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ABSTRAKT 

Tématem této bakalářské práce jsou betony s přírodními plnivy a jejich využití ve 

stavebním průmyslu. V době, kdy naše planeta čelí problémům s populačním růstem a 

zvyšující se produkcí skleníkových plynů, mohou být tyto materiály jedním ze způsobů, 

jak zajistit udržitelnost výroby stavebních konstrukcí. Tyto agregáty jsou lokálně 

dostupnou surovinou, ačkoliv jsou často považovány za odpadní materiály. Beton 

z rostlinných agregátů spolu s vápenným pojivem tvoří materiál s dobrými tepelně 

izolačními vlastnostmi, jehož nevýhodou jsou však slabé mechanické vlastnosti. Je 

nezbytné mít znalosti o vlastnostech a chování těchto materiálů, abychom zlepšili jejich 

použitelnost pro použití v širším spektru staveb po světě. Hlavním cílem bylo otestovat 

betonové směsi s konopnými a řepkovými agregáty a pokusit se najít ty s nejlepšími 

možnými vlastnostmi pro jejich využití. 

Klíčová slova: 

Beton, konopný beton, řepková sláma, konopné pazdeří, mechanické vlastnosti 

betonu, tepelná vodivost, stavební materiál, udržitelnost, obnovitelné zdroje 

 

ABSTRACT 

The theme of this bachelor thesis is concrete with bio-based aggregates and its 

application in building industry. Nowadays, when our planet is facing problems with 

population growth and increasing pollution of greenhouse gases, these materials can 

represent the way to ensure sustanability of production of building constructions. 

Although these aggregates are locally available they are often considered a waste 

material. Concrete made of plant-based aggregate with lime-based binder is material 

with great insulating performance, whose main drawback is low mechanical 

performance. It is necessary to have knowlegde of behavior of these materials to 

improve their usability in higher number of buildings among the world. Main objective 

of this thesis is testing rape-straw and hemp-shiv based concrete mixtures and finding 

the one with best possible performance. 

Keywords: 

Concrete, Hempcrete, Rape-straw, Hemp shiv, mechanical performance, thermal 

conductivity, building material, sustainability, renewable sources
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Seznam symbolů použitých v textu 

V  [m3]  objem 

ρ   [kg.m-3]  objemová hmotnost 

𝜆   [W/m.K]  tepelná vodivost 

c   [J/m3.K]  objemová tepelná kapacita 

cn  [J/kg.K] měrná tepelná kapacita 

𝜎   [Mpa]  pevnost v příčném tlaku 

E  [Mpa]  Youngův modul pružnosti 

Wh  [%]  hmotnostní vlhkost 

m  [kg]  hmotnost 

mw  [kg]  hmotnost vlhkého vzorku 

md  [kg]  hmotnost suchého vzorku 

mv  [kg]  hmotnost váženky (misky) 

w  [-]  vodní součinitel  
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1   ÚVOD 

Materiály na rostlinné bázi spolu s ostatními přírodními materiály provází lidstvo 

již od samého počátku, kdy se naši prapředci rozhodli vybudovat první přístřešek, kam 

složit hlavu před deštěm, když zrovna nebyla po ruce vhodná jeskyně. Tyto materiály 

totiž mají jednu zásadní výhodu – jsou k nalezení prakticky všude. A tak, dlouho před 

příchodem keramiky, cementového betonu a oceli, naši prapředci stavěli své domky ze 

dřeva, slámy, kamení a dalších materiálů, které měli po ruce. Tyto materiály se však 

postupem času ukázaly jako nedostatečné pro stavbu větších, náročnějších staveb a byly 

postupně zatlačeny do pozadí moderními, umělými materiály s lepšími mechanickými a 

dalšími vlastnostmi. Zejména během průmyslové revoluce v posledních několika 

staletích došlo k masivnímu odklonu od stavitelství využívajícího tyto původní, přírodní 

materiály a dnes, snad až na výjimky v podobě dřeva a kamene, se pro výstavbu ve 

větším měřítku téměř nevyužívají. [1] 

Existují však lidé, včetně autora této práce, kteří se domnívají, že materiály na 

rostlinné bázi mají co nabídnout i dnes a že není důvod je považovat za druhořadé, nebo 

snad za nějaký módní výstřelek několika výstředních ekologických nadšenců. 

V posledních desetiletích se totiž začíná ukazovat, že do budoucna bude ekologie 

výroby a použití materiálů šetrných k životnímu prostředí hrát minimálně stejně velkou 

roli, jakou mají dnes cena a fyzikální vlastnosti materiálu. Dá se tedy očekávat, že 

potřeba materiálů využívajících obnovitelné zdroje bude v budoucnu narůstat. Současné 

vývojové trendy jsou v obecné rovině úzce spjaty s myšlenkami trvale udržitelného 

rozvoje v daleko větší míře, než tomu bylo v minulosti [1].  

1.1   Udržitelnost 

Udržitelnost definovaná Světovou komisí pro životní prostředí a rozvoj – WCED, 

se rozumí jako snaha o uspokojení potřeb současné generace, aniž by se tím ohrozila 

možnost uspokojit potřeby generací, jen přijdou v budoucnu. [11]  

Jedním z hlavních problémů, jimž lidstvo čelí, je zvyšování světové populace a s 

tím spojený tlak na výstavbu, jež nebude ohrožovat kvalitu životního prostředí. 

Požadavky na tvorbu stavební infrastruktury pro zvyšující se množství obyvatel 

způsobily značný nárůst produkce odpadu, spotřeby energie a materiálů ve stavebním 

průmyslu. Stavební průmysl nejenže spotřebuje obrovské množství energií, surových 

materiálů a půdy, ale také se významnou měrou podílí na znečišťování životního 

prostředí, zejména na produkci skleníkových plynů a tím i na procesu globálního 

oteplování planety. Ke zlepšení udržitelnosti výroby stavebních konstrukcí může 

významně pomoci právě využívání obnovitelných materiálů spolu s využitím materiálů 
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vzniklých jako vedlejší produkty průmyslové výroby, jako je například popílek, 

vysokopecní struska, mikrosilika, křemičitý úlet a další. [3] 

Používání konstrukčních materiálů založených na rostlinných agregátech je dnes 

považováno za základní prvek budov šetrných k životnímu prostředí. Mnoho materiálů 

tohoto druhu již existuje a jsou využívány ve stavebním průmyslu jak při výstavbě 

nových objektů, tak při jejich rekonstrukci. [3] 

1.2   Uhlíková stopa 

Bavíme-li se o ekologicky šetrné výstavbě, musíme zmínit pojem uhlíková stopa. 

Téměř všechny aktivity spojené s výrobou a dopravou (nejen) stavebních materiálů se 

podílí na uvolňování skleníkových plynů a uhlíková stopa je jakýmsi číselným 

ekvivalentem vyjadřujícím množství uvolněného oxidu uhličitého (CO2) během 

životního cyklu daného produktu. Toto množství se udává v jednotkách hmotnosti 

(gram, kilogram). Uhlíková stopa je složená ze dvou částí, z přímé a nepřímé. Přímá 

část jsou plyny, které se uvolňují okamžitě při dané aktivitě, například spalování 

pohonných hmot při přepravě nebo spotřeba elektrické energie během procesu výroby. 

Nepřímá část uhlíkové stopy je pak množství emisí CO2 během celého životního cyklu 

[4].  

Množství těchto emisí by nás mělo zajímat, neboť skleníkové plyny se podílí na 

tzv. skleníkovém efektu, jež má dopad na globální změny klimatu a do budoucna může 

negativně ovlivnit kvalitu života nás všech. Na obrázku č.2 můžeme vidět, že právě CO2 

se na těchto změnách podílí v největší míře, neboť tvoří víc než 80% celkového objemu 

skleníkových plynů. Na velikosti uhlíkové stopy se podílí nejen volba materiálu, ale 

také složitost výroby a vzdálenost, na kterou je nutné jej dopravovat. Je zřejmé, že pro 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel Země v milionech s odhadem růstu v budoucnu [20] 
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ekologickou výstavbu je ideální využívat zejména lokálně dostupné materiály, které 

není potřeba složitě dopravovat a skladovat. Na následujících stranách se pokusím 

čtenáře seznámit s výrobou, vlastnostmi a použitím betonů s rostlinnými agregáty 

neboli betonů, obsahujících plniva na přírodní, rostlinné bázi. Ty se od klasického 

betonu na cementové bázi liší nejen svým složením a postupem výroby, ale i 

výslednými vlastnosti. [1], [4] 

1.3   Vliv použitých materiálů na kvalitu života 

Jednou z významných vlastností přírodních materiálů je to, že mají pozitivní vliv 

na lidské smyslové vnímání. V dnešní době mnoho lidí trpí alergiemi a jinými 

zdravotními komplikacemi, které přímo či nepřímo souvisí s látkami zabudovanými do 

stavebních konstrukcí. Většinu života trávíme uvnitř budov, ať už se jedná o naše 

domovy nebo naše zaměstnání, a proto je volba materiálů, z nichž se tyto konstrukce 

skládají, velmi důležitá. Jsou-li tyto konstrukce z přírodních materiálů, dokáží 

významně přispět k potlačení těchto negativních jevů. Dalším přínosem je schopnost 

regulovat vlhkost vzduchu ve vnitřním prostředí. Materiály, jako je sklo nebo ocel 

nejsou toto schopny zajistit, protože jejich schopnost akumulace vzdušné vlhkosti a její 

následné uvolňování do prostoru je zcela minimální. V neposlední řadě jsou nám 

přírodní materiály příjemné na dotek a také se na ně díváme raději než na materiály 

umělé. A nebudu snad příliš odvážný, když prohlásím, že existuje mnoho lidí, kterým je 

příjemná vůně dřeva. [1] 

Graf 2: Procentuální rozdělení plynů podílejících se na skleníkovém efektu v roce 2016 
(CO2 81 %, Metan 10 %, Oxid dusný 6 %, Ostatní plyny 3 %) 
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V této souvislosti probíhá výzkum vlivu budov na zdraví a ten se zabývá několika 

stále častěji skloňovanými problémy.  

