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Obsah Úvodem�

Máte-li zájem si èasopis Klíèová dírka pøedplatit, za�lete, prosím, objednávku na adresu redakce. Pøidìlíme
vám èíslo pøedplatitele, které pak pøi platbì slo�enkou typu A uvedete jako variabilní symbol. Jako adresu
pøíjemce napi�te adresu Permakultury (CS), èíslo úètu v ÈR je 2025968359/0800, v SR je 20195853/6500.
Cena jednoho èísla je pro pøedplatitele 28,� Kè, cena jednoho roèníku (4 èísla) je tedy 112,� Kè (160,� Sk).

Prosíme, neposílejte svoje objednávky na adresu Permakultury (CS)! Ke korespondenci ohlednì èasopisu
pou�ívejte adresu redakce (Lenka Kvasnièková, �itná 23, 621 00 Brno) nebo kd@permakultura.cz.

Chcete si pøedplatit?

Pi�te nám
Potýkáte-li se na svém pozemku s problémy pøi

realizaci va�ich projektù, mù�eme vám je pomoci
vyøe�it v na�í poradnì pro ètenáøe.

Zároveò stále hledáme nové a fungující nápa-
dy pro permakulturní systémy. Proto, máte-li
nìjaké zajímavé zku�enosti, zá�itky a �zlep�ováky�
týkající se této oblasti, podìlte se o nì i s ostatními
ètenáøi Klíèové dírky.

Tì�íme se na va�e reakce a pøíspìvky.

Dìkujeme v�em, kteøí se podílejí na vydávání èasopisu Klíèová dírka èi jej jakýmkoli zpùsobem podporují.
Ji� nyní se mù�ete tì�it na pøí�tí èíslo, které se bude zabývat (nejen) vodou v permakultuøe.

Vá�ení ètenáøi,

Ji� podruhé vás oslovuji ze své studijní stá�e z cen-
tra Evropské Unie. Nedávno jsem zde byla nucena
pøemý�let nad slovy �ivotní úroveò, hrubý domácí
produkt, zdraví, trvale udr�itelný rozvoj a dal�ími
z podobného soudku, slovy, která ka�dý sly�el a ka�-
dý o nich má plus mínus nìjakou pøedstavu. Ale co
pro nás to èi ono vlastnì znamená?

Napøíklad dobrá �ivotní úroveò pro západoevro-
pana = vybavený dùm s ve�kerým komfortem, pení-
ze pro �kvalitnìj�í� trávení volného èasu, auta, silni-
ce, po kterých se dostanete kamkoliv�

Hrubý domácí produkt = prachy, prachy, pokud
nìco máte, na co jste si nevydìlali (jabka ze stro-
mu�), vùbec se to nepoèítá a je potøeba vás �pøe-
�kolit�!

Zdraví = hodnì doktorù a nemocnic

Trvale udr�itelný rozvoj = radìji pomlèet. A jak
dlouho �e to má být � to trvale?

Pøemý�lela jsem o na�í snaze uèit se v�e od zá-
padní Evropy a o tom, jestli bychom si nemìli spí�e
v�ímat odstra�ujících pøíkladù, ne� �trávy zelenìj�í�.
Pøemý�lela jsem také o permakultuøe, o tom, co
znamená pro vý�e zmínìné. Pøemý�lela jsem�

A výsledek?

Radìji bych sázela rajèata.

Pøeji pøíjemné ètení!

Lenka Kvasnièková
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PRINCÍPY PK
� Energeticky úsporné plánovanie � sektory

Patricia Èernáková

Cyklus �Setkání pøátel pøírodní zahrady�
Vede Ing. Helena Vla�ínová ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica a v�emi lidièkami ochotnými se podìlit o svoje

zku�enosti.

Na setkáních si mù�ete vymìnit èi získat semínka ménì známých zelenin a bylinek, pøeèíst si stará, ale v nìèem stále aktuální èísla
èasopisu �Zahrádky a zahrady�, podìlit se s ostatními o své problémy a úspìchy, pouèit se, jak se na zahradì obejít bez chemických
prostøedkù, pøípadnì i ochutnat nebo pøinést k ochutnání zajímavé pokrmy z výpìstkù i planých rostlin (vstupné dobrovolné).

Setkání bude probíhat stejnì jako v pøedcházejících letech

� ka�dé první pondìlí v mìsíci (mimo dobu prázdnin)

� v sídle Institutu Veronica Panská 9, Brno (v Domì ochráncù pøírody) v sále � 3. poschodí

� v�dy od 17.30 do 19.00 hod.

