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Zdeněk Hlavsa

S rozvojem využívání recyklovaného kameniva pro výrobu betonu je nutné vedle základních mechanických 
a  přetvárných vlastností materiálu ověřovat i  charakteristiky určující finální komfort obyvatel při užívání 
stavby. Jednou z těchto vlastností je i akustická neprůzvučnost. Předkládaný článek prezentuje výsledky ex-
perimentálního měření akustické neprůzvučnosti železobetonových stěn vyrobených s použitím přírodního 
i recyklovaného kameniva. Změřeny byly i fyzikální materiálové konstanty, které se používají pro určení akus-
tických vlastností výpočtem. Výsledky zkoušek obsahují i základní mechanické vlastnosti materiálu.

ACOUSTIC PROPERTIES OF RECYCLED AGGREGATE CONCRETE
When a wider use of recycled aggregate for production of concrete is considered, it is necessary to verify its 
impact on the total comfort of inhabitants using the building, in addition to basic mechanical and formative 
properties of the materials. One of the additional properties is the airborne sound insulation of the structures. 
The article presents results of experimental measurements of the acoustic insulation of reinforced concrete 
walls made with natural and recycled aggregates. Physical parameters of the materials, which are used to 
determine the acoustic properties by calculation, were measured and the test results also include the basic 
mechanical properties of the material.

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI BETONU  
S RECYKLOVANÝM KAMENIVEM

Dynamický vývoj v  oblasti výzkumu 
výroby betonu s  použitím recyklova-
ného kameniva jde ruku v ruce s roz-
šiřováním jeho uplatnění v konstruk-
cích na reálných stavbách. V současné 
době se beton s recyklovaným kame-
nivem uplatňuje spíše u doplňkových 
nenosných konstrukcí, jako jsou např. 
podkladní betony, výplňové nenosné 
konstrukce, příp. prefabrikované prv-
ky z prostého betonu pro tížné dělicí 
opěrné stěny. Jedním z důvodů je ne-
dostatečná normativní opora pro šir-
ší uplatnění recyklovaného kameniva 
při výrobě betonu i  navrhování kon-
strukcí a s tím související nižší důvěra 
investorů a projektantů, kteří by ten-
to materiál mohli do nových projektů 
navrhovat.

Zatímco mechanické parametry 
a  trvanlivost betonu s  recyklovaným 
kamenivem byly zkoumány v  mnoha 
vědeckých pracích a např. vliv recyklo-
vaného kameniva na pevnost betonu 
je již vcelku dobře známý, tak užitným 
vlastnostem, jako je např. zvuková izo-
lace materiálu, už tolik prostoru věno-
váno nebylo. V bytových stavbách jsou 
jako mezibytové příčky často navr-
hovány železobetonové stěny, jelikož 
zároveň plní i  ztužující funkci celého 
objektu. Vedle základních mechanic-
kých vlastností, které se u  dělicích 
konstrukcí bytových staveb posuzují,  

je jedním z  hlavních parametrů tak-
též vzduchová neprůzvučnost kon-
strukce. Aktuál nost výzkumu této užit-
né vlastnosti materiálu dokládá i fakt, 
že nedostatečná zvuková izolace mezi 
sousedními byty je v dnešní době čas-
tým důvodem sporů mezi obyvateli 
novostaveb a developery. 

Pro ověření, zda konstrukce mezi-
bytové stěny z betonu s recyklovaným 
kamenivem vyhoví požadavkům ČSN 
73 0532 [1] na zvukovou izolaci mezi 
dvěma obytnými místnostmi soused-
ních bytů, byl realizován praktický ex-
periment. Spolu s  laboratorním mě-
řením akustické neprůzvučnosti byly 
testovány základní mechanické pa-
rametry betonu a  stanoveny fyzikál-
ní materiálové konstanty popisující 
akustické vlastnosti materiálu.

