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Abstrakt: 

Bakalářská práce se zabývá moţností zvýšením indexu vzduchové neprůzvučnosti 

cihlářských zdících tvarovek. V teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky 

v oblasti akustických vlastností keramického střepu a také je zpracována teorie a 

metodika posouzení indexu vzduchové neprůzvučnosti stavebních materiálů. Dále 

se budeme zabývat moţností vyuţití ultrazvuku pro nepřímé posouzení indexu 

vzduchové neprůzvučnosti cihlářského střepu a to jak v teoretické části v podobě 

rešerše dosavadních zdrojů, tak i v části praktické. 

 

Abstract: 

Bachelor thesis deals with the possibility of increasing the index of the air soundless 

the wall brick forms. The theoretical part summarizes the present knowledge in the 

field of acoustic properties of the ceramic shard and also the theory and 

methodology of the appraisal the index of the air soundless of building materials. 

Then there is the possibility of using ultrasound for indirect appraisal of the index 

the air soundless  of a brick shard described both in the theoretical part in the form 

of a research of existing sources and in the practical part. 
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1. Úvod 
 

Cihlářský střep patří mezi nejstarší stavební materiály vůbec. Člověka 

doprovází uţ tisíce let a tak má za sebou značný vývoj. To můţe potvrdit i fakt, ţe 

nejstarší dochovaná nádoba se nalezla v jiţní Číně v roce 10370 ± 870 př. n. l. 

Tento dlouhý vývoj přinesl výhodu v tom, ţe byly kladeny přísné poţadavky na 

mechanické vlastnosti i na vlastnosti střepu zajišťující příjemné prostředí a pohodu 

bydlení. Poslední stupeň vývoje patřil díky rostoucím cenám energií na získání co 

nejlepších tepelně izolačních vlastností. Díky moderní době a rostoucím 

poţadavkům se však přišlo na další cíl vývoje a to zlepšení akustických vlastností 

cihlářského střepu, který je stále ve vývinu. Ve snaze o minimalizování 

propustnosti hluku do interiéru se u cihlářských tvarovek zvyšuje index vzduchové 

neprůzvučnosti. Doposud se pro zlepšení akustických vlastností laborovalo pouze 

s geometrickými parametry tvarovky, tvaru, mnoţstvím a velikosti dutin. Nicméně 

bylo prokázáno, ţe významnou roli v akustických vlastnostech hraje i sloţení 

surovinové směsi. 

 

2. Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je zpracovat teoretický základ o vzduchové 

neprůzvučnosti cihlářských tvarovek, které v posledních letech procházejí značným 

rozvojem, zejména výzkumem akustických vlastností. Dále se provede rešerše 

doposud publikovaných výsledků v oblasti posuzování indexu vzduchové 

neprůzvučnosti stavebních materiálů a bude zpracována teorie a metodika 

posuzování akustických vlastností stavebních materiálů. V neposlední řadě budou 

posouzeny moţnosti vyuţití ultrazvuku pro nepřímé stanovení indexu vzduchové 

neprůzvučnosti cihlářského střepu, a to jak v teoretické části v podobě literární 

rešerše, tak i v praktické části.  
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3.  Teoretická část 

3.1 Dosavadní publikované výsledky výzkumu v oblasti 

posuzování indexu vzduchové neprůzvučnosti  
 

3.1.1 Měření vzduchové neprůzvučnosti 

Vzduchová neprůzvučnost se měří ve dvou místnostech oddělených měřenou 

konstrukcí. Do jedné místnosti se umístí zdroj hluku (soustava dvanácti 

reproduktorů) a následně se změří hladina akustického tlaku v obou místnostech. 

V přijímací místnosti se změří doba dozvuku pro zjištění pohltivosti prostoru, 

kterou označujeme jako korekční člen k. Výsledná vzduchová neprůzvučnost je 

stanovena rozdílem hladin akustického tlaku ve vysílací a přijímací místnosti 

doplněná o korekční člen. U obvodových zdí je vysílací místnost nahrazena 

exteriérem. [4] 

Obrázek č. 1: měření vzduchové neprůzvučnosti bez přenosu zvuku vedlejšími cestami [4] 

 

 

 
S přenosem zvuku: 

1  Přímo 

2 – 4   Navazujícími 

konstrukcemi  

5  Dveřmi 

6   Průniky  

7   Vedlejšími 

                                     prostorami    

  

 

 

 

 

 
Obrázek č. 2: Hluk Obrázek č. 3: Tón  

Hluk - Hluk je zpravidla směs několika tónů tón – je akustické kmitání podle sinusové 

různých frekvencí. Hlukem se pak ozna- křivky. Je to čistý, jednoduchý zvuk (viz  

čuje jakýkoliv neţádoucí, nepříjemný  obr 5) [5] 

nebo škodlivý zvuk (viz obrázek 4).  

https://atelier-dek.cz/akustika-mereni-hluku-8
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3.1.2 Historie výroby AKU cihel 

tabulka č. 1: porovnání AKU cihel společnosti wienerberger a.s. [12] 

Výrobek 
Rozměry 

d/š/v 
[mm] 

Tloušťka 
stěny 
[mm] 

Plošná hm. 
vč. omítek 

[kg/m
2
] 

Rw 

(C;Ctr) 
[dB] 

Rok 
zahájen
í výroby 

POROTHERM 11,5 AKU 497/115/238 115 192 47 (-2;-5) 2003 

POROTHERM 19 AKU 372/190/238 190 245 52 (-2;-6) 2006 

POROTHERM 24 115/240/113 240 407 56 (-2;-5) 1999 

POROTHERM 25 250/250/238 250 420 55 (-2;-6) 2002 

POROTHERM 25 AKU P+D 372/250/238 250 304 55 (-2;-6) 2004 

POROTHERM 25 AKU MK 372/250/238 250 332 56 (-2;-7) 2007 

POROTHERM 25  AKU SYM 372/250/238 250 313 57 (-2;-6) 2010 

POROTHERM 25 AKU SYM 
profi 

372/250/249 250 294 53 (-2;-6) 2010 

POROTHERM 30 AKU 145/300/113 300 509 57 (-2;-6) 1999 

POROTHERM 30 AKU P+D 247/300/238 300 362 56 (-2;-6) 2004 

POROTHERM 30 SYM 247/300/238 300 372 58 (-2;-7) 2011 

POROTHERM 36,5 AKU 247/365/238 365 412 57 (-2;-6) 2002 

 
Tabulka č. 2: Novější typy tvarovek [12] 

Výrobek 
Rozměry 

d/š/v 

Tloušťka 
stěny 
(mm) 

Plošná 
hmotnost vč. 

Omítek (kg/m
2
) 

Rw (C;Ctr) 
(dB) 

POROTHERM 25 
AKU Z Profi Dryfix 

330/250/249 250 269/524 52/63 

POROTHERM 30 
AKU Z Profi 

247/300/249 300 317/618 54(-2;-6)/64 

POROTHERM 25 
AKU Z Profi 

330/250/249 250 272/529 53/63 

 
obrázek č 4: vliv kmitočtového rozsahu na neprůzvučnost u tvarovky 

s oboustrannou omítkou [12] 

35

POROTHERM 25 AKU SYM

s omítkami
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obrázek 5: vliv kmitočtového rozsahu na neprůzvučnost u tvarovky s  
      jednostrannou omítkou [12] 

36

POROTHERM 25 AKU SYM

s jednou omítkou

POROTHERM 25 AKU SYM

s jednostrannou omítkou

 

3.1.3 Okrajové podmínky 

Na vzduchovou neprůzvučnost mají vliv i další okrajové podmínky jako 

objemová hmotnost střepu, druh zdicí malty, tloušťka spár a kvalita jejich vyplnění, 

druh omítkové malty, tloušťka a jakost omítky, tvar a rozměry cihel, přesnost jejich 

rozměrů, a v neposlední řadě jakost zdění. [4] 

Vzhledem k mnoţství těţko definovatelných okrajových podmínek k určení 

vzduchové neprůzvučnosti příček z cihel je nutno vycházet z měření, jelikoţ 

výpočtové určení je nepřesné, zvlášť u lehčených cihel. 

Protoţe rozhodující pro vzduchovou neprůzvučnost je zejména hmotnost, je 

výhodné, jestliţe výchozí objemová hmotnost střepu je co nejvyšší, stejně tak je 

výhodný vyšší poměr hmoty a niţší poměr dutin. Dále jí ovlivňuje i tloušťka a 

hmotnost omítkové vrstvy. [4] 

Ze zkoušení vyplývá, ţe výrazný vliv na vzduchovou neprůzvučnost má 

rozměrová přesnost materiálu, která zaručuje zdění s pravidelnými spárami, které 

je nutno vyplnit. 

Vzduchová neprůzvučnost stěn z cihel, kde vertikální spoj je suchý, „na pero a 

dráţku“ (P+D), můţe být závislá také na tvaru a přesnosti spoje. 

Cihlové zdivo má z akustického hlediska jisté výhody, týkající se zejména 

šíření zvuku konstrukcí, niţší rychlostí šíření zvukových ohybových vln zdivem či 

vysokého útlumu při šíření podélných zvukových vln na rozhraní cihla – spára. 

Proto je cihelné zdivo vhodné umisťovat do prostor, které je nutné chránit před 

hlukem (větrací a vytápěcí zařízení, vodovodní instalace apod.). [4] 
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3.1.4 vliv omítek 

A) Vliv omítek na vzduchovou neprůzvučnost stěny Rw  

z cihel: [15] 

1) POROTHERM 25 AKU P+D 

(měření v laboratoři): 

- bez omítek  28 dB  

- s omítkami 55 dB  

 

2) POROTHERM 25 AKU MK 

(měření v laboratoři):  

- bez omítek  39 dB 

- s omítkami 56 dB 

 

3) POROTHERM 25 AKU SYM s maltovými 

kapsami ve styčných spárách (měření v lab.): 

- s jednostrannou omítkou  55 (-3;-8) dB 

- s oboustrannou omítkou 57 (-2;-6) dB  

Tabulka č. 3: vliv omítek - porovnání výsledků Rw pro tloušťku stěn 250 mm [15] 

Stěny z cihel PTH 25 AKU P+D AKU SYM 

oboustranně omítnuté 55 dB 57 dB 

jednostranně omítnuté cca -5 dB -2 dB 

bez omítek -27 dB -17 dB 

Odvozeno z požadavku ČSN na mezibytové stěny: 

Rw ≥ R´w,norm + k1 = 53 + 3 (4) = 56 (57) dB 

 

B)  Vliv omítek – tloušťka a druh: 

1) měření na stavbě neprokázalo zvýšení vzduchové neprůzvučnosti při dalším 

zvětšování tloušťky vápenocementových omítek nad 15 mm 

2) pouţitím sádrových omítek tl. 10 mm se sniţuje vzduchová neprůzvučnost o 

cca 1 dB oproti vápenocementovým omítkám tloušťky 15 mm 

3) zděná stěna s obkladem SDK deskami se chová 

v podstatě stejně jako stěna bez omítek – vzduchová neprůzvučnost klesá na 

nevyhovující hodnoty. [15] 
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C)  Vliv zateplení a omítek 

Tabulka č. 4: Přepočet výsledků Rw + Ctr pro plnou stěnu z cihel  

POROTHERM 25 AKU P+D [15] 

Stěna bez 
ETICS 

s EPS-F s MW 

oboustranně omítnutá 
Rw + Ctr 

55 (-2;-6) 
49 dB 

52 (-1;-5) 
47 dB 

55 (-3;-9) 
46 dB 

jednostranně 
omítnutá -5 dB 

49 - 5 = 
44 dB 

47 - 5 = 
42 dB 

46 - 5 = 
41 dB 

bez omítek (s ETICS a 
obkladem SDK 
deskami) -27 dB 
 

49 - 27 = 
22 dB 

47 - 27 = 
20 dB 

46 - 27 = 
19 dB 

Požadavek ČSN: R´w,norm = 30 až 48 dB (≤ Rw + Ctr – k3) 

 

Tabulka č. 5: Přepočet výsledků RW + Ctr pro plnou stěnu z cihel POROTHERM 25 AKU 

SYM: [15] 

Stěna bez ETICS s EPS-F s MW 

oboustranně 
omítnutá Rw + Ctr 

57 (-2;-6) 
51 dB 

54 (-1;-5)         
49 dB 

57 (-3;-9) 
48 dB 

jednostranně 
omítnutá -2 dB 

51 - 2 = 
49 dB 

49 - 2 = 
47 dB 

48 - 2 = 
46 dB 

bez omítek (s 
ETICS a 
obkladem SDK 
deskami) -17 dB 
 

51 - 17 = 
34 dB 

49 - 17 =          
32 dB 

48 - 17 = 
31 dB 

Požadavek ČSN: R´w,norm = 30 až 48 dB (≤ Rw + Ctr – k3) 

3.1.5 Vliv dutin 

Z akustického hlediska je obecně výhodné, jestliţe dutiny nejsou stejně velké 

(vzhledem k jejich rezonanci) a jestliţe mají nepravidelný tvar. Velké dutiny mohou 

zhoršit zvukově-izolační vlastnosti v porovnání se stejně těţkými dílci bez dutin. 

