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Rád bych poděkoval všem, 
kteří se na vzniku knihy 

„Přírodní stavitelství“ podíleli
ať vědomě či nevědomě.
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a Tom Rijven, 

doc. Milan Valentovič, 
Eva Hauserová…
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P Ř E D M L U V A

Můžete začít knihou (elektronickou či papírovou), ve které se dobře orientuje a kdykoli v budoucnu se k ní 

můžete vrátit a lehce najít potřebné informace. Elektronická kniha je dostupná v různých jazycích, formátech, 

barevná i ve variantě „PrintFriendly“ (vhodná na tisk). Návod na výrobu vlastní papírové knihy svépomocí 

přiložen. Audioknihu určitě s radostí využijí všichni, kdo mají rádi autorádio či MP3 nebo pohodlně šetří čas.

Využitím Affiliate odkazu na vaše stránky můžete i vy eKnihu či kurz prodávat za velice výhodné provize. 

Také můžete pod dohodě knihu doplnit inzercí a ve vaší zemi vydat. 

 

Klub společenství 
„NO patent“ 

Inovace k trvalé udržitelnosti a soběstačnosti 
ZDARMA šiřitelné mezi členy a firmami 
a Výkup a Prodej nápadů a patentů,
jako podpora nejen vynálezcům. 

Ke každé eKnize a kurzu získáváte zdarma členství v klubu, který plní současně funkci sdíleného návodu 

k  soběstačnosti a  nezávislosti. Tvoříme spolu obchodní i pozemková družstva a  spolupráci na tvoření 

soběstačných komunit. Snažíme se spolu obchodovat, vzájemně se podporovat a také vykupovat patenty, 

projekty a návody pro decentralizovanou výrobu do naší komunity „NO patent“. Tak se můžeme společně 

složit na vypracování nejen kompletního návodu a projektu na soběstačný dům, ale i dalších návodů a námětů 

na nezávislý život. Také zde můžete nabízet i vaše projekty či návody k prodeji. 

Tvoříme diskusní skupiny podle oblastí zájmu, vyměňujeme si zkušenosti a „lajky“ demonstrujeme poptávku 

po alternativách pro malé a střední výrobce a podnikatele. Co když existuje způsob, jak mít vlastní supermarket 

přímo přede dveřmi, svou lékárnu na zahrádce a v záhonech, elektrárnu na střeše? Způsob, jak být sám sobě 

bankou, ochrankou i zaměstnavatelem? Jak být za všech okolností zdravý, spokojený a soběstačný, ať se děje 

kolem nás cokoli? Co víc si můžeme přát? Soběstačný dům a nezávislý život určitě nevyřeší všechny problémy 

světa, ale mnohé ano. Od snížení nadvýroby, spotřeby plastů, energie a pohonných hmot až po zatěžování 

životního prostředí i  života obecně. Svůj život si  můžeme ozdravit a  zjednodušit, ať žijeme na  vesnici 

nebo ve městě.
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Nejdříve jsem podlehl konzumnímu městskému životu jako většina, od nuly jsem vytvořil úspěšné firmy a jako 

podnikatel vydělával i 20 000 € měsíčně, ale štěstí nepřicházelo. Obchodoval jsem dokonce i na burzách a díky 

tomu mám přehled o globálním finančnictví. Po povodních, které mi vše hmotné vzaly a radikálně jsem zchudl, 

jsem si opět užíval radostný život a bez peněz jsem procestoval Asii a Himaláje. Tam jsem viděl jednoduché 

domy zateplené senem a chrámy z bláta, dřeva a kamene staré tisíce let, a navíc stále spokojené lidi.

Naučil jsem se, jak postavit nízkoenergetický zdravý dům z hlíny a slámy, a podařily se mi krásné domy 

s evropským standardem o ploše 40 m² do 6 000 € a ploše 100 m² do 20 000 €. Materiál jsem vozil autem 

na palivo zdarma, tedy na starý fritovací olej. Vytvořil jsem experimentální osadu, kde jsem testoval více technik 

získávání energie, hospodaření a stavění, jako mobilní i kruhové domy a též i domek zdarma. Podílel jsem se 

na návrhu soběstačného bytového domu a sociálního projektu živé školy. Nyní mne zaujaly pasivní betonové 

domy zapuštěné v zemi s konstantní teplotou, odolností a dlouhou životností, kombinované se zimní zahradou, 

a akvaponické pěstování a chov ryb. 

Nakonec přijdete na to, že není třeba mít dokonalý dům, 
ale spokojený zdravý život s rodinou, ať žijete kdekoli. 

