


PozITIvNÍ VLIV DŘEVĚrvÝcH oouŮ
Dřevo je obnovite[ná surovina, přesto paradoxně

většina současných stavebních materiá[ů je vyráběna

z neobnovitelných zdrojů ajejich 4irobaje energeticky
vysoce náročná. Dřevoje tehké. pevné, pruŽné. pro.
dyšné a přitom qlborně tepelně izoluje. Je to materiáL,
který provází č|ověka od prvopočátkůjeho existence,
a protojsou dŤevěné stavby podvědomě vnímányjako
prateBtelsr.

Máme lesů a dřeva má[o?
Třetina našeho územíje porostlá |esem. V tomto
ohtedu je Česko dvanáct5ím nejtesnatějším státem
v Evropé. V zásobé dřeva najeden hektar Lesajsme
s246 n1/ha na 4. místě a V ročním přírůstu dřeva na hek-
tar (7,8 m,/ha) na 6' místě pomyslných evropských
tabulek. V českých Lesích příroste za rok asi 18 milionů
krychLovych metrů dřeva, vytéží se zhruba 14-15 mj[io-
nů. Zásoba dřeva v našich Lesích tedy rok od roku stoupá.
Průměrný Evropan má k dispozici téméř 1 m' dorůsta-
jíďho dříví ročně. KaŽdých 80 let tedy v Evropé vyroste
na kaŽdou tříčtennou rodjnu 240 m3 dřeva, přičemž ze
140 m. lze postavit kompLetní rodínný dům s kvalitní
izolací a velmi levné ho vytápět. Ze zbýajících 100 m-
tze zhotovit nábytek a řadu ostatních {robků (hudební
nástroje, hraČky, vybavení pro voLný čas, dřevéné ha[y,
stáje pro chované zw'ectvo apod.) Takto zpracované

++.iB{:

2s
š}



AdnínístratíVní budava Lesní spraVy Frýdek |4ístek

dřevoje možné po letech něko[ikanásobně recykLovat
nebo ho spáLit a vznik[é teplo opět ÍůZnýmí Způsoby
Využít. Přitom za dobu životnosti dřevěného domu
vyroste nový [es. Může exjstovat lepší a efektivnější
způsob trva[e udržiteLné výstavby?
Průmérný Čechje na tomješté Lépe, protoŽe má
k dispozici téměř dvakrát víc dřeva neŽ průměrný
Evropan. konkrétně ,J.,8 m3 za rok. MohI by si tedy beze
škod na ŽjvotnÍm pÍostředí postavit no4i dům kaŽdých
45 roků. By|o by to ovšem zbýečné pVtVání peněz'i,
protože Životnost dobře oostaveného a dobře udrŽova-
ného dřevěného domu se poČítá ve staletích. Například
zachova[ý dřeVěný koste[ík na broumovském hřbitově,
kterýje povaŽován za nejstaršístavbu tohoto typu
ve střední Evropě' byl srouben v roce 1450.

Zdrojem informací je nadace DřeVo pro život, kterd byla
v květnu roku 2005 zaloŽena na podporu využívóní dřevo
jako obnovitelné suroviny. Stótní podník Lesy České
re p u b Li ky j e j ej í m spo luza kLa d ote le m'

pŘrosuorYA MYTYo oŘrvĚ ANEB
NEBoJTE sE STAVĚT zE DŘEVA

Česká společnost sí v důstedku historického rnjvoje
v minuých desetiletích vytvořita ke dřevu prazvláštní
vztah. Pod vl.ivem různých ideo|ogic\lch pseudohesel
mají tidé sice dřevo rádi, aLe nechtějí ho uŽÍvat' protoŽe
se domnwajÍ, Že tím ubl iŽují přírodé, Lesům a stromům.
které se musí kácet, abychom dřevo získa[i '  Jednou
z oblastí, která je těmito myLnými představami nejvíce

ovlivněna'je stavebniďví. Podívejme se na některé
z těchto předsudků a mýtů podrobněji:

Je dřevěný dům méně trvanliql než zděný?
Dřevěné stavby přetrvávají staletí a z htediska
Životnosť jsou p[ně srovnatelné se stavbami zjíných
materiálů. ZáLeŽí na úče[u, pro kterýje stavíme, a také
na péči, kteroujim věnujeme po dobujej ich existence.

