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U zraje rýe, klasùm tìknou hlavy
a rostou bøicha mladých tuøínù.
Udice tìknou kadou vteøinu
a krabi plují jako proudy lávy.
Rolník snad nemá z toho tìstí svìta
nic kromì tìchto zralých darù léta.
Neznámý autor
Chryzantémy ze zelených hor,
Starokorejská lyrika

Chcete si pøedplatit?

Váení ètenáøi,
sice ponìkud zpodìnì, ale nakonec pøece se vám dostává do
rukou nové (babì)letní èíslo naeho èasopisu, tentokrát na téma
pùda a hospodaøení s ní.
Skliznì jsou v plném proudu, sluníèko zapadá za hory, pasáèci peèou brambory, zahrádkáøi zase moniliová jablíèka a vìtve
z proøezávek. Podzimní obloha dala se do gala, støíbro jíní svítí
v mlází, konèí mokrá stavební sezóna a vítr fouká, e by to draka
utrhlo. A i kdy jsou prázdniny v èudu, básnická nálada nás ne
a ne opustit. A protoe je rovnì období péèe o matièku zemi
a uklízení zahrádek, tedy si o tom nìco povíme.
Pøi obhospodaøování pùdy, coby svìøeného statku, opìt platí
základní pravidlo: èím více je ná návrh v souladu s pøírodou, tím
ménì døiny nás èeká (vìtina tradièní nepopulární zahradní døiny
není nic jiného ne boj proti pøírodì). Ne, nebude to jistì bez
práce, ale z nejvìtí èásti pùjde právì o pøíjemnou tvùrèí èinnost,
navíc s pocitem, e nám i pøírodì jde o tuté vìc (a pokud ji
troku zanedbáme, tak za nás zaskoèí jiní pracovníci). Pøipomíná mi to rozdíl mezi situací v ráji (ani tam není ádné nicnedìlání, jak by si moná nìkdo myslel, nebo èlovìk rajskou zahradu
obdìlával a støeil) a situací po vyhnání z ráje (v potu své tváøe
bude jíst chléb). Permakulturní pøístup mi v mnohém pøipadá
jako úspìný pokus pøiblíit se ztracenému ráji, tedy souladu
s pøírodou, ani bychom se vraceli zpátky na stromy.
Tvoøivost pøi zakládání záhonkù projevujeme napøíklad volbou tvaru záhonkù (zde mùeme pouít pøírodní vzory) a modelováním terénu, pøípadnì dalími postupy, o nich se v tomto
nebo v dalích èíslech èasopisu doètete.
A v neposlední øadì je tøeba vìnovat se kvalitì pùdy. Zde se
permakulturní pøístup výraznì odliuje od klasického  obnaená pùda se vyèerpává, vysuuje a znehodnocuje (sluncem, vìtrem, detìm), zatímco pokrytá pùda je toho uchránìna; a navíc,
pouijeme-li znalosti o kompostu a zuitkujeme je správnì, dokáeme i pomìrnì málo kvalitní pùdu výraznì zhodnotit.
A k tomu  kolik práce to stojí, udrovat obnaenou pùdu opravdu obnaenou? Pøíroda by ji toti ráda pokryla. A tak je tu opìt
boj, kdo z koho.
Stejnì tak  co stojí práce odvézt nebo spálit vechny nepotøebné zbytky ze zahrady (listí, padané ovoce, vìtve ) a pøitom
nae pùda po nich doslova hladoví. V klasické zahrádce bohuel
èasto vítìzí úhlednost nad zdravým rozumem.
Buïme tak troku pohodlní, hodnì naslouchejme a pozorujme, co a jak pøíroda dìlá, a hlavnì  nevypínejme zdravý rozum!
redakce

Máte-li zájem si èasopis Klíèová dírka pøedplatit, vyplòte prosím vloenou objednávku a zalete ji na adresu
redakce. Pøidìlíme vám èíslo pøedplatitele, které pak pøi platbì sloenkou typu A uvedete jako variabilní symbol.
Jako adresu pøíjemce napite adresu Asociace Permakultura (CS), èíslo úètu je 2025968359/0800. Cena
jednoho èísla je pro pøedplatitele 28, Kè, cena jednoho roèníku (4 èísla) je tedy 112, Kè.
Prosíme, neposílejte svoje objednávky na adresu asociace! Ke korespondenci ohlednì èasopisu pouívejte adresu
redakce (Lenka Kvasnièková, itná 23, 621 00 Brno) nebo klicova.dirka@atlas.cz.

Dìkujeme vem, kteøí se podílejí na vydávání èasopisu Klíèová dírka èi jej jakýmkoli zpùsobem podporují.
Ji nyní se mùete tìit na pøítí èíslo, jeho hlavním (ale nikoli jediným) tématem budou komunity.
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Co je permakultura  její prvky

Jana Kotouèková

(pokraèování èlánku z minulého èísla)
Protoe toto èíslo je zamìøeno na
pùdu, budeme se vìnovat tìmto prvkùm: vyuití polohy, modelace terénu, zúrodòování pùdy.
Poloha a sklon pozemku je jedním
ze základních daných prvkù, ovlivòujících agrotechniku i rozvrení výsadeb. Pokud je pozemek na rovinì
(nikdy není absolutní), modelujeme
terén tím, e vytváøíme jezírka pro
zachycení odpadní èi deové vody,
nebo umìlé vyvýeniny (napø. ze zeminy po vykutání jezírka). Mùeme
modelovat sluneèní pasti, které
budou chránit rostliny pøed pùsobením proudìní vìtru ze severu a èásteènì i z východu a západu, a zároveò vystavovat jinímu slunci, jestlie
je vytvoøíme jako k jihu sklonìné zvýené záhony.
Na svahu se vyuívá terasování.
Terasy na jiních svazích jsou vysýchavìjí, ne na severních a tomu se
pøizpùsobuje i výsadba. Tuto situaci
vak mùeme ovlivnit i svejly. (Více
viz èlánek na str. 11)
Vyrovnání klimatu lze dosáhnout
vodními plochami na terasách. Ty
zmíròují teplotní rozdíly výparem, ale
také zvyují mnoství svìtla v daném
prostoru odrazem paprskù od vodní
hladiny.

Je také dùleité zjistit pøevládající
proudìní vìtru, nebo mrazivý vítr
v pøedjaøí, v dobì velkých teplotních
výkyvù mezi dnem a nocí, mùe zpùsobit napø. praskání kmenù a nií
úrodu. Bránit se mùeme vìtrolamy
z odolných keøù a stromù, pøípadnì
vytváøením násypù. Také rozvrení
výsadby, kdy na návìtrnou stranu
vysázíme odolné døeviny, které pak
chrání, vytváøejíce stranu závìtrnou,
citlivé døeviny.
Dalím prvkem je zúrodòování
pùdy:
1. Zpùsobem výsadby  pouíváme kombinace rostlin vzájemnì se
chránících proti kùdcùm a chorobám
a podporujících se v rùstu. Dále kombinujeme rostliny s rùznými nároky
(napø. mìlkokoøenící a hlubokokoøenící) a to jak ve smíených výsadbách
tak v osevním postupu a sledu bìhem
roku.
2. Zeleným hnojením  k tomu
vyuíváme rostliny s bakteriemi poutajícími dusík na koøenech, jako je
napø. èeleï bobovitých  Fabaceae
(patøí sem hrách, vikev, jetel a dalí).
Ty zapravujeme po nárùstu do 10 cm
do pùdy, jindy je mùeme pouít jako
podsev.
3. Mulèováním  nastýlkou bráníme rùstu plevelù, výparu vody z pùdy

Dáïovky v APK
Dáïovky sú asi najuitoènejím
pomocníkom, ktorého v naich záhradách máme. Je to jeden z najdokonalejích nástrojov prírody na harmonizáciu kvality pôdy. Nielen e ju
prevzduòuje vytváraním chodbièiek,
ale zároveò aj upravuje kyslos pôdy.
Tento proces je jednoduchý. Dáïovka zje zem, ktorá môe by neharmonická (buï ve¾mi kyslá alebo príli
zásaditá), no pri vyprázdòovaní z nej
vyjde pôda s neutrálnou reakciou.
Vïaka tomuto zázraku je moné aj
jednoduchým nasadením agentov
(dáïoviek) do vaej záhradky ¾ahko
upravi kvalitu pôdy. Preto nie je divu,
e sa objavili aj v logu naej asociácie Permakultúra (CS). Tí z vás, ktorí
vak poznajú aj logo svetovej perma-

(vysychání) a z rostlinných zbytkù se
do pùdy dostávají iviny, take pùdu
zároveò hnojíme i zaléváme. A to nejen za pomoci mikroorganizmù bìhem tlení, ale i èinností íal. Ty se
s mikroorganizmy vzájemnì doplòují v rozkladné èinnosti a spolu s nimi
patøí mezi nejdùleitìjí zúrodòovatele
pùdy. íaly pozøou za 24 hodin tolik hmoty, kolik samy váí, a 90 % jí
z nich zase vyjde zpìt, ale v kvalitì
výivného kompostu. PH tìchto výmìkù je vdy neutrální, obsahuje 5x
více dusiènanù, 7x více fosforeènanù, 11x více draslíku, 2,5x více hoøèíku, 2x více vápníku, nìkolikanásobek stopových prvkù a tisíckrát více
bakterií, ne je v okolní pùdì. Navíc
svými chodbièkami pùdu zkypøí a
napomohou lepímu zasakování
vody. Tak u víte, proè má èeská a
slovenská permakultura ve znaku íalu? A co mikroorganizmy? Jejich
dostateèné mnoství, tj. 51 % pùdní
hmoty, nám pomáhá udret nejen
mulèování, zelené hnojení, kombinované výsadby, ale i hnojení kompostem. A nejvíce se jich nachází
právì kolem koøenù.
A nìco na závìr: Vdy mi vypleté
záhony pøipadaly jako nahé a nepøirozené. A v permakultuøe jsem nala øeení.

Patricia Èernáková
kultúry, si urèite vimli rozdiel. Na
tomto logu sa toti nachádza had.
Ako a preèo vznikol tento rozdiel?
Pôvodné logo permakultúry s hadom pochádza z Austrálie a je vyjadrením legendy domorodcov o stvorení sveta. Tá rozpráva o tom, e zo
zeme vyiel dúhový had, ktorý svojím telom vytvaroval pohoria a údolia.
Potom opä zaliezol pod zem. Obèas,
keï prí, tak vyjde von, aby sa pozrel
ako to na svete ide a my ho môeme
vidie v podobe dúhy.
V naich krajinách s kresanskou
tradíciou je vak had vyjadrením diabla a pokuenia, a preto mnohí ¾udia,
ktorí sa prvýkrát stretli s pôvodným
logom bez toho, aby vedeli o èom

permakultúra je, ju hneï zaradili medzi sekty bez toho, aby chápali podstatu toho, èo logo vyjadruje. Aby
sme sa vyhli nedorozumeniam, rozhodli sme sa v roku 1997 logo zmeni, nechceli sme vak radikálnu zmenu. Najviac bola zobrazeniu hada podobná
dáïovka, ktorá
zároveò ove¾a
viac evokuje
úzke prepojenie
per makultúry
s pôdou. A preto dáïovky
v APK
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téma:

O pùdì
Malý zázrak ve velkém, po kterém lapeme...
Pùda je zázraèná. Vlastnì se jedná o malé kouzlo, jak z mrtvého udìlat ivé. Ve, co kdy na této planetì
ilo a zemøelo, a rostliny èi zvíøata,
je nyní souèástí pùdy a ve formì výivných látek se dostává zpìt do ivota, do nekoneèného kolobìhu ivota a smrti. Nicménì je potøeba si
uvìdomit, e to, co nazýváme hlínou,
pùdou èi substrátem, není jen nìjaký
výivný drák na rostliny, do kterého
jednou nìco píchneme a jindy zas vytrhneme. Pùda je ivá sama o sobì a
naím cílem by mìlo být udìlat ji tak
ivou, jak jen to je moné. V pùdì se
to toti hemí pøinejmením takovým
mnostvím ivota jako na povrchu.
Bohuel to není tak zøejmé, ale nìkolik èísel nám mùe poskytnout lepí
pøehled  èajová lièka kvalitního substrátu prý obsahuje bilion bakterií,
milion plísní a deset tisíc améb.
A protoe jsou to stvoøení tak malá,
zbývá na lièce jetì dost místa pro
humus, písek, vzduch, vodu, usazeniny a spoustu nejrùznìjích dalích
molekul.
Tak napøíklad jeden akr dobré pastviny mùe uivit zhruba pùl tuny nadzemních zvíøat, take moná i jednoho nebo

dva konì. Ale pod povrchem na této
samé rozloze mohou ít a dvì tuny
èervù a dalí dvì tuny bakterií, plísní
a mnoha jiných zvíøátek, jako jsou
napøíklad mnohonoky a roztoèi.
Rozhlédnete-li se tedy pøítì po této
louce a uvidíte konì, uvìdomte si, e
pod povrchem pùdy jich moná ije
dalích osm!
O ivotu v pùdì mùeme pøemýlet jako o základnì pyramidy. Èím je
základna irí (vìtí mnoství a rozmanitost miniaturních tvoreèkù), tím
více rostlin je schopna uivit. Èím více
rostlin je uiveno, tím irí je druhé
rostlinné patro. Take irí a spokojenìjí mùe být i tøetí patro  hmyzí,
a ètvrté patro  ivoèiné (tudí i èlovìèí).
Velmi chudá nevýivná pùda obsahuje tak málo ivota, e ivoèiné
patro na ní mnohdy témìø neexistuje. Èlovìk bohuel intenzivním obdìláváním ornou pùdu neustále vyèerpává a pøichází navíc jetì o iviny
vlivem eroze, ani by se pøírodní kolobìh pøirozeného doplnìní mohl
uzavøít. Zatím to funguje, protoe vyuíváme poslední zásoby pùdy, která
se nahromadila za minulá tisíciletí, na-

Zvíøata a lidé

Jaroslav Svoboda

Jaroslav Svoboda
www.ekozahrady.com
Èlánek byl inspirován
knihou Toby Hemenwaye
Gaia´s Garden 
A Guide to Home-Scale
Permaculture
víc se na pole dodává obrovské mnoství umìlých hnojiv, nahrazujících
chybìjící pùdní ivot. Ale  na rozdíl
od pøírodního zdravého kolobìhu 
tady si vytváøíme bludný kruh, který
se stále zmenuje. Chemie pøírodì
nesvìdèí a lidem u vùbec ne. Vyèerpávání pùdy to nezastaví, a tak se dávky hnojiv musí zvyovat. Mnoho lidí
si to ji uvìdomuje, proto také vznikají organické (bio) farmy, kde se
chemické pøípravky nepouívají.
Nai pøedkové byli v mnoha ohledech rozumnìjí  nechávali napøíklad pole po nìkolika sklizních ladem,
aby se pùda sama zregenerovala.
Také byla pole oddìlena po malých
úsecích mezemi, co bránilo erozi a
poskytovalo úkryt zvíøatùm, zvlátì
ptákùm likvidujícím kùdce. Souèasná honba za ziskem za kadou cenu
si vak tuto variantu pøíli nepøipoutí, aèkoli znovuvysazování mezí zaèíná být natìstí v nìkterých zemích
moderním trendem.

