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1. ÚVOD 
Historie stavebnictví sahá hluboko do počátků věku člověka a stále patří a patřit bude mezi 

nejrozšířenější odvětví lidského snažení měnit planetu Zemi. Stále se rozvíjí, hledají se nové, šetrnější 
technologie, znovu se využívají materiály na přírodní bázi a vznikají nové materiály, které kombinují 
kladné vlastnosti dvou a více různých materiálů, přičemž nově vzniklý materiál může být levnější 
a ekologicky šetrnější. 

V poslední době se stále více objevují tendence používání stavebních materiálů vyrobených 
z přírodních obnovitelných zdrojů surovin. Tyto tendence jsou způsobeny přirozenou reakcí na moderní 
přetechnizovanou společnost a také snahou k ekologičtějšímu přístupu ve výstavbě. Přírodními materiály 
z obnovitelných zdrojů se v tomto smyslu rozumí technologicky zušlechtěné organické hmoty rostlinného 
původu. Pokud je použitá surovina zároveň vedlejším produktem jiné výroby, můžeme ji charakterizovat 
jako druhotnou surovinou, je možno tedy hovořit o racionálním využívání odpadů. Nejpoužívanější 
přírodní obnovitelnou surovinou je bezesporu dřevo. Ovšem mezi přírodní takzvaně rychle obnovitelné 
zdroje surovin můžeme zařadit např. konopí, slámu, rákos, len, kokosová vlákna, bambus, korek, aj.  

Většina dosavadních aplikací materiálů s obsahem rychle obnovitelných surovin byla realizována jen 
v malém měřítku, většinou na základě přímé iniciativy investora stavby, což je způsobeno především 
v důsledku všeobecné nedůvěry vůči těmto materiálům, plynoucí z tlaku výrobců „tradičních“ stavebních 
materiálů. Výzkumy týkající se aplikací těchto hmot ukazují, že jsou tyto výrobky ve většině případů 
schopny konkurovat běžně užívaným surovinám podobného typu. Charakteristické jsou pro tyto suroviny 
výborné tepelně-izolační, zvukově-izolační a difuzní vlastnosti, které zaručují kvalitní pohodu bydlení. [1] 

Mezi perspektivní obnovitelné suroviny z hlediska širokého využití ve stavebních materiálech se řadí 
technické konopí. Znovu objevená surovina, která byla v minulosti využívána snad ve všech odvětvích 
lidské činnosti. Postupným technickým rozvojem lidstva byla však vytlačena do ústraní např. lnem 
a jinými průmyslově vyráběnými surovinami. Konopí má ve většině případů téměř stejné vlastnosti jako 
dřevo, ale s několika podstatnými výhodami. Výtěžnost konopí je 4x vyšší než dřevní hmoty, ke 
zpracování není potřebná náročná a velká mechanizace, hlavní výhodou je jeho rychlá obnovitelnost, na 
sklizeň nemusíme čekat roky, ale je otázkou jedné sezóny. Ovšem na druhou stranu musíme říci, že 
v některých aplikacích použití dřevní hmoty nelze nahradit žádnou rychle obnovitelnou surovinou, např. 
konstrukční prvky střech či stropů. 
2. CÍL PRÁCE 

Disertační práce byla zaměřena na výzkum a vývoj výplňových hmot pro svislé a vodorovné 
konstrukce na bázi rychle obnovitelných surovin. Jako zástupce rychle obnovitelných surovin byla 
vybrána dřevní hmota, sláma a technické konopí. Dále byl výzkum zaměřen na druhotné suroviny, které 
z části nahrazují pojivovou složku výplňových hmot, doposud tvořenou cementem a vápnem. Účelem 
použití těchto surovin ve struktuře hmot je získání lepších vlastností konečných hmot, a také šetření 
primárních zdrojů surovin. Výsledné výplňové hmoty by měly disponovat dobrými fyzikálně-
mechanickými i tepelně-technickými vlastnostmi. 

Experimentální části předcházel sběr dat a informací o dané problematice, které jsou zpracovány 
formou rešerše. Zejména se jedná o používání rychle obnovitelných zdrojů surovin ve stavební praxi v ČR 
i zahraničí. 

Hlavní částí disertační práce byl výzkum rozfázovaný do několika etap řešení. Počáteční fáze výzkumu 
byla směřována na výběr vhodných vstupních surovin a na jejich případnou předúpravu drcením či 
mineralizací plnivové složky hmot. Dále stanovením vlastností cementové pasty a malty vytvořené z 
výluhů jednotlivých přírodních rychle obnovitelných druhů surovin. Tím se vybrala nejvhodnější, rychle 
obnovitelná surovina pro výrobu hmot. V následujících etapách byl proveden návrh receptur zkušebních 
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vzorků výplňových hmot s ověřením vhodnosti použití druhotné suroviny v pojivové složce. Sledovány 
byly zejména fyzikálně-mechanické, tepelně-technické a trvanlivostní parametry výsledných produktů, 
v závislosti na použitých surovinách. Na základě podrobného studia vlastností výplňových hmot byla 
vyhodnocena vhodnost receptur pro jejich konkrétní využití v konstrukci. 

Dosažené experimentální výsledky byly komplexně vyhodnoceny a byl vyjádřen přínos pro praxi a pro 
rozvoj vědní disciplíny – stavebně materiálového inženýrství. 
3. METODIKA PRACÍ 

Disertační práce byla rozdělena do pěti na sebe navzájem navazujících etap řešení.  
I. V rámci první etapy bylo provedeno studium dostupných informací o problematice.  

Před zahájením samotného výzkumu a všech experimentálních prací bylo nejprve zapotřebí 
nashromáždit potřebné informace a data týkající se řešené problematiky. První etapa byla fáze přípravná, 
v níž byly provedeny rozsáhlé rešerše odborné literatury o přírodních obnovitelných zdrojích surovin 
nejen na území České republiky, ale i v ostatních zemích světa. Žádoucí byly zejména statistiky 
dostupnosti jednotlivých surovin na trhu a používání surovin ve stavebních prvcích. Prostudovány byly 
hlavně literární zdroje o pojení přírodních surovin anorganickou maltovinou, jejich vzájemné 
spolupůsobení a vhodnost použití. Další významnou součástí bylo zmapování přehledu o druhotných 
surovinách a jejich možnosti nahrazení části pojivové složky ve výplňových hmotách.  
II. Druhá etapa sestávala ze zkoušení vlastností vstupních surovin výplňových hmot.  

Na základě poznatků z předchozí etapy byly vytipovány rychle obnovitelné zdroje surovin použitelné 
do struktury výplňových hmot. Materiálová základna byla zúžena na tři základní typy přírodní suroviny, 
a to smrkové dřevo, slámu a technické konopí. Všechny vybrané suroviny patří do skupiny přírodních 
materiálů s dlouholetou tradicí používání ve stavebních prvcích. U těchto surovin byly provedeny základní 
zkoušky vlastnosti, jako je sypná hmotnost, sítový rozbor a nasákavost. Poté byl vytvořen výluh pro 
stanovení vhodnosti použití jako záměsové vody cementové malty, na které byly následně sledovány 
fyzikálně-mechanické parametry. Dále byli vybráni zástupci druhotných surovin pro nahrazení části 
pojivové složky pro úsporu surovinového zdroje pojiva. Jako druhotné suroviny byly vybrány 
vysokoteplotní popílek, fluidní popílek a struska z různých elektráren a tepláren v ČR. U těchto surovin 
byla stanovena chemická analýza, měrná hmotnost, sypná hmotnost, měrný povrch, stanovení velikosti 
částic a mineralogické složení.  

III. Náplní třetí etapy byl návrh a základní zkoušení receptur výplňových hmot.  
Na základě výsledků z předešlé etapy byla navržena skladba zkušebních směsí výplňových hmot. Při 

samotném návrhu zkušebních vzorků byl brán zřetel na předpokládané využití získaných produktů, a to na 
vývoj výplňových hmot s použitím pro svislé a vodorovné konstrukce. Návrhy receptur spočívaly zejména 
v hledání optimálního složení pojivové složky, nalezení optimální mineralizační složky plniva 
a optimalizace dávky druhotné suroviny z hlediska dosažených fyzikálně-mechanických a tepelně-
technických parametrů. Z tohoto důvodu byly v této etapě stanoveny jen některé vlastnosti vyrobených 
vzorků (objemová hmotnost, pevnost v tlaku, součinitel tepelné vodivosti). 