Dřevo je hořtavé. Znamená to, že dům ze dřeva proto
snadnějÍ shoří?
Dřevojako kaŽdý materiáL př i určíté teptotě opravdu
hoří, aLe techn' ická norma konstatuje, že dřevěné
konstrukcejsou požárně odotné. Zníto jako paradox.
a[e neníto tak sloŽjté. ZuhelnatěLá povrchová vrstva
vznikající př i požáru na nosných prvcích (trámech)
totiŽ brání datšímu ohoření (u objemných dřevěných
kusů pronikne oheň do zhruba dvou aŽ třícentimet-
rové hLoubky ajeho da[ší postup se výrazně zpoma[í
či zastaví, neboé povrchová vrstva zuhelnatí a brání
přístupu kystíku). Pro obyvateleje př i poŽáru nej-
n ebezpečnější vzp[a nuťí í nteri éru' nábytku, texti [u
a spotřebíČů. Dal.o by se říci, že dřevo hořÍ předví-
datelným, spočitatelným' do určité míry řiditelným
způsobem. CoŽjejeho obrovská výhoda při hašení
požáru. Tuto skutečnost zahrnují všechny technické
normy' pod|e n,ichž se musí dřevěné domy stavět'
ModernÍ dřevěné konstrukcejsou ve[mi odoLné vůči
požáru' Ocelové konstrukce se hroutí naprosto náh[e,
neočekávaně a prakticky naráz. Parametry kaŽdé
dřevěné budovy musÍ zaručit dostatečnou dobu
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na evakuaci  L idí _ vŽdy v řádu desítek minut. To hasiči
dobře vědí. V USAjsou proto po 1'1, záÍív nékterých
případech ocelové skelety budov chráněny prot i
poŽáru dokonce dřevěnými obkI"ady.

Dřevěný dům má prý horší tepetně-izo[ační vlastnos-
ti neŽ například zděná stavba. Je v něm tedy větší
zima a hůř se vytopí?
Skutečnostje přesně opačná. KdyŽ zatopíte v dřevě-
ném domě, máte V něm skoro okamžitě tepto' KdeŽto
zděný dům musíte vytápět několik hodin, neŽ se v něm
zahřejete, protoŽe nejdříve musíte zahřát Zdi' Většina,
a to i kataLogor17ch domů, má nesrovnatelně tepší
tepe[ně-izo Lační v|astnosti neŽ jejich zděné protějšky.
Vypýá to z principu konstrukce _ obvykle dřevěný rám
kontaktně vyp|něný izotací' Je zde tedy s[oučena složka
nosná a tepelně-'izolační. Dřevěné stavbyjsou Lehké
ajej ich stěny nepohLcujítepLo. Tojejej ich přednost _

u dřevostavby nemusíme nejprve ohřát zdí, ale ohřívá'
me rovnou vnitřní objem vzduchu, coŽje ekonomícky
vÝhodné. Jestl iŽe však teplo akumulovat chci '  umím to

ia

i u dřevostavby. Stačí do ní prostě vložit zděné nebo
betonové částí.

Řada lidí si umí dřevěnou stavbu představit pouze
jako chatu nebo provizorium. Je to opodstatněné?
To souúsí s naší tradicí víkendového chataření,
od které bychom se měli při hodnocení staveb ze dřeva
co nejrychleji odpoutat. Takové přesvědčení o vyuŽtí
dřeva se lidem z paneláku těŽko vyvrací. Zkušenosti
ze světa ukazují' že neexistuje druh stavby, který by
nebyto moŽné s výhodou realizovat ze dřeva, včetně
rozsáhlých admínístratívních budov, nákupních center
a sportovních ha[.

Poškozujeme používáním dřeva na stavbu domů
životní prostředí?
Na výrobujedné hLiněné cíhý'jednoho ki logramu ce.
mentu, vápna, skla, betonu, ocel i  spotřebujeme mno.
hem více energie než najeden dřevěný trám. Stavby
ze dřevajsou zjediné p|ně obnovitelné tuzemského
suroúny. V současnosti máme v lesích dvojnásobnou
celkovou zásobu dřeva neŽ za první republiky, Přitom
vyuŽíváme dřevo ve stavebnjctví méně neŽ například
Portuga[sko, kteréje skoro bez [esů. Roční přÍůstky
d řeva v našich |esích jsou o j ednu čtvrti n u vyšší než
jeho p|ánovaná těžba. TakŽe o poškozování Životního
prostředí nebo neúměrném kácení nemůŽe by1t řeč.

Informace jsou čerpóny z Lesnicko.dřevařského vzdělóva-
cího portalu Mezi stromy. www.mezistromy.cz.