Pyramida ivota

Hmyz

kresba Lenka Krteèek Kvasnièková
na motivy kresby autora

Rostliny
Pùdní mikroorganismy
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Pôda ako Common Ground
Keïe toto èíslo je venované pôde, rád by som
venoval trochu pozornosti pôde vo význame COMMON GROUND (= spoloèný základ, spoloèná pôda).
Mono ste si u niekedy vimli heslo Lets all find
a common ground  Poïme nájs spoloèný základ.
Prvýkrát som si ho v tomto znení silno uvedomil
v èase, keï zaèínala vojna v Iraku a mnohí ¾udia
v Británii a po celom svete sa snaili vyjadri nesúhlas s tým, aké rozhodnutia v ich mene èinia politickí predstavitelia ich vlastnej krajiny. Tí, èo prili
s týmto heslom, cítili, e jediné, èo skutoène treba,
aby sa predilo takýmto konfliktom, je nájs spoloèný základ  pôdu, na ktorej sa dokáeme dohodnú
sluným etickým spôsobom.
Permakultúra vdy bola nástrojom, ako operatívne nájs tento spoloèný základ.
Permakultúra vychádza práve z tohto momentu.
K hlbiemu porozumeniu jej základných princípov sa
dostávame, a keï sme schopní prekroèi nae individualistické tendencie a da prednos tomu, èo by
sa dalo nazva spoloèným zmyslom alebo spoloèným
blahom.
V poèítaèovej terminológii by to znamenalo nieèo
ako by schopní zaradi svoj súbor do spoloèného
adresára (v èetine tzv. sloky).
Bez toho, aby sa v tom odzrkadlil tento aspekt, by
bolo aké nazva danú kvalitu podujatia èi aktivity
permakultúrnou.
Mnohokrát bráni ivotu a správnej akcii práve blok
urobi nieèo bez toho, aby to bolo priamo nae, alebo aby to slúilo priamo námu osobnému úitku.
Tento utilitaristický prístup je mnohokrát hlavnou
brzdou vývoja skutoène pekných vecí a ia¾ obèas trvá
ve¾mi dlho, kým sa objaví rieenie, èo závisí predovetkým od toho, kedy sa opä napojíme na spoloèný zmysel  na to, èo je dobré pre nás spoloène.
Komunita Centra pre alternatívne technológie
(Wales, Británia) zaèala a od zaèiatku fungovala na
prenajatom pozemku vyaeného bridlicového kameòolomu  na zaèiatku ich histórie bol Clean Slate 
èistá holá bridlica. Táto spoloèná skala bola na zaèiatku jedinou spoloènou pôdou. Vïaka tejto spo-
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loènej pôde CAT fungovalo vye 25 rokov týmto spôsobom a priniesli svetu úasné výsledky. Týmto prístupom sa táto pôda postupne zúrodnila a prináa
krásne plody celému ¾udstvu. Keby otá¾ali a neboli
ochotní robi niè, pokým to nebude ich vlastná
pôda, pravdepodobne by to nikdy nezaèalo.
Aktívna permakultúrna skupina z Liverpoolu podobne zaèala pracova s demi z najbliej základnej
koly, prenajali zanedbané pozemky mesta a postupne ich spoloène s demi navrhli a zúrodnili.
Podobne zaèalo mnoho skupín s permakultúrou
na starých skládkach, smetiskách, znièených pozemkoch apod.
Skupina Prameò ivota zaèala v roku 1995 èistením odpadkov z Baèkovského potoka, ktorý bol naim spoloèným základom spolu s celou okolitou krajinou povodia. Bolo to nieèo, èo nám vetkým dalo
zdravý a nezabudnute¾ný spoloèný zmysel.
Práve v tom je sila permakultúry, pretoe vás na
tejto spoloènej pôde dokáe spoji na pekných
a zmysluplných veciach, ktoré majú pozitívny význam
nielen pre vás samých, ale prináajú dobrý pocit aj
tým, èo prichádzajú potom.
Mnohé veci a kvality ivota nie je moné realizova a zaíva, keï sa o to snaíme sami.*)
Aby priestor zaèal priahova ¾udí k spoloèným
zmysluplným aktivitám, najprv sa musí sta spoloènou pôdou. Permakultúra zaèína na naom vlastnom
prahu a ete predtým v naom srdci. Aj èo sa týka
spoloènej pôdy. Ide to ¾ahie vtedy, ak správne prijmeme fakt, e Zem je domovom vetkých ¾udí a vetkých
bytostí, e je naa spoloèná a starostlivos o òu tie.**)
Ak to raz plne precítime, pravdepodobne zatúime,
aby sa spoloènou pôdou mohol sta aj priestor, kde
sa práve nachádzame.
Potom sú moné úasné veci.
Lets all find a common ground J
Pozvite priate¾ov k sebe alebo ich navtívte. Zaènite spolu nieèo pekné robi a nájdete zmysel, ktorý stojí za ten risk. Ak by ste s tým mali akosti
a nevedeli ako na to, navtívte alebo zorganizujte
Úvodný kurz permakultúry.
Marcel Suko

*) Vhodný zdroj pre doplnenie tohto pochopenia predstavuje èlánok Karola Konèka v rámci seriálu
o permakultúre, ktorý bol publikovaný v èasopise Fénix  lekcia: Prírodné vzory a okraje).
**) Férové podiely kadému  tretí pilier etiky permakultúry  hovorí aj o tom, aby pôda bola dostupná kadému, aby kadý mohol dosta ancu zaisti si tak sluné ivobytie.
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Pôda
1. Úvod
Tento èlánok píem ako neodborník, ktorý a vo veku bliom penzijnému ako tudentskému zaèal
prostredníctvom asociácie permakultúry získava informácie o pôde. Tieto informácie sú tak prekvapujúce a
odliné od veobecne rozírených
predstáv a tie od tvrdenia odborníkov, e ma to núti prida sa k ¾udom,
ktorí sa snaia o navrátenie rozumu
do po¾nohospodárstva. Preto cie¾om
tohoto èlánku je predovetkým vyvracanie vitých predsudkov i demagogických tvrdení odborníkov, e potravu pre ¾udstvo nie je moné vypestova bez agrochemikálií.

2. Pôda ako okrajová
zóna
Z h¾adiska permakultúry je pôda
jednou z najväèích okrajových zón
na Zemi. Nachádza sa na rozhraní
vzduného obalu Zeme a jej pevného povrchu. Pôda ako okrajová zóna
je prostredím ve¾mi vhodným pre ivot, pretoe v nej ijúce organizmy
majú prístup k prvkom vzduného
prostredia i pevného povrchu Zeme.
Pozrime sa bliie, aké zdroje potrebujú k ivotu rastliny. Ak urobíme
rozbor rastlinnej hmoty, tak jej truktúra je pribline takáto:
 75 % voda
 20 % uh¾ovodíky
 2,5 % dusík
 2,5 % minerálne látky.
Voda sa pri svojom kolobehu dostáva do pôdy zrákami zo vzduného prostredia. Uh¾ovodíky vytvárajú
rastliny fotosyntézou vody a kyslièníka uhlièitého zo vzduchu. Dusík sa
dostáva do pôdy zo vzduchu prostredníctvom niektorých baktérií. Iba minerálne látky, tvoriace 2,5 % hmoty
rastlín, pochádzajú priamo z pôdy,
kam sa dostali eróziou hornín vo forme piesku, hliny a ílu. Hovori o odèerpávaní minerálnych látok rastlinami nemá zmysel, pretoe Zem tvoria
predovetkým minerálne látky, a aj
keby sme rastliny vyváali na Mars,
tak skôr vyhasne Slnko, ako by sme
zistili úbytok minerálov. (Ak pri konvenènom po¾nohospodárstve dochádza k nedostatku minerálnych látok,
tak len lokálne a je to spôsobené spra-

Ivan Lobík, DPD
vidla metódami konvenèného po¾nohospodárstva.)
Aj pri konvenènom po¾nohospodárstve po zbere úrody zostane èas
rastlín v pôde a je to spravidla viac
ako 2,5 % minerálnych látok odèerpaných odvezenou úrodou. Pri prírodnom pestovaní rastlín zostáva
v pôde ove¾a viac organickej hmoty
(zvykov rastlín) ako pri konvenènom.
Napríklad pri pestovaní ozimného
obilia metódou Fukuoka-Bonfils je
hmotnos koreòov 2 krát väèia ako
hmotnos nadzemných èastí obilia (pri
konvenènom pestovaní korene tvoria len 1/12 nadzemnej èasti  sú teda
24 krát menie). Ak z 1 ha po¾a
zoneme 10 ton obilia a slamy, tak
ete 20 ton koreòov zostane v pôde
(pri konvenènom 0,8 tony). Teda aj
bez mulèovania zostane v pôde ve¾ké mnostvo organickej hmoty, ktorá sa po spracovaní baktériami a hubami premení na humus.
Ale ove¾a významnejie podporujú ivot v pôde (a tvoria humus) ivé
rastliny ako ich màtve zvyky. Rastliny toti èas uh¾ovodíkov vytvorených
fotosyntézou odovzdávajú koreòmi
do pôdy a ivia tam baktérie a huby.
Táto podpora mikrobiálneho ivota
v pôde ivými rastlinami je tak významná, e na 1 ha pôdy pokrytej
trvalo leguminóznymi rastlinami
(napr. ïatelinou) sa za rok vytvorí viac
ako 100 ton mikrobiálneho humusu
(tvoreného màtvymi baktériami). Teda
ivý mulè dáva pôde ove¾a viac ako
màtvy, pretoe ivé rastliny sú prenáaèmi vzduných prvkov do pôdy (uh¾ovodíky, dusík).
Predsudok, e rastliny odèerpávajú z pôdy iviny je v prírodnom po¾nohospodárstve nezmyselný, opak je
pravdou  rastliny pôdu vytvárajú a
obohacujú, rastliny pôde ove¾a viac
dajú ako z nej zoberú.

Heterotrofy sú zloitejie organizmy, ktorým vak k ivotu nestaèia len
vyie uvedené základné látky, ale
potrebujú k ivotu ete ïalie organické látky. Napríklad èlovek potrebuje k ivotu ete urèité mastné kyseliny (tuky), najmenej 8 aminokyselín (bielkoviny), cukry vo forme
glukózy, sacharózy alebo krobu a
vitamíny.
Vetky tieto látky vytvárajú autotrofy a tým sú nutnou podmienkou
pre existenciu vyích organizmov.
Autotrofmi sú predovetkým riasy a
vyie zelené rastliny. Okrem nich aj
niektoré prvoky a niektoré baktérie,
ale väèina baktérií dôleitých z h¾adiska tvorby pôdy a výivy rastlín sú
heterotrofy  teda sú odkázané na
symbiózu s rastlinami. Napríklad azobaktérie a rhizobaktérie (viazaèi dusíka v pôde) potrebujú k ivotu dodávku cukrov. Podobne aj mykorhízne
huby potrebujú cukry od rastlín a na
oplátku rastlinám poskytujú iviny a
vodu z objemu pôdy a nieko¾kostonásobne väèieho ne kam dosahujú
korene rastlín.
Èlovek si obstaráva svoju potrebu
organických látok predovetkým pestovaním rastlín. Aj keï konzumuje
tuky, bielkoviny a niektoré vitamíny
vo forme mäsa, tak do tela zvierat sa
dostali rastlinnou potravou. V bunkách rastlín je teliesko zvané chloroplast, v ktorom prebieha fotosyntéza  chemická reakcia, ktorou sa tvoria uh¾ovodíky: tuky, cukry, bielkoviny
a vitamíny.
Uh¾ovodíky sú potrebné aj ako stavebné látky pre tvorbu organizmov
aj ako zdroj energie. Túto druhú funkciu sa pokúsim priblíi pomocou
kolského príkladu z hodín chémie.
V chloroplaste prebieha nasledovná
chemická reakcia:

3. Význam rastlín
pre ivot

pri ktorej sa z kyslièníka uhlièitého (CO2) a vody (H2O) vytvára cukor
(C6H12O6) a uvo¾òuje sa pri tom kyslík (O2). Z energetického h¾adiska je
podstatné, e cukor viae viac energie ako kyslièník uhlièitý. Táto energia vstúpila do chemickej reakcie a jej
zdrojom je slneèné svetlo (preto fotosyntéza). Rastliny tak ako vetky
organizmy potrebujú k ivotu ener-

Vetky formy ivota na Zemi môeme z h¾adiska potrieb výivy rozdeli
na dve skupiny: autotrofy a heterotrofy.
Autotrofy sú organizmy, ktorým
k ivotu staèí voda, vzduch, minerálne látky a slneèné svetlo.

6CO2 + 6H2O (+ energia) = C6H12O6 + 6O2
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giu. Zdrojom energie pre rastliny je
teliesko v rastlinnej bunke zvané mitochondria. V mitochondrii prebieha
opaèná chemická reakcia, t. j. z cukru
a kyslíku sa vytvára voda a kyslièník
uhlièitý a pritom sa uvo¾òuje energia
potrebná k ivotu. Obrazne povedané mitochondria teda plní funkciu
elektrárne a zlúèeniny uhlíka plnia
funkciu konzervy, v ktorej je uloená
energia.
¼udské telo, na rozdiel od rastlín,
dokáe vykona len opak fotosyntézy, t.j. rozkladom uh¾ovodíkov uvolni energiu potrebnú pre svoj ivot,
ale nedokáe syntetizova uh¾ovodíky. Obrazne povedané dokáe otvára energetické konzervy a vyuíva
ich energiu, ale nevie tie konzervy
vyrába. Musí vyuíva tie, ktoré vytvorili rastliny. Toto by si mal uvedomi kadý èlovek a predovetkým
po¾nohospodár skôr ako vezme herbicíd, pesticíd, fungicíd, desikant a
podobný jed a zaène ním nièi ivot
v pôde.

