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Téma tvojej dizertačnej práce bola 
Slamené stavby ako riešenie otázky sociál-
neho bývania. Kedy si sa začal alternatív-
nemu staviteľstvu venovať? Kto alebo čo 
ťa k tomu viedlo?

Už je to päť rokov, čo som sa náhodne do-
stal na workshop o  slame a  hline. Bolo to 
v čase, keď som končil štúdium a premýšľal 
som o tom, čo budem v budúcnosti robiť, 
pretože „klasická stavbárina“ ma nelákala. 
Na workshope som si uvedomil, že to je 
zmysel, ktorý som hľadal. Ekológia a trvalá 
udržateľnosť boli chýbajúcim obrázkom v 
puzzle môjho smerovania. 
Na workshope som získal prvé kontakty so 
„slamenými ľuďmi“ a slame som sa postup-
ne začal intenzívnejšie venovať. Doteraz 
napríklad spolupracujem s  lektorom spo-
mínaného workshopu Danom Grmelom.

Hneď po škole si sa zameral na alternatív-
ne staviteľstvo a zamestnal si sa v spoloč-
nosti stavajúcej netradičné, tzv. krtkove 
domy, teda domy zapustené do terénu. 
Navrhoval si niekedy aj klasické domy?

Nikdy som neinklinoval ku katalógovým 
domom a dá sa povedať, že nikdy som „kla-
sickú stavbárinu“ nerobil. Na krtkových 
domoch ma zaujala ekologická prevádzka 
týchto domov, pretože sú zasadené v zemi-
ne, ktorá má počas celého roka konštant-
nú teplotu cca 8 stupňov Celzia. Takže cez 
leto pôsobí v  porovnaní s  exteriérovým 
vzduchom ako chladič a  cez zimu nao-
pak ako ohrievač. No konštrukciu domu 
oceľ a  betón, čo je z  ekologického hľadis-
ka na zváženie. Slama rastie na poliach a 
bez ďalšieho priemyselného spracovania 
je ihneď použiteľná na stavanie. Pridanou 
hodnotou krtkových domov je ich šetrné 

zakomponovanie do prostredia. Je preto na 
zváženie samotného investora, ktorý para-
meter je pre neho určujúci.

Keď ťa oslovujú klienti so žiadosťou o na-
vrhnutie projektu na slamený dom, s aký-
mi otázkami sa väčšinou stretávaš?

Na začiatku boli prvé otázky myši, vlhkosť, 
požiar, ale čím je viac informácií o slame-
ných domoch, tým menej takýchto otázok 
dostávam. Teraz sú otázky skôr individuál-
ne a konkrétne k danému projektu. 

Napriek tomu ľudia majú stále obavy zo 
spomínaných myší, vlhkosti a z rizika po-
žiaru. Ako to teda so slamenými domami 
je? Nezhoria? Nezničia ich hlodavce, vie-
tor a dážď? 

Všetky tieto riziká hrozia v  každom inom 
dome, či už v tehlovom alebo v drevodome. 
Slama, drevo aj hlina sú prírodné materi-
ály, ktoré postupne podliehajú biologickej 

degradácii. Bolo by naivné tvrdiť, že v urči-
tých podmienkach vydrží slamený dom toľ-
ko ako dom zo železobetónu. To nie. Ale ak 
sa dobre naprojektuje a budete sa oň starať, 
bude dobre slúžiť desaťročia. V Spojených 
štátoch stoja slamené domy postavené pred 
100 rokmi a stále sú obývané. Takže máme 
konkrétne príklady potvrdené praxou. Čo 
sa stane s hromadne používaným polysty-
rénom po 100 rokoch a akým spôsobom sa 
bude hromadne recyklovať, to ešte nevieme...

Vráťme sa ku konkrétnym strašiakom in-
vestorov – riziko požiaru a hlodavcov. 