Nejznámější z nich jsou:  

 Sick building syndrome (SBS) neboli syndrom nezdravých budov 

 Indoor Air polution (IAP), jež se zabývá působením škodlivin v domácnostech 

z biologického, chemického a fyzikálního hlediska 

 Building Related Illness (BRI), což jsou choroby, které mají prokazatelné původ 

v samotné budově [1] 
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2   BETON 

Beton je v současnosti jedním z nejběžněji používaných stavebních materiálů. 

Jedná je o kompozitní materiál, který vzniká ztvrdnutím jeho základních složek. Obecně 

jsou to pojiva, plniva, voda a přísady a příměsi. Nejčastěji používaným pojivem je 

cement a plnivo bývá obvykle směs kameniva různých frakcí. Název beton vychází z 

francouzského béton (hrubá malta) a uvádí se, že byl zaveden francouzským inženýrem 

B. F. Belidorem již v roce 1753. Původ označení lze hledat i v latinském betunium 

(kamenná malta). Anglický výraz concrete se odvozuje zřejmě od latinského 

concrescere (srostlý, ztuhlý). Z historického pohledu jsou známy první zmínky o použití 

umělého kamene pro stavbu sloupů v Egyptě již v roce 3 600 před n. l. Z období 

středověku se zachoval záznam o používání sopečného tufu, který po smíchání s 

vápnem tvrdnul i pod vodou. Existuje obrovské množství druhů betonu, které se svými 

vlastnostmi liší podle poměru a druhu výše zmíněných složek a lze také zlepšit přidáním 

vhodných přísad a příměsí. Máme lehké betony s dobrými tepelně technickými 

vlastnostmi, ale nízkou pevností a máme vysokohodnotné betony s pevností v tlaku 

dosahující stovek MPa. [12] 

Nás budou zajímat betony s plnivem na uhlíkové bázi, jež jsou převážně uhlíkově 

neutrální, a tudíž se dají považovat za ekologicky zajímavé materiály. Mají mnohé 

výhody i řadu nevýhod, o čemž se budeme mít možnost přesvědčit na následujících 

stranách. Velmi zásadní pro výsledné vlastnosti je volba vhodného přírodního agregátu 

a pojiva. [3]  

2.1   Agregáty 

Přírodní rostlinná vlákna jsou nízkonákladový a obnovitelný materiál, který 

můžeme nalézt ve hojném množství v mnoha zemích světa, přičemž se často jedná o 

materiál téměř odpadního charakteru. Přírodní uhlíkové agregáty nabízejí vlastnosti, 

které se velmi liší od vlastností minerálních agregátů, typicky používaných v betonech, 

pro které máme standardizované nástroje a techniky pro jejich zařazení a použití. Máme 

tři základní druhy použitelné pro vyztužování betonu. Jsou to vlákna živočišného 

původu, minerálního původu a rostlinného původu. [3] 

Mezi živočišná vlákna patří:  

 Hedvábí 

 Vlna  

 Zvířecí srst  
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Příklady vláken minerálního původu:  

 Azbest – přírodní minerál, jehož použití ve stavebním průmyslu je díky jeho 

potvrzené zdravotní škodlivosti prakticky vyloučené. Nejzávažnějším škodlivým 

efektem, vyvolaným vdechováním azbestových vláken, je vznik pleurálního 

neboli peritonealního mesotheliomu pozorovaný po 15 – 30 letech po expozici 

azbestem. Jinak má azbest dobré protipožární a tepelně izolační vlastnosti, díky 

nimž se v minulosti často využíval v širokém spektru stavebních výrobků. Jeho 

roční spotřeba v bývalé ČSSR se pohybovala kolem 50 000 tun a dodnes je 

možné na něj u starších staveb narazit. V takovém případě je nutné dbát zvýšené 

opatrnosti a použít příslušné ochranné pomůcky. [12] 

 

 Wollastonit, což je silikát vápníku, hojně se vyskytující také v České republice, 

například v okolí Stříbrné Skalice, Mariánských lázní, Nového města na 

Moravě. [7] 

 

 Palygorskit, což je chemicky hydratovaný křemičitan hlinito-horečnatý. [3] 

2.1.1   Typy rostlinných agregátů 

Tato práce je zaměřená především na použití rostlinných agregátů, a proto si je na 

následujících stranách rozebereme trochu podrobněji. Těchto materiálů je celá řada a 

často to bývají zdomácnělé plodiny pěstované na území bývalých kolonii. Exemplárním 

příkladem je bavlna, které se ročně vypěstuje 27 milionů tun. [1] 

Agregáty mohou pocházet ze stonků rostlin pěstovaných buď pro svá vlákna 

(konopí, len) nebo pro olejnatá semena (len, slunečnice, konopí). Naším cílem je zvýšit 

hodnotu, kterou pro nás tyto agregáty představují jako konstrukční materiály, neboť až 

dosud nebyly tyto vedlejší rostlinné produkty pro stavební účely (téměř) vůbec 

využívány. Pěstování rostlin pouze pro účely produkce agregátů by se totiž nedala 

doporučit ani z ekonomického, ani ekologického hlediska, neboť do budoucna bude 

stále důležitější nezabírat velké plochy zemědělské půdy rostlinami, které nejsou určeny 

k potravinové produkci. V případě těchto víceúčelových druhů rostlin se to ale dá brát 

jako benefit k půdnímu managementu a rotaci zemědělských plodin. [14] 

Rostlinná vlákna dělíme podle toho, z jaké části rostliny jsou získávána a z jakých 

druhů rostlin pochází. Nutno podotknout, že se jedná o vlákna získávaná z rostlin 

pěstovaných v různých typech podnebí, a s různou mírou využitelnosti ve stavebním 

průmyslu, ačkoliv jako agregát do betonu se dají bezpochyby použít všechny do jedné. 

Za zmínku však dle mého názoru stojí už jen proto, aby si čtenář této práce uvědomil tu 

úžasnou pestrost a variabilitu, jež nám v tomto směru příroda nabízí. [3] 
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2.1.2   Lýkové vlákno  

Je obvykle získáváno z vnější kůry rostlinných stonků. Vlákna jsou získávána 

procesem máčení a rosení stonků, které umožňuje oddělení technického vlákna od 

dřevité části. Dlouhé svazky vláken mají vysokou pevnost v tahu, což je typická 

vlastnost lýkových vláken, pročež jsou tradičně využívána k výrobě příze, textilu, lan, 

pytlů atd. [3] 

Příklady lýkových vláken: 

 Juta neboli vlákna jutovníku (lat. Corchorus olitorius; Corchorus capsularis). 

Existuje více druhů, všechny však rostou pouze ve vlhkém tropickém podnebí 

v Číně, Thajsku, či Indii. Roční produkce se pohybuje kolem 3 milionů tun, což 

je druhé největší množství hned po bavlně a juta má vůbec nejlevnější textilní 

vlákno. Vlákno se po rozvolnění spřádá mykáním a posukováním, podobně jako 

u lněné příze. Vlákno je odolné vůči mikroorganismům a snadno se barví, díky 

čemuž má široké uplatnění jakožto podkladový materiál pro koberce a 

pytloviny. Jutová tkanina může sloužit také k výrobě geotextilií a jako armovací 

materiál do omítkových souvrství. [1] 

 

 Len neboli vlákno Lnu setého (lat. Linum usitatissimum). Jde o cennou 

užitkovou rostlinu, historicky hojně pěstovanou také na našem území, zejména 

pak v horských oblastech, kde byla snadno k poznání díky svým 

charakteristickým modrým kvítkům. Je to velmi nenáročná plodina, která 

nevyžaduje k rychlému růstu chemické přípravky a hnojiva. Lněná vlákna tvoří 

svazky o délce až 900 mm a zpracovává se tradičně mechanickým lámáním. 

Dalšími přednostmi jsou dlouhá životnost, přesahující 50 let a snadná 

recyklovatelnost. Lněná příze slouží k výrobě textilu a také izolačních desek. 

Obr. 1 a 2: Vlevo rostlina juty, vpravo příklad armování jutovými provazci [22] 
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Například desky Termolen TID mají při objemové hmotnosti ρ = 30 kg.m3 

tepelnou vodivost 𝜆 = 0,04 𝑊/(𝑚. 𝑘). [1], [3] 

 

 Kenaf neboli vlákno Ibišku Konopovitého (lat. Hibiscus cannabinus), což je 

rostlina pocházející z Afriky (Súdán, Egypt) a je známá již 3000 let. 

Momentálně mezi hlavní producenty patří Indie, Čína a Thajsko [6] 

 

 Abaka neboli vlákno Banánovníku textilního (lat. Musa textilis), jehož čistým 

vláknům se říká také manilské konopí 

 

2.1.3   Listové vlákno  

Jak již název napovídá, jedná se o hrubá vlákna listového pletiva, jež jsou 

získávána ručním nebo mechanickým loupáním a oddělováním, čemuž obvykle 

předchází máčení v mýdlových roztocích. Díky své relativně vysoké pevnosti jsou 

využívána k výrobě koberců, látek, rohoží a lan. [3] 

Příklady listových vláken: 

 Sisal neboli vlákno agáve sisalové (lat. Agave sisalana) 

 Caroa neboli vlákno pocházející z druhu Neoglaziovia variegate, zástupce 

čeledi  Bromeliovitých 

 Henequen neboli vlákno pocházející z druhu Agave fourcroydes, jež se svým 

vzhledem a vlastnostmi podobá se sisalu 

 Ananas neboli vlákno Ananasovníku chocholatého (lat. Ananas comosus) 

2.1.4   Semenné vlákno 

 Jedná se o silná a lehká vlákna získávaná především ze semen textilních rostlin 

používaná k výrobě lan, vaků, rohoží, kartáčů či geotextílií. [3] 

Příklady takto získávaných vláken: 