IV. Čtvrtá etapa byla věnována vyhodnocení výsledků, navržení a odzkoušení dodatečných receptur 
výplňových hmot. 

Během čtvrté etapy byly vyhodnoceny výsledky ze všech provedených stanovení a analýz. 
S přihlédnutím k těmto výsledkům byly vybrány a odzkoušeny receptury s nejlepšími základními 
vlastnostmi. Hlavní pozornost byla zaměřena na dobré pevnosti v tlaku a nízké hodnoty součinitele 
tepelné vodivosti, díky čemuž by si výsledná výplňová hmota mohla najít dobré místo na trhu se 
stavebními prvky. Z vybraných receptur byly vytvořeny zkušební vzorky pro komplexní zhodnocení jejich 
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použitelnosti ve stavebních aplikacích. Bylo přistoupeno ke zkoušení dlouhodobých fyzikálně-
mechanických, trvanlivostních, tepelně-technických i akustických vlastností výplňových hmot. 
V. Závěrečná etapa byla zaměřena na celkové shrnutí prací a zhodnocení vlastností vyvinutých 

výplňových hmot. 
Poslední fáze disertační práce byla věnována vyhodnocení všech dílčích, na sebe postupně 

navazujících fází výzkumných prací. Výsledné charakteristiky všech nově navržených zkušebních 
receptur výplňových hmot byly porovnány s dnes běžně dostupnými výplňovými hmotami na přírodní 
surovinové bázi nejen po stránce technické, ale i po stránce ekonomické a technologické. 

Na následujících schématech je znázorněn podrobný rozpis metodických postupů a zkoušek 
prováděných v rámci všech pěti etap. 

 
Obr 1: Schéma postupu řešení předkládané disertační práce – I. Etapa 

 
Obr 2: Schéma postupu řešení předkládané disertační práce – II. Etapa 

I. Etapa „Studium problematiky“ 
Přírodní obnovitelné suroviny 
Druhotné suroviny 
Výplňové hmoty 

II. Etapa 
„Zkoušení vstupních surovin“ 

Přírodní obnovitelné suroviny 
Smrkové třísky, sláma, technické konopí - sypná hmotnost - sítový rozbor - nasákavost - vytvoření výluhu  o chemický rozbor o příprava cementových malt  

 stanovení počátku a doby tuhnutí 
 fyzikálně-mechanické parametry 

Druhotné suroviny 
Vysokoteplotní popílek, fluidní popílek, struska - chemická analýza - měrná hmotnost, sypná hmotnost - měrný povrch - stanovení velikosti částic - mineralogické složení 
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Obr 3: Schéma postupu řešení předkládané disertační práce – III. Etapa 

 
Obr 4: Schéma postupu řešení předkládané disertační práce – IV. Etapa 

 
Obr 5: Schéma postupu řešení předkládané disertační práce – V. Etapa 

III. Etapa „Návrh a zkoušení hmot“ 

Výroba zkušebních vzorků 
Návrh receptur 

Krychle 100 x 100 x 100 mm 
Desky 300 x 300 x 50 mm 

Zkoušení vlastností hmot 
Objemová hmotnost v čase 
Pevnost v tlaku v čase 
Součinitel tepelné vodivosti po 28 dnech 
v suchém stavu 

IV. Etapa „Vyhodnocení výsledků, optimalizace 
receptury“ 

Vyhodnocení výsledků III. etapy 
Optimalizace receptur 

Zkoušení vlastností optimalizovaných hmot 
Objemová hmotnost v čase 
Pevnost v tahu za ohybu v čase 
Pevnost v tlaku v čase 
Součinitel tepelné vodivosti po 28 dnech v suchém stavu 
Nasákavost 
Mrazuvzdornost 
Zvuková pohltivost 
Dlouhodobé vystavení klimatickým podmínkám 

V. Etapa 
„Závěrečné vyhodnocení“ 

Posouzení z ekologického hlediska 
Posouzení z ekonomického hlediska 
Posouzení vědeckého přínosu 
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4. VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH ETAP 
4.1. VÝSLEDKY I. ETAPY 

Nejprve byla provedena rešerše z dostupných odborných příspěvků domácích i zahraničních databází 
příspěvků, sborníků z konferencí z celého světa, internetových stránek jednotlivých producentů přírodních 
obnovitelných zdrojů surovin, či producentů výplňových hmot nebo výrobců stavebních materiálů 
s použitím přírodní nebo druhotné suroviny. Všechny dostupné informace byly podkladem pro výběr 
možných surovinových zdrojů pro vývoj výplňových hmot. Výběr nejzajímavějších odborných článků [2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Na základě všech prostudovaných informací byli vybráni zástupci obnovitelných 
a rychle obnovitelných surovin. Pro další výzkum bylo vybráno dřevo - smrkové jako zástupce 
jehličnatých dřevin. Použití této suroviny ve stavebních výrobcích má od nepaměti velmi dobré výsledky. 
Dřevo má v mnoha stavebních výrobcích nenahraditelné prvenství. Jako zástupce rychle obnovitelných 
surovin byla vybrána sláma a technické konopí. Sláma je v našich zeměpisných šířkách hojně 
produkována a její aplikace do stavebních prvků není ve velikém měřítku. Je používána především ve 
formě celých balíků, ne pouze jednotlivá stébla slámy. Technické konopí je znovu objevená rostlina, která 
si nachází široké uplatnění ve stavebních výrobcích po celém světě. Technické konopí má velmi 
podstatnou výhodu, a to že je bezezbytku využitelné a recyklovatelné. Pro vývoj výplňových hmot se 
konopí jeví jako perspektivní materiál nejen pro jeho již známé použití v obdobných materiálech, ale také 
proto, že produkce konopí začíná po několika letech úpadku zase stoupat. Pro potřeby výzkumu bylo 
vybráno konopí ze dvou různých zemí, a to z České republiky, ve dvou různých frakcích od dvou různých 
pěstitelů, a konopí dovezené z Francie, kde je známo pod obchodním názvem Chanvribat.  

Pro nahrazení části pojivové složky výplňových hmot byli vybráni zástupci druhotných surovin 
z provozů elektráren a tepláren na území ČR. Do prvotní fáze výzkumu byl vybrán vysokoteplotní popílek 
z Dětmarovic, Chvaletic, Ledvic a teplárny Krnov, fluidní popílek z Hodonína, Poříčí, Tisové a teplárny 
Olomouc, dále byla využita struska NH Ostrava. Podrobné zkoušení vlastností navržených surovin 
a zhodnocení vhodnosti použití ve výplňových hmotách bylo provedeno v následující etapě. 

4.2. VÝSLEDKY II. ETAPY 
Přírodní obnovitelné materiály pro výzkum byly dodány v suchém stavu v definovaných délkách 

jednotlivých částic tak, jak jsou dostupné na našem trhu. Třísky ze smrkového dřeva byly dovezeny z pily 
v Hranicích na Moravě. Konopné pazdeří vyráběné ve Francii a prodávané pod obchodním názvem 
Chanvribat bude po dobu celého výzkumu označováno písmenkem A. Toto konopí se vyznačuje velmi 
dobrou kvalitou, neobsahuje žádné vlákno a prachové podíly jsou minimální. Konopí produkované 
českým pěstitelem na Vysočině ve výzkumu bude dále pod označením B, obsahovalo mírný podíl 
odpadních vláken a prachové složky. Konopí od pěstitele z jižní Moravy bude pod označením C, bylo 
odebráno přímo od pěstitele do přepravních boxů. Konopí obsahovalo značné znečištění odpadním 
vláknem a prachem. Sláma byla dovezena od pěstitele na jižní Moravě a bylo nutné ji před použitím 
nasekat na drobnější částice okolo cca 3 cm, jelikož byla dodána v kvádrovém balíku přímo z pole bez 
jakékoliv předúpravy. 

Prvotní testy přírodních obnovitelných surovin poukazují na značnou variabilitu vlastností materiálu na 
základě porovnání mezi jednotlivými druhy. Při porovnání sypných hmotností je konopí a smrková tříska 
na porovnatelné úrovni. Oproti tomu sláma má tento parametr značně nižší, což může být způsobeno větší 
velikostí jednotlivých částic. Všechny dodané suroviny, vyjma slámy, mají velmi podobné zastoupení 
velikosti částic. Velikost, nebo také délka jednotlivých částic surovin se pohybuje okolo 10 mm. Obecně 
můžeme konstatovat, že nasákavost přírodních surovin je velmi vysoká. Největších hodnot nasákavosti 
dosahuje technické konopí, které má velice otevřenou pórovou strukturu.  
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Výluh ze všech přírodních surovin byl proveden stejnou metodou, a to ponořením 1 hm. dílu suroviny 
do 5 hm. dílů destilované vody na dobu 24 hodin a poté přefiltrován. Vzniklý výluh byl podroben 
chemické analýze a použit jako záměsová voda cementových past a malt. Použit byl portlandský cement 
CEM I 42,5 R z cementárny Mokrá. Pro porovnání byl cement pojen i vodou z vodovodního řádu. Kvalitu 
záměsové vody pro přípravu betonu předepisuje norma ČSN EN 1008 [11]. Požadavky se často přebírají 
i pro přípravu malt, proto byla tato norma stěžejní pro zhodnocení vhodnosti použití výluhu pro přípravu 
cementových trámečků. Na základě provedených testů je patrné, že výluh z přírodní suroviny splňuje 
požadavky dané normou na záměsovou vodu. Dále má vliv na stanovení počátku a doby tuhnutí. Ve všech 
případech použití výluhu se doba počátku prodloužila oproti referenční záměsové vodě. Nejdelší prodleva 
nastala u vzorků výluhů ze smrkového dřeva, tato skutečnost je bezesporu způsobena obsahem ligninu 
a polysacharidu ve dřevní hmotě. Druh použitého výluhu z přírodní suroviny nemá výrazný vliv na 
konečné fyzikálně-mechanické vlastnosti cementových malt. Všechny vzorky cementových malt splňují 
požadavky dané normou pro konkrétní cement CEM I. Na základě všech provedených stanovení vlastností 
přírodních obnovitelných surovin můžeme konstatovat, že použití těchto materiálů v cementové matrici je 
možné a lze je zabudovat do struktury výplňových hmot. Pro vývoj hmot bude použito konopí A a B, na 
kterém se nejlépe prověří vliv mineralizace.  