Cíl a průběh experimentálních 
prací
Hlavním cílem experimentu bylo la-
boratorně zjistit akustickou neprů-
zvučnost železobetonových stěn vy-
robených z  betonu obsahujícího 
recyklované kamenivo a  ověřit tak, 
zda je tento druh betonu vhodný do 
konstrukcí s  přísnějšími požadavky 
na zvukovou izolaci, převážně pak do 
stěn mezi obytnými místnostmi. Pilí-
řem experimentu byla výroba tří že-
lezobetonových stěn o  rozměrech 

3,57 × 0,2 × 3,73  m, které byly vyztu-
ženy u obou povrchů vázanou výztuží 
Ø 10/100  mm v obou směrech. Beton 
pro výrobu stěn byl specifikován dle 
[2] a [3] jako C25/30 - XC2, stupeň kon-
zistence S4. Je nutné zmínit, že takto 
specifikovaný beton nelze dle uvede-
ných norem s  použitím recyklované-
ho kameniva (v  dávkách uvedených 
dále) vyrobit. V tuto chvíli je nutné pro 
výrobu takového betonu vydat sta-
vebně technické osvědčení výrobku. 
Železobetonové stěny byly vyrobe-
ny na jedné z  betonáren společnosti 
TBG Metrostav, kde byly zároveň vhod-
né podmínky pro výrobu betonu i  se 
100% obsahem recyklovaného kame-
niva. Po přípravě formy bednění a vy-
vázání výztuže proběhla dne 21. červ-
na 2022 postupně betonáž všech tří 
stěn. Během betonáže byly odebrány 
vzorky pro zkoušky čerstvého betonu 
a  byla vyrobena zkušební tělesa na 
zkoušky ztvrdlého betonu (více o těch-
to zkouškách je uvedeno dále). Labo-
ratorní zkoušky akustické neprůzvuč-
nosti proběhly dne 16.  srpna 2022 
v  akreditované zkušební laboratoři 
TZÚS v Teplicích, kam byly vzorky pře-
vezeny v  den konání zkoušek. Vzorky 
měly být původně vyzkoušeny ihned 
po vyzrání betonu (28  dní), nicméně 
z důvodu uzavření laboratoře v průbě-
hu léta se zkoušky konaly s delším ča-
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sovým odstupem. To však není na zá-
vadu, protože u reálné stavby nebude 
zvukoizolační schopnost stěn požado-
vána dříve než při uvedení stavby do 
užívání, a to zpravidla nebývá dříve než 
za dva měsíce po betonáži konstrukcí.

Použité vstupní suroviny
Pro výrobu betonových stěn byly po - 
užity tři receptury s  různým podílem 
recyklovaného kameniva v  betonu. 
První receptura (NAC) obsahovala pou-
ze přírodní těžené kamenivo a sloužila 
jako receptura referenční. V receptuře 
RAC-50 bylo hrubé přírodní kameni-
vo nahrazeno hrubým recyklovaným 
směsným kamenivem, drobné kame-
nivo bylo zachováno přírodní těžené. 
V  poslední receptuře (RAC-100) bylo 
nahrazeno drobné i hrubé přírodní ka-
menivo recyklovaným směsným ka-
menivem. Základní parametry použi-
tého kameniva jsou uvedeny v tab. 1. 
Recyklované kamenivo se oproti ka-
menivu přírodnímu vyznačuje násob-
ně vyšší mírou nasákavosti. Drobné 
recyklované kamenivo frakce 0–8 mm 
má navíc vyšší podíl jemných odpla-
vitelných částic, které zhoršují přede-
vším pevnost betonu a mají dopad i na 
jeho zpracovatelnost.

Recyklované směsné kamenivo frak-
ce 0–8 a  8–16 mm použité pro výrobu 
stěn je na obr. 1. Z  fotografií je patrné 
znečištění hrubé složky recyklovaného 
kameniva dřevěnými částicemi, které 
mohou mít následně dopad na mecha-
nické i užitné vlastnosti betonu. V tom-
to případě bylo znečištění způsobeno 
nedokonalým odstraněním dřevěných 
materiálů před zpracováním (drcením) 

stavebního a  demoličního odpadu na 
recyklované kamenivo do betonu. Při 
běžné výrobě betonu s  recyklovaným 
kamenivem jsou dřevěné částice nežá-
doucí, nicméně v  tomto experimentu 
lze horší kvalitu recyklovaného kame-
niva pojmout jako příklad podprůměr-
ných podmínek pro výrobu betonu 
s potenciálem pro jejich zlepšení.

Grafy na obr. 2 zobrazují křivky zrni-
tosti drobné a hrubé složky přírodního 
i  recyklovaného kameniva po užitého 
v  experimentu. Z  křivek je opět patr-
ný vyšší podíl odplavitelných částic 
v  drobné frakci recyklovaného kame-
niva a vyšší podíl zrna o průměru 8 mm 
v hrubé frakci 8–16 mm.