Pøedbì�ný program setkání do konce prvního pololetí roku 2006
F 3. 4. 2006 Jak na houby II. � jak pøedcházet houbovým chorobám na zahrádce. Prezentace Ing. Jany Víchové, Ústav

ochrany rostlin Mendlovy zemìdìlské a lesnické univerzity v Brnì.

F 1. 5. 2006 Výjimeènì se sejdeme na Rozmarýnku v Jundrovì ve 14.00, kde mù�eme naèerpat inspiraci na ukázkové
permakulturní zahradì.

F 5. 6. 2006 Ménì známé druhy zelenin, které se dají vysévat jako následná plodina.

V podmienkach mierneho klima-
tického pásma, v ktorom �ijeme, je
teplo pomerne vzácne, najmä po-
èas chladných zimných mesiacov.
Ka�dý �ivý tvor sa sna�í nájs� èo naj-
optimálnej�ie miesto, kde by si mo-
hol èo najdlh�ie vychutna� slnko
a jeho hrejivé lúèe.

V permakultúrnom dizajne (PK
dizajne), ktorý spája prírodné pro-
cesy a tie najefektívnej�ie technoló-
gie zo sveta ¾udí, teplo patrí medzi
tie energie, ktoré mô�eme získa�
�zadarmo� a ich ú�itok na na�om
pozemku mô�e by� ve¾ký. Aby sme
vedeli tepelnú energiu Slnka vyu�i�
èo najlep�ie, potrebujeme pozna�
tzv. sektory.

Sektory, tak ako názov napove-
dá, sú segmenty (èasti) ná�ho pozem-
ku, kde sa stretávame s rôznymi
energiami, ktoré na ná� pozemok
prichádzajú �spoza plota� alebo ním
prechádzajú (napr. voda, vietor,
svetlo, teplo, zápach, prach apod.).
Analýzou sektorov jednotlivých ener-
gií mô�eme presne zisti�, ktorá ener-
gia nám priná�a ú�itok a teda ju
chceme v na�om systéme vyu�i� èo
najdlh�ie, alebo naopak, ktorá ener-
gia nás otravuje alebo nám strpèu-

je �ivot a teda ju chceme od ná�ho
pozemku odkloni�.

Teplo v na�om pásme je �iadú-
ce, preto�e nám u¾ahèuje pre�itie
chladných mesiacov, ktoré vy�adu-
jú dodávanie energie na ohrev vody,
vykurovanie, pestovanie plodín.
Teplo prichádza v podobe slneèných
lúèov. V zimnom období je putova-
nie Slnka po oblohe ove¾a krat�ie
ako v lete. Sna�íme sa preto maxi-
malizova� vyu�itie tepla zo Slnka,
ktoré mô�eme ma� ako hlavný ale-
bo doplnkový zdroj pre jednotlivé
potreby v domácnosti èi záhrade.
Dom, pokia¾ je to mo�né, orientu-
jeme dlh�ími stranami v smere vý-
chod � západ, prièom obytné miest-
nosti smerujeme na juh, ju�né stra-
ny domu vyu�ívame na zimné
záhrady a skleníky, solárne systémy
vyu�ívame na ohrev vody alebo as-
poò na jej prehriatie, èi u� na pria-
me vyu�itie alebo na vykurovanie.

Samotný pozemok (i dom) mô�e-
me chráni� pred chladom �ivými
plotmi, vetrolammi. Vytvorením
parabol z rastlín získame slneèné
pasce, ktoré akumulujú teplo vo
svojom zovretí a odovzdávajú ho
rastlinám vysadeným v ich centre

ako aj domu postavenému v náruèí
vetrolamu.

Na druhej strane v letných me-
siacoch sa mô�u na�e pozemky
a domy a� nechcene prehrieva�. Po-
kia¾ rozoznáme slneèný sektor pre
letné obdobie, vieme presne urèi�
�truktúry a miesta, ktoré potrebu-
jeme chráni�. Za týmto úèelom naj-
èastej�ie vyu�ívame trelá�e, pergo-
ly, prístre�ky, stromy, popínavky.