Výsledné chemické analýzy jednotlivých druhotných surovin poukazují na značnou variabilitu složení 
surovin. Pro potřeby aplikace druhotné suroviny do struktury výplňových hmot bude dobré, když bude mít 
druhotná surovina, co nejvíce volného CaO, které by mohlo dobře spolupůsobit s pojivovou složkou hmot. 
Nebo by mohla přispívat k dodatečné mineralizaci plnivové složky. Na základě všech vlastností 
zkoumaných druhotných surovin a s ohledem na jejich dostupnost na trhu byly pro následný vývoj 
výplňových hmot vybrány tyto druhotné suroviny: filtrový popílek z teplárny Olomouc, popílek 
Dětmarovice, Chvaletice a filtrový popílek z Hodonína a také struska NH Ostrava. Tyto suroviny budou 
použity jako náhrada části pojivové složky výplňových hmot do množství max. 20 % z celkového objemu 
pojiva. 

4.3. VÝSLEDKY III. ETAPY 
Dle rešeršních poznatků v práci se kombinací vápenného pojiva s konopným pazdeřím dosahuje velmi 

dobrých tepelně-izolačních vlastností ovšem při nižší pevnosti v tlaku. Proto je nutné používat nosnou 
rámovou konstrukci po menších vzdálenostech. V práci vyvíjené výplňové hmoty musí splňovat dobré 
tepelně-technické parametry, ale s vyšší pevností v tlaku a dobrými trvanlivostními parametry. Vývojem 
takovéto hmoty by se mohla doposud nutná rámová konstrukce z větší části nebo i zcela vypustit a byla by 
nahrazena samonosnou výplňovou hmotou. Tato hmota by se ukládala do bednění a po technologické 
přestávce by se bednění sundalo a konstrukce tvořená touto hmotou by se omítla vápennou nebo 
vápenocementovou omítkou. Na základě těchto požadavků byly stanoveny minimální parametry 
základních vlastností výplňových hmot pro použití ve svislých konstrukcích takto: 
Pevnost v tlaku: min. 1,5 N.mm-2 
Součinitel tepelné vodivosti: max. 0,1W.m-1.K-1 
Pro použití ve vodorovných konstrukcích takto: 
Pevnost v tlaku: min. 1 N.mm-2 
Součinitel tepelné vodivosti: max. 0,07 W.m-1.K-1. 
Základní receptury výplňových hmot 

V první fázi byly navrženy čtyři receptury s využitím vybraných pojiv (portlandský cement CEM I 
42,5 R cementárna Mokrá, vápenný hydrát velmi jemný CL 90 Carmeuse s.r.o. z vápenky Mokrá) pro 
ověření spolupůsobení složky plniva s pojivem. Základní receptury výplňových hmot byly sestaveny 
především na základě vyhodnocení teoretické části práce. Na základě prostudování dostupných informací 
o složení různých materiálů, ve kterých je obsažena přírodní surovina pojena anorganickou maltovinou. 
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První receptura byla převzata z nalezených podkladů předešlých výzkumů výplňových hmot na bázi 
technického konopí. Druhá a třetí receptura vychází z první s postupným zvyšováním plnivové složky. 
Maximální dávka plniva 30 % ve struktuře hmot byla stanovena experimentálním pokusem zamíchání 
jednotlivých složek a vyrobení zkušebního tělesa. Poslední receptura je převzata od největšího 
zahraničního producenta hrázděných staveb, který jako plnivo používá pazdeří technického konopí. 
Procentuální hmotnostní zastoupení jednotlivých složek receptur ve struktuře Plnivo / Pojivo / Voda je 
tedy následující: 1 receptura - 15 / 44 / 41; 2 receptura - 25 / 30 / 45; 3 receptura - 30 / 35 / 35; 4 receptura 
- 16 / 36 / 48. 

Pojivo bylo navrženo ve dvou procentuálních podílech vápenného hydrátu k cementu: I. - 75 % 
vápenný hydrát a 25 % cementu a II. 60 % vápenný hydrát a 40 % cementu. 

Lze konstatovat, že čím vyšší dávka plniva ve směsi, tím horší homogenizace a fyzikálně-mechanické 
vlastnosti, ale lepší součinitel tepelné vodivosti. S vyšší dávkou pojiva a vody se směs lépe 
homogenizovala, ukládala a hutnila do zkušebních forem. Výsledná zkušební tělesa měla dobrou 
rozměrovou stabilitu i se vzrůstající dobou zrání a dosahovala lepších parametrů pevností. S vyšším 
přídavkem cementu dosahovaly vzorky vynikajících parametrů, ovšem při nepatrném zhoršení tepelně-
izolačních vlastností. Receptury 1. a 4. dosáhly takových výsledných vlastností, že splňují podmínky na 
parametry hmot použitelných pro svislé konstrukce. Všechny navržené receptury potom splňují parametry 
pro použití na vodorovné konstrukce. Při zhodnocení použitého plniva musíme konstatovat, že plnivo 
tvořené konopím A dosahovalo lepších fyzikálně-mechanických parametrů. Ovšem konopí B dosahovalo 
lepších tepelně-technických vlastností, což je zapříčiněno již výše zmíněným vyšším obsahem zbytkových 
vláken oproti konopí A. Pro další vývoj výplňových hmot byly použity receptury 1IIA a 4IIB pro použití 
ve svislých konstrukcích, dále 2IA a 2IIB pro použití ve vodorovných konstrukcích. 
Mineralizace plniva 

Na vybraných recepturách bylo přistoupeno k mineralizaci plnivové složky pro omezení nasákavosti 
plniva, pro lepší zpracovatelnost směsi výplňových hmot a zlepšení konečných vlastností hmot. 
Mineralizace konopného plniva byla navržena dvojím způsobem, a to mineralizací vápenným mlékem 
(označení v recepturách jako V) a sodným vodním sklem v koncentraci 8, 10, 12 a 14 % (označení 
v recepturách S1, S2, S3, S4).  

Mineralizace konopného plniva měla pozitivní vliv na míchání směsí výplňových hmot i na výrobu 
zkušebních těles. Všechny zkoušené receptury v této etapě byly dobře zhomogenizovatelné a výroba 
zkušebních těles se obešla bez výrazných problémů. Pojivo bylo v celém vzorku rozloženo rovnoměrně 
a jednotlivé částice plniva byly po celém svém objemu obaleny pojivem. Všechny zkušební vzorky hmot 
měly dobrou rozměrovou stabilitu. Použití vápenného mléka jako mineralizační složky vede ke zlepšení 
fyzikálně-mechanických i tepelně-technických parametrů výplňových hmot. Použití sodného vodního skla 
přispívá ke zlepšení parametrů hmot jen do určité procentuální koncentrace. Nejlepších výsledků 
dosahovaly vzorky hmot s 10 a 12% roztokem sodného vodního skla. Koncentrace 8 % nevedla k nikterak 
lepším hodnotám oproti nemineralizovanému plnivu. U koncentrace 14 % došlo k velkému poklesu 
pevností a navýšení součinitele tepelné vodivosti.  

Na základě výsledků můžeme konstatovat, že mineralizace konopného plniva má pozitivní vliv na 
všechny měřené vlastnosti výplňových hmot. Ovšem je nutno říci, že příprava mineralizace i samotná 
mineralizace vyžaduje přípravu plniva alespoň 24 hodin před samotným mícháním. Na základě všech 
dosažených výsledků byly vybrány dvě receptury s nejlepším poměrem pevnosti v tlaku k součiniteli 
tepelné vodivosti pro další vývoj výplňových hmot, a to receptura s označením 4IIBV, 2IIBS3. 
Optimalizace pojivové složky hmot 

Jako další krok vývoje výplňových hmot bylo přistoupeno k nahrazení části pojivové složky druhotnou 
surovinou v maximálním množství 20 % z celkového množství pojiva (především z dávky cementu). Bylo 
odzkoušeno nahrazení v 5, 10, 15 a 20 % pojivové složky. Byl použit filtrový popílek z teplárny Olomouc 



Teze disertační práce                                                                                         Ing. Šárka Keprdová 

| 12

(označení v recepturách O5, O10, O15 a O20), popílek z elektrárny Dětmarovice (označení v recepturách 
D5, D10, D15, a D20), popílek z elektrárny Chvaletice (označení v recepturách CH5, CH10, CH15, a 
CH20), filtrový popílek Hodonín (označení v recepturách H5, H10, CH15, a H20). U použití strusky NH 
Ostrava bylo přistoupeno k nahrazení pojiva pouze do max. množství 15 % (označení v recepturách ST5, 
ST10 a ST15). U vyššího podílu nahrazení pojiva touto surovinou by již nemohla být zajištěna lepší 
ekonomická výhodnost takto tvořených výplňových hmot. 

