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1        Úvod 
 
 

Při své praxi jsem se setkala s velmi specifickým požadavkem na projekt a 
následnou rekonstrukci památkově chráněného domu. Jednalo se o roubenku, kde byly 
od památkářů dané požadavky na zachování skladeb jednotlivých stavebních 
konstrukcí a původních technologických postupů. U návrhu řešení, jsem zjistila, že je 
velice málo odborných materiálů, dle kterých by bylo možné provést návrh. Dále 
chyběl celkový přehled izolací z přírodních vláken a jejich tepelně technických 
parametrů a možnosti jejich použití. K dispozici nejsou doporučené skladby 
konstrukcí. 

Dalším důvodem proč jsem si vybrala téma dřevostaveb a přírodních izolací 
je malá informovanost odborné veřejnosti potažmo projektantů o správném návrhu a 
skladbě konstrukcí dřevostaveb.  

V současnosti je navíc celosvětovým trendem ve výstavbě snižování spotřeby 
energie na vytápění, klimatizaci, popřípadě s provozními zařízeními v budovách a 
využívání perspektivních a úsporných stavebních materiálů se zanedbatelným 
negativním dopadem na životní prostředí. 

Za pojmem trvale udržitelné výstavby stojí aplikace komplexního přístupu, z 
něhož vyplyne takové řešení, které bude po celou dobu životnosti vykazovat šetrnost 
k životnímu prostředí. Z tohoto pohledu se jeví dřevostavby jako ideální řešení. 
V posledních letech je jim věnována čím dál větší pozornost a to nejen 
z konstrukčního hlediska. Současně se výzkumné týmy zabývají využíváním 
přírodních materiálů a recyklací používaných materiálů z různých průmyslových 
odvětví, které se jeví jako perspektivní a environmentálně úsporné.  
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2         Cíle práce 
 
 

 Jak jsem již zmínila v úvodu, chyběly mi podklady pro projektování a návrh 
řešení skladeb nejen pro dřevostavby a znalost tepelně vlhkostního chování přírodních 
izolací.   

Cílem práce je získání znalostí a poznatků založených na zkouškách a měření, 
ohledně izolací z přírodních a živočišných vláken, jejich tepelně vlhkostního chování, 
možnosti použití ve stavebních konstrukcích, náročnost výroby z hlediska spotřeby 
primární energie a produkce skleníkových plynů. 

Poznatky ohledně výše uvedených bodů chci porovnat, tak, abych nalezla 
odpověď na otázku, zda jsou izolace ze skelných a minerálních vlastností obecně lepší 
nežli izolace z vláken přírodních a živočišných.  Jedná se o stanovení součinitele 
tepelné vodivosti, stanovení krátkodobé nasákavosti, změnu tepelně technických 
parametrů danou vystavení izolace vlhkosti, stanovení závislosti součinitele tepelné 
vodivosti na vlhkosti a změna tepelného odporu.  

Dále chci zodpovědět otázku, která izolace je lepší z hlediska ekologie a 
trvale udržitelného rozvoje, dostupnosti na českém trhu a ceny.  

Další otázkou, je ekonomická náročnost použití izolací z přírodních vláken ve 
zvolených stavebních konstrukcích a ekonomická náročnost při použití izolací ze 
skelných a minerálních vláken. 

Poslední je otázka možnosti dalšího možného výzkumu a vývoje izolací 
z přírodních vláken. 

Získané poznatky budou sloužit jako podklad pro projektanty pro návrhy 
stavebních konstrukcí a pro další výzkum a vývoj, případně pro návrh nástrojů pro 
environmentální hodnocení budov. 

 
  

3        Teoretická část –  
- historie a současnost dřevostaveb    
 
Na našem území se dřevo používalo odnepaměti. Vývoj dřevěného 

stavitelství byl od hliněných valů s dřevěnými přístřešky (starší paleolit), přes 
kombinaci kamene a dřeva (neolit), následovalo roubení, sruby a hrázděné stavby.          

Filozofie trvale udržitelného rozvoje v oblasti stavebnictví spočívá 
v používání materiálů a stavebních konstrukcí s dlouhou životností, zdravotně 
nezávadných a ekologicky šetrných po celý životní cyklus. Dřevostavby a stavby na 
bázi dřeva, proto představují jednu z možností, jak toho dosáhnout. 

Dřevostavby, umožňují při optimálních nákladech a minimálním 
poškozování životního prostředí výstavbu jak rodinných domů, tak i veřejných budov 
a bytových domů. Problém u nás znamenají požární předpisy, vyhlášky a normy, které 
v našem prostředí prakticky neumožňují výstavbu vícepodlažních budov. Dalším 
problémem je neznalost projektantů problematiky dřevostaveb a používání přírodních 
izolací. 

