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Systémová koncepce určuje strukturu dřevěných staveb. Do polo-
viny devadesátých let ještě stačilo znát tradiční systémy, jako jsou 
srubové, hrázděné a sloupkové stavby, a vypořádat se s tehdy 
novodobými systémy, jako byly rámové a skeletové stavby. Mezi-
tím se situace zcela změnila: stavby jsou výrazně vyšší a také větší. 
K tomu přistoupily nové nosné systémy. Již nejsou důležité jenom 
samotné systémy nosných konstrukcí, ale také plášť budovy se stal 
následkem systémových řešení uzavřenou funkční nosnou sousta-
vou, přizpůsobenou však nosné konstrukci. Totéž platí pro mezipa-
trové stropy a pro stěny.

Pro úspěšnou dřevěnou stavební konstrukci je rozhodující návrh. 
Pod pojmem „návrh“ je třeba rozumět architektonickou kon-
cepci, prostorové řešení a technická opatření. Významnou roli hraje 
včasná volba nosného systému včetně souvisejících koncepčních 
a konstrukčních úvah týkajících se požární ochrany a zvukové izo-
lace. Současně je třeba uvážit systémy pro tepelnou izolaci, neprů-
vzdušnost a ochranu proti vlhkosti, požadavky technického vyba-
vení budov, opatření pro trvanlivost, udržování a provoz budovy 
až do jejího pozdějšího odstranění. Pro stavbaře je rozhodující, 
aby požadavky vyplývající ze zakázky byly spojeny s možnostmi 
a mezemi technických koncepcí tak, že se vyvine přesvědčivý celek. 
Předložená kniha „Dřevostavby – systémy nosných konstrukcí, 
obvodové pláště“ vyžaduje a podporuje takové koncepční a pro-
jektové práce. Detail musí být vždy částí celku a celek bude doko-
nalý jen tehdy, pokud jsou všechny detaily v souladu.

Děkuji za podporu a povzbuzení mým spolupracovníkům Stefanu 
Schuppisserovi, Rico Kaufmannovi, Jakobu Studhalterovi, Ursovi 
Tappoletovi a Stefanu Ruschovi, kteří jako inženýři, konstruktéři 
a projektanti specializovaní na dřevěné konstrukce intenzivně spolu-
pracovali na textu, konstrukčním řešení a výkresech. Za revizi ruko-
pisu a za připomínky k technickým otázkám děkuji odborníkům 
na dřevo Christophu Fuhrmannovi, Bernhardu Furrerovi, Hanspe-
teru Kolbovi, Klausi Richterovi a Reinhardu Wiederkehrovi a spe-
cialistům na stavební fyziku a zvukovou izolaci Markusovi Zumo-
berhausovi, Karlu Mentimu, Georgu Stuppovi a Heinzi Weberovi 
a rovněž odborníkům z DGfH (Německá společnost pro výzkum 
dřeva) a Lignum (Lesní a dřevařské hospodářství Švýcarska). Trpě-
livě a přesně provázel výrobu tým vydavatelství Birkhäuser. Děkuji 
odbornému poradnímu sboru za odbornou kritiku a podporu, Ueli 

Rhiner za úpravu knihy a Charles von Büren za publicistický dopro-
vod. Díky podpoře „holz 21“, podpůrnému programu spolkového 
úřadu pro životní prostředí BAFU, a fondu pro podporu lesnického 
a dřevařského výzkumu bylo teprve vůbec možné tuto knihu rea-
lizovat.
Cennou podporu mimoto poskytli Lignum (Lesnické a dřevařské 
hospodářství Švýcarska), Německá společnost pro výzkum dřeva 
(DGfH) a firmy dodavatelského průmyslu pro dřevěné stavby.