4. Vznik pôdy
Pôda zaèala vznika, keï sa na eróziou rozruenom povrchu hornín na
rozhraní mora a súe uchytili prvé riasy, ktoré sa dovtedy vyvíjali 2 miliardy rokov v mori a preili tam. Donedávna prevládal názor, e sa to stalo
pred 400 miliónmi rokov, ale posledné objavy posunuli túto dobu bliie
k hranici 500 miliónov rokov. Vedci
skúmajúci tento jav sa domnievajú,
e rozhodujúcu úlohu pri tom zohrala symbióza rias s mykorhíznymi hubami, ktorá vytvorila podmienky pre
to, aby riasy preili aj na súi. Vïaka
symbióze riasy nielen preili, ale postupne sa z nich vyvinuli vyie rastliny, ktoré pokryli takmer celý suchý
povrch Zeme. A z eróziou vytvorených èastí hornín (trk, piesok, hlina, íl) a organickej hmoty odumretých rias, húb a ïalích foriem ivota
sa postupne vytvorila pôda. Pôda
vak nie je len zmes organickej a anorganickej hmoty  to by bol príli
obmedzujúci a povrchný poh¾ad na
pôdu. Pôda je predovetkým zloitý
ivý organický celok, v ktorom ijú vo
vzájomnej symbióze rôzne druhy fauny a flóry, teda nielen rôzne druhy
rastlín medzi sebou, ale i s desiatkami
ïa¾ích foriem ivota od baktérií a húb
cez rôzne druhy hmyzu, dáïovky a

po stavovce. Nieko¾ko príkladov symbiózy:
Azobaktérie dokáu rás v prostredí úplného nedostatku dusíka,
pretoe vedia zachyti atmosferický
dusík a zabudova ho v zloitom pochode zvanom fixácia dusíka do anorganických látok, èím tvoria prírodné dusíkaté hnojivá v pôde. Ale k ivotu potrebujú cukry, ktoré im
koreòmi dodávajú rastliny.
Rhizobaktérie ijú v koreòových
h¾uzách leguminóznych (motý¾okvetých) rastlín a vytvárajú v pôde dusíkaté zlúèeniny z dusíka, ktorý rastliny zachytávajú z atmosféry. Energiu
získavajú podobne ako azobaktérie
z organických zlúèenín uhlíka, ktoré
vytvárajú rastliny fotosyntézou. Toto
je podstata symbiózy ïateliny a obilia pri jeho prírodnom pestovaní.
Mykorhiza je prirodzená symbióza pôdnych húb a rastlín. Huby potrebujú k ivotu cukry, ktoré im dodávajú rastliny a huby umoòujú rastlinám èerpa vodu a iviny aj z oblastí,
kde nedosiahnu vlastnými koreòmi.
Endomykorhizné huby môu i
v symbióze s väèinou (90 %) rastlín.
Netvoria typické plodnice na povrchu
pôdy, ale mikroskopické spóry
v pôde. Hubové mycelium prerastá
z koreòa do okolnej pôdy a môe tak
i spája susedné rastliny. Ektomykorhizné huby môu i v symbióze
s ihliènatými a niektorými listnatými
drevinami a tvoria známe nadzemné
plodnice.
Zo symbiózy majú prospech vdy
obaja partneri a vznikajú tak výrazné
synergické efekty.

5. Úrodnos pôdy
Prirodzenú úrodnos dáva pôde
humus  koloidná zmes rozloených
organických látok. V humuse sú iviny viazané stabilne vo formách nerozpustných vo vode. Rastliny ich
dokáu premeni na rozpustné a prija (napríklad tým, e v symbióze
s baktériami dokáu riadi anaeróbne chemické reakcie v pôde). Pri zrákach spravidla spadne na pôdu viac
vody, ako je pôda schopná udra,
a prebytoèná voda odteèie (pritom
hrá humus tie dôleitú úlohu, pretoe má pongiovitú truktúru a dobre
nasiakne vodou). Ak je v pôde humus, tak voda nerozpustí v òom viazané iviny a v pôde existuje ved¾a
seba èistá voda a humus plný ivín.

Ak je v pôde umelé hnojivo, voda ho
rozpustí a prebytoèný roztok zneèistí
povrchové a spodné vody. Pre rastliny to má vak ete významnejí negatívny dôsledok. Rastliny okrem ivín potrebujú aj èistú vodu (napr. na
respiráciu pri fotosyntéze). V tomto
prípade vak majú k dispozícii len
roztok umelého hnojiva. Tak sú nútené prijíma nevyváené iviny a
dochádza i pri pomerne nízkych dávkach (v porovnaní s prírodnými dávkami) k prehnojeniu urèitou zlokou
ivín. Napríklad pri hnojení obilia
dusíkom u pri dávkach nad 80 kg/
ha dochádza k zvýenému poliehaniu porastov. Pri prírodnom pestovaní obilia Bonfilsovou metódou je
obsah dusíka v lete mnohonásobne
vyí (a 600 kg/ha) a k prehnojeniu
nedochádza, pretoe humus zabezpeèuje vyváený príjem ivín.
Nevyváený príjem ivín má vak
pre rastliny aj podstatne vánejie
dôsledky ako len vyiu poliehavos.
Vytvárajú sa riedke pletivá rastlín a
rastliny sa celkovo nevyvíjajú zdravo.
Takéto rastliny nie sú odolné voèi
kodcom a chorobám a tie ich nutne
napadnú (príroda sa snaí obnovi
rovnováhu a takýchto rastlín sa zbavi). Aby takéto rastliny, neschopné
prei v prirodzenej konkurencii, dali
nejakú úrodu, je potrebné ich preitie zabezpeèi chemickými prostriedkami na ochranu rastlín. Sú to chemické jedy, ktoré nièia urèité formy
ivota v pôde  rastliny, hmyz, huby,
baktérie. Takýmto nièením ivota
pôdu ete viac devastujeme a roztáèame pirálu úpadku.
Humus je výsledkom vyie popísaného zloitého kolobehu ivota
v pôde, na ktorom sa podie¾ajú desiatky rôznych foriem ivota pôdnej
flóry a fauny. Celý tento kolobeh vak
stojí na dvoch základných pilieroch 
rastlinách a baktériách. Rastliny sú na
zaèiatku tohoto kolobehu  dodávajú
zo vzduchu základné prvky pre tvorbu organickej hmoty (uhlík, kyslík,
vodík a dusík). Baktérie stoja na konci kolobehu  dokáu rozloi organickú hmotu spä na iviny pre ïalie
rastliny a tým vytvárajú z kruhu nekoneènú pirálu ivota.

6. Èlovek a pôda
Za viac ako 400 miliónov rokov
vznikla ve¾mi efektívna symbióza baktérií, húb, rastlín a ïalích foriem i-
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vota, dôsledkom ktorej je pomerne
vysoká tvorba biomasy na pôde pri
stálom zlepovaní úrodnosti pôdy
tvorbou humusu v pôde. A priiel
èlovek, ktorý sám seba nazval Homo
sapiens a v dôsledku nepochopenia
ivota v pôde sa rozhodol pre monokultúrne pestovanie rastlín, t.j. pestova na urèitej pôde iba jednu rastlinu. Ostatné rastliny zaèal odstraòova mechanicky a neskôr aj chemicky.
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S rozvojom techniky pouíva stále
dokonalejie prostriedky (pluhy, agrochemikálie), ktorými nièí ivot
v pôde, zbavuje pôdu humusu a tým
aj prirodzenej úrodnosti. Príroda sa
tomu bráni a snaí sa obnovi rovnováhu, a tak sa na ornej pôde objavujú buriny  pionierske rastliny, ktoré
sa snaia oivi a uzdravi pôdu. A tak
väèina energie vynakladanej konvenèným po¾nohospodárstvom nie je

potrebná pre pestovanie rastlín, ale
len na boj s prírodou. Výsledkom tohoto boja je to, e konvenèné po¾nohospodárstvo produkuje stále drahie a horie produkty.
Pritom staèí len pochopi prírodu,
ivot v pôde, pestova rastliny v harmónii s prírodou a dosiahneme ove¾a vyie výnosy vyej kvality pri podstatne niích nákladoch.

Mulè
Mulè je organický materiál, který
klademe na záhony, kolem stromù,
keøù a dalích rostlin. Existuje nìkolik druhù s odlinými vlastnostmi. Relativnì levnì mùeme koupit mulè
rùzných barev a struktur pøipravený
v pytlích. Mulè ale je moné získat i
zcela zdarma.
Mulè mùe slouit jen jako dekorace, ale i k jiným úèelùm, napø. jako
zdroj ivin, ochrana pùdní vlhkosti èi
k zamezení rùstu plevelu.

Funkce mulèe
Správné pouití vhodného druhu
mulèe zamezí nebo pøinejmením
významnì zredukuje zaplevelení, sníí
mnoství potøebné vody a celkovì
napomáhá udret zahradu zdravou.
Mulè udruje vlhkost a chrání tak
pùdu pøed vysycháním. Propoutí vlhkost do pùdy, aby ji rostliny mohly
vyuít. Pravidelné a postupné doplòování vlhkosti poskytuje stabilní rùstové prostøedí a podporuje zdravou
rùznorodost pùdních organizmù.
Mulè pùdu souèasnì ochraòuje od
teplotních výkyvù a pomáhá izolovat
koøenovou èást od horka a chladu.
Dalí výhodou mulèe je ochrana
pùdy pøed erozí a tvrdnutím povrchu,
co díky lepí prostupnosti vzduchu
a vody vytváøí kypøejí pùdu.

plastu nebo okrasný oblázkový tìrk
mohou být pouity na suchých èi kamených místech zahrady.
Mulèe, které se rychleji kompostují: drcené listy, listový humus, posekaná tráva nebo sláma. Tento typ
mulèe se hodí nejlépe pro zeleninové záhony. V pùdu se pøemìní na
konci sezony, èím pøispìje k mnoství organické hmoty v pùdì, která
zlepuje její strukturu. Pùdy s velkou
organickou hmotou podporují vývoj
koøenù a biologickou aktivitu a dále
zlepují pùdní strukturu.
Zamulèovaná pùda vyaduje ménì
obdìlávání ne pùda nepokrytá. Øíká
se, e pùdní struktura a biologická
aktivita se lepí, omezíme-li orbu èi
obdìlávání pùdy. Správné pouití
mulèe to potvrzuje. Tento typ mulèe
mùeme pouít na okrasné záhony,
ale je tøeba ho èastìji obmìòovat.

Výbìr správného mulèe
Mulè vybíráme s pøihlédnutím k
roènímu období, klimatické zónì a

zpùsobu pouití. Ideální mulè by mìl
být ekonomický, ihned dostupný a
jednodue pouitelný, ale i odstranitelný. Mìl by zùstávat na místì, dodávat pùdì nìjaké iviny a neobsahovat plevele. Nemìl by být ivnou
pùdou pro hmyz a nemoci.
Mnoho lidí pokládá pod mulè plastové nebo jiné pleveli zabraòující fólie èi tkaniny. Jsou zde pro i proti.
Plast pomáhá na jaøe prohøát pùdu,
ale v létì mùe také zapøíèinit její pøehøátí a pokodit koøeny rostlin.
Silné vrstvy materiálù, jako napøíklad døevní odtìpky, v zimì úèinnì
izolují, ale mohou zpomalit prohøívání pùdy na jaøe.

nae krásné
rostlinky

zlý
plevel

chudák
plevel

mulè

Typy mulèe
Mezi dekorativní druhy mulèe
patøí: velké èi malé kusy kùry èi døeva, drcené cedrové døevo, kokosové
skoøápky a borovicové jehlièí. To jsou
dlouhodobì trvanlivé produkty, které se rozkládají jen velmi pomalu.
Úrodnosti pùdy vak napomáhají jen
velmi málo a hodí se zejména
na okrasné záhony. Materiály jako
letokruhy stromu z recyklovaného

Pøeloeno z webových
stránek: http://
faq.gardenweb.com/
faq/lists/soil/
2000054440018388.html
Pøeklad: Pavla Bourdais

chudák rostlinky

patnì
zamulèováno

dobøe
zamulèováno
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Je tøeba zvolit typ mulèe podle klimatické zóny a podle výhod, které
chcete získat. Moná budete také chtít
pøidat èi odebrat mulè dle mìnících
se roèních období. Je tøeba zváit i
místo, protoe mnohé mulèe jsou
vedlejími produkty a moná bydlíte
blízko nìjakého zdroje, kde mùete
urèitý druh mulèe získat levnìji ne
jiný.
Neexistuje ádný mulè pouitelný
pro vechny situace. Znalost vlastností jednotlivých materiálù, které máte
k dispozici, vám pomùe vybrat ten
nejvhodnìjí produkt pro konkrétní
stanovitì.

Úèinné vyuití mulèe
Mulè na trvalých záhonech není
tøeba zcela obmìòovat. Staèí ho obèas naèechrat a pøíleitostnì obnovit vrchní vrstvu.
Vì vìtinì pøípadù 815-ti centimetrovou vrstvou úèinnì dosáhnete
hlavních cílù: redukce plevele, udrení vlhkosti a teplotního nárazníku.
Nemulèujte mladé køehké rostlinky. Mohli byste pouít èerstvì posekanou trávu, která vak (dokud je zelená) obsahuje hodnì dusíku a proto
pálí. Pokud ji pouijete, mladé rostlinky pøed ní ochraòte a trávu rozprostøete jen ve slabých vrstvách.
Speciálními hadicemi, které poloíte pod mulè, mùete také dodávat
vodu. Tímto zpùsobem její spotøebu
snííte, protoe je aplikována pøímo
ke koøenùm a ménì vody se tak ztratí vypaøováním.
Mnoho rostlin sniuje kyselost
pùdy. Vhodné je napøíklad borovico-

vé jehlièí. (Biomasa jehliènatých
stromù vak také obsahuje mnoství siliènatých a pryskyøiènatých
látek, které mohou na rùst rostlin
pùsobit nepøíznivì. Tento materiál
proto nedoporuèuji pouívat ve velkém  pozn. redakce)
Mulè musí být kontrolován, aby se
nestal útoèitìm kùdcù. Staèí obèasný pøístup svìtla.