 Kokos neboli vlákno získané z kůry plodů Kokosové palmy (lat. Cocos 

nucifera). Schránka kokosu se skládá z pevné skořápky, na níž jsou v mnoha 

vrstvách uložena vlákna. Při zpracování se využívá stlačování a proplétání 

vláken, jež potom bez jakýchkoliv chemických prostředků slouží k výrobě rolí, 

desek a rohoží s dobrými tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Součinitel 

tepelné vodivosti se pohybuje kolem hodnoty 𝜆 = 0,044 𝑊/(𝑚. 𝑘). Navíc jsou 

tyto vlákna bez zápachu a jsou přirozeně odolná vůči vlhkosti. Využití u nás je 

ovšem limitováno velkou dopravní vzdáleností. [1] 
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 Bavlna neboli vlákno Bavlníku bylinného (lat. Grossypium herbaceum) 

případně méně rozšířeného Bavlníku stromového (lat. Grossypium arboretum) 

je světově významná surovina, jejímž pěstováním je zaujímáno cca 1% světové 

zemědělské půdy. Největšími producenty jsou Indie, Čína a Spojené státy 

americké. V Evropě se pěstuje například v Řecku. Bavlna se obvykle používá ve 

formě rohoží, vaty nebo pletenců a má poměrně dobré izolační vlastnosti, působí 

jako regulátor vlhkosti a je samozhášivá až do teplot kolem 400oC. Ekologická 

hodnota bavlny, jako přírodního materiálu, je devalvovaná nutností používat 

množství herbicidů, pesticidů a desikantů (látek sloužících k odstranění listů 

před sklizní). Nedostatek ochranných pomůcek ve výše zmíněných asijských 

zemích navíc způsobuje, že dochází ke smrtelným otravám pracovníků, což 

nelze brát na lehkou váhu a je na zvážení každého, zda raději nezvolit jinou, 

ekologičtější a morálnější surovinu. [1]¨ 

 

 Kapok neboli vlákno získané ze semen stromu Vlnovce pětimužného (lat. Ceiba 

pentandra) 

 

 Klejicha neboli vlákno Klejichy hedvábné (lat. Asclepias syriaca). Zajímavostí 

je, že klejicha je v malém množství pěstována i v České republice, například v 

zámeckém parku v Lánech 

2.1.5   Stonkové vlákno  

Stonkové vlákno se získává zejména ze stonků kulturně pěstovaných obilnin. Tato 

vlákna mohou být zpracována na výrobu papíru, kartonu a dalších produktů. 

Příklady takto získávaných vláken: 

 Cukrová třtina 

 Kukuřice 

 Slunečnice 

 Sláma z obilnin, jako je příklad rýže, pšenice, ječmen a další 

2.1.6   Traviny a ostatní obilná vlákna  

Vlákna se získávají z dlouhých trav a planých obilnin 

Příklady travních a obilných vláken: 

 Bambus (lat. Bambusa vulgaris) je stálozelená dřevnatá tráva z čeledi 

lipnicovitých. Svůj původ má v tropech jihovýchodní Asie, kde roste ve vlhkém 

prostředí v okolí mokřadů a řek. Dorůstá výšky až 40 metrů a vytváří rozsáhlé 
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porosty. Jde o univerzální materiál s podobným využitím, jako má dřevo. Z leho 

lýka se vyrábí papír, z listů se pletou rohože a mladé výhonky mají své uplatnění 

v asijské kuchyni. V porovnání s jinými dřevinami bambus vyniká vysokou 

tvrdostí, jež je dle Brinella (pozn. švédský fyzik, který zavedl jistý druh 

tvrdostní zkoušky materiálu) téměř šestkrát vyšší než u smrku. Díky tomu se 

skvěle hodí například na výrobu podlahových parket a plotů. V Číně se běžně 

staví bambusová lešení včetně bambusových podlážek. Zajímavostí je, že se 

jedná o nejrychleji rostoucí rostlinu na světě s rekordním přírůstkem 91cm za 24 

hodin. [1] 

 Jílek vytrvalý (lat. Lolium perenne) 

 Sloní tráva (lat. Pennisetum purpureum) 

 Proso prutnaté (lat. Panicum virgatum) 

2.1.7   Dřevěná a speciální vlákna 

Jejich zdrojem je široká škála stromů a keřů, rostoucích ve velkém množství 

téměř po celém světě. Dále se dělí na tvrdá a měkká dřevěná vlákna. Hlavní rozdíl mezi 

těmito skupinami spočívá v délce buněk jednotlivých vláken, jež jsou u měkkého dřeva 

delší a u tvrdého kratší a hustěji rozmístěná. [3] 

Speciální celulózová vlákna jsou průmyslově zpracovávaná vlákna rostlinné báze, 

jež mají unikátní vlastnosti, jako je zlepšení propojení jednotlivých vláken a jejich 

alkalická rezistence. Kontrolovaná produkce navíc zajišťuje konzistentní kvalitu těchto 

vláken bez větších odchylek v jejich vlastnostech, zejména v porovnání s jinými druhy 

rostlinných vláken, zmíněnými ve výčtu výše. [3] 

2.1.8   Shrnutí rostlinných vláken 

Z výše popsaného výčtu je zřejmé, že vhodných agregátů je celá řada. My se však 

zaměříme zejména dva z nich – Konopí seté a Řepku olejnou. Důvody je jejich výběru 

jsou následující: Konopí je rostlina, jež se na území České republiky pěstuje již velice 

dlouho a má tu dobré podmínky pro růst. Navíc konopný beton a další konopné výrobky 

mají mnoho pozitivních vlastností (viz dále) a jejich použití má dobré vyhlídky do 

budoucna. Řepka se pro stavební účely příliš nevyužívá, ale v posledních letech došlo 

s významnému nárůstu plochy zemědělské půdy, na které se pěstuje právě řepka olejná. 

Zda je to pozitivní jev, je otázka na samostatnou debatu a v rámci této práce do tohoto 

tématu nechci a nebudu příliš zabrušovat. Faktem však je, že po zpracování řepky na 

výrobu oleje zbyde stonek, říkejme mu řepková sláma, který se již dál nijak speciálně 

nevyužívá, a proto se zdá být vhodným adeptem na přísadu právě do bio-betonu. Jak si 

tento řepkový beton povede například v porovnání s konopným betonem, doufám, 

zjistíme v závěru této práce. 
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2.2   Pojiva 

K výrobě stavebních materiálů z rostlinných vláken a agregátů může být použita 

široká škála pojiv. Volba závisí na požadovaných vlastnostech (mechanické, tepelné, 

akustické...), které se odvíjí od předpokládané funkce materiálu (nosná, izolační...), jeho 

výrobě (prefabrikování, zhotovení na místě...) a na umístění (venkovní, vnitřní, kryté...). 

Volba také může záviset na finančních požadavcích a environmentálních faktorech 

(uhlíková stopa, recyklovatelnost...). Mezi nejběžněji používaná pojiva patří 

portlandský cement a hydraulická a vzdušná vápna, obvykle smísená s pucolánem, 

popílkem, vysokopecní struskou nebo metakaolinem. 

2.2.1   Cement 

Portlandský cement použitý jako pojivo pro malty a betony nabízí dobré 

mechanické vlastnosti, zejména tlakovou pevnost. Další výhodou je velmi rychlý nástup 

pevnosti. Po dvou dnech dosahuje 40 % finální pevnosti a po týdnu dokonce 70 %. Díky 

tomu jsou některé konstrukce z cementového betonu již po cca 24 hodinách nosné a 

mohou být odbedněny, což napomáhá rychlosti výstavby. [14] 

Základním parametrem, na kterém závisí pevnost cementové malty, je vodní 

součinitel neboli hmotnostní poměr vody a cementu. Čím je jeho hodnota nižší, tím 

vyšší pevnosti může beton dosáhnout. Beton s hodnotou vodního součinitele 0,6 bude 

mít tlakovou pevnost kolem 25 MPa, zatímco beton s hodnou 0,3 může mít i přes 

100Mpa. Nevýhodou je, že snižováním vodního součinitele dochází z významnému 

navýšení ceny betonu, neboť cement je nejdražší složkou klasického betonu. [14] 

Dalšími důležitými parametry, ovlivňujícími nástup pevnosti a výslednou kvalitu, 

je teplota, při které tuhnutí probíhá a způsob ošetření povrchu betonu během prvních dní 

tuhnutí. [12], [14] 

2.2.2   Vápno 

Použití vápna se ve stavebnictví objevuje již od antiky, ve starověkém Řecku a 

Egyptě. Přesto to byli až Římané, kdo do něj začal přidávat různé pucolánové příměsi a 

vytvořili tak pevný a odolný stavební materiál. Vápno se získává kalcinací a 

dekarbonizací vápence neboli kalcitu, což vidíme na rovnici 1. [14]  

𝐶𝑎𝐶𝑂 → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂      (1) 

Takto získané vápno se nazývá pálené (nehašené) a pro výrobu stavebních 

konstrukcí se v tomto stavu nevyužívá. Následuje proces hašení, díky němuž získáme 

hydroxid vápenatý neboli hašené vápno, viz rovnice 2. [12], [14] 
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𝐶𝑎𝑂 + 𝐻 𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)     (2) 

Vzdušné vápno se získává tak, že se z vytěženého vápna či dolomitu drcením, 

proséváním a někdy také vymýváním získá surový materiál, který pak projde kalcinací 

ve vysoké peci při teplotě 1000 - 1200 °C. Mechanické vlastnosti vzdušného vápna jsou 

velmi chabé a jeho tvrdnutí přirozenou karbonací je pomalé. Pevnost takto získané 

malty dosahuje pouze okolo 3 až 5 MPa po 6 měsících od začátku tuhnutí, které může 

pokračovat i několik let. Pojiva na bázi vzdušného vápna však dosahují zajímavých 

výsledků, co se otevřené porozity, která se pohybuje mezi 25 až 50 %. [12], [14] 

2.2.3   Environmentální dopady 

Pro výrobu cementu třídy CEM-I (portlandský cement), je spotřeba energie kolem 

5950 MJ/t. Na cement třídy CEM III je to pouze 3720MJ/t. Díky rozvoji a zefektivnění 

technologií výroby se od roku 1990 do roku 2006 rapidně snížilo množství emitovaného 

CO2 z 890 kg/t na 660 kg/t. Výroba hydraulického vápna má, stejně jako výroba 

cementu, značné ekologické dopady, jako je produkce CO2 a spotřeba fosilních paliv. 