Obecně platí, ţe příčný rozměr dutiny by neměl být větší neţ ¼ tloušťky příčky. [4]  
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Graf č 1: Váţená neprůzvučnost cihelných příček P+D tl. 115 mm od různých výrobců [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu 1 je zřejmé, ţe příčky ze jmenovitě stejného materiálu mohou mít 

různou vzduchovou neprůzvučnost. Jedná se zde o příčky z cihel 11,5 P+D, ale od 

různých výrobců. Pro srovnání je uveden i průběh vzduchové neprůzvučnosti 

příčky s maltovanou svislou spárou mezi cihlami P+D. [4] 

graf č. 2: omítnutá příčka vyzděná na obyčejnou a lehkou maltu [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
obyčejná malta 
lehká malta 

 
 

V grafu 2 jsou srovnány dvě příčky stejného druhu od stejného výrobce. 

Jedna příčka je vyzděna na obyčejnou maltu a omítnuta obyčejnou vápeno-

cementovou omítkou, druhá je vyzděna na lehkou maltu a omítnuta tepelně-

izolační omítkou. [4] 
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3.2 Zvukové vlny 

3.2.1 Základní charakteristika 

      zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pruţného prostředí kolem 

rovnováţné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech, které vnímá 

lidský sluch, tj. přibliţně v kmitočtovém rozsahu mezi 16 a 16 000 Hz. Ve stavební 

akustice se rozlišuje zvuk šířící se vzduchem a zvuk šířící se konstrukcí. Ve 

vzduchu se zvuk šíří postupným podélným vlněním, v tuhých tělesech se zvuk šíří 

převáţně příčným a ohybovým vlněním. Hluk je kaţdý neţádoucí, nepříjemný 

nebo škodlivý zvuk. Skládá se obvykle z několika dílčích tónů, jejichţ kmitočty 

nejsou celočíselnými násobky. Nadměrný hluk působí negativně na většinu ţivých 

organismů. Zvuk vzniká kmitáním těles. Pokud lze toto kmitání povaţovat v 

závislosti na čase za pravidelné, nazýváme je harmonickým. [5] 

 Akustika je věda o zvuku a jeho šíření  

Základními veličinami je kmitočet, (udává se v hercích) a hladina intenzity, 

(udává se v dB) 

 Ultrazvuk - akustické vlnění o kmitočtu vyšším neţ 20 kHz  

Výskyt: sváření, plazmové hořáky atd., 

 Infrazvuk – akustické vlnění o kmitočtu niţším neţ 16 Hz  

Výskyt: kmitající konstrukce, vzduchová turbulence. [13] 

 

Akustiku ze stavebního hlediska rozdělujeme na: 

 Stavební: se zabývá studiem akustických jevů v budovách a jejich okolí s 

přihlédnutím na vliv stavebních konstrukcí a prvků př.: zvuková izolace, chování 

stavebních materiálu při šíření zvuku. 

 Urbanistická: se zabývá studiem venkovních prostor z hlediska ochrany před 

hlukem př.: působení zvuku na obytnou zónu. 

 Prostorová: Akustické jevy uvnitř místností z hlediska dobré slyšitelnosti a 

srozumitelnosti. [13]
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Obrázek č. 6:  Časový průběh harmonického  kmitání (u – akustická 
výchylka [m], U0 – maximální výchylka (amplituda) [m], T – perioda [s]  
[1] 

 
K hlavním parametrům zvuku patří frekvence f [Hz = s-1], která vyjadřuje 

počet kmitů za jednu sekundu a je vyjádřena vztahem:   

 

𝑓 =  
𝑐

𝜆 
=  

1

𝑇
 

 

Kde:  c - rychlost zvuku v daném prostředí [m.s-1] (pro vzduch c0  340 m/s), 

 - vlnová délka [m], 

T - perioda [s]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Přehled akustických frekvenčních pásem [5] 
 
 
 

3.2.2 Ochrana proti hluku 

      zabezpečuje se opatřeními proti vzniku hluku (primární opatření u zdroje) a 

opatřeními, která omezují přenos zvuku od zdroje k posluchači (sekundární 

opatření). 

U sekundárních opatření je nutno rozlišovat, zda se zdroj hluku nachází v jiné 

místnosti neţ posluchač (zvukovou izolací), anebo zda je umístěn ve stejné 

místnosti (pohlcováním zvuku). 
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3.2.3 Zvuková izolace 

Je schopnost stavebních konstrukcí přenášet v zeslabené míře akustický 

výkon šířící se vzduchem ze zdroje v sousedním prostoru (vzduchová 

neprůzvučnost). 

 

3.2.4 Negativní vliv hluku 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je moţné rozdělit na orgánové 

účinky, rušení činností a vlivy na subjektivní pocity. V denní době je za dostatečně 

prokázané poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém a 

nepříznivé působení na osvojování řeči a čtení u dětí. V noční době jsou za 

dostatečně prokázané povaţovány změny fyziologických reakcí, poruchy spánku a 

zvýšené uţívání léků na spaní. 

 

 

3.2.5 Limity hluku 

1) Ochranu lidského zdraví před hlukem udává zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, konkrétně v § 30-34 tohoto zákona. 

2) Limity hluku se stanovují dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. [5] 

 
Tabulka č. 6: Základní limity pro venkovní hluk (např. u obytných domů):[5] 

Venkovní hluk 
Den  

(6:00 – 
22:00) 

Noc 
 (22:00 – 

6:00) 

základní limit – pro hluk jiný, neţ z dopravy 50 dB 40 dB 

pro hluk ze silniční dopravy 55 dB 45 dB 

pro hluk z ţelezniční dopravy 55 dB 50 dB 

pro hluk z hlavních silnic 60 dB 50 dB 

pro hluk v ochranných pásmech drah 60 dB 55 dB 

 

Tabulka č. 7: Základní limity pro vnitřní hluk (uvnitř obytných místností):[5] 

vnitřní hluk 
Den 

 (6:00 – 
22:00) 

Noc  
(22:00 – 6:00) 

základní limit 40 dB 30 dB 

pro hluk ze silniční dopravy  
(pro stavby dokončené po 1.6.2006, se pouţije 
základní limit) 

45 dB 35 dB 

pro hluk z hudby, zpěvu a řeči 35 dB 25 dB 
 

 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=258%2F2000&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=148%2F2006&number2=&name=&text=
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3.3 Vzduchová neprůzvučnost 

3.3.1 Definice vzduchové neprůzvučnosti 

Vzduchová neprůzvučnost stavebních konstrukcí je rozdíl hladin zvuku mezi 

vysílací a přijímací místností a označuje se písmenem R. Výsledkem tohoto 

měření je křivka, která udává závislost vzduchové neprůzvučnosti na frekvenci. Ve 

vysílací místnosti je umístěn reproduktor a v přijímací místnosti je mikrofon. 

Měření se provádí většinou v laboratoři v oktávových nebo třetinooktávových 

pásmech rozkladem zvuku pomocí filtru. Obecně se dá říct, ţe s rostoucí frekvencí 

roste i vzduchová neprůzvučnost (viz. Obrázek č. 9). Pro sníţení míry šíření hluku 

z venkovního prostředí do vnitřních prostorů stavebních konstrukcí (i naopak) a 

dále pro omezení šíření hluku mezi vnitřními chráněnými prostorami je nutné, aby 

tyto konstrukce splňovaly základní zvukoizolační poţadavky, které jsou stanoveny 

v ČSN 73 0532 „Akustika – ochrana proti hluku v budovách a související akustické 

vlastnosti stavebních výrobků – Poţadavky“. [8] 

Výpočet vzduchové neprůzvučnosti: 

 

 

      

3.3.2 Značky, veličiny, jednotky 

 

Tabulka č. 8: základní značky, veličiny a jednotky pouţívané v akustice [5] 

 

 

značka Veličiny jednotka 

f Frekvence Hz 
p akustický tlak Pa 
L hladina akustického tlaku db 

 činitel zvukové pohltivosti - 
k korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku dB 
L hladina akustického tlaku dB 
A ekvivalentní plocha pohlcování m2 
R vzduchová neprůzvučnost db 

Rw vážená vzduchová neprůzvučnost db 
Rw’ vážená vzduchová stavební neprůzvučnost db 
s’ dynamická tuhost MN/m3 
fg kritický kmitočet Hz 

Rw = R´w + k1   

R´w   R´w,norm 
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3.3.3 základní pojmy 

1) Vzduchová neprůzvučnost stavebních konstrukcí se vyjadřuje laboratorní 

hodnotou neprůzvučnosti R, neprůzvučnost mezi místnostmi normovaným 

rozdílem hladin dnT nebo stavební neprůzvučností R´. [4] 

2) Laboratorní neprůzvučnost R v decibelech (dříve stupeň neprůzvučnosti) 

charakterizuje vzduchovou neprůzvučnost plošných stavebních konstrukcí. 

Při měření mezi dvěma místnostmi ve zkušební laboratoři s potlačeným 

bočním přenosem zvuku se R určí z rozdílu hladin D, z ekvivalentní 

pohltivé plochy A v přijímací místnosti a z plochy zkoušené konstrukce S. 

[4] 

3) Rozdíl hladin (akustického tlaku) D je rozdíl časově i prostorově 

průměrovaných hladin akustického tlaku L1 v místnosti zdroje zvuku a L2 

v místnosti příjmu zvuku. [4] 

4) Normovaný rozdíl hladin DnT v decibelech je rozdíl hladin akustického tlaku 

mezi místnostmi zdroje a příjmu zvuku, jestliţe doba dozvuku T v místnosti 

příjmu je vztaţena na referenční dobu dozvuku T0, jenţ je pro obytné místnosti 

rovna 0,5 s (nezávisle na objemu a kmitočtu). Normovaný rozdíl hladin DnT 

vyjadřuje vzduchovou neprůzvučnost mezi dvěma místnostmi a zahrnuje 

přenos zvuku všemi přímými i vedlejšími cestami. Jestliţe mají obě místnosti 

různé objemy, je jeho hodnota závislá na směru přenosu. [4] 

5) Stavební neprůzvučnost R´ charakterizuje vzduchovou neprůzvučnost 

mezi místnostmi v dokončených objektech, kde vţdy dochází 

k přenosu zvuku bočními a vedlejšími cestami. Určí se z rozdílu 

hladin D, z ekvivalentní pohltivé plochy A v místnosti příjmu zvuku a z 

plochy S dělící konstrukce. Stavební neprůzvučnost je nezávislá na směru 

měření, jestliţe v obou místnostech je přibliţně difúzní, tj. rovnoměrně 

rozloţené, zvukové pole. [4] 

6) Přenos zvuku vedlejšími cestami je taková forma přenosu zvuku mezi 

dvěma místnostmi, kdy zvuk není přenášen jen přímou cestou dělící příčkou 

nebo stropem. Zvuk se rovněţ šíří bočními konstrukcemi, netěsnostmi, 

vzduchotechnickými zařízeními, potrubími apod. [4] 

7) Přenos zvuku bočními cestami je zvláštní případ přenosu zvuku vedlejší 

cestou, který probíhá pouze po bočních stavebních konstrukcích, tzn., ţe 

k šíření nedochází netěsnostmi, bočními prostory, vzduchotechnickými 
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zařízeními, potrubími apod. [4] 

8) Neprůzvučnost bočních cest je neprůzvučnost nepřímých cest šíření zvuku 

mezi místnostmi (dělící kce. – boční kce., boční – boční kce.), jestliţe je zvuk 

přenášen pouze sledovanou boční cestou. [4] 

9) Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw (dB) Měřeno v laboratoři na stěně s 

předepsanou velikostí konstrukce 

10) Vážená stavební neprůzvučnost R’w (dB) Měřeno na konkrétní stavební 

konstrukci na stavbě. Z důvodu rozdílnosti podmínek pro měření (vliv bočních 

cest) na stavbě a v laboratoři je stavební neprůzvučnost vţdy horší. Pro 

stavební neprůzvučnost R’w platí vztah.  

