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Druhá připravovaná etapa zahrnuje zateplení 

vnějšího obvodového pláště, včetně soklu pod 

rovinou terénu a ukončující stříšky nad zatep-

lením, které sahá nad rovinu stropu 2. NP.

Produkce svázaných emisí CO
2
 při použití 

slaměných balíků pro stropy a vnitřní stěny 

poklesla na 23%. V případě zateplení obvodo-

vých zdí v druhé etapě u nich dojde k poklesu 

na 57%. Spotřeba energie na vytápění po-

klesla oproti tepelně neizolovanému objektu 

v prvém případě na 65% a v druhém na 37%. 

Z hlediska spotřeby obnovitelných a neobno-

vitelných zdrojů se projevuje významný přínos 

při využití slaměných balíků a hliněné omítky. 

Spotřeba obnovitelných materiálů stoupla v pr-

vém případě oproti použití standardní tepelné 

izolace z 37% na 90% a v druhém  z 5% na 28%, 

protože při zateplení obvodové stěny je nutný 

vysoký podíl konvenčních materiálů z neobno-

vitelných zdrojů nutných z hlediska správného 

fungování konstrukcí.

Bývalý mlýn v Křtinách u Brna
Uskutečněná renovace řeší tepelné izolace vnitřních konstrukcí oddělujících vytápěnou 

a nevytápěnou část domu. V projektu jsou slaměnými balíky realizovány tepelné izolace 

podlahy, stropů, nosné stěny a nenosných příček.

Byla provedena tepelná izolace původního trá-

mového stropu. Vytápěné a nevytápěné míst-

nosti  v 1. a ve 2. nadzemním podlaží oddělily 

nové stěny tepelně izolované slaměnými balíky. 

Dále byly izolovány svislé nenosné stěnové kon-

strukce včetně soklu v 1. nadzemním podlaží 

(NP); vodorovné stropní konstrukce nad celým 

obytným prostorem 2. NP a část stropu 1. NP 

přesahujícího přes obytnou část 1. NP.

Rekonstrukce a tepelné izolace
starších budov s použitím slaměných balíků

K rekonstrukci a tepelné izolaci objektu sla-

měnými balíky byla určena severní obvodová 

stěna domu.

Při zateplení severní stěny byly slaměné balíky 

vkládány po obvodu do žebrové nosné konstrukce 

zakončené polystyrénovými přechodovými pásy 

tak, aby nedocházelo ke kondenzaci na přechodu 

mezi zateplenou a nezateplenou částí fasády.

Produkce svázaných emisí CO
2
 u použití slaměných 

balíků pro severozápadní stěny domu poklesla na 

46%. Spotřeba energie na vytápění poklesla oproti 

původnímu stavu tepelně neizolovanému objektu 

na 81%; v případě izolování všech obvodových stěn 

objektu na 37%. V budově je použito elektrické vy-

tápění. Spotřeba obnovitelných materiálů vzrostla 

více než šestinásobně. 

obnovitelné neobnovitelné
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606,597 47,048

100% 100%

4 519 278 4 241 4 417 29,9 69,5 501,811 38,164

100% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 81%

4 766 1 784 2 982 2 044 11,4 37,5 501,811 38,164

105% 643% 70% 46% 38% 54% 83% 81%

254,436 17,192

42% 37%
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Přehled environmentálních kritérií (Mnichovice)
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[kg]  [kg] [kg] [kg] [kg] [MJ] [W/K] [MWh]

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

5 565 0 5 565 1 570 5,5 14,6 425,194 32,392

100% 0% 100% 10% 8% 7% 100% 100%

18 012 6 613 11 399 15 768 67,3 221,0 291,592 21,065

324% 37% 63% 100% 100% 100% 69% 65%

23 284 1 068 22 216 10 813 56,9 189,1 182,739 11,837

418% 5% 95% 100% 100% 100% 43% 37%

18 139 16 361 1 778 3 578 17,2 52,2 291,592 21,065

326% 90% 10% 23% 25% 24% 69% 65%

24 198 6 839 17 359 6 138 21,3 69,9 182,739 11,837

435% 28% 72% 57% 37% 37% 43% 37%
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Projekt demonstroval dosažení významného snížení spotřeby energie na vytápění ve starších domech, využití ekologické technologie, 

dosažení nízkých investičních nákladů, ověření provedení izolací svépomocí, úsporu vyvolaných emisí výstavbou a  provozem.

Přednosti tepelné izolace slaměnými balíky

• kvalita tepelných izolací slaměnými balíky je plně srovnatelná s izolací 

polystyrenem nebo minerální vlnou

• náklady na materiál jsou nižší než u standardní tepelných izolací

• slaměné balíky, které v současnosti zůstávají odpadem zemědělské 

výroby, jsou místním zdrojem materiálu a nahrazují jiné méně 

ekologické materiály

• stavbu je z velké části možné provádět svépomocí

• stavba má sociální aspekt v oblastech s vysokou mírou 

nezaměstnanosti

• splňuje všechny bezpečností a protipožární normy

• dosahuje nízké energetické náročnosti na výrobu tepelné izolace oproti 

jiným tepelně izolačních materiálům

Rodinný dům

Mnichovice

Obr. 1 – izolace a povr-

chová úprava podlahy.

Obr. 2 – omítání stěny.

Obr. 3 – izolace stěny.
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