Nicméně se dá říct, že díky nižší výrobní teplotě (1000 °C oproti 1450 °C) je výroba 

hydraulického vápna o něco šetrnější. Emise CO2 se pohybují okolo 635 kg/t. [14] 

2.2.4   Shrnutí pojiv 

Portlandský cement má i přes skvělé mechanické vlastnosti, velmi nízkou 

paropropustnost, což ho limituje v možnostech regulace vlhkosti, která je velmi 

důležitá, když chceme využívat vysoce hygroskopické agregáty na rostlinné bázi a také 

má značný dopad na produkci CO2. Oproti tomu pojiva na vápenné bázi mají sice slabší 

mechanické vlastnosti, zato však mají dobrou paropropustnost a jsou tedy vhodné pro 

použití v kombinaci s rostlinnými agregáty. [14] 
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3   KONOPÍ 

Konopí seté (lat. Cannabic sativa) je jednoletá, dvouděložná rostlina z čeledi 

konopovitých. Jedná se o jednu z nejstarších a nejvýznamnějších kulturních rostlin 

vůbec. Svůj původ má zřejmě v Asii na západních svazích Himalájí. Záznamy o jejím 

využití se objevují již z dob před naším letopočtem. Například v roce 2737 př.n.l. popsal 

čínský císař Shen Nung konopí jako lék, který lze použít proti malárii a dalším 

chorobám. Později bylo pěstování konopí rozšířeno i do Evropy a Severní Afriky, kde 

našlo využití jako textilní plodina – již staří Řekové a Egypťané se oblékali do látek 

vyrobených z konopného vlákna. Tato vlákna byla později využívána i pro výrobu 

lodních lan (starověk – kolem 3. stol. př.n.l.), kdy bylo konopí hojně pěstováno právě 

k tomuto účelu. Zajímavostí je, že také slavný obraz Leonarda da Vinciho, Mona Lisa, 

je namalován na plátně z konopné tkaniny a průkopník a vynálezce knihtisku, Johannes 

Gutenberg, vytiskl v roce 1455 svou bibli na papír vyrobený taktéž z konopí. [1], [9]  

V 19. století však bohužel nastal ve využití konopí úpadek, který byl zaviněn 

zejména výstavbou parních lodí, které již nebylo potřeba opatřovat konopnými lany a 

také v textilním průmyslu bylo konopí postupně vytlačeno a nahrazeno dalšími 

textilními plodinami – jutou, sisalem, lnem a bavlnou, které, na rozdíl od konopí, bylo 

možno sklízet mechanicky a tím dosahovat větší produktivity a zisku, nemluvě o 

nástupu syntetických materiálů, jako je nylon a silon. Dalším faktorem, který se 

nepříznivě projevil na množství osevních ploch konopí, byl zákaz jeho pěstování v řadě 

zemí v souvislosti s prohibicí marihuany, která v USA a zemích Evropy zakázala 

pěstování všech druhů konopí, včetně Konopí setého, které mělo zcela nepatrný obsah 

psychotropních látek v porovnání s jeho ostatními druhy, jako je Konopí indické 

(Cannabis indica Lam.). Mezi státy, které pěstování konopí setého nikdy nezakázaly 

můžeme počítat Španělsko, Francii, balkánské státy a také státy bývalého Sovětského 

svazu. V roce 1940 celková světová produkce konopí dosahovala 832 000 tun vlákna a 

konopí bylo pěstováno na ploše kolem jednoho milionu hektarů. Dnes je to už pouze 

260 000 hektarů, a největšími pěstiteli jsou Čína, Indie a z Evropských zemí Španělsko 

a Francie. [1], [9] 

V poslední době se konopí věnuje jistá pozornost v souvislosti s řešením 

nastávajících ekologických problémů. V Kanadě a zemích západní Evropy (Německo a 

Francie) se opět začíná pěstovat coby alternativní plodina. Navíc se zdá, že končí éra 

zákazů z dob, kdy se veřejnost obávala rostlinných narkotik a taky opadá obliba 

výrobků z ropy, což dodává konopí opět na významu. Doba levné ropy se zřejmě 

neodvratně blíží ke svému a je možné, že se v horizontu příštích dekád stane notně 

omezeným zdrojem. [9] 
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Graf 3: Pěstování konopí v jednotlivých zemích Evropy v hektarech osázené půdy [23] 

 

3.1   Legislativa pěstování 

Pěstování konopí je v současné době v České republice (a nejen tady) poněkud 

problematické, jelikož v nedávné minulosti získalo pověst rostliny určené k výrobě 

psychotropních látek neboli drog. Přesto však konopí legálně pěstovat lze, pokud dojde 

ke splnění podmínek uvedených v zákoně č.167/1998 Sb, který zakazuje získávání 

konopné pryskyřice s nadzemních částí rostliny a omezuje pěstování odrůd konopí, 

které obsahují více, než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrocanabinolů (zkráceně THC) 

[1]. V souvislosti s těmito legislativně danými pravidly a podmínkami se objevuje 

pojem Technické konopí. Tím se rozumí právě rostliny z rodu Cannabis, jež mají obsah 

THC nižší, než požadovaných 0,3 %, a je tudíž legální je pěstovat například pro 

stavební účely. V tomto směru jsou naše podmínky benevolentnější, než 0,2 % THC 

povolených Evropskou unií v 80. letech minulého století. V roce 2017 bylo konopí 

pěstováno v České republice na 569 hektarech půdy, což znamená poměrně zajímavý 

nárůst, jelikož ještě v roce 2015 to bylo pouze 427 hektarů [8]. 

3.2   Vlastnosti a využití konopí 

Jak již bylo řešeno, konopí je tradiční plodina, pěstovaná odedávna v našich 

podnebných podmínkách, a je možné jí pěstovat až do nadmořské výšky kolem 450 

metrů. Jde o rostlinu, kterou nelze jen tak přehlédnout – během vegetační doby kolem 

120 dnů vyrůstá do výšky přes 4 metry a z jednoho hektaru půdy lze sklidit 12 tun suché 

suroviny, ze které se vyrobí 8 tun stavebního materiálu. K ekologii přispívá konopí také 

tím, že díky svému vysokému a rychlému vzrůstu odpadá potřeba ošetřovat půdu 

herbicidy – jelikož rostlina plevelu v podstatě nedá šanci a rychle ho přeroste a zastíní. 

Také přirozeně obsahuje látky odpuzující hmyz a není potřeba pro její ochranu využívat 
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chemické insekticidy. Rostoucí konopí příliš nevyčerpává půdu, na které je pěstováno, a 

lze ho opakovaně vysazovat na stejné místo bez rizika ztráty hektarových výnosů. Jeden 

hektar osetý konopím poskytuje až čtyřnásobné množství celulózy než stejná plocha 

osazená klasickými lesními stromy, a navíc obsahuje menší množství ligninu (lignin je 

stavební složka dřeva, která způsobuje dřevnatění jeho buněčných stěn). V některých 

oblastech je možno provést až dvě sklizně konopí za jednu sezónu, což je obrovská 

výhoda oproti stromům, které potřebují k růstu celá desetiletí. [1] 

 

Obr. 3: Sklizeň rostlin konopí v Maďarsku [24] 

Rostlina se skládá s několika částí, kořene, stonku, listů a plodonosných 

vrcholíků, v nichž u samičích rostlin po opylení dozrávají konopná semena. 

Nejdůležitější částí rostliny, využívané pro stavební účely, je beze sporu stonek. Ten se 

skládá se dvou složek, z vnějších vláken, a z vnitřní dřevnaté části. Obě tyto složky mají 

své specifické vlastnosti a způsoby využití. Vlákna mají hojné využití v textilním 

průmyslu a lze je upotřebit k výrobě široké škály výrobků od lan a provazů po vysoce 

kvalitní oděvy. Vlákna je dále možné využít jako alternativu minerálním vláknům nebo 

skelné vatě. Po ošetření ohnivzdornou látkou se využívají jako tepelná izolace ve formě 

izolačních rohoží. Objemová hmotnost těchto rohoží je 30 až 42 kg.m3 a součinitel 

tepelné vodivosti 𝜆 = 0,040 𝑊/(𝑚. 𝑘). [1] 

V neposlední řadě má konopí využití i v potravinářském průmyslu. Konopné 

semínko patří mezi nejzdravější potraviny díky vysokému obsahu omega-3 a omega-6 

mastných kyselin a také se dá využít pro výrobu konopného oleje, který má využití jak 

v potravinářském, tak i ve stavebním průmyslu. Vzhledem k výše uvedenému by člověk 

jen těžko hledal plodinu s mnohostrannějším využitím, než má právě konopí. [1],[13] 
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3.3   Konopný beton 

Pojem konopný beton, známější pod mezinárodním označením Hempcrete, byl 

pro stavební průmysl objeven poměrně nedávno, na konci 20. století. Jedná se o bio-

kompozitní materiál, jehož základní složkou je vápenné pojivo, konopné pazdeří a voda. 

[14] 

3.3.1   Konopné pazdeří 

Během procesu odvlákňování je dřevitá část zbavena vláken a rozdrcena na malé 

kousky neboli pazdeří. Ze 100 kilogramů konopných stonků získáme kolem 30 kg 

vláken, 60 kg pazdeří a 10 kg odpadního prachu. Přestože je tedy pazdeří hlavní 

složkou, bylo až donedávna považováno za vedlejší produkt, který byl využíván 

maximálně jako zvířecí podestýlka nebo zahradní hnojivo. [14] 

Díky struktuře stonku jsou agregáty z něj pocházející obvykle poddajné, elastické, 

vysoce porózní a mají nízkou hustotu. Ve výsledném produktu tak nehrají roli tuhého 

skeletu, jako minerální agregáty v hydraulických betonech, ale jsou místo toho velmi 

flexibilní a jejich kompaktnost závisí na míře hutnění během fáze odlévání betonu. 

Dokáží také absorbovat velké množství vody, což v určitých případech může dokonce 

zabránit hydraulické reakci pojiva.  [14] 

Tab.1: Porovnání procentuálního složení hmoty agregátů dostupných v ČR [14] 

V případě konopného stonku část obsahující epidermis (pokožku/kůru) a vlákna 

zaujímá pouze necelých 10 % průřezu, zatímco xylen, středová dřevitá část, zaujímá 

více než 85 %. Mikroskopické zkoumání této části potvrzuje vysoce porózní charakter 

materiálu, čemuž vděčí za svou excelentní schopnost absorbovat a zadržet vlhkost. 

Nutno podotknout, že se jedná o anizotropní materiál stejně jako dřevo, a jeho vlastnosti 

se mírně liší podle toho, zda jsou měřeny kolmo na směr růstu stonku nebo podél něj. 