 

3.3.4 Způsob hodnocení 

1) Vlastnost konstrukce zvukově izolovat dvě sousední místnosti z hlediska 

zvuku přenášeného vzduchem se nazývá vzduchová neprůzvučnost. [3] 

2) Základní pravidlo - Čím je hodnota vzduchové neprůzvučnosti vyšší, tím 

lépe! [3] 

3) Váţená stavební neprůzvučnost R’w, která se hodnotí dle normy ČSN EN 

ISO 717 1:98 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a 

v budovách – Část1: Vzduchová neprůzvučnost. [3] 

4) V tabulce č. 10 jsou uvedeny nejniţší poţadované hodnoty váţené stavební 

neprůzvučnosti R´w mezi místnostmi. Vzduchová neprůzvučnost mezi 

místnostmi je dostačující, pokud platí: [3] 

R´w ≥ R´w,poţ 

5) Pro váţenou stavební neprůzvučnost R‘w a váţenou laboratorní 

neprůzvučnost Rw platí vztah: 

R‘w = Rw – k 

Kde: k - je korekce, závislá na vedlejších cestách šíření zvuku. (pro cihelné 

zdivo k = 2 dB) [dB] 

zároveň musí platit, ţe hodnota R´w mezi místnostmi v budovách nesmí být niţší 

neţ hodnoty stanovené v tabulce č. 10. [3] 

6) Pro jednovrstvé homogenní plošné konstrukce z klasických stavebních 

materiálů (cihla, beton) k = 2 dB, pro sloţitější konstrukce se k určuje 

individuálně (u lehkých dvojitých stěn můţe být výrazně větší, k=4 dB i více). 

[3] 
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7) Hodnota váţené laboratorní neprůzvučnosti Rw odpovídá neprůzvučnosti 

vlastní dělicí konstrukce (stěny, stropu apod.). Pro většinu běţných stavebních 

konstrukcí (stěny z děrovaných cihel, sádrokartonové příčky apod.) je uváděna 

výrobci. Pro jednoduché monolitické stavební prvky s plošnou hmotností m´ 

větší neţ 150 kg.m-2 ji lze předběţně odhadnout podle ČSN EN 12354 - 1 

(B.5): Rw = 37,5lg(m´/m´0) -42 dB [3] 

Tabulka č. 9: Náhled do části A, B tabulky s poţadavky na váţenou stavební 

neprůzvučnost  R´w [dB] dle normy ČSN EN ISO 140-4  [11] 

 

3.3.5. Směrná křivka 

Směrná křivka určuje směrné hodnoty laboratorní nebo stavební 

neprůzvučnosti R a R’ (obr. 6) a normalizované hladiny kročejového zvuku Ln a 

L’n v závislosti na kmitočtu. [4] 

Graf č. 3: Směrná křivka pro vzduchovou neprůzvučnost (třetinooktávové pásmo) [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

3.3.6. Neprůzvučnost cihelných stěn a příček 

A) Jednovrstvé stavební konstrukce 

B) Vícevrstvé stavební konstrukce 

3.3.6.1. Jednovrstvé stavební konstrukce 

Jednovrstvé stavební konstrukce jsou z hlediska akustiky takové stavební 

konstrukce, které kmitají jako celek. Mohou se skládat z: 

- jednoho stavebního materiálu (např. zdivo), 

- několika vrstev různých stavebních materiálů, které jsou však příbuzné 

z hlediska akustických vlastností, a jsou pevně spojeny (např. vrstvy zdiva a 

omítky). [4] 

3.3.6.1.1. Vliv hmotnosti a ohybové tuhosti 

Neprůzvučnost jednovrstvých stavebních konstrukcí je v zásadě tím lepší, 

čím jsou tyto konstrukce těţší. Zároveň platí, ţe vzduchová neprůzvučnost vzrůstá 

s kmitočtem (obr. 6). Pouze v oblasti koincidence se zhoršuje, protoţe se v této 

kmitočtové oblasti vzájemně ruší účinek setrvačné hmoty a ohybové tuhosti. [5] 

Účinek ohybové tuhosti je pro nás nevýhodný, pokud je kritická frekvence 

v rozsahu 200 – 2000 Hz (např. desky nebo deskové stavební dílce z betonu, LC, 

zdiva, sádry a skla s plošnou hmotností 20 – 100 kg/m2). 

Výhodná je vysoká ohybová tuhost u silných zdí, pokud je kritický kmitočet 

niţší neţ 200 Hz (plošná hmotnost min. 150 kg/m2) [4] 

graf č. 4: závislost neprůzvučnosti jednovrstvé hmotné příčky na kmitočtu [4] 
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3.3.6.1.2. Vzduchová neprůzvučnost 

Chování jednoduché homogenní stěny je popsáno v závislosti na kmitočtu 

dopadajícího zvuku. Ten je charakteristický tím, ţe ve zvukově izolační oblasti 100 

– 3150 Hz obsahuje všechny oblasti kmitočtového průběhu neprůzvučnosti, a to: 

Oblast rezonance (oblast B-C) je chování stěn v okolí nejniţších kmitočtů. 

Zde je neprůzvučnost nízká a proměnlivá a závisí na řadě okrajových podmínek 

(např. rozměry stěny a tvar místnosti). Tato oblast můţe zahrnovat široký rozsah 

kmitočtů. [4] 

Oblast setrvačnosti hmoty (oblast C-D) – zde je neprůzvučnost stěny 

závislá převáţně na její plošné hmotnosti a kmitočtu. Platí, ţe neprůzvučnost se 

zvyšuje při zdvojnásobení plošné hmotnosti o cca 6 dB na oktávu, tedy při 

zdvojnásobení kmitočtu. Stěny proto dosahují vyšší neprůzvučnosti  při vyšší 

hmotnosti a kmitočtech. Rozsah této výhodné oblasti se mění s tloušťkou stěny. 

[4] 

oblast koincidence (oblast D-E) – Dochází zde k vlnové koincidenci, coţ 

znamená, ţe dopadající zvuková vlna je shodná s délkou ohybové vlny ve stěně. 

Za této podmínky se stěna rozkmitá s amplitudou rovnající se téměř 

amplitudě vzduchových částic dopadající zvukové vlny a stěna vyzařuje zvukovou 

vlnu, jejíž intenzita je snížena vůči intenzitě dopadající zvukové vlny jen ztrátami 

způsobenými vnitřním tlumením konstrukce. V této oblasti dochází k poklesu 

neprůzvučnosti kmitočtovém rozsahu dvou aţ tří oktáv. U cihelných příček se 

sniţuje neprůzvučnost u tloušťek aţ do 500 mm. Platí, ţe čím niţší tloušťka, tím je 

koincidenční efekt patrný za vyšších kmitočtů (1000 – 4000 Hz) a naopak kdy u 

vyšších tloušťek je kmitočtová oblast pod 100 Hz. [4] 

3.3.6.2. Vícevrstvé stavební konstrukce 

Jsou to stavební konstrukce se dvěma nebo několika vrstvami, které nejsou 

spojeny tuhým spojem (omezení přenosu zvukové energie), ale jsou odděleny 

vhodným izolačním materiálem nebo vzduchovou vrstvou. Dvouvrstvé systémy 

dělíme na tři základní typy: [4] 
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3.3.6.2.1. Základní typy: 

B1-a) Konstrukční typ A 

 Skládá se ze dvou těžkých vrstev a vložené pružné vrstvy. V praxi jsou to 

například dvě masivní dělící stěny řadových domků oddělené vzduchovou vrstvou. 

[4] 

B1-b) Konstrukční typ B 

 Skládá se z těžké vrstvy s ohybově pružnou předsazenou vrstvou. V praxi se 

tento princip používá pro zlepšení zvukové izolace těžké stěny, kdy se před 

nosnou těžkou stěnu instaluje ohybově pružná předstěna nebo pod strop podhled. 

[4] 

B1-c) Konstrukční typ C 

 Volí se pro lehké dělicí příčky ze dvou ohybově pružných vrstev. V praxi se 

často tyto lehké příčky montují na vložené nosné konstrukce. Pružné spoje těchto 

vložek jsou v těchto případech rozhodující pro dosažení co nejvyšší 

neprůzvučnosti. [4] 

3.3.6.2.2. Vzduchová neprůzvučnost  

Oproti jednovrstvým konstrukcím (pro dosaţení vzduchové neprůzvučnosti 

57 dB musí být plošná hmotnost cca 580 kg/m2) nejsou nutné vysoké plošné 

hmotnosti, pokud se má dosáhnout vysoké zvukové izolace. [4] 

 

Dvouvrstvá příčka představuje kmitající soustavu, která má vlastní kmitočet 

f0. Porovnáme-li kmitočtovou závislost zvukové izolace dvouvrstvých stavebních 

konstrukcí (obr. 8) a jednovrstvých konstrukcí (obr. 7), zjistíme, ţe u dvouvrstvých 

konstrukcí je nárůst neprůzvučnosti se vzrůstajícím kmitočtem dvojnásobný ve 

srovnání s jednovrstvou konstrukcí. Ke sníţení neprůzvučnosti dochází stejně jako 

u jednovrstvých konstrukcí při kritickém kmitočtu fk. Dále se sniţuje u dvouvrstvých 

konstrukcí u vlastního kmitočtu f0. Dvouvrstvé konstrukce mají vzduchovou 

neprůzvučnost nad vlastním kmitočtem podstatně lepší, neţ jednovrstvé za 

stejných podmínek. Vlastní kmitočet dvouvrstvého systému je tím niţší, čím je 

vyšší vzdálenost vrstev nebo čím menší je dynamická tuhost pruţné izolační 

vrstvy a volí se v oblasti pod 100 Hz. [5] 
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graf č. 5: vzduchová neprůzvučnost jednovrstvých a dvouvrstvých konstrukcí [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

graf č. 6: Závislost neprůzvučnosti dvojitých hmotných příček na kmitočtu [4] 

I  - oblast nízkých kmitočtů dvojitá příčka  

                       se chová jako jednoduchá 

II - oblast výhody násobných konstrukcí -

         nárůst neprůzvučnosti v závislosti 

      na kmitočtu je dvojnásobný proti  

         jednoduché konstrukci téže hmotnosti 

III - oblast vysokých kmitočtů -  násobná   

příčka se chová jako jednoduchá  

fr - oblast rezonance -

    pokles neprůzvučnosti 
fk - oblast koincidence -

    snížení neprůzvučnosti 

 
 
 
 
 
 

Při posuzování neprůzvučnosti cihelných příček a stěn z nových typů 

zdicích materiálů nevystačíme s učebnicovými a literárními údaji. Na grafu v obr. 9 

je váţená neprůzvučnost v závislosti na plošné hmotnosti zdiva příček, které byly 

zkoušeny v letech 1991 - 2000. Z grafu je zřejmé, ţe u příček plošné hmotnosti 

niţší neţ 400 kg/m2, zkoušených po roce 1990, můţeme pozorovat vyšší 

neprůzvučnost neţ u starších příček. U vyšších plošných hmotností je to naopak. 

Výrazně lepší výsledky můţeme pozorovat u cihel typu AKU s nelehčeným 

střepem. 
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graf č. 7: Závislost neprůzvučnosti cihelných stěn na plošné hmotnosti (produkce 1991-2000, 

běžné cihly a cihly typu AKU) [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6.3. Koeficient k 

Pro jednovrstvé homogenní plošné konstrukce z klasických stavebních 

materiálů jako jsou např. cihelné stěny, kde boční konstrukce jsou těţké (cihla, 

beton), je korekce k = 2 dB. Jestliţe na cihelnou stěnu navazují sloţitější 

konstrukce, tak se korekce k určí individuálně a pohybuje se cca od 1 do 6 dB. 

Pokud je váţená stavební neprůzvučnost stanovena in situ, pak měření na té 

samé cihelné stěně v laboratoři bude nejméně o 2 dB vyšší. V praxi to znamená, 

ţe pokud je normativní poţadavek na vnitrobytovou příčku stanoven na 42 dB, pak 

laboratorní hodnota musí být nejméně 44 dB. 