Každý dom môže zhorieť, ak ho dobre pod-
pálime . Rovnako ako cez drevovláknitú 
dosku na drevodome sa myš môže prehrýzť 
aj cez trojcentimetrovú hlinenú omietku na 
slamenom dome. No podmienky na to, aby 
sa zabývala v „sprešovanom“ balíku a vôbec 
dostala sa doň, sú natoľko sťažené, že doteraz 
som sa s týmto problémom nestretol. Každý 
dom, aj ten slamený musí spĺňať požiadavky 

Ing. Stano Vanek – architekt
Venuje sa alternatívnemu staviteľstvu od vysokej školy a vďaka tomu sa ku 
„klasickej stavbárine“ nikdy nedostal. Navrhoval drevostavby aj tzv. ”krtkove 
domy“ – domy zakopané v teréne. Teraz sa venuje hlavne projektovaniu 
slamených domov, pričom zabezpečuje architektonické štúdie so zameraním 
na slamené a hlinené stavby, projektové dokumentácie pre stavebné 
povolenie na Slovensku (www.slamak.info).

na mechanickú a požiarnu odolnosť. No aby 
som ľudí upokojil, tak v prípade požiaru má 
slamený dom reálnu odolnosť až 90 minút, 
čo trojnásobne prekračuje normu pre rodin-
né domy. Zhorieť teda môže, ale pomaly . 
Čo sa týka protipožiarnej prevencie, je dô-
ležité dom vybaviť kvalitnými omietkami. 
Najväčšie riziko požiaru je skôr pri samot-
nej stavbe, keď sa môžu po stavbe váľať chu-
máče slamy. Tie horia lepšie ako balík, ktorý 
je sprešovaný, bez prístupu kyslíka. Balíky 
preto len tlejú a nehoria.

Keď sme spomínali tú degradáciu, slame-
né balíky môže vážne poškodiť vlhkosť, 
ktorá spôsobuje hnilobný proces. 
Ako dom proti tomu zabezpečiť?

Hnilobný proces nastane v  dvoch prí-
padoch – huby a baktérie potrebujú mať 
vhodnú teplotu a vlhkosť. 
Teplota je počas leta väčšinou ideálna, preto 
musíme balíky ochrániť pred vodou. Ochrana 
sa začína už na poli. Balíky nesmieme nechať 
zmoknúť ani na poli, ani počas skladovania. 
Už na samotnom dome je za normálnych 
okolností najväčšia hrozba stojatá voda a nie 
viazaná. Bránime sa jej starými dobrými 
spôsobmi – dobrou strechou a dobrými zá-
kladmi. Preto sú dve základné zásady pri 
navrhovaní slamených domov – dostatočný 
presah strechy a  vyvýšený základ. Strecha 
chráni pred dažďovou vodou a vyššie zákla-

dy pred vodu odstrekujúcou od sokla. Treťou 
ochranou je hlinená alebo vápenná omietka, 
ktorou chránime steny. Vonkajšie hlinené 
omietky robíme hydrofobizované s prímesou 
látok, ktoré zvyšujú jej odolnosť voči vode. 
Z  prírodných produktov najlepšie fungujú 
omietky z kravského alebo konského lajna, 
alebo sa používa hydrofobizovaná omietka 
s polymérmi. Omietky, do ktorých sa pridáva-
jú hydrofobizačné prísady na báze polymérov, 
ale nie sú dobre recyklovateľné. Preto preferu-
jem omietku s kobylincami, ktoré sa nechajú 
sfermentovať a v určitom pomere sa pridávajú 

do hlinenej omietky. Takáto omietka je mast-
ná a voda po nej stečie. Je to stará, ale veľmi 
dobre osvedčená metóda. Dobrá možnosť fi -
nálnej vrstvy je aj drevený obklad.

Asi často dostávaš aj otázku k vybavova-
niu stavebného povolenia. Je komplikova-
né dostať ho? 

Podľa zákona musia všetky domy spĺňať ur-
čité kritériá. Ak ich dodržíme, nie je prekáž-
ka, ktorá by vydaniu stavebného povolenia 
alebo skolaudovaniu bránila. Doteraz som 
s tým teda nemal žiadne problémy. Musíme 
splniť podmienky, ktoré úrad nastaví, ako 
napríklad požiarna odolnosť, mechanická 
odolnosť, hygiena a podobne. Čo môže vyba-
vovanie stavebného povolenia skomplikovať, 
je, že stavebný úrad môže projekt slameného 
domu posudzovať prísnejšie. Môže napríklad 
od investora vyžadovať doklady, ktoré môže 
aj nemusí chcieť, ale pri slamenom dome ich 
bude požadovať. Čo je však v jeho kompeten-
cii a ak je všetko podľa zákonov a vyhlášok, 
nie je to žiadna výrazná komplikácia.