DŘEVo JAKo sTAVEBNÍ MATERIÁL

Zopakujme si nyní stručně' proč je v]Íhodné stavět
ze dřeva, v čem je dřevo lepší neŽ jiné stavební ma-
teriáty ajakým způsobem qýstavba dřevěných domů
chrání životní prostředí na planetě Zemi.

(Lesů v Evropě dlouhodobě přibývú)

. Dřevoje ekologická, obnovitelná surovina. kterou
nám [esy při trva[e udrŽitelném hospodařenÍ
poskytují ve stá le rostouo m m noŽstvl m p ra kticky
po neomezenou ooou.

. Za posledních 15 Let se rozrostla rozloha zalesně-
né půdy v Ev.ropě o 13 m'il. hektarů. To odpovídá

Lavka na Veveří



příbLiŽně více neŽjednomu mi l ionu fotbalov17ch hř išť 10%, VeLké Brítáni i  -  Ang! i i '  WaLesu 15%. Skotsku 50%
každým rokem. (př i tom na brÍtských ostrovechjsoujenom omezené

. Dnes Lesy pokrývají 44"k rozLohy Evropy. zdroje dřeva), Ve Finsku, Norsku a Dánsku přes 60 %,

. Zcelkovézalesněnéplochyzeměkoulepř ipadá vUSA65%avKanadědokonce80%.

České republ.iky. Nejlevnější energieje ta, kterou nemusíme vůbec vy.
. Zásoby dřeva v lesích narostly za 15 let o Vlce neŽ robít. Je to právě dřevo, které se používájako materiá[

100 mi|.  m3 (1990-564 mi[.  m3, 2006_667,8 miL '  m3). pro stavbu tzv. pasivních nebo nízkoenergeťckých
. Ročně se zásoby dřeva v posLedních deseťletích domů, jej ichž nákLady na vytápění mohou být až o 90 %

zvyšujív průměru o 6,7 mi l '  m3. niŽší neŽ u tradičních zděných domů.

na Evropu čtvrt ina'
. 7a 1'50 letse zvětšj[a rozloha lesů v České repub|ice

o 675 087 ha,ý'  o 7/4.
.  Za posLedních 15 let se rozrost la rozLoha Lesů v ČR

o 20 t is .  ha.
.  Dnestak představuje 2 649 147 ha, t j .  35% roz|ohy

. Př i  ročních těžbách mezí 16_18 mj[.  m3 nám tak
v lesích za 15 let narostlo navrc šest ročních těžeb,
tedy za 2,5 roku na roste navíc j ed na roční těŽba,
kterou nevyuŽijeme.

. Najeden průměrný rodinný dům se spotřebuje koLem
120 m3 dřeva.

.  V Lesích ČR příroste zajednu vteř inu 0,6 m3 dřevní
hmoty.

. KaŽdých 200 Vteřin vyprodukují naše |esy tolik dře-
va, koLík se spotřebuje najeden rodinný dům.

. Dřevo na stavbu 1000 rodínných domků naroste
v lesích za nece\ lch 56 hodin.

(Využití dřeva ve stavebníctví)

Staveb ni ctví v ČR patří mezi h Lavní národo hospodá ř.
ská odvětví se zh r ub a'].5o/o podí|em na tvorbě H D P
a zaměstnává 9 % osob. Dřevozpracující průrrysL v ČR
zaměstnává více než 207 tisíc pracovníků' cožje 16ok
podíL na zaměstnanost i  ce|ého zpracovate|ského
průrnyslu. Počet zaměstnanců v Lesním hospodářsM se
pohybuje kolem 24 000.
Při vyslovení souslovl .,stavby Ze dřeva,, si většina
laické veřejnosti představí něco na způsob srubů nebo
neizoLovaných hospodářských staveb či přístavků typu
dřevník n ebo ků Lna. Stavbu,,n ormá |níh o,, obytn ého
domu si  spojujeme se zděnou konstrukcí, s c ihLa-
mi a maltou'  Př i tom ,,dřevostavby,, jsouj iŽ běŽne
rozšířenou aLternativou stavby zděné' jsou ekoLogické,
nabízejí,,byd lení v p řírodě,, a jejich p rovoz je aŽ o 9 0 o/o

Levnější.
Ackol iv těŽba dřeva na obyvateleje v ČR srovnatelná
s vyspěI"ými zeměmi, staví se u nás ze dřeva podstat-
ně méně, Zatímco v ČR se ze dřeva stavíjen asi 1 %
bytot4ich domů, tak napříktad v Německuje to 7 %
(z toho v Bavorsku 7Oak),v Rakousku 10%, Švýcarsku

Na zpracování dřevaje zapotřebí 3-5krát méně energie
neŽ na jakýkoLívj iný materíáL'
Postavením a provozováním 100 rodinných domků
na bázi  dřeva V nízkoeneŤget ickém standardu po dobu
20 Let ušetříme přibtiŽně toLik energie' koLik vyprodu.
kuje za stejnou dobu 10 větrných elektráren.