Barvené døevité mulèe
Jsou vyrábìny z odpadových materiálù, obvykle z vyøazených dopravních palet a dalího odpadového døeva. Nìkdy také obsahují zbytky pokácených stromù. Surovina je
rozsekána na jednotnou velikost a
potom nabarvena neutrální barvou
(jako je hnìdá èi èerná). Udìláte vlastnì dobøe, pouijete-li tento druh odpadového materiálu jako mulèe. Koneènì, pokud ho nevyuijeme my,
skonèí jako zaváka. A protoe je to
odpadní materiál, nenièíme ádné
dalí stromy.
Nìkteøí nechápou, proè je tøeba
tento materiál barvit. Lidé, kteøí ho
vak prodávají, si zøejmì myslí, e jeli hmota obarvena, vypadá lépe ne
pøirozené rozsekané døevo. Je to na
vás.
Hlavní problémy tohoto mulèe
jsou následující:
 Mulè obsahuje malé èástice organické hmoty, které se dost rychle
rozpadají na èásteèky jetì mení,
co mùe vést ke slehnutí mulèe.
 Jemné organické èásteèky, tak, jak
se postupnì dostávají do pùdy,
mohou zpùsobit zhutnìní pùdy.

 Mulè mùe podpoøit rùst hub, co
opìt vede ke slehnutí pùdy.
V podstatì kadý z výe zmínìných problémù se mùe objevit i u
nebarvených mulèù vyrobených
z odpadového døeva. Ale barvivo èasto lidi mate, take neudìlají vèas
vhodná pøedbìná opatøení.
Zahradníci ji po øadu let pouívají mulèe z odpadového døeva (nebarveného). A jestlie uèiníte potøebné
kroky, tyto mulèe jsou dobré. Navíc
nezneèiují ivotní prostøedí.
Nìkolik jednoduchých vìcí, které
mùeme udìlat, abychom sníili výskyt zmínìných problémù:
 Obèas mulè prohrábnout.
 Smíchat ho s jinou organickou
hmotou a/nebo humusem.
 Po povrchu mulèe nechodit.

Mulè z èerstvì
poøezaného døeva
Dobrým zdrojem, kde získat mulè
zdarma, jsou firmy, které se zabývají
opracováváním døeva. Èasto musejí
platit, aby se tohoto odpadu zbavily,
a rády vám ho tedy pøenechají.
Mulè z èerstvì poøezaného døeva
je vhodný pro okrasné záhony. Nepokládejte ho tìsnì kolem rostlin.
Obsahuje-li mnoho listnatých vìtví
rozsekaných spolu se døevìnými èástmi, zpoèátku se zahøívá.
Ohøívání bude trvat jen krátce, jestlie poloíme slabou vrstvu tohoto
mulèe (58 cm).
Máte-li prostor, odlote mulè nìkde stranou, sám se rozloí bìhem
13 let a bude dobrým zdrojem hnìdé barvy pro vá kompost.

Opustí-li zahradník na nìkolik dní svou zahrádku a po svém návratu ji najde zaplevelenou, ztratí èasto chu do
dalí práce.
Zabránit pleveli, aby zaplavil celou zahradu, pomùe mulè. To znamená, e mùete strávit více èasu odpoèinkem na vaem pozemku a ménì neustálým plením.


Nejvhodnìjí doba pro mulèování je ve chvíli, kdy je zem ji prohøátá a vy jste pøipraveni k sázení.



Mùete pouít èernou folii nebo zahradní tkaninu pro urychlení prohøátí pùdy, napøíklad po chladném jaru.



Rùzné mulèe mají rozdílné vlastnosti, ale vìtina z nich funguje stejnì (brání rùstu plevele, sniují odpaøování vody o 1050 %, zlepují strukturu a úrodnost pùdy, zabraòují erozi pùdy).



Máte-li jílovitou pùdu, pak zcela jistì vaí zahradì pomùe dobré zamulèování.



Mulè také udrí vae rostliny i VÁS èisté!
Dalí informace najdete na: http://www.raw-connections.com/garden/maint/mulch/mulching.htm

10

Klíèová dírka 2 / 2004

Mulèování
Mulèování, neboli nastýlka, patøí
mezi moderní metody obdìlávání
pùdy. Je okopírovaná z pøírody
a snad nejlépe si ji mùeme vimnout
v listnatých lesích, kde je na podzim
pokrytá celá plocha vrstvou spadaného listí. Pøíroda pouívá tuto metodu s úspìchem mnoho let a je
vhodná i pro nae zahrady.
Jednodue se dá øíci, e se jedná
o pokrývání pùdy rùznými materiály.
Mùou být umìlé (folie, geotextilie),
nebo lépe materiály pøírodní (listí,
posekaná tráva, sláma, seno, tìpky,
piliny, kùra, plevel, kameny).
Mulèování má své výhody. Mulè
brání rychlému odpaøení vody z pùdy,
tím se výraznì sníí její spotøeba pøi
zavlaování, omezuje rùst konkurenèních plodin (plevelù), mechanicky
chrání proti erozi pùdy, vytváøí pomìrnì stále klima v povrchové vrstvì pùdy, a pøi pouití organických
materiálù dochází i k pøihnojení pùdy
a ke zlepení její struktury. Pouívá
se i na zlepení velmi znièených pùd.
Volba materiálu závisí na jeho dostupnosti a vhodnosti pro danou rostlinu. Folie a netkaná textilie jsou
vhodné pro velkoploné pìstování,
nevýhodou je, e se v pøírodì patnì
rozkládají a musí se z pùdy odstraòovat. Kùra se pouívá pro jehliènany a nìkteré okrasné rostliny. Piliny a hobliny jsou vhodné
pouze na zakrytí ploch, na

Èestmír Holua
kterých si nepøejeme ádnou vegetaci. tìpky z listnatých stromù se
v tenké vrstvì dají pouít i na pìstování zeleniny a velmi vhodné jsou pod
keøe a stromy. Mulèování kameny
je trochu nezvyklé a spíe se vyuívá
v teplejích oblastech, kde je nedostatek organické hmoty. Kameny brání proti odpaøení vody z pùdy a akumulují teplo. Sláma, seno, listí a
posekaná tráva jsou velmi dobré na
témìø vechno.
Kadá rostlina má trochu rozdílné
nároky a nejlépe vlastní praxe vám
ukáe, jaký materiál je ten nejlepí
a kdy jej pouít.
Mulè je vak ideální prostøedí i pro
velké mnoství ivých organismù
vèetnì slimákù, proto je nutné postupovat rozvánì a u nìkterých plodin (salát) radìji pouijeme jiné metody. Dalí nevýhodou mùe být pomalejí prohøátí pùdy na jaøe.
Mulèovací hmotu je moné i pìstovat. Známé jsou rostliny na zelené
hnojení, kostival nebo i plevel, ten jen
necháváme vytrený pøímo na záhonì.
Pravidelnì mulèovaná plocha nepotøebuje orbu nebo rytí, pokud se
po takových záhonech nejezdí a nechodí. Podle potøeby se
jen poruí rycími vidlemi. Na tì-

kých jílovitých pùdách je moné i mulèovat pískem, který se pøirozenými
procesy dostane do pùdy a zlepí její
strukturu.
Pokud se chystáte na zaloení nového záhonu na zelené louce, pouijte tuto ovìøenou metodu: trávu
zválejte, ulapte nebo poseète. Poøádnì zalijte, rozhoïte kompostovatelné
zbytky z kuchynì a rozprostøete vrstvu namoèeného starého papíru, a to
tak, aby se vzájemnì jednotlivé kousky pøekrývaly. Ideální je karton, tenký papír dáváme v nìkolika vrstvách.
Tato vrstva znemoní rùst vìtinì
pùvodních rostlin. Na papír navrstvìte cca 712 cm kravského hnoje a
zakryjte asi 20 cm slámy. Rostliny
sadíme a do pùvodní zemì. Toto je
velmi rychlá a úèinná metoda na zaloení záhonu.
Mulèování je ohleduplné k ivotnímu prostøedí, zlepuje kvalitu pùdy
a brání její erozi, etøí vodu a brání
zasolování pùdy, etøí práci a recykluje odpady, pøispívá k dobrému zdravotnímu stavu rostlin a tím zmenuje
riziko napadení kùdci.
Tuto technologii neustále zkouíme a provìøujeme na Rozmarýnku,
detaovaném pracoviti Domu ekologické výchovy Lipka v Brnì, a
vechny výe uvedené údaje máme
vlastnoruènì vyzkouené.
Pokud máte dotaz nebo vlastní
zkuenost, mùete se nám ozvat na
e-mail: rozmarynek@volny.cz.

 SLÁMA/SENO
 HNÙJ/KOMPOST
 PAPÍR
 ZBYTKY Z KUCHYNÌ
 ZVÁLENÝ TRÁVNÍK

ZEMINA

kresba Marianna Ruièková

11

Klíèová dírka 2 / 2004

SWALE  svejly

Èestmír Holua

Svejly jsou kanály na zachycení deové vody v krajinì a její odpaøení pomocí stromù a keøù. Tyto rýhy, vykopané po vrstevnici,
brání rychlému odtoku vody, zachycují splavenou pùdu a organickou
hmotu. Tyto kanály úèinnì zavlaují suché pozemky.
Svejly zkouíme na zahradì Rozmarýnku v Brnì u pátým rokem
a kromì výe uvedených výhod nám slouí k uloení tìkozpracovatelného organického odpadu (rùe, ostruiny, vrbové proutí).

Snadnìjí variantou mùe být pouití kulatiny nebo kamenù namísto výkopu.

Zachycení vody v krajinì patøí mezi hlavní cíle permakultury a svejly jsou jednou z nejlepích metod, jak tohoto
cíle dosáhnout.
Kresby: Marianna Ruièková

Európska konvergencia permakultúry

Marcel Suko

Brno, 28. 6.2. 7. 2004
V posledných júnových dòoch zaèala v pondelok
veèer 4-denná Európska konvergencia*) permakultúry
v Brne na Rozmarýnku (vysunuté pracovisko Domu
ekologické výchovy LIPKA). Stretli sa tu predstavitelia
Európskeho Permakultúrneho Intitútu sídliaceho
v Dánsku a zástupcovia národných asociácií permakultúry z Ve¾kej Británie, Belgicka, Dánska, Èesko-Slovenska.
V programe sa úèastníci venovali zhodnoteniu èinnosti naich asociácií za posledné tri roky  od predolej Európskej konvergencie, ktorá bola v Seèovciach
na Východnom Slovensku. Prebrali sa dôleité body
týkajúce sa naej èinnosti a spolupráce do budúcna.
 V Dánsku boli poslednou vládou zastavené vetky
dotácie do ekologických projektov. Napriek tomu
permakultúra ako systém udrate¾ných rieení pracuje ïalej.
 Británia má 700 aktívnych èlenov národnej asociácie permakultúry.

*) konvergencia = zraz, spoloèné stretnutie

 V Belgicku existuje zaujímavý projekt, kde sú na 60tich farmách zapojení nezamestnaní ¾udia do výsadby stromov a 3-roènej starostlivosti o zriadené porasty.
 Kadá zo zúèastnených krajín prezentovala moduly
permakultúrnych kurzov, aké beali za posledné roky,
k¾úèové projekty a systém práce asociácie. Struène
sa venoval èas aj zhodnoteniu situácie v ostatných
národných asociáciách a aktívnych skupinách pôsobiacich na poli permakultúry v Európe.
 Britská asociácia organizuje zaèiatkom septembra
zaujímavé podujatie, kde pribline 1520 uèite¾ov
bude vyuèova 3-denný kurz pre pribline 150 záujemcov predovetkým z radov neziskových organizácií a globálnej siete ekodedín (GEN  Global Ecovillage Network). Nasledujúce tri dni budú venované
národnej konvergencii permakultúry a stretnutiu uèite¾ov. Na podujatie sú pozvaní aj tí, ktorí by mali
chu zavíta tam od nás.