Uttwill, Švýcarsko, leden 2007                     Josef Kolb

K třetímu vydání: První vydání z roku 2007 bylo během jednoho 
roku rozebrané. Po aktualizovaném druhém vydání (leden 2008) 
bylo již po dvou letech potřebné třetí vydání. Kniha Holzbau 
mit System (český název Dřevostavby) zřejmě vyplňuje mezeru 
v odborné literatuře. Od uveřejnění prvního a druhého vydání mi 
spontánně potvrdilo mnoho čtenářů, mezi nimi řada odborníků 
z praxe, že tato kniha odpovídá aktuálnímu stavu ve stavebnictví, 
dokonce v některých ohledech předbíhá svůj čas. Zejména tam, 
kde systémová představa o optimalizovaných nosných konstruk-
cích a energeticky vysoce účinných systémových řešeních pro 
pláště budov a dělicí konstrukční prvky vede k aktuálním kon-
strukčním návrhům.

Vydání v němčině jsou současně také základem pro vydání 
v různých jiných jazycích, mimo jiné v angličtině a francouzštině. 
Aktualizace proti prvnímu a druhému vydání lze vyhledat na  
www.holzfachbuch.ch nebo na www.holzbaumitsystem.ch. 
Na této adrese lze nalézt rovněž odkazy o výrobcích a produ-
centech jakož i o vydáních v dalších jazycích.

Uttwill, Švýcarsko, srpen 2010                     Josef Kolb
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1 Základy 
 
ve vztahu k materiálu



   
  

Stavět ze dřeva znamená projektovat, řešit a stavět s materiá-
lem z přírody, který stále dorůstá. Okouzlení, které vychází z lesa, 
a respekt, který jeho stromy vzbuzují, se přenášejí na dřevo jako 
materiál.

Průzkumy dokládají, že u dětí je dřevo ze všech stavebních mate-
riálů v největší oblibě. Děti mají ze dřeva radost. Jaká kritéria jsou 
pro tyto sympatie skutečně směrodatná, lze stěží definitivně sta-
novit. Je to vzhled, vůně nebo struktura? Je to povrchová teplota 
nebo je to vlastnost přizpůsobovat se vlhkosti? Snad všechny tyto 
vlastnosti společně dávají dřevu jeho jedinečný charakter.

Architekti, stavitelé, řemeslníci a jejich zákazníci-investoři již po 
staletí staví se dřevem a tento stavební materiál a přírodní suro-
vinu neustále nově používají, utvářejí a mění. Se dřevem se dá 
realizovat téměř všechno, od nábytku až po loď, od mlýnu až po 
dům. Dřevo poskytuje nezměrnou volnost pro navrhování a kon-
struování a umožňuje realizovat i neobvyklé představy. Žádný div, 
že četné nové konstrukční varianty vycházejí ze dřeva. Dřevo sta-
novuje trendy.

1.1.1  Pokrok má kořeny v tradici

Stavění a jeho technika jsou založeny na tradici a zkušenosti a závi-
sejí na různých podmínkách. Formy staveb a způsoby stavění jsou 
podmíněny zvyklostmi, klimatem a kulturními zvláštnostmi, pře-
devším však závisejí na dostupnosti stavebních materiálů, nástrojů 
a stavu stavební techniky. Do nepříliš vzdálené doby se stavělo 
téměř výhradně s lokálně dostupnými materiály. Co je s dnešními 
možnostmi přepravy běžné – celosvětová dostupnost téměř všech 
stavebních materiálů – bylo ještě před zhruba sto lety buď nemys-
litelné, nemožné nebo nákladnou výjimkou.