Již v projekční fázi musí být v úvahu brán vliv na globální životní prostředí 
(potenciál globálního oteplování - GWP, potenciál ničení ozonu - ODP, potenciál 
tvorby ozonu - POCP, potenciál okyselování prostředí - AP, potenciál eutrofizace 
prostředí EP, rizika pro místní životní prostředí, udržitelná těžba materiálů, užití 
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certifikovaných materiálů), dále čerpání zdrojů (potřeba primární energie 
z neobnovitelných zdrojů, celková primární energie a podíl obnovitelných zdrojů 
primární energie, spotřeba pitné vody a čištění odpadních vod, využití půdy), použití 
materiálů (spotřeba neobnovitelných materiálových zdrojů, míra využití obnovitelných 
zdrojů, recyklovatelnost použitých stavebních materiálů, odpady a nakládání s nimi), 
náklady a výnosy životního cyklu (náklady spojené s budovou během životního cyklu, 
náklady na přizpůsobení budovy pro jiný účel užívání). Certifikační systémy 
vyhodnocující míru udržitelnosti budovy, 

Hodnocení dřevostaveb a staveb obecně z pohledu trvale udržitelného rozvoje 
můžeme provádět několika metodami, které se vyvíjejí už asi 20 let. Nejvíce známá je 
Metoda posuzování životního cyklu (Metoda LCA - Life Cycle Assessment). 
Podstatou metody je určení materiálových a energetických toků směrem dovnitř (těžba 
surovin, výroba stavebních materiálů, doprava), v průběhu (provoz) a směrem ven ze 
systému (likvidace, případně recyklace) [28]. 

 
 

3.1      Izolace na bázi přírodních materiálů     
 
Vzhledem ke stále rostoucím cenám energie, snižujícím se zásobám 

nerostných surovin, je nutné zabývat se vývojem a výrobou ekologických  
a energeticky méně náročných stavebních materiálů. Na jedné straně se snažíme 
vyvíjet energeticky pasivní domy, na druhé straně k jejich stavbě využíváme 
energeticky náročných materiálů, které jsou zdraví škodlivé.  

Izolace z přírodních vláken ne vždy musejí mít větší tloušťku oproti 
materiálům z minerálních nebo skelných vláken, pro dosažená stejných hodnot 
součinitele prostupu tepla. Mezi jejich výhody patří propustnost pro vodní páry, 
hygroskopičnost a kapilarita. Zlepšují kvalitu vnitřního prostředí a lze je použít i do 
konstrukcí s vyšším výskytem kondenzace. Jsou vhodné do dřevěných rámových 
konstrukcí, střešních konstrukcí a lehkých ocelových konstrukcí. Další výhodou je 
jejich vysoká měrná tepelná kapacita. Vyšší hustota a struktura může poskytovat dobré 
akustické vlastnosti.  

Nevýhodou izolací z přírodních vláken je vyšší cena, většina výrobků je 
dovážena a jedná se o zakázkovou výrobu. V současné době tvoří cca 1% celkového 
objemu trhu. Přírodní surovina se sklízí jedenkrát do roku a v případě vyčerpání zásob 
je nutné ji dovážet, čímž se výroba prodražuje. 

Výroba materiálů z dřevních vláken, celulózy, ovčí vlny, konopí a lnu, 
zanechává nižší uhlíkovou stopu a materiály jsou zdravotně nezávadné. Mohou oproti 
izolacím ze skelných a minerálních vláken pomáhat při regulaci relativní vlhkosti 
v interiérech. Tyto materiály se navíc vyznačují i delší životností a na konci jejich 
životnosti je lze snadno kompostovat.   

Zaměřila jsem se na rostliny a dřeviny, které mají mnohonásobné využití a 
jejichž zbytky, které se nevyužijí např. v potravinářském, farmaceutickém nebo 
textilním průmyslu lze využít pro výrobu izolačních stavebních materiálů.  Další 
výhodou těchto surovin je místní dostupnost. 
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4       Praktická část  
 
 

Cílem práce je získání znalostí a poznatků založených na zkouškách a měření, 
ohledně izolací z přírodních a živočišných vláken, jejich tepelně vlhkostního chování, 
možnosti použití ve stavebních konstrukcích, náročnost výroby z hlediska spotřeby 
primární energie a produkce skleníkových plynů. 

 
 

4.1      Výběr vzorků pro praktickou část z hlediska tepelně                  
           technických a akustických vlastností  

 
 

Na základě tepelnětechnických vlastnosti izolací z přírodních vláken a ze 
skelných a minerálních vláken. Dále dle potřeby energií nutné pro výrobu, emisní 
faktor CO2 a SO2 vznikající při výrobě. Hodnoty jsou převzaty od výrobců 
jednotlivých materiálů a je v nich zahrnuto vše od osiva až po výrobu finálního 
výrobku. 

Součinitele tepelné vodivosti mají přírodní izolace o trochu horší než izolace 
ze skelného a minerálního vlákna. 

Činitel zvukové pohltivosti je srovnatelný u izolací z lněných, konopných 
vláken a ovčí vlny. U celulózy dosahuje nejnižších hodnot – 0,8. U izolací ze skelných 
vláken a z minerálních vláken je činitel roven 1. 

Faktor difúzního odporu, který udává kolikrát je příslušný materiál méně 
propustný pro vodní páru než pro vzduch, je srovnatelný u izolací z ovčí vlny, 
skelných a minerálních vláken. Vyšší je u celulózy (1,5 W/(m2K)), a nejvyšší u 
dřevovláknitých a lněných izolací (5,0 a 5,7 W/(m2K)). Tohoto se využívá u difúzně 
otevřených konstrukcí. 

