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ZELENÁ.. Mateřská
škola Maitrea je
postavena z př írodních
materiálů – pálených
a nepálených cihel,
kamene, hliněných
omítek, konopných
izolací a př írodních
nátěrových hmot.
Maitrea..
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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.

S

Stavební biologie bývá charakterizována
jako věda o celostních vztazích mezi člověkem, jeho obydlím a okolím. Pokusíme-li se povahu této disciplíny přiblížit
etymologickým výkladem německého
termínu Baubiologie, tak se jedná o složeninu německého Bau (stavba, dům)
a řeckých pojmů bios (tvořivá a životní síla) a logos (slovo, myšlení, pojem, zákon).
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Organismus stavby
Baubiologie má interdisciplinární charakter, do něhož se promítá řada různých
specializací (architektura, ekologie, psychologie, sociologie...). V širším smyslu
bychom tedy mohli hovořit o oboru,
který usiluje o poznávání „organismu“
stavby, respektive jeho přirozených zákonitostí a jeho zdraví, přičemž se snaží

všechny ověřené závěry efektivně uplatňovat v praxi.
Pokud však člověk není v centru zájmu
a chybí-li správný přístup k uspokojení
bytových potřeb, stává se výstavba nezodpovědnou a bezduchou. Je proto nutné, aby architekt (projektant) zahrnul
člověka do svého zorného úhlu, a to nejenom na fyzické úrovni, ale i duševní.
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Alternativy bydlení

Architektura nás má

přivést k vnímání harmonie
mezi námi a okolím,
ale i k harmonii v nás.
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 začalo používat stále více umělých materiálů. U mnoha z nich dosud nevíme, jaký
je jejich vliv na zdraví člověka z dlouhodobého hlediska. U některých to dokonce 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

ČISTÉ.. Škola tradičních umění Avaloka.
Posuvné dveře Shoji s papírovou výplní.
Na stěnách pohledová hliněná omítka
od firmy Rigi Hradčany. Avaloka..

www.casopisdomov.cz

ŠKOLKA ZEVNITŘ.. Společná jídelna
a herna: podlaha z modř ínu ošetřeného
př írodními oleji, hliněné omítky s prodyšnou
silikátovou bar vou Biofa. Maitrea..

faktory, které člověka a jeho okolí
ovlivňují. Profesor Anton Schneider
z Institutu pro baubiologii a ekologii
v Neubeuernu (IBN) stanovil tzv.
25 směrnic pro zdravé bydlení:
1. stavební pozemek bez umělých a přírodních anomálií
2. umístění obytných domů mimo zdroje 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 vyrovnávajících vlhkost)
8. omezená a rychle se snižující vlhkost
v novostavbách
9. vyvážený poměr mezi tepelnou izolací a akumulací
10. optimální teplota vzduchu a povrchu
stěn v místnosti
11. dobrá kvalita vzduchu díky jeho
přirozené výměně

12. sálavé teplo pro vytápění
13. denní světlo, umělé osvětlení a barvy
odpovídající přírodním podmínkám
14. zachování přirozených radiačních
polí
15. omezení umělých elektromagnetických polí
16. použití stavebních materiálů s nízkou radioaktivitou
17. ochrana proti hluku a vibracím
s ohledem 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 přednostně z místních zdrojů, nepodporování
těžby nedostatkových nebo rizikových
surovin
24. využití znalostí z oblasti fyziologie
a ergonomie při vytváření interiéru a jeho zařízení
25. zohlednění harmonických rozměrů,
proporcí a forem

→
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Alternativy bydlení

Postupovat podle výše uvedených bodů
může být obtížné. Cesta začíná uvědomováním si vlastních potřeb ve vztahu
k druhému člověku a přírodě. Postupně
by měla vést k poznání, že jsme součástí
širšího celku, jehož zákonitosti a principy 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 pozemku
(zpravidla jihovýchodní až jihozápadní
orientace), velikost a typ prosklení (kromě prostupu tepla Ug by vás měl zajímat
také prostup světla LT, který se u trojskel
hodně snižuje), vzduchotěsná obálka domu, kva-

Dřevěná stavba roku 2014
V březnu proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů ankety Dřevěná stavba roku 2014 a předání
cen. Letošní ročník již zavedené ankety pro české a slovenské studenty, projektanty,
architekty i realizační firmy měl své finále na zámku ve Křtinách u Brna pod záštitou
Prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc., rektora Mendelovy univerzity v Brně. Partnerem akce,
kterou pořádá Nadace dřevo pro život, byla Lesnická a dřevařská fakulta Brno. Pořádající
nadace klade důraz na ekologickou výchovu a podporuje všechny směry ekologicky
šetrného využití dřeva ve společnosti. My vám představujeme alespoň dvě z celkem
15 oceněných prací (jejich kompletní přehled najdete na www.drevenastavbaroku.eu)).
Na levém snímku je nízkoenergetický rodinný dům v Sulicích (projekt Ing. arch. Lukáš Přibyl,
realizace Dumrazdva), který získal cenu veřejnosti v kategorii moderních realizací,
vpravo je interiér rodinného domu v Tehově (projekt Hippodesign – MgA. Radim Babák,
MgA. Ondřej Tobola), který ocenila odborná porota i veřejnost.