Použití filtrového popílku z teplárny Olomouc jako náhrady pojivové složky (převážně cementu) vedlo 
ke snížení součinitele tepelné vodivosti u všech nahrazovaných podílů zkoušených receptur. Nahrazení 
pojiva do 10 % popílkem Olomouc přispívá ke zlepšení pevnostních charakteristik o cca 15 % a snížení 
součinitele tepelné vodivosti o cca 5 %. Vyšší dávka popílku již vedla ke zhoršení pevnostních 
charakteristik při nepatrném snížení součinitele tepelné vodivosti. Užití popílku z elektrárny Dětmarovice 
a Chvaletice jako náhrady části pojivové složky vedlo ke zvýšení pevnostních charakteristik pouze do 5 % 
a snížení součinitele tepelné vodivosti o cca 5 %. Vyšší dávka popílku již vedla ke zhoršení pevnostních 
charakteristik při nepatrném snížení součinitele tepelné vodivosti. Použití filtrového popílku z elektrárny 
Hodonín vedlo ke snížení součinitele tepelné vodivosti u všech nahrazovaných podílů zkoušených 
receptur. Nahrazení pojiva do 10 % popílkem Hodonín přispívá ke zlepšení pevnostních charakteristik 
o cca 17 % a snížení součinitele tepelné vodivosti o cca 7 %. Vyšší dávka popílku již vedla ke zhoršení 
pevnostních charakteristik při nepatrném snížení součinitele tepelné vodivosti. Aplikace strusky 
NH Ostrava v dávce 10 % do struktury výplňových hmot přispěla ke zlepšení pevnostních charakteristik 
o cca 20 % a snížení součinitele tepelné vodivosti o cca 10 %. Při vyšší dávce strusky již není zlepšení tak 
výrazné.  

Obecně lze konstatovat, že použití náhrady pojiva nemělo výrazný vliv na míchání směsí, výrobu ani 
rozměrovou stabilitu zkušebních těles výsledných hmot. Nahrazení pojiva druhotnou surovinou do určité 
míry (optimálně 5-10 %) přispívá ke zlepšení fyzikálně-mechanických i tepelně-technických vlastností při 
pozitivním snížení objemové hmotnosti výsledných výplňových hmot. Ze všech výsledků je patrné, že pro 
nahrazení části pojivové složky výplňových hmot na bázi přírodních obnovitelných surovin je nejlepší 
použití fluidních popílků a strusky. Nejlepších výsledků fyzikálně-mechanických parametrů dosahuje 
nahrazení pojivové složky ve struktuře hmot ve, které nebylo konopí mineralizováno. Použití druhotné 
suroviny nejspíše přispívá k mineralizaci plniva. 

4.4. VÝSLEDKY IV. ETAPY 
Náplní této etapy bylo komplexní vyhodnocení výsledků předešlé etapy a návrh optimalizovaných 

receptur pro další zkoušení potřebných vlastností pro vytvoření uceleného přehledu o vyvinuté výplňové 
hmotě.  

Na základě všech výsledků zkoušek navržených receptur výplňových hmot v III. etapě prací můžeme 
konstatovat, že: 

- zvolené plnivo bylo vybráno vhodně, již základní receptury hmot splňují zadané požadavky na 
použití ve svislých či vodorovných konstrukcích, 

- čím vyšší dávka plniva ve směsi, tím horší homogenizace a fyzikálně-mechanické vlastnosti, ale 
lepší součinitel tepelné vodivosti, 

- s vyšší dávkou pojiva a vody se směs lépe homogenizuje, ukládá a hutní do zkušebních forem, 
- zvolené pojivo v kombinaci vápenný hydrát, cement bylo vybráno v dobrých poměrech mísení, 

pro splnění zadaných požadavků, 
- s vyšším přídavkem cementu dosahují vzorky vynikajících pevnostních parametrů, ovšem při 

nepatrném zhoršení tepelně-technických vlastností, 
- mineralizace konopného plniva přispívá ke zlepšení výsledných vlastností hmot, ovšem 

provedení mineralizace vyžaduje přípravu min. 24 hodin před začátkem míchání samotných 
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směsí, což není pro použití do praxe jednoduché a vyžaduje to notnou dávku přesnosti při 
míchání směsí, 

- mineralizační složkou může být stejně dobře vápenné mléko jako 12 % roztok sodného vodního 
skla,  

- druhotné suroviny použité pro výrobu hmot v procentuálním zastoupení do 10 % mohou přispět 
ke zlepšení fyzikálně-mechanických a tepelně-technických vlastností hmot, nejlepší je použití 
strusky a fluidních popílků. 

Na základě přehledu vlastností všech základních receptur bylo přistoupeno k výběru 7 nejlepších pro 
další zkoušení. Popis jednotlivých receptur je následující: 

- 1IIA – receptura složená z 15 % plniva, 44 % pojiva a 41 % vody (v % hm.), složení pojiva 
60 % vápenný hydrát a 40 % cement, konopí A (původem z Francie), bez mineralizace, bez 
přídavku druhotné suroviny, 

- 1IIAO10 – receptura složená z 15 % plniva, 44 % pojiva a 41 % vody (v % hm.), složení pojiva 
60 % vápenný hydrát a 40 % cement, konopí A (původem z Francie), bez mineralizace, 
nahrazení pojiva 10 % fluidního popílku z teplárny Olomouc, 

- 1IIAH10 – receptura složená z 15 % plniva, 44 % pojiva a 41 % vody (v % hm.), složení pojiva 
60 % vápenný hydrát a 40 % cement, konopí A (původem z Francie), bez mineralizace, 
nahrazení pojiva 10 % fluidního popílku z elektrárny Hodonín, 

- 1IIAST10 – receptura složená z 15 % plniva, 44 % pojiva a 41 % vody (v % hm.), složení pojiva 
60 % vápenný hydrát a 40 % cement, konopí A (původem z Francie), bez mineralizace, 
nahrazení pojiva 10 % NH struska Ostrava, 

- 4IIBVH10 – receptura složená z 16 % plniva, 36 % pojiva a 48 % vody (v % hm.), složení 
pojiva 60 % vápenný hydrát a 40 % cement, konopí B (původem z ČR), mineralizace vápenným 
mlékem, nahrazení pojiva 10 % fluidního popílku z elektrárny Hodonín, 

- 4IIBVST10 – receptura složená z 16 % plniva, 36 % pojiva a 48 % vody (v % hm.), složení 
pojiva 60 % vápenný hydrát a 40 % cement, konopí B (původem z ČR), mineralizace vápenným 
mlékem, nahrazení pojiva 10 % NH struska Ostrava, 

- 2IIBS3H10 – receptura složená z 25 % plniva, 30 % pojiva a 45 % vody (v % hm.), složení 
pojiva 60 % vápenný hydrát a 40 % cement, konopí B (původem z ČR), mineralizace 12 % 
roztokem sodného vodního skla, nahrazení pojiva 10 % fluidního popílku z elektrárny Hodonín. 

Ze všech výsledných receptur byla vytvořena sada zkušebních vzorků pro komplexní zkoušení 
navržených vlastností. Pro zkoušku objemové hmotnosti, pevnosti v tlaku, mrazuvzdornosti a pro 
dlouhodobé vystavení klimatickým podmínkám krychle o rozměrech 100 x 100 x 100 mm. Pro zkoušku 
pevnosti v tahu za ohybu trámce 100 x 100 x 400 mm. Pro stanovení součinitele tepelné vodivosti a 
nasákavosti desky o rozměrech 300 x 300 x 50 mm. Pro zkoušku zvukové pohltivosti byly vyrobeny 
kruhová tělesa o průměru 100 a 30 mm vývrtem z deskového vzorku po zkoušce stanovení součinitele 
tepelné vodivosti. 
Objemová hmotnost 

Objemová hmotnost zkušebních vzorků výplňových hmot byla stanovována po zamíchání (ČS) dále po 
7, 28, 60, 90, 120 a 360 dnech zrání v laboratorním prostředí.  
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Obr 6: Graf porovnání objemových hmotností v čase výsledných receptur 

Nejmenších hodnot objemových hmotností dosahoval vzorek výplňové hmoty tvořený konopím B, 
mineralizovaný sodným vodním sklem a s přídavkem 10 % fluidního popílku z elektrárny Hodonín. 
Naopak největších hodnot měl vzorek tvořený konopím B, mineralizovaným vápenným mlékem s 10 % 
náhradou pojiva struskou. 

