
Dům ze slámy si stavěl čtyři měsíce

Citov – Střecha verandy 
pokryta zelenými drny trávy, 
místo omítky vrstva slámy. 
Dům na okraji Citova, malé 
vesnice na Přerovsku, zaujme 
na první pohled. Jeho majitel 
Jan Pospíšil si jej postavil 
vlastníma rukama. S pomocí 
jednoho člověka to stihl za 
pouhé čtyři měsíce. V slamě-
ném domě nejenže žije, ale 
podobné domy pomáhá stavět 
i ostatním lidem.

Jan Pospíšil před svým slaměným domem.  Foto: Martin Pjentak

Jak se dá postavit byd-
lení z obyčejných balíků 
slámy a jak může dům 
vyjadřovat osobnost 
majitele jsme si povídali 
se stavitelem Janem 
Pospíšilem z Citova.

MARTIN PJENTAK

Mýty o slaměných domech – Kolem slámy jako stavebního materiálu existuje celá řada mýtů. 
Slámu může napadnout hmyz. Poté, co je zeď omítnuta, nemá hmyz šanci dostat se dovnitř. Navíc ho ani 
tento materiál nepřitahuje. 
Slaměné domy mají malou žáruvzdornost. Donedávna byly domy ze slámy považovány za snadnou oběť 
požáru. Testy ale ukázaly, že omítnuté zdi ze slaměných balíků odolávají ohni až dvě hodiny, zatímco zdi 
z běžného stavebního materiálu v průměru půl hodiny až hodinu. 
Sláma začne hnít. Organické materiály potřebují k tomu, aby začaly hnít, přístup kyslíku a vodu. S technicky 
správnou konstrukcí se voda do slámy nedostane a tak znemožní hnití. 

tvář
z vaší ulice
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Ekologické, originální, vy-
stihující individualitu majitele, 
tak charakterizuje slaměné 
domy Jan Pospíšil. „Navíc je 
možné stavět je díky jednodu-
ché technologii svépomocí,“ 
doplnil Pospíšil.

Ekologickými stavbami 
či pasivními domy s nízkou 
spotřebou energie se začal 
zabývat někdy před osmi lety. 
„Ve stavebnictví se pohybuji 
od roku 1996 a vadilo mi, že 
v běžném stavitelství je ekolo-
gie prakticky jen přítěží. Že je 
to něco, co se musí řešit navíc,“ 
vysvětlil. Důležitým impulsem 
byla návštěva jedné přednášky 
v Brně, kde se dozvěděl více 
o slaměných domech. „Začal 
jsem se o ně zajímat hlouběji, 
až jsem se nakonec rozhodl, že 
je budu dělat naplno,“ řekl Jan 
Pospíšil.

Stačí naskládat balíky 
slámy a omítnout 

Co se mu na domech ze 
slámy líbí? „Berou ohled jak 
na životní prostředí rodiny, 
která v nich bydlí, tak ohled 
na životní prostředí celkově, 
ať se to týká recyklovatelnosti 
použitých materiálů nebo 
ohledu na budoucí likvidaci,“ 
popsal Pospíšil. Stavby jsou 
jednoduché, takže si je majitel 
může z velké části postavit 
sám. Náklady na jejich budo-
vání jsou tím pádem nižší.

Druhy slaměných domů 
jsou různé. „Lze je postavit tak, 
že se naskládají slaměné balíky 
na sebe a omítnou se z obou 
stran omítkou. Je to něco 
podobného, jako když jsme 
si jako děti stavěli z balíků 
slámy,“ informoval Pospíšil. 

prakticky jediný architekt, 
ale vždy s určitou pojistnou 
konstrukcí,“ dodal.

Standardem bývají
hrbolaté zdi

Daleko běžnější jsou proto 
stavby, kde sláma tvoří jen 
část konstrukce. „Může to být 
konstrukce ze sloupů, mezi 
které jsou vložené balíky slámy 
jako zdi, může to být dřevěná 
stavba z fošen a hranolů, která 
je zvenčí zateplená slámou, 
nebo i běžný dům, kde je 
sláma použita jako zateplení,“ 
vysvětlil Pospíšil. 

Někdy na první pohled ani 
nemusí kolemjdoucí poznat, 
že se jedná o slaměný dům. 
Zvenčí může mít běžnou 
omítku a vypadat jako každé 
jiné bydlení. 

„Většina lidí ale chce, aby 
to bylo zjevné na první pohled. 
U takových domů se dělají 
kulaté rohy nebo kulaté okna. 
Jak zvenčí, tak zevnitř jsou 
přiznané různé nerovnosti 
a boule. Je to přirozenější než 

učením feng-šuej. Člověk se 
daleko lépe cítí v domě, který 
má kulatější rohy a obliny, 
než v domě, kde je vše rovné, 
symetrické a sterilní,“ doplnil 
Pospíšil. 

Zmíněná odlišnost je jed-
ním z důvodů, proč lidé stavby 
ze slámy vyhledávají. „Takový 
dům je pro ně vyjádřením 
jejich vlastní individuality, 
případně přístupu k životu,“ 
řekl.