Konkrétne technické rie�enia
a nápady na tému Tepla nájdete na
ïal�ích stránkach. Tieto nápady
v�ak mô�eme efektívne pou�i� vo
svojom dizajne len vtedy, pokia¾
máme zvládnutú sektorovú analýzu
Slnka na na�om pozemku, prièom
rozdiel v trase a vý�ke putovania
Slnka je najmarkantnej�í v júli
a decembri. Toto je jedna zo zásad-
ných príèin, preèo trvá pozorova-
nie pozemku pri tvorbe PK dizajnu
prinajmen�om jeden celý rok. Nie
je dobré podceni� túto analýzu, pre-
to�e sa mô�ete dopusti� zásadných
chýb pri budovaní �truktúr. A ka�dý
vie, �e prestava� dom na nízkoener-
getický je ove¾a �a��ie ako ho dobre
postavi� hneï od zaèiatku.
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téma:

Teplo

Franti�ek Kurtin
www.ekodum.cz

Spotøeba energie v souèasných
stavbách (bohu�el i novì stavìných)
je stále obrovská. Z velké èásti je
to zpùsobeno neochotou drtivé vìt-
�iny lidí pùsobících ve stavebnictví
dále se vzdìlávat a pøemý�let o dù-
sledcích své èinnosti. Jedou v zabìh-
nutých kolejích podle hesla: takto
to �lo doposud, tak proè nìco mì-
nit. Pokud o tomto pochybujete, tak
si to spoèítejte ve svém okolí. Kolik
znáte øemeslníkù s pøehledem o
vývoji ve svém oboru a schopných
reagovat na va�e po�adavky? Tedy
mimo reakce, �e si poklepají na èelo
a zeptají se, jestli jste náhodou ne-
spadli z Marsu èi vi�nì?

Ale není to jen jednostranné. Lví
podíl na velké spotøebì budov (ener-
gie, voda,�) je na nás stavebnících,
kteøí striktnì nepo�adujeme to, co
je pro nás nejlep�í. Místo toho si
necháme vnutit, co je nejlep�í pro
daného stavitele. Ten se jen zasmì-
je nad snadným a okam�itým ziskem
a vy se mù�ete po pár letech jen
tlouct do hlavy nad výdaji za ener-
gie. Jaký budete mít pravdìpodob-
ný dùvod? Tøeba hned i dva a oba
záva�né:
1) Nárùst cen energií a paliv je a

bude stále rychlej�í. Je to dáno
dvìma hlavními faktory � rùstem
spotøeby na stranì jedné a zten-
èováním zásob neobnovitelných
zdrojù na stranì druhé. Zaèíná
se ji� mluvit o tzv. bodu zlomu,
kdy nabídka nebude staèit po-
ptávce. Proto�e má tento trh vel-
kou setrvaènost a výkyvy dle po-
litické situace ve svìtì, nikdo
pøesnì neví, kdy k tomu dojde.
Pokud u� k tomu náhodou nedo-
�lo, je vysoce pravdìpodobné, �e
to bude do nìkolika (maximálnì
desítek) let. Jakmile se v�eobec-
nì potvrdí, �e nabídka ji� nestaèí
poptávce, poptávka skokovì
naroste do obrovské vý�e (za úèe-

lem vytvoøení zásob na dobu �a�
ostatní zhasnou�) a s ní astrono-
micky vyletí i cena.

2) Mìøení na golfském proudu
v loòském roce potvrdily jeho
zpomalení. Bohu�el se ale uká-
zalo, �e je vy��í ne� vìdci vùbec
odhadovali. Je to dáno globální
klimatickou zmìnou � oteplová-
ním. Sladká voda z ledovcù brá-
ní v ponoøení golfského proudu
do hlubin a tím jej zpomaluje. Co
to pro nás znamená? Golfský
proud nám bude dopravovat stá-
le ménì a ménì tepla. A proto-
�e máme podobnou polohu jako
Kanada, mù�eme oèekávat �e se
na�e klimatické podmínky zaènou
mìnit tímto smìrem. Pravdìpo-
dobnì poklesnou prùmìrné tep-
loty o 5 st.C. To nám prodlou�í
topnou sezonu a znaènì zvý�í spo-
tøebu tepla na vytápìní.

Co tedy mù�eme udìlat?
� V první øadì zapomenout na to,

co zrovna nelogicky z na�ich daní
podporuje (dotuje) stát. Zpravi-
dla jde o nelogickou podporu
rùzných zdrojù energie, místo lev-
nìj�ích a efektivnìj�ích úspor-
ných opatøení. Dá se pøedpoklá-
dat, �e je to pøevráceno naruby
lobingem firem a schopností
úøedníkù �nechat se ovlivnit� (bo-
hu�el na úkor vìt�iny).