Izolace ze skelných a z minerálních vláken vykazují oproti izolacím 
z přírodních vláken lepší požární odolnost. U přírodních izolací se požární odolnost 
zvyšuje přidáváním retardantů hoření, většinou sody. 

Energetická náročnost výroby je mnohdy srovnatelná. Nejnižší je u izolací z 
celulózy, následuje ji izolace z ovčí vlny. 

Emise CO2 jsou nízké u přírodních izolací a to z důvodu fotosyntézy u 
rostlin, případně dřevin.  

Vyšší emise SO2 vykazuje výroba izolací ze skelných a minerálních vláken. 
Dáno nutností roztavit primární suroviny. 

Cena izolací z přírodních vláken je oproti izolacím ze skelných a minerálních 
vláken vyšší. Je to dáno cenou suroviny a vyššími náklady na výrobu. Výjimkou je 
sláma, která je odpadním materiálem, proto je její cena nízká. 

 
 

4.2      SWOT analýza jednotlivých materiálů 
 
 

Pro získání komplexního přehledu o jednotlivých materiálech jsem použila 
SWOT analýzu.  

U každé izolace jsem napsala její silné a slabé stránky. Dále jsem napsala 
možné příležitosti a  rizika – hrozby. Jednotlivé body jsem ohodnotila a přiřadila jejich 
důležitost - váhu.  
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• U Silných stránek a Příležitostí jsem použila kladnou stupnici od 1 do 5 s tím, že 5 
znamená nejvyšší spokojenost a 1 nejnižší spokojenost. 

• U Slabých stránek a Hrozeb jsem použila zápornou stupnici od -1 (nejnižší 
nespokojenost) až -5 (nejvyšší nespokojenost). 

 
Následně jsem hodnocení vynásobila vahou a sečetla slabé a silné stránky a 

příležitosti a rizika – hrozby. Tyto dvě hodnoty jsem odečetla, čímž jsem dostala 
konečnou bilanci toho, jak si která izolace stojí. Výsledky viz níže. 

 
Výsledky SWOT analýzy 

Lněná izolace Naturizol 1,30 
Konopná izolace Canabest 2,25 
Izolace z ovčí vlny Isolena 3,45 
Sláma -0,50 
Izolace z minerální vaty Rockwool 
Rockmin 0,00 
Izolace ze skelné vaty Rotaflex Super 0,75 
Celulóza Tempelan 5,55 
Izolace z dřevovlákna Hofatex UD 7,05 

 

 
Graf 1 -  SWOT analýza 

 
Z výsledků analýzy SWOT vyplývá, že nejlepší je izolace z dřevovlákna 

Hofatex UD u níž převládají silné stránky a příležitosti nad slabými stránkami a riziky. 
Nicméně je nutné zlepšit povědomí odborné veřejnosti, dostupnost na trhu a nalézt 
úspory ve výrobě, tak aby se cena pro zákazníka stala přijatelnější.  Za ní následuje 
celulóza Tempelan, která taktéž vykazuje silné stránky a příležitosti, ale i tady je bych 
doporučovala zaměřit se ve vývoji na snížení hořlavosti a rozšíření možnosti použití. 
S mírným odstupem následují izolace z ovčí vlny a z konopí. U těchto dvou materiálů 
platí opět to co u výše uvedených izolací. Pro zvýšení investorů o zavedení výroby by 
byla vhodná investiční pobídka od státu, která by se týkala vhodných lokalit s vyšší 
nezaměstnaností, jako je například Okres Jeseník nebo Okres Žďár nad Sázavou. U 
slámy je nutné potlačit slabé stránky a rizika, například změnou legislativy. 
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4.3      Výběr vzorků 
 

Na základě porovnání tepelně technických vlastností a výsledků SWOT 
analýzy jsem vybrala následující vzorky:  

 
Canabest Basic Natur (vzorek č. 1), Canabest Plus Natur (vzorek č. 2)– výrobce 
CANABEST, s.r.o., desky.  

 
Technická data uváděná výrobcem: 
Objemová hmotnost: 24 kg/m3 a 36 kg/m3. Součinitel tepelné vodivosti (λ): 0,042 
W/(m.K) a 0,040 W/(m.K). Množství přijímaného tepla 56 kJ. 

 
 
Isolena Premium (vzorek č. 3), Isolena Klemmfilz (vzorek č. 4) – výrobce Isolena 
Naturfaservlies GmbH, izolační pásy.  

 
Technická data uváděná výrobcem: 
Objemová hmotnost:  20 kg/m3 a 30 kg/m3. Součinitel tepelné vodivosti (λ): 0,0385 
W/(m.K) a 0,0350 W/(m.K). Množství přijímaného tepla 35,2 kJ. 
 
 
Rockwool Rockmin (vzorek č. 5)- výrobce ROCKWOOL, a.s., izolační desky.  
 
Technická data uváděná výrobcem: 
Objemová hmotnost: 35 kg/m3. Součinitel tepelné vodivosti (λ): 0,039 W/(m.K). 
 