12
 Prvý workshop bol zameraný na objasnenie pozadia
a fungovania Akadémie Permakultúry. Permakultúrna akadémia zaloená na tzv. akènom uèení predstavuje iroké monosti túdia aj pre ¾udí, ktorí si to
nemôu dovoli v klasickom vzdelávacom systéme.
Tento systém má mnostvo praktických výhod a èlovek, ktorý sa napr. v klasickom systéme k praxi dostáva a v tádiu postgraduálneho túdia, v permakultúrnom systéme vzdelávania dostáva prakticky
pouite¾né uitoèné poznanie u v tádiu prvého kontaktu s uèite¾om.
 Dynamika pirál bola predmetom ïa¾ieho workshopu, ktorý sa týkal porozumenia vývojovým pirálam,
aby bolo moné poui to prakticky pre kontruktívne rieenie situácie, v ktorej sa práve nachádzame
v rámci evolúcie, a takisto rozvoja naich projektov
apod.
 Tretí zaujímavý workshop v podaní Andyho Langforda bol venovaný objasneniu tzv. Foggage systému
permakultúrneho farmára Arthura Hollinsa. V knihe
Permakultúra v kostce od Patricka Whitefielda je
zmienka o systéme pasenia dobytka, ktorý vyuíva
stromy na pasienkoch a iné praktické zákonitosti
odpozorované z prírody, pre zvýenie produkcie
a zdravia dobytka a celého farmárskeho ekosystému.
Stromy sú ve¾mi dôleitou súèasou pasienkov pri
tomto týle pasenia dobytka. Je to teda systém, ktorý na základe pouitia zdravého rozumu umoòuje
výhodne návrat stromov do naej krajiny oproti systému mnohých konvenèných farmárov, ktorých poznanie prírody a myslenie nesiaha tak ïaleko. Anglické slovo foggage v preklade znamená otava (druhá tráva). Foggage system je kàmny systém pre
dobytok, resp. systém pasenia  v tomto prípade sa
jedná o extenzívny chov dobytka, kde na poèudovanie klasických farmárov existuje ve¾a nepochopite¾ných odliností  krtkovia pomáhajú, namiesto aby
boli chápaní ako kodcovia brániaci koseniu a pasienky nie sú kàèovito upratávané a vyhrabávané
na jeseò od trávy pod¾a nepísaných, ale praktizovaných poriadkov konvenèných hospodárov. Britská
klíma je vak odliná (oceánskejia, miernejia) od
naej, take tieto poznatky treba najprv dobre pochopi, aby sa dali aplikova v naich podmienkach
bez toho, aby sme zoali namiesto úspechu výsmech,
a to oprávnený od tých, ktorí hospodária starými
osvedèenými spôsobmi.
 Zástupcovia Britskej asociácie prili s iniciatívou spoloènej akcie na akreditácii permakultúrnych kurzov
v rámci vzdelávacieho systému Európskej únie. Britská asociácia má permakultúrne kurzy akreditované
na národnej úrovni u nieko¾ko rokov. Naa CS asociácia na Slovensku zaèala na tom pracova
v poslednom roku na národnej úrovni a ak vetko
dobre dopadne, malo by k akreditácii dôjs pod¾a naich oèakávaní v priebehu nasledujúceho roka.
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 Na budúci rok sa pripravuje siedma Svetová konvergencia a konferencia permakultúry (PCI 7) v Chorvátsku. Oèakáva sa pribline 300400 úèastníkov
z celého sveta a príspevky od kadej zo zúèastnených
krajín. Naa národná asociácia sa dohodla, e vyle
najmenej jedného alebo (v prípade, e sa podarí získa zdroje na pokrytie úèastníckych a cestovných
nákladov) dvoch zástupcov prezentova domáce výsledky a prinies aktuality z diania svetovej siete permakultúry. Svetovej konvergencii bude predchádza
dvojtýdenný Úplný dizajnérsky kurz s renomovanými uèite¾mi permakultúry.
 George Sobol a Andy Langford z Británie a Tony
Andersen z Dánska nám venovali nieko¾ko hodín
navye, aby sme spoloène prediskutovali k¾úèové otázky rozvoja naej CS asociácie. Upozornili nás napríklad na to, aby sme sa pri publikovaní zamerali skôr
na praktické knihy o permakultúre, ne tzv. knihy
pre pokroèilých, aby sme viac spolupracovali s ostatnými, ktorí s nami v naej krajine majú nieèo spoloèné (záhradnícke hnutie apod.), aby sme okrem kurzov venovali viac pozornosti sprostredkovaniu prvého kontaktu s permakultúrou pre ¾udí, ktorí zatia¾
absolútne nevedia o èo ide  napr. v podobe krátkych prezentácií, oslovenia ¾udí v rôznych malých
èasopisoch záujmových skupín, klubov apod., pre
ktorých by to mohlo by zaujímavé a uitoèné.
Sprievodnými akciami bolo oboznámenie sa
s èinnosou Rozmarýnku a DEV Lipka spojené s exkurziou po ich záhradných pozemkoch. Okrem toho súèasou programu vo tvrtok poobede bolo absolvovanie nádhernej plavby loïou na priehrade nad Brnom.
Na záver po prechádzke pozdå rieky sme zakotvili v
miestnej rybárskej hospùdce a celé to vyvrcholilo krásnou spoloènou oslavou plnou spomienok na predolé
spoloèné akcie a inpirácií pre ïalie podujatia.
Konvergencia trvala do piatku. V poobedòajích hodinách sme sa rozlúèili s naimi priate¾mi a zaèali sa
venova naej národnej konvergencii.
Kto by mal hlbí záujem, podrobný zápis z jednotlivých pracovných stretnutí (workshopov) konvergencie
je k dispozícii na Rozmarýnku. Taktie je k dispozícii
nieko¾ko èísiel spravodaja vydaného pri príleitosti pripravovanej IPC 7, je v anglickom jazyku, sú tam vetky
podrobnosti, správy z niektorých krajín, je tam opísaná
história permakultúrnych konvergencií a sú tam èlánky
od zakladajúcich osobností permakultúry. Okrem toho
sú k dispozícii fotograficky zachytené snímky.
Za nau národnú CS asociáciu sme sa konvergencie
zúèastnili spoloène s Pavlou Bourdais. Následne sme
podrobne poinformovali o vetkých dôleitých bodoch
EUPC na naej národnej konvergencii, ktorá sa konala
náväzne nasledujúci víkend taktie na Rozmarýnku.
Ïakujeme organizátorskému tímu za dôslednú prípravu celého podujatia.
Pre Klíèovou dírku
pripravil Marcel Suko
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Úvodný kurz permakultúry

Marcel Suko

9.13. júla 2004, Brdárka (východné Slovensko)
V prvej polovici júla sa uskutoènil
Úvodný kurz permakultúry v malièkej
obci Brdárka na východnom Slovensku. Kurz zorganizovala vznikajúca
komunita Alter-Nativa a organizátormi boli Marcel Antal, Jarka Ráèayová a Tibor Gajan.
Obec má pribline 60 obyvate¾ov
a nachádza sa uprostred prekrásnej
prírody v údolí pod vrchom Radzimom. Výuka prebiehala v budove
miestneho obecného úradu  nieèo
ako malý kultúrny dom. Ubytovanie
bolo zaistené v obecnom Penzióne
a na okolitých pozemkoch. Práve
Penzión je miestom, kde sa usídlila
malá komunita Alter-Nativa, kým sa
im podarí postupne odkúpi vlastné
pozemky a vo¾né domèeky v dedine.
Kurz sme uèili spoloène s Patriciou
Èernákovou.
Pri obhliadke pozemkov sme navtívili aj záhumienku, kde si nai
vysadili plodiny pre tohtoroènú úrodu. Tu sme mali monos vidie ve¾mi
zaujímavé techniky polykultúrneho
pestovania plodín, ich usporiadania
v týle k¾úèových dierok a striedavo
ikmých riadkov.
Kurz prebiehal v troku modifikovanom module  po tandardných
prvých troch dòoch boli zaradené
ete dva dni praktických cvièení. Na
konci tretieho dòa sme zaradili tímovú prácu na navrhovaní dizajnu, aby
úèastníci za 2 vyuèovacie hodinky
skúsili poui to, èo sa nauèili poèas
predolých dní. Výsledky boli naozaj
krásne. Objavili sa nové, úplne originálne dizajny. Pondelok sme venovali spoloènému zosúladeniu dizajnov
metódou komunitného Plánovania
reálnej skutoènosti a veèer sme u
spoloène pracovali na realizácii konsenzuálne dohodnutých prvkov na
pozemku. V utorok sme pokraèovali
v práci a tí, ktorí neodili v poobedòajích hodinách, zostali a do tvrtku. Z hodiny na hodinu z pôvodnej
skládky starého  rokmi nahromadeného  odpadu zo strany od susedov,
ktorá bola skrytá pod zemou, sa postupným triedením, osievaním a vyberaním predmetov oddelilo nieko¾ko skupín druhotných surovín  sta-

ré plasty, guma, sklo, kovy, staré batérie, textílie, koe a topánky, vynikajúca humusovitá zemina, staré lieky a mastièky, rarity a nezaradite¾né
komponenty. Stará skládka odpadov
sa pred naimi oèami premieòala na
budúce záhony a v hornej èasti svahu vzniklo príjemné miesto pre altánok. Je to praktický príklad, ako
mono regenerova znehodnotený
kus pozemku (smetisko) a premeni
ho na úrodnú pôdu. Prakticky sa vyrieil aj oddelený odvod moèu
z pôvodného suchého záchoda, ktorý spôsoboval pri vzrastajúcom poète návtevníkov narastajúce problémy so zápachom a rozkladom nahromadenej biologickej hmoty.
Poèas kurzu sa vytvorila nádherná rodinná atmosféra, aká sa objavuje len v rodine ve¾mi blízkych priate¾ov, po veèeroch sa spoloène diskutovalo na zaujímavé a aktuálne
témy, medzi iným krásne doposia¾
nepoznané aspekty rómskej kultúry
z podania etnografky Èekiny.
Michal pri závereènom hodnotení
kurzu poznamenal: Teím sa, a sa
vrátim na vlastnú záhradku a zvítam
sa tam osobne s dáïovkami.
Robo pri práci vyjadril: Taký ivot ma skutoène baví  vyhadzujúc
lopatu rok starého ¾udského trusu
(ako sme ho slune nazvali) z jamy
práve pripravovanej nemeckej kopy
(biologického záhonu).
Tibor po veèernej debate k ïa¾iemu rozvoju dizajnu priznal: Práve na
toto sme èakali, pretoe sme sa nevedeli akosi kontruktívne pohnú
ïalej.
Ak je kadý rád z toho, èo
spoloène robíme, tak potom
TO JE ONO! J so vetkým èo
k tomu patrí.
Po organizaènej stránke bol kurz
pripravený vynikajúco a ako uèitelia
sme boli ve¾mi spokojní.
Penzión dala obec do nájmu komunite Alter-Nativa na 3 roky, èie
v dizajne sme museli zvaova, aby
truktúry, ktoré tu potom zostanú,

boli buï prenosné, demontovate¾né
alebo vyhovujúce návtevníkom obce,
ktorí budú vyuíva Penzión v budúcnosti.
Budova Penziónu je tesne pri
obecnej cestièke a úzky dlhý pozemok stúpa svaito nahor. V èase, keï
sme sem prili, naa komunita tu
mala u zrealizované a umiestnené na
správnom mieste niektoré ve¾mi
pekné truktúry vyjadrujúce filozofiu
a princípy permakultúrneho dizajnu
(záhony, terásky a políèka s polykultúrou plodín, bylín a kvetov, komposty, záhony na predpestovanie sadeníc apod.).
Je to ve¾mi perspektívne miesto
pre krásnu permakultúrnu záhradu,
ktorých je zatia¾ u nás skutoène ve¾mi málo. Preto sme vloili do jeho
úpravy a rozvoja dizajnu troku viac
energie, ne by sme mono sami od
seba na zaèiatku oèakávali.
V stredu predveèer sme si nali
hodinku na vychádzku hore smerom
k Radzimu, prezrie si údolie z nadh¾adu. Cestou sme videli staré terasovité políèka z èias, keï sa tu v dedine
ete naplno hospodárilo, dnes porastené lúènymi spoloèenstvami a lieèivými bylinami. Tento kraj má zatia¾
neodhalený potenciál pre irie
vyuitie veternej, vodnej i slneènej
energie. Nemenej zaujímavý je rozvojový, produkèný a rekreaèný potenciál, aby sa stalo toto miesto zaujímavým a atraktívnym pre ivot
i rekreáciu. Cestou spä sme si nazbierali lieèivých bylín na dlhé zimné veèery. Èo viac by si èlovek ete
mohol ela?
Vo tvrtok sme zriadili na pozemku malé historické múzeum z objavených archeologických relikvií, take
ak náhodou budete ma cestu okolo,
môete sa prís pokocha jeho aktuálnou expozíciou.
Ak sa spoloène zhodneme, môe
to by perspektívne miesto nasledujúcej konvergencie naej permakultúrnej asociácie.
Pre èasopis Klíèová dírka
pripravil Marcel Suko
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Plevele nebo divoké zeleniny?
Podobnì jako lopuch najdeme na
zahradì i dalí rostliny, které si svou

Hela Vlaínová

vytrvalostí a vitalitou vyslouily nevraivost ortodoxních zahrádkáøù a ná-

zev plevel. Za obzvlá úporný je povaovaná brlice kozí noha.

bylinkami a zeleninami chutný salát.
Osvìdèila se mi do velikonoèního
salátu z vaøených nakrájených vajec,
staèí okyselit buï pøídavkem kysaného zelí, citronem nebo nakládanými
okurkami, pøípadnì listy ovíku zahradního, podle chuti dosolit a zjemnit trochou olivového nebo sluneènicového oleje. Výborná je i ve smìsi
s nastrouhanou èervenou øepou, tuøínem, mrkví nebo ve smìsi s jarními
bylinkami a jogurtem nebo kefírem.
Ve smìsi s pampelikou, kopøivou,
lebedou a ovíkem se hodí i k pøípravì zeleninové pøílohy na zpùsob
penátu. Èerstvé nakrájené lístky
mùeme pouít vude tam, kde petrelku, do polévky, do pomazánek,
pøidávat je do míchaných vajíèek,
velikonoèní nádivky, rùzných zapeèených pokrmù apod. Její chu je dost
výrazná, proto s ní nakládáme jako
s koøením.

Starí listy mùeme pokosit a pouít jako krmivo pro drùbe nebo
kozy. Hodí se velmi dobøe i k mulèování. Pokud by vás chvála brlice zlákala k jejímu pìstování, pouijte starý velký hrnec, lavor nebo vanu, tak
ji jednodue udríte v únosných mezích a bude pro vás jen vítanou zeleninou. Pro jistotu ji ovem nenechávejte vysemenit, svou vitalitou skvìle
konkuruje zhýèkaným ulechtilým
druhùm. Pokud by se vám na zahradì ve volné pùdì navzdory èastému
vyuívání rozrostla více ne je vám
milé, zakryjte porost vlhkým kartonem s pøesahem nejménì 20 cm, pøípadnì zakrytí po roce opakujte.
Na závìr mi nezbývá ne popøát
vám dobrou chu a pøipomenout jednu starou moudrost, e jsme to, co
jíme. Pokud si zvykneme klasické
zeleniny, vylechtìné hlavnì na co
nejsladí chu doplòovat planými zeleninkami  plevely, získáme více
minerálù i nìco z jejich vitality a
houevnatosti. Nebojte se tedy
experimentovat.

Brlice kozí noha
Je vytrvalá bylina s dlouhým vìtveným plazivým oddenkem a pøímou,
dutou, hranatou lodyhou, dorùstající
v dobrých podmínkách s dostatkem
ivin a vláhy a 100 cm. Najdete ji
nejèastìji v souvislých porostech na
polostinných nebo stinných okrajích
lesù, v nivách øek i v sadech a zahradách. Kvìtenství bílých kvítkù je okoliènaté, okolíky se vìtví na 10 a 20
okolíèkù, obaly a obalíèky chybìjí. Její
èeský název napovídá o tvaru baze
listù, které pøipomínají nohu kozy.
Její latinský název (Aegopodium
podagraria) nám prozradí, e i kdy
ji ve vìtinì knihách o léèivých rostlinách nenajdeme, je odedávna uznávanou rostlinou pøi léèbì dny  podagry. Dna je onemocnìní zpùsobené usazováním solí kyseliny moèové
do kloubù, které brlice léèí svými
moèopudnými úèinky. Mùeme si z ní
pøipravit èaj nebo ji pøidat do salátu,
polévek, penátu.
Léèivé úèinky má i koupel z brlice, nejlépe spolu s odvarem z vratièe,
mydlice a kapradí. Po dvacetiminutové koupeli se neutíráme, zabalíme
se do osuky a lehneme si do postele. Na postiená místa si mùeme
pøiloit i obklad z odvaru z bylin.
Z drcených listù brlice si také mùeme pøipravit placku, která pùsobí i
proti revmatismu. Rozmìlnìné listy
mùeme pouít na hmyzí bodnutí.
Brlice má vysoký obsah minerálù, pøedevím vápníku, hoøèíku,
z vitamínù obsahuje hlavnì karoten
a vitamin C. Vzhledem ke své odolnosti a dobré biologické hodnotì je
v souèasné dobì dokonce pøedmìtem zájmu lechtitelù jako moná
budoucí listová zelenina. Má jemnou,
pøíjemnì koøenitou chu, pøipomínající petrelovou nebo celerovou na,
nezapøe, e je jejich blízká pøíbuzná.
Z mladých listù, nejlépe jetì ve stadiu, kdy jsou pøitisknuté k sobì, mùeme pøipravovat ve smìsi s jinými
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Kompostování

Bronislav Bechník

jako zdroj nízkopotenciálního tepla pro vytápìní staveb a pøípravu teplé vody
Abstract
Bronislav Bechník
Vysoké uèení technické
v Brnì, Fakulta stavební,
Ústav fyziky, ikova 17
bechnik.b@fce.vutbr.cz

Composting seems to be most ecological utilisation of a
biomass. Major advantage of the composting over other
methods is that gas emissions are comparable with natural
decomposition of biomass in surface layer of a soil. For composting is utilisable a biomass with high moisture content
which effects a difficulties in combustion process. Final product of composting is high-quality fertiliser. Relative disadvantage is lower temperature in comparison to combustion. Obtainable temperature is up to 80°C and is sufficient
for space heating and water heating but not for converse
into other energy forms. Other disadvantages are thermal
lag and questionable control, which affect energy efficiency.