Jestliže máme k dispozici údaje o laboratorní neprůzvučnosti příslušných 

stavebních konstrukcí, lze stavební neprůzvučnost stanovit metodami uvedenými 

v EN 12354-1, 3 a 4. [4] 

3.3.7. Měření vzduchové neprůzvučnosti pomocí ultrazvuku 

 Jedná se o nepřímou metodu měření na základě rychlosti šíření ultrazvuku 

materiálem. Platí, ţe čím je rychlost šíření ultrazvuku rychlejší, tím má materiál 

lepší zvukově-izolační vlastnosti. Rychlost šíření ultrazvukového impulsu je závislá 

na mikrostruktuře keramického střepu, na modulu pruţnosti a objemové hmotnosti 

vypáleného střepu. Tuto metodu pouţívají v laboratořích společnosti 

Wienerberger, a.s., konkrétně přístrojem TICO. [14] 
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Výpočet rychlosti ultrazvuku:  

Samotný výpočet je odvozen z výpočtu dynamického modulu pruţnosti, který 

je stanoven pomocí rychlosti šíření ultrazvuku dle normy ČSN 73 1371. [14] 

 

Rychlost šíření ultrazvuku =  
𝐸𝑑𝑦𝑛

𝐷∗
1

𝑘2

 [𝑚/𝑠] 

 

EDyn – Dynamický modul pruţnosti [Pa]  

D – Objemová hmotnost [kg/m3]  

k – koeficient rozměrnosti prostředí 

 z rovnice vyplývá, že čím je větší modul pružnosti nebo menší objemová 

hmotnost, tím je rychlost šíření ultrazvuku větší. [14] 

 

Jiţ dříve bylo prokázáno, ţe vyšší vzduchové neprůzvučnosti dosáhneme 

sníţením obsahu křemenného písku na úkor cihlářské zeminy. Například směs 

bez křemenného písku o dynamické tuhosti 264,3 MPa a objemové hmotnosti 

1570 kg/m3 má rychlost ultrazvukového impulsu 3,111 km/s [14]  

 

Graf č. 8: Rychlost šíření ultrazvuku jednotlivých směsí při teplotě výpalu 800 °C a 900 °C. 

[14] 
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 Z tohoto grafu je patrné, ţe rychlost šíření ultrazvuku je vyšší s přibývající 

teplotou výpalu (konkrétně 900°C). to je způsobené zvýšením hodnot všech 

vlastností ukazující na mikrostrukturu střepu, která ovlivňuje šíření ultrazvukového 

paprsku. 

 Při teplotě výpalu na 800°C byla rychlost ultrazvuku nejvyšší u směsi bez 

ostřiva (3,247 km/s). E = 361,9 MPa. 

 Při teplotě výpalu na 900°C byla rychlost ultrazvuku nejvyšší u směsi 

s kamenným kalem (3,308 km/s). E = 251,8 MPa. 

 

3.4. Optimalizace užití stavebních materiálů 

 

1) Stanovení variant 

Tabulka č. 10: hodnoty udávané výrobci [vyrobci] [16,17,18,19] 

sortiment 
Pevnost 

MPa 
Hmotnost 

Kg/ks 
OH 

Kg/m
3 Rw 

U 

W/m2

K 

λ 

W/mK 

Spotřeb

a malty 

l/m2 

Směrná 

pracnost 

zdění 

[hod/m2] 

Cena vč. 
DPH 
Kč/m

2
 

Liapor M 200 
422 x 200 x 240 

12 241,6 1200 56 1,55 0,32 20,5 1,8 785 

S20-2000 
200 x 248 x 248 

20 385,13 2000 54 2,79 1,05 3,0 2,2 1418,8 

P2-500 
200 × 249 × 599 

2,8 143,92 500 43 0,612 0,137 2,8 2,00 747 

HELUZ UNI 25 
broušená 

375 x 250 x 249 
12,5 177,30 710 47 0,66 0,197 6,3 0,635 716 

Porotherm 25 AKU 
Z Profi 

330x250x249 

20 252 1000 53 0,95 0,30 1,8 0,60 1605 

 

A – LIAPOR M 200 

- Zdící tvarovka z lehkého betonu 

- Rozměr L*B*H (mm): 422 x 200 x 240 

- Výrobce: Lias Vintířov 

B – SILKA S20-2000 

- Vápenopísková tvárnice  

- Rozměr L*B*H (mm):  248 x 200 x 248 

- Výrobce: Ytong a.s., Hrušovany u Brna 

C – YTONG P2-500 

- Pórobetonová tvárnice 

- Rozměr L*B*H (mm): 599 × 200 × 249 

- Výrobce: Ytong a.s., Hrušovany u Brna 



31 
 

 

D - HELUZ UNI 25 broušená 

- Keramické tvarovky 

- Rozměr L*B*H (mm): 375 x 250 x 249 

- Výrobce: HELUZ s.r.o., Dolní Bukovsko 

 

E- POROTHERM 25 AKU Z Profi  

- broušené akustické cihly 

- Rozměr L*B*H (mm):   330x250x249 

- Výrobce: Porotherm - Wienerberger cihlárský průmysl, a.s., České 

Budějovice 

 

2) Stanovení rozhodovací matice 

 

Tabulka č. 11 : Rozhodovací matice 

 
Kriterium 

 
jednotka optimum A B C D E 

1. Pevnost MPa max 12 20 2,8 12,5 20 

2. 
Vzduchová 

neprůzvučnost Rw 
dB max 56 54 43 47 53 

3. objemová hmotnost kg/m
3 

max 1200 2000 500 710 1000 

4. Hmotnost Kg/m
2 

min 241,6 385,1 143,9 177,3 252 

5. 
Směrná pracnost 

zdění 
hod/m

2 min 1,8 2,2 2,0 0,64 0,60 

6. Spotřeba malty l/m
2 min 20,5 3,0 2,8 6,3 1,8 

7. λ W/mK min 0,32 0,825 0,137 0,197 0,30 

8. U W/m
2
K min 1,55 2,79 0,612 0,66 0,95 

9. Cena vč.DPH Kč/m
2 

min 785 1419 747 716 1605 
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3.4.1. Metody odhadu vah 

 

3.4.1.1 Metoda pořadí 

- Kritéria seřadíme od nejdůleţitějšího po nejméně důleţité  

- Podle pořadí přidělíme kritériu odpovídající počet bodů, nejdůleţitější kritérium 

dostane nejvíc (9) bodů 

- Nakonec vypočteme váhu kritéria ze vztahu:fi = bi / Σ bi [2] 

 

Tabulka č. 12: výpočet vah kritérií metodou pořadí 

kritérium i Pořadí bi fi = bi / Σ bi 

Pevnost 
Rw 
OH 

Hmotnost 
Směr. prac. 

1 
2 
3 
4 
5 

7 
1 
2 
9 
8 

3 
9 
8 
1 
2 

3/45 = 0,067 
9/45 = 0,200 
8/45 = 0,178 
1/45 = 0,022 
2/45 = 0,044 

Sp. Malty 6 3 7 7/45 = 0,156 
λ 7 4 6 6/45 = 0,133 
U 8 5 5 5/45 = 0,111 

cena 9 6 4 4/45 = 0,089 
součet   45 1 

 

3.4.1.2 Bodovací metoda 

- Tato metoda je identická s postupem uvedeným v předchozí metodě, jediný rozdíl je 

v přidělení bodů bi 

- Kaţdé kritérium ohodnotíme body z intervalu, např. bi ∈< 0, 10 >, opět dle důleţitosti. 

- Vypočteme váhu kritéria. [2] 

Tabulka č. 13: výpočet vah kritérií bodovací metodou 

kritérium i bi fi = bi / Σ bi 

Pevnost 
Rw 
OH 

Hmotnost 
Sm. prac. 

1 
2 
3 
4 
5 

4 
10 
8 
3 
5 

4/54 = 0,074 
10/54 = 0,185 
8/54 = 0,148 
3/54 = 0,056 
5/54 = 0,093 

Sp. Malty 6 7 7/54 = 0,130 

λ 7 6 6/54 = 0,111 

U 8 6 6/54 = 0,111 

cena 9 5 5/54 = 0,093 

  54 1 

 

3.4.1.3 Metoda párového srovnání (Fullerova metoda) 

- Název metody podle tzv. Fullerova trojúhelníku, pomocí něhoţ sestavujeme váhy. 

- Z kaţdého dvojřádku vybíráme ze dvojice kritérií tu důleţitější. 

- Váha kritérií se vypočte z rovnice: fi = vi / Σvi  vi= n+1-pi [2] 
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1 1 (1) (1) (1) 1 1 1 

  (2) (3) 4 5 6 (7) (8) (9) 

  (2) (2) (2) 2 (2) (2) (2) 

  3 4 5 (6) 7 8 9 

  (3) 3 3 3 3 3 

  4 (5) (6) (7) (8) (9) 

  4 4 4 (4) 4 

  (5) (6) (7) 8 (9) 

  5 5 5 5 

  (6) (7) (8) (9) 

  (6) 6 (6) 

  7 (8) 9 

  7 7 

  (8) (9) 

  8 

  (9) 

 

Tabulka č. 14: výpočet vah kritérií metodou párového srovnání 

Kritérium 
n 

Počet 
krouţků 

Pořadí 
pi 

v = n+1-pi fi = v/ Σvi 

1 3 5 5 0,091 

2 7 1 9 0,164 

3 2 6 4 0,073 

4 1 7 3 0,055 

5 2 5 5 0,091 

6 6 2 8 0,145 

7 4 4 6 0,109 

8 5 3 7 0,127 

9 6 2 8 0,145 

  Σ 55 1,000 

 

3.4.2 Porovnání vah kritérií  

 

Tabulka č. 15: porovnání vah kritérií stanovených různými metodami 

kritérium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

f1 0,067 0,200 0,178 0,022 0,044 0,156 0,133 0,111 0,089 

f2 0,074 0,185 0,148 0,056 0,093 0,130 0,111 0,111 0,093 

f3 0,091 0,164 0,073 0,055 0,091 0,145 0,109 0,127 0,145 
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3.4.3 Výpočtové matice 

Tabulka č. 16: výpočtová matice metody pořadí 

Kritérium Optimum fi A B C D E 

1. max 0,067 3,58 6,70 0,00 3,78 6,70 

2. max 0,200 20,00 16,92 0,00 6,15 15,38 

3. min 0,178 9,49 0,00 17,80 15,31 11,87 

4. min 0,022 1,31 0,00 2,20 1,90 1,21 

5. min 0,044 1,10 0,00 0,55 4,29 4,40 

6. min 0,156 0,00 14,60 14,77 11,85 15,60 

7. min 0,133 9,76 0,00 13,30 12,14 10,15 

8. min 0,111 6,32 0,00 11,10 10,86 9,38 

9. min 0,089 8,21 1,86 8,59 8,90 0,00 

  Σ 59,77 40,08 68,31 75,18 74,69 

 

Tabulka č. 17: výpočtová matice bodovací metody 

Kritérium Optimum fi A B C D E 

1. max 0,074 3,96 7,40 0,00 4,17 7,40 

2. max 0,185 18,50 15,65 0,00 5,69 14,23 

3. min 0,148 7,89 0,00 14,80 12,73 9,87 

4. min 0,056 3,33 0,00 5,60 4,82 3,09 

5. min 0,093 2,33 0,00 1,16 9,07 9,30 

6. min 0,130 0,00 12,17 12,30 9,87 13,00 

7. min 0,111 8,15 0,00 11,10 10,13 8,47 

8. min 0,111 6,32 0,00 11,10 10,86 9,38 

9. min 0,093 8,58 1,95 8,98 9,30 0,00 

  Σ 59,05 37,17 65,04 76,64 74,74 

 

Tabulka č. 18: výpočtová matice párového srovnání 

kritérium Optimum fi A B C D E 

1. max 0,091 4,87 9,10 0,00 5,13 9,10 

2. max 0,164 16,40 13,88 0,00 5,05 12,62 

3. min 0,073 3,89 0,00 7,30 6,28 4,87 

4. min 0,055 3,27 0,00 5,50 4,74 3,04 

5. min 0,091 2,28 0,00 1,14 8,87 9,10 

6. min 0,145 0,00 13,57 13,72 11,01 14,50 

7. min 0,109 8,00 0,00 10,90 9,95 8,32 

8. min 0,127 7,23 0,00 12,70 12,42 10,73 

9. min 0,145 13,37 3,03 13,99 14,50 0,00 

  Σ 59,31 39,58 65,26 77,95 72,26 
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3.4.4 celkové zhodnocení 
 
Tabulka č. 19.: Součet bodů jednotlivých variant z pouţitých optimalizačních metod. 