 
Rotaflex Super TP 01 (vzorek č. 6) -  výrobce UNION LESNÍ BRÁNA, a.s., 
 izolační pásy.  
 
Technická data uváděná výrobcem: 
Objemová hmotnost: 12 kg/m3. Součinitel tepelné vodivosti (λ): 0,039 W/(m.K). 

 
 

Hofatex UD (vzorek č. 7) -  výrobce Smrečina Hofatex, a.s., izolační desky. 
 
Technická data uváděná výrobcem: 
Objemová hmotnost: 260 kg/m3. Součinitel tepelné vodivosti (λ): 0,049 W/(m.K). 
 
 
Konopno-rákosová izolace (vzorek č. 8) – výrobce CANABEST, s.r.o., desky.  

 
 

4.4      Zkušební metody a postupy 
 
 
Testování vlastností vybraných vzorků spočívalo ve stanovení objemové 

hmotnosti dle ČSN EN 1602 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – 
Stanovení objemové hmotnosti. Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném 
ponoření dle ČSN EN 1609 (72 7053) Tepelně-izolační výrobky pro použití ve 
stavebnictví. Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření. Tato evropská 
norma specifikuje zařízení a postupy pro simulaci nasákavosti vody způsobené deštěm 
po dobu 24 h během stavebních prací.   
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Nasákavost je schopnost materiálu přijímat vodu při jeho úplném ponoření 
pod vodní hladinu. Ovlivňuje ji mikroskopická struktura. Materiály s uzavřenými póry 
jsou nasákavé málo nebo vůbec. Materiály s póry otevřenými jsou snadno nasákavé a 
tím se zvyšuje jejich tepelná vodivost. 

Dále jsem stanovila součinitele tepelné vodivosti, následně jejich změnu po 
zkoušce nasákavosti a u vzorků konopného a ovčího vlákna závislost součinitele 
tepelné vodivosti na vlhkosti. 

 
Zkušební tělesa: 

- Hranoly čtvercového průřezu a stranách (200±1) mm, tloušťka 100 mm je 
shodná s tloušťkou původního výrobku. 

- 6 zkušebních těles. Zkoušené vzorky byly odebrány z jednotlivých balení, vždy 
10 cm od kraje desek nebo pásů.   

- Zkušební tělesa byla kondiciována po dobu nejméně 10 hodin při (23±2) °C a 
relativní vlhkosti vzduchu (50±5)%. 

 
Zkušební podmínky: 

- Teplota 23±2 °C, relativní vlhkost vzduchu 50±5 %.    
 

Zkušební postup: 
- Stanovení objemové hmotnosti dle ČSN EN 1602. Změření lineárních rozměrů 

zkušebních těles podle EN 12085. Výpočet objemu zkušebních těles. Zvážení 
zkušebních těles s přesností 0,5 %. 

 

m ………… hmotnost zkušebního tělesa v kg 
V ………… objem zkušebního tělesa, v m3 

ρ …………. objemová hmotnost kg/m3 
 

- Podstata zkoušky krátkodobé nasákavosti: zkušební vzorek se umístí na dobu 
24 hodin spodní stranou do vody a měří se jeho změna hmotnosti. Přebytečná 
voda ulpívající na povrchu, která nebyla absorbována zkušebním vzorkem se 
podle metody A odstraní odkapáním. Pro stanovení nasákavosti jsem použila 
metodu A (odkapání přebytečné vody). 
Počáteční hmotnost, m0, zkušebního vzorku se stanoví jeho zvážením 
s přesností 0,1 g. Pro zkoušku se polovina zkušebních vzorků umístí největší 
povrchovou plochou směrem nahoru, druhá polovina se umístí stejnou plochou 
směrem dolů. Zkušební vzorek se vloží do prázdné vodní nádržky a zatíží tak, 
aby po doplnění vodou zůstal částečně ponořen. Opatrně se přileje voda do 
nádržky, až spodní část zkušebního vzorku je ponořena (10 ±2) mm pod 
hladinou vody. Zajistí se, aby hladina zůstala v průběhu zkoušky stálá. Po 24 
hodinách se zkušební vzorek vyjme a nechá se odkapat po dobu (10 ±0,5) min. 
Poté se zkušební vzorek opět zváží a stanoví se hmotnost m24.  
 
Metoda A:  
 

             m24 - m0 
Wp  =         Ap                                                                                                                                         
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Wp   krátkodobá nasákavost při částečném ponoření 
Ap    plocha spodního povrchu zkušebního vzorku v m2  
m0    počáteční hmotnost 
m24   hmotnost po 24 hodinách ponoření 
 

- Stanovení součinitele tepelné vodivosti pomocí přístroje Izomet 2104. Měření 
na jednotlivých vzorcích před zkouškou krátkodobé nasákavosti a po 
následném vysušení,  jehlou Probe API 210402.   
 

Zkušební zařízení 
- Pomůcky a přístroje použité pro měření: Izomet 2104, přesná váha KERN 

Sušárna Memmert UN30, hrotový vlhkoměr, nádržka, závaží, podložka. 
 
 

4.5       Stanovení nasákavosti  
 
                          Stanovení dle ČSN EN 1609 (727053) Tepelně-izolační výrobky pro použití 
ve stavebnictví. Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření. Použití 
metody A.  
 