Užívám si farmaření, jednoduchý venkovský život, zajímám se o zdravý životní styl, praktikuji denně cvičení 

a otužování. Sebepoznáváním a sebedisciplínou dosahuji štěstí a rád bych se ve zdraví a síle dožil 130 let. 

Tedy ano, jsem pro mnohé mimozemšťan, blázen a rebel  . Ale to nevadí  .

Po nabytých zkušenostech jsem navrhl soběstačný Troj-dům, který spojí výhody domu v zemi, solárních zisků 

a mobilního modulového rostoucího domu. Dům, který si umí vyrobit potraviny, vodu i energii s  luxusním 

solárním caravanboatem? Co víc rodina potřebuje? Skutečná revoluce v bydlení i cestování. Najednou mám 

vlastní supermarket, fitnes i wellness, lékárnu i školu kolem domu. Je to skutečná revoluce v bydlení i cestování. 

Vyzkoušel jsem mnoho nápadů k soběstačnosti, a nyní si v osadě vyrábíme vlastní elektřinu i teplou vodu ze solárů 

a větru a v zimě z termočlánků na kamnech na dřevo. Touto elektřinou napájíme dům s běžnými spotřebiči, auto 

i silné elektrokolo SolaReBike, které vyrábíme upcyklací starých kol / viz náš videonávod na www.nopatent.eu /. 

Na elektrokole jezdím po celý rok a se soláry s ním dokáži cestovat i po světě. Našel jsem střední cestu komfortního 

nezávislého bydlení, hospodaření, dopravy i práce, kterou si každý může přizpůsobit svým představám a potřebám. 

Mám talent a nápady na svobodné podnikání, o které se s vámi rád podělím v klubu „NO patent“. V něm můžete 

do „MAPY spolupráce“ na www.nopatent.eu přidat i své podnikání a vynálezy pomáhající k soběstačnosti.

Můj příběh najdete zde:

www.PetrSkorepa.cz

P Ř Í B Ě H  J E D N O H O  M I M O Z E M Š TA N A
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Jak velký vliv na naše rozhodování a celkový život má „re klama“, už vidí mnoho lidí. Už jen slavná hláška, 

že se vyplatí poslední peníze investovat do reklamy. Reklama je všude kolem nás a často už i my sami býváme 

vtaženi do reklamního ovlivňování svého okolí. Řešení může být například nevyužívání televize, rádia a nesledování 

reklam. Což je náročné, to bychom už nemohli ani mezi sebou komunikovat. Sami vidíme, jak velký vliv na nás 

mají i různé smyšlené nebo polopravdivé informace šířící se přes zprávy, autority nebo sociální sítě. Je totiž 

jednoduché převzít jiný názor, místo abychom ho zkoumali a vytvářeli si vlastní. 

Univerznální objektivní pravda se těžko hledá, zvláště když média rádi manipulují veřejnost pomocí názorových 

blogů několika jednotlivců. Pravd je mnoho a každý člověk prožívá jiný život. Pravděpodobně tyto věci zažíváme, 

abychom se duchovně rozvíjeli prostřednictvím rozdílných vizí, náboženství a zážitků. Každý máme nějaké své 

trápení a máme rádi i různé „nezdravé věci“, ale postupně se jimi nasycujeme a chápeme jejich důsledky, 

a tak se učíme i říkat „NE“, děkuji, ale nechci. Přírodní a vesmírné zákony jsou postaveny na tom, že každý 

najde nebo prožije přesně to, co potřebuje v daný čas. Někdo stále vidí kolem sebe chyby, myslí a mluví o tom, 

co nechce, co se mu nelíbí, často dokonce „podle sebe soudím tebe“, a tak si přitahuje podobné zážitky stále 

znova a znova, dokud nepochopí, co mu říkají. Takovým lidem se raději vyhýbám, abych to nemusel prožívat 

s nimi. Protože platí, že se vždy vzájemně ovlivňujeme. A není vhodné lidem bránit jít delší, ale těžší cestou. 

Též se mi to již vícekrát nevyplatilo a říká se, že i přes utrpení vede cesta k poznání. Stačí pozorovat a trénovat 

trpělivost a víru v intuici a pocit, stejně jako žijí všechna zvířata a některé domorodé kmeny. Třeba když Aboridžinci 

v Austrálii jdou přes poušť, prý si sebou nic nenesou a nemají strach, že zahynou hladem nebo žízní. Vše si najdou 

v pravý čas, kdy to potřebují, jídlo, vodu, vyrobí si hudební nástroje z toho, co najdou, a poté je ponechají na místě 

a jdou dál. V tom je krása školy života.