Rozmeňme si to na drobné. Aké základy 
môže mať slamený dom? Také ako klasic-
ký murovaný?

Áno, základy pre slamený dom sú rovnaké 
ako pre klasický dom. Môže byť založený na 
základových pásoch, ak je dostatočne únosná 
zemina, stačí aj 40 cm šírka, alebo na základo-
vej doske. Môže byť aj na pätkách. Je to na in-
vestorovi, čo preferuje a čo dovoľuje podložie. 

Každý spôsob založenia má svoje výhody aj 
nevýhody. Dôležité je, aby slama bola mini-
málne 15, najlepšie 30 cm vyššie od terénu, 
kvôli prívalovej vode a vode odstrekujúcej od 

terénu počas dažďa.  Táto výška sa dá znížiť 
v prípade dostatočnej ochrany sokla napr. ob-
kladom. Väčšina našich domov je založená na 
betónových pásoch, pár na pätkách a málo na 
doske, kvôli vysokej spotrebe betónu. 

Akú strešnú krytinu môžeme použiť na 
slamenom dome? 

Finálna krytina strechy, tak ako krytina 
stien, môže byť akákoľvek, rovnako ako na 
bežnom dome, záleží na tom, čo investor 
očakáva. Krytina strechy, ale aj fasády pri 
slamenom dome nemá žiadne obmedzenie, 
pretože na každú krytinu alebo obklad exis-
tuje nejaké technické riešenie. Jediné krité-
rium je v  tomto prípade rozpočet. Použiť 
môžeme klasickú pálenú škridlu, štiepaný 
drevený šindel alebo zelenú strechu.

Čo človeku zrejme často vŕta v  hlave, je, 
ako sú vedené elektrické rozvody v slame.

Rozvody v slamenom dome sú riešené štan-
dardným spôsobom celoplastovými kábla-
mi CYKY, buď priamo pod omietkou, alebo 
v chráničke.

Povedali sme si o  základoch, o  streche aj 
stenách. Skúsme priblížiť aj konštrukciu 
slameného domu, ktorá môže byť dvojaká...

Rozhovor s architektom 
Ing. Stanom Vanekom 
o slamených stavbách.

Pri projekte LifeReset spolu s Jančim, ktorý je tiež stavebný inžinier, o  stavbe veľa diskutovali 
a preberali každý detail.

Teraz sa chodí Stano na workshopy nielen 
vzdelávať, ale aj prezentovať prácu architekta 
pri stavaní slamených domov. 

Slamené balíky z poľaSlamené balíky z poľa

text a foto: Zuzana Matúšová Girgošková • www.lifereset.sk
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Jednou z chýb, ktorú pri príprave robíme, 
je nákup zbytočne veľkého množstva jed-
la, čiže plytvanie jedlom. Pred každou 

oslavou, na ktorej sa chystáme podávať jedlo 
vo väčšom množstve, je dôležité sa vopred 
pripraviť, aby sme predišli plytvaniu potravi-
nami. Existuje niekoľko dôvodov, prečo ľudia 
nakupujú prebytočné množstvá jedla a neve-
dia odhadnúť, koľko sa ho reálne spotrebuje. 

Tipy, ako sa vyhnúť prebytočnému nákupu 
potravín na piknik či oslavu
✓ Zistite si čo najpresnejší počet hostí, 
 ktorí sa dostavia, aby ste správne odhadli 
 potrebné množstvo jedla.
✓ Naplánujte si podrobne, aké jedlá chcete 
 variť a podávať, aby ste mali jasno v 
 tom, aké suroviny treba nakúpiť.
✓ Nákup vopred naplánujte a napíšte si 
 presný nákupný zoznam potravín, ktoré 
 chcete kúpiť.
✓ Určte si na celú akciu rozpočet a snažte 
 sa ho dodržať.
✓ Nenechajte sa ovplvniť reklamou a ak-
 ciami v obchode, aby ste sa vyhli nákupu 
 vecí, ktoré ste pôvodne neplánovali.
✓ Nákup v preplnenom obchode a prípadný 
 nedostatok času nám znemožní dôkladnú 
 kontrolu každého výrobku a jeho dátumu 
 spotreby, takže sa ľahko môže stať, že 
 potraviny sa nám skazia skôr, ako ich 
 použijeme.
✓ Zabezpečte si vhodné skladovacie priestory 
 – príliš malé alebo nevhodné (málo 
 chladné) skladovacie priestory môžu 
 zapríčiniť predčasné skazenie potravín.