Tabulka 4.5.2 -  Dílčí výsledky měření krátkodobé nasákavosti při částečném 
ponoření 

vz.č. Název 
Střední 
hodnota 

1 Canabest Basic Natur 1,93 
2 Canabest Plus Natur 4,08 
3 Isolena Premium 4,28 
4 Isolena Klemmfilz 1,89 
5 Rockwool Rockmin 4,00 
6 Rotaflex Super 6,08 
7 Hofatex UD 1,00 

8 Konopno-rákosová izolace 13,77 

Nejistota měření krátkodobé nasákavosti uw = ± 0,03 kg/m2 
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Graf 2 -  Stanovení nasákavosti Wp , střední hodnota 
 

Ze změřených výsledků nasákavosti, vyplývá, že čím je vyšší objemová 
hmotnost, tím vyšší je nasákavost daného materiálu. Vyšší objemová hmotnost 
materiálu je současně spojena i s vyššími výrobními náklady z důvodu vyšší spotřeby 
suroviny. U dřevovláknitých desek Hofatex UD, které mají vysokou objemovou 
hmotnost je nasákavost materiálu naopak nízká.  
 
 

 4.6     Stanovení součinitele tepelné vodivosti  
          
             Naměřená hodnota součinitele tepelné vodivosti je hodnota statisticky 
vyhodnocená z naměřených hodnot. Naměřená hodnota je vázaná na stanovené 
referenční podmínky při měření a stavu vlhkosti výrobku, viz zkušební podmínky. 
 
Tabulka 4.6.3 – Součinitel tepelné vodivosti λ – srovnání průměrných hodnot před a 

po zkoušce krátkodobé nasákavosti 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Graf 5 -  Změna součinitele tepelné vodivosti λ před a po zkoušce krátkodobé 
nasákavosti 

λ1 …….. průměrný součinitel tepelné vodivosti vzorku před ponořením 
λ2 …….. průměrný součinitel tepelné vodivosti vzorku po ponoření a následném 

vysušení
 

V grafu č.5 je znázorněna změna součinitele tepelné vodivosti před a po 24 
hodinové zkoušce nasákavosti a následném vysušení na původní vlhkost. U vzorků 
Canabest Basic, Isolena Klemmfilz, Rockwool Rockmin se součinitel tepelné 
vodivosti nezměnil. U vzorku Rotaflex Super se součinitel tepelné vodivosti snížil. U 
vzorků Rockwool Rockmin a u konopno-rákosové izolace se nepatrně snížil. Rozdíl je 
zanedbatelný. Může být způsobeno chybou měření. 

Vzorek 
číslo Název λpřed λpo 

1 Canabest Basic Natur 0,051 0,052 
2 Canabest Plus Natur 0,050 0,051 
3 Isolena Premium 0,041 0,043 
4 Isolena Klemmfilz 0,040 0,040 
5 Rockwool Rockmin 0,038 0,038 
6 Rotaflex Super 0,038 0,042 
7 Konopno-rákosová izolace 0,051 0,053 

Nejistota měření součinitele tepelné vodivosti λ = ± 0,01 W/(mK) 
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Většina vzorků si zachovala tvarovou stálost, pouze vzorky ze skelných 
vláken se zkouškou nasákavosti znehodnotily. 

 
 

4.7      Stanovení závislost součinitele tepelné vodivosti na       
           vlhkosti 

 
 
Pro stanovení vztahu mezi součinitelem tepelné vodivosti a vlhkosti bylo 

použito přístroje Izomet a digitálního vlhkoměru.  Naměřené hodnoty byly následně 
přeneseny do grafu, který ukazuje růst součinitele tepelné vodivosti (λ) v závislosti na 
zvyšující se vlhkosti (w).  

Měření probíhalo na 6 vzorcích o rozměrech 200 x 200mm, tloušťky 100 
mm, při teplotě 23°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%. Jednalo se o výrobky firmy 
Isolena – Isolena Premium a firmy Canabest – Canabest Natur. Vzorky byly 
namočeny a následně sušeny. Postupně probíhalo měření digitálním vlhkoměrem a 
měření součinitele tepelné vodivosti přístrojem Izomet. 

 
   

 

Graf 6 – Závislost součinitele tepelné vodivosti na vlhkosti – vzorky Isolena 
Premium  a  Canabest Natur 

 
Z výsledků měření plyne, že izolace z ovčí vlny dokáže absorbovat určité 

procento kapalné vlhkosti bez snížení schopnosti tepelně izolovat až do 35% vlhkosti 
hmotnosti vzorku. Oproti tomu Canabest Natur je schopen izolovat do 20% vlhkosti 
hmotnosti vzorku. 
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4.8      Tepelný odpor  
 
 

Tepelný odpor konstrukce vyjadřuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce. 
Pro skladbu, kde je možné uvažovat jednorozměrné šíření tepla, tepelný odpor  
R [m2 .K/W] vypočítá ze vztahu:  

Tloušťka izolace na vzorcích před zkouškou krátkodobé nasákavosti 0,1m. po 
zkoušce se změnila pouze u vzorků Rotaflex Super. 