Úvod
Kompostování je v souèasnosti pouíváno primárnì k výrobì hodnotného hnojiva, pøípadnì se vyuívá k likvidaci biologické sloky komunálního odpadu
[6]. Energetické vyuití kompostu je výjimeèné [1],
pøestoe se teplo produkované kompostem ji velmi
dlouho vyuívá k vytápìní paøeni a skleníkù.

Key words
biomass, compost, energy utilisation, heat.

Typický prùbìh teploty

výstupní vzduch
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Obr. 1 Schéma kompostéru a typický prùbìh teploty v kompostu v závislosti na èase [3]
Prùbìh kompostování lze rozdìlit do ètyø fází [4]:
 fáze nízkého pH, má zásadní vliv na rychlost následných procesù, na jejím konci teplota prudce vzroste na 55°C
a 80°C
 termofáze, teplotu lze regulovat zmìnou podmínek kompostování
 mezofáze, teplota postupnì klesá pod 30°C
 fáze stabilizace, sniuje se toxicita kompostu pro klíèící rostliny.
Relativní nevýhodou kompostování oproti jiným metodám energetického vyuití biomasy je nízká dosaitelná
teplota, kterou lze vyuít k ohøevu teplé vody nebo k nízkoteplotnímu vytápìní staveb, nelze ji vak vyuít k pøemìnì
na jiné formy energie. Z hlediska energetického vyuití kompostu mùe být významná urèitá setrvaènost procesu,
která mùe sniovat celkovou energetickou efektivnost. Na druhou stranu nízká provozní teplota v celém zaøízení
umoòuje pouít na konstrukci materiály s nízkou teplotní odolností. Pøi nízkých teplotách jsou konstrukèní materiály
ménì teplotnì namáhány a mohou mít vyí ivotnost. Kritickou se stává odolnost konstrukèních materiálù proti
chemickému pùsobení kompostu.
Z ekologického hlediska je významné, e plynné emise pøi pøirozeném rozkladu organické hmoty v povrchových
vrstvách pùdy jsou srovnatelné s plynnými emisemi z kompostu. Metabolické teplo se nevyuité uvolòuje do okolí.
Vysoký obsah nerozloené organické hmoty v pùdì brzdí klíèení, naproti tomu vyzrálý kompost klíèení podporuje.

Plynné emise
Organická hmota obsahuje pøiblinì 50 % uhlíku (C), 40 % kyslíku (O), 5 % vodíku (H), 2 % dusíku (N) a dalí
prvky. Vechny uvedené prvky se v prùbìhu kompostování uvolòují do ovzduí ve formì plynných emisí. Ve vzduchu
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opoutìjícím kompost se vyskytují zejména oxid uhlièitý a vodní pára a v malém rozsahu oxidy dusíku. Ostatní plyny
 metan, amoniak a vodík se vyskytují pouze pøi nedostatku kyslíku. Nedostatek kyslíku mùe být globální, pokud
obsah kyslíku ve vzduchu vystupujícím z kompostu poklesne na hodnoty blízké nule. Lokální nedostatek kyslíku se
vyskytuje pøi nerovnomìrném rozloení vzduchových pórù v kompostové vsázce a pøi nerovnomìrné aeraci kompostu [2].

Obsah vlhkosti, pøi kterém zaèínají probíhat rozkladné
procesy významnou rychlostí, závisí na teplotì. Pøi teplotì do 20°C a obsahu vlhkosti v biomase niím ne
2530 % je rychlost rozkladu zanedbatelná. Pøi niích
teplotách je rychlost rozkladu zanedbatelná i pøi vlhkosti
pøes 40 %.

NH3 (mg/m3)

120
[ NH3 ]

100
80
60
40
20
0
4.0

N2O (mg/m3)

Pøi spalování biomasy se uvolòuje do ovzduí vekerý
dusík obsaený v organické hmotì, navíc se èást vzduného dusíku sluèuje s kyslíkem za vzniku nìkterého z oxidù
dusíku. Mnoství oxidù dusíku vzrùstá s rostoucí teplotou
hoøení. Pøi kompostování naproti tomu èást organického dusíku, pøiblinì jedna polovina [3], zùstane vázána
ve výsledném produktu a mùe slouit k zvýení úrodnosti pùdy, èást se uvolní ve formì amoniaku a èást ve
formì oxidù dusíku. Emise plynù se v prùbìhu kompostování mìní, na zaèátku, ne vzroste teplota, pøevládá produkce amoniaku (NH3), pozdìji po opìtovném poklesu
teploty se uvolòuje oxid dusný (N2O). Ve fázi stabilizace
je kompost schopen vázat plyny uvolòované v pøedchozích fázích procesu.
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Obr. 2: Emise plynù  ztráty dusíku z kompostu [3]

Odbìr tepla z kompostu
Pøi kompostování biomasy se uvolòuje teplo, jeho mnoství je úmìrné úbytku organické hmoty. Obvyklý úbytek
organické hmoty je kolem 30%, pøi vhodném vedení procesu mùe pøesáhnout 60% [4]. Mnoství tepla, které je
mono z kompostu odebrat, lze odhadnout na základì spalného tepla pouité organické hmoty, viz tabulka 1.
Tab. 1: Odhad mnoství tepla uvolnìného kompostem
150

400

obsah organické hmoty

kg/m3

úbytek organické hmoty

%

30%

60%

30%

60%

pøi výhøevnosti 18 MJ/kg

MJ/m3

810

1620

2160

4320

pøi výhøevnosti 16 MJ/kg

MJ/m3

720

1440

1920

3840

teplo uvolnìné z kompostu

Z hlediska energetického vyuití je významná zejména intenzita produkce tepla a s ní související teplota kompostu.
Ta závisí na øadì parametrù, z nich nejvýznamnìjí jsou obsah vlhkosti ve vstupním materiálu, intenzita aerace a
teplota a vlhkost vzduchu pouitého k aeraci kompostové vsázky. Významný je i vliv zpùsobu aerace  pøirozená nebo
nucená. Pøirozená aerace probíhá lépe v meních hromadách trojúhelníkového prùøezu ne v hromadách lichobìníkových. Trojúhelníkové hromady vak mají velký pomìr povrchu k objemu a proto se výraznìji ochlazují, dosaená
teplota je nií. K energetickému vyuití je vhodnìjí uzavøený kompostér  bioreaktor s øízenou intenzitou aerace,
teplotou a vlhkostí [6].
Teplo je mono z kompostu odebírat dvìma zpùsoby: Výhodnìjí se jeví odbìr tepla ze vzduchu vystupujícího
z kompostéru vhodným výmìníkem vzduch-vzduch nebo vzduch voda. Teplo je mono odebírat i pøímo z kompostu,
nevýhodou této varianty je riziko ochlazení kompostu pod kritickou teplotu 55°C. Jinou moností je pøímé vytápìní
teplým vzduchem vystupujícím z kompostéru, je tøeba zajistit odvod zkondenzované vody z rozvodu topného vzduchu
zpìt do kompostéru. Rozvod topného vzduchu musí být oddìlen od interieru, aby se zabránilo íøení neádoucích
pachù.
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Obr. 3 Závislost teploty kompostu na intenzitì aerace [2] a závislost výhøevnosti biomasy na obsahu vlhkosti
[5].

Regulace výkonu
K regulaci výkonu, který je mono odebírat z kompostové vsázky, je mono vyuít závislosti teploty kompostu na
vstupních parametrech, zejména na vlhkosti aeraèního vzduchu a intenzitì aerace. Mnoství vlhkosti v kompostu a
tím i intenzitu vývinu tepla lze zvýit pøímým pøidáním vody. Naopak aerací suchým vzduchem se odvede vlhkost
z kompostové vsázky a intenzita vývinu tepla poklesne [4]. K zintenzivnìní kompostovacího procesu, zejména
v poèáteèní fázi, lze pouít øadu speciálních pøípravkù, nìkteré z nich omezují emise amoniaku a tím i produkci
neádoucích pachù [6].

Výsledný produkt
Výstupem kompostování je hnojivo, které svou kvalitou odpovídá kvalitì surovin pouitých k výrobì kompostu. Pøi
vhodném vedení kompostovacího procesu dojde k záhøevu na teplotu nad 55°C. Pøi této teplotì se znièí vìtina
semen plevelù a patogenních organismù. Kompost obsahuje vysoký podíl huminových kyselin, které jsou základní
slokou trvalého humusu. Ten je nutný k udrení úrodnosti pùdy.

Závìr
Kompostování se vedle výroby bioplynu jeví jako nejekologiètìjí energetické vyuití biomasy. Oproti jiným zpùsobùm má výhodu pøedevím ve skuteènosti, e emise oxidù dusíku a dalích látek jsou srovnatelné s pøirozeným
rozkladem organické hmoty v povrchových vrstvách pùdy. Pøi pouití nezávadných surovin je výsledný produkt kvalitní hnojivo. Ke kompostování je mono vyuívat hmotu s vysokým obsahem vlhkosti, její spalování je problematické. Skladovanou biomasu není tøeba chránit pøed pùsobením vlhkosti.
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Dotazy ètenáøù

Odpovídá Hela Vlaínová

Otázka: Jak se dá karton pouít na mulè?
Odpovìï:
Jde o takzvané kobercové mulèování, kdy plochu zarostlou trávou nebo plevelem pokryjete souvislou vrstvou materiálu. Dají se pouít staré koberce, deky a ideální je zrovna karton (nejlepí jsou vìtí krabice bez barevného potisku; pásy izolepy je dobré sundat). Má to urèitá
pravidla, která je dobré dodret:

1. plocha urèená k zakartonování musí být rovná
2. pùda by mìla být vlhká
3. plevel je dobré polapat nebo posekat, vìtí lodyhy
by mohly karton zvedat
4. na tuto plochu je moné rozhrnout biologický odpad z kuchynì jako lákadlo pro íaly (chutná jim
kávová sedlina, slupky z cibule, odøezky ze zeleniny
apod.)
5. kartony navlhèíme, aby dobøe pøilnuly k podkladu,
dáme asi 20 cm pøes sebe
6. na karton dáme vrstvu asi 610 cm nìjakého úrodnìjího materiálu, nejlépe kompostovaný hnùj, mùe

Otázka: Jaktoe mýdlové vody, vypoutìné do pøírody, pøírodì nekodí?
Odpovìï:
Mýdlo s jelenem (a jednoduchá mýdla):
Odedávna se pouívalo jako velmi dobré hnojivo
k ovocným stromùm, které potøebují hodnì draslíku a
sodíku. Ideální je vylít mydlinkovou vodu na mulè, kde se
dobøe rozloí a neublíí koøenùm. K zeleninì bych mydli-

být i hrubí kompost, okraje pøípadnì zatííme prkny nebo latìmi
7. tuto vrstvu jetì zakryjeme trochou slámy, sena,
posekané trávy apod., aby se z ní neztrácel dusík
do vzduchu
8. do kartonu propíchneme sázecím kolíkem díru, do
které zasadíme sazenici, pøihrneme trochou zeminy z jiného záhonu, aby nemìla koøeny ve vzduchu
a zalijeme.
Pak u máme na delí dobu klid. Ideální je to pro koáloviny, rajèata, papriky, tykve apod. Tímto zpùsobem
se také dají mulèovat kruhy kolem mladých stromkù. Asi
za rok karton zetleje a nìkteré plevele ho pak prorostou.
Tøeba pýr. Ale protoe ivná vrstva je nahoøe, nejdou
jeho koøeny do hloubky a velmi snadno se dají vytáhnout
(lepí kousky pouívám na èaj, zbytek usuím a pak nechám zetlít nebo spálím). Záhon opakovanì zakartonuji.
Ideální je to, pokud chceme dìlat záhony na místì, které
není obdìlané. I kdy se to zdá být dost pracné, je to
mnohem lepí ne rytí a vybírání plevele.

ny pøímo nedávala, i kdy mýdlový roztok se dá pouít
i pro likvidaci mic apod. S ostatními saponáty je to samozøejmì rùzné a je dobré si (pokud je uvedené) pøeèíst
sloení, pøípadnì pouívat jen ty, které jsou snadno biologicky odbouratelné. Já sama jsem u nás na dvorku pozorovala v okolí kanálku, kam vyléval saponáty pøedchozí majitel, zvýený výskyt ètyølístkù (to je vlastnì mutace)
a myslím, e to souvisí. Teï tam saponáty nevylévám
a ètyølístky zmizely.

Odevad
KDO JSI, CHLAPÈE?
Mort, pane, odpovìdìl Mort. Vá
uèedník, vzpomínáte?
Smr na nìj chvíli zíral. Pak se modré jiskøièky v temných dùlcích vrátily nazpìt k textu knihy.
AHA, MORT, øekl. DOBRÁ, CHLAPÈE.
NUE, OPRAVDU A UPØÍMNÌ SI PØEJE
NAUÈIT SE TA NEJVÌTÍ TAJEMSTVÍ ÈASU
A VESMÍRU?

Ano, pane, chci, pane.
DOBRÁ. STÁJE JSOU ZA DOMEM,
VIDLE VISÍ HNED ZA DVEØMI.

