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Autor čerpá z pradávných poznatků našich předků, které 
v posledním století téměř vymizely. Kácení dřeva podle měsíč-
ních fází, přirozené sušení kmenů přímo v lese, stavění bez 
jakékoli chemické impregnace.  

Kniha vysvětluje, proč některé roubené domy vydržely 500–
700 let až dodnes – bez chemie a cizorodých materiálů. Tak 
se dá stavět i dnes, víme- li jak. Dýchající dřevěné domy 
a podlahy jsou pohlazením pro duši, podporují naše zdraví, 
mají ideální tepelné vlastnosti a odrušují všudypřítomné 
technické záření všeho druhu. Slučuje se v nich uskutečnění 
vysokých ekologických požadavků s moderními požadavky 
dnešní doby. 

Erwin Thoma pochází z rakouských Alp, je původně lesník 
a tyto poznatky získal od dědečka své ženy a uvedl je do 
praxe. Každý, kdo si přečte knihu, je nadšen těmito možnostmi 
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a naplněn vděčností člověku, který prosadil s takovou láskou k lesům a spoustou odvahy 
realizaci moudrosti našich předků. 

 
Kniha je rozčleněna na tři části: 
 
V první části – „Měsíční dřevo“ – se dočtete o tajemstvích, která jsou zodpovědná za to, že 

mnohá dřevěná stavba přetrvá zcela bez úhony a chemických impregnačních prostředků více než 
půl tisíciletí, a jakou úlohu přitom hraje Měsíc. Tato část vás povede od dřevěného komínu, který 
byl 400 let v ohni, a přesto nikdy nehořel, přes kmeny, které nechtěl žádný červotoč žrát, a prkna, 
která nesesýchají, až ke stopám největšího houslaře všech dob. 

 
Druhá část knihy – „Člověk a strom“ – vás zavede do naší moderní, technické všednosti 

a pojednává o chemii ve dřevu a o biologickém stavění & bydlení. Dočtete se, jak bychom mohli 
z našich lesů pokrýt potřebu energie a jaké alternativy existují ke společnosti, v níž se vše 
zahazuje. Seznámíte se s přirozenými energetickými koloběhy a doberete se mystéria stromu. 

 
Máte před sebou také knihu pro starostlivé matky a předvídavé otce, kteří chtějí svým dětem 

ušetřit utrpení mých vlastních dětí, vyvolané lepenými dřevotřískovými deskami: ve třetí části 
knihy – najdete nástroje, kterých je k tomu třeba. A ti z vás, kteří sami rádi experimentují, tu 
najdou údaje a fakta od správného času sklizně dřeva až po ošetřování jeho povrchu. Tuto část 
knihy doplňuje dotazník a seznam důležitých bodů pro nákup dřevěných výrobků. 
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Pěkný příklad možností a šancí ze dřeva, které příroda nám lidem skýtá, je stavební systém 
z masivního dřeva Holz100 (Dřevo100). 

 
Název pochází od „100% dřevo – jinak nic“. 
 
U domu z Holz100 (Dřeva100) se během nejkratší doby sestaví stěny, stropy a střecha 

z masivních prefabrikovaných celodřevěných prvků. V těchto prvcích je jen čisté dřevo a žádné 
klihové vrstvy, hřebíky nebo něco podobného. Při stavbě s takovými masivními prvky Dřeva100 
přináší přírodní materiál dřevo optimální technické výkony, které doposud nebyly považovány za 
možné. 

 
Díky křížem krážem uspořádaným vrstvám se tento element už nepohybuje. Tyto nepohyblivé 

stěny ze Dřeva100 lze libovolně omítat nebo obkládat. Nedochází k pohybům ani prasklinám 
deformacemi dřeva. 

 
Mezinárodně uznávané výhody tohoto nového bezlepového masivního způsobu stavění spočí-

vají však především v následujících oblastech: 
 

-  ohnivzdornost 
-  tepelná izolace — klimatizace/ doba vychládání 
-  odstínění záření 
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Co je 
hygieničtější? 
 
Drastické jsou 
výsledky 
americké studie 
o životních 
podmínkách 
salmonel na 
různých 
materiálech: na 
neošetřovaném 
dřevěném 
povrchu 
odumřely 
salmonely za pár 
minut. Na 
plastových 
površích 
dokázaly 
salmonely oproti 
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tomu nejen přežít, 
nýbrž se ještě navíc 
pěkně rozmnožovat! 
Pomyslete na desky 
kuchyňských stolů 
a krájecí prkénka 
s potahy z umělé 
hmoty, které mnozí 
lidé považují za 
hygieničtější než 
pracovní desky ze 
dřeva; nebo na lidi, 
kteří se domnívají, že 
musejí dřevo 
z hygienických důvodů 
lakovat a natírat. 
Lakované dřevo se 
chová jako plastový 
povrch. 
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