Obecně lze konstatovat, že objemová hmotnost s délkou zrání rapidně klesá a to až na cca 60 % své 
původní hodnoty v čerstvém stavu. Podle hodnot objemové hmotnosti můžeme zařadit výsledné výplňové 
hmoty do skupiny lehkých materiálů jako např. pórobetony, pěnobetony a betony s lehkým kamenivem.  
Pevnost v tahu za ohybu 

Tato vlastnost byla zkoušena jako doplňková pro zkoušku pevnosti v tlaku. Zkoušena byla na trámcích 
do úplného zlomení zkušebního tělesa vždy po 7, 28, 60, 90 a 120 dnech zrání zkušebních vzorků.  

 
Obr 7: Graf porovnání pevností v tahu za ohybu v čase výsledných receptur 

Pevnost v tahu u výplňových hmot zcela koresponduje s hodnotami pevnosti v tlaku uvedenými níže. 
Hodnoty pevnosti v tahu za ohybu jsou z velké části ovlivněny druhem použitého plniva, které má dobré 
mechanické vlastnosti. Pazdeří technického konopí dokáže překlenout velké deformace vzorku bez 
výraznějších poruch. Nejlepších hodnot pevnosti dosahovaly vzorky tvořené konopím B, které má vyšší 
podíl konopných odpadních vláken.  
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Pevnost v tlaku 
Pevnost v tlaku byla zkoušena na zkušebních tělesech tvaru krychle po 7, 28, 60, 90, 120 a 360 dnech 

zrání dle normových postupů.  

 
Obr 8: Graf porovnání pevností v tlaku v čase výsledných receptur 

Všechny vzorky výplňových hmot disponovaly velmi dobrými pevnostmi v tlaku, a splnily tak 
podmínku stanovenou v začátku experimentálních prací. Se vzrůstající dobou zrání se hodnoty pevnosti 
v tlaku u výplňových hmot rapidně zvětšují. Rozdíl oproti 7 denní pevnosti a pevnosti po 120 dnech je 
i o 55 % vyšší. Nejlepších hodnot pevnosti dosáhly vzorky tvořené plnivem konopí A. Jde o velmi čistou 
surovinu bez odpadních vláken a s minimem prachových částic. S velmi stálou distribucí jednotlivých 
velikostí částic. Což přispívá k lepšímu a rovnoměrnějšímu rozložení jednotlivých částic ve struktuře 
výsledných výplňových hmot. Tyto dobré pevnosti v tlaku by mohly napomáhat použití jako samonosné 
výplňové zdivo bez nutnosti vkládání nosné dřevěné konstrukce nebo alespoň k omezení jejího množství. 
Koeficient konstruktivnosti 

Pro zatřídění výsledných výplňových hmot do kategorie nosných nebo nenosných hmot byl vypočítán 
koeficient konstruktivnosti po 120 dnech zrání a porovnán s běžně dostupnými lehkými hmotami. 
Tab. 1: Výsledky výpočtu koeficientu konstruktivnosti u zkušebních vzorků po 120 dnech zrání 

Receptura / materiál Koeficient konstruktivnosti [-] 
1IIA 0,77 

1IIAO10 0,84 
1IIAH10 0,89 
1IIAST10 0,89 
4IIBVH10 0,91 
4IIBVST10 0,80 
2IIBS3H10 0,74 

Pórobetonová tvárnice P3/400 0,75 
Perlitbeton PTB 500 0,60 

Liaporbeton LC 20/22 D 1,8 1,20 
Pěnobeton PB/50 0,22 
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Při porovnání koeficientů konstruktivnosti u běžných lehkých materiálů a zkoušených výplňových 
hmot můžeme konstatovat, že vyvinuté výplňové hmoty na bázi technického konopí dosahují velmi 
dobrých výsledků. Všechny vytvořené hmoty mohou být považovány jako nosné materiály. 
Součinitel tepelné vodivosti 

Stanovení součinitele tepelné vodivosti bylo provedeno v souladu s technickými normami metodou 
chráněné tepelné desky na tělesech, která byla po době zrání 28 dní v laboratorním vysušena do ustálené 
0% vlhkosti. 
Tab. 2: Výsledky stanovení součinitele tepelné vodivosti po 28 dnech zrání ve vysušeném stavu výsledných 
receptur výplňových hmot 

Receptura Součinitel tepelné vodivosti 
[W.m-1K-1] 

1IIA 0,0832 
1IIAO10 0,0809 
1IIAH10 0,0816 
1IIAST10 0,0776 
4IIBVH10 0,0820 
4IIBVST10 0,0865 
2IIBS3H10 0,0647 

Nejlepší hodnoty součinitele tepelné vodivosti dosahovaly vzorky tvořené konopím B mineralizované 
12 % roztokem sodného vodního skla s přídavkem 10 % fluidního popílku z elektrárny Hodonín. Všechny 
zkoušené vzorky výplňových hmot dosahovaly požadované parametry pro použití pro svislé konstrukce. 
Pro použití ve vodorovných konstrukcích se dle součinitele tepelné vodivosti hodí jen vzorek poslední. 
Nasákavost 

Krátkodobá nasákavost při částečném ponoření vzorku byla stanovena v souladu s ČSN EN 1609 [12]. 
V daném případě byla zvolena metoda A, metoda odkapání přebytečné vody.  
Tab. 3: Výsledky krátkodobé nasákavosti po 28 dnech zrání ve vysušeném stavu výsledných receptur 
výplňových hmot 

Receptura Wp [kg.m-2] 
1IIA 0,925 

1IIAO10 0,946 
1IIAH10 0,938 
1IIAST10 0,947 
4IIBVH10 0,865 
4IIBVST10 0,847 
2IIBS3H10 0,890 

Výsledné hodnoty krátkodobé nasákavosti u výplňových hmot s mineralizovaným konopím jsou 
překvapivé. Mineralizací by se měla pórová struktura organické suroviny uzavřít, a tím se má stát skoro 
nenasákavou. Což se na základě výsledků výše skoro nepotvrdilo. Hmoty s mineralizovaným konopím 
mají skoro stejnou hodnotu krátkodobé nasákavosti, jako hmoty kde je konopí ponecháno v přirozeném 
stavu.  
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Mrazuvzdornost 
Zkouška mrazuvzdornosti byla stanovována na zkušebních tělesech po 28 dnech zrání. Pro 

vyhodnocení vlivu zmrazování a rozmrazování byla měřena pevnost v tlaku po 25 a 50 cyklech. V tabulce 
6 jsou uvedeny hodnoty pevností a procentuální pokles pevností oproti vzorku, který byl zkoušen po 
28 dnech zrání. 
Tab. 4: Výsledky pevnosti v tlaku po 28 dnech zrání, po 25 a 50 cyklech zmrazování a rozmrazování 
výsledných receptur výplňových hmot 

Receptura Pevnost v tlaku [N.mm-2] / Pokles pevnosti [%] 
25 cyklů 50 cyklů 

1IIA 2,21 / 10 1,64 / 44 
1IIAO10 2,98 / 15 2,02 / 41 
1IIAH10 3,01 / 17 2,15 / 41 
1IIAST10 2,88 / 20  2,08 / 42 
4IIBVH10 2,92 / 18 2,12 / 40 
4IIBVST10 2,75 / 14 1,94 / 40 
2IIBS3H10 1,52 / 26 0,98 / 52 

Tato vlastnost úzce souvisí s nasákavostí výplňových hmot. Tudíž výsledky poklesu pevnosti po 
zhodnocení této vlastnosti nejsou nikterak překvapivé. Opakovaným cyklováním zmrazování a 
rozmrazování se pokles pevnosti v tlaku pohybuje okolo 20 % při 25 cyklech a 40 % při 50 cyklech 
k původní pevnosti v tlaku. Tato vlastnost není nikterak výrazně problematická, jelikož na povrchu 
výplňových hmot musí být vždy ještě finální vrstva. Proto výplňová hmota nikdy nebude namáhána takto 
extrémními podmínkami přímo.  
Zvuková pohltivost 

Činitel zvukové pohltivosti byl stanoven dle ČSN ISO 10534-1 [13] na kruhových vzorcích o průměru 
100 mm (frekvence 125–1000 Hz) a 30 mm (frekvence 1000–3150 Hz). Vyhodnocení váženého činitele 
zvukové pohltivosti bylo provedeno dle ČSN EN ISO 11654 [14], která rozlišuje 5 tříd zvukové 
pohltivosti. 
Tab. 5: Výsledky Třídy zvukové pohltivosti dle ČSN EN ISO 11654 [14] u výsledných receptur výplňových 
hmot 