RÝÈ A

Sklonil hlavu. Pak ji zase zvedl.
Mort se nehýbal.
JE MONÉ, E BYS MI NÌJAKOU NÁHODOU
NEROZUMÌL?
Ne tak docela, pane.
HNÙJ, HOCHU. HNÙJ. ALBERT MÁ V ZAHRADÌ KOMPOST. MYSLÍM, E KDY SE
ROZHLÉDNE , NAJDE TAM NÌKDE I
KOLEÈKO, PUS SE DO TOHO.
Mort zasmuile pøikývl. Ano, pane,
u tomu rozumím, pane. Pane?
ANO?

Víte, pane, já jenom nerozumím, co
to má spoleèného s tajemstvím
èasu a vesmíru.
Smr tentokrát ani nezvedl hlavu od
knihy.
PROTO JSI TADY, ABY SES TO NAUÈIL.
Z knihy Terry Pratchett: Mort,
Talpress, Praha 1996.
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Semínko-lékaø
Byla jsem poádána o to, abych napsala èlánek o pùdì a hospodaøení na ní. Jeliko
jsem èlenkou sdruení Zemì, jeho koøenem je hnutí Anastasia, citovala jsem dnes
z knihy Vladimíra Megreho. Do pøítího èísla pøipravuji èlánek o projektu Rodových
osad, na kterém spoleènì pracujeme.
Kvìtoslava Kolouchová  pøedsedkynì sdruení Zemì
Anastasia tvrdila:
Kadé semínko, které sázíte, má
v sobì obrovský objem kosmické informace. Tento objem se nedá srovnat se ádným objemem stvoøeným lidskou rukou. Pomocí této informace
semínko ví na zlomek vteøiny pøesnì
èas, kdy má oívat, prorùstat, jaké ávy brát ze zemì, jak pouívat záøení
kosmických tìles  slunce, mìsíce,
hvìzd, v co vyrùst a jaké zrodit plody.
Zrozené plody jsou pøedurèené pro
zabezpeèení ivota èlovìka. Tyto plody mohou efektivnì, víc ne nejlepí
léky na svìtì stvoøené rukama, nyní
existující a budoucí, zápasit s jakoukoliv nemocí lidského organizmu a èelit
jí, ale o ní u semínko musí vìdìt, aby
v prùbìhu svého dozrávání nasytilo
plod potøebným pomìrem látek pøesnì pro léèení konkrétního èlovìka,
jeho konkrétní nemoci nebo nìkolika
nemocí, pokud existují nebo jsou pøedpoklady k nim.
K tomu, aby semínko okurky, rajèat nebo jakékoliv rostliny, vypìstované na pozemku, mìlo takovou informaci, je zapotøebí následující: pøed
vysazováním nenamoèené semínko
nebo nìkolik semínek vzít do úst a
dret nejménì devìt minut. Pak poloit mezi dvì dlanì, podret asi tøicet
vteøin a stát pøi tom bosýma nohama
na tom pozemku, kde se bude konat
sázení. Potom otevøít dlanì, donést
k ústùm, vydechnout na semena
vzduch z plic a dret je otevøené tøicet
vteøin na slunci. Pak je zasadit do
zemì. V ádném pøípadì nezalévat
vodou. Zalévání je moné a po uplynutí tøech dnù po sázení. Vysazování
je zapotøebí dìlat pro kadou zeleninu
v pøíznivé dny (tohle u je známo podle lunárních kalendáøù). Vèasnìjí vysázení bez zalévání není tak strané,
jako pozdìjí vysazování. Neplít vedle
této rostliny vechen plevel. Je zapotøebí z rùzných druhù nechat aspoò
jeden. Plevel lze ostøíhat.
Podle Anastasie semínko tím pádem nabírá do sebe informaci o èlovìku a v prùbìhu rùstu plodu bude
maximálnì odebírat z kosmu a zemì
potøebnou energii pøesnì pro toho
konkrétního èlovìka. Vechen plevel

nelze vytrhat proto, e i on má své
pøedurèení. Nìkteré chrání rostlinu
pøed nemocí, nìkteré dávají dodateènou informaci. Po dobu pìstování je
zapotøebí komunikovat s rostlinou 
alespoò jednou za dobu jejího rùstu
v úplòku pøijít a dotknout se jí.
Anastasia tvrdila, e plody, vypìstované ze semínka tímto zpùsobem a
uívané èlovìkem, který je vypìstoval,
jsou schopné vyléèit ho z absolutnì
vech nemocí, výraznì pøibrzdit stárnutí organizmu, zbavit zhoubných zvykù, mnohokrát zvìtit rozumové
schopnosti, dát duevní klid. Plody
mají nejefektivnìjí úèinek, kdy jsou
pouité nejpozdìji do tøech dnù po
sklizení. Výe uvedené postupy je tøeba udìlat s rùznými druhy kultur, vysázených na zahrádce. Není nutné zasévat tímto zpùsobem celý záhonek
s okurkami, rajèaty a tak dále, staèí
nìkolik keøíkù.
Plody vypìstované tímto zpùsobem
se budou liit od jiných stejného druhu nejen chuovì. Podrobíme-li je analýze, zjistíme, e i pomìr látek v nich
obsaených se bude liit.
Pøi vysazování sazenic je nutnì zapotøebí ve vykopané jamce vlastníma
rukama a prsty bosých nohou udusat
pùdu a plivnout do jamky. Na otázku,
proè nohama, Anastasia vysvìtlila, e
pocením nohou z èlovìka vycházejí
látky (podle nás zøejmì toxiny), obsahující informaci o nemocích organizmu. Tuto informaci dostanou sazenice.
Ony ji pøedají plodùm, které budou
schopné zápasit s nemocí. Anastasia
doporuèovala obèas chodit po zahrádce naboso.
Jaké kultury je tøeba pìstovat? Anastasia odpovídala:
Ty druhy, které jsou na vìtinì
pozemkù, staèí: malina, rybíz, angret,
okurky, rajèata, jahody, jakákoliv
jablùòka. Je velice dobøe, aby tam byla
vieò nebo tøeeò a kvìtiny. Mnoství
oseté plochy tìchto kultur nemá velký
význam.
K nutným kulturám, bez kterých je
tìké pøedstavit si plné energetické
mikroklima na pozemku, patøí: sluneènice (alespoò jedna), nevyhnutelnì je
tøeba zasít na plochu 1,52 ètvereèní

metry obilniny  ito, penici a absolutnì nevyhnutelnì nechat ostrùvek 
ne ménì ne dva ètvereèní metry  pro
rùzné plevely. Tento ostrùvek nelze zasévat umìle, má být pøírodní, a pokud jste nezachránili na svém pozemku rùzné byliny, je tøeba pøinést z lesa
drn a vytvoøit takový ostrùvek s jeho
pomocí.
Zeptal jsem se Anastasie, je-li nutné vysazovat je bezprostøednì na pozemku, kdy na vedlejích pozemcích
rostou kultury, které podle ní jsou nutné, anebo kdy za ohradou nedaleko
pozemku rostou rùzné byliny a dostal
jsem tuto odpovìï:
Význam má nejen rozmanitost
porostu, ale i zpùsob jeho vysazování,
bezprostøední komunikace s ním, pøi
které se koná nasycení informací. U
jsem ti sdìlila jeden zpùsob vysazování  je hlavní. Nejdùleitìjí je nasytit
obklopující tì kousek pøírody informací
o sobì.
Jen tehdy léèivý efekt, a vùbec ivotazabezpeèení tvého organizmu,
budou výraznì vìtí, ne úèinek plodù
pìstovaných bìným zpùsobem. V
divoké (jak øíkáte vy) pøírodì  a ona
není divoká, je jenom pro vás neznámá  je hodnì bylin, za pomoci kterých je moné vyléèit absolutnì vechny existující nemoci. Tyto rostliny jsou
proto stvoøené, jene èlovìk ztratil
nebo skoro ztratil schopnost je rozeznat.
Poznamenal jsem, e u nás je hodnì lékáren, které se specializují na prodej léèivých bylin. Jsou i doktoøi, i zaøíkávaèi, kteøí leèí bylinami profesionálnì, ale
Existuje hlavní doktor  tvùj organizmus. Mìl ze zaèátku schopnosti
vìdìt, jakou bylinu je tøeba pouít
a kdy. Dìlal to za pomoci podvìdomí. A nikdo jiný ho nemùe nahradit,
jeliko je to osobní doktor, kterého ti
dal Bùh. Vysvìtluji ti, jak ho vrátit.
Vztahy sladìné s komplexem rostlin na
tvém pozemku tì budou léèit a opatrovat. Samostatnì ti urèí diagnózu a
pøipraví speciální léky, nejvíc efektivní právì pro tebe.
(Vladimír Megre: Anastasia, str. 7074)
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Permakultura jako zpùsob ivota
Tato pravidelná rubrika by mìla ètenáøùm Klíèové dírky pøináet
obrázky ze ivota lidí, kteøí pøijali trvalou udritelnost jako základ
svého zpùsobu ivota. Kadý z nich má jiné potøeby, jinou osobní
a rodinnou situaci. Jedno vak mají tito lidé spoleèné. Snahu ít
etrnì a zodpovìdnì ve vztahu k pøírodì, ivotnímu prostøedí, ostatním lidem i budoucím generacím.
Pro trvalou udritelnost ivota je dùleité, aby èlovìk spotøeboval
co nejménì energie a materiálu a vyprodukoval co nejménì odpadù a zneèitìní. Idea je jasná, ale jak se s ní vyrovnat v kadodenním
ivotì?
V minulém èísle jsme vám pøedstavili Vlaínovy, manele støedního
vìku s témìø dospìlými dìtmi. Rodinu, která ije ve svém domì u dlouhou dobu a má bohaté ivotní zkuenosti. Tentokrát vás zavedeme
k rodinám mladým. Svùj dùm teprve opravují, ale zkuenosti s trvale

take moje dnení povídání se bude
skládat ze støípkù informací od Petry
a Standy a mých záitkù a zkueností
z akcí a návtìv na tomto krásném
místì.
Horní mlýn je rozlehlá budova na
kraji obce s velkou zahradou a potokem na pozemku. Její nynìjí maji-

udritelným zpùsobem ivota mají
jako málokdo u nás.
Pøedstavujeme vám Horní mlýn
ve Køtinách, jeho obyvatele Standu
s Petrou a miminkem Lindou a také
Petra s Katkou, Jiøíkem a Alenkou,
kteøí se chystají brzy nastìhovat do
nového domova. Pøestoe ve mlýnì
probíhají stavební práce, èlovìka na
první pohled zaujme pohoda, která
tam panuje. I pøes neustálý èilý ruch
má èlovìk pocit, jakoby se èas zastavil.
Pøi vech aktivitách je tìké najít
dost klidu na soustøedìný rozhovor,

telé ji získali vlastnì náhodou. Dvì
dvojice mladých lidí se dohodly, e
chtìjí ít na jednom místì blízko Brna,
v Moravském krasu, nejlépe ve Køtinách. Brzy poté køtinský starosta
Petrovi øekl o mlýnì na prodej a bylo
to. Pak u zbývalo jen vyøídit formality, no a také sehnat peníze a dùm
koupit. Plány mají velké. Kromì bytù
pro dvì rodiny mlýn upravují tak, aby
v nìm mohli poøádat kurzy, pøednáky, semináøe
V èervnu 2001 se sem jako první
nastìhovala Petra se psem Donem,
v záøí pøibyl také Standa, který pøijel

Alena Suchánková
zpìt z Lucemburska a pøivezl s sebou
tìnì Mupa. Spoleènì se svými pøáteli zaloili obèanské sdruení Horní
mlýn (víc informací na www.sweb.cz/
hornimlyn).
Od roku 2002 se vìnují obnovì
tøeòové aleje mezi Habrùvkou a Køtinami, peèují o ètyøhektarový obecní
sad v Habrùvce. Pøestavují mlýn, starají se o zahradu, poøádají akce, kurzy, pøitom musí uivit rodiny a postarat se o malé dìti. Jak je moné tohle vechno najednou stihnout? Na
první pohled to opravdu vypadá dost
neuvìøitelnì. Pochopení pøichází
postupnì, èasem. Tihle lidé mají prostì jiný pohled na ivot. Sní o vìcech,
které vìtina normálních lidí povauje za zbyteènost, v nejlepím pøípadì za utopii. Znám spoustu lidí,
kteøí stejnì tak jako oni sní svoje sny
o harmonii s pøírodou, spolupracujícím spoleèenství lidí.
Realita ivota sny obèas trochu
poopraví, usmìrní , ale na Horním
mlýnì se sny postupem èasu stávají
skuteèností. V loòském roce si Standa s Petrou s pomocí pøátel ze Zajeové postavili finská kamna, hlavní
zdroj topení v jejich bytì. Na podzim
instalovali solární panely na ohøev
teplé vody a realitou se stal i kotel na
døevoplyn, který bude vytápìt druhý
byt. Kompostovací záchod èeká
v kùlnì na instalaci, koøenová èistièka je ve stádiu schvalování úøady. Byty
uvnitø mlýna jsou zatepleny slamìnými balíky a slamìnou pøíèkou jsou
oddìleny od ostatních prostor mlýna. Pøi zateplování probìhl týdenní
kurz stavìní ze slámy, kterého se zúèastnilo kolem sedmdesáti lidí. Vzniklo také Sdruení hlinìného stavitelství a na léto se chystá kola alternativ v ekonomii. Velmi pravdìpodobnì
bude taky v sadu letní kola péèe o
staré ovocné stromy (øez tøení) a tábor pro spøíznìné maminky s dìtmi.
Chtìjí tu taky promítat filmy. Tolik
z historie a nejbliích plánù.
Tak vypadá ivot na mlýnì na
povrchu. Pokud èlovìk pozoruje vìci
víc do hloubky, zaène si uvìdomovat, jak takový ivot v souladu
s pøírodou a místní komunitou vlastnì vypadá.
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Co vlastnì celý den dìlají, co jí a
pijí, kolik potøebují místa, vìcí a energie?
Standa dokonèuje studium ekonomie a na pùl úvazku pracuje, Petra
se  kromì péèe o malou Lindu  vìnuje brnìnskému Bioklubu. Petr uèí
lesnictví na vysoké kole a Katka je
na mateøské dovolené.
Petra a Standa ijí i s Lindou
v kuchyni a jednom pokoji. Dalí pokoj, který mezitím dokonèili, pronajali kamarádovi, protoe ho, zdá se,
nepotøebují. V obýváku má Petra
tkalcovský stav, umí také tkát rukavice na formì. Na mlýnì si mùete
vypálit keramiku nebo zhotovit døevìné lièky Z mléka od místního
zemìdìlce se tu vyrábí pro potøebu
rodiny a pøátel jogurt, obèas tvaroh
a sýr, peèe se tu chleba, lisují moty
z vlastních jablek. Potraviny od bio-

zemìdìlcù skladují v pytlích na verandì a kde se zrovna dá. Topí se tu døevem a vaøí na sporáku, jako za èasù
naich babièek. Jen voda v místní
studni je dnení. Podle rozboru je
vhodná na mytí zahradního náøadí,
take na mlýnì se musí hospodaøit

s vodou z obecního vodovodu.
O dùvod víc, proè uèit lidi pouívat
kompostovací záchody a koøenové
èistièky, ne? Obecní voda je ostatnì