 
Tabulka 4.8.3 – Změna tepelného odporu 

  R1 R2 

Canabest Basic Natur 1,93 1,93 

Canabest Plus Natur 2,00 1,94 
Isolena Premium 2,38 2,34 

Isolena Klemmfilz 2,50 2,50 
Rockwool Rockmin 2,56 2,56 

Rotaflex Super 2,63 1,17 
Konopno-rákosová izolace 1,93 1,88 

 
 

 
  

Graf 7 – Změna tepelného odporu 
 

Změna tepelného odporu se projevila u vzorků z minerálních a skelných 
vláken a u vzorků z konopno-rákosové izolace.  
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4.9   Aplikace přírodních izolací ve stavebních konstrukcích 
 

 
Analýzu  aplikace izolací a jejich vlastností jsem provedla na typizovaném 

rodinném domě, jehož základní parametry – velikost podlahové plochy, odpovídají 
parametrům nejčastěji se vyskytujících novostaveb. 
 
Krátký popis domu:  
Středně velký rodinný dům o dvou nadzemních podlažích a o zastavěné ploše 123 m2, 
obestavěný prostor 824 m3, užitná plocha 168 m2, střecha plochá, zatravněná. 
V 1.NP je ze závětří vstup do zádveří a z něj následně do haly, kde je schodiště. 
Z hal je vstup do komory, na WC, do šatny a do obývacího pokoje s jídelnou a 
kuchyňským koutem. 
Přes šatnu je vstup do technické místnosti. 
Do 2. NP je vstup ze schodiště. Z chodby je vstup do skladu, koupelny, dvou dětských 
pokojů a ložnice s šatnou. 
Dům je navržen v nízkoenergetickém standardu.  
Cena stavby na klíč 3,3 mil. Kč, ostatní parametry viz příloha č.1 [41].    
 

Níže jsou jednotlivé stavební konstrukce domu – podlaha na terénu, 
obvodová stěna, střešní konstrukce a vnitřní příčka. Jedná se o nejčastěji se vyskytující 
skladby. V jednotlivých tabulkách jsou uvedeny tepelně-technické parametry 
jednotlivých materiálů uváděné příslušnými výrobci v technických listech výrobků a 
následně vypočetla prostup tepla konstrukcí a jejich ekologickou zátěž. V těchto 
konstrukcích jsem zaměnila tepelnou izolaci za tepelnou izolaci z přírodních vláken a 
provedla opět výpočty prostupu tepla konstrukcí a ekologickou zátěž. 
         
4.9.1  Dílčí závěr 
           
            Pokud srovnáme jednotlivé skladby viz. tab. 4.9.1, vidíme, že u skladby 1 – 
základové desky, v případě použití izolací z přírodních vláken snížíme ekologickou 
zátěž min o 15% u spotřeby primární energie, 38% u indexu GWP a o 25% u indexu 
AP. Jedná se již o nezanedbatelné hodnoty. Celkové srovnání všech skladeb je patrné 
v grafu 8. 
 
Skladba 1a – základová deska s tepelnou izolací XPS tl. 240mm. 
Skladba 1b – základová deska s tepelnou izolací dřevovláknitou deskou WF-T  
                      tl. 240mm.  
Skladba 2a – obvodové zdivo zateplené pomocí EPS tl. 100mm. 
Skladba 2b – obvodové zdivo zateplené pomocí konopných desek NAPOROwall   
                      tl.100mm. 
Skladba 2c – obvodové zdivo dřevostavba, zateplení pomocí lněných desek      
                      NATURIZOL tl.120mm. 
Skladba 3a – střešní konstrukce zateplená EPS tl. 350mm. 
Skladba 3b – střešní konstrukce zateplená termokonopím Premium tl. 350mm. 
Skladba 3c – střešní konstrukce dřevostavba, zateplení dřevovláknité desky tl. 80mm a  
                      ovčí vlny celková tl. 350mm. 
Skladba 4a – vnitřní příčka z omítnutého cihelného zdiva tl.145mm. 
Skladba 4b – vnitřní příčka složená z SDK, minerální izolace Rockwool Rockmin  
                      vložené mezi dřevěné sloupky. 
Skladba 4c – vnitřní příčka složená z SDK a izolace z ovčí vlny Isolena Klemmfilz                        
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                        vložená mezi dřevěné sloupky. 
Skladba 4d – vnitřní příčka složená z OSB desek a izolace z ovčí vlny Isolena   
                      Klemmfilz vložené mezi dřevěné sloupky. 
 

Tabulka 4.9.1 – Zátěž životního prostředí jednotlivých konstrukčních skladeb 

  

PEI                          
MJ/m2 

GWP                        
CO2 eq /m2 

AP                     
SO2 eq /m2 

Skladba 1a 319 12,999 0,082 
Skladba 1b 239,835 7,99 0,07 
        
Skladba 2a 118,872 5,386 0,02 
Skladba 2b 34,677 0,543 0,009 
Skladba 2c 81,088 -1,158 0,018 
        
Skladba 3a 2592,23 145,086 0,627 
Skladba 3b 1186,229 91,456 0,352 
Skladba 3c 432,477 5,692 0,08 
    
Skladba 4a 2,912 1,482 0,007 
Skladba 4b 41,244 1,422 0,019 
Skladba 4c 39,582 1,951 0,012 
Skladba 4d 39,335 -4,603 0,009 
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Graf 8 – Zátěž životního prostředí jednotlivých konstrukčních skladeb 

 
Materiálové hodnoty PEI, GWP a AP jsou převzaty z databáze Baubook. 

