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Přírodní materiály ve stavebnictví



Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s.

Obecně prospěšná společnost založená a 100% 
vlastněná Zlínským krajem

Počet zaměstnanců:  6

• Naše služby: 
 Konzultační činnost a energetické poradenství vedoucí ke zvýšení 

energetické efektivnosti a soběstačnosti

 Propagace a publikace příkladů dobré praxe

 Analytické a koncepční práce

 Iniciování a příprava projektů v oblasti energetiky

 Podpora vzniku energetického managementu kraje, měst a obcí

 Mezinárodní spolupráce na přípravě a propagaci energetického 
poradenství a projektů 



Rozdělení materiálů

Dle původu:

1. živočišné organické materiály:
1. Izolační materiály

2. Výtažky (oleje, fermeže … )

2. rostlinné organické materiály:
1. Materiály na bázi dřevní hmoty

2. Materiály na bázi rostlinné hmoty

3. Výtažky z rostlin (oleje, fermeže, barvy, nátěry … )

3. anorganické materiály:
1. Nezpracované přírodní materiály (hlína, písek, kameniva … )

2. Zpracované přírodní materiály (perlit, pěnosklo …)



Rozdělení materiálů

Dle využití ve stavbě:

1. konstrukční:
1. Dřevo a materiály na bázi dřeva

2. Hlína

3. Sláma

4. Kámen

2. izolační:
1. Materiály sypké

2. Materiály měkké

3. Materiály tuhé

3. ostatní:
1. Materiály pro povrchovou úpravu konstrukcí

2. Spojovací materiál



Konstrukční materiály na bázi dřeva

Dle zpracování:

1. Řezivo:
1. Samostatně užité v nosných konstrukcích (trámy, sloupky … )

2. Sbíjené vazníkové konstrukce

3. Řezivo jako finální povrchová úprava – fasády, stěny, podlahy

2. Lepené dřevo:
1. Desky

2. Tyčové prvky – vazníky, sloupy, trubky

3. Překližky

3. Aglomerované dřevo:
1. OSB desky

2. Dřevotřískové desky

3. Konstrukční užití nebo užití jako finální povrchová úprava



Konstrukční systémy na bázi dřeva

Dle prefabrikace:

1. Montované na místě:
1. Srubové

2. Sloupkové

3. Systém two by four

4. Trámové stropy, sloupky … 

2. Prefabrikované:
1. Panely z lepeného dřeva

2. Lepené vazníky

3. Příhradové vazníky

4. Sendvičové panely (sloupkové stavby)

5. Ostatní 



Konstrukční systémy na bázi dřeva

Sendvičové panely Masivní dřevěné panely

Two by four systém Příhradový vazník



Konstrukční systémy na bázi dřeva

Lepené vazníky

Speciální prostorové konstrukce Roury



Konstrukční systémy na bázi dřeva

Objekt z panelů z lepeného dřeva Roury



Panely z lepeného dřeva

1. Výhody 
 Prefabrikace

 Rychlá výstavba

 Přesnost

 Únosnost (tl. 90 mm  pro RD se 2.NP)

 Komplexní řešení pro stěny, střechy, stropy a nosné i nenosné příčky

 Odpadá nutnost provádět vnitřní povrchovou úpravu

 Oproti jiným materiálům pro nosné prvky nízká tepelná vodivost

2. Nevýhody
 Nutný přesný prováděcí projekt

 Vyšší cena  oproti tradičním postupům (tl. 90 mm v pohledové kvalitě  1300 -
1500 Kč/m2 bez DPH)

 Nevyhoví požárním předpisům v Česku na více než 4-podlažní bytové objekty 
nebo školy



Panely z lepeného dřeva
Obecní centrum Sankt Gerold



Panely z lepeného dřeva
Hotel Hohenbrecha



Panely z lepeného dřeva
Velux house Pressbaum bei Wien



Masivní stavby

Dětské hřiště Linz



Fasády na bázi dřeva

Prefabrikovaný panel

Fasáda z prken vertikálních Obklad z překližky



Fasády na bázi dřeva

Šindel Obklad z prken horizontálních



Hliněné stavby

1. Tradiční postupy:
1. Nepálené kusové stavivo – války, vepřovice

2. Dusaná hlína

3. Hloubené konstrukce

4. Vrstvená hlína, lepenice  

5. Hliněnoslaměné konstrukce

6. Malty, omítky, mazaniny 

2. Současné:
1. Hliněné cihly – plné, děrované, lehčené, obkladové

2. Dusaná hlína

3. Pytlované směsi (omítky)

4. Prefabrikované panely



Hliněné stavby

Ekocentrum Sluňákov Obytný dům Rymice

Stodola



Hliněné stavby

Nepálená cihla

Nová stěna z nepálených cihel Hliněná omítka



Hliněné stavby

1. Výhody 
 přírodní materiál, plně recyklovatelný 

 vytváří zdravé vnitřní prostředí, příznivé nejenom pro astmatiky (udržuje 
stálé tepelně vlhkostní mikroklima, v dostatečně silné vrstvě chrání proti 
elektrosmogu, do určité míry pohlcuje pachy) 

 energetická nenáročnost – minimum zabudované energie 

 příznivě působí na psychiku člověka (dusané neomítané stěny v 
nemocnicích, psychiatrických léčebnách, kaplích...).