1 Recyklované směsné kamenivo: a) drobné, b) hrubé 1 Mixed recycled aggregate: a) fine, b) coarse

2 Křivky zrnitosti: a) drobné přírodní a recyklované kamenivo, b) hrubé přírodní a recyklovaného kamenivo 3 Krychelná pevnost betonu v tlaku
2 a) Grading curves of the fine natural and recycled aggregate, b) grading curves of the coarse natural and recycled aggregate 3 Results of tests for 
compressive cube strength of concrete
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Tab. 1 Základní parametry přírodního a recyklovaného kameniva použitého v experimentu
Tab. 1 Basic properties of natural and recycled aggregate used in the experiment

Typ  
kameniva

Objemová hmotnost
[kg/m3]

Nasákavost
[%]

Vlhkost kameniva
[%]

Obsah jemných částic
[%]

HPK 8–16 mm 2 640 0,4 0,6 0,3

HRK 8–16 mm 2 450 6,3 4,5 1,2

DPK 0–4 mm 2 610 1,2 3,8 0,9

DRK 0–8 mm 2 380 11,7 9,8 9,2

18,4

25,2 24,3

28,8

34,2

29,4

42,5 43,8

37,6
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Ve všech uvedených recepturách 
byl použit portlandský směsný ce-
ment CEM II/B-S  32,5 R Radotín. Při 
použití recyklovaného kameniva do-
chází ke snížení pevnosti betonu, 
proto byla zvýšena dávka cementu. 
V recepturách byl v závislosti na dáv-
ce cementu použit také popílek. Ve 
všech recepturách byla použita stej-
ná superplastifikační přísada na bá-
zi PCE. Množství záměsové vody se 
upravovalo při samotném míchání 
pro docílení požadované konzisten-
ce. Vzhledem k  vysoké nasákavosti 
recyk lovaného kameniva byla potře-
ba vody u receptur RAC-50 a RAC-100 
výrazně vyšší.

2 dny 7 dní 28 dní

1a 1b

2a 2b 3
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Výsledky zkoušek

Zkoušky čerstvého betonu
U  všech receptur byla provedena 
zkouška konzistence čerstvého beto-
nu dle ČSN EN 12350-2, stanovena ob-
jemová hmotnost dle ČSN EN 12350-6 
a  změřena teplota betonu. Výsledky 
těchto zkoušek jsou shrnuty v tab. 2. 

Zkoušky ztvrdlého betonu
Z  každé receptury byly odebrány 
vzorky pro výrobu zkušebních těles 
na zkoušky ztvrdlého betonu, resp. 
krychle o  hraně 150 mm na zkoušku 
krychelné pevnosti betonu v tlaku dle 
ČSN EN 12390-3 a  zkoušku hloubky 
průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 
12390-8, trámce 400 × 100 × 100 mm 
na zkoušku pevnosti betonu v  ta-
hu dle ČSN EN 12390-5 a válce 150 × 
300  mm na zkoušku statického mo-
dulu pružnosti dle ČSN ISO 1290-10. 
U  každého tělesa byla též stanovena 
objemová hmotnost ztvrdlého be-

tonu dle ČSN EN 12390-7. Objemová 
hmotnost ztvrdlého betonu byla sta-
novena na nevysušeném vzorku bez 
ocelové výztuže, tudíž se bude lišit od 
objemové hmotnosti železobetono-
vých stěn, které byly podrobeny akus-
tickým zkouškám. Krychelná pevnost 
betonu v tlaku byla zkoušena ve stáří 
betonu 2, 7 a 28 dní (tři tělesa), výsled-
ky pevnosti v  tlaku jsou znázorněny 
v  grafu na obr. 3. Výsledky ostatních 
zkoušek jsou shrnuty v tab. 3.

Krychelná pevnost betonu v  tlaku 
byla vzhledem ke stanovené pevnost-
ní třídě betonu u  všech tří receptur 
splněna s dostatečnou rezervou. U re-
ceptury RAC-100 byl zaznamenán po-
kles pevnosti o  přibližně 5 MPa, a  to 
i přes zvýšenou dávku cementu v re-
ceptuře. Objemová hmotnost betonu 
byla u receptur RAC-50 a RAC-100 niž-
ší oproti referenční směsi s přírodním 
kamenivem, a  to přibližně o  5, resp. 
10 %. Vyšší pokles byl zaznamenán 
u statického modulu pružnosti, který 
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Tab. 3 Vlastnosti ztvrdlého betonu Tab. 3 Properties of hardened concrete

Tab. 4 Akustická neprůzvučnost železobetonových stěn
Tab. 4 Measurement of the sound reduction index of the reinforced concrete walls