Kapiláry, tvořící stěny buněk, jsou orientovány podélně ve směru stonku. Šířka těchto 

kapilár je variabilní (10 až 50 mikrometrů) a při transverzálním pohledu se zdá, že jsou 

navzájem propojené. Buňky jsou tvořeny především třemi složkami: celulózou, hemi-
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celulózou a ligninem, s příměsí pektinu, vosků, popílku, lipidů, tuků a vosků. Jedná tak 

o 3 nejběžnější typy přírodních polymerů. [14] 

3.3.2   Složení konopného betonu 

K výrobě konopného betonu se nepoužívá pojivo na bázi cementu, nýbrž pojivo 

vápenné, obvykle založené na použití vzdušného vápna. Důvody jsou shrnuté v kapitole 

Pojiva. Pazdeří na výrobu betonu se získává rozemletím dřevitého středu stonku konopí, 

jenž je odpadem při zpracování rostliny na konopná vlákna. Dle způsobu zpracování se 

objevuje pazdeří s různým množstvím zbytkových vláken, které hrají roli na jeho 

vlastnostech a ovlivňují také spotřebu pojiva nutného k dosažení požadovaných 

materiálových charakteristik výsledné betonové směsi. [1], [14]  

Díky své vysoce porózní struktuře a silnému kapilárnímu efektu trubic, z nichž se 

skládá, je pazdeří schopno absorbovat velké množství vody – až pětinásobek vlastní 

hmotnosti. Nicméně z tohoto důvodu výroba konopného betonu konvenčními 

technologiemi vyžaduje přidání značného množství vody, které je potřeba k hašení 

vápna, což vede k prodloužení doby schnutí a tuhnutí betonu až na několik měsíců a 

výrazně tak znesnadňuje průmyslové využití, kde čas hraje významnou roli v 

ekonomice výstavby. Dalším problémem je nízká objemová hmotnost pazdeří (pouze 

110 až 140 kg/m3), jež brání přirozenému zhutnění materiálu gravitační silou, což vede 

k vysoce poróznímu materiálu a také špatným mechanickým vlastnostem. [2] 

Obr.4: Aplikace stříkaného konopného betonu na obvodovou stěnu objektu [1] 

3.3.3   Metody výroby konopného betonu 

Máme tři základní metody výroby, a to jsou prefabrikace, klasická výroba na 

stavbě s pomocí cementové míchačky, a nakonec stříkaný beton. Prefabrikace je 

v případě konopného betonu asi nejméně využívaná metoda. Postup spočívá ve výrobě 
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bloků konopného betonu, jež jsou po vyjmutí z forem a zatuhnutí dopravovány na 

stavbu a jejich použití se podobá zdění z keramických bloků nebo cihel. [14]  

Výroba v míchačce na stavbě je velmi podobná výrobě klasické cementové malty 

a vyžaduje použití přístroje s dostatečnou rotační energií, aby dokázala smísit pojivo a 

konopné pazdeří v suchém stavu, k čemuž se následně přilévá voda. Tento postup se 

používá proto, aby konopné pazdeří nestihlo nasáknout příliš velké množství vody, což 

by pak negativně ovlivnilo dobu tuhnutí směsi. [14]  

Velké množství vody, které se nasákne do pazdeří, nejefektivněji řeší metoda 

stříkaného betonu, jež se právě díky tomu začíná v poslední době dostávat do popředí. 

Aby se předešlo přílišné saturaci, se je suchá směs vápna a pazdeří vedena vzduchovou 

hadicí, na jejímž konci je teprve smísena s vodou rozptýlenou rozprašovací tryskou 

(podobně jako je tomu při aplikaci stříkaných, torkretových betonů) a konopné pazdeří 

tak nemá čas absorbovat tak významné množství vody, jako při standardním postupu 

výroby konopného betonu. [2], [5], [14] 

3.3.4   Vlastnosti konopného betonu 

Zásadní fyzikální a mechanické vlastnosti, které nás zajímají, jsou objemová 

hmotnost, pevnost v tlaku a Youngův modul pružnosti.  

Objemová hmotnost je definovaná jako hmotnost objemové jednotky příslušné látky. 

Zatímco cementový, hutný beton má objemovou hmotnost kolem 2200 kg.m3, konopný 

beton dosahuje pouze hodnot kolem 450 kg.m3. To je samozřejmě způsobeno volbou 

plniva, které má v případě kameniva tuto hodnotu až 100krát vyšší než pazdeří. [2], [12] 

Tlaková pevnost konopného betonu je v první řadě závislá na použitém typu 

pojiva a jeho poměru vůči vodě neboli vodním součiniteli. Významným faktorem je 

Graf 3: Závislost tlakové pevnosti na vodním součiniteli u Pojiva Tradical PF70 [15] 
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také způsob výroby, neboť ten do značné míry ovlivní kvalitu směsi. V tomto směru je 

ideální výroba prefabrikováním, neboť v takovém případě je možné zajistit pro výrobu 

vhodné podmínky, aby došlo k plné aktivaci pojiva při minimálním množství vody, 

která by jinak byla absorbována konopným pazdeřím. Rozdílem oproti cementovému 

betonu je také to, že kaše vyrobená pouze z pojiva smíchaného s vodou má lepší 

mechanické vlastnosti, než když se smísí s pazdeřím. Obecně se dá říct, že čím více 

konopného pazdeří beton obsahuje, tím horší výsledné pevnosti směs může dosáhnout. 

Tlaková pevnost se nejčastěji pohybuje v rozmezí 0,2 až 1 MPa [14] 

Modul pružnosti v tahu neboli Youngův modul, je základní mechanickou 

vlastností konstrukčních látek a vychází z definice Hookeova zákona jako poměr napětí 

𝜎 a poměrné deformace 𝜀. Konopný beton nemá konstantní hodnotu pro Youngův 

modul z důvodu velké variability a nelineárního chování dokonce i v pružné oblasti. 

Hodnota se pohybuje zhruba v rozmezí 2 až 40 MPa. [2] 

Výsledky mnohých laboratorních testů ukazují, že objemová hmotnost a tlaková 

pevnost jsou u konopného betonu poměrně stálé a opakovatelné, zatímco výsledky pro 

Youngův modul pružnosti jsou velmi variabilní a pohybují se v rozmezí od velmi 

špatných hodnot k hodnotám excelentním (ve vztahu k použití jakožto stavebního 

materiálu) [2] 

Posledním důležitým faktorem, který ovlivňuje všechny výše zmíněné atributy, je 

čas. Konopný beton ke svému zrání potřebuje více času, než betony na bázi cementu a 

jeho plné vlastnosti se projeví spíše v horizontu let než měsíců.  

3.3.5   Použití konopného betonu 

Konopný beton má vhledem k velké variabilitě mechanických a tepelných 

vlastností poměrné široké možnosti využití (viz obr. 5). Zejména se jedná o výplně 

podlah a střešních konstrukcí a stěnové konstrukce. Jednotlivá použití se liší poměrem 

složek, z nichž se konopný beton skládá.  

Podobně jako tradiční cementový beton má i konopný beton v čerstvém stavu 

dostatečnou tekutost, aby bylo zajištěno snadné zpracování při betonáži nebo nástřiku. 

Podle způsobu použití musí beton splňovat určitá kritéria, co se tepelných a 

mechanických vlastností týče: 

Beton používaný na výrobu zdí mívá objemovou hmotnost kolem 400 kg/m3 a 

tepelnou vodivost kolem 0,1 W/m.K. Často jsou zdi z konopného betonu budovány do 

dřevěných rámů, které pomáhají zajistit jejich nosnost. Minimální pevnost v tlaku je 0,2 

MPa a modul pružnosti 15 MPa. Standardní způsob stavby stěn probíhá tak, že je beton 

nanášen ve vrstvách do bednění a následně je mírně mechanicky hutněn, což vyžaduje 
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vhodnou tekutost směsi. Obvyklý poměr hmotnosti pojiva a pazdeří je v tomto případě 

zhruba 0.5, tedy dva kilogramy pojiva na jeden kilogram pazdeří. [1], [14] 

Beton využívaný na střešní izolaci se vyznačuje velmi nízkým obsahem pojiva a 

nízkou výslednou objemovou hmotností kolem 250 kg/m3. Zato však má velmi dobré 

tepelně izolační vlastnosti, jelikož výsledná směs má tepelnou vodivost kolem 0,06 

W/m.K. Pevnost v tlaku je minimální a pohybuje se kolem 0,05 – 0,1 MPa s modulem 

pružnosti 3 MPa. Obvykle používaný poměr pojiva a pazdeří je 1, tedy jeden kilogram 

pojiva na jeden kilogram pazdeří [14] 

Beton využívaný na podlahové izolační vrstvy mívá vyšší hustotu kolem 500 

kg/m3 a tepelnou vodivost kolem 0,12 W/m.K. Jeho horší tepelně izolační vlastnosti 

jsou vyváženy vyšší pevností, jež je pro tento způsob použití nezbytná. [14] 

Obr.5: Tradiční využití konopného betonu v různých částech budovy [14] 
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4   ŘEPKA  

Brukev řepka (lat. Brassica napus) je jednoletá rostlina z čeledi brukvovitých. Pěstuje 

se ve dvou poddruzích – Brukev řepka olejka a Brukev řepka tuřín. Častěji se v České 

republice setkáme určitě s první jmenovanou řepkou olejkou, která je v období od 

dubna do září na polích nepřehlédnutelná díky své výrazné žluté barvě (viz obr. 6). Na 

území dnešní České republiky se pěstuje již od 13. století jako ozimá nebo jarní plodina. 

V posledních době však došlo k výraznému nárůstu osevních ploch. V roce 2017 to bylo 

400 tisíc hektarů, což představuje více než 10 % veškeré zemědělské půdy, zatímco 

před 25 lety to bylo pouze 140 tisíc hektarů. [8], [16]  

4.1   Vlastnosti a využití: 

Rostlina je 50 až 120 cm vysoká a jejími plody jsou šešule o délce cca 5 cm, 

v nichž dozrávají olejnatá semena, jež se nejčastěji využívají jako přísada na výrobu 

metylesteru do biopaliv nebo pro gastronomické potřeby. Právě nástup obliby biopaliv 

v kombinaci s dotacemi a nařízeními Evropské unie o povinném přidávání biopaliv do 

pohonných hmot způsobil masivní nárůst ploch, na kterých je dnes tato plodina na 

našem území pěstována. [16] 

 Po zpracování semen zůstanou pevné části neboli pokrutiny, které je možné 

částečně použít jako krmivo pro dobytek. Zbytek řepkové slámy zůstává víceméně jako 

odpadní materiál a je třeba vymyslet efektivní způsoby jeho dalšího využití. Vzhledem 

ke své značné tvrdosti není řepková sláma příliš vhodná jako podestýlkový materiál. 