Tradiční selské formy staveb nebo jednoduché účelové stavby živ-
nostníků svědčí ještě dnes o těchto skutečnostech. Bylo nasnadě, 
že se ve skalnatých oblastech upřednostňoval přírodní kámen, 
v lesnatých krajinách se naproti tomu používalo dřevo, v plani-
nách bez lesů hlína a v tropickém pralese rychle rostoucí lehké 
kmeny a rostliny, které jsou vhodné pro pletivo. V zemích oblasti 
Středozemního moře všeobecně převažují kamenné stavby, v les-

1.1

1.1 Lesy a stromy fascinují 
svou přirozenou silou

Dřevo – přírodní 
konstrukční  
materiál s potenciálem

1.1

Obrázek na straně 9: Vysoká škola  
pro techniku a hospodářství Aalen, D
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naté severní a střední Evropě dřevěné stavby. Industrializace 
v 19. století výrazně ovlivnila stavění a ovlivňuje ho dodnes. Vedla 
k novým metodám zpracování a stavění (železo, ocel, beton, 
plasty), jejichž vývoj byl navíc podporován výzkumem, vývo-
jem a výukou. Byla umožněna cenově výhodná přeprava nových 
materiálů na velké vzdálenosti. Toto vše výrazně zatlačilo tradiční 
stavění. Ve stejném období došlo k rychlému přírůstku obyvatel 
ve městech. Souběžně s tím se rychle rozvinula technizace pra-
covních míst i domácností a došlo k novým a vyšším nárokům na 
hygienu a komfort bydlení.

Ve 20. století bylo dřevo požadováno zejména v období krize na 
konci dvacátých a začátku třicátých let a během obou světových 
válek 1914–1918 a 1939–1945. Omezené zdroje vedly k použí-
vání domácí a snadno dostupné stavební suroviny. Na začátku 
21. století se dřevo stalo takovým konstrukčním materiálem, 
který odpovídá trendům vhodným pro stavební praxi. Po kon-
zumní vlně padesátých až osmdesátých let následovalo období 
hledání podstatného. Zpomalený průběh hospodářského vývoje 
vedl k zjednodušení architektury i konstrukce a často k minima-

1.2

1.2 Dřevo poskytuje volnost pro navrhování  
a umožňuje tak ukázkovou architekturu.  
Obytný dům ve Stuttgartu, D



   
  

lizovaným řešením. Současně výrazně vzrostly technické poža-
davky. Stavění úsporné na energii a příznivé pro životní pro-
středí má nicméně splňovat vysoké nároky obyvatel na komfort. 

Novodobá kultura dřevěných staveb
Dnešní dřevěné stavby nemají už nic společného s historickými sta-
vebními systémy, dřívějšími chatami nebo se stavěním pro sociálně 
slabší vrstvy. Také se neomezují na obytné domy nebo halové kon-
strukce. Nové je, že dřevěné stavby jsou úspěšné na základě kom-
plexního technického vývoje a konstrukčních metod, ale také díky 
lepšímu porozumění pro samostatnou aktuální architekturu. Dře-
věné stavby učinily skok od čisté řemeslné výroby k racionálním 
výrobním procesům v závodě, k efektivní industrializaci pomocí 
polotovarů a přesné a rychlé montáži na staveništi. Z tradičního 
tesařství se stal závod, který spojuje procesy projektování řízené 
počítačem s precizními nástroji řízenými robotem. Z dříve řemeslně 
vyráběných jednotlivých částí se staly konstrukční prvky s předem 
stanovenými požadavky a definovanou jakostí, které lze na stave-
ništi v nejkratší době a rozměrově přesně spojovat do celku.

Přitom nelze podceňovat příspěvek architektů. Přední zástupci 
nové kultury dřevěných staveb přispěli k přirozenému (nekřečo-
vitému) vztahu k přírodnímu konstrukčnímu materiálu. Pro ně se 
staly dřevěné konstrukce samozřejmostí a úspěšně je používají pro 
stavby, které odpovídají dnešním podmínkám. Nové pojetí staveb 
a nová kultura dřevěných staveb tak sjednocují konstrukci s návr-
hem, který je zaměřen na jednoduchá a současně efektivní řešení 
a pomáhá dnešním stavbám k novým dimenzím.

