
SStavební biologie bývá charakterizována
jako věda o celostních vztazích mezi člo-
věkem, jeho obydlím a okolím. Pokusí-
me-li se povahu této disciplíny přiblížit
etymologickým výkladem německého
termínu Baubiologie, tak se jedná o slo-
ženinu německého Bau (stavba, dům)
a řeckých pojmů bios (tvořivá a životní sí-
la) a logos (slovo, myšlení, pojem, zákon).

Organismus stavby
Baubiologie má interdisciplinární charak-
ter, do něhož se promítá řada různých
specializací (architektura, ekologie, psy-
chologie, sociologie...). V širším smyslu
bychom tedy mohli hovořit o oboru,
který usiluje o poznávání „organismu“
stavby, respektive jeho přirozených zá-
konitostí a jeho zdraví, přičemž se snaží

všechny ověřené závěry efektivně uplat-
ňovat v praxi.
Pokud však člověk není v centru zájmu
a chybí-li správný přístup k uspokojení
bytových potřeb, stává se výstavba ne-
zodpovědnou a bezduchou. Je proto nut-
né, aby architekt (projektant) zahrnul
člověka do svého zorného úhlu, a to ne-
jenom na fyzické úrovni, ale i duševní.

V SOUČASNOSTI SE V ARCHITEKTUŘE A STAVEBNICTVÍ STÁLE VÍCE PROSAZUJÍ ALTERNATIVNÍ
PŘÍSTUPY, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VZTAHEM ČLOVĚKA A JEHO OBYTNÉHO OKOLÍ. JEDNÍM
Z NICH JE STAVEBNÍ BIOLOGIE (BAUBIOLOGIE). ZAČALA SE K NÁM ŠÍŘIT Z NĚMECKA, KDE
ZÍSKALA ZNAČNOU POPULARITU.
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ÚVOD DO
stavební biologie

ZELENÁ..  MMaatteeřřsskkáá
šškkoollaa  MMaaiittrreeaa  jjee

ppoossttaavveennaa  zz ppřříírrooddnníícchh
mmaatteerriiáállůů  ––  ppáálleennýýcchh

aa nneeppáálleennýýcchh  cciihheell,,
kkaammeennee,,  hhlliinněěnnýýcchh
oommíítteekk,,  kkoonnooppnnýýcchh
iizzoollaaccíí  aa ppřříírrooddnníícchh

nnááttěěrroovvýýcchh  hhmmoott..
Maitrea..
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Alternativy bydlení

Architektura má tedy za úkol přivést 
nás nejen ke vnímání harmonie mezi
námi a okolím, ale i k harmonii v nás
samotných. 
Přirozené a zdravé stavění se donedávna
aplikovalo i u nás (například používání
kamene, pálených a nepálených cihel,
dřeva, slámy, přírodních barev atd.), ale
s rostoucí průmyslovou výrobou se zača-
lo používat stále více umělých mate riá -
lů. U mnoha z nich dosud nevíme, jaký
je jejich vliv na zdraví člověka z dlouho -
dobého hlediska. U některých to do kon-
ce již víme, ale stále nás to dostatečně
neodrazuje od jejich používání. Jsou to
například jedovaté plyny (formaldehyd,
chlór, oxidy dusíku aj.), rozpouštědla,
těžké kovy (olovo, kadmium), biocidy
(pesticidy, insekticidy) a další.

Směrnice pro zdravé bydlení
Při výstavbě domů a sídlišť je důležité
nejenom stavět podle obecně platných
kritérií, ale také brát v úvahu další 
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fak tory, které člověka a jeho okolí 
ovliv ňují. Profesor Anton Schneider
z Insti tutu pro baubiologii a ekologii
v Neubeuernu (IBN) stanovil tzv. 
25 směrnic pro zdravé bydlení:
1. stavební pozemek bez umělých a pří -
rodních anomálií 
2. umístění obytných domů mimo zdro-
 je emisí a hluku
3. přirozený, decentralizovaný způsob
výstavby v sídlech obklopených zelení 
4. výstavba domů a osídlení respektující
individuální přístup, spojení s přírodou,
vycházející vstříc člověku a potřebám
rodiny 
5. nezpůsobující negativní sociální
následky 
6. použití přírodních a nefalšovaných
stavebních materiálů 
7. přirozená regulace vlhkosti vzduchu
v místnosti (pomocí materiálů vyrov -
návajících vlhkost) 
8. omezená a rychle se snižující vlhkost
v novostavbách 
9. vyvážený poměr mezi tepelnou izola -
cí a akumulací 
10. optimální teplota vzduchu a po vrchu
stěn v místnosti 
11. dobrá kvalita vzduchu díky jeho
přirozené výměně 