Obr. 6: Pohled na pole s kvetoucí Řepkou olejkou [25] 
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 Jedním z možných způsobů využití, který se v poslední době testuje, je použití 

řepkové slámy jako náhradu dřevěných třísek do jádrové vrstvy OSB desek (Oriented-

Strand-Board neboli deska z orientovaných třísek). Touto náhradou dojde k jejímu 

vylehčení, neboť řepková sláma má výrazně menší hustotu než dřevní hmota, jež se pro 

tyto účely standardně využívá. Tato náhrada s sebou nenese žádný významný pokles 

mechanických vlastností, pouze se mírně sníží modul pružnosti a ohybová pevnost 

kolmo na vlákna desky. Analýzy a měření ukázaly, že se hustota OSB desek dá snížit 

pomocí řepkové slámy až na 530 kg, aniž by tato deska přestala být použitelná pro 

stavební účely. [17] 

 

Z výsledků v tabulce 2 vyplývá, že desky o objemové hmotnosti 590 kg/m3 

dosahují velmi podobných hodnot modulu pružnosti a ohybové pevnosti, jako 

standardní, průmyslově vyráběné OSB desky. Pouze u hodnot tahové pevnosti byly 

naměřené hodnoty výrazněji horší cca o 30 až 50 %. Mechanické vlastnosti desek o 

objemové hmotnosti 470 kg/m3 jsou až na ohybovou pevnost kolmo na vlákna 

dostatečné pro OSB desky typu 3 (dle EN 300 2006). Aby byla splněna i tato hodnota, 

je třeba vyrábět desky o objemové hmotnosti 530 kg/m3 a vyšší. Z výsledků je zřejmé, 

že desky s obsahem řepkové slámy mohou být plnohodnotnou náhradou za klasické 

desky při výrazně nižších nákladech na materiál. [17] 

Z dalších možností využití řepkové slámy by se dala ještě zmínit výroba pálených 

cihel, kde se řepková drť využívá jako levné a účinné lehčivo. Množství použité drti se 

Tab.2: Mechanické vlastnosti OSB desek s jádrovou vrstvou z řepkové slámy [17] 
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v takovém případě pohybuje mezi 5 a 15 % celkové hmotnosti jílové směsi a má 

pozitivní vliv na tepelné vlastnosti výrobku.  [18] 

4.2   Řepkový beton  

Řepkový beton je stejně jako konopný beton vyráběn ze směsi vápenného pojiva, 

vody a rostlinných částic, v tomto případě drcené řepkové slámy. Řepková agregát má 

relativně konstantní velikost částic 0,5x3x15 mm. Pojivo nejčastěji používané pro 

výrobu toto betonů se nazývá Tradical PF70 a je tvořeno 75% Ca(OH)2, 15% 

hydraulického vápna a 10% pucolánu. Výsledné vlastnosti betonu pak závisí na poměru 

míchání těchto tří složek (voda, pojivo, plnivo). Postup výroby vzorků je jednoduchý a 

stejný jako u konopného betonu. To betonové míchačky se vloží všechny komponenty a 

následně se několik minut míchají, dokud nevznikne homogenní směs.  Směs je pak 

ručně naplněna do forem a zhutněna pro odstranění vzduchových bublin a dutin. Vzorky 

jsou poté umístěny do místnosti o stálé relativní vlhkosti (90%) a teplotě (18 °C). Po 

třech dnech zrání jsou vzorky z forem vyňaty, aby bylo umožněno plné zrání betonu. 

Poté vzorky potřebují dostatek času pro zrání, což muže být i více než půl roku. [19] 
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5   ÚKOLY A CÍLE 

 

5.1   Cíle výzkumu 

Cílem bakalářské práce je výzkum a vývoj nového, ekologicky šetrného 

kompozitního materiálu na bázi sekundárních produktů zemědělské výroby. Bude 

vytvořen široký soubor vzorků bio betonu s různým poměrem pojiva a plniva. Na těchto 

vzorcích budou provedeny zkoušky mechanických a tepelných vlastností. Předpokládá 

se, že vzorky s vzorky s vyšším podílem pojiva budou mít lepší mechanické vlastnosti, 

na druhou stranu na tom budou hůře ohledně tepelných vlastností. Bude tak vytvořeno 

několik variant ekologicky šetrných kompozitních materiálů pro co nejširší možné 

využití ve stavebním průmyslu.  

Použitá pojiva:  

 vápenné pojivo Tradical PF 

 struska s vodním sklem.  

Použitá plniva:  

 konopné pazdeří 

 řepková sláma 

 pšeničná sláma 

Zkoumané parametry: 

 Fyzikální vlastnosti – Objemová hmotnost 

 Tepelné vlastnosti – Tepelná vodivost a měrná tepelná kapacita 

 Mechanické vlastnosti – Tlaková pevnost 

 Vlhkostní vlastnosti – Hmotnostní vlhkost 

 

5.2   Úkoly 

 Vyrobit několik sad vzorků pro zajištění dostatečného množství dat k určení 

materiálových charakteristik daných směsí  

 Vzorky otestovat a porovnat získané hodnoty 

 Diskutovat o zjištěných rozdílech a navrhnout optimální hodnoty poměru složek 
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6   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

6.1   Vzorky 

Celkem bylo vyrobeno 12 sad vzorků s použitím tří druhů agregátů a dvou druhů 

pojiva 

6.1.1   Použité materiály 

Základem pro výrobu vzorků betonu jsou rostlinné agregáty.  

 Prvním z nich je konopné pazdeří (viz obr. 7) zakoupené u firmy NORICUM 

s.r.o. Jedná se o průmyslově vyráběný agregát vysoké kvality s konstantní 

velikostí a délkou částic kolem 10 mm.  

 Druhým je řepková sláma vypěstovaná v České republice, kterou bylo před 

použitím nutné ručně nastříhat na požadovanou velikost, jelikož se zatím pro 

podobné účely nepoužívá a není ji tak možné zakoupit v odpovídající kvalitě.  

 Třetím agregátem je pšeničná sláma pocházející z České republiky, která byla 

také ručně nastříhána a do testu byla zařazena spíše ze zvědavosti autora. 

Obr.7: Konopné pazdeří použité pro vzorky č. 1 ,2, 5, 8, 9, 10 a 11 

Jako pojivo byl použit přípravek Tradical PF 70 od firmy Lhoist UK, což je 

celosvětově používaná směs vhodná pro výrobu konopného betonu pro použití zejména 
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na stavbu zděných a dalších vertikálních konstrukcí, jež se také objevuje v mnoha 

jiných výzkumech vlastností a použití konopného betonu. Skládá se ze 75% vzdušného 

hydraulického vápna s obsahem CaO 98%, 15% přírodního hydraulického vápna a 10% 

pucolánu. Jako druhý typ pojiva byla použita vysokopecní struska v kombinaci 

s křemičitanem sodným Na2SiO3, od čehož se očekávalo vytvoření geopolymeru 

s rostlinným agregátem.  

6.1.2   Složení vzorků 

Pro stanovení výchozího poměru jednotlivých složek bylo použito znalostí 

získaných z literatury zabývající se problematikou rostlinných betonů a výrobou 

hempcrete. [1], [14]  

Celkem bylo vytvořeno 12 směsí, z nichž je 7 založeno právě na konopném 

pazdeří, 4 na řepkové slámě a jedna na slámě pšeničné. V devíti případech bylo použito 

pojivo Tradical PF70 a tři zbývající jsou vyrobeny s pojivem na bázi vysokopecní 

strusky s přídavkem křemičitanu sodného (takzvané vodní sklo).  

 

Tab.3: Tabulka jednotlivých směsí. Čísla znázorňují poměr objemu plniva, pojiva 

a vody (10:4:5…). Konopí = konopné pazdeří, řepka = řepková sláma, PF70 = pojivo 

Tradical PF70, struska = pojivo ze směsi vysokopecní strusky a křemičitanu sodného 
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6.1.3   Výroba vzorků 

Výroba probíhala v laboratořích speciálně určených k výrobě betonu v prostorách 

Fakulty stavební na ČVUT v Praze. Vzhledem k zamýšlenému testování byl zvolen 

formát krychle 100 x 100 x 100 mm. K samotné výrobě byl použit míchací přístroj 

SPAR mixer.  

 

Obr.8: Míchání směsi pazdeří a pojiva Tradical PF v přístroji SPAR 

Výrobní postup byl takový, že po navážení jednotlivých složek byl agregát vsypán 

do mixu a následně k němu byl přilit roztok pojiva a zhruba poloviny množství vody, 

aby došlo k jeho snazšímu aktivování. Následně byl zbytek vody postupně přiléván do 

mixovacího přístroje. Vzorek byl promícháván 3-5 minut, dokud nebyla směs náležitě 

homogenní. Formy na vzorky byly před naplněním potřeny olejem, aby bylo usnadněno 

jejich následné vyjmutí. Plnění probíhalo po vrstvách, přičemž každá vrstva byla 

hutněna dřevěným tloukem, pokud tomu konzistence směsi dovolila. Od každého typu 

směsi byly vyrobeny 3 vzorky. Po naplnění forem byly vzorky odneseny do skladu, kde 

začalo jejich tuhnutí a postupné vysychání. Po cca 4 dnech byly vzorky vyjmuty 

z forem a opět uskladněny, tentokrát na 60 dní, než se mohlo započít s jejich měřením a 

zkoušením.  
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Obr.9: Plnění formy a hutnění směsi. Jedná se o vzorek z konopného pazdeří s pojivem 

Tradical PF70 

6.2   Zkoušení vzorků 

Zkoušky vzorků proběhly pod odborným dozorem v prostorách zkušebních 

laboratoří materiálového inženýrství a chemie Fakulty stavební na ČVUT v Praze. 

Zkoušky probíhaly dle platných zásad a norem České republiky. 