Jídlo v létì
Nadcházející letní období je pøíjemnou zmìnou po chladných zimních
mìsících a kolísavém jarním poèasí.
Tak jako rádi vymìníme obleèení za
lehèí, se stejnou samozøejmostí bychom mìli obléknout i letní jídelníèek. Lehèí a skromnìjí strava nám
dodá v této dobì pøekvapivou vitalitu. anci na oddych mohou mít i ná
luèník a játra. Je to vzácná doba, ve
které máme nejvìtí anci zhubnout
o tìch pár kilo, získaných v zimì do
rezervy.
Zelenina a ovoce jsou v létì snadno dostupné, bohuel se vak obvykle setkáváme s fádními formami úpravy. Pouze chuovì vyváená strava
nás plnì uspokojí a my máme potom vìtí anci odolat vem tìm sladkým pokuením, obsahujícím tak
málo kalorií a tolik chemikálií. Dùleitá je i barevnost, vùnì a lákavá úprava jídla. Díky nim snadnìji podlehnou zdravé výivì i konzervativci a
vyzkouejí nìco nového, neobvyklého.
Letní období bývá teplejí, proto
vhodná strava je lehèí a ochlazující.

dobrá a nijak nezkazí poitek z bylinkového èaje v kuchyni u vyhøátého
sporáku.
Kromì zvlátní pohodové atmosféry, která na mlýnì panuje, má toto
spoleèenství jetì jednu zvlátnost.
Umìjí vyuít spolupráce s místními
lidmi, obcí, Správou CHKO, rùznými nadacemi, ekologickými architekty, biozemìdìlci. Spojují lidi z nejrùznìjích míst, rùzného zamìøení a
spolupracují s nìkolika dalími obèanskými sdrueními. To vechno se dìje
v dobì, kdy velká èást bývalých alternativních nadencù naøíká nad tím,
e nemají na nic èas, energii a peníze, e nadace u nás skomírají a o trvale udritelný zpùsob ivota není
mezi lidmi zájem. Co dodat? Snad
jen, e nìkde to jde a dret jim palce.
Nebo taky tøeba pøijít a pøiloit ruku
k dílu. Zkusíte to?

Alena Suchánková
Celkem bezpeènì si teï mùeme zaexperimentovat i se syrovou stravou.
Ve studených a detivých dnech, které se obèas objeví i v létì, bychom
mìli energii vyrovnat nìèím høejivým,
tøeba polévkou, zvlá kdy nejsme na
syrovou stravu bìhem roku zvyklí.
Pokud neodoláme táboráku se pekáèky nebo nìjaké té specialitì na
grilu, alespoò je podávejme s èerstvou zeleninou, vyrovnáme tím energii. Místo tropického ovoce, které
naemu organismu také nijak zvlá
neprospívá, si mùeme vybírat mezi
naimi druhy ovoce. Bohatství druhù
najdeme v naich zahrádkách, stejnì
jako u biozemìdìlcù a lidí, pìstujících
netradièní druhy ovoce, zeleniny, ale
i bylinek, plevelù, koøení a dokonce i
jedlých kvìtù.
Jídelníèek by mìl obsahovat est
chutí: slanou, sladkou, kyselou, pálivou, ale i ménì obvyklé hoøkou a svíravou. V nedostatku nìkterých chutí
v naem jídelníèku mùeme hledat
koøeny mnoha patných návykù
v jídle a pití. Napøíklad pití kávy vynahrazuje tolik opomíjenou hoøkou

chu, na zákusek máme chu po nenápaditém masitém obìdì. Komerènì zajímavé chemické keèupy, vyrábìné u i z geneticky modifikovaných
rajèat, dresinky se spoustou aromatizujících a pøibarvujících látek, majonézové saláty, podivné masovo-sýrové kombinace oblíbené v restauracích, jsou pro ná organismus
kodlivé a pøispívají k nadváze.
Je dnes vùbec moné jíst chutnì a
pestøe bez chemikálií? Supermarkety nabízí spoustu rùzných lahùdek, doplòujících svíravou a hoøkou chu
v naem jídelníèku, tøeba arytèoky,
øapíkatý celer, chøest, bambusové
výhonky, èekanku Jsou jistì vynikající, ale nevyrostly u nás a hlavnì ta cena. V naich podmínkách
pøesto máme pestrou paletu pøirozených hoøkých a svíravých chutí. Bylinky, koøení, salátové zeleniny a nejrùznìjí chutné plevele mùeme bez
velké námahy vypìstovat i na malé
zahrádce. Dnení nabídka receptù
vám moná pøidá nìkolik dùvodù,
proè si ji poøídit.
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Èekankový salát
s meruòkami a medem
Mladé listy èekanky omyjeme a
nakrájíme, pøidáme na kousky nasekané dobøe uzrálé meruòky a zalijeme zálivkou z medu, rozmíchaného
v troce vody. Promícháme a upravíme do misek.
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*Sluneènicový salát
Topinambury nahrubo nastrouháme, smícháme se sluneènicovou zálivkou a promícháme.
Dochutíme podle vlastní fantazie.(Topinambura je sluneènice hlíznatá.)

ky, mladá mrkev. Nakrájíme, smícháme pokud mono víc druhù zeleniny. Pøidáme naovou cibulku (alotku), celerovou na, listy hlávkového
salátu. Na dochucení pouijeme na
kerblíku, kopru, koriandru, bazalky,
saturejky, majoránky, alvìje, mate-

*Jahodový krém
Jahody pomaèkáme a smícháme
se sluneènicovou zálivkou.
(Sluneènicová semínka na hodinu
namoèíme, pomeleme nebo umixujeme s trokou vody na smetanovou
konzistenci.)

Meduòkové potìení
K pohodì letního veèera urèitì
pøispìje èaj, uvaøený z èerstvì natrhaných lístkù meduòky.

Øedkvièková pomazánka
Svazek omytých øedkvièek nastrouháme. Na oleji lehce osmahneme cibulku a øedkvièky, osolíme a
pøidáme vejce, jedno na osobu. Podáváme s peèivem a zeleným salátem.

*Listový salát
Na zahrádce natrháme mladé listy
mangoldu, kedluben, hlávkového salátu, penátu, hoøèice, 2 rajèata,
mùeme pøidat i doma vypìstovanou
mladou øeøichu, nadrobno posekáme.
Pøidáme mleté lískové oøíky a ve
promícháme.

Cuketa na grilu
Cuketu podélnì rozpùlíme, potøeme dobrým olejem s rozmíchanou
solí a pomalu grilujeme. Podáváme
s rajèaty a zeleným salátem.

Duená cuketa s koprem
Na oleji osmahneme cibulku a na
kostky nakrájenou cuketu, mírnì osolíme moøskou solí.
(Kdo má rád, mùe pøidat krùtí
prsíèka, ale není nutné. Dobré je i
uzené tofu nebo tempeh.)
Kdy cukety pustí vodu, pøidáme
najemno nasekaný kopr, zamícháme
a ihned odstavíme. Dochutíme malým mnostvím umeocta (Makrobiotický ocet s vyváenou kyselou a slanou chutí, vytváøí zásaditou reakci. Je
k dostání v prodejnách zdravé výivy.)

*Pampelikový salát
Pampelikové listy posekáme a
promícháme s najemno postrouhaným jablkem a s pomletým mákem.
Mùeme dochutit sladìnkou nebo
medem.

Ovocný koktejl
Pøipravíme pohankové nebo ovesné mléko, rozmixujeme s jahodami,
meruòkami, malinami, ostruinami

Letní ovocný salát
Letní jablka nastrouháme, smícháme s èásteènì rozmaèkaným rybízem, jostou. Ochutíme najemno nasekanými listy meduòky a sladìnkou
nebo medem. Mùeme pøidat mleté
lískové oøíky.

Nekoneèné salátové
variace
jsou oblíbené odpolední a veèerní
saláty z nejrùznìjích druhù zeleniny,
koøení a bylinek. Vezmeme to, co
zrovna dnes na zahrádce roste  topinambury, øedkvièky, saláty, kedlubny, brokolice, rajèata, cukety, papri-

øídouky, tymiánu Zálivku pøipravíme z umeocta, napùl øedìného vodou, pøípadnì ji smícháme s trochou
dobrého za studena lisovaného oleje. Vynikající zálivka pro mlsné jazýèky (dospìlé) je z oleje a francouzské
hoøèice.
Podle chuti a stravovacích zvyklostí
mùeme jíst samotnou zeleninu nebo
pøidat nastrouhané uzené tofu, klaso, tuòáka, vaøené vejce, nasekanou
unku, kuøecí maso, sýr
Zdobit mùeme pikantními oranovými a lutými kvìty lichoøeøinice
nebo blankytnì modrými kvìty brutnáku. K salátu výbornì chutná celozrnné peèivo.

To nejlepí nakonec
Nejlepím receptem na zdravé letní mlsání je procházka po zahradì.
Pøi obdivování její krásy mùeme sklízet rovnou do pusy. Pìstujeme-li ovoce a zeleninu bez chemikálií a v èistém prostøedí, nemusíme je ani umývat. Jsou zaruèenì èerstvé, bez
zbyteèných obalù, pøepravy a navíc
chutnají skvìle. Nevìøíte? Vyzkouejte.
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Kalendáø akcí
Pìtidílný úplný dizajnérský kurs PK v Buèanech, kontakt Vilo imek, Buèany, SK, +421 (0) 903 717 782, dorota@slovanet.sk,
Èestmír Holua, Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, 637 00 Brno, cestmir.holusa@lipka.cz, tel. 608 870 572, termíny: 7.9. 1.,
4.6. 2., 4.6. 3., 1.3. 4., 13.15. 5. 2005. Pøihláky do konce roku.
Zahrada v souladu s pøírodou  pokraèování cyklu setkání pøátel pøírodní zahrady  kadé první pondìlí v mìsíci od 17.30 do
19.00 hod. v Brnì v sídle Nadace Partnerství, Panská 7 (vedle Domu ochráncù pøírody) v zasedací místnosti  1. poschodí 
srdeènì zveme vechny zájemce
Pøedbìný program:
6. 12. 2004
Prosinec v biozahradì (rekapitulace letoního roku  výmìna zkueností)  pìstování starých a netradièních
druhù zelenin  pøedstavení spoleènosti Gengel  výmìna semen  vánoèní inspirace s malou ochutnávkou
3. 1. 2005
Leden v biozahradì (netradièní ptaèí krmítka, zamylení nad zahradou)  málo pìstované zeleniny (odolné brukvovité listové zeleniny, promítání, seznámení se zpùsobem pìstování, ochutnávka)
7. 2. 2005
Únor v biozahradì (aktuální práce, pravidla zimního øezu)  málo pìstované zeleniny (sluneènice topinambur 
pìstování, recepty, ochutnávka)
7. 3. 2005
Bøezen v biozahradì (jarní úklid a zvýené záhony)  málo pìstované zeleniny (bob zahradní)  jarní plevele na
talíøi (pokraèování loòského cyklu, promítání, recepty, ochutnávka)
4. 4. 2005
Duben v biozahradì (aktuální práce a preparáty na posílení rostlin)  málo pìstované zeleniny (pìstování a vyuití
ménì známých listových zelenin, promítání, recepty, ochutnávka  výmìna semen)
2. 5. 2005
Kvìten v biozahradì (aktuální práce, zakládání zelených støech)  málo pìstované zeleniny (pìstování a vyuití
netradièních penátových zelenin, ochutnávka)
6. 6. 2005
Èerven v biozahradì (aktuální práce, samovýsevy a hlavní zásady semenaøení)  málo pìstované zeleniny (dunaté
øapíky jako náhraka chøestu, pìstování a vyuití øapíkatého celeru a fenyklu sladkého, ochutnávka)

Asociace Permakultura (CS)
je mezinárodní nevládní organizace, sdruující èleny z Èech, Moravy, Slezska
a Slovenska. Vznikla jako obèanské sdruení v roce 1997.

Cíle asociace

Podmínky èlenství

 propaguje a roziøuje mylenky PK
 sdruuje absolventy PK kurzù
 garantuje kvalitu a úroveò odborných lektorù vyuèujících na
PK kurzech
 garantuje dodrení mezinárodnì uznaného programu kurzù
a tím zajiuje i uznání absolventských osvìdèení v zahranièí
 zprostøedkovává kontakty s ostatními národními asociacemi
PK a dalími subjekty
 zprostøedkovává výmìnu praktických zkueností a ovìøuje
pøevzaté struktury a systémy v naich zemìpisných podmínkách
 zprostøedkovává pøístup k novým informacím
 informuje o výrobcích a technologiích, které vznikly podle
PK principù

Èlenství vzniká:
 pøímo, po absolvování Úplného
kurzu permakulturního designu
 se souhlasem rady  vyplnìním pøihláky (fyzická osoba)
 na návrh rady se souhlasem Valné hromady
(právnická osoba)
Èlenství je øádné, pokud èlen platí èlenské pøíspìvky, je dosaitelný a spolupracuje.
Èlenský pøíspìvek èiní 500, Kè/Sk roènì.
Je moné pasivní èlenství za 100, Kè roènì.
Organizace zaplatí èlenský pøíspìvek 1 800, Kè
roènì. Za stejnou cenu je moné bioregionální èlenství  minimálnì ètyøi zájemci v jednom regionu.

Kontakt
v ÈR: Jana Kotouèková
Cejle 25, 588 51 Batelov
tel.: +420 721 862 692
e-mail: jana6@centrum.cz, xansuz@volny.cz

v SR: Patricia Èernáková
1. mája 30, 050 01 Revúca
tel.: +421 (0) 907 167 907
e-mail: konckova@stonline.sk
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