2. Nevýhody
 malá odolnost vůči působení vody ve všech skupenstvích, není proto 

vhodná do inundačních území, není vhodným materiálem pro venkovní 
omítky nechráněné před deštěm 

 specifickým nedostatkem na našem území je nevšímavost stavebních 
firem k tomuto materiálu.



Hliněné stavby

Rodinný dům Schlins



Hliněné stavby

Rodinný dům Dettingen



Slaměné stavby

1. Sláma jako nosná konstrukce
1. Slisované balíky slámy slouží jako stavební materiál pro nosné stěny

2. Využitelné pro podlahy a stěny

3. Omítky jsou nejvhodnější hliněné 

4. S omítkou je zajištěna požární odolnost

2. Sláma jako nenosná konstrukce:
1. Izolační vrstva stěn stropů, podlah

2. Izolace jako výplň dřevěné konstrukce(sloupkové hrázděné)

3. Izolace jako součást provětrávané fasády nebo kontaktního zateplení

4. Přísada do hliněných izolačních mazanin

5. Tepelná vodivost 0,04 – 0,08 W/mK – dle tloušťky a slisování materiálu

6. Kromě standardně vyráběných balíků také panely



Slaměné stavby

Izolace mezi nosnou konstrukcí Stěny ze slaměných balíků

Základ na drenážní vrstvě z kameneIzolace střechy



Slaměné stavby

1. Výhody 
 nízká cena a dostupnost 

 vytváří zdravé vnitřní prostředí, udržuje dobré mikroklima

 díky množství hmoty dostatečná akumulace

 regulace vlhkosti 

 energetická nenáročnost – minimum zabudované energie 

 příznivě působí na psychiku člověka (dusané neomítané stěny v 
nemocnicích, psychiatrických léčebnách, kaplích...).

2. Nevýhody
 musí být v suchém prostředí (jako min. vlny) 

 požární atesty

 zhoršující se tepelná vodivost při nerozdělení materiálu do vrstev



Slaměné stavby

Rodinný dům Hostišová



Slaměné stavby

Rodinný dům Ivanovice na Hané



Slaměné stavby

Rodinný dům Mladá Boleslav



Izolační materiály sypké

1. drť z pěnoskla:
Výroba ze starého nerecyklovatelného skla kynutím při teplotě cca 900° C. 
Po ztuhnutí je rozemleto na jemnou drť.



Izolační materiály sypké

1. drť z pěnoskla:
1. Vlastnosti 

 Nehořlavá třída A1

 Nenasákavá

 Odolné mrazu

 Tepelná vodivost 0,060 W/mK za sucha volně sypané

0,080 W/mK za sucha zhutněné

0,130 W/mK za mokra zhutněné

 Hmotnost 150 kg/m3

2. Využití
 Kamenivo pod základovou desku – zakládání na pěnoskle

 Plnivo do betonů 

 Obsypy kolem objektu – průvzdušné, vhodné u starých objektů

 Násypy na stropy

 Zelené střechy – zároveň funkce drenážní vrstvy

 Podlahy, garáže – vysoce zatížitelné

 Izolace teplovodních potrubí, podzemních zásobníků, potrubí v malé hloubce

 Kamenivo pro dopravní stavby



Izolační materiály sypké

2. liapor:
Výroba probíhá expandováním jílu za vysoké teploty.



Izolační materiály sypké

2. liapor:
1. Vlastnosti 

 Nehořlavá třída A1

 Nenasákavá

 Odolné mrazu

 Tepelná vodivost 0,090 – 0,150 W/mK 

 Hmotnost 275 - 650 kg/m3

2. Využití
 Plnivo do betonů 

 Tepelně izolační zásypy dutin

 Drenážní a filtrační vrstvy

 Násypy na stropy, vyrovnávací násypy na střechách

 Násypy do podlah

 Izolace teplovodních potrubí, podzemních zásobníků, potrubí v malé hloubce

 Pěstební a dekorační účely



Izolační materiály sypké

3. perlit:
Výroba probíhá expandováním křemičitanu hlinitého za teploty cca 900 –
1300 °C.