� Zjistìte si co a v jakém mno�ství
vstupuje do va�eho domu (voda,
el. energie, plyn,�), pøes které
spotøebièe co protéká a v jakém
stavu opou�tí dùm. Zamìøte se
na místa s velkým potenciálem
na efektivitu zásahu (velká prù-
toèná mno�ství pøes systémy
s nízkou úèinností). Nemá smysl
kupovat drahé systémy na úspo-
ru pár kW, pokud vám jich jinu-
dy utíkají desítky, stovky èi tisíce.

Pro nové stavby vás to zpravidla
nepøijde nic navíc. Jen se rozhod-
nete pro vhodnìj�í øe�ení. Tak�e
návratnost bude okam�itá a na pro-
vozu je�tì u�etøíte. Jde napøíklad o
vhodný typ ohøívaèe, typ vodovod-
ní baterie, typ sprchové hlavice,
prùmìry potrubí,�

Budete-li stavìt, pak místo do
supermoderních topných systémù
investujte do pøimìøené tepelné izo-
lace. V koneèném efektu na tom
budete o mnoho lépe. Kvalitnì pro-
vedené tepelné izolace vám toti� na
rozdíl od slo�itých technických zaøí-
zení vydr�í desítky let. A ten malý
zlomek pùvodní potøeby tepla ji�
dodáte snadno èímkoliv. Navíc zís-
káte znaènou jistotu, �e pøi kalamit-
ních výpadcích zdrojù (napø. potr-
haná vedení od námraz,�) rozhod-
nì neumrznete.

Kolik nám vlastnì tepelná izola-
ce u�etøí? Pokud pou�ijeme izolaci
se standardní tepelnou vodivostí
0,04 W/m°K, projde pøes ni pøi
20° rozdílu teplot toto mno�ství
energie:

Síla izolace Mno�ství energie
5 cm 16,000 W/m2

10 cm 8,000 W/m2

15 cm 5,330 W/m2

20 cm 4,000 W/m2

25 cm 3,200 W/m2

30 cm 2,660 W/m2

35 cm 2,286 W/m2

40 cm 2,000 W/m2

45 cm 1,777 W/m2

Celkový tok tepla stìnou ale ne-
zále�í pouze na tlou��ce tepelné izo-
lace. Sni�ují ho je�tì dal�í vrstvy ve
skladbì stìny (omítky, obklady, pøi-
zdívky,�) a pøechodové odpory

Franti�ek KurtinTeplo v domì
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mezi nimi. Jejich vliv a význam ale
klesá s narùstající tlou��kou tepel-
nì-izolaèního materiálu. Zjednodu-
�enì øeèeno tepelnì izolaèní vlast-
nost hustého ozelenìní nemá vý-
znam u dobøe tepelnì izolovaného
domu.

A jaká je tedy ideální hodnota
pro zateplení? Bohu�el pro ka�dou
stavbu jiná. Závisí to na tvaru stav-
by, orientaci, lokalitì (místní klima-
tické podmínky), cenì dostupné
energie, po�adované vnitøní teplo-
tì, výmìnì vzduchu, vnitøních tepel-
ných ziscích (odpadní teplo z osob,
spotøebièù,�), pou�itém stavebním
materiálu (okna a jejich vlastnosti,
skladba stìn,�), míøe oslunìní stav-
by (sluneèní past na pozemku,�),
�

Pokud se tím nechcete moc za-
tì�ovat, pak vám doporuèuji volit
sílu izolace kolem 30 cm. Pokud ale
máte zájem mít minimální spotøebu
za minimum penìz (pomìr cena/
výkon), pak si nechte spoèítat kom-
pletní spotøebu stavby konkrétnìji.

Kalkulace vám odpoví na mno-
ho otázek, zejména jak velký vý-
znam pro va�i stavbu mohou mít
dal�í zaøízení (sluneèní kolektory,
rekuperaèní systémy,�) a zda jsou
vùbec ekonomicky návratné. Cena
za takovýto výpoèet je pouze nepa-
trným zlomkem toho, co mù�ete

neuvá�enì a neefektivnì proinves-
tovat (napø. cena práce, konstruk-
ce a izolace pøi zmìnì o tlou��ku
5 cm na celé stavbì, cena reku-
peraèních systémù, topného zdroje
a rozvodù, kolektorù, akumulaèních
nádr�í,�). Rozhodnì nebude platit
�za více penìz více muziky�. Spí�
�za více penìz více následných pro-
blémù a starostí� (slo�itosti systémù,
jejich poruchový potenciál, nároè-
nost na pravidelnou údr�bu, spotøe-
ba a závislost na elektrické ener-
gii,�).