Tab. 5 Výsledky měření fyzikálních materiálových konstant
Tab. 5 Results of the measurement of physical characteristics of the material

Parametr Jednotka Stáří betonu NAC RAC-50 RAC-100

objemová hmotnost [kg/m3] 28 dní 2 330 2 210 2 100

hloubka průsaku [mm] 28 dní 19 14 17

pevnost v tahu [MPa] 28 dní 5,5 5,4 5,4

válcová pevnost v tlaku [MPa] 28 dní 38,5 40 33,5

modul pružnosti [GPa] 28 dní 31,1 25,5 18,9

Parametr Jednotka NAC RAC-50 RAC-100

vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB] 58 55 55

faktor přizpůsobení spektra C [dB] -3,4 -2,1 -1,9

faktor přizpůsobení spektra Ctr [dB] -7,9 -7,2 -6,4

Parametr Jednotka NAC RAC-50 RAC-100

objemová hmotnost ρ [kg/m3] 2 391 2 165 2 109

dynamický modul pružnosti v tahu E [GPa] 12,1 11,1 9,0

rychlost šíření podélných vln cL [m/s] 2 246 2 274 2 038

ztrátový činitel η [-] 0,021 0,023 0,023

Tab. 2 Vlastnosti čerstvého betonu Tab. 2 Properties of fresh concrete

Parametr Jednotka NAC RAC-50 RAC-100

sednutí kužele [mm] 140 210 220

objemová hmotnost [kg/m3] 2 320 2 180 2 080

teplota čerstvého betonu [°C] 22,3 21,5 22,1

4 Akustická neprůzvučnost dle [5] s posunutými 
směrnými křivkami dle [6]
4 Results of measurements of the airborne sound 
insulation according to [5] with the curve of reference 
values shifted according to [6]

dosahoval 18 % u  směsi RAC-50 a  až 
39 % u  směsi RAC-100. Pokles obje-
mové hmotnosti a  modulu pružnosti 
betonu v závislosti na podílu recyklo-
vaného kameniva v betonu odpovídá 
i dříve prezentovaným výsledkům [4]. 
Vliv recyklovaného kameniva na pev-
nost betonu v tahu a hloubku průsaku 
tlakovou vodou lze považovat za za-
nedbatelný a  v  případě průsaku spl-
ňuje i nejpřísnější požadavek 20 mm.

Zkoušky akustické neprůzvučnosti
Pro stanovení akustické neprůzvuč-
nosti železobetonových stěn se po-
stupovalo dle ČSN EN ISO 10140-2 [5]. 
Při měření neprůzvučnosti je zkou-
šený prvek nainstalován do otvoru 
mezi dvěma vertikálně oddělenými 
místnostmi (místností zdroje a  míst-
ností příjmu). Přenos zvuku bočními 
cestami je při zkoušce zcela elimino-
ván a  stanovené hodnoty vyjadřují 
neprůzvučnost zkoušené konstrukce. 
V  místnosti zdroje se během zkoušky 

Tab. 6 Rychlost šíření podélných vln a ztrátový činitel 
Tab. 6 Values of the speed of the propagation of a longitudinal wave 
and the loss factor as shown in literature

Parametr Jednotka ČSN EN ISO
12354-1 [7]

Skripta ČVUT  
a VUT [8], [9]

objemová hmotnost ρ [kg/m3] 2 200 2 300 – 2 500

rychlost šíření podélných vln cL [m/s] 3 800 3 162 – 3 286

ztrátový činitel η [-] 0,005 0,005

4

NAC
NAC – SK
RAC-50
RAC-50 – SK  
(shodné s RAC-100 – SK)
RAC-100
RAC-100 – SK
ČSN EN ISO 717-1



23

vytvoří difuzní zvukové pole. Následně 
se v  místnostech zdroje i  příjmu měří 
průměrné hladiny akustického tlaku 
v  rozsahu středních kmitočtů pásem 
1/3 oktávy od 100 do 5 000 Hz. Neprů-
zvučnost se posléze stanoví ze vztahu:

R = L1 - L2+10∙log          ,                      (1)

kde L1 je průměrná hladina akustic-
kého tlaku v  místnosti zdroje [dB], L2 
průměrná hladina akustického tlaku 
v místnosti příjmu [dB], S plocha zkou-
šené dělicí konstrukce [m2] a A ekviva-
lentní pohltivá plocha místnosti příjmu 
[m2]. Výsledkem zkoušky je vážená la-
boratorní neprůzvučnost Rw a  fakto-
ry přizpůsobení spektru C a  Ctr, kte-
ré jsou shrnuty v tab. 4. Graf na obr. 4 
zobrazuje naměřené výsledky akus-
tické neprůzvučnosti v  celém rozsa-
hu zvukoizolačního pásma (plné čá-
ry) s  posunutými směrnými křivkami 
(čárkované čáry) dle [6], které v pásmu 
500  Hz stanovují váženou laboratorní 
neprůzvučnost konstruk ce Rw. Svislé 
čárkované čáry vyznačují zvukoizolač-
ní pásmo směrných křivek.