Receptura w [-] Třída zvukové 
pohltivosti 

1IIA 0,4 D 
1IIAO10 0,55 D 
1IIAH10 0,6 C 
1IIAST10 0,6 C 
4IIBVH10 0,6 C 
4IIBVST10 0,50 D 
2IIBS3H10 0,65 C 

Z pohledu vážených činitelů zvukové pohltivosti w byla většina receptur výplňových hmot zatříděna 
do tříd C a D. Dle normy se jedná o materiály vysoko pohltivé a pohltivé. Tato vlastnost předurčuje 
výplňové hmoty pro použití do akusticky namáhaných prostředí.  
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Dlouhodobé vystavení klimatickým podmínkám 
Jednalo se o nenormové uložení zkušebních vzorků výplňových hmot do venkovního prostředí po dobu 

jednoho roku. Vzorky byly umístěny na betonovou plochu, kde byly vystaveny klimatickým podmínkám 
od února 2012 do ledna 2013. Vzorky nebyly nikterak chráněny před okolním prostředím. Poté byly 
vzorky vizuálně posouzeny a byla provedena zkouška pevnosti v tlaku. Dále bylo přistoupeno ke 
stanovení procentuálního poklesu pevnosti v tlaku oproti vzorku, který byl uložen v laboratorním prostředí 
po dobu 360 dní a následně zkoušen. 
Tab. 6: Výsledky pevnosti v tlaku po roční venkovní expozici u výsledných receptur výplňových hmot 

Receptura Vizuální posouzení vzorků 
Pevnost v tlaku po venkovní 
expozici [N.mm-2] / Pokles 

pevnosti [%] 
1IIA Vzorek byl lehce poškozen – narušení 

rohů zkušebního tělesa 2,17 / 46 
1IIAO10 Vzorek byl lehce poškozen – narušení 

rohů zkušebního tělesa n 2,09 / 53 
1IIAH10 Bohužel vzorek nenalezen 
1IIAST10 Vzorek měl velmi deformované hrany 1,35 / 72 
4IIBVH10 Úplné poškození vzorku neopatrnou manipulací 
4IIBVST10 Vzorek byl lehce poškozen – narušení 

rohů zkušebního tělesa 2,22 / 49 
2IIBS3H10 Vzorek měl velmi deformované hrany 0,94 / 69 

Pokles pevností v tlaku po dlouhodobé expozici ve venkovním prostředí byl značný. Vzorky ve 
venkovním prostředí nebyly nikterak ošetřeny a byly ponechány na volném prostoru. Tudíž na ně po dobu 
celého roku působily klimatické podmínky a ty vzorky značně poškodily. Takovéto uložení výplňových 
hmot bez povrchové úpravy není vhodné. Pro delší trvanlivost výplňových hmot je třeba hmotu opatřit 
finální úpravou. Nejlepším materiálem pro finální úpravy bude takový materiál, který je na stejné 
surovinové bázi, aby se předešlo nežádoucím vlivům spolupůsobení.  

4.5. VÝSLEDKY V. ETAPY 
Vybrané konečné receptury výplňových hmot disponují velmi dobrými vlastnostmi. Jejich objemová 

hmotnost se po 120 dnech zrání pohybuje v rozmezí 400 až 540 kg.m-3. S ohledem na tento parametr 
můžeme všechny výplňové hmoty zařadit do kategorie lehkých hmot. I při takto nízké objemové 
hmotnosti mají velmi dobré pevností vlastnosti. Pevnost v tahu za ohybu se pohybuje okolo 2 N.mm-2 je to 
zapříčiněno především druhem použitého plniva a pevnost v tlaku mezi 3 až 5 N.mm-2. Koeficient 
konstruktivnosti se u hmot pohybuje v rozmezí 0,74 - 0,91 což řadí tyto materiály mezi nosné. Jako nosný 
se u lehkých hmot považuje materiál s hodnotou koeficientu konstruktivnosti nad 0,4. Součinitel tepelné 
vodivosti nemůže konkurovat běžným izolačním materiálům, ale jeho hodnota je dobrá pro výplňový 
materiál pojený pojivem na bázi hydraulické maltoviny. Krátkodobá nasákavost výsledných hmot je vyšší 
u všech hmot, a to i s ohledem na použití mineralizované plnivové složky v některých hmotách. Pokles 
pevností v tlaku při zkoušce mrazuvzdornosti je vyhovující vzhledem k aplikaci hmot a nedosahuje 
nikterak závažné hodnoty. Jako vyhovující se u pórobetonových tvárnic udává pokles pevnosti o 20 % při 
15 cyklech zmrazování a rozmrazování. Tudíž pokles pevnosti o 20 % při 25 cyklech je vyhovující pro 
aplikaci v konstrukcích zdí. Výsledky mrazuvzdornosti úzce korespondují s nasákavostí. Na základě 
měření zvukové pohltivosti a následném zatřídění hodnot můžeme vyvinuté hmoty zařadit mezi vysoko 
pohltivé a pohltivé materiály. Tato vlastnost může zařadit výplňové hmoty do použití v akusticky 
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namáhaných prostředích. Posledním parametrem stanoveným na výplňových hmotách bylo nenormové 
zkoušení odolnosti vůči klimatickým podmínkám. Po ročním vystavení zkušebních vzorků ve venkovním 
prostředí bez jakékoliv ochrany můžeme říct, že u vzorků poklesla pevnost v tlaku o 46 až 72 %. Závěrem 
můžeme tedy konstatovat, že se podařilo vyvinout materiály s velmi dobrými parametry vlastností, které je 
předurčují pro uplatnění ve stavební praxi.  

Jak je z dosažených výsledků výzkumu a vývoje výplňových hmot na bázi přírodních rychle 
obnovitelných materiálů patrné, jako nejvhodnější aplikace se jeví použití jako nenosná výplňová hmota 
pro obvodové zdivo, vnitřní stěnové dílce i konstrukce podlah či stropů. Nebo samonosná výplňová hmota 
pro menší jednopodlažní objekty. Novodobý trend, v úzkém vztahu s ochranou životního prostředí 
a ekologií ve stavebnictví, vyžaduje používání moderních, nejlépe bezodpadových výrobních technologií, 
které takto umožní produkovat materiály šetrné k životnímu prostředí a zdraví lidstva.  
5. DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Výsledky řešení jednotlivých etap experimentální části disertační práce zaměřené na výzkum a vývoj 
výplňových hmot na bázi přírodních rychle obnovitelných surovin jsou podklady pro konstruování 
následujících závěrů. 

V rámci počáteční etapy byla provedena analýza dostupných surovinových zdrojů pro možné uplatnění 
ve struktuře výplňových hmot. Podkladem byly dostupné odborné publikace v domácích i zahraničních 
databázích příspěvků, sborníků z konferencí, internetových stránek jednotlivých producentů přírodních 
obnovitelných zdrojů surovin, či producentů výplňových hmot nebo výrobců stavebních materiálů 
s použitím přírodní nebo druhotné suroviny.  

Pro vývoj výplňových hmot na bázi obnovitelných zdrojů surovin bylo vybráno smrkové dřevo, 
technické konopí a sláma. Důvody vybrání těchto surovin jsou následující: dřevo - jeden z nejstarších 
materiálů používaný ve stavební praxi ve všech různých formách od pilin a třísek, až po velké konstrukční 
prvky, je nejdostupnější a patří mezi nejlevnější přírodní materiál. Sláma - vysoká produkce na našem 
území tudíž výborná dostupnost, dosavadní aplikace ve stavbách především ve formě celých balíků. 
Technické konopí - rostlina, která je beze zbytku zužitkovatelná a plně recyklovatelná, v zahraničí hojné 
aplikace ve stavebních materiálech, produkce na území ČR po letech úpadku zase stoupá. Pro potřeby 
výzkumu bylo vybráno konopí ze dvou různých zemí, a to z České republiky z Vysočiny a jižní Moravy, a 
konopí dovezené z Francie, kde je známo pod obchodním názvem Chanvribat. Pro nahrazení části 
pojivové složky výplňových hmot byli vybráni zástupci druhotných surovin z provozů elektráren a 
tepláren na území ČR.  

Náplní druhé etapy bylo zkoušení základních vlastností vybraných přírodních surovinových zdrojů 
a druhotných surovin. Na základě vyhodnocení všech provedených zkoušek u přírodních surovin bylo pro 
další vývoj výplňových hmot použito pouze technické konopí z Vysočiny (označováno jako B) a Francie 
(označováno jako A). Na základě provedených analýz a zhodnocení aktuální dostupnosti na trhu byli 
vybráni zástupci druhotných surovin takto: filtrový popílek z teplárny Olomouc, popílek Dětmarovice, 
Chvaletice a filtrový popílek z Hodonína a také struska NH Ostrava.  