 V dôsledku vyššie spomenutých nedo-
statkov sa oslava, grilovačka alebo piknik 
môže ľahko zmeniť na nepríjemný zážitok 
spojený s nadmerným prejedaním a prípad-
nými otravami zo skazeného jedla. Pritom 

je celkom jednoduché týmto nepríjemnos-
tiam predísť dôkladným plánovaním celej 
akcie a dodržaním základných hygienic-
kých nárokov pri skladovaní a spracovaní 
potravín.

Nezabudnime ani na nasledujúce zásady
Ak máme chladničku preplnenú jedlom, 
 má to vplyv na jej vnútornú teplotu a 
 zvyšuje sa aj riziko krížovej kontami-
 nácie jednotlivých potravín navzájom.
Efektívne umiestnenie jedla v chladničke 
 v sebe ukrýva nielen úspory energie, 
 ale aj minimalizáciu rizika krížovej kon-
 taminácie.
Ak nakupujeme jedlo viac dní pred akciou, 
 vyberajme prednostne potraviny s čo 
 najdlhšou trvanlivosťou, aby sme ich 
 mohli využiť aj v prípade, že na akcii 
 ich nakoniec nepoužijeme.
Akékoľvek podozrivo vyzerajúce alebo 
 páchnuce potraviny okamžite zneškod-
 nime – toto platí špeciálne pre letné oslavy 
 organizované vonku pri horúcom počasí.
Mimo bezpečnej teplotnej zóny (medzi 
 5 °C a 63 °C) nechávajte pokrmy iba 
 nevyhnutne krátky čas (max. 2 hodiny!). 
Je vhodné si vopred zistiť, či niektorý 
 z hostí nemá špeciálnu diétu, prípadne 
 sa stravuje vegetariánsky či vegánsky, 
 aby sme aj na tieto možnosti boli pripravení.
Po každej akcii zväčša ostanú nejaké 
 zvyšky potravín, ktoré je však možné 
 skladovať len veľmi obmedzený čas a je 
 nutné ich skonzumovať čo najskôr – ide-
 álne je zostatky čerstvého jedla rozdať pri 
 odchode hosťom.

   Ak chceme pri prípravách zohľadniť aj 
vplyv na životné prostredie, mali by ste pri 
výbere potravín brať ohľad aj na ich pôvod 
a kvalitu, t. j. či sú lokálne vypestované a 
vyrobené a či sú v kvalite bio. Lokálne po-
traviny šetria klímu tým, že ich netreba do-
vážať tisíce kilometrov a produkty vypesto-
vané v systéme ekologického poľnohospo-
dárstva šetria prírodu zákazom chemických 
postrekov, umelých hnojív či geneticky mo-
difi kovaných organizmov. 
   Prírodu šetrí aj to, ak na párty bude-
te podávať iba vegetariánske či dokonca 

vegánske menu. Produkcia mäsa a mlieč-
nych výrobkov významne prispieva k zvy-
šovaniu skleníkových plynov. Neznamená 
to, že tieto produkty máme prestať kon-
zumovať, stačí výraznejšie obmedziť ich 
konzumáciu. A práve párty vo „vegi štýle“ 
k tomu môžete hostí inšpirovať (recepty 
nájdete napríklad na internete).
 

Okrem vyššie spomínaného vám 
pomôžu s eko oslavou aj tieto tipy

• Použitie jednorazového plastového či 
papierového riadu je síce často jedno-
duchšie ako použitie klasického riadu, 
ktorý treba po akcii umývať, ale treba 
uprednostniť túto možnosť vždy, keď to je 
možné vzhľadom na negatívny vplyv na 
životné prostredie a tiež fi nančný aspekt.

• Prestieranie – obrus, servítky, utierky – 
používajte látkové a pracie; sú nielen zau-
jímavé, ale aj viacnásobne použiteľné.

• Kúpte sviečky a rozprašovače s obsahom 
esenciálnych olejov a prírodných zložiek, 
ktoré majú odpudzujúci vplyv na hmyz 
a nezaťažujú prostredie chemikáliami 
(napr. sviečky s citronelovou silicou).