Stavby ze dřeva jsou výrazně LehČí' Mnoho energie se
tak ušetříí oří dopravě mater iá[u na stavenjště'

/Prnř hvd|at vo dřově\

V delším časovém horízontu poskytne dřevěný dům
|idem větší komfort zdravého bydlení za ceLkově níŽších
provozních náktadů. Dřevostavby mohou být dnes
po architektonické stránce velmi působivé a zce[a
rovnocenné zděným domům' PouŽítÍ dřeva v bytové
výstavbě veImí dobře vyhovuje současným požadavkům
na fun kčnost a fi na n ční dostupn ost byd[ení a udržjteL-
nost výstavby z hLediska vyčerpate[nosti surovinoq7ch
zdroj ů.
Dobře postavený dům na bázi dřeva totiŽ ušetří značné
t4/daje za energie, což by při stáLe stoupajících cenách
mě[o řádného hospodáře rozhodně zajímat. S moŽ-
nostmí širšího vyuŽití dřeva ve stavebnictví u nás však
souvisí překonání představy odborné i  neodborné
veřejnosti o dřevujako materíá[u, kterýje vhodný pou-
ze na dočasnó stavby, krovy, stropy, menšíinŽenýrská
díla, s loupy, opLocení, okna, dveře, podLahy, obktady
a da Lší stavebnětruh Lá řské t4lrobky.
BydLeníve dřevěném doměje šetrné k Životnímu
prostředí'  protoŽe šetříenergíí v průběhu celéhojeho
Životního cykLu a vlastně od chvÍLe zrozeníV podobě
vzk[íčeného semínka v Lese, kdy potřebnou energi i
po da|ších sto Let dodává příroda s naším minimáLním
přičiněním. Pro obyvatete dřevěných domůje dů|eŽitá
i tepelná izoLace především z těchto hledísek: účín.
nosť, dynamiky a výše nákLadů pří vytápění, Vyloučení
kondenzace vodních par ve stěnovém a střešním plášti
a vyloučení nadměrné tep|oty v letním období. Domy
ze d řeva se vyznačujÍ tím, že velmí dob ře splň ují ta
nejpřísn ější kÍitéria tepe[né izo[ace.
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( Pi o ity evro p ské strategí e )

Výstavba a provozování budov:
Spotřebuje 40% objemu všech vyrobených energií.
Vypusťí do ovzduší 30 % z veškeré produkce C0,.
Př ispěje 40 % na ceLkovou hromadu všech evropských
odpadů.
Během posledních 10 Let spotřeba energií v domácnos-
tech r4lrazně stoupLa. Z hLediska spotřeby energiíjsou
dnes domácnosti ved[e průmys[u, dopravy a adminis-
trativních budov čtvrtou nejvýznam nější ob[astí.
Úspory energie v sektoru budov pro bydlenÍ a veřejnou
správu jsou prioňtou evropské strategie udržiteLné
konkurenceschopnosti a bezpečné energetiky.
CíLem je snížení spotřeby energie o Look do roku 2020.
Akční ptán energetické účinnosť EU předpok|ádá
dosaŽení Úspor energie v bytovém sektoru až o 27 %
a V bUdovách veřejné správy o 30%.

Do roku 2020 se má aŽ20o/o energie získávat z obnoú-
teLných zdrojů.
V podmínkách ČR má největší potenciá[ právě b' iomasa,
tedy především dřevo. Biomasa představuje asi 2/3
všech obnoútelných zdrojů v Evropě a v absotutnÍch
ďslech je nejrychteji rostoucím odvěMm ,,obnoviteLné
energeti ký. H rubá spotřeba ob noútelných zdroj ů
dosáh[a 109'5 mi|ionu tun ropného ekúvalentu v roce
2004. Ztoho 66 ok pochází z biomasy. Z pohledu celko.
vé spotřeby energie v roce 2004 tvoří b,ioma sa 4,13o/o.
Tato čísla podtrhují důteŽitou roli biomasy v sektoru
obnoútelných zdrojů energie. K energetickým účeLům
tze využít v ČR asi 8 mit. tun biomasy, z toho z rych[e-
rostouďch dřeún a energetických ptodin 1 mi|' tun.
Evropa hovoří o mobitjzaci zdrojů dřeva. To předpo.
ktádá intenzivnější obhospodařování evropských tesů
v oříštích deseťletích.
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SMRK