 

4.10    Aplikace akustických izolací v dřevostavbách  
  

Pro zabránění negativního působení hluku z okolního prostředí na lidský 
organismus je nutné dodržet normativní a předpisové požadavky a to zejména 
Nařízení vlády č. 148/2006 a ČSN 73 0532 „Akustika – Ochrana proti hluku 
v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky. 
U desek pro konstrukci lehkých příček a stropních podhledů je důležitá ohybová 
tuhost, pro pružné podložky dynamická tuhost a v případě požadavku na pohlcování 
nebo tlumení zvuku odpor proti proudění vzduchu. Při samotném návrhu jednotlivých 
skladeb konstrukcí je nutná znalost fyzikálních vlastností výrobků. 

Platí obecné pravidlo, že čím větší plošná hmotnost daného prvku, tím lepší 
zvukově izolační vlastnosti. Použití dřevovláknitých desek se proto přímo nabízí. 
Dřevovláknité desky mají vyšší plošnou hmotnost než stejně tlusté desky z minerálně 
vláknitých izolací. Tím je i dána lepší zvukově izolační schopnost.  

Pro izolaci kročejového hluku jsou vhodné dřevovláknitých desek např. 
STEICO-therm, u kterých výrobce deklaruje dynamickou tuhost pro tloušťku 
21/20mm 50MN/m3 a pro tloušťku 31/30 30MN/m3. U izolací z minerálních vláken 
doporučených do podlah pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti např. STEPROCK 
ND deklaruje výrobce dynamickou tuhost pro tloušťky 30mm 20MN/m3.  

Pro stanovení přesných hodnot kročejové a vzduchové neprůzvučnosti je 
nutné navrhnout konstrukci a na ní následně provést měření a výpočet dle normových 
požadavků.        
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4.11     Rozbor při aplikaci na stavbě 
 

4.11.1  Cenový rozbor 
 

Enviromentální zhodnocení použití tepelně izolačních materiálů ze skelných, 
minerálních a přírodních vláken jsem uvedla výše. V rámci kompletní analýzy uvedu 
na příkladu výše uvedeného rodinného domu výpočet ekonomické náročnosti u 
obvodové stěny. 
               

Složení stěny: -   viz skladba 2 obvodové stěny 
 

Cena tepelné izolace:  
minerální plst (Isover AKU)………….…….. 672,0,- Kč/m2.  Cena celkem 269.809,- Kč.  
skelná plst (Isover Super-Vent Plus)……. 1.040,0,- Kč/m2.  Cena celkem 417.560,- Kč. 
ovčí vlna (Isolena Premium)…..…………... 630,0,- Kč/m2.  Cena celkem 252.945,- Kč. 
Konopí (Canabest Plus) ……………….….1.160,0,- Kč/m2.  Cena celkem 465.740,- Kč 
[22, 33, 32, 42]. 
 

Uvedené ceny jsou dle ceníků pro rok 2013 a jsou bez DPH.    
 

 

 
Graf 9 – Cenové srovnání 
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5       Závěr 
 
 
              Z analýzy tepelně technických vlastností izolací ze skelných, minerálních a 
přírodních vláken vyplývá, že jsou plně srovnatelné. Nejlepší izolací v komplexním 
hodnocení je dřevovláknitá izolace Hofatex UD. Celulóza v komplexním hodnocení 
dopadla jako druhá nejlepší izolace. Jelikož není ve formě desek ani pásů, nebyla dále 
zkoumána, stejně jako sláma. Vzorky lněné izolace nebyly k dispozici. 

Po provedení a vyhodnocení výsledků měření krátkodobé nasákavosti izolací 
ze skelných, minerálních a přírodních vláken, můžu konstatovat, že byla prokázána 
vzájemná souvislost vyšší objemové hmotnosti a s tím spojené vyšší nasákavosti 
materiálu. Toto, ale nebylo prokázáno u dřevovláknitého vzorku. Zde je nasákavost 
konstantní a je rovna 1. Nejhůře v měření krátkodobé nasákavosti dopadl vzorek 
konopno-rákosové izolace.  
              Stanovení součinitele tepelné vodivosti před zkouškou krátkodobé 
nasákavosti ukázalo, že nejlepších hodnot dosahuje izolace Rotaflex Super a 
Rockwool Rockmin. Horších hodnot dosáhly izolace z konopného vlákna a konopno-
rákosových vláken. Součinitel tepelné vodivosti po 24 hodinové zkoušce krátkodobé 
nasákavosti a následném vysušení na původní hmotnost, se nejvíce změnil u izolace ze 
skelných vláken. Vzorky této izolace vykázali i změnu tloušťky a to o ½ tj. na 50mm.  
U ostatních vzorků z přírodních vláken (Canabest Basic, Isolena Premium, Isolena 
Klemmfilz) se součinitel tepelné vodivosti nezměnil.  