Optimalizační metoda A B C D E 

3.1. Metoda pořadí 59,77 40,08 68,31 75,18 74,69 

3.2. bodovací metoda 59,05 37,17 65,04 76,64 74,74 

3.3. párové srovnání 59,31 39,58 65,26 77,95 72,26 

Σ 178,13 116,83 198,61 229,77 221,69 

 

 Ze zkoumaných typů tvarovek se dle získaných výsledků pouţitých optimalizačních 

metod jeví jako nejoptimálnější varianta pouţití tvarové cihly od společnosti HELUZ, tedy 

varianta D: HELUZ UNI 25 broušená (keramická tvarovka). Naopak jako méně 

vhodná varianta vyšla vápenopísková tvárnice od SILKI, tedy varianta B: SILKA 

S20-2000 
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4. Praktická část 

V praktické části jsou shrnuty základní definice a vlastnosti surovin, 

pouţitých na výrobu trámečků. Dále je zde uvedena stručná metodika zkoušek 

prováděných jak na plastickém těstě, tak i na vypáleném střepu. Hlavním cílem ale 

bylo posoudit vliv objemové hmotnosti a rychlosti šíření ultrazvuku na vzduchovou 

neprůzvučnost. 

 

4.1. Použité suroviny 

Suroviny pouţívané pro výrobu cihlářského střepu se dělí především na 

plastické a neplastické. Plastické suroviny jsou jíly, hlíny a kaolíny, tedy hmoty, 

které se vyznačují svou schopností vytvářet po smísení s vodou těsto. Neplastické 

suroviny tvoří tři základní skupiny a to ostřiva (křemenný písek, antuka), taviva 

(ţivce, eutektická taviva) a lehčiva (piliny, papírenské kaly). [7] 

Ostřiva sniţují plastičnost těsta a při výpalu mohou tvořit pevné vazby, čímţ 

vzniká hutný a pevný střep. Taviva tvoří při výpalu střepu taveninu, která spojuje 

krystalické fáze střepu. Rovněţ sniţují i teplotu výpalu, takţe dostáváme střep o 

stejné pórovitosti při niţší teplotě výpalu. Lehčiva sniţují objemovou hmotnost 

keramického střepu a to buď přímo, nebo nepřímo. Pro nepřímé vylehčení 

pouţíváme suroviny s nízkou objemovou hmotností (perlit, škvára) a pro přímé 

vylehčení látky, které při výpalu vyhoří a tvoří tak póry ve struktuře (popílek, piliny). 

Ţivce plní v plastickém těstě funkci ostřiva a při výpalu jsou významným tavivem. 

[9] 

 

4.1.1. Jílová zemina 

Jílové zeminy jsou sedimenty, které vznikly zvětráváním hornin bohatých na 

žuly, živce, pegmatity aj., hydrotermálním rozkladem a přemístěním rozrušených 

hornin a následnou sedimentací. [14] základní sloţka pro jílové suroviny je jílovina 

se zrnitostí pod 2 μm. Jílové suroviny také obsahují jílové minerály (kaolinit, 

montmorillonit, illit a chlorit) a neplastické minerály (křemen, ţivce, vápenec, oxidy 

hliníku apod). Pro tuto bakalářskou práci byl pouţit vápenitý jíl ze Šlapanic, který 

je charakterizován jako jíl s 25-75 % vápenaté příměsi a pokud v jílové hornině 
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převaţuje uhličitan vápenatý. Prachovité jíly mají objemovou hmotnost 1900 - 

2100 kg/m3. Měrná hmotnost těchto jílů je 2700 kg/m3. [30] 

 

4.1.2. Amfibolit 

Amfibolit je metamorfovaná hornina, která vzniká při teplotách 500-700 °C a 

za širokého rozsahu tlakových podmínek, které vznikají v hloubkách 10-30 km pod 

povrchem země.  Vyznačují se střední aţ hrubou velikostí zrna. Barva horniny 

bývá nejčastěji zelená aţ černá. Hlavními prvky amfibolitu jsou amfiboly a 

plagioklasy. Vzorek, který byl pouţit pro bakalářskou práci, je z okolí obce 

Ţelešice v Jihomoravském kraji. [10] Amfibolit má objemovou hmotnost 2700-3100 

kg/m3, tvrdost podle Mohse – 6, pevnost v tlaku 170-280 MPa a nasákavost 0,1-

0,4 % hmotnosti. [29] 

4.1.3. Moravská droba 

Moravské droby jsou jedním z nejpouţívanějších stavebních kamenů a řadí 

se mezi sedimentované horniny.[10] Škodlivinou při drcení ve velkolomech bývají 

jílovité břidlice, s nimiţ se droby společně v kulmském souvrství vyskytují. Droba 

má objemovou hmotnost 2500 kg/m3. 

4.1.4.  piliny 

Dřevěné piliny vznikají jako vedlejší produkt při opracovávání dřevěných 

výrobků. Nejvhodnější pro výrobu pilin je jehličnaté dřevo (smrk) jelikoţ obsahuje 

menší mnoţství špatně rozpustitelných cukrů. Piliny se v cihlářském průmyslu 

pouţívají především pro zlepšení tepelně-izolačních vlastností. Chemické sloţení 

dřeva je tvořeno organickými prvky, jako jsou uhlík (50 %), kyslík (43 %), vodík (6 

%), dusík (0,3 %) a zbytek tvoří látky minerální. Při výpalu cihlářské směsi, která 

obsahuje volně sypané piliny, dochází k exotermní reakci (vyhořívání pilin). 

K začátku této reakce dochází při 150 °C a trvá do teploty 400 °C. Sypná 

hmotnost pilin je okolo 200 kg/m3. Pro účely bakalářské práce bylo vyuţito pilin ze 

smrkového dřeva, které ve směsi plní funkci přímého lehčiva. 
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4.2. Vývojový diagram 
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4.3. Metodika zkoušek 

4.3.1.  Výroba těsta 

V rámci výzkumu byla zhotovena dvě těsta za pouţití dvou různých příměsí. 

Hlavním cílem bylo posouzení moţnosti zvýšení vzduchové neprůzvučnosti 

v závislosti na pouţité příměsi. 

Hlavní suroviny pro zhotovení těst byl jíl ze Šlapanic, písek z Lulče a Ţelešic 

a piliny v procentuálním zastoupení: 

Receptura: 

Směs 1       směs 2 

Písek Luleč:     38 %   Písek Ţeletice:    38 % 

Zdící jíl Šlapanice:   57 %   Zdící jíl Šlapanice:    57 % 

Dřevěné piliny:    5 %   Dřevěné piliny:    5 % 

Voda    341 ml  voda    298 ml 

 

 Nejprve se stanovila vlhkost jednotlivých surovin. V závislosti na vlhkosti se 

suroviny naváţily (viz. receptura) a nechali se pomlít v kolovém mlýnu cca 30 minut. 

Poté se za chodu mlýna přilévala voda aţ do plastičnosti těsta. Ta se průběţně 

zkoušela pomocí Pfefferkornova přístroje, přičemţ se hledala hodnota 

deformačního poměru d = 0,60 ± 0,05. Následně se těsto pomlelo ve válcovém 

mlýně a nechalo se jeden den homogenizovat v igelitu. Z takto připraveného těsta 

se druhý den pomocí formy vtloukáním vytvořily cihelky o rozměrech 100x50x40 

mm. Zkušební cihelky byly vysušeny v laboratorních podmínkách, a poté se 

dosušily v sušárně při teplotě 110 °C do konstantní hmotnosti. Takto vysušené 

vzorky byly vypáleny podle reţimu ČSN 72 1565-4: nárůst teploty 150 °C/hod do 

600 °C – 30 minut výdrţ – nárůst teploty 120 °C/hod – vypalovací teplota 850 °C – 

výdrţ 120 minut na maximální vypalovací teplotě 

Kolový mlýn byl při míchání směsi 1 suchý, a u směsi 2 byl navlhčen od 

míchání předchozí směsi. To má za následek niţšího mnoţství přidané vody u 

směsi č. 2. 

 Vzorečky označené čísly 1,2,3 jsou zhotovené ze směsi č. 1, tedy pro jejich 

výrobu byla pouţita moravská droba. Pro vzorečky s čísly 4,5,6 byl pouţit amfibolit. 
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4.3.2. Zkoušky na plastickém těstě 

4.3.2.1. Stanovení optimální vlhkosti Pfefferkornovým přístrojem  

(ČSN 72 1074) 

 Z plastického těsta se pomocí normové formy zhotoví zkušební válečky o 

průměru 33 ± 0,5 mm a o výšce 40 ± 0,5 mm. Válečky se změří s přesností na 

0,01 mm pomocí posuvného měřítka a provede se deformace válečku 

Pfefferkornovým přístrojem. Přístroj se postaví na vodorovnou plochu a vodící tyč 

s deformační deskou se zvedne do výchozí polohy. Poté se zkušební váleček 

umístí na střed základové desky a vytaţením zajišťovacího kolíčku se závaţí o 

hmotnosti 1200 ± 5 g spustí z výšky 185 ± 0,5 mm. Poměr výšek zkušebního 

válečku před deformací a po ní pak označujeme jako deformační poměr. [20] 

Deformační poměr směsi 1 byl 0,62 a pro směs 2 byla hodnota deformačního 

poměru 0,58. 

Výpočet deformačního poměru: 

 

      𝑑 =  
ℎ𝑖

ℎ0
 [−] 

d – deformační poměr těsta s přesností na 0,01 mm 

hi – výška vzorku (válečku) po deformaci s přesností na 0,01 mm 

h0 – výška vzorku (válečku) před deformací s přesností na 0,01 mm 

 

4.3.2.2.  stanovení citlivosti k sušení podle Bigota (ČSN 72 1565-11) 

Z plastického těsta se vytvoří dva zkušební vzorky (cihelky) velikosti 

100x50x20 mm, které se opatří úhlopříčnými otisky posuvného měřidla (např. 80 

mm) a zváţí se s přesností 0,01 g. Cihelky se postaví svou druhou největší 

plochou na rošt a nechají se volně sušit v prostředí místnosti. 

V pravidelných intervalech (cca 3x denně) se zaznamenávají hodnoty 

hmotnosti a délky otisků na cihelce. Jestliţe se délka otisku přestane měnit, 

dosuší se vzorky v sušárně pří teplotě 110 °C do ustálené hmotnosti a opět se 

změří a zváţí. [21] 

Touto zkouškou stanovíme citlivost k sušení dvou různých plastických těst, 

které v závěru porovnáme. 
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Zpracování výsledků: 

Z naměřených hodnot se vypočítá délková změna sušením a vlhkost vzorku při 

kaţdém jednotlivém měření. 

 

Výpočet vlhkosti:   𝑤𝑖 =
𝑚𝑧𝑖−𝑚𝑠

𝑚𝑠
∙ 100   [%] 

mzi – hmotnost vlhkého vzorku v gramech při daném měření s přesností na      

0,01 g, 

ms – hmotnost vysušeného vzorku v gramech s přesností na 0,01 g, 

wi – vlhkost vzorku při daném měření s přesností na 0,1 % 

 

Výpočet délkového smrštění sušením:  

      𝐷𝑆𝑖 =
𝑙𝑖−𝑙𝑧

𝑙𝑧
∙ 100  [%] 

lz – vzdálenost rysek po odlisování (80mm), 

li – vzdálenost rysek při daném měření s přesností na 0,01 mm, 

DSi – délkové smrštění při daném měření s přesností na 0,1 %. 

 

Výpočet koeficientu citlivosti k sušení podle Bigota (CSB): 

 

      𝐶𝑆𝐵 =
𝑊𝑎−𝑊𝑘𝑏

𝑊𝑘𝑏
 [-] 

wa – vlhkost vzorku na počátku měření 

wkb – vlhkost kritického bodu 

CSB – citlivost k sušení podle Bigota 

Tabulka č. 20: Zatřízení zeminy podle hodnoty CSB do určité kategorie: 

CSB < 1 zeminy málo citlivé k sušení 

CSB 1-1,5 zeminy středně citlivé k sušení 

CSB 1,5-2 zeminy citlivé k sušení 

CSB > 2 zeminy silně citlivé k sušení 
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4.3.3.  Zkoušky na vypáleném střepu 

4.3.3.1. Zkoušení vzorků v cihelně 

Výrobní Závod Tondach Šlapanice pro tento experiment otestoval 2 tvarovky 

Porotherm 19 AKU Profi, jejíţ hodnoty slouţí pro porovnání s hodnotami 

naměřenými v rámci bakalářské práce. Výrobní sloţení těchto tvarových cihel se 

skládá podobně jako cihelky vyrobené v laboratoři z jílu ze Šlapanic, pilin, a písku 

ze Ţelešic a Lulče. V závodu Šlapanice vyrábějí standardně tvarové cihly z písku 

z Lulče (moravské droby). První tvarovka (tvarovka 1) podrobená zkoušce tedy 

byla s příměsí droby. Pro druhou tvarovku (tvarovka 2) se jako příměs zvolil 

amfibolit, o kterém víme, ţe má vyšší objemovou hmotnost, která má přímý vliv na 

vzduchovou neprůzvučnost. 

