa-
né predovšetkým z  pohľadu každého participujúce-
ho odboru môžu byť použité ako usmernenie k po-
chopeniu každodenných zážitkov zo zvuku v obytnom 
prostredí. Z toho je 16 zvukových efektov podrobne 
preskúmaných, pričom sú rozdelené podľa discipli-
nárnych prístupov (napr. hudobná estetika). Cieľom 
práce a celého tímu je poskytnúť odbornej verejnos-
ti metodológiu a nástroje, ktorými sa môžu jednot-
ne opisovať všetky zvuky zažívané denne vo všetkých 
mysliteľných priestoroch. (Logicky hlavná časť záuj-
mu sa zameriava na verejné priestory, keďže tie ob-
siahnu najväčší počet ľudí.)

Hlavný prínos spočíva práve v  opise zvukového 
efektu z  pohľadu rôznorodých disciplín. Užívateľ si 
môže vybrať spôsob interpretácie daného zvuku a vý-
sledného zážitku (účinku) podľa disciplíny, ktorá mu 
je najbližšia. 

Koncepcia stojí na troch východiskových pozorova-
niach reality urbanistického priestoru:
1. Zvuková udalosť nemôže byť oddelená od pries-

torových a časových podmienok pri šírení jej fy-
zického signálu (závislosť šírenia zvuku na objek-
tívnych vonkajších podmienkach).

2. Zvuk danej udalosti je dotváraný sluchovou ka-
pacitou, postojom a kultúrným zázemím poslu-
cháča (závislosť výsledného významu od subjek-
tívných vnemov poslucháča).

3. Univerzálny prístup k počúvaniu nie je možné 
stanoviť.

4. Každý dej v rámci urbanistickej štruktúry má svoj 
zvukový znak.

Možnosti zmeny akustickej kvality miesta
Architekt vytvára prostredie pre život a nepriamo je 
zodpovedný za akustickú pohodu v ňom. Je potreb-
né hľadať prijateľnú symbiózu človeka s dopravnými 
prostriedkami a inými „hlukovými zdrojmi“ vo verej-
nom priestore. Ráz zvukového prostredia z pohľadu 
architekta určujú faktory14:
• Štruktúra zástavby – usporiadanie budov, propor-

cie priestoru (pôdorysné, v rezoch) 
• Forma obalového plášťa budov – použité materiá-

ly, konštrukcie, miera členenia

• Tvar budov – veľkosť jednoliatych plôch, mierka, 
proporcie vzhľadom na verejný priestor

• Vegetácia – hustota a výška stromov, vegetačné 
fasády

• Intenzita dopravy – miera upokojenia dopravy ar-
chitektonickými prostriedkami, preferencia urči-
tých typov komunikácií, ich tvarovanie

• Kvalita komunikácií – povrchy
• Využitie v urbanistickom parteri – spoločensky 

prijateľné (žiaduce) zvuky prevádzok verzus pre-
vádzkový hluk výrobných a zábavných funkcií

• Zonácia v územnom plánovaní (ÚPN) – direktívne 
označenie zvláštnych požiadaviek (napr. „zóny ti-
cha“) na akustické veličiny vo vyhradených zónach 
(súboroch)

Vývoj technológie pohonov v doprave je ďalšou mož-
nosťou – napríklad tzv. „akusticky zelené auto“ 15. 
Kvalitu zvukového prostredia neurčuje len doprava 
a miera „ticha“, existujú zvuky, ktoré sú žiaduce. Ab-
sencia dopravy na ulici ešte neznamená dobré (žiada-
né) zvukové prostredie!

Sonosféra a hranice verejného priestoru
Koncepcia sonosféry v akustickej ekológií pristupuje 
k zvukovému prostrediu ako k zdroju mnohých význa-
mov. Redukcia zvukového prostredia na určitý akus-
tický údaj vedie k strate kvalitatívneho rozlišovania 
zvukov. Významy environmentálnych zvukov sú rôz-
ne – okrem komunikácie je to najmä orientačná fun-
kcia. Zvuk má aj výrazný sociálny rozmer, pretože je 
zmyslom zdieľania a komunikácie. Tu majú základnú 
úlohu zvukové hranice priestoru. 

Zvuk kladie na prvé miesto objem a  plochu, kým 
zrak dáva, naopak, na prvé miesto hranice a  limi-
ty daného priestoru. Zvuk dokáže akcentovať hra-
nice priestoru, vytvárať v  povedomí a  podvedomí 
„sonosferickú obálku“ miesta. Keď je človek v rámci 
tejto „obálky“, cíti sa ako súčasť prostredia daného 
miesta, vytvára pocit spolupatričnosti. Hranice, ro-
zhranie a ohraničenia sú pre pochopenie a stotožne-
nie sa s priestorom rovnako dôležité ako povedomie 
o jeho strede. Sonosféra daného miesta často presa-
huje jeho vizuálne hranice a tým vťahuje človeka ako 
účastníka, aj keď sa nenachádza priamo v priestore 
daného miesta. Takéto pôsobenie zvuku je ďalším 
dôvodom, prečo by architekt urbanista nemal podce-
ňovať význam sonosféry, ktorú svojím návrhom pria-
mo či nepriamo ovplyvňuje.