Co se týká tvarové stálosti jednotlivých vzorků po zkoušce krátkodobé 
nasákavosti, můžu konstatovat, že většina vzorků si zachovala tvarovou stálost, pouze 
vzorky ze skelných vláken se zkouškou nasákavosti znehodnotily a to na cca ½ 
původní tloušťky. 

Ze zkoumání závislosti součinitele tepelné vodivosti na vlhkosti, vyplývá, že 
izolace z ovčí vlny Isolena Premium dokáže tepelně izolovat až do cca 35% vlhkosti 
hmotnosti vzorku. Oproti tomu Canabest Natur je schopen izolovat do cca 15% 
vlhkosti hmotnosti vzorku. Tohoto může být využito u konstrukcí, kde dochází vlivem 
difúze vodních par ke zvýšené kondenzaci. V takovém případě je vhodné použití 
izolace z ovčí vlny, která ji v případě poklesu okolní vlhkosti může předat do okolního 
prostředí. 
              Tepelný odpor před a po zkoušce krátkodobé nasákavosti se nejvíce změnil u 
vzorků ze skelných vláken. U ostatních vzorků zůstal se nezměněn, nebo se snížil. 

Analýza environmentálního zatížení životního prostředí ukázala na 
konstrukcích podlahy, obvodových stěn a střešních konstrukcích, že již nahrazení 
izolace ze skelných nebo z minerálních vláken, izolacemi z přírodních nebo 
živočišných vláken, sníží spotřebu energie a produkce CO2.  

Ekonomická náročnost použití izolací z přírodních a živočišných vláken není 
ve srovnání s ostatními izolacemi až tak zásadní. Nejvyšší je u izolace z konopných 
vláken. 
              Když shrnu jednotlivé poznatky komplexně, jsou izolace z přírodních a 
živočišných vláken srovnatelné s izolacemi ze skelných a minerálních vláken. Při 
použití jednotlivých izolací je nutné zaměřit se na oblast použití a navrhnout 
nejvhodnější izolaci. Například z hlediska útlumu zvuku jsou vhodné dřevovláknité 
desky, které mají lepší dynamickou tuhost než izolační desky doporučované coby 
akusticko-izolační. 
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Obecně jsou izolace z přírodních vláken dražší. To je dáno menším objemem 
výroby, nedostatkem suroviny z místních zdrojů a i náklady na výrobu (umořování 
nákladů spojených s pořizováním nových výrobních linek, atesty materiálů atd.). 

Co se týká zátěže na životní prostředí jsou přírodní izolace jednoznačně 
lepší. Recyklace a likvidace přírodních izolací taktéž nezatěžuje přírodní prostředí. 
Klasické izolace se sice dají recyklovat ve výrobním cyklu, ale svoz zbytků ze staveb 
zpět do výrobních podniků prakticky neexistuje a i zde by se muselo počítat 
s dopravou, která by zvýšila zátěž životního prostředí. 

V neposlední řadě jsou přírodní izolace zdravotně nezávadné a lze s nimi 
pracovat bez ochranných pomůcek (např. rukavice, respirátory). S klasickými 
izolacemi se musí pracovat v rukavicích, ochranném pracovním oděvu a 
s respirátorem.  

Co se týká možností výzkumu, je třeba se zaměřit na jednotlivé stavební 
konstrukce a jejich chování při určitých tepelně vlhkostních podmínkách a celkovou 
součinnost jednotlivých materiálů. Vývoj by měl směřovat ke zlepšení tepelných 
parametrů a ke zlepšení požárních vlastností. 

Dalším krokem v oblasti trvale udržitelné výstavby by mělo být zavedení 
hodnocení ekologické zátěže. Na základě tohoto hodnocení by investoři mohli být 
zvýhodňováni. 
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Abstrakt  
Disertační práce se zabývá tepelně technickými parametry přírodních izolací.  
V současnosti je navíc celosvětovým trendem ve výstavbě snižování spotřeby energie 
na vytápění, klimatizaci, popřípadě s provozními zařízeními v budovách a využívání 
perspektivních a úsporných stavebních materiálů se zanedbatelným negativním 
dopadem na životní prostředí. Proto se pozornost nejen odborné veřejnosti stále více 
obrací k alternativním materiálům, jako jsou například přírodní izolace, jejichž 
surovinu je možné čerpat z místních zdrojů a jejichž výroba je energeticky nenáročná 
a zanechává po sobě malou ekologickou stopu. 
V rámci disertační práce byly provedeny zkoušky krátkodobé nasákavosti, bylo 
provedeno měření součinitele tepelné vodivosti a jeho změna po zkoušce krátkodobé 
nasákavosti. Byla stanovena závislost součinitele tepelné vodivosti na vlhkosti a byl 
stanoven tepelný odpor. Dále  byla provedena aplikace přírodních izolací ve 
stavebních konstrukcích s porovnáním jednotlivých technických parametrů a 
ekologické stopy. Na závěr byla provedena aplikace akustických izolací 
v dřevostavbách a cenový rozbor. 
 
 
 

 

 