Tabulka č. 21: Naměřené hodnoty v závodě Šlapanice 

 Tvarovka 1 Tvarovka 2 

Objemová hmotnost [kg/m3] 976 1068 

Rychlost šíření ultrazvuku [s-1] 2,2 2,75 

Vzduchová neprůzvučnost [dB] 50 (0; -2) 53,6 (0; -2) 

 

 Vzduchová neprůzvučnost se zlepšuje s vyšší hodnotou objemové hmotnosti 

a také čím je rychlost průchodu ultrazvuku rychlejší. Existuje závislost rychlosti 

průchodu ultrazvuku na objemové hmotnosti. Čím je objemová hmotnost vyšší, tím 

je průchod ultrazvuku rychlejší, neboť je v matrici méně pórů, které jinak prodluţují 

dráhu průchodu impulsů, které je „obcházejí“.  

Obrázek č. 8: Měřená místa na tvarovce 
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 Rychlost průchodu ultrazvuku se zkoušelo na kaţdé tvarovce zvlášť v místě 

plného střepu na tloušťku tvarovky na čtyřech místech, různě rozmístěných, 

z naměřených hodnot se stanovil průměr. 

4.3.3.2. Zkoušení v laboratoři 

Zkušební tělesa, jejichţ výroba je popsána v předchozí kapitole, byla 

podrobena zkouškám, které ať uţ přímo nebo nepřímo ovlivňují vzduchovou 

neprůzvučnost. Mezi nejdůleţitější zkoušky patří rychlost průchodu ultrazvuku 

zkoušeným vzorkem a stanovení objemové hmotnosti.  

Obrázek č. 9: Zkoumané laboratorní vzorky 

 

Rychlost průchodu ultrazvuku byla testována na třech vzorcích od kaţdé 

směsi. Z jednotlivých měření se pro kaţdou směs stanovila průměrná hodnota 

rychlosti průchodu ultrazvuku a vzájemně byla mezi sebou porovnána. Zkouška 

byla prováděna na zabroušených cihličkách přiloţením sondy ultrazvuku na 

největší plochu vzorku. Objemová hmotnost se stanovovala hydrostatickým 

váţením. 

4.3.3.3. Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu 

Principem této zkoušky je stanovení rychlosti šíření ultrazvuku skrz zkoušené 

těleso. Rychlost šíření je různá pro různé materiály a mění se s jejich vlastnostmi. 

Samotné měření se provádí při teplotě okolí 20 ± 2 °C pomocí přístroje, kterým se 

měří doba průchodu ultrazvukového impulzu materiálem v sekundách. Je třeba 

změřit dráhu, po které se ultrazvuk šíří a vypočítá se rychlost šíření ultrazvuku 
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materiálem. Pro tyto účely bakalářské práce byl pouţit autokalibrační přístroj TICO 

o frekvenci 54 kHz. [22] 

 Čela zkušebních vzorků se před samotnou zkouškou natřou lubrikačním 

gelem, aby bylo zajištěno dokonalé spojení sondy přístroje a vzorku. Poté uţ se 

zapne přístroj a odečítají se hodnoty doby průchodu ultrazvukem, z čehoţ díky 

délce vzorku vypočteme rychlost šíření ultrazvuku materiálem. 

Výpočet rychlosti šíření ultrazvukového impulzu: 

      Vi =  
Li

Ti  + T0
  [m/s] 

Vi – rychlost šíření ultrazvuku [m/s], 

Li – délka vzorku v [m], 

Ti – doba průchodu ultrazvuku [s], 

T0 – mrtvý čas [s]. 

4.3.3.4. Stanovení délkových změn sušením a pálením (ČSN 72 1565-5) 

Zhotovené vzorky (cihelky) se změří s přesností na 0,01 mm po vylisování, 

sušení a výpalu, a stanovují se u nich délkové změny: sušením (DS), výpalem 

(DP) a celkové (DC) [23] 

 Délková změna sušením se vypočte z rozdílů rozměrů před vysušením a po 

vysušení daného vzorku. Udává se v procentech. 

Výpočet délkové změny sušením: 

     𝐷𝑆 =  
𝑙𝑠−𝑙𝑧

𝑙𝑧
∙ 100 [%] 

ls – délka vzorku po vysušení s přesností na 0,01 mm, 

lz – délka vzorku po odlisování s přesností na 0,01 mm, 

DS – délková změna sušením s přesností na 0,1 %. 

 Délková změna pálením se vypočte z rozdílů rozměrů vzorku před výpalem a 

po výpalu, udává se v procentech. 

Výpočet délkové změny pálením: 

      𝐷𝑃 =  
𝑙𝑝−𝑙𝑠

𝑙𝑠
∙ 100 [%] 
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ls – délka vzorku po vysušení přesností na 0,01 mm, 

lp – délka vzorku po výpalu s přesností na 0,01 mm, 

DP – délková změna výpalem s přesností na 0,1 %. 

 

Celková délková změna daného vzorku se vypočítá z rozměrů vzorku po 

odlisování a po výpalu. Rovněţ je to součet délkové změny sušením i pálením  

(DP + DS). Hodnota udávaná v procentech. 

Výpočet délkové změny celkové: 

      𝐷𝐶 =  
𝑙𝑝−𝑙𝑧

𝑙𝑧
∙ 100 [%] 

lp – délka vzorku po výpalu s přesností na 0,01 mm, 

lz – délka vzorku po odlisování s přesností na 0,01 mm, 

DC – délková změna celková s přesností na 0,1 %. 

4.3.3.5. Stanovení ztráty hmotnosti pálením, nasákavostí, zdánlivé 

pórovitosti a objemové hmotnosti (ČSN 72 1565-6) 

 Stanovení ztráty hmotnosti pálením (ztráty ţíháním) se provádí na vzorcích 

(cihelkách) vysušených do ustálené hmotnosti při teplotě 110 ± 5 °C a zváţených 

s přesností na 0,1 g. Po výpalu se zkušební vzorky vloţí do exsikátoru, který se 

naplní pod tlakem vodou. Po vyjmutí z exsikátoru se vzorky zváţí s přesností na 

0,1 g. Rozdíly hmotností cihelek před a po výpalu se vyjádří v procentech 

hmotnosti vysušené cihelky. [24] 

Výpočet ztráty hmotnosti pálením: 

      𝑍𝑃 =  
𝑚𝑠−𝑚𝑝

𝑚𝑠
∙ 100 [%] 

mp – hmotnost cihelky po výpalu s přesností na 0,1 g, 

ms – hmotsnot cihelky po vysušení s přesností na 0,1 g, 

ZP – ztráta hmotnosti pálením v %. 

Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, objemové hmotnosti a zdánlivé 

hustoty se provádí na vypálených cihelkách, zváţených s přesností na 0,1 g (mp).  
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Stanovení nasákavosti vakuovou metodou (ČSN EN ISO 10545 – 3)  

 Vzorky se nejprve zváţí (mp) a následně umístí do vakuové nádoby tak, aby 

se vzájemně nedotýkaly. V dalším kroku je potřeba dosáhnutí tlaku v nádobě 10 ± 

1 kPa po dobu 30 minut. Při udrţování vakua je do vakuové komory pomalu 

napouštěna voda tak, aby vzorky byly pod vodou 5 cm. Poté se vakuum zruší a 

vzorky se ještě ponechají na 15 minut pod vodou. [25] Poté jsou vzorky po jednom 

vyjímány a váţeny na hydrostatických vahách (m´n). V posledním kroku se vzorky 

otřou navlhčenou hadrou a zváţí se na vzduchu (mn). [14] 

Nasákavost je jedním z nejdůleţitějších parametrů, proto patří k 

nejčastějším zkouškám u keramických výrobků. Charakterizuje totiţ mikrostrukturu 

keramického střepu. Výrobky s vysokou nasákavostí mají strukturu pórovitou, 

zatímco výrobky s nízkou hodnotou nasákavosti jsou hutné a slinuté. Je 

stanovena poměrem hmotnosti vody pohlcené zkušebním tělesem ke hmotnosti 

vypáleného vzorku. [14] 

Výpočet nasákavosti: 

      𝑁𝑉 =  
𝑚𝑛−𝑚𝑝

𝑚𝑝
∙ 100 [%] 

mp – hmotnost cihelky po výpalu s přesností na 0,1 g, 

mn – hmotnost nasáklé cihelky váţené na vzduchu s přesností na 0,1 g, 

NV – nasákavost v %. 

Zdánlivá pórovitost vede k přesnějšímu zjištění pórovitosti mikrostruktury 

neţ u nasákavosti. Například při stejné nasákavosti bude střep s větší měrnou 

hmotností pórovitější, neţ střep, který má niţší měrnou hmotnost. Je stanovena 

poměrem objemu otevřených pórů k celkovému objemu střepu včetně pórů. 

Výpočet zdánlivé pórovitosti: 

      𝑃𝑍 =  
𝑚𝑛−𝑚𝑝

𝑚𝑛−𝑚´𝑛
∙ 100  [%] 

mp – hmotnost cihelky po výpalu s přesností na 0,1 g, 

mn – hmotnost nasáklé cihelky váţené na vzduchu s přesností na 0,1 g, 

m´n – hmotnost nasáklé cihelky váţené ve vodě s přesností na 0,1 g, 

PZ – zdánlivá pórovitost v %. 
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Objemová hmotnost je dána poměrem hmotnosti keramického střepu na 

jednotku objemu (nejčastěji v kg/m3) a její hodnota je vţdy niţší neţ hodnota 

měrné hmotnosti střepu.  

Nasycené vzorky po zkoušce nasákavosti odváţíme na hydrostatických 

vahách ve vodě o teplotě 23 ± 2 °C. Vzorek zavěsíme na pomocnou konstrukci 

(košíček) a ponoříme do vody tak, aby se nedotýkal stěn nádoby a aby byl celý 

pod vodou. Následně se odečte hmotnost m´n. Poté se oddělá nádoba s vodou, 

vlhkou hadrou otřeme vzorek a určíme jeho hmotnost na vzduchu mn. [14] 

Výpočet objemové hmotnosti: 

      𝑂𝐻 =  
𝑚𝑝

𝑚𝑛−𝑚´𝑛
∙  𝜌𝑣  [kg/m3] 

mp – hmotnost cihelky po výpalu s přesností na 0,1 g, 

mn – hmotnost nasáklé cihelky váţené na vzduchu s přesností na 0,1 g, 

m´n – hmotnost nasáklé cihelky váţené ve vodě s přesností na 0,1 g, 

𝜌𝑣  -  hustota kapaliny, v níţ je prováděno hydrostatické váţení (voda = 

1000 kg/m3), 

OH – objemová hmotnost v kg/m3. 

Zdánlivá hustota je uváděna jako poměr hmotnosti keramického střepu na 

jednotku jeho objemu včetně uzavřených pórů. Pokud by se zdánlivá hustota 

rovnala měrné hmotnosti, pak by střep neměl ţádné uzavřené póry. 

Výpočet zdánlivé hustoty: 

      𝑍𝐻 =  
𝑚𝑝

𝑚𝑝−𝑚´𝑛
∙ 𝜌𝑣   [kg/m3] 

mp – hmotnost cihelky po výpalu s přesností na 0,1 g, 

m´n – hmotnost nasáklé cihelky váţené ve vodě s přesností na 0,1 g, 

𝜌𝑣  - hustota kapaliny, v níţ je prováděno hydrostatické váţení (voda = 1000 

kg/m3), 

ZH – zdánlivá hustota v kg/m3. 
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4.3.3.6. Stanovení součinitele tepelné vodivosti (ISOMET 2114) 

Součinitel tepelné vodivosti ʎ byl stanoven přístrojem ISOMET 2114. 

Princip měření tohoto zařízení je zaloţen na analýze průběhu časové závislosti 

teplotní odezvy na impulsy tepelného toku ze sondy do měřeného materiálu. 

Tepelný tok vzniká rozptýleným elektrickým výkonem v odporu sondy. Její povrch 

je tepelně vodivě spojen s měřeným materiálem. Teplota odporu je snímána 

snímačem a průběh teploty jako funkce času je v diskrétních bodech vzorkován. 