1.3

1  Mosty velkých rozpětí a dřevěné kons-
trukce navržené stavitelem Gruben-
mannem

2  Nosné dřevěné konstrukce lze řešit 
pomocí statiky stavebních konstrukcí

3  Od r. 1906: Vývoj a patentování lepené-
ho dřeva (Hetzerův konstrukční systém), 
dnešní název lepené lamelové dřevo
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4  Jako příklad: Radiokomunikační věž ze 
dřeva v Erdinger Moos, Horní Bavorsko, 
D, 1932 až 1983, výška 150 m

5  „Spruce Goose“, velkoprostorové 
letadlo ze dřeva, jehož rozpětí křídel 
97,5 m nebylo dodnes překonáno

6  Použití různých materiálů na bázi dřeva 
jako desek

7  Okolo r. 2000: Všeobecné vlivy na 
ekologii, techniku a navrhování vedou 
po poklesu konjunktury v druhé části 
20. století ke zvýšenému používání 
dřeva 

1.3 Používání dřeva a vývoj dřevěných 
konstrukcí od r. 1700 [1], [2]
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1.1.2  Dřevěné stavby

Programy pro podporování dřeva a dřevěných konstrukcí realizo-
vané během osmdesátých a devadesátých let přinášejí výsledky. 
Široce založený a propojený výzkum a vývoj vedl k výraznému 
pokroku. Nové materiály na bázi dřeva, moderní spojovací pro-
středky, racionální metody zpracování a efektivní zdvíhací a pře-
pravní zařízení umožňují nové formy pro stavění se dřevem. Díky 
vzdělávacím programům pro podporu dřeva v různých evropských 
zemích a spolehlivým pomůckám pro projektanty a uživatele ve 
formě informačních, projekčních a výpočetních podkladů, výrazně 
vzrůstá kvalita dřevěných konstrukcí. Koordinované aktivity dře-
vařského průmyslu s ohledem na vývoj požárně bezpečnějších dře-

věných staveb vedly kromě toho ke změnám při vydání nových 
předpisů protipožární ochrany. Ještě asi před deseti lety byly větší 
dřevěné stavby výjimkou. Dnes zaznamenávají vícepodlažní nebo 
velkoobjemové dřevěné stavby i v hustě osídlených městských 
oblastech trvale vzestupný trend. U obytných domů je dřevo již po 
desetiletí v úspěšném kurzu. V oblasti nízkoenergetických a pasiv-
ních domů dřevěné stavby udávají směr. Moderní obytné domy 
jsou technicky vyzrálé a zcela odpovídají takovému obytnému 
standardu, který se v budoucnosti očekává.

Technický vývoj dřevěných staveb se prosadil také u vícepodlažních 
staveb. Kancelářské a administrativní budovy, domy pro více rodin 
nebo školy ze dřeva se staly vážnou alternativou k dosud převláda-
jícím materiálům. Početné realizace to působivě ukazují. Racionálně 
lze typy dřevěných staveb podle normalizovaných předpisů a návrhů 
(podle definované osobní a věcné ochrany) provádět jako čtyř až šes-
tipodlažní budovy. U vícepodlažních staveb je vedle požadavků na 
protipožární ochranu třeba uvážit také technické aspekty jako únos-
nost, stavební fyziku, zvukovou izolaci a ochranu proti povětrnosti. 
V dalších kapitolách jsou k tomu obsáhlé informace.

1.4 Současná srubová stavba. Školní bu-
dova a víceúčelové zařízení. St. Peter, CH

1.4

1.5

1.5 Moderní návrh fasády. Univerzitní 
klinika, Tübingen, D 



   
  

1.6

1.7

1.8

1.8 Výzkum a vývoj nových dřevěných 
konstrukcí, nosné chování,  
ETH Zürich, CH [3]

 

1.6 Vzhled nosné konstrukce ze dřeva, 
loděnice v Minneapolis, USA
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1.7 Bezbariérové přechody zevnitř 
směrem ven. Obytný dům ve Stuttgartu, D
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1.1.3  Fasáda