6.2.1   Měření fyzikálních vlastností 

Po skončení doby nutné k tuhnutí, byly všechny vzorky zváženy a změřeny, aby 

mohla být určena jejich objemová hmotnost. Měření probíhalo pomocí elektronického 

posuvného měřítka a zváženy byly na elektronické laboratorní váze Explorer Pro. Po 

zjištění délky, šířky, a výšky byl vypočten objem podle vzorce (3).  

   𝑉 = 𝑎. 𝑏. 𝑣 [𝑚𝑚 ]      (3) 

Po zjištění hmotnosti byla následně vypočtena objemová hmotnost dle vzorce (4) 

𝜌 =  [𝑘𝑔 𝑚⁄ ]      (4) 

Takto byly změřeny všechny tři vzorky dané směsi a z těchto hodnot byla 

vypočtena průměrná objemová hmotnost dle vzorce (5)  

𝜌∅ = [𝑘𝑔 𝑚⁄ ]      (5) 

6.2.2   Měření tepelných vlastností vzorků 

Z tepelných vlastností byla změřena tepelná vodivost 𝜆 [W/m.K] a tepelná 

objemová kapacita c [J/m3.K]. 
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Tepelná vodivost je brána jako schopnost materiálu vést teplo a je jedním je 

základních ukazatelů izolačních schopností materiálu. Čím je tato hodnota nižší, tím 

lepším izolantem materiál je. 

Objemová tepelná kapacita c byla z důvodu vyšší vypovídající hodnoty 

přepočtena na měrnou tepelnou kapacitu cn neboli měrné teplo. Takto hodnota nám říká, 

jaké množství tepla je potřeba k ohřátí jednoho kilogramu materiálu o jeden stupeň 

celsia. Pro tento převod bylo použito vztahu (6). 

𝑐 =
∅

 [
.

]      (6) 

Měření bylo prováděno na přístroji ISOMET 2014. Přístroj umožňuje několik 

různých způsobů měření. Buď pomocí jehlové sondy nebo pomocí příložné sondy. 

Jehlová sonda je vhodnější pro měření porózních materiálů, a proto byla použita sonda 

příložná, což můžeme vidět na obrázku 10. Jedno měření trvá zhruba 10 minut. Jedná se 

o dynamickou metodu, a tudíž je potřeba počítat s určitou chybou měření. Dle výrobce 

Applied Presicion přístroj měří tepelnou vodivost s maximální chybou 5% naměřené 

hodnoty +0,001 W/m.K a objemovou kapacitu s maximální chybou 15% naměřené 

hodnoty +1.103 J/m3.K. Je však třeba brát v potaz fakt, že povrch vzorků není dokonale 

hladký a rovný, takže reálná chyba může být ještě o něco větší. Pro naše účely je to ale 

chyba zanedbatelná a výsledky jsou dostatečně vypovídající pro porovnání tepelných 

vlastností jednotlivých směsí. Měření bylo opět provedeno u všech vzorků, tedy 3 pro 

každou směs.  

Obr.10: Měření tepelných vlastností pomocí příložné sondy a vzorky čekající na 

zkoušení 
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6.2.3   Měření mechanických vlastností vzorků 

Mechanické zkoušky byly provedeny na přístroji PF 100. Cílem bylo zjistit 

tlakovou pevnost 𝜎 [𝑀𝑃𝑎] daných vzorků. 

Tlaková pevnost je jedním z nejdůležitějších parametrů, na který byly vzorky 

navrhovány. Je to ukazatel schopnosti materiálu vzdorovat svislému silovému účinku, 

který je nejčastějším typem zatížení v konstrukcích z bio betonu. Výsledek je proto 

velmi důležitý pro použitelnost směsí v reálné výstavbě. [12] 

Zkouška probíhala tak, že byly vzorky umisťovány do středu desky pod pístem 

přístroje, jež na ně vyvíjel svislý tlak, dokud nedošlo k předem dané deformaci, která 

byla v našem případě nastavena na 10 milimetrů. Tato hodnota měla nejlépe 

odpovídat velikosti vzorků a pružnosti materiálu, která se očekávala vyšší než u 

cementového betonu, vzhledem k značné pružnosti rostlinných agregátů. 

Výsledkem zkoušky je pevnostní diagram zobrazující nárůst použité síly 

v závislosti na vzrůstající deformaci. Výsledná maximální dosažená síla Fm [kN] se 

potom převedla na tlakovou pevnost pomocí vzorce (7). 

𝜎 =  [𝑀𝑃𝑎]      (7) 

Hodnota A je průřezová plocha vzorku ve směru kolmém na působící sílu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.11 a 12: Vzorek před a po provedení tlakové zkoušky 
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6.2.4   Měření hmotnostní vlhkosti 

Poslední testování proběhlo na již porušených vzorcích z tlakové zkoušky. Jeho 

cílem bylo zjistit hmotnostní vlhkost vzorků v době jejich testování, neboť vlhkost hraje 

významnou roli při posuzování mechanických i tepelných vlastností. Stejná směs může 

při rozdílné vlhkosti dosáhnout diametrálně odlišných výsledků, jako je tomu i 

v případě cementového betonu. Hmotnostní vlhkost je procentuální vyjádření obsahu 

vody vázané v materiálu. 

Zkoumaný vzorek byl umístěn na váženku. Váženka je zkušební miska 

z borosilikátového skla o známé hmotnosti. Spolu s váženkou se vzorek zvážil a poté 

byl umístěn do vysoušecí pece na dobu nutnou k jeho naprostému vysušení. Po vysušení 

se vzorek opět zvážil. Z rozdílu hodnot se vypočetla hmotnostní vlhkost vzorku Wh 

podle vzorce (8). 

𝑤 =
( ) ( )

∗ 100 [%]    (8) 
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7   VYHODNOCENÍ A DISKUZE 

Z důvodu větší přehlednosti výsledků byly vzorky rozděleny do dvou skupin 

podle použitého agregátu a v následujících tabulkách bude vždy uvedena průměrná 

hodnota všech výsledků pro daný typ směsi. Vzorek z pšeničné slámy byl přiřazen ke 

vzorkům z řepkové slámy. 

7.1 Fyzikální a mechanické vlastnosti 

Jako první si ukážeme, jak dopadly vzorky při testu mechanických vlastností. 

číslo název 
obj. hmotnost 

[kg/m^3] 
tlak 

síla [kN] pevnost [MPa] 

1 
Konopí + PF70 

10:4:5 
358,40 2,41 0,24 

5 
Konopí + PF70 

10:10:10 
538,81 4,89 0,49 

9 
Konopí + PF70 

10:10:5 
769,64 27,44 2,76 

10 
Konopí + PF70 

10:10:6,7 
638,09 14,13 1,42 

11 
Konopí+ PF70 

10:10:8,3 
513,62 7,38 0,75 

     

2 
Konopí + 

struska 10:4:5 
517,22 7,94 0,79 

8 
Konopí + 

struska 10:10:5 
682,44 3,29 0,33 

Tab.4: Naměřené průměrné hodnoty směsí z konopného pazdeří 

číslo název 
obj. hmotnost 

[kg/m^3] 
tlak 

síla [kN] pevnost [MPa] 

6 
Řepka + PF70 

10:10:10 
488,62 5,74 0,58 

12 
Řepka + PF70 

10:10:5 
852,45 26,95 2,71 

4 
Řepka + PF70 

10:4:5 
365,32 2,42 0,24 

3 
Řepka + 

struska 10:4:5 
714,78 9,70 0,98 

7 
Sláma + PF70 

10:10:8 
608,99 4,36 0,44 

Tab.5: Naměřené průměrné hodnoty směsí z řepkové slámy a pšeničné slámy 
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Z výsledků je na první pohled vidět, jak moc se jednotlivé směsi svými 

vlastnostmi liší. Objemová hmotnost se pohybuje v rozmezí 350 až 850 kg/m3 

s průměrnou hodnotou 587kg/m3 a tlaková pevnost dokonce v rozmezí 𝜎 =0,24 - 2,76 

MPa s průměrnou hodnotou 0,98 MPa. Směsi s nízkým podílem pojiva (vzorky 1 a 4) 

mají tyto hodnoty ze všech testovaných vzorků nejnižší. Nejlepších hodnot v tomto 

směru naopak dosáhly vzorky s nejvyšším podílem pojiva, respektive nejnižším vodním 

součinitelem. Jedná se o vzorky č. 9 a 12, které se blíží k hranici 3 MPa pevnosti 

v tlaku, což se dá v případě betonu s bioagregátem považovat za vynikající hodnotu. 

Tyto výsledky samozřejmě nejsou příliš překvapivé, neboť i v případě cementového 

betonu hraje vodní součinitel zásadní roli na výsledných mechanických vlastnostech. 

Výjimku v tomto směru tvoří vzorek číslo 8 s pojivem na bázi strusky, který i přes 

vysoký podíl pojiva v testu mechanických vlastností propadl.  

Zajímavé je porovnání výsledků vzorků betonu, obsahujícího pojivo ze strusky a 

vodního skla (roztoku křemičitanu sodného), které můžeme vidět v grafu 4. Při poměru 

složek 10:4:5 totiž dosáhly výrazně lepších výsledků než v případě vzorků s pojivem 

Tradical PF70, zatímco při poměru 10:10:5 tomu bylo přesně naopak (viz graf 5). 

Důvodem tohoto rozdílu může být vyšší potřeba vody pro aktivaci pojiv na bázi strusky 

s vodním sklem. Dalším problémem, který tyto vzorky (2, 3 a 8) měly, je fakt, že brzy 

po začátku tuhnutí se na jejich povrchu začaly objevovat solné výkvěty, které 

nesvědčily o ideálním chemickém působení mezi pojivem a agregáty, ať už se jednalo o 

konopné pazdeří či o řepkovou slámu. Vzhledem k tomu tuto kombinaci nelze příliš 

doporučit pro použití v praxi a bylo by potřeba navrhnout a vyzkoušet směs o jiném 

složení. 

  

Grafy 4 a 5: Porovnání mechanických vlastností vzorků s různými druhy pojiva 
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Dalším zajímavým jevem je překvapivě dobrý výsledek vzorků obsahujících 

řepkovou slámu, které dosahovaly velmi podobných hodnot, jako vzorky s konopným 

pazdeřím při stejném poměru složek. V případě vzorků s poměrem 10:10:10 jsou tyto 

výsledky dokonce lepší (viz graf 6). Zdá se, že minimálně po této stránce je použitelnost 

řepkové slámy jako agregátu do bio betonu na velmi dobré úrovni. 