Těmito vzorky jsou pak proloţeny regresivní polynomy matematickou metodou 

(metoda nejmenších čtverců). Koeficienty regresivních polynomů potom slouţí 

k výpočtu termofyzikálních parametrů pomocí analytických vztahů. Přesnost 

měření tepelné vodivosti je 0,001 W/mK. [26] 

Povrchy vzorků byly zabroušeny do roviny, na které byla posléze přiloţena 

sonda přístroje. Sám přístroj pak vyhodnotil součinitele teplotní vodivosti ʎ, jejíţ 

hodnota byla zapsána. 

4.3.3.7. Stanovení pevnosti v tahu za ohybu (ČSN 72 1565-7) 

Podstata zkoušky je stanovit maximální sílu, při které dojde k porušení 

zkušebního tělesa při konstantním zatěţováním ohybem. Zkušební vzorky je 

nutno před zkouškou vysušit do ustálené hmotnosti při teplotě 110 ± 5 °C. poté se 

změří šířka a výška tělesa s přesností na 0,1 mm. Odchylka prohnutí (nerovnost) 

trámečku by neměla být větší neţ 2 mm. Následně se trámeček vloţí do lisu svou 

druhou největší plochou směrem dolů (kolmo na směr hutnění) a tak, aby 

přečnívající konce byly na obou stranách stejně dlouhé. Zatěţování musí probíhat 

plynulou rychlostí aţ do porušení vzorku, kde se poté odečte na stupnici lisu 

výsledná síla porušení a vypočítá se pevnost v tahu za ohybu. [27] 

Normová vzdálenost břitů je 100,00 ± 0,5 mm, při trámečcích o rozměrech 

120 x 20 x 20 mm. Trámečky vytvořené pro tuto bakalářskou práci jsou 

nenormové o rozměrech 100 x 50 x 40 mm. Osová vzdálenost břitů se volí tak, 

aby oba okraje vzorku symetricky přesahovaly o 25 mm. Vzestup zatěţovací síly 

je v rozmezí 5 % předpokládané konečné síly při porušení (tj. od 50 N/s). 

Výsledná zatěţovací síla se zjišťuje s přesností 1 %. Zkušební vzorky musí být 

před zkouškou vychlazeny v exsikátoru. 
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Z jednotlivých stanovení se vypočítá aritmetický průměr. Hodnoty, které se 

od průměru liší o více, jak 20 % se vyřadí a ze zbylých vzorků se vypočte nový 

aritmetický průměr, který se uvede jako výsledná pevnost v ohybu. 

Výpočet pevnosti v tahu za ohybu: 

     𝜎𝑝𝑜 =  
3 ∙ 𝐹 ∙ 𝑙

2 ∙ 𝑏  ∙ ℎ2
  [MPa] 

   𝜎𝑝𝑜  – pevnost v tahu za ohybu 

h – výška průřezu vzorku s přesností na 0,1 mm, 

b – šířka průřezu vzorku s přesností na 0,1 mm, 

F – zatěţovací síla v okamţiku porušení vzorku v N, 

l – vzdálenost podepření břitů v mm. 

4.3.3.8. stanovení pevnosti v tlaku (ČSN 72 1565-8) 

Cílem této zkoušky je stanovení maximální síly, při které dojde k porušení 

zkušebního tělesa při konstantním zatěţování v tlaku. Vzorky se musí před 

samotnou zkouškou vysušit do konstantní hmotnosti při teplotě 110 ± 5 °C, teprve 

potom se změří jejich výška a šířka s přesností na 0,1 mm a vloţí se do lisu tak, 

aby byl vzorek namáhán pouze tlakem a směr zatíţení byl kolmý ke směru 

hutnění. Zatěţování musí probíhat plynulou rychlostí aţ do porušení vzorku, kde 

se poté odečte na stupnici lisu výsledná síla porušení s přesností na 1 % a 

vypočítá se pevnost v tlaku.  

Z jednotlivých stanovení se vypočítá aritmetický průměr. Hodnoty, které se 

od průměru odchylují o více, neţ 20 % se vyřadí a ze zbývajících se vypočítá nový 

aritmetický průměr, který se uvede jako výsledná pevnost v tlaku. [28]  

Příprava vzorků: 

Čela zkušebních těles musí být zabroušena tak, aby byla rovnoběţná a 

kolmá k ose. Rozměry zkušebních těles b1 a b2 se změří na řezných plochách 

hranolku s přesností na 0,1 mm. Tělesa musí být vysušena a vychlazena 

v exsikátoru. 
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Výpočet pevnosti v tlaku: 

     𝜎𝑝𝑑 =  
𝐹

𝑆
  [MPa] 

𝜎𝑝𝑑  – pevnost v tlaku MPa, 

S – plocha průřezu vzorku s přesností na 0,1 mm2, 

F – zatěţovací síla v okamţiku porušení vzorku v N. 

4.3.3.9. Kontrakčně dilatační termická analýza (DKTA) 

Pomocí této metody se stanovují nevratné změny vzniklé v důsledku 

fyzikálních a chemických procesů, ke kterým dochází v průběhu výpalu na 500 °C 

a následnému ochlazování vzorku. Dilatometr je tvořen snímacím nástavcem, do 

kterého se umístí vzorek, který se umístí do pecního tělesa dilatometru. Spolu 

s nástavcem je do pece nainstalován i regulační termočlánek. Vzorky pro DKTA 

se nejčastěji vyuţívají v podobě tyčinek. Tato metoda se nejčastěji vyuţívá 

v keramice při sledování lineárních změn výrobních směsí jako podklad pro 

optimalizaci pálících křivek keramických výrobků. [6] 

4.4. Naměřené a vypočítané hodnoty 

Naměřené hodnoty: 

Tabulka č. 22: Naměřené hodnoty vzorečků po odformování 

trámeček l 

[mm] 

b 

[mm] 

h 

[mm] 

m 

[g] 

1 100,89 50,06 38,52 360,93 

2 100,64 50,22 38,01 360,64 

3 100,73 50,08 38,13 360,55 

4 100,75 50,12 37,75 355,72 

5 100,77 50,10 37,59 355,24 

6 100,80 50,19 37,94 356,12 
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Tabulka č. 23: Naměřené hodnoty vzorečků po vysušení (výsušků) 

trámeček l 

[mm] 

b 

[mm] 

h 

[mm] 

m 

[g] 

1 94,72 46,77 35,48 284,97 

2 94,67 46,74 35,35 284,65 

3 94,43 46,81 35,29 284,28 

4 95,26 46,47 35,26 279,64 

5 94,44 47,14 35,06 279,87 

6 94,66 46,56 34,98 279,54 

 

Tabulka č. 24: Naměřené hodnoty vzorečků po výpalu 

trámeček l 

[mm] 

b 

[mm] 

h 

[mm] 

m 

[g] 

1 93,74 46,52 35,19 255,17 

2 94,35 46,47 34,92 254,73 

3 94,12 46,37 35,24 254,30 

4 94,88 45,92 34,74 250,05 

5 93,85 46,68 34,76 250,30 

6 93,91 46,06 34,25 249,99 

 

Tabulka č. 25: Naměřené a vypočítané hodnoty pro stanovení citlivosti k sušení 

podle Bigota. Pro směs č. 1. (trámečky: 100 x 50 x 30 mm)  

 Hmotnost 

[g] 

Délka rysky 

[mm] 

w 

[%] 

DS 

[%] 

výlisek 271,40 80,00 25,6 0 

268,23 79,78 24,1 -0,3 

251,47 75,98 16,4 -5,0 

248,17 75,35 14,9 -5,8 

234,53 75,32 8,5 -5,9 

výsušek 216,07 75,05 0 -6,2 
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Tabulka č. 26: Naměřené a vypočítané hodnoty pro stanovení citlivosti k sušení 

podle Bigota. Pro směs č. 2. (trámečky: 100 x 50 x 20 mm) 

 Hmotnost 

[g] 

Délka rysky 

[mm] 

w 

[%] 

DS 

[%] 

výlisek 195,40 80,00 26,1 0 

192,68 79,25 24,3 -0,9 

178,96 75,52 15,5 -5,6 

175,58 75,32 13,3 -5,9 

165,92 75,34 7,0 -5,8 

výsušek 155,00 75,17 0 -6,0 

 

Tabulka č. 27: Naměřené hodnoty při jednotlivých zkouškách, prováděných na 

vzorečkách. 

V 
Z 
O 
R 
E 
K 

Po výpalu 
Zkouška 
vakuem 

Hydro
stat. 

vážení 
ohyb tlak 

l (mm) m (g) 
mn (g) na 
vzduchu 

m´n (g) 
ve 

vodě 

b 
(mm) 

h 
(mm) 

l 
(mm) 

 
F (N) 

b 
(mm) 

h 
(mm) 

F 
(N) 

1 93,74 255,17 309,00 158,98 46,51 33,90 80 3011 40 40 24 

2 94,76 254,73 308,57 158,62 46,47 34,36 80 - - - - 

3 94,12 254,30 308,00 158,40 46,23 34,30 80 2898 40 40 25,5 

4 94,88 250,05 302,71 159,51 46,08 33,49 80 4119 40 40 25,5 

5 93,85 250,30 302,95 159,85 46,24 33,13 80 3857 40 40 27 

6 93,91 249,99 303,23 159,76 46,16 33,87 80 - - - - 
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4.5. Vyhodnocení 

4.5.1. Citlivost k sušení podle Bigota 

Graf č. 9: Bigotova křivka pro směs 1 

 

 

Graf č. 10: Bigotova křivka pro směs 2 

 

 

Z obou měření citlivosti k sušení podle Bigota můţeme potvrdit, ţe změna 

ostřiva u obou směsí nemá vliv na citlivost k sušení. Obě směsi se totiţ 

pohybovaly v oblasti CSB < 1, kam řadíme suroviny málo citlivé k sušení. 
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4.5.2. Rychlost šíření ultrazvuku v závislosti na Rw 

Tabulka č. 28: Naměřené a vypočítané hodnoty rychlosti průchodu ultrazvuku 

Vzorek 
m 

[g] 

l  

[mm] 

t1 

[s-1] 

t2 

[s-1] 

v1 

[km/s] 

v2 

[km/s] 

Φv 

[km/s] 

1 225,17 93,74 47,1 47,7 4,42 4,47 4,45 

2 245,78 94,76 46,1 46,5 4,37 4,41 4,39 

3 245,30 94,12 44,9 45,1 4,23 4,25 4,24 

4 250,05 94,88 35,4 35,1 3,36 3,33 3,35 

5 250,3 93,85 39,6 37,6 3,72 3,53 3,63 

6 249,99 93,91 36,7 36,9 3,45 3,47 3,46 

 

 Při zkoušce rychlosti šíření ultrazvuku bylo dokázáno, ţe ultrazvuk se šíří tím 

rychleji, čím je vyšší objemová hmotnost. Při objemové hmotnosti 1700 kg/3 u 

směsi 1 ultrazvuk prošel o cca 10 s-1 rychleji, neţ tomu bylo u směsi 2 o objemové 

hmotnosti 1750 kg/m3. 

Pro zlepšení vzduchové neprůzvučnosti by bylo vhodné pouţívat kamenivo 

s co nejvyšší objemovou hmotností. Nicméně amfibolit a jiná těţká kameniva se 

na území ČR nevyskytují v hojném mnoţství a tak by byla jeho těţba velmi 

nákladná a to by se odrazilo i na celkové ceně tvarové cihly. 

4.5.3. délkové změny 

graf č. 11: Závislost délkových změn na pouţitém ostřivu. 
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 Ze získaných výsledků, jak ukazuje graf, je patrné, ţe pouţitý písek u obou 

směsí nemá ţádný vliv na délkové změny jak sušením (DS), tak i pálením (DP). 

K největším délkovým změnám došlo při sušení vzorků, kdy hodnoty smrštění 

vzorku ukazují 6,1 %. Při výpalu vzorků jiţ došlo k nepatrným délkovým změnám 

s hodnotou 0,6 %. 

4.5.4. Mikrostruktura vypáleného střepu 

K popisu mikrostruktury vypáleného keramického střepu byly pouţity 

zkoušky, které hledají poměr mezi pevnou fází a póry. Jedná se o zkoušky 

nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti. Dále se 

pouţila optická metoda ke stanovení mikrostruktury, jejíţ vyhodnocení je pouze 

slovní. Jedná se o optický mikroskop. Kaţdý vzorek se podrobil dvojímu zvětšení 

v místě s ideální texturou. Zvětšení bylo 90x a 180x. 