Pro architektonický výraz budovy jsou společně s návrhem fasády 
rozhodující zelená plocha, tvar a velikost. Fasáda dává budově tvář, 
jejímu návrhu se meze téměř nekladou. Často se hledala závis-
lost mezi nosnou konstrukcí a obkladem fasády: dřevěná stavba 
se měla i směrem ven ukázat jako dřevěná. To je dnes překonáno. 
Dřevěné stavby se obkládají i jinými materiály. Naopak stavba 
z pálených cihel nebo z betonu může mít fasádu ze dřeva. V ros-
toucí míře se používají kombinace, v nichž jsou nosné prvky skele-
tové stavby z oceli nebo ze železobetonu a stěny ohraničující pro-
stor a plášť budovy jsou z dřevěných elementů s vysokou izolační 
schopností. Zásada, že chytrá konstrukce a volba materiálu vyho-
vují architektonicky náročnému návrhu, platí jako dříve. Pro nos-
nou konstrukci i pro dílce ohraničující prostor a pro plášť budovy 
se mají používat takové materiály, které nejlépe odpovídají základ-
ním požadavkům. Fasádu lze uvažovat ve značné míře nezávisle 
na konstrukčním systému nosné konstrukce. Proto je dále pro-
brána nosná struktura a konstrukční struktura (část 2) nezávisle 
na skladbě vrstev pláště budovy a vnitřních konstrukčních prvků 
(část 3). Tímto způsobem může být nalezena ideální syntéza mezi 
nosnou konstrukcí a pláštěm. Úloha navrhnout optimální nosnou 
konstrukci a tuto nosnou konstrukci opatřit optimálním pláštěm 
(vnější stěny a střecha) a uvést ji do souladu s vnitřními stěnami 
a stropy, je tím ulehčena. Dřevo utváří po staletí zevnějšek staveb 
a staré stavby ukazují trvanlivost dřevěných fasád. V poslední době 
jsou obklady fasád ze dřeva u architektů a investorů opět oblí-
bené. Novodobé obklady se projevují pohledově zcela jinak než 
tradiční typy bednění. Různé druhy dřeva, povrchového opraco-
vání a úpravy rozměrů a tvaru průřezu umožňují velkou variabilitu 
při navrhování.

1.11

1.10

1.9

1.9 až 1.11 Dřevo v nosných konstrukcích, 
novodobá technologie i výraz nosných 
konstrukcí 

 
 

1.10 Velká dřevěná stavba školní budovy 
v Mirecourt, F

1.9 Filigránská zakřivená nosná konstruk-
ce obložená sklem. Zemské zastupitelství 
v Berlíně, D

1.11 Trvalé zastřešení působivé velikostí 
a řešením, postavené pro Expo 2000 
v Hannoveru, D

+



   
  

1.16

1.13

1.12

1.12 až 1.16 Dřevěné fasády
 

1.12 Průmyslová budova v Triengen, CH
1.13 Domov důchodců v Glarus, CH
1.14 Obytné sídliště v Arlesheim, CH
1.15 Výrobní hala v Böhlen, D
1.16 Administrativní budova v Sursee, CH
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1.15

1.14
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1.1.4  Vnitřní výstavba

Vedle nosné konstrukce a fasády je třeba uvážit jako třetí kompo-
nent vnitřní výstavbu. Vnitřní výstavba má rozhodující vliv na zdraví 
obyvatel a uživatelů.

Interiér budovy podléhá módě a trendům. Od jednoduchého, téměř 
klinicky čistého návrhu, přes výrazné barvy až k více selské vnitřní 
výstavbě je všechno možné. Při použití v interiéru poskytuje dřevo 
ještě více volnosti než při řešení fasády, protože jsou k dispozici jiné 
technické požadavky. Pro interiérové konstrukce se používají ty dře-
viny, které jsou pro tento účel speciálně vhodné. Kromě toho řada 
materiálů na bázi dřeva nabízí speciální efekty a povrchy.