Vìzte, �e pokud máte nabídku na
nìjaké zaøízení pro dùm za
200.000,� Kè, bude nìkde zcela
urèitì chyba. Vysoce pravdìpodob-
nì bude toto zaøízení státem pod-
porované, co� bylo zneu�ito k nad-
mìrnému zvý�ení ceny. Zpravidla
vám pro návratnost takovéhoto za-
øízení budou pøedlo�eny je�tì nere-
álné výpoèty a srovnávací kalkula-
ce. Pou�ijte prostý selský rozum a
pøepoèítejte si je v reálných èíslech.

��Na pozadí se nadto mezi lesem antén zvedaly
�irokánské chladící vì�e teplárny, z nich� se vzná�ely
vzhùru oblaky par tak vzne�enì, �e to pøipomínalo
dìtské sny, ilustrace z dìjepravy. Ve skuteènosti patøi-
ly k bì�ným exhalátùm, kadidlo v�edního dne. V rámu
komínù, za møí�ovím antén, vypadalo slunce, sotva se
zvedlo z lo�e, jako v koncentráku. Tomu dojmu napo-
máhalo i zimní vzezøení koróny: její studený nach více
skomíral, ne� záøil, mìl namále, jedenkrát zhasnu do-
cela, vyhro�oval; leè byly to hrozby plané, hvìzda pøe-
kypovala �árem, to pouze smog ji clonil �lojíøem smut-
ku, aby její pochod oblohou byl marcia funebre, niko-
liv jásavý let Héliovy kvadrigy. V�dy� sluneèní svit je na
snìhu �ádoucnìj�í ne� na kvìtech, proto�e je vzácnìj-
�í, je potøebnìj�í�

�Proè jsme v�ak dopustili tuto pohromu, co nás
k tomu vedlo? Já vím, mìl jsi to tì�ké, lidský tvore,

mrznout ve vlhké jeskyni, vydán v�anc vichrùm, de�-
�ùm, bouøím, vánicím, tøeskutému mrazu, úpalu, su-
chu, zemìtøesením, po�árùm. Sbírals trpké plody, rval
ses s divou zvìøí o �vanec masa, døels do úpadu na
úhorech, musels odolávat nájezdùm, vra�dils a byl vra�-
dìn. Vyhlazovaly tì epidemie, pøepadaly zmìny pod-
nebí, hned ledovce, hned vedra, kru�ily tì rozmary bohù
i bli�ních. Hledals úlevy a pozvolna je nacházel, a� ses
dopracoval pohodlí.

Na�els pohodlí za cenu ztráty pùvodního domova.
Ani se ti po nìm nezastesklo. Zprvu. Ale ka�dý líc má
svùj rub, a tebe teï trestá rub vydobytého pohodlí:
ztratils pramenitý vzduch, voòavou vodu, èirý sluneèní
svit, �ivé ticho, mìstská aglomerace tì dusí, otravuje,
ohlu�uje, zbavuje tvého já��

Jaromír Tomeèek � Hora hoøí
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Topení prospívající kapse i �ivotnímu prostøedí Franti�ek Kurtin

Pøi stavbì rodinného domu jsme jednoho dne postaveni pøed problém výbìru vhodného topného
systému. Brzy zjistíme, �e existuje pestrá �kála variant. Dovolte nám proto jedno takové øe�ení
nabídnout, pøesto�e si ani tyto øádky nekladou za cíl pøedlo�it to jediné a nejlep�í. Posuïte v�ak
sami�

Pøi volbì topného systému bude hrát svoji roli zcela
jistì úvaha, do jaké míry zatí�í vytápìní domu v bu-
doucnu na�i kapsu. Mo�ná, �e nìkteøí z nás zaènou
také pøemý�let nad tím, do jaké míry zvolený systém
topení postihne �ivotní prostøedí. Pohledem zamìøe-
ným na trvale udr�itelný �ivot vyprovokujeme mo�ná
dal�í otázky: Potøebujeme vùbec topení? Jaké máme
pøípadné alternativy?