• Na pitie ponúknite vodu z vodovodu v 
krásnych sklenených džbánoch, prírod-
né mušty a domáce sirupy, zaujímavé sú 
aj ľadové čaje z byliniek z vašej záhradky 
(mäta, medovka). Vyhnite sa nápojom v 
plastoch a tetrapakoch.

• Označte alebo pomaľujte poháre na párty 
rozličnými značkami, aby si každý hosť 
spoznal svoj pohár a vyhli ste sa umýva-
niu po každom nápoji a plytvaniu vodou.

• Ak máte už „zabehnutú“ prírodnú zá-
hradu, pripravte hosťom ako darček 
jednu-dve sadeničky zaujímavých rastli-
niek vhodných na pestovanie v byte či na 
balkóne (napr. do téglikov od jogurtu), 
budete originálni a rozšírite myšlienku 
malých prírodných záhradiek. ■

EKO oslava v záhrade
Teplé slnečné počasie priam láka 
organizovať rodinné oslavy či 
pikniky pre priateľov v záhrade. 
V krásnej prírodnej záhrade by 
však bola škoda nezorganizovať 
celú akciu s ohľadom na 
prírodu a životné prostredie. 

Slamené domy sa začali stavať v USA, lebo 
ľudia tam nemali žiaden iný materiál na 
postavenie domu. Začali stavať z  balíkov, 
ktoré boli pre nich to isté ako pre nás tehla. 
V  týchto domoch boli slamené balíky sa-
monosné. Na Slovensku sa stavajú slamené 
domy hlavne s  dreveným skeletom. Ľudia 
drevenej konštrukcii veria viac ako slame. 
Navyše s  drevenou konštrukciou máme 
my Slováci viac skúseností ako so stava-
ním zo slamy, čo si vyžaduje určitý kumšt. 
Na Slovensku stojí už teraz niekoľko čisto 

slamených domov, no väčšina má drevený 
skelet, buď masívny, alebo ľahký, ktorý vie 
postaviť každý dobrý tesár. Dom ako fi nál-
ny produkt môže vyzerať ako romantická 
chalúpka na úbočí hory, takisto aj ako ultra-
moderný dom. Záleží iba na preferenciách 
budúcich užívateľov a ich rozpočte.

Keď spomíname rozpočet, hovorí sa, že 
výhodou slamenej stavby je cena. Je to 
pravda alebo je to mýtus?

Slama ako stavebný materiál je v porovna-
ní s  tehlou lacnejšia. Veľká výhoda oproti 
ostatným drevostavbám je, že slamu môže-
me použiť priamo ako podklad na omiet-
ku. Ak však konštrukciu doplníme o ďalšie 
materiály, stavba sa môže predražiť. Závisí 
to od očakávaní investora. Ak očakáva-
me vzduchotesnosť, tak pridáme do kon-
štrukcie OSB dosky, ak očakávame pasívny 
dom, musíme pridať izoláciu. Výhodou-
nevýhodou slameného domu je, že sa väčši-
nou stavia svojpomocne, za pomoci rodiny 
a známych. Približne polovicu nákladov na 
stavbu tvoria náklady za prácu. Preto ak si 
ho vieme postaviť sami, môžeme svojou 
vlastnou prácou ušetriť fi nančné náklady, 
ktoré by sme zaplatili fi rme.

Možnosť ako dom postaviť je osloviť rôz-
ne občianske združenia, ktoré učia ľudí 
priamo na stavbách, ako postaviť slamený 
dom. Odporúčaš to?

Ak je investor ochotný zavolať si cudzích 
ľudí na svoju stavbu, tak workshop je jednou 
z  možností ako s  pomocou ľudí, ktorých to 
zaujíma, dom postaviť. Má to svoje výhody 

aj nevýhody. Tak isto ako ľudia môžu robotu 
urobiť dobre, môžu ju aj neurobiť dobre. Ale 
väčšinou to dopadne dobre . Najmä pri me-
nej náročných prácach ako balíkovanie a rea-
lizácia hrubých omietok príde väčšia skupina 
pomocníkov vhod. Worskshopy sú však skve-
lá vec, ktoré každému potenciálnemu slame-
nému investorovi odporúčam absolvovať 
ako účastník. Najlepšie, ak sú spojené s pred-
náškou o vlastnostiach slamených konštruk-
cií a okrem praxe sa dozviete niečo aj z teó-
rie a stretnete zaujímavých ľudí, s ktorými sa 
môžete podeliť o skúsenosti. No nie každý je 
otvorený tomu workshop organizovať. Takíto 
investori si môžu najať špeciálnych remesel-
níkov, ktorí dom obalíkujú aj omietnu hlinou. 
No práve možnosť postaviť si dom sám, vlast-
nými rukami, bez toho, aby sme sa museli na 
niekoho spoliehať a ešte nevieme, v akej kva-
lite dom postavia, je výhodou. Svojpomocne 
postavený dom je naše vlastné dielo. 