U mnoha umělých materiálů dosud nevíme, jaký mají

dlouhodobý vliv na zdraví člověka. U některých to již víme...

Zachránce použitého dřeva
Víte, kdo je Daniel Tůma? Bývalý
redaktor, který se v Kristových letech
rozhodl, že pověsí kancelářskou profesi
na hřebík a vyučí se uměleckým
truhlářem. Důvod? Pocit vyhoření
a potřeba dělat něco, co má smysl.
O pár let později se z lásky ke dřevu
zrodil nápad na založení unikátní
značky Woodcock, v rámci níž vyrábí
nábytek z recyklovaného dřeva.
„Vždycky mi vadilo plýtvání přírodními
zdroji, spotřební konzum a to, když si lidé
ničeho neváží,“ vysvětluje své motivy.
Jeho nábytek šetří stromy a odkrývá
krásu skrytou pod omšelým povrchem.
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litně provedená nadstandardní izolace
s minimem tepelných mostů, u dřevostaveb difuzně otevřená konstrukce, omezení
elektromagnetických polí a použití přírodních materiálů – ty mají jednoznačně vliv na kvalitu vnitřního prostředí bez
ohledu na to, zda v domě je nebo není
vzduchotechnika (rekuperace).
Umělé materiály mohou uvolňovat nejrůznější chemické látky, pak se volba
přírodních materiálů mnohonásobně
vrátí. Technická zařízení se v průběhu
let neustále vyvíjejí a dnes nabízejí širokou škálu řešení. Skalní ekologové říkají,
že není vhodné používat vzduchotechniku 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 minimalizovat rozvody vzduchotechniky z důvodů 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. Pochopitelně 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 možnost regulace, aby šel výkon snížit podle 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 neznamená, 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 budoucnost. Ve většině našich projektů
používáme hlínu na omítky, nepálené
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Doporučené hodnoty elektromagnetických polí a záření (Výběr ze standardu baubiologické měřicí techniky SBM 2003)

cihly, dále používáme kámen, dřevo a přírodní oleje i vosky na povrchovou ochranu. 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 minerální stěrku, mírně zaoblil rohy (bez
použití kovových profilů) – najednou
stěny získaly živost, proměnu, vložila se
do toho lidská ruka. Lidé se pak v prostoru cítí přirozeněji. Spousta věcí v architektuře 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-

www.casopisdomov.cz

nými technologiemi. Stavební biologie
se zabývá měřením elektrických a magnetických polí, radioaktivity, geologických
poruch, vlhkosti, zvuku, iontového mikroklimatu, chemických látek ve vzduchu
a prachu, bakterií. Pro většinu těchto

polí existují technické předpisy, přísnější jsou doporučení Světové zdravotnické
organizace a vůbec nejpřísnější jsou doporučení ze strany stavební biologie.
Jejich základní výběr je uveden v tabulce
nahoře.

První krůček správným směrem
Snaha o snižování energetické náročnosti výroby a zvyšování ekologické šetrnosti
stavebních materiálů přinesla v České republice jeden z pr vních konkrétních
výsledků. Součástí aktuální výzvy dotačního programu Nová zelená úsporám,
která vstoupila v platnost 1. dubna 2015, je u obnovy stávajících rodinných domů
možnost státní bonifikace, a to pro materiály s environmentálním prohlášením
o produktu (EPD). Změny provedly Ministerstvo životního prostředí a Státní fond
životního prostředí, na př ípravě nového dotačního opatření se podílela i Česká
rada pro šetrné budovy ve spolupráci se svými členy. Cílem je posun směrem
k udržitelné výstavbě, jakou prezentuje například sousední Rakousko. Je to vůbec
popr vé, kdy jsou u nás zvýhodněny materiály, které doloží certifikované prohlášení
o vlivu produktu na životní prostředí v průběhu celého jeho životního cyklu.

Text: Ing. David Eyer; Foto: autor, Nadace dřevo pro život a Woodcock

Hodnoty uváděné v tabulce standardu stavební biologie jsou nastaveny prizmatem tzv. předběžné opatrnosti. Vztahují se především na místa dlouhodobého odpočinku
(ložnice), která jsou spojena s rizikem dlouhodobé expozice a regeneračních schopností člověka. Vycházejí z mnohaletého výzkumu stavebních biologů, ale zohledňují
i praktickou dosažitelnost hodnot u jednotlivých sledovatelných parametrů. Doporučené hodnoty jsou velmi př ísné a někdy i několikanásobně pod hranicí českých norem.
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