Za chvíli se budeme věnovat stavebnímu zákonu. Ale nejdříve začneme netradičně. Možná si řeknete, co to je 

za duchovní řeči, které zdánlivě se stavebním zákonem nesouvisí. Vy, kdo požadujete pouze fakta, přeskočte 

nyní prosím rovnou na kapitolu „Stavební a jiné úřady“, uleví se vám. 

Doufáme, že vy ostatní, kteří chcete bádat i ve svém nitru na základě sdílení zkušeností mnoha lidí, pochopíte, 

proč se někomu daří a jinému ne. Proč se může někdy zdát, že spravedlnost neexistuje. Existuje, ale asi jinak, 

než obvykle čekáme. Nemáme v úmyslu nikoho soudit nebo poučovat. Jen se prosím zamyslete, všímejte si 

svých pocitů, myšlenek a hledejte souvislosti či ponaučení z vlastních zážitků. Každý má svou cestu a bývá 

někdy úplně jiná dokonce i než cesty ostatních členů rodiny či přátel, ale to nevadí. Získané informace si prosím 

prověřujte sami na sobě. 

Náš dnešní život ve značkách 
a naše priority

Ú V O D N Í  M Y Š L E N K A  P R O   S E M I N Á Ř
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„Přírodní a vesmírné zákony jsou postaveny na tom, 
že každý najde nebo prožije přesně to, 

co potřebuje v daný čas…“
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Ve vesmíru 
vše plyne v cyklech

I když se to někdy nezdá, i přes utrpení vede cesta k poznání. Říká se, že všechno ve vesmíru plyne v cyklech. 

Jednou jsi nahoře a jednou dole, ale to nevadí. Někdo prochází životem hladce a jiný jako na houpačce. Je dobré 

se z toho poučit. Dokonce a nejen z numerologie a karmalogie lze číst náš život a předvídat, co zažijeme. Myslím, 

že pojistit se proti životu nelze, tím jen změníme formu a hloubku prožitku. Osobně se snažím raději vnímat 

znamení a volit jemnější formy, jak se poučit.

Nejen z hlediska stavebního zákona je zajímavé sledovat, jak si někteří lidé často stěžují, že mají s něčím 

problémy, nedaří se jim, a hledají viníky vně sebe: „Oni nebo on za to může, hází mi klacky pod nohy, mám 

těžký život“ apod. Sleduji, jak tito lidé většinou mají stále stejné problémy, o kterých neustále mluví. A pak jsou 

lidé, kteří jsou stále pozitivně naladění a s úsměvem úspěšně řeší i zdánlivě neřešitelné. Tito lidé bývají často 

takzvaně úspěšní, ať si to uvědomují nebo ne. 

A možná, že být vděčný a spokojený s tím, jak věci jsou, je „zlatý grál“ a jednoduchý návod k úspěchu. 

Prý vysíláme do svého okolí stejnou vibraci, které se buď bojíme, nebo na ni myslíme a chceme ji přitahovat 

a prožívat. Je naše svobodná volba, jak chceme žít, nebo minimálně jak se cítit. Nemusím přesně chápat, 

jak to funguje, a přesto to mohu využívat, podobně jako třeba mobilní telefon.

Ale být spokojený a vděčný v každé situaci je pro mnohé nelehká zkouška. Ve velkém stotisícovém městě jsem 

ztratil peněženku se všemi doklady a penězi. Většina lidí v takovém okamžiku zpanikaří, smíří se se ztrátou 

a už si představují, jak běhají po úřadech a policii. Nepropadnout zoufalství a v tento konkrétní okamžik si udržet 

víru a vidět před sebou, jak mi někdo peněženku vrací v reálném čase, je opravdu těžké, ale jde to! S úsměvem 

a vírou, že si jdu pro peněženku (pozor, ne že ji jdu hledat), jsem šel stejnou cestou zpět přes pěší zónu plnou 

lidí, až jsem došel nakonec, a nic. Otočil jsem se a začal jsem konečně pomalu propadat smutku, a v tom mě 

upoutal nápis „Kebab“. Vůbec nevím, proč jsem najednou dostal chuť si jej dát za své poslední peníze. V tomto 

okamžiku se většina lidí vědomě trestá, nedopřeje si jídlo, protože si ho nezaslouží, logická půlka mozku přehlasuje 

tu intuitivní, že si přece musíme peníze nechat na něco důležitějšího apod. Naštěstí u mne často vyhrává 

intuitivní polovina. Vešel jsem dovnitř a požádal o kebab, a přitom mi přišlo nevím proč na mysl si postěžovat, 

že jsem ztratil peněženku. Většina lidí si řekne, co to koho zajímá, a raději mlčí! Já to mám tak, že „co na mysli, 

to na jazyku“, dokonce si mou upřímnost lidé často pletou s neohleduplností. 
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Paní za pultem okamžitě zazářily oči, zaběhla dozadu a přinesla mi moji peněženku, kterou prý před chvílí našla 

před obchodem na zemi. Že prý je sama ráda, že je z Ukrajiny a nevěděla, co dělat, bála se ji i odnést na policii. 

