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English abstract:
Book for architects, designers, experts in materials engineering, university students,
builders of environmentally friendly buildings. Summarizes the current knowledge
and experience. Facilitates orientation in the matter. In the integrated form of a natural
building materials, provides an overview of the possibilities of their use in both new
and refurbished buildings. The book provides a comprehensive overview of the
natural renewable building materials of plant and animal origin such as straw, rattan,
hemp, wool, cellulose products from wood, cork etc. It also provides information on
the use of clay. Attention is focused on their physical and functional characteristics.
At the same time delivers a treatise on technology, products and structures with
natural materials relating to or derived from. On concrete examples of Czech and
foreign construction sites will be presented ways and forms of difficulties that arise in
the application of renewable natural materials.
Anotace:
Kniha pro architekty, projektanty, odborníky z oblasti materiálového inženýrství,
studenty vysokých škol, stavebníky ekologicky příjemných budov. Shrnuje
dosavadní znalosti a zkušenosti. Usnadňuje orientaci v dané problematice. V
ucelené podobě představuje přírodní stavební materiály, nabízí přehled
možností jejich využití jak v nových tak i v rekonstruovaných objektech. Kniha
přináší přehled o přírodních obnovitelných stavebních materiálech rostlinného i
živočišného původu jako je sláma, rákos, konopí, ovčí vlna, celulóza, produkty
získané ze dřeva, korku a další. Také podává informace o použití hlíny. Pozornost
je zaměřena na jejich fyzikální a užitné vlastnosti. Současně přináší pojednání o
technologiích, výrobcích a konstrukcích, které s přírodními surovinami souvisejí
nebo z nich pocházejí. Na příkladech konkrétních českých i zahraničních
realizovaných staveb jsou představeny způsoby, formy i úskalí, která nastávají
při aplikaci obnovitelných přírodních materiálů.
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