Dřevo smrkuje smetanově bí[é až nahněd[é, s qlrazný-
mi Letokruhy. Smrkje i přes svou měkkost houŽevnat5i.
poměrně pevný a pružný. Smrkové dřevo má velmi
qlhodné vlastnosti pro opracování, proto se smrk sta['
díky člověku, naším nej rozšířen ějším strom em'
Smrkové dřevoje měkké' hedvábně Lesklé, vonící
pryskyřicí, poměrně l"ehké' dLouhovláknité, přítom
velmi pruŽné a pevné, dobře štípateI.né. Dobře se řeŽe,
hobluje, frézuje, kLíŽí, moří, natírá a barví. Poměrně
má [o se bo rtí a sesychá. V such u je velmi trva n |ivé'
Tesař ho pouŽívá na trámoví. krokve, bedněníi podbití.
Truh[ář na tzv. setský (měkký) nábytek. Zedník má rád
smrk na hLadítcích. př i  bedněnía u podláŽek Lešení.

BOROVICE

Dřevo boroúceje měkké, křehčí neŽ smrkové, běLová
částje smetanově bíLá aŽ k okru'jádro oranžově hnědé
aŽ dorezava. Letokruhyjsou r,1irazné. Bělové dřevo
trpívá charakteristickým zamodráváním došeda, což
se považuje za vadu na kráse. Díky odolnosti se borové
dřevo pouŽívá předevšÍm na okna a dveře, včetně rámů.
Také se dobře uplatní na trámoví, podvaý a ''potštáře,,
pod podLahy' Mořidla i nátěry př i jímá hůře neŽ smrk.
Jádrové dřevo se také hůře lepÍ.

M0DŘÍN

Modřínovó dřevoje polotvrdé, tvrdší neŽ smrkové
nebo borovó, pevné a trvanLivé' Bě[ová vrstvaje světle
ŽLutohnědá,jádro okrové aŽ červenohnědé. Na svět le
a po napuštěnítmavne. Texturu (kresba letokruhů) má
hustší neŽ smrk a vyniká krásou mnoha drobných, větši.
nou dobře zarostých součků. Dobře se obrábí, nezale.
puje toLik nástrojejako borovíce a tépe přijímá lepidLa
i napouštění' PouŽívá se k t4lrobě šindetů, masivního
nábytku' schodů, zábradLÍ' obloŽení apod.

DUB

Dubové dřevojejedno z nejŽádanějších uŽ odedávna'
Má poměrně úzkou, svět lehnědou bě[ a široké, stejno-
měrně hnědě zbarvenéjádro'  Na st ředovém a tečném
řezu s e o bj evují r4l r azn á,,zr cátka, ( p řeříz n uté d řeň ové
paprsky) '  Zák[adními v[astnostmi dubového dřeva
jsou tvrdost, peVnost' houŽevnatost a trvanlivost.
Z našich dřev nejdéle vzdoruje nejen povětrnostním
podmínkám. aLe i  st řídánívlhka a sucha. Dubové dřevo
bylo za všech dob ob|íbeno v nábytkářství. S dubem
pracovaLi a pracují řezbáři a sochaři, dá se řezat dláty
i  napřÍč v[áknům. Dobře se Lepíi  moří.

BUK

Bukové dřevo patří z ListnáčŮ k nejznámějšÍm. Je tvrdó,
má|o pruŽné, poměrně pevné. Barvu má světle hnědou
až narůŽověLou, pařením získá tmavší, charakteris.
ťickou barvu. Je stejnorodé a husté. Bukové dřevo
proslavi[a mimo jiné firma Thonet známými ,,tho-
netkami,,, židlemi z ohýbaného dřeva, které se stáLe
vyrábějí. Používá se v nábytkářství' na ohýbaný nábytek
i na krájenídýh' převážně pro,,[evné,, pouŽití' např.
na překliŽky. Trvan|ivostí nevyniká, ale velmí dobře
se obrábi moří a Lepí. V neposlední řaděje l4lborné
i na topení.

Převzato z webouých strónek nadace
Dřevo pro život. www.drevoprozívot.cz.
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