S rozličnými druhy dřeva disponuje architekt, bytový architekt 
a truhlář jedinečnou paletou barev, struktur a tvarů. V zásadě 
platí: každá vnitřní konstrukce má svůj vlastní charakter neboť 
dřevo není nikdy stejné. Volba druhu dřeva je, vedle aspektů řešení 
a užití, v úzké spojitosti s ekologickými a etickými podněty. Dnes 
víme, že drancování lesů zejména v jižní polovině zeměkoule má 
zhoubné účinky. Na trhu jsou sice certifikovaně druhy tropických 
dřevin (např. PEFC, FSC), které se považují za nezávadné, avšak 
v trvale využívaných a obhospodařovaných lesích v naší lokalitě 
roste velké množství nejrůznějších druhů dřeva. Proto není jistě 
nesprávné zvolit dřevo pokud možno z bližšího regionu.

1.17 až 1.20 Dřevo v interiéru

 

1.20

1.17

1.18

1.19

1.17 Prostory vytvořené ze sádrových 
desek a desek na bázi dřeva
1.18 Masivní dřevo, druh javor, pro para-
petní obklady a zakřivené obklady

1.19 Vestavěné prvky z materiálů na bázi 
dřeva v kombinaci s viditelnou konstrukcí

1.20 Dřevěná konstrukce a interiér 
plavecké haly



   
  

Dřevo je velmi účinný přírodní materiál a pozitivně ovlivňuje eko-
logický koloběh, který hraje vždy důležitou roli v souvislosti s naší 
živitelkou zemí. Je všeobecně známo, že je nutné starostlivě zachá-
zet s přírodními zdroji, a zajistit tak trvalý vývoj pro budoucnost.

Pojem „trvalý vývoj“ se stal v posledních letech módním slovem, 
které se různě definuje a interpretuje. Princip trvalosti původně 
vychází ze středoevropského lesního hospodářství. Například ve 
Švýcarsku bylo v r. 1870 předepsáno pokácet v lesích pouze tolik 
dřeva, kolik ho přiroste. Tato zásada spotřebovat pouze tolik, aby 
pozemek neodebíral kapitál, se osvědčila nejen v dřevařském hos-
podářství, ale získala dnes význam v globálním myšlení. Princip 
trvalosti při stavbě a užívání budovy znamená spotřebovat pouze 
tolik zdrojů (materiál, energie, voda, vzduch, životní prostor apod.), 
kolik příroda může „doprodukovat“. Kdo staví se dřevem, posky-
tuje proto v zásadě již významný příspěvek. Kdo kromě toho navr-
huje plášť budovy s masivní izolací, používá ekologicky snášen-
livé doplňkové materiály, optimalizuje výrobní metody a přepravní 
a montážní podmínky, dostává se velmi blízko k cíli spotřebovat 
pouze tolik, kolik může příroda „doprodukovat“.

Dále jsou uvedena fakta ke koloběhu výrobku ze dřeva a jeho pozi-
tivního vlivu na ekologii. Další informace lze získat v řadě publikací 
nebo odborných knih (např. [4] nebo v publikacích Informations-
dienst Holz [5, 6]).

1.2.1   Dřevo – stavební materiál s ekologickými 
přednostmi

Pojem ekologie sestává z řeckých slov „oikos“ (= dům, domácnost) 
a „logos“ (= nauka, učení). Znamená tedy „nauka o domácnosti“. 
Ekologie je dílčí oblastí biologie a označuje vědu o vzájemném 
působení organizmů a také o vzájemném působení mezi organizmy 
a jejich neživým okolním prostředím.