Kostol ako zvukový zdroj spoločenských hraníc obyvateľstva
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Vplyv pôdorysnej konfi gurácie urbánnej 
štruktúry na šírenie zvuku 
prebraté z [9]

Zvuk a architekt urbanista
Ak sa má zlepšovať celkové prostredie miest, musí-
me dbať o vytvorené zvukové prostredie a tomu musí 
zodpovedať paradigma architektonicko-urbanistic-
kého navrhovania verejného priestoru. Zvukové pro-
stredie chápať nie ako hrozbu, ale ako príležitosť vo 
vytváraní lepšieho prostredia. Aktívne vytvárať, teda 
nie aktívne obmedzovať (hlukový prístup). 

Aké sú architektove možnosti ochrany proti 
nežiaducim zvukom (hlukom)?
V súčasnosti architektmi urbanistami zavedený idi-
óm: akustika = odstraňovanie hluku = hluková stena 
a  tesné okná, treba nevyhnutne nabúrať. Možnosti, 
ako predísť nadmernému hluku, nie sú limitované 
výstavbou bariér a  tesných okien alebo kontrolou 
medzných hladín sledovaných deskriptorov. Archi-
tekti majú najväčší dosah a  vplyv na preventívne 
opatrenia.
1. Konfi gurácia terénu, pozícia stavebných objektov, 

trasovanie líniových stavieb a miera využiteľnos-
ti (univerzálnosti) daného priestoru. 

2. Formy a členenie hmôt objektov. Budova môže 
fungovať buď ako difúzor, pohlcovač, alebo efek-
tívny refl ektor zvukových vĺn. 

3. Proporcie priestorov a zvolené materiály ovplyv-
ňujú ráz zvukového prostredia, umiestnenie 
technológií zásadnou mierou prispieva k hluko-
vej záťaži. Architekt by mal skôr trasovať šírenie 
zvuku než dodatočne ho zastavovať akustickou 
izoláciou.

4. Stanovenie miery využiteľnosti priestoru – 
usmerňovanie alebo kontrolovanie budúcich 
zdrojov hluku alebo miery obťažovania.

VÝSKUM NAVRHOVANIA
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Vplyv priečneho profi lu uličného priestoru na šírenie zvuku
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Zamyslenie nad ďalším smerovaním výskumu
Skúmanie zvukových aspektov mestských priestorov 
a ich využitie v procese navrhovania urbanistického 
parteru vnesie do povedomia architektov urbanistov 
komplexnejší, holistický obraz o  verejnom priesto-
re a môže byť silným nástrojom tvarovania prostre-
dia. Predložil som v krátkosti základné dôvody, pre-
čo by mal architekt – tvorca mestských priestorov, 
dbať o akustickú zložku mestského prostredia, ktoré 
svojím návrhom vytvorí. Ďalšie možné smerovania 
výskumu: 
• Odkrytie súvislostí medzi zvukmi, zvukovými si-

tuáciami a atraktivitou daných mestských pries-
torov. Je rozdiel medzi očakávanou zvukovou si-
tuáciou a skutočnou akustickou realitou daného 
priestoru dôvodom na jeho odmietanie?

• Zavedenie vyučovania o aurálnej architektúre 
a akustickom dizajne na školách podľa vzoru Vir-
ginia School of Architecture16

• Vytvoriť modely a metodiku simulácie a navrho-
vania zvukového prostredia v projekte (aurálne 
programy ako paralely k vizualizačným/modelova-
cím programom).

• Vytvoriť metodiku objektívneho kvalitatívneho 
opisu zvukovej situácie v danom urbanistickom 
priestore.

• Legislatívne podchytiť požiadavky na dobrý ve-
rejný priestor z takého hľadiska, ktoré zohľadňuje 
koncepciu sonosféry. Dobrým príkladom je Linec-
ká charta – LINZ CHARTER, ktorá chce byť zá-
kladom pre výskum a vývoj v oblasti, ktorú sama 
nazýva „akustické priestorové plánovanie.“ 17 

• Vytvoriť povedomie o vplyve jednotlivých archi-
tektonicko-urbanistických prvkov na výslednú 
akustickú situáciu v navrhnutom prostredí

.  
Autor spracováva dizertační prácu na FSv ČVUT 
Praha na tému: Akustické hľadiská pri formovaní 
urbanistických koncepcií verejných priestorov.