Tohle setkání si zřejmě přály obě strany, a pak se vibrace samy našly a byla spokojenost na obou stranách. 

Jakou to mělo pravděpodobnost úspěchu? Tato zkušenost je osobní a nepřenosná, zkuste si své vlastní čarování…

Třeba na úřadech. Někdy se mi lidé diví, jak že mohu stíhat zařídit tolik věcí za tak krátkou dobu. Jednoduše, ráno 

si hned po probuzení představuji a plánuji den, včetně toho, jak se mi vše daří a krásně navazuje. V reálném čase 

si udržuji dobrou náladu pomocí humoru a stále před sebou vidím pozitivní cíl. Jednou jsem musel na vesnici, 

kde jsem nikoho neznal, sehnat studnaře, zámečníka a vybavit něco se starostou a stavebním úřadem, ale nebyl 

úřední den a úřednice ze stavebního úřadu je z vedlejší střediskové obce a je obtížné ji zastihnout. Jdu tedy 

na místní úřad, kde sedí pouze sekretářka a říká, že starosta zde není, neví, kdy přijde, a na stavební musím 

jet 10 km jinam. Nu což, napadlo mě alespoň se zatím optat na studnaře a další profese, které jsem nutně 

potřeboval. Paní se vyzná, tak si píšu kontakty. 
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Jen co jsem dopsal, přijde pán. „Jé, to je náhoda, to je zrovna pan studnař.“ Super, na chodbě jsme se domluvili 

na vyčištění studny. Náhodou jde zrovna kolem úřednice stavebního úřadu, využívám toho a domlouvám, 

co potřebuji. Jakmile setkání na chodbě skončí, ihned navazuje příchod starosty. „Už tu na vás hodinu čekám“    

říkám mu a vybavuji vše potřebné. Během hodiny mám na jednom místě zařízeno, co jiní vybavují i celé dny.

Podobně si lze představovat a vytvářet i štít a ochranné pole třeba při bouřce nebo kolem auta. V Praze jsem 

parkoval na místech, kde se hojně vykrádala auta. Po celé roky vykrádali jiná auta,  jednou dokonce auto 

před i auto za mým autem . Náhoda? Pro někoho ano a teprve pravidelným zkoušením na vlastní kůži uvěříme. 

Tak to funguje.

Jednou jsme s kamarádem a velkým přívěsem dovezli materiál na stavbu domu a na místě jsme zjistili, 

že nemáme materiál na co složit. Na holou vlhkou zem jsme ho dát nemohli. Ale je večer, tak říkám, ráno 

moudřejší večera, a jdeme do restaurace. Když vyjdeme ven, hledíme na sebe a na staré vyhozené palety 

naskládané hned vedle auta. Aleš, který mne již zná, říká: „To si nemůžeš ty palety představit rovnou na autě, 

abychom je nemuseli nakládat?“  Tyto techniky vědomého používání intuice a sebeprogramování jsem 

se kdysi naučil na jednom kurzu, kde jsme na závěr chodili naboso 5 m po žhavých uhlících, a něco jsem 

vyčetl z knih. 

Každému pomáhá něco jiného a je jedno, zda to nazvete 
vesmír, duše, bůh, energie, příroda, modlitba, mantra 
nebo jen přání či program. 
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Tím všichni zapojivší finančně i tvořivě podporují 

růst a rozvoj této komunitní mapy, 

a současně i propagaci svého odkazu  

v mapě projektu… a nového svobodného 

systému podnikání.

Připojte se se svými nápady, návody, 

řemeslem, podnikáním nabídkou 

různých akcí, služeb či výrobků 

přímo do „MAPY spolupráce“ 

a přidejte odkaz na sebe… 

Připojte se 
do „MAPY spolupráce“ 

MAPA 
spolupráce

www.nopatent.eu
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S vaším projektem vám pomohu  
kurzem, návodem, případně poradenstvím. 

Kontakty na firmy, řemeslníky, zahradníky, architekty, výrobce či prodejce elektro kol, aut, ostrovních systémů 

apod. najdete v nově vytvářené „MAPĚ spolupráce“… Tam si vyhledáte ve svém okolí vhodného odborníka 

v dané oblasti a ten vám jistě rád poradí, případně pomůže s vaším projektem.