Třetí etapa experimentálních prací sestávala především v návrhu požadavků na vlastnosti výsledných 
výplňových hmot, dále z návrhu receptur výplňových hmot a jejich zkoušení základních vlastností. Tato 
etapa byla rozdělena na další podetapy pro optimální prozkoušení všech možných kombinací receptur 
výplňových hmot. První se zabývala výběrem optimální skladby hmot a složením pojivové složky. 
Navrženy byly 4 základní receptury a dvě složení pojivové složky a jako plnivo bylo použito konopí A a 
B. Poměr plniva k pojivu a vodě byl navržen s ohledem na předešlé rešeršní vyhodnocení. Celkem bylo 
v této podetapě vyzkoušeno 16 základních receptur výplňových hmot. Prvním krokem při vyhodnocení 
navržených receptur bylo přistoupení ke zhodnocení míchacího procesu hmot, následné ukládání do 
forem, hutnění zkušebních vzorků, a poté bylo přistoupeno ke zhodnocení dosažených vlastností.  
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Závěrem této etapy můžeme konstatovat, že čím vyšší dávka plniva ve směsi, tím horší homogenizace 
a fyzikálně-mechanické vlastnosti, ale lepší součinitel tepelné vodivosti. S vyšší dávkou pojiva a vody se 
směs lépe homogenizovala, ukládala a hutnila do zkušebních forem. S vyšším přídavkem cementu 
dosahovaly vzorky vynikajících parametrů ovšem při nepatrném zhoršení tepelně-izolačních vlastností. 
Dále můžeme konstatovat, že se vzrůstající dobou zrání roste pevnost v tlaku a klesá objemová hmotnost. 
Součinitel tepelné vodivosti u žádné ze zkoušených receptur nepřekročil hodnotu 0,09 W.m-1K-1. 
Receptury s nižším podílem plniva dosáhly takových výsledných vlastností, že splňují podmínky na 
parametry hmot použitelných pro svislé konstrukce. Všechny navržené receptury potom splňují parametry 
pro použití na vodorovné konstrukce. Při zhodnocení použitého plniva musíme konstatovat, že plnivo 
tvořené konopím A dosahovalo lepších fyzikálně-mechanických parametrů. Ovšem konopí B dosahovalo 
lepších tepelně-technických vlastností, což je zapříčiněno vyšším obsahem zbytkových vláken oproti 
konopí A. Pro další vývoj výplňových hmot byly použity receptury 1IIA a 4IIB pro použití ve svislých 
konstrukcích. U těchto receptur je použita nižší dávka plniva a pojivo obsahuje vyšší dávku cementu. Dále 
byly použity receptury s označením 2IA a 2IIB pro použití ve vodorovných konstrukcích, které 
obsahovaly druhou nejvyšší dávku plniva, pojivo bylo zastoupeno v obojím návrhu složení. 

Další podetapa sestávala z použití mineralizace konopného plniva. Touto etapou se chtělo docílit 
zlepšení přilnavosti plniva k pojivu a omezení nasákavosti plniva. Především pro zlepšení konečných 
vlastností hmot, ale i pro lepší míchání směsí. Mineralizace byla prováděna dvojím způsobem, buď 
vápenným mlékem, nebo různou koncentrací sodného vodního skla.  

Na základě výsledků můžeme konstatovat, že mineralizace konopného plniva má pozitivní vliv na 
všechny měřené vlastnosti výplňových hmot. Ovšem je nutno říci, že příprava mineralizace i samotná 
mineralizace vyžaduje přípravu plniva alespoň 24 hodin před samotným mícháním. Tudíž by se 
technologické kroky při výstavbě takovýchto konstrukcí prodloužily. Což by ne ve všech případech bylo 
žádoucí nebo možné. Proto do dalšího výzkumu byla zařazena i receptura bez mineralizace konopného 
pazdeří (receptura s označením 1IIA). Na základě všech dosažených výsledků byly vybrány dvě receptury 
s nejlepším poměrem pevnosti v tlaku k součiniteli tepelné vodivosti pro další vývoj výplňových hmot, 
a to receptura s označením 4IIBV kde byla mineralizace uskutečněna vápenným mlékem a receptura 
2IIBS3, u které bylo plnivo mineralizované 12% roztokem sodného vodního skla. 

Poslední podetapa byla zaměřena na optimalizaci pojivové složky druhotnou surovinou. Bylo 
přistoupeno k nahrazení části pojiva druhotnou surovinou do maximálního množství 20 % z celkové 
dávky pojiva především z položky cementu. V případě strusky bylo nahrazení provedeno pouze do 15 % 
pro zajištění ekonomické výhodnosti. Na základě výsledků můžeme konstatovat, že přidáním druhotné 
suroviny do struktury hmot v množství 5 až 10 % se zlepšují výsledné parametry hmot. Pro nahrazení části 
pojivové složky výplňových hmot na bázi přírodních obnovitelných surovin je nejlepší použití fluidních 
popílků a strusky. Nejlepších výsledků fyzikálně-mechanických parametrů dosahuje nahrazení pojivové 
složky ve struktuře hmot, ve které nebylo konopí mineralizováno. Použití druhotné suroviny přispívá 
k mineralizaci plniva.  

Předposlední etapou experimentálních prací bylo zhodnocení dosavadních výsledků navržených 
výplňových hmot a podrobné zkoušení nejlepších receptur pro ucelení přehledu o použitelnosti navržené 
hmoty. Na základě všech výsledků zkoušek receptur výplňových hmot v předešlých etapách můžeme 
konstatovat, že výběr přírodní rychle obnovitelné suroviny byl úspěšný. Technické konopí se osvědčilo 
jako velmi výhodné plnivo ve struktuře hmot jak pro svislé, tak vodorovné konstrukce. Poměr vápenného 
hydrátu k cementu byl vybrán velmi dobře při zachování ekonomičnosti výplňových hmot i k výsledným 
vlastnostem hmot. Mineralizace konopného plniva přispívá ke zlepšení konečných vlastností hmot ve 
všech rovinách. Mineralizační složkou může být jak vápenné mléko, tak 12 % roztok sodného vodního 
skla. Mineralizace plniva ovšem představuje časovou náročnost přípravy takto tvořených hmot, a tudíž 
zavedení do praxe by nebylo výhodné z několika hledisek. Jak z finančních důvodů, tak z nutnosti 
dodržení přesného technologického postupu a kázně při její výrobě. Použití druhotných surovin pro 
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výrobu hmot v procentuálním zastoupení do 10 % může přispět ke zlepšení fyzikálně-mechanických 
a tepelně-technických vlastností hmot, nejlepší je použití strusky a fluidních popílků. 

Závěrečnou část experimentálních prací tvořilo ověření dlouhodobých vlastností vybraných receptur 
výplňových hmot. Bylo přistoupeno ke zkoušení jak tepelně-technických, tak fyzikálně-mechanických, 
trvanlivostních a akustických parametrů výsledných receptur výplňových hmot. Nejprve byla stanovována 
objemová hmotnost, která s délkou zrání rapidně klesá, a to až o cca 60 % oproti naměřené hodnotě 
v čerstvém stavu. Nejnižší objemové hmotnosti dosahovaly vzorky hmoty s označením 2IIBS3H10 
tvořené konopím B mineralizovaným 12 % roztokem sodného vodního skla s přídavkem 10 % fluidního 
popílku Hodonín - po 120 dnech zrání to bylo 408 kg.m-3. Naopak největší hodnoty a to 534 kg.m-3 po 
120 dnech zrání měla receptura s označením 4IIBVST10, která byla tvořena konopím B mineralizovaným 
vápenným mlékem s 10 % strusky. Podle dosažených hodnot objemové hmotnosti u všech zkoušených 
receptur můžeme zařadit výsledné výplňové hmoty jako lehké výplňové materiály. 

Další vlastnost, která byla měřena po dlouhodobém zrání, je pevnost v tahu za ohybu. Hodnoty 
pevnosti v tahu za ohybu jsou z velké části ovlivněny druhem použitého plniva, které má dobré 
mechanické vlastnosti. Pazdeří technického konopí dokáže překlenout velké deformace vzorku bez 
výraznějších poruch. Nejlepších hodnot pevnosti dosahovaly vzorky tvořené konopím B, které má vyšší 
podíl konopných odpadních vláken. Nejnižší pevnosti v tahu za ohybu po 120 dnech zrání dosáhly vzorky 
hmoty s označením 2IIBS3H10, a to 1,46 N.mm-2, naopak nejvyšší měly vzorky receptury 4IIBVH10, 
2,04 N.mm-2.  
Všechny vzorky výplňových hmot disponovaly velmi dobrými pevnostmi v tlaku, a splnily tak podmínku 
stanovenou v začátku experimentálních prací. Se vzrůstající dobou zrání se hodnoty pevnosti v tlaku 
u výplňových hmot rapidně zvětšují. Rozdíl oproti 7 denní pevnosti a pevnosti po 120 dnech je i o 55 % 
vyšší. Nejlepších hodnot pevnosti v tlaku po 120 dnech zrání dosáhly zkušební vzorky hmoty 1IIAST10, a 
to 4,82 N.mm-2, naopak nejmenší měly vzorky receptury 2IIBS3H10, 3,02 N.mm-2. Rozdíly pevností 
v tlaku po 360 dnech zrání v laboratorním prostředí oproti 120 dnům už jsou zcela zanedbatelné. Obecně 
lze konstatovat, že nejlepších hodnot pevnosti dosáhly vzorky tvořené plnivem konopí A. Jde o velmi 
čistou surovinu bez odpadních vláken a s minimem prachových částic a velmi stálou distribucí 
jednotlivých velikostí částic. Což přispívá k lepšímu a rovnoměrnějšímu rozložení jednotlivých částic ve 
struktuře výsledných výplňových hmot. Tyto dobré pevnosti v tlaku by mohly napomáhat použití jako 
samonosné výplňové zdivo bez nutnosti vkládání nosné dřevěné konstrukce nebo alespoň k omezení jejího 
množství. 