ŠKOLKA ZEVNITŘ..  SSppoolleeččnnáá  jjííddeellnnaa
aa hheerrnnaa::  ppooddllaahhaa  zz mmooddřříínnuu  ooššeettřřeennééhhoo
ppřříírrooddnníímmii  oolleejjii,,  hhlliinněěnnéé  oommííttkkyy  ss pprrooddyyššnnoouu
ssiilliikkááttoovvoouu  bbaarrvvoouu  BBiiooffaa..  Maitrea..

ČISTÉ..  ŠŠkkoollaa  ttrraaddiiččnníícchh  uumměěnníí  AAvvaallookkaa..
PPoossuuvvnnéé  ddvveeřřee  SShhoojjii  ss ppaappíírroovvoouu  vvýýppllnníí..
NNaa  ssttěěnnáácchh  ppoohhlleeddoovváá  hhlliinněěnnáá  oommííttkkaa
oodd  ffiirrmmyy  RRiiggii  HHrraaddččaannyy..  Avaloka..

12. sálavé teplo pro vytápění 
13. denní světlo, umělé osvětlení a barvy
odpovídající přírodním podmínkám 
14. zachování přirozených radiačních
polí 
15. omezení umělých elektro magne tic -
kých polí 
16. použití stavebních materiálů s níz -
kou radioaktivitou
17. ochrana proti hluku a vibracím
s ohle dem na potřeby člověka 
18. neutrální nebo příjemná vůně bez
vylučování jedovatých látek 
19. maximální omezení plísní, bakterií,
prachu a alergenů
20. vysoká kvalita pitné vody 
21. nezpůsobující zhoršování životního
prostředí 
22. minimalizace spotřeby energie při
maximálním využití obnovitelných
zdrojů 
23. výběr stavebních materiálů přednost-
ně z místních zdrojů, nepodporování
těžby nedostatkových nebo rizikových
surovin 
24. využití znalostí z oblasti fyziologie
a ergonomie při vytváření interiéru a je -
ho zařízení 
25. zohlednění harmonických rozměrů,
proporcí a forem

Architektura nás má
přivést k vnímání harmonie
mezi námi a okolím,
ale i k harmonii v nás.
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Alternativy bydlení

litně provedená nad standardní izolace
s minimem tepelných mostů, u dřevosta -
veb difuzně otevřená konstruk ce, omeze ní
elektromag netic kých polí a použití pří -
rodních materiálů – ty mají jedno znač -
ně vliv na kvalitu vnitřního prostředí bez
ohledu na to, zda v domě je nebo není
vzduchotechnika (rekuperace).
Umělé materiály mohou uvolňovat nej -
různější chemické látky, pak se volba
přírodních materiálů mnohonásobně
vrátí. Technická zařízení se v průběhu
let neustále vyvíjejí a dnes nabízejí širo-
kou škálu řešení. Skalní ekologové říkají,
že není vhodné používat vzducho tech -
niku s rekuperací a je lepší zvolit třeba
jednodušší podtlakové větrání, jenže pak
už nelze dosáhnout tabulkových hodnot
pasivního standardu. Samozřejmě si
můžete položit otázku: „Chci dosahovat
tabulkových hodnot?“ Pokud si na ni
odpovíte kladně, doporučuji minima li -
zovat rozvody vzduchotechniky z dů-
vo dů jednodušší čistitelnosti, vytvořit
kaskádový systém a oddělit vytápění

a větrání, jelikož pro vytopení domu
vzduchem potřebujete větší objemy než
pro větrání. Rychlost proudění vzduchu
pak může být velmi nepříjemná. Pocho -
pitelně je důležité, aby jednotka nebyla
hlučná. To se zdá být samozřejmé, ale
v praxi často dochází k tomu, že takové
problémy nastávají a jsou pak extrémně
zatěžující. Doporučené maximum je 
25 dB. Jednotka by měla mít také mož -
nost regulace, aby šel výkon snížit po-
dle potřeby, ideální střední míra je 
20–25 m3/h na osobu.