 

Graf 6: Porovnání vzorků se stejným poměrem složek a různým agregátem 

Dále je vhodné zmínit, jak velký rozdíl je ve výsledcích vzorků, lišících se pouze 

hodnotou vodního součinitele. Tento jev lze krásně demonstrovat na výsledcích vzorků 

9, 10, 11 a 5, které mají shodně pojivo Tradical PF70 doplněné o agregát z konopného 

pazdeří, ale liší se právě poměrem vody a pojiva. Zatímco vzorek č. 5 s hodnotou 

součinitele w = 1 dosáhl průměrné hodnoty pouze 0,49 MPa, tak vzorek č. 9 s hodnotou 

součinitele 0,5 už má pevnost více než pětinásobě vyšší (viz graf 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Vliv vodního součinitele na hodnotu tlakové pevnosti vzorků 
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Vztah tlakové pevnosti a objemové hmotnosti

Objemová hmotnost Tlaková pevnost

Stejně jsou na tom i vzorky s obsahem řepkové slámy. Do budoucna by bylo 

určitě zajímavé zjistit, kam až by hodnota tlakové pevnosti mohla stoupnout se 

zmenšující se hodnotou w. 

Poslední graf v rámci mechanických vlastností ukazuje, že existuje určitá spojitost 

mezi hodnotami dosažené tlakové pevnosti a objemové hmotnosti. Všeobecně se dá říct, 

že vzorky o větší objemové hmotnosti mají předpoklady mít i dobré mechanické 

vlastnosti. Z toho trendu nejvíce vybočují vzorky se struskovým pojivem a vzorek 

s obsahem agregátu z pšeničné slámy. Jak uvidíme dále, tato odlišnost není náhodná a 

můžeme jí pozorovat i u dalších zkoušek 

Graf 8: Závislost tlakové pevnosti a objemové hmotnosti 

7.2   Tepelné vlastnosti 

Tepelná vodivost je jeden ze dvou nejdůležitějších parametrů, kterými se tato 

práce zabývá a zároveň jednou ze zásadních vlastností ovlivňujících výběr 

konstrukčního materiálu. Oproti tlakové pevnosti je tu samozřejmě ten rozdíl, že čím 

nižší hodnota, tím lepší. Dosažené hodnoty testovaných vzorků se pohybují mezi 0,085 

a 0,237 [W/m.K], s průměrnou hodnotou 0,133 [W/m.K], což je sice horší hodnota, než 

mají běžně používané izolační materiály, jako je například pěnový polystyren, ale 

zároveň je to podstatně lepší, než hodnoty cementového betonu. [12] 

        Materiál        𝝀 [W/m.K]        Materiál        𝝀 [W/m.K] 
hutný beton (2200kg/m3) 1,100 pěnový polystyren 0,050 
perlitbeton (500kg/m3) 0,130 minerální vata 0,048 
pórobeton (580kg/m3) 0,180 skelná vata 0,042 

 

Tab.6: Tabulkové hodnoty některých běžných stavebních materiálů [12] 
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Nyní se podíváme, jak si naše vzorky vedly při měření tepelné vodivosti a 

tepelné kapacity 

číslo název 
Tep. vodivost 

[W/m.K] 
Měrná tepelná kapacita 

[J/kg.K]  

1 
Konopí + PF70 

10:4:5 
0,092 913,3 

5 
Konopí + PF70 

10:10:10 
0,117 1152,5 

9 
Konopí + PF70 

10:10:5 
0,237 1135,0 

10 
Konopí + PF70 

10:10:6,7 
0,162 1203,1 

11 
Konopí+ PF70 

10:10:8,3 
0,118 1268,8 

    

2 
Konopí + 

struska 10:4:5 
0,109 632,9 

8 
Konopí + 

struska 10:10:5 
0,133 1319,5 

Tab.7: Výsledky měření tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity vzorků 

s pazdeřím 

 

číslo název 
Tep. vodivost 

[W/m.K] 
Měrná tepelná kapacita 

[J/kg.K]  

6 Řepka + PF70 
10:10:10 

0,113 1340,507 

12 Řepka + PF70 
10:10:5 

0,212 1005,9 

4 Řepka + PF70 
10:4:5 

0,093 1365,0 

3 Řepka + 
struska 10:4:5 

0,126 931,8 

7 Sláma + PF70 
10:10:8 

0,118 1217,9 

    
 

Tab.8: Výsledky měření tepelné vodivosti a kapacity vzorků s řepkovou slámou  
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Z testovaných vzorků si v oblasti tepelné vodivosti nejlépe vedly ty s poměrem 

složek 10:4:5, což můžeme vidět na grafu 9. 

 

Graf 9: Tepelná vodivost vzorků se shodným poměrem složek 10:4:5 

Z výsledků je patrné, že vzorky s pojivem Tradical PF dosahují o 10 až 20 % 

lepších tepelné izolačních vlastností než vzorky se struskou. Dále vzorky s konopným 

agregátem mají tyto vlastnosti nepatrně lepší oproti vzorkům s řepkovou slámou. Tento 

rozdíl již však není tak markantní a dá se říct, že oba tyto výsledky jsou velmi dobré.  

 

Graf 10: Porovnání vzorků se stejným poměrem složek, ale různým agregátem 

Jak si vedly vzorky o stejném poměru složek, ale s rozdílnými agregáty, ukazuje 

graf 10. V podstatě se dá říct, že jsou si tyto hodnoty napříč agregáty velmi podobné. U 

vzorků s menším podílem vody se mírně dostávaly do popředí směsi s agregátem 

z řepkové slámy, které se dokonce dostávaly před vzorky s agregátem z konopného 
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Závislost tepelné vodivosti a pevnosti v tlaku

Tlaková pevnost Souč. tep. vodivosti

pazdeří. Při poměru složek 10:10:5 však již dosažené hodnoty tepelné vodivosti nejsou 

nijak oslnivé. 

Zásadní otázkou však je, jaký poměr složek je ideální pro získání co nejlepších 

mechanických vlastností při zachování dobrých tepelně izolačních vlastností. Na 

následujícím grafu je velmi dobře vidět, že tyto dva parametry mají mezi sebou téměř 

přímou úměrnost – se stoupající pevností stoupá i součinitel tepelné vodivosti. 

 

Graf 11: grafické znázornění závislosti tepelné vodivosti a tlakové pevnosti vzorků 

 

Vzorky s nejlepšími hodnotami v jedné oblasti jsou zároveň nejhorší v oblasti 

opačné. Jediné vzorky, které nějak vybočují z tohoto trendu, jsou vzorky s obsahem 

struskového pojiva, které se však ukázaly být vcelku nevhodné z důvodů zmíněných 

výše, a také vzorek s obsahem pšeničné slámy, který nedosahuje zvlášť dobré hodnoty 

ani v jednom z těchto aspektů. Pšeničná sláma se během testování ukázala jako 

poměrně nevhodná, což je zřejmě způsobeno stavbou jejího stonku, který je příliš 

měkký a zároveň je potažený jakýmsi voskovitým filmem, který brání dobrému spojení 

s ostatními složkami betonu. 
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7.3   Hmotnostní vlhkost 

Posledními zjištěnými parametry jsou hodnoty hmotnostní vlhkosti. 

 

Graf 12: Srovnání hodnot hmotnostní vlhkosti vzorků 

Z hodnot grafu 12 je patrné, že vlhkostní hmotnost vzorků po 60 dnech zrání 

betonu byla při shodných skladovacích podmínkách téměř totožná. Výjimku opět tvoří 

vzorky se struskou, jež měly při poměru složek 10:4:5 vlhkostní hmotnost nezvykle 

vysokou, zatímco u poměru 10:10:5 byla zase překvapivě nízká 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafy 13 a 14: Porovnání výsledků hmotnostní vlhkosti mezi agregáty a mezi 

vzorky se stejným agregátem, ale rozdílným poměrem složek 
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Z grafu 13 vyplývá, že vzorky s obsahem konopného pazdeří mají při shodném 

poměru složek nižší hmotnostní vlhkost než vzorky z řepkové slámy. Tento rozdíl není 

příliš velký a pohybuje se kolem 10 až 15 %. Z grafu 14 pak vyplývá, že počáteční 

množství vody ve vzorku jednoznačně neurčuje výslednou vlhkost, neboť nejmenší 

hodnotu vlhkosti překvapivě měl vzorek s nejvyšším počátečním množstvím vody. 
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8   ZÁVĚR 

Z výsledků testovaných vzorků je patrné, že je možné s betony s rostlinnými 

agregáty dosáhnout úpravou míchacího poměru lepších mechanických vlastností. 

Vzorky 9 a 12 s poměrem složek 2:2:1 si vedly nad očekávání dobře a pomohly ke 

splnění cíle této práce. Konopný beton, který běžně dosahuje pevnosti kolem 0,5 MPa 

[14] při použití stejného pojiva, se díky úpravě poměru složek povedlo vylepšit až na 

pevnost 2,76 MPa, což je více než pětinásobek. Bohužel toto zlepšení bylo dosaženo na 

úkor tepelně izolačních vlastností, které jsou při tomto poměru složek více než 2x horší. 

Otázkou tak je, zdali má smysl se do budoucna pokoušet o navyšování mechanických 

vlastností, když je zřejmé, že v tomto směru nikdy nebude konkurovat cementovému 

betonu a navyšováním pevnosti přichází o svou hlavní přednost, tedy výborné tepelně 

izolační vlastnosti? Navíc je toto zvyšování vykoupeno vysokou spotřebou pojiva, které 

je nejdražší složkou, čímž se vytrácí ekonomická výhodnost.  

Dle mého názoru nelze tyto materiály považovat za vhodné na výrobu nosných 

konstrukcí a je do budoucna lepší se zaměřit na jejich izolační vlastnosti než na ty 

mechanické. Je možné dále zefektňovat míchací poměr složek a také je možné zkoušet 

další typy rostlinných agregátů. Jak ukázaly testy vzorků s řepkovou slámou, tak i 

betony s jiným rostlinným agregátem mohou dosahovat zajímavých výsledků. Pěstování 

řepky navíc nemusí splňovat tak přísná kritéria, což je oproti pěstování konopí nemalá 

výhoda. Jestli tomu tak bude i do budoucna, to ukáže čas. 
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