Pro stanovení vážené stavební ne-
průzvučnosti R’w je nutné od vážené 
laboratorní neprůzvučnosti Rw ode-
číst korekci přenosu zvuku vedlejší-
mi cestami k1, která se pro dělicí kon-
strukci z monolitického železobetonu 
s těžkými bočními konstrukcemi uva-
žuje dle ČSN 73 0532 [5] hodnotou 2. 
Z  průběhu naměřených křivek vy-
plývá, že největší rozdíl mezi prvkem 
z  betonu s  přírodním kamenivem 
a prvky z betonu s recyklovaným ka-
menivem nastává v  okolí pásma 100 
a  250 Hz, kde je neprůzvučnost be-
tonu s  přírodním kamenivem vyšší 
o  přibližně 15, resp. 10 dB. Ve zbyt-
ku pásem se hodnoty liší minimál-
ně a  průběh je víceméně totožný. 
Výsledná vážená laboratorní neprů-
zvučnost konstrukcí s  recyklovaným 
kamenivem se liší od referenční kon-
strukce o  3 dB. Ačkoliv je objemová 
hmotnost konstrukce z  betonu RAC-
100 o dalších 110 kg/m3 nižší než kon-
strukce z betonu RAC-50, tento rozdíl 

S
A

se v  naměřené akustické neprůzvuč-
nosti významně neprojevil, a proto je 
průběh posunutých směrných křivek 
s  výslednou hodnotou vážené labo-
ratorní vzduchové neprůzvučnosti to-
tožný. Všechny tři konstrukce tak spl-
ňují požadavek na váženou stavební 
neprůzvučnost dle ČSN 73 0532 me-
zi dvěma obytnými místnostmi sou-
sedních bytů, kde je stanovena mezní 
hodnota 53 dB. Železobetonové stěny 
byly zkoušeny bez dalších přídavných 
vrstev. V  případě mezibytových stěn 
lze předpokládat, že by na stěnu byla 
z  obou stran aplikována vrstva omít-
ky, která by stěnu ještě zesílila a zlep-
šila tak vzduchovou neprůzvučnost 
celé konstrukce.

Fyzikální materiálové konstanty
Spolu s  akustickou neprůzvučností 
železobetonových stěn byly stanove-
ny i  fyzikální materiálové konstanty 
všech tří betonových směsí použitých 
v  experimentu. Stanoven byl dyna-
mický modul pružnosti betonu v tahu, 
rychlost šíření podélných vln materiá-
lem a také ztrátový činitel. Parametry 
byly stanoveny vždy na třech tělesech 
o rozměrech 100 × 50 × 600 mm rezo-
nanční metodou podle postupu uve-
deného v  měřicí metodice P 04 0013 
– VÚPS 22/548/79. Výsledky měření 
jsou shrnuty v  tab. 5. Je nutné vzít 
v potaz, že zkoušená tělesa nebyla vy-
ztužena, a proto se reálné hodnoty že-
lezobetonových stěn mohou od těch 
naměřených lišit. Cílem měření bylo 
ověřit vliv recyklovaného kameniva 
na tyto parametry vzhledem k  jeho 
odlišným vlastnostem oproti kameni-
vu přírodnímu, a to zejména kvůli vý-
skytu částic z nežádoucích materiálu, 
jako je např. dřevo.