Vitální složka přírody
Přírodní materiály v sobě mají vitální
složku přirozeně. To však určitě nezna -
me ná, že si musíte postavit dům pouze
z dusané hlíny, dnes už existuje spousta
materiálových a konstrukčních variant,
které krásně fungují i pro běžný způsob
stavby. Já hlínu samozřejmě velmi často
používám. Je to materiál, který má bu -
doucnost. Ve většině našich projektů
používáme hlínu na omítky, nepálené

U mnoha umělých materiálů dosud nevíme, jaký mají
dlouhodobý vliv na zdraví člověka. U některých to již víme...
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VVííttee,,  kkddoo  jjee  DDaanniieell  TTůůmmaa??  BBýývvaallýý
rreeddaakkttoorr,,  kktteerrýý  ssee  vv KKrriissttoovvýýcchh  lleetteecchh
rroozzhhooddll,,  žžee  ppoovvěěssíí  kkaanncceelláářřsskkoouu  pprrooffeessii
nnaa  hhřřeebbííkk  aa vvyyuuččíí  ssee  uumměělleecckkýýmm
ttrruuhhlláářřeemm..  DDůůvvoodd??  PPoocciitt  vvyyhhoořřeenníí
aa ppoottřřeebbaa  dděěllaatt  nněěccoo,,  ccoo  mmáá  ssmmyyssll..
OO ppáárr  lleett  ppoozzdděějjii  ssee  zz lláásskkyy  kkee  ddřřeevvuu
zzrrooddiill  nnááppaadd  nnaa  zzaalloožžeenníí  uunniikkááttnníí
zznnaaččkkyy  WWooooddccoocckk,,  vv rráámmccii  nníížž  vvyyrráábbíí
nnáábbyytteekk  zz rreeccyykklloovvaannééhhoo  ddřřeevvaa..
„„VVžžddyycckkyy  mmii  vvaaddiilloo  ppllýýttvváánníí  ppřříírrooddnníímmii
zzddrroojjii,,  ssppoottřřeebbnníí  kkoonnzzuumm  aa ttoo,,  kkddyyžž  ssii  lliiddéé
nniiččeehhoo  nneevváážžíí,,““  vvyyssvvěěttlluujjee  ssvvéé  mmoottiivvyy..
JJeehhoo  nnáábbyytteekk  ššeettřříí  ssttrroommyy  aa ooddkkrrýývváá
kkrráássuu  sskkrryyttoouu  ppoodd  oommššeellýýmm  ppoovvrrcchheemm..

Postupovat podle výše uvedených bodů
může být obtížné. Cesta začíná uvě do -
mováním si vlastních potřeb ve vztahu
k druhému člověku a přírodě. Postupně
by měla vést k poznání, že jsme součástí
širšího celku, jehož zákonitosti a princi -
py není možné přehlížet. A tak bychom
si měli klást otázku, co můžeme udělat
právě my pro tento celostní vztah mezi
člověkem, jeho obydlím a okolím. 

Nízkoenergetické 
a pasivní domy
V případě energeticky úsporných domů
je důležité vhodné umístění na pozem ku
(zpravidla jihovýchodní až jihozápadní
orientace), velikost a typ prosklení (kro -
mě prostupu tepla Ug by vás měl zají mat
také prostup světla LT, který se u troj skel