Naše Eko-osada je na kopci v CHKO Bílé Karpaty, obklopena přírodou, loukami a zvěří. Na našem pozemku 

se nacházejí dva domy pro dvě rodiny a dva domky pro pobyty ve tmě. V okolí je více domů sousedů na vlastních 

malých hospodářstvích, se kterými tvoříme přirozenou komunitu.

Náš pozemek je tedy spíše rodový statek — minifarma určená hlavně k rodinnému soběstačnému životu stranou 

od neustálého shonu světa. S dětmi každé ráno posilujeme a každý večer si hrajeme na bojová umění hrou. 

Přes den pracujeme na farmě. Umět si vše vyrobit, vypěstovat, bránit se a mít vše potřebné k životu a zdraví, 

je pro nás priorita a svoboda. 

Rád vám v případě zájmu poradím na vaší cestě, třeba při prohlídce osady nebo při práci. Ale současně vás 

raději varuji, že nejsem vítající sluníčkář, nebudu vám mazat med kolem pusy, a některé povyšovací charaktery 

dokonce až dráždím svou přímou selskou povahou a nezapadám tak do očekávání některých osob . 

Kontakt 
na závěr

Více na www.prirodniubytovani.cz  

nebo www.terapia-tmou.sk. 

Protože i my máme vlastní život a denní program, 

návštěvy a prohlídky osady jsou možné pouze 

po předchozí domluvě.  

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.



škola
přírodního
stavitelství

knihy a kurzy 
vedoucí ke svobodě 
a soběstačnosti

Více informací, termíny a přihlášky najdete na: www.ekovesnice.cz a www.nopatent.eu

1. Kde domov můj 
Manuál soběstačnosti 

autor 
Petr Skořepa

ONLINE KURZ (20 €)KNIHA

2.
Hlubší návod z praxe 
z více jak dvanácti různých staveb 
od návrhu po dokončení. 
Tedy jak dobře postavit přírodní, 
zdravý nízkoenergetický dům 
s dlouhou životností, bez myší, 
plýsní a chemie. 

Dřevo, sláma, hlína, kámen.

Přírodní stavitelství autor 
Petr Skořepa

ONLINE KURZ (20 €)KNIHA

3.

Investování před krizí. Jakou a kde založit firmu 
nejen pro online podnikání. Jak využívat, přijímat 
a platit kryptoměnami kdekoliv po světě.

Finanční soběstačnost autor 
Rodan Svoboda

KURZ

Domy k vyzkoušení:
www.prirodniubytovani.cz
www.terapia-tmou.sk

Nový pohled na to, co je dnes 
nejen ve stavitelství možné. 
Postavil jsem malý dům pro dva 
do 6 000 € s rozlohou 40 m²,  
nebo rodinný nezávislý dům 
s rozlohou 100 m² do 20 000 €. 





Poznámka o autorských právech...

„Autorská práva“ jsou obvykle vynucována hrozbou „Nekopíruj to, jinak…!“. 

Osobně doufám, že každý, komu se tato kniha líbí, rád využije online kurz 

nebo další díla a tak podpoří mou práci. Autorská práva využívám proto, 

aby nemohl někdo jiný zneužít dílo nebo mi bránit v šíření.

Děkuji za pochopení.

Petr Skořepa
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ISBN: 978-80-99951-09-0

 
Obsah této knihy je chráněn autorským právem. Kromě přiměřeného použití pro účely 
soukromého studia, výzkum, kritiku a recenze nesmí být šířena nebo reprodukována  
v jakékoli formě a žádnými prostředky bez písemného povolení vydavatele.
 
Případná doporučení a názory autora uvedené v této publikaci byly sestaveny  
podle nejlepších současných poznatků a zkušeností. Autor, tak ani vydavatel  
však neposkytují záruky v souvislosti s praktickou realizací uvedených postupů.

Každý výtisk této knihy má v sobě zahrnutý poplatek, který používá vydavatel  
k nákupu a výsadbě stromů. Takto symbolicky s vděčností navracíme stromy,  
které byly použity k výrobě papíru pro tisk knihy — zpět do přírody.



Přírodní 
stavitelství
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KNIHA PRO VŠECHNY, KTEŘÍ HLEDAJÍ HLUBŠÍ NÁVOD, 
JAK DOBŘE POSTAVIT PŘÍRODNÍ ,  ZDRAVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM 
S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ BEZ MYŠÍ ,  PLÍSNÍ A CHEMIE. 

Dřevo, sláma, hlína, kámen. 
Stavební zákon jinak. 
Tvorba záměru.

Petr Skořepa 