Izolační materiály sypké

3. perlit:
1. Vlastnosti 

 Nehořlavá

 Nasákavá

 Tepelná vodivost 0,040 – 0,100 W/mK 

 Hmotnost 70 - 105 kg/m3

2. Využití
 Plnivo do betonů 

 Tepelně izolační zásypy dutin

 Násypy na stropy, vyrovnávací násypy na střechách

 Násypy do podlah

 Izolační násyp do keramických tvárnic

 Pěstební a dekorační účely



Izolační materiály sypké

4. celulóza:
Výroba z recyklovaného novinového papíru s přiadnými pojivy.



Izolační materiály sypké

4. celulóza:
1. Vlastnosti 

 Nehořlavá B2

 Nasákavá

 Tepelná vodivost 0,035 – 0,42 W/mK (foukaná/stříkaná)

 Hmotnost 28 - 40 kg/m3 (foukaná)

38 - 65 kg/m3 (stříkaná za mokra s pojivem)

 Regulace vlhkosti

 Fázový posuv

 Možno foukat i stříkat s pojivy

 Vysoká tepelná kapacita

2. Využití
 Izolace střešních, podstřešních prostor, stěn, dutin, špatně vyplnitelných prostor 

 Izolace stěn, stropů - stříkaná



Izolační materiály sypké

5. Ostatní materiály na bázi dřevních hmot:

Korková drť – užití a vlastnosti 
podobné celulóze

Piliny – častá izolační výplň ve stropech v 
historických budovách

Plevy – pojivo a izolační materiál do 
hliněných cihel

Hobliny



Izolační materiály měkké

1. Izolační pásy, rohože a plsti rostlinného původu:
Většinou na bázi technického konopí. Existují rovněž produkty na bázi lnu 
nebo kokosových vláken. Vyrábí se z rostlinných vláken přidáním pojiva. 
Konopné např. Canabest, rostlinné Knauf ECOSE.



Izolační materiály měkké

1. Izolační pásy, rohože a plsti rostlinného původu :
1. Vlastnosti 

 Reakce na oheň většinou B2

 Regulace vlhkosti

 Fázový posuv

 Vyšší tepelná kapacita než u minerálních vln

 Tepelná vodivost 0,037 – 0,42 W/mK

2. Využití
 Izolace střech – mezi krokve, rošty

 Izolace stropů

 Izolace příček tepelné i akustické 

 Izolace podlah

 Provětrávané izolace fasád



Izolační materiály měkké

2. Izolační pásy, pletence a filc živočišného původu:
Jedná se o výrobky z ovčí vlny. 



Izolační materiály měkké

2. Izolační pásy, rohože a plsti rostlinného původu :
1. Vlastnosti 

 Reakce na oheň E - F

 Regulace vlhkosti – absorpce vody

 Fázový posuv

 Vyšší tepelná kapacita než u minerálních vln

 Protihluková izolace

 Tepelná vodivost 0,034 - 0,041 W/mK

2. Využití
 Izolace střech – mezi krokve, rošty

 Izolace stropů

 Izolace příček tepelné i akustické 

 Izolace podlah

 Izolace fasád vnitřní i vnější provětrávané

 Filc – izolace ve srubových stavbách mezi trámy



Izolační materiály tuhé

1. Izolační desky:
izolační desky rostlinného původu – dřevo, konopí nebo sláma. Nejčastěji 
se jedná o dřevovláknité desky – např. hofatex, steico nebo ekopanely ze 
slámy. Poměrně vzácné jsou rákosové desky. 



Izolační materiály tuhé

1. Izolační desky :
1. Vlastnosti 

 Reakce na oheň E

 Tuhé desky

 Nejsou nosné

 Na rozdíl od  tuhých izolačních desek na bázi polymerů jsou difůzně otevřené

 Protihluková izolace

 Vyšší tepelná kapacita

 Tepelná vodivost 0,040 – 0,60 W/mK

 Hmotnost 150 – 300 kg/m3

2. Využití
 Izolace střech nadkrokevní 

 Izolace podlah a stropů

 Opláštění stěn a příček

 Kontaktní difůzně otevřený zateplovací systém

 Omítatelné

 Možné použití jako vnitřní izolace bez instalace parozábrany



Izolační materiály tuhé

2. Slaměné balíky bez izolační funkce:



Kontakty na EAZK
Ing. Miroslava Knotková, 
ředitelka

tel: 577 043 940, 
miroslava.knotkova@eazk.cz

Ing. Tomáš Perutka, 
projektový manažer

tel: 577 043 945, 
tomas.perutka@eazk.cz

Ing. Radek Sedlačík,
energetik

tel: 577 043 941, 
radek.sedlacik@eazk.cz

Ing. Jan Vidomus,
energetik

tel: 577 043 943, 
jan.vidomus@eazk.cz