hodně snižuje), vzducho-
těsná obálka domu, kva-

Zachránce použitého dřeva

VV bbřřeezznnuu  pprroobběěhhlloo  ssllaavvnnoossttnníí  vvyyhhllááššeenníí  vvííttěězzůů  aannkkeettyy  DDřřeevvěěnnáá  ssttaavvbbaa  rrookkuu  22001144  aa ppřřeeddáánníí
cceenn..  LLeettooššnníí  rrooččnnííkk  jjiižž  zzaavveeddeennéé  aannkkeettyy  pprroo  ččeesskkéé  aa sslloovveennsskkéé  ssttuuddeennttyy,,  pprroojjeekkttaannttyy,,
aarrcchhiitteekkttyy  ii rreeaalliizzaaččnníí  ffiirrmmyy  mměěll  ssvvéé  ffiinnáállee  nnaa  zzáámmkkuu  vvee  KKřřttiinnáácchh  uu BBrrnnaa  ppoodd  zzááššttiittoouu
PPrrooff.. RRNNDDrr.. LLaaddiissllaavvaa  HHaavvllaa,,  CCSScc..,,  rreekkttoorraa  MMeennddeelloovvyy  uunniivveerrzziittyy  vv BBrrnněě..  PPaarrttnneerreemm  aakkccee,,
kktteerroouu  ppoořřááddáá  NNaaddaaccee  ddřřeevvoo  pprroo  žžiivvoott,,  bbyyllaa  LLeessnniicckkáá  aa ddřřeevvaařřsskkáá  ffaakkuullttaa  BBrrnnoo..  PPoořřááddaajjííccíí
nnaaddaaccee  kkllaaddee  ddůůrraazz  nnaa  eekkoollooggiicckkoouu  vvýýcchhoovvuu  aa ppooddppoorruujjee  vvššeecchhnnyy  ssmměěrryy  eekkoollooggiicckkyy
ššeettrrnnééhhoo  vvyyuužžiittíí  ddřřeevvaa  vvee  ssppoolleeččnnoossttii..  MMyy  vváámm  ppřřeeddssttaavvuujjeemmee  aalleessppooňň  ddvvěě  zz cceellkkeemm  
1155  oocceenněěnnýýcchh  pprraaccíí  ((jjeejjiicchh  kkoommpplleettnníí  ppřřeehhlleedd  nnaajjddeettee  nnaa  www.drevenastavbaroku.eu))..
NNaa  lleevvéémm  ssnníímmkkuu  jjee  nníízzkkooeenneerrggeettiicckkýý  rrooddiinnnnýý  ddůůmm  vv SSuulliiccíícchh  ((pprroojjeekktt  IInngg.. aarrcchh..  LLuukkáášš  PPřřiibbyyll,,
rreeaalliizzaaccee  DDuummrraazzddvvaa)),,  kktteerrýý  zzíísskkaall  cceennuu  vveeřřeejjnnoossttii  vv kkaatteeggoorriiii  mmooddeerrnníícchh  rreeaalliizzaaccíí,,  
vvpprraavvoo  jjee  iinntteerriiéérr  rrooddiinnnnééhhoo  ddoommuu  vv TTeehhoovvěě  ((pprroojjeekktt  HHiippppooddeessiiggnn  ––  MMggAA..  RRaaddiimm  BBaabbáákk,,  
MMggAA..  OOnnddřřeejj  TToobboollaa)),,  kktteerrýý  oocceenniillaa  ooddbboorrnnáá  ppoorroottaa  ii vveeřřeejjnnoosstt..

Dřevěná stavba roku 2014

90-93Alternativy_d0515:98-101Vrata_d1107  12.4.2015  23:50  Stránka 92



Doporučené hodnoty elektromagnetických polí a záření (Výběr ze standardu baubiologické měřicí techniky SBM 2003)  
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HHooddnnoottyy  uuvváádděěnnéé  vv ttaabbuullccee  ssttaannddaarrdduu  ssttaavveebbnníí  bbiioollooggiiee  jjssoouu  nnaassttaavveennyy  pprriizzmmaatteemm  ttzzvv..  ppřřeeddbběěžžnnéé  ooppaattrrnnoossttii..  VVzzttaahhuujjíí  ssee  ppřřeeddeevvššíímm  nnaa  mmííssttaa  ddlloouuhhooddoobbééhhoo  ooddppooččiinnkkuu
((lloožžnniiccee)),,  kktteerráá  jjssoouu  ssppoojjeennaa  ss rriizziikkeemm  ddlloouuhhooddoobbéé  eexxppoozziiccee  aa rreeggeenneerraaččnníícchh  sscchhooppnnoossttíí  ččlloovvěěkkaa..  VVyycchháázzeejjíí  zz mmnnoohhaalleettééhhoo  vvýýzzkkuummuu  ssttaavveebbnníícchh  bbiioollooggůů,,  aallee  zzoohhlleeddňňuujjíí
ii pprraakkttiicckkoouu  ddoossaažžiitteellnnoosstt  hhooddnnoott  uu jjeeddnnoottlliivvýýcchh  sslleeddoovvaatteellnnýýcchh  ppaarraammeettrrůů..  DDooppoorruuččeennéé  hhooddnnoottyy  jjssoouu  vveellmmii  ppřřííssnnéé  aa nněěkkddyy  ii nněěkkoolliikkaannáássoobbnněě  ppoodd  hhrraanniiccíí  ččeesskkýýcchh  nnoorreemm..