Graf č. 12, 13: Závislost nasákavosti a zdánlivé pórovitosti na pouţitém ostřivu. 

  

Obě pouţitá ostřiva nemají na nasákavost střepu vliv. Vlhkost moravské 

droby při dávkování byla 0,21 % a vlhkost amfibolitu 0,38 %. Jíl se pouţíval zdící ze 

Šlapanic s vlhkostí 27,43 %. Piliny byly bez vlhkosti. Podle nasákavosti NV, která u 

našeho vzorku vyšla 21,13 %, řadíme střep mezi pórovité. U směsi, ve které byl 

pouţit amfibolit, je zdánlivá pórovitost nepatrně vyšší, lze tedy konstatovat, ţe druh 

pouţitého ostřiva nemá na pórovitost střepu vliv. 

Tabulka č. 29: Zatřídění dle pórovitosti střepu 
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Graf č. 14, 15: Závislost objemové hmotnosti a zdánlivé pórovitosti na pouţitém ostřivu.

 Objemová hmotnost amfibolitu je 2900 kg/m3, moravské droby 2500 kg/m3, jílu 

2000-2200 kg/m3 a piliny se sypnou hmotností 200 kg/m3. Procentuální zastoupení 

jednotlivých sloţek bylo v poměru 38 : 57 : 5. 

 Dle očekávání vyšla objemová hmotnost i zdánlivá hustota vyšší u směsi č. 2, 

ve které byl pouţit amfibolit, který má vyšší objemovou hmotnost neţ droba. 

Objemová hmotnost se uvádí včetně uzavřených i otevřených pórů a je vţdy niţší 

neţ hodnota zdánlivé hustoty, která se udává včetně pórů uzavřených. 

  

Obrázek č. 10: Detail struktury střepu       Obrázek č. 11: Detail struktury střepu (droba). 
(amfibolit). Zvětšení 90x.              Zvětšení 90x. 
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Obrázek č. 12: Detail struktury střepu        obrázek č. 13: Detail struktury střepu  

(amfibolit) se zvětšením 180x.        (droba) se zvětšením 180x. 

 
 

 Ze snímků, které byly pořízeny optickým mikroskopem s maximálním 

zvětšením 250x, jenţ je součástí UTHD, jsou vidět hned 2 rozdíly. Střep s pouţitím 

droby jako ostřiva je více do červena (obr. 11, 13). To je zřejmě příčina toho, ţe 

droba jako taková obsahuje více ţelezitých minerálů, které po výpalu dávají střepu 

charakteristickou červenou barvu. Dalším viditelným znakem je barva kamínků. 

Amfibolit je tvořen amfibolem, který má charakteristickou černou barvu (obr. 10, 12) 

a plagioklasem, který na obrázku tvoří bílá jemná zrna. Naopak droba je tvořena 

ţivci (plagioklasy i ortoklasy), křemenem a muskovitem, které se na obrázku jeví 

jako světlá bílá zrna. Ze snímků je také vidět, ţe střep má pórovitou strukturu. Na 

obrázku č. 12 je pór vzniklý po vyhoření piliny. 

4.5.5.  Součinitel tepelné vodivosti λ 

Tabulka č. 30: Naměřené hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ. 

vzorek 1 2 3 4 5 6 

λ [w/mK] 0,5107 0,4832 0,4512 0,5319 0,4311 0,5063 

Φλ [w/mK] 0,4817 0,4898 
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Graf č. 16: Vztah mezi součinitelem tepelné vodivosti a objemovou hmotností střepu 

 

 U obou směsí můţeme pozorovat, ţe součinitel tepelné vodivosti je tím niţší, 

čím niţší je objemová hmotnost střepu. U směsi č. 2, jejíţ objemová hmotnost byla 

o 50 kg/m3 vyšší, by se daly očekávat vyšší hodnoty součinitele tepelné vodivosti. 

Rovněţ u obou směsí objemová hmotnost vycházela velmi podobně, ale hodnota 

součinitele tepelné vodivosti nesmyslně kolísala, přičemţ se očekávaly hodnoty 

také velmi podobné. Maximální hodnota u směsi č. 1 byla 0,5107 W/mK a u směsi 

č. 2 0,5319 W/mK, minimální pak 0,4512 W/mK a 0,4311 W/mK. Hodnota u směsi 

s vyšší objemovou hmotností by neměla vyjít méně neţ by tomu bylo naopak. 

4.5.6. Mechanické vlastnosti 

Tabulka č. 31: naměřené a vypočítané hodnoty v tahu za ohybu 

Vzorek b 
[mm] 

h 
[mm] 

l 
[mm] 

F 
[N] 

σpo 

[MPa] 

1 46,51 33,90 80 3011 6,8 

3 46,23 34,30 80 2898 6,4 

4 46,08 33,49 80 4119 9,6 

5 46,24 33,13 80 3857 9,1 

 

Tabulka č. 32: naměřené a vypočtené hodnoty v tlaku 

vzorek b 
[mm] 

h 
[mm] 

F 
[N] 

σpd 

[MPa] 

1 40 40 24 15,0 

3 40 40 25,5 15,9 

4 40 40 25,5 15,9 

5 40 40 27 16,9 
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Na mechanické vlastnosti u AKU tvarovek se nekladou příliš velké nároky. 

[14] výsledky nejsou zcela prokazatelné, protoţe u kaţdé směsi se prováděly pouze 

2 měření pevnosti v tlaku i v tahu za ohybu. 

Pevnost v tahu za ohybu byla o 30 % vyšší u směsi 2. Na pevnost v tlaku 

však ostřivo vliv nemá, neboť pevnosti vyšli téměř podobně. 

4.5.7. DKTA 

Dilatačně kontrakční termická analýza probíhala za konstantně se zvyšující 

teploty z 30 °C na 500 °C. Principem této metody je stanovit závislost délkové 

změny na teplotě, neboli součinitel délkové teplotní roztaţnosti α. Z grafu č. 9 lze 

konstatovat, ţe průběh délkových změn obou směsí při konstantním vzrůstu teploty 

je lineární. Součinitel délkové teplotní roztaţnosti, jenţ nám vypočítal sám přístroj, 

je pro amfibolit 7,38 ∙ 10-6 K-1, tedy niţší neţ pro drobu 7,56 ∙ 10-6 K-1. Z tohoto 

měření vyplývá, ţe vzorek s amfibolitem bude mít při zahřívání menší smrštění. 

Graf č. 17: délkové změny v závislosti na teplotě 
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4.5.8. Souhrn výsledků 

Tabulka č. 33: souhrnné výsledky z jednotlivých zkoušek 

směs 1 2 

cihelky 1 2 3 4 5 6 

Deformační poměr dle Pfefferkorna [-] 0,62 0,61 

Citlivost k sušení dle Bigota CSB [-] 0,70 0,75 

Objemová hmotnost výsušku OHs [kg/m
3
] 

  

1810 1820 1820 1790 1790 1810 

1820 1800 

Délkové změny 

Délkové změny sušením DS [%] -6,1 -5,9 -6,3 -5,4 -6,3 -6,1 

-6,1 -5,9 

Délkové změny pálením DP [%] -1,0 -0,3 -0,3 -0,4 -0,6 -0,8 

-0,5 -0,6 

Délkové změny celkové DC [%] -7,1 -6,2 -6,6 -5,8 -6,9 -6,9 

-6,6 -6,5 

Ztráta žíháním ZŽ [%] 10,46 10,51 10,55 10,58 10,57 10,57 

10,51 10,57 

Nasákavost NV [%] 21,10 21,14 21,12 21,06 21,03 21,30 

21,12 21,13 

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 35,88 35,91 35,90 36,77 36,79 37,11 

35,90 36,89 

Objemová hmotnost střepu OH [kg/m
3
] 1700 1700 1700 1750 1750 1740 

1700 1750 

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2650 2650 2650 2760 2770 2770 

2650 2770 

v1 4,42 4,37 4,23 3,36 3,72 3,45 

v2 4,47 4,41 4,25 3,33 3,53 3,47 

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 4,36 3,48 

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,5107 0,4832 0,4512 0,5319 0,4311 0,5063 

0,4817 0,4898 

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa] 6,76 - 6,39 9,56 9,12 - 

6,58 9,34 

Pevnost v tlaku σpd [Mpa] 15,00  15,94 15,94 16,88  

15,47 16,41 

Modul pružnosti E [MPa] 218,8  217,3 228,7   

218,1 228,7 

Součinitel délkové teplotní roztažnosti 

α [∙10
-6

 K
-1

] 
7,56 7,38 
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9.1 Shrnutí výsledků 

V rámci praktické části bakalářské práce byly posouzeny vzorky vyrobené 

v rámci výzkumu v laboratoři a vzorky vyrobené ve výrobním Závodě Tondach ve 

Šlapanicích. Obě sady vzorků byly zhotoveny z jílu ze Šlapanic, pilin a písku 

(Ţelešice, Luleč) a byly na nich provedeny zkoušky, které přímo nebo nepřímo 

ovlivňují vzduchovou neprůzvučnost. Hlavním cílem však bylo posoudit vliv rychlosti 

šíření ultrazvuku na vzduchovou neprůzvučnost v závislosti s pouţitým ostřivem. 

Ostřivo s vyšší objemovou hmotností, kterým byl v tomto případě amfibolit, vykazoval 

rychlosti šíření ultrazvuku aţ 3,48 km/s, a při pouţití moravské droby dosahovaly 

rychlosti aţ 4,36 km/s. Na základě provedených měření a zkoušek lze stručně říct, ţe 

pro dosaţení lepší vzduchové neprůzvučnosti je výhodnější pouţití ostřiva s co 

nejvyšší objemovou hmotností, protoţe se zvyšující se objemovou hmotností 

cihlářského střepu se zvyšuje rychlost šíření ultrazvuku a tím pádem lze dosáhnout 

vyšších hodnot vzduchové neprůzvučnosti. Nicméně kamenina s vyšší objemovou 

hmotností, jako je například amfibolit, se na území ČR vyskytují v malém mnoţství, 

tudíţ jejich těţba by byla nákladná, coţ by se odrazilo na ceně tvarovky. 
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5. Závěr 

V teoretické části bakalářské práce byla zpracována rešerše doposud 

publikovaných výsledků v oblasti posuzování indexu vzduchové neprůzvučnosti 

stavebních materiálů. Dále bylo zpracováno obecné měření vzduchové 

neprůzvučnosti, její definice, vlivy které ji ovlivňují a moţnost ochrany proti hluku. Za 

zmínku stojí i rozdíl jednovrstvých a vícevrstvých cihelných stěn a příček, které svojí 

stavbou ovlivňují hodnotu vzduchové neprůzvučnosti. Jak jiţ bylo dokázáno, 

vícevrstvé stěny a příčky vykazují vyšší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti díky 

přidané vzduchové vrstvě. Významná část, která byla rovněţ zpracována v rámci 

teoretické části je moţnost vyuţití ultrazvukových metod pro nepřímé posouzení 

indexu vzduchové neprůzvučnosti. Na závěr byla zpracována optimalizace pro uţití 

stavebních materiálů za účelem zvýšit vzduchovou neprůzvučnost. 

Praktická část byla zaměřena na moţnost zvýšení vzduchové neprůzvučnosti 

pomocí rychlosti šíření ultrazvuku. Pro zpracování výzkumu slouţili 2 tvarovky 

Porotherm 19 AKU Profi z cihelny Šlapanice a vzorky vyrobené v laboratoři v rámci 

experimentu ze dvou směsí za pouţití dvou různých ostřiv o různé objemové 

hmotnosti. Právě vlivem druhu pouţitého ostřiva se zabývá tato část bakalářské 

práce. Při zkoušení těchto dvou směsí bylo dokázáno, ţe na vzduchovou 

neprůzvučnost má výrazný vliv rychlost šíření ultrazvuku materiálem. Rychlost šíření 

se zvyšuje, čím je vyšší objemová hmotnost daného vzorku. V praxi platí, ţe čím je 

rychlost šíření ultrazvuku rychlejší, tím je dosaţeno lepší vzduchové neprůzvučnosti, 

coţ dokázalo měření jak na tvarovkách Porotherm tak i na laboratorních cihličkách. 

Pro zvýšení vzduchové neprůzvučnosti je proto vhodné pouţívat kamenivo s co 

nejvyšší objemovou hmotností. Ostatní prováděné zkoušky neměli na vzduchovou 

neprůzvučnost zásadní vliv. 
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