Za aký čas vieme slamený dom s drevenou 
konštrukciou postaviť? Ide to tak rýchlo 
ako so stavbou drevodomu?

Záleží na rozpočte a  organizácii výstavby. 
V  prípade, že si môžeme dovoliť, aby práce 
postupovali jedna za druhou, je to otázka nie-
koľkých mesiacov. Urobiť základy je rovnako 
dlhý proces ako pri klasickom dome, čo môže 
trvať dva týždne. Drevený skelet so strechou 
tesári vyhotovia za tri týždne. Hneď nato sa 
môže dom zabalíkovať a  za tým nasledujú 
omietky. Brzdou sú balíky, ktoré musíme mať 

buď vopred uskladnené, alebo balíkovanie 
plánovať v čase žatvy. Druhá brzda sú omiet-
ky, ktoré ak sa robia v  lete, schnú rýchlejšie. 
Naopak na jeseň to trvá dlhšie. Jednou z mož-
ností je postaviť dom už z prefabrikovaných 
slamených panelov, ktoré sú hotové a môže-
me ich kedykoľvek použiť, ale sú drahšie.

Povedali sme si o  slame a  celkovo prí-
rodných materiáloch dosť. Ak by sme 

to zhrnuli, aké sú nevýhody slameného 
domu? 

Z  praktického hľadiska je nevýhoda se-
zónnosť. Slamené balíky nevieme kúpiť 
v stavebninách. Musíme si počkať na žatvu 
alebo mať slamu uskladnenú po žatve v ne-
jakom sklade, vďaka čomu je poruke podľa 
potreby. Nevýhoda a zároveň výhoda je jej 
degradácia. Vieme ju skompostovať, no na 
druhej strane pri nedostatočnej ochrane 
začne degradovať už na dome. Prekážkou 
môže byť napríklad sociálny rozmer. Ľudia 
sú voči tomu skeptickí. Považujú slame-
né domy za návrat o sto rokov dozadu. 
Investor môže byť vnímaný s dešpektom, čo 
niektorých ľudí jednoducho odrádza. 

Slama je prírodný materiál, ktorý sa na-
chádza na celom svete. Stačí osloviť poľ-
nohospodára v našom okolí a vieme si ju 
v  čase žatvy ľahko zadovážiť. Prečo ešte 
stavať práve slamený dom?

Pre mňa je dôležitá výhoda ekologický roz-
mer a jednoduchosť v tom, že stačí prísť na 
pole, pozbierať balíky a  zabudovať ich do 
svojho obydlia bez žiadnych ďalších úprav 
a  priemyselnej činnosti. Je to krása a  jed-
noduchosť kolobehu slamy. Slama vyrastie 
na poli, hospodári ju pokosia, použijeme 
ju na dom a  keď dom poslúži, stačí sla-
mu rozložiť na pole, kde sa skompostuje. 
Nepopierateľná výhoda je fakt, že je zdravý. 
Ľudia dnes trpia alergiami a  civilizačnými 

chorobami. Vplyv na to má aj vzduch, ktorý 
dýchame. V  interiéroch sa používa množ-
stvo škodlivých látok. V  slamenom dome 
s hlinenými omietkami to nehrozí, pretože 
ho tvoria prírodné látky, na ktoré je náš or-
ganizmus stáročia zvyknutý. Nepoužívajú 
sa žiadne formaldehydy a iné prchavé látky, 
ktoré samy osebe majú negatívny – a v ich 
kombinácii ešte málo preskúmaný vplyv na 
zdravie človeka. ■

Architekt bol od začiatku pri vytváraní životného priestoru pre LifeReset. Pomáhal Patricii 
Černákovej s vytváraním permakultúrneho dizajnu.

Stano Vanek tvrdí, že  ekologický rozmer a udr-
žateľnosť pri navrhovaní slamených domov 
dáva jeho práci hlbší zmysel. 