A ty skuteènì ji� existují. Napøíklad:
� úsporná opatøení (zateplení, pasivní vyu�ití slunce a

okolního prostøedí�)
� vyu�ití odpadního tepla (rekuperace, odpadní teplo

spotøebièù nebo odpadní teplo obyvatel domu�)

Pokud nás v�ak uvedená opatøení neuspokojila (a�
ji� kvùli výkonu èi z jiného dùvodu), mù�eme se v dal�í
fázi soustøedit na vlastní topné systémy. Bereme-li ohled

na �ivotní prostøedí, bude pro nás podstatný obnovitel-
ný zdroj energie. (Obnovitelnost chápejme v èasovém
úseku na�eho �ivota.) Potom jsou:
� obnovitelné zdroje � slunce, voda, vítr, biomasa,�
� neobnovitelné zdroje � zemní plyn, ropa, uhlí,�

Dostatek energie z obnovitelných zdrojù jako je slun-
ce, voda a vítr se v�ak nemusí èasovì krýt s na�í ka�-

dodenní potøebou. Navíc prùmyslovì vyrábìné aku-
mulaèní systémy jsou dosud znaènì nákladné. Zkusme
uva�ovat o vyu�ití biomasy. Ta je akumulaèním systé-
mem sama o sobì, lze ji skladovat snadno a dokonce
bez ztrát energie. Skladováním a vyschnutím se vý-
sledná výhøevnost je�tì zvý�í.

V na�ich podmínkách bývá zpravidla snadno dostup-
né døevo. Je to obnovitelný zdroj a jeho promy�leným
pou�íváním buï minimálnì u�etøíme vlastní finance (po-
kud máme zdroje odpadového døeva � napø. ze zahra-
dy èi sadu, od sousedù, z okolí) nebo jeho nákupem
pomù�eme místní ekonomice. Není vylouèeno, �e se
regionální firma na produkci a nabídku tohoto zdroje
pozdìji zamìøí. Produkcí døeva (zalesòováním) pro krytí
vlastních energetických potøeb podpoøíme pøirozený
uhlíkový kolobìh v pøírodì, a tím mù�eme pøíznivì ovliv-
nit dokonce i lokální mikroklima.

Pokud vás do tohoto okam�iku na�e øádky nepo-
bouøily, pak vás zcela jistì zaujme informace o u nás
dosud málo známém øe�ení:

Finská akumulaèní protiproudá pec
Úèinné akumulaèní pece mají velkou tradici zejmé-

na v severských zemích. Úèinné topení znamená ménì
spáleného døeva, co� se rovná men�ímu mno�ství prá-
ce na jeho pøípravu a ni��ím nákladùm na jeho poøíze-
ní. Akumulaèní systém pece se stará o komfort tím, �e
dlouhou dobu dodává teplo, pøesto�e prùbì�nì nepøi-
kládáte a dùm rychle nepromrzá. Tyto pece nacházejí
stále vy��í oblibu v okolních evropských státech, kde
se uplatòují jako topné systémy pøedev�ím v nízkoe-
nergetických domech.

Proè tomu tak je?
Vysoká úèinnost spalování a dodávky tepla, topení

v dlouhých èasových intervalech (jednou dennì) � to
v�e usnadòuje a zpøíjemòuje bydlení. Konstrukce fin-
ské pece umo�òuje dodávku tepla ji� od øádu set wat-
tù, dále umo�òuje zabudování teplovodního výmìníku
pro ohøev TUV èi teplovodní vytápìní dal�ích místnos-
tí (pøesto neochlazuje spaliny) stejnì, jako nabízí i mo�-
nost peèení chleba, pizzy èi masa. Mnohé pøekvapí
nízká povrchová teplota tìlesa pece (do 50oC), pøi ní�
nedochází ke karbonizaci prachu, jako u topidel
s vysokou povrchovou teplotou. Pøi vlastní výstavbì je
mo�no vyu�ít recyklovaného stavebního materiálu (cih-
ly) a vzhled pece mù�ete do znaèné míry pøizpùsobit
vlastnímu vkusu. Významnou výhodou finských pecí je
dlouhá bezúdr�bovost (30 let) a �ivotnost. Jednoduchá
konstrukce bez elektronických prvkù zaruèuje vysokou
spolehlivost.
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Jak to funguje?
Struènì øeèeno, unikátním zpùsobem. Pec umo�-

òuje akumulovat obrovské mno�ství tepla. Mù�ete na-
jednou spálit velké mno�ství døeva bez rizika, �e pøeto-
píte dùm. Teplo je akumulováno v materiálu pece
(cihlách), poté pomalu proniká stìnou a vyzaøuje po
desítky hodin do prostoru. Tím, jak èasto a jakým
mno�stvím døeva topíte, ovlivòujete prùmìrnou teplo-
tu jádra pece. To má vliv na mno�ství tepla vyzaøova-
ného do prostoru. Regulovat výkon (dodávku tepla)
lze dvìma zpùsoby. Buï mù�ete zmìnit mno�ství døe-
va nebo interval mezi topením. V pøechodném období
zatopíte napøíklad jen jednou za dva dny, ale v pøípadì
velkých mrazù tøeba i 2x dennì. To v�ak u� zále�í na
va�ich po�adavcích, které ovlivní samotný návrh kon-
strukce pece.