Staví se z obyčejných
balíků z pole

Možná bude překvapením, 
že pro stavební účely se použí-
vá běžná lisovaná sláma, jakou 
používají zemědělci. „Nejlepší 
je žitná, potom pšeničná 
a nejnižší sorta je ječná. U nás 
se nejvíce používá pšeničná,“ 
upřesnil Pospíšil. Zemědělci 
navíc zájemce o slámu vítají. 
S úpadkem živočišné výroby 
pro ni nemají využití a často 
neví, jak by se jí zbavili.

Balíky neprochází žádnou 
úpravou, jen je nutné, aby 

do 160 kilogramů na kubík,“ 
vysvětlil Pospíšil.

Zbořený dům stačí
rozhrnout po pozemku

Největším pozitivem 
slaměných domů z hlediska 
dopadu na životní prostředí je 
jeho pozdější likvidace. „Slámu 
lze prakticky rozhrnout po po-
zemku, kde se později rozloží. 
Nemusíte vozit stavební suť 
na skládku, jak je to běžné,“ 
vyzdvihl výhody materiálu Jan 
Pospíšil.

Tepelné vlastnosti slá-
my jsou zhruba stejné jako 
u ostatních izolačních mate-
riálů, například polystyrenu, 
minerální vlny nebo fouka-
ného papíru. „Také náklady 
jsou ve srovnáním se zděným 
domem srovnatelné, s tím, že 
u slaměného se dají snížit tím, 
že je zde větší možnost stavět 
svépomocně,“ podotkl.

Dům ze slámy přežije
i celé století

Překvapivá je z pohledu 

laiků i životnost takové stavby. 
„Pokud je dobře zastřeše-
ná a odizolovaná od zemní 
vlhkosti může vydržet i sto let,“ 
informoval Pospíšil. 

Sám bydlí ve slaměném 
domě už 4,5 roku. „Není to 
čistě slaměný dům, ale má dře-
věnou konstrukci obskládanou 
balíky slámy. Ve dvou jsme ho 
postavili za čtyři měsíce, stál 
nás zhruba 600 tisíc korun,“ 
popsal své bydlení Pospíšil. 

Dům má celkem 72 metrů 
obytného prostoru. „Chtěli 
jsme si vyzkoušet, jestli jako 
čtyřčlenná rodina zvládneme 
bydlet na menším prostoru. 
Dnes je zvykem, že si lidé 
postaví velký dům, a teprve, 
když je dokončený, zjistí, že je 
na ně moc velký, že se v něm 
topí. Přitom si mohli postavit 
poloviční dům za poloviční 
náklady,“ řekl.

Zajímají ho lidé, kteří
chtějí nesmyslné věci

Zájem o slaměné domy 
v České republice je zatím 
malý. „Je to podstatně lepší 
než před několika lety, ale stále 
se u nás postaví pouze 10 až 
15 takovýchto domů. Rádi by-
chom, kdyby se časem situace 
zlepšila,“ uvedl Pospíšil, který 
se zabývá i jinými alternativní-
mi druhy stavebnictví. 

Pomáhal například stavět 
dům zateplený ovčím rounem 
nebo zateplovat maringotku 
tak, aby byla vhodná pro 
celoroční bydlení. „Zajímají 
mě lidi, kteří chtějí pro běžnou 
veřejnost nesmyslné věci,“ 
ukončil své vyprávění. 

Pozůstatky nejstarších sla-
měných staveb byly nalezeny 
v Africe. Pocházejí ze starší 
doby kamenné. Často se 
sláma používala tak, že se 
splétala dohromady a kvůli 
soudržnosti vymazávala 
hlínou.
V Evropě se sláma používala 
ke stavbám v Německu od 
dob 17. století. Známé jsou 
doškové střechy nebo použití 
slámy jako plniva k odlehčení 
vepřovicových cihel.
Ve větší míře našla sláma 
využití až v druhé polovině 19. 
století, poté, co byl vynalezen 
mechanický lis na výrobu 
balíků. Největší rozkvět zažilo 
tehdy slámové stavitelství 
v americkém státě Nebraska.
Nejstarší dochovaný slaměný 
dům stojí ve Francii. Byl po-
staven na začátku 20. století 
a stále slouží.

historie

V České republice se ale zatím 
tento druh domu objevuje výji-
mečně. „Jinde, například v An-
glii, se staví běžně. U nás zatím 
moc ne, protože na stavbu je 
nutný statický posudek, a s tím 
tady bývá trochu problém. 
V Česku je ochoten vydat jej 

samé ostré rohy,“ podotkl. 
Běžné stavitelství s těmito 

tvary nepočítá: jeho základem 
jsou přímky a pravé úhly. 
„U slaměného domu je to 
naopak. Nerovnost je stan-
dard, rovnost je nadstandard. 
Trochu to souvisí s čínským 

byla sláma suchá. „Důležitým 
faktorem je objemová hmot-
nost balíku, která by měla být 
kolem 90 kilogramů na metr 
krychlový, kdy křivka propust-
nosti tepla kulminuje. Vý-
jimkou je nosná sláma, která 
musí mít kvůli pevnosti od 130 