Z výsledků je opět patrný negativ-
ní vliv recyklovaného kameniva na 
dynamický modul pružnosti. Při ná-
hradě hrubé frakce recyklovaným ka-
menivem u receptury RAC-50 pokles-
la hodnota modulu o  přibližně 8 %. 
U  receptury se 100% podílem recyk-
lovaného kameniva byl oproti refe-
renční receptuře pokles modulu při-

5 Betonáž železobetonových testovacích stěn 6 Ošetřování vybetonovaných stěn 7 Nakládání stěn  
k transportu do laboratoře 8 Manipulace s betonovými stěnami v laboratoři TZÚS Teplice 
5 Placing of concrete in the production of the reinforced concrete test-walls 6 Curing of the 
completed concrete walls 7 Handling of the concrete walls ready for transport to the laboratory 
8 Handling of the concrete walls in the laboratory of TZÚS Teplice

5

6

7
8
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bližně 25 %. V porovnání se statickým 
modulem pružnosti byl vliv recyklo-
vaného kameniva na dynamický mo-
dul pružnosti nižší. Rychlost šíření po-
délných vln se mezi měřenými vzorky 
znatelně lišila pouze u receptury RAC-
-100, a to přibližně o 200 m/s. Ztráto-
vý činitel stoupl u směsí s recyklátem 
o přibližně 9 %.

Mnohem důležitější rozdíl však na-
stává při srovnání naměřených hodnot 
rychlosti šíření podélných vln a ztráto-
vého činitele s  hodnotami udávanými 
literaturou. Naměřené hodnoty rych-
losti šíření podélných vln jsou přibliž-
ně o  jednu třetinu nižší. Naopak hod-
noty ztrátového činitele jsou více než 
čtyřnásobné oproti hodnotám uvede-
ným v literatuře, a to i v případě beto-
nu s  přírodním kamenivem. Hodnoty 
uvedené ve skriptech pocházejí z roku 
1998 a je tedy otázkou, zda jsou výsled-
ky srovnatelné nejen z hlediska použité 
měřicí metody, ale také z hlediska slo-
žení betonu, vezmeme-li v úvahu vývoj 
technologie betonu od té doby. Namě-
řené výsledky však mohly být ovlivně-
ny i povahou zkoušky, u které se počítá 
s  dokonalým vetknutím v  místě úchy-
tu vzorku do měřicího zařízení. Míra 
vetknutí je závislá na rovinatosti povr-
chu v místě úchytu, která byla u jedno-
ho povrchu zkušebních těles problema-
tická, a to převážně z důvodu rozměrů 
zkušebních těles a hrubozrnné povaze 
betonových směsí.

Závěr
Předložený článek prezentuje výsled-
ky experimentálního ověření akus-
tické neprůzvučnosti železobetono-
vých stěn vyrobených z betonu s 0%, 
50% a  100% podílem recyklovaného 

9 Umístění betonové stěny mezi testovací místnosti 10 Pohled do jedné z testovacích místností před 
zkouškou 11 Vzorky pro zkoušku dynamického modulu pružnosti betonu v tahu a ztrátového činitele
9 Position of the concrete wall between the testing chambers 10 View into one of the testing 
chambers before the test 11 Samples for the testing of dynamic modulus of elasticity of concrete in 
tension and the determination of the loss factor

směsného kameniva získaného zpra-
cováním stavebního a  demoličního 
odpadu. Spolu s neprůzvučností byly 
stanoveny i základní mechanické pa-
rametry betonu a fyzikální materiálo-
vé veličiny popisující jeho další akus-
tické vlastnosti.

Ačkoliv bylo pro výrobu betonu po-
užito recyklované kamenivo s  vyso-
kým podílem jemných částic u drob-
né frakce a  znečištěním dřevěnými 
třískami u frakce hrubé, výsledné pa-
rametry byly pro zamýšlenou kon-
strukci nosné dělicí stěny bytového 
objektu vyhovující. Akustická neprů-
zvučnost se při použití recyklované-
ho kameniva snížila o  3 dB, a  to při 
nahrazení přírodního kameniva z  50 
i 100 % kamenivem recyklovaným. Ve 
všech případech byly při uvažovaných 
podmínkách splněny požadavky na 
zvukovou izolaci dle platných norem 
a  lze očekávat i mírné zlepšení v pří-
padě aplikace návazných vrstev.

Změřené materiálové veličiny, 
rychlost šíření podélných vln a  ztrá-
tový činitel se neshodovaly s  hodno-
tami uváděnými v literatuře. Rychlost 
šíření podélných vln byla u všech va-
riant podhodnocená a  ztrátový čini-
tel naopak oproti literatuře nadhod-
nocený. Zkoušky by tak bylo vhodné 
v  budoucnu zopakovat a  ověřit, zda 
změřené výsledky stále odpovídají 
těm doporučeným.

Příspěvek byl vytvořen v rámci řešení Studentské 
grantové soutěže ČVUT pod projektem  
č. SGS22/032/OHK1/1T/11.

Ing. Zdeněk Hlavsa
Fakulta stavební ČVUT v Praze 
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