Pokud je døevo spalováno pøi optimálních podmín-
kách, je èistým palivem. Aby bylo zaji�tìno optimální
spalování, je spalovací vzduch pøivádìn do více míst
jádra pece. Jeden pøívod vzduchu je veden pøes po-
pelník a pøichází do ohni�tì dostateènì velkým ro�-
tem. Zde proudí nízkou rychlostí a zplyòování døeva
probíhá plynule a rovnomìrnì. Dal�í pøívody vhání
pøedehøátý vzduch pøímo do plamenù (díky podtlaku
v peci). Horké plyny uvolòované ze døeva tak získají
dostatek kyslíku pro úèinné dokonèení hoøení. Dávka
paliva v této peci shoøí do jedné hodiny.

Pokud byste se pokou�eli spalovat døevo pomalu,
sní�í se spalovací teplota. Docílíte tak toho, �e spalo-
vací proces nebude probíhat úplnì. Dramaticky se pak
zvy�uje podíl nevyhoøených spalin, co� se projeví kou-
øením. Tím, �e spaliny nevyhoøí, sni�uje se také úèin-
nost energetického vyu�ití paliva a zvý�í se zneèi��ová-
ní atmosféry. Nízkoenergetický dùm potøebuje dodá-
vat obvykle 1 � 2 kWh tepla. Takto malé mno�ství
energie se bohu�el nachází pod kritickým spalovacím
bodem drtivé vìt�iny kamen. Pod tímto bodem kamna
neudr�í dostateènou spalnou teplotu a nedoká�í tedy
kvalitnì spalovat (kouøí). Tím se stávají pro vytápìní
nízkoenergetických domù nevhodnými. Mají-li být pøe-
sto pou�ita, bývá øe�ením externí vodní akumulaèní
nádr�. Do ní se pak odvádí èást aktuálnì nadbyteèné-
ho výkonu kamen. Celkové øe�ení je ale zpravidla slo-
�itìj�í, nákladnìj�í, ménì úèinné, závislé na elektøinì
(obìhová èerpadla) a objevuje se více poruch (poèet
prvkù, elektronika, koroze kovù,�). Akumulace do
cihel, v pøípadì finské akumulaèní protiproudé pece,
je ve srovnání s vodními zásobníky levnìj�í, spolehli-
vìj�í (dlouhodobì bezporuchovìj�í) a pou�itý materiál
(cihly, hlinìnou maltu�) je mo�né opìt snadno recyklo-
vat.

Jaká je úèinnost tìchto protiproudých
pecí?

Úèinnost spalování je kolem 99 % (svìtový rekord
stále dr�í zdìné akumulaèní pece, a to i bez elektro-
nického øízení spalovacího procesu). Úèinnost topení
je zhruba 80 %. Podmínkou je v�ak, stejnì jako u ji-
ných topidel, ztápìní suchého døeva a dodr�ování da-

ných pravidel. Dùle�ité je napøíklad ulo�ení døeva do
hranice ve vlastním topeni�ti a místo zapálení hranice.

Mimo vlhkosti je výhøevnost døeva závislá na druhu
a obsahu pryskyøic. Pokud by mìlo døevo energetický
obsah 4 kWh/kg, mù�eme poèítat s vyu�itelností 3,2
kWh/kg. Pøíklad � pøi prùmìrných tepelných ztrátách
rovnajících se 1 kW nám pro pokrytí dodávky tepla na
celý den postaèí 7,5 kg døeva (= 24 kWh / 3,2 kWh/
kg).

Èeské pøedpisy nepoèítají s takovýmto principem
topení. Proto dodr�ení pøedpisu o stále pootevøené
komínové klapce znamená vy��í tepelné ztráty komí-
nem (i kdy� se v topidle v daném okam�iku netopí,
proudí vzduch do komína a odvádí èást akumulované-
ho tepla). Jde zejména o to, aby pøi nekvalitním spalo-
vání (napøíklad pøi dohoøívání) nedo�lo k otravì oby-
vatel neshoøelým CO. V mnoha státech je vy��í míra
informovanosti o principech hoøení, èasto je to dáno i
del�í tradicí. Zodpovìdnost za obsluhu a provoz je pøe-
sunuta na provozovatele (vlastníky) zaøízení.