cihly, dále používáme kámen, dřevo a pří -
rodní oleje i vosky na povrchovou ochra-
 nu. Jednou jsme také museli použít
sádrokarton do podkroví malého bytu.
Sádrokarton má tu nevýhodu, že je tak
strukturálně dokonalý, až je totálně
nudný – to říkám trochu s nadsázkou.
Nicméně jsem na něj nechal udělat mine -
rální stěrku, mírně zaoblil rohy (bez
použití kovových profilů) – najednou
stěny získaly živost, proměnu, vložila se
do toho lidská ruka. Lidé se pak v pros -
toru cítí přirozeněji. Spousta věcí v archi -
tektuře je úplně mrtvá – tak dokonalá,
rovná a pravidelná, že je nakonec úplně
bez života a ztrácí veškerou poezii.

Měření kvality vnitřního
prostředí
Kvalita vnitřního prostředí je ovlivněna
zejména použitými materiály a součas -

nými technologiemi. Stavební biologie
se zabývá měřením elektrických a magne-
tických polí, radioaktivity, geologických
poruch, vlhkosti, zvuku, iontového mi -
kroklimatu, chemických látek ve vzdu chu
a prachu, bakterií. Pro většinu těchto

polí existují technické předpisy, přís něj -
ší jsou doporučení Světové zdravotnické
organizace a vůbec nejpřísnější jsou do -
poručení ze strany stavební biologie.
Jejich základní výběr je uveden v tabulce
nahoře.
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SSnnaahhaa  oo ssnniižžoovváánníí  eenneerrggeettiicckkéé  nnáárrooččnnoossttii  vvýýrroobbyy  aa zzvvyyššoovváánníí  eekkoollooggiicckkéé  ššeettrrnnoossttii
ssttaavveebbnníícchh  mmaatteerriiáállůů  ppřřiinneessllaa  vv ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  jjeeddeenn  zz pprrvvnníícchh  kkoonnkkrrééttnníícchh
vvýýsslleeddkkůů..  SSoouuččáássttíí  aakkttuuáállnníí  vvýýzzvvyy  ddoottaaččnnííhhoo  pprrooggrraammuu  NNoovváá  zzeelleennáá  úússppoorráámm,,
kktteerráá  vvssttoouuppiillaa  vv ppllaattnnoosstt  11..  dduubbnnaa  22001155,,  jjee  uu oobbnnoovvyy  ssttáávvaajjííccíícchh  rrooddiinnnnýýcchh  ddoommůů
mmoožžnnoosstt  ssttááttnníí  bboonniiffiikkaaccee,,  aa ttoo  pprroo  mmaatteerriiáállyy  ss eennvviirroonnmmeennttáállnníímm  pprroohhllááššeenníímm
oo pprroodduukkttuu  ((EEPPDD))..  ZZmměěnnyy  pprroovveeddllyy  MMiinniisstteerrssttvvoo  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí  aa SSttááttnníí  ffoonndd
žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí,,  nnaa  ppřříípprraavvěě  nnoovvééhhoo  ddoottaaččnnííhhoo  ooppaattřřeenníí  ssee  ppooddíílleellaa  ii ČČeesskkáá
rraaddaa  pprroo  ššeettrrnnéé  bbuuddoovvyy  vvee  ssppoolluupprrááccii  ssee  ssvvýýmmii  ččlleennyy..  CCíílleemm  jjee  ppoossuunn  ssmměěrreemm
kk uuddrržžiitteellnnéé  vvýýssttaavvbběě,,  jjaakkoouu  pprreezzeennttuujjee  nnaappřřííkkllaadd  ssoouusseeddnníí  RRaakkoouusskkoo..  JJee  ttoo  vvůůbbeecc
ppoopprrvvéé,,  kkddyy  jjssoouu  uu nnááss  zzvvýýhhooddnněěnnyy  mmaatteerriiáállyy,,  kktteerréé  ddoolloožžíí  cceerrttiiffiikkoovvaannéé  pprroohhllááššeenníí
oo vvlliivvuu  pprroodduukkttuu  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  vv pprrůůbběěhhuu  cceellééhhoo  jjeehhoo  žžiivvoottnnííhhoo  ccyykklluu..  

První krůček správným směrem
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