Dřevo je pokládáno, jak bylo uvedeno, za ekologicky příznivý kon-
strukční materiál. Sledujeme-li jeho růst přesněji, vycházejí najevo 
překvapivé poznatky. Z vody, oxidu uhličitého (CO

2
) a světla vznikají 

fotosyntézou sacharidy a pro člověka životně důležitý kyslík O
2
. Ros-

toucí dřevo tedy váže fotosyntézou stromu oxid uhličitý, pokácené 

dřevo ho uchovává (váže). Předpokládá se, že oxid uhličitý má nej-
větší vliv na vznik skleníkového efektu. Používáním dřeva se z atmo-
sféry odebere pro dobu životnosti výrobků příslušné množství oxidu 
uhličitého (obr. 1.22). Dřevěné výrobky s dlouhou životností jsou 
proto zvlášť vhodné. K tomu přistupuje, že spalování dřeva je neu-
trální na oxid uhličitý a při technickém využití získaného tepla lze 
ušetřit fosilní zdroje energie. Například výhřevná hodnota jednoho 
kubického metru vysušeného bukového dřeva odpovídá asi 300 lit-
rům topného oleje.

1.2.2  Koloběh a řetězec zpracování dřeva 

Předpokladem pro trvalý vývoj je povědomí o koloběhu. Každý 
výrobek prochází svým vlastním životním cyklem. Koloběh dřeva 
obsahuje všechny stupně od růstu dřeva přes získání suroviny, 
zpracování a použití až po opětovné použití. Dřevo jako tradiční 
a obnovitelná surovina je znamenitě vhodné k poznání a vysvět-
lení trvalého vývoje a může tak působit jako příklad pro budoucí 
stavění.

1.22 Fotosyntéza: z vody, oxidu 
uhličitého a světla vznikají sacharidy 
a kyslík

1.21 Princip života z úroků pochází 
z lesního hospodářství

Ekologie,  
trvalé stavění1.2

1.21

1.22
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1.2.2.1  Les – získávání suroviny
Les je výchozím bodem koloběhu dřeva. Vedle produkce dřeva 
plní nesčetné funkce, které jsou důležité pro naši společnost a její 
trvalý vývoj. Používání dřeva a lesní hospodářství ovlivňují kvalitu 
našich lesů a krajiny, tak i jakost dřevní suroviny.

Les může být označen v koloběhu dřeva jako kapitál a při správném 
zacházení také dává úroky. Ve Švýcarsku a v Německu je pokryto 
jehličnatými a listnatými lesy asi 31 % plochy, v Rakousku asi 47 %. 
Přírůstek dřeva ve Švýcarsku je 8 až 10 milionů krychlových metrů 

ročně. Nebo jinými slovy: každou sekundu přirůstá 0,30 krychlo-
vých metrů. To znamená, že každých 4 až 6 minut může vznik-
nout jeden dřevěný dům. Využití švýcarských lesů je však pouze 
asi 5 milionů krychlových metrů ročně, řekněme asi polovina teo-
retických možností.

1.24 1.25

1.23 Porovnání využití lesů a dřeva 
ve středoevropských zemích: Rakousko 
využívá svůj kapitál nejlépe [7, 8]

1.24 Pokácený strom lze zcela využít na 
cenné suroviny. Od jádra až po kůru

1.25 Porovnání potřeby energie na 
výrobu sloupu vysokého 3 m při stejném 
zatížení 

Potřeba energie kWh

Dřevo 
60 
60

Ocelový profil 
78 
561

Železobeton 
300 
227

Silikátový výrobek 
420 
108
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Potřeba energie (kWh) 
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Plocha lesů  
v % plochy země

Plocha lesů  
ha/obyvatele

Zásoba dřeva 
v lesích m3/ha

Přírůstek dřeva 
m3/ha/rok

Používání dřeva 
m3/ha/rok  
(v % přírůstku 
dřeva)

Spotřeba dřeva  
m3/rok./hlavu 
2001

Německo 30 % 0,13 271 5,9 4,4 (= 75 %) 0,23

Rakousko 47 % 0,50 286 6,6 5,2 (= 79 %) 0,62

Francie 24 % 0,25 140 5,3 3,9 (= 74 %) 0,18

Itálie 22 % 0,15 169 4,1 1,8 (= 44 %) 0,10

Švýcarsko 31 % 0,18 354 9,2 5,1 (= 55 %) 0,21

1.23