Součinitel tepelné vodivosti byl u všech vzorků výplňových hmot stanovován metodou chráněné 
tepelné desky po 28 dnech zrání ve vysušeném stavu. Nejlepší součinitel tepelné vodivosti byl naměřen 
u vzorků receptury s označením 2IIBS3H10 a to 0,0647 W.m-1K-1 naproti tomu největší 0,0865 W.m-1K-1 
měl vzorek receptury 4IIBVST10. Při porovnání požadavků na součinitel tepelné vodivosti stanovený na 
začátku experimentálních prací musíme konstatovat, že všechny vzorky splňují zadané kritérium 
max. 0,1 W.m-1K-1 pro použití ve svislých konstrukcích. Ovšem kritérium 0,07 W.m-1K-1 pro použití ve 
vodorovných konstrukcích splňuje pouze receptura 2IIBS3H10.  

Jednou ze zkoušek trvanlivosti výplňových hmot byla prováděna zkouška mrazuvzdornosti. 
Opakovaným cyklováním zmrazování a rozmrazování se pokles pevnosti v tlaku pohybuje okolo 20 % při 
25 cyklech a 40 % při 50 cyklech oproti pevnosti v tlaku po 28 dnech zrání. Nejnižšího poklesu pevnosti 
v tlaku dosahovaly vzorky receptury 1IIA, a to 10 % při 25 cyklech. Naopak nejvyšší pokles 26 % nastal 
u vzorků receptury 2IIBS3H10, po 25 cyklech. Obecně lze konstatovat, že vzorky výplňových hmot jsou 
méně mrazuvzdorné než běžný beton. Ovšem při použití v konstrukcích budou opatřeny finální vrstvou, 
která by tuto vlastnost mohla výrazně omezit. Další zkouškou pro ověření trvanlivosti výsledných 
výplňových hmot bylo dlouhodobé vystavení zkušebních vzorků klimatickým podmínkám. Zkušební 
vzorky hmot byly ponechány po dobu jednoho roku ve venkovním prostředí bez jakékoliv ochrany, a poté 
byly podrobeny zkoušce pevnosti v tlaku. Výsledná hodnota pevnosti byla vztažena k pevnosti v tlaku po 
360 dnech zrání v laboratorním prostředí. Bohužel pokles pevností v tlaku po dlouhodobé expozici ve 
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venkovním prostředí byl značný, dosahoval hodnot 46 až 72 %, takovéto uložení výplňových hmot bez 
povrchové úpravy tudíž není vhodné. Pro delší trvanlivost výplňových hmot je třeba hmotu opatřit finální 
úpravou. Nejlepším materiálem pro finální úpravy bude takový materiál, který je na stejné surovinové 
bázi, aby se předešlo nežádoucím vlivům spolupůsobení. 

Poslední vlastností stanovovanou na výplňových hmotách byla zvuková pohltivost. Z pohledu 
vážených činitelů zvukové pohltivosti αw byla většina receptur výplňových hmot zatříděna do tříd C a D. 
Dle normy se jedná o materiály vysoko pohltivé a pohltivé. Tato vlastnost předurčuje výplňové hmoty pro 
použití do akusticky namáhaných prostředí. 

Závěrem lze konstatovat, že se podařilo vyvinout výplňové materiály s velmi dobrými vlastnostmi, 
které by mohly konkurovat doposud používaným výplňovým materiálům. Aplikace vyvinutých hmot ve 
stavební praxi jistě přispěje k zlepšení náhledu na používání rychle obnovitelných surovin v konstrukčních 
prvcích. 
6. ZÁVĚR 

V rámci disertační práce byly vyvíjeny a následně zkoumány výplňové materiály na bázi přírodních 
rychle obnovitelných surovin a s využitím druhotných surovin (popílků a strusky). Stěžejní část disertační 
práce byla zaměřena na studium tepelně-technických, fyzikálně-mechanických a trvanlivostních 
charakteristik výsledných výplňových hmot. Cílem bylo nalézt přírodní, snadno obnovitelné surovinové 
zdroje, případně druhotné suroviny na bázi odpadních materiálů z průmyslu, které by byly vhodné pro 
výrobu výplňových hmot, jež by byla energeticky, ekologicky a ekonomicky úspornější v komparaci 
s dnes používanými výplňovými materiály. Záměrem výzkumu bylo získat materiály s dobrými fyzikálně-
mechanickými, akustickými a tepelně-technickými vlastnostmi, které by se staly vhodnou alternativou 
k dnes běžně užívaným výplňovým materiálům.  

Disertační práce má nesporný přínos hned v několika oblastech. Z ekologického hlediska je použití 
rychle obnovitelných surovin velkým přínosem, neboť výrazně šetříme pomalu obnovitelné zdroje surovin 
(např. dřevní hmotu), která může být efektivněji využita při stavebních aplikacích tam, kde ji nelze 
nahradit. Taktéž využití druhotných surovin přispívá k šetření životního prostředí (úspora energetických 
zdrojů, primárních surovin atd.). S faktem zpracování druhotných surovin a úsporou některých zdrojů je 
spjata i otázka ekonomická, v této sféře dojde také k pozitivnímu projevu. Poslední neméně důležitý je 
vědecký přínos výsledků a vyhodnocení disertační práce, který spočívá zejména v získání nových 
poznatků o spolupůsobení rychle obnovitelných surovin s hydraulickou maltovinou. Neopomenutelným 
vědeckým přínosem je bezesporu prokázání skutečnosti, že rychle obnovitelné suroviny se dají 
s úspěchem použít v konstrukcích s tepelně-izolační funkcí, bez použití dalších zateplovacích prostředků. 
Zásadním přínosem je využití druhotných a rychleobnovitelných surovin, při současném dosažení 
specifických vlastností finálních výrobků a jejich ekonomickém zvýhodnění. 

Obecně by mohly být hrázděné stavby s konopným pazdeřím do budoucna zajímavou a výhodnou 
alternativou výstavby. Stavby na tomto principu vytváří pevný, odolný a vysoce užitný stavební izolant. 
Právě vápeno - konopné stavební materiály si v posledních letech získávají stále větší oblibu jak u ekologů 
(výrazně přispívají ke snížení emisí CO2), tak u uživatelů domů, kde jsou aplikovány. Zvukotěsné 
a především tepelně-izolační vlastnosti dělají z kombinace konopí a pojiva vyhledávaný materiál všemi, 
kdo chtějí šetřit životní prostředí, náklady na vytápění či chlazení. U budov, kde jsou, tyto materiály 
využity, již není nutno dodatečně tepelně stavbu izolovat. 

Na základě dosažených výsledků v podobě základních fyzikálně-mechanických, tepelně-technických, 
akustických vlastností a zkoušek trvanlivosti vyvinutých výplňových hmot lze usuzovat, že tyto materiály 
jsou perspektivními alternativami k dnes běžně užívaným výplňovým materiálům na evropském 
stavebním trhu, kterými je zejména lehký beton, cihelná tvarovka a především materiály na přírodní bázi 
surovin. Z výsledků experimentální činnosti vyplývá, že navržené výplňové hmoty disponují velmi 
dobrými parametry pro použití na výstavbu svislých, či vodorovných konstrukcí. Je však nutné 
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neopomenout vyšší vlhkostní citlivost těchto přírodních materiálů. Ovšem použitá přírodní obnovitelná 
surovina je bezesporu výhodná v tom, že dokáže ve své struktuře zadržet přebytečnou vodu, a v případě 
potřeby jí zase uvolní do okolního prostředí. Je bezesporu nutné při praktické realizaci s touto vlastností 
počítat. 
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ABSTRACT 
Construction is a very dynamically developing industry that is placing ever greater demands on the 

properties of used building materials and structures built on them. In this context, there is a long-term 
trend to use construction materials made from natural quickly renewable raw materials. These tendencies 
are caused by natural reaction to the overly technological modern society, as well as efforts towards 
a greener approach in construction. In this sense, the natural materials from renewable sources means 
technologically processed organic material of plant origin. Dissertation focuses on the research and 
subsequent development of filling materials for vertical and horizontal structures based on quickly 
renewable materials. Pivotal quickly renewable raw material used in the production of filling material is 
technical hemp. Technical hemp is quickly renewable raw material with very good properties very similar 
to wood. Furthermore, the research focused on secondary raw materials, which partly replace the binder of 
the filling material. The resulting filling material has good physical-mechanical and thermo-technical 
characteristics.  