A jak se tedy tyto pece obsluhují?
Døevo se skládá do hranice, nejvìt�í kusy dolù, tìs-

nì vedle sebe. Oheò se zapaluje nahoøe a postupnì
prohoøívá smìrem dolù. Uvedený postup má vliv na
kvalitu hoøení a mno�ství spalin. V první fázi, ne� se
dosáhne dostateènì vysoké teploty (nìkolik minut), je
spalování ménì úèinné. Následuje fáze s vysokou úèin-
ností spalování, která obvykle netrvá déle ne� 30 mi-
nut. Po té následuje opìt ménì úèinné dohoøívání.
Pozná se tak, �e vymizí èervené plameny a objevují se
plamínky modré. Jde o produkci CO, který ji� díky
nízké teplotì není schopen pøemìny na CO2. V této
chvíli je nutno pøivøít komínovou klapku, aby se omezi-
lo proudìní vzduchu, a tím i ochlazování spalovacího
procesu a únik tepla do komína. Po úplném dohoøení
se klapka zavírá (nikdy ale není zcela tìsná, tak�e pro-
bíhá slabý tah do komína). Doba hoøení trvá bì�nì 40
minut. V pøípadì, �e se pøikládá druhá dávka paliva,
je potøeba ji vlo�it a� pøi dohoøívání dávky pøedchozí
(vymizení plamenù). Jen tak nedojde k okam�itému
prudkému vznícení pøidávaného døeva. Pøikládají se
ji� jen silné kusy døeva a je�tì tìsnìji k sobì, ne� tomu
bylo u první dávky. Je to opìt z dùvodu úèinnosti zply-
òování a hoøení, proto�e tentokrát hoøení zaèíná dole
a rychle zasáhne celou hranici. Pøesto�e ze døeva zù-
stane jen minimum popelovin a není tøeba je èasto
odebírat, doporuèujeme znát stav zaplnìní popelníku.
Pokud by toti� popel v popelníku dosahoval a� k litino-
vému ro�tu, bude tento nedostateènì chlazen pøichá-
zejícím vzduchem a dojde k jeho rozpínání. Jak je zná-
mo, litina se po rozepnutí bohu�el nevrací zpìt do pù-
vodního stavu.

Je stavba finské pece finanènì
nároèná?

Náklady na materiál nemusí být vysoké, zále�í na
míøe pou�ití recyklovaných materiálù. Mù�ete vyu�ít
staré pálené cihly i staré kování. Dále budete potøe-
bovat �amotové cihly, desky a lupek na vyzdívku já-



8 Klíèová dírka 1 / 2006

dra. Speciální prvky je mo�né pro zrychlení samotné
výstavby vyrobit pøedem ze �árobetonu. Pokud ve�ke-
ré materiály koupíte nové, poèítejte s cenou materiá-
lu do 40.000,� Kè. Je to v�ak o�idné èíslo. Bude zále-
�et napøíklad na tom, jaké pou�ijete kování a z jakého
materiálu vystavíte vnìj�í plá�� pece. V pøípadì interi-
érového topidla budete chtít dvíøka pravdìpodobnì
prosklená. Plá�� pece také nemusí být jen z cihel, ob-
líbené jsou napøíklad kachle.

Poèítejte v�ak s náklady na projekt, zku�eného kam-
náøe, zedníka èi kominíka. S tìmi se pak domluvte na
mo�né míøe svépomocné výstavby èi výstavbì na klíè.
Rozhodnì se do stavby topidla nepou�tìjte bez dostat-
ku znalostí a informací. Mohl by to být znaènì nejistý
experiment.

Tolik teorie. Pokud vás pøedlo�ené informace zau-
jaly, potì�í mo�ná i fakt, �e si finskou pec mù�ete také
prohlédnout.

Èlenové èesko-slovenského obèanského sdru�ení
Permakultura (CS) se toti� poèátkem uplynulého léta
rozhodli zorganizovat �TÝDEN PERMAKULTURY PRO
EKOLOGICKÉ VYTÁPÌNÍ�. (Sousloví �permakultura�
vychází ze slov �permanent culture�, tedy volnì pøelo-
�eno �udr�itelný �ivot�.) Program semináøe, který se
konal v Brnì-Bystrci, zahrnoval nejen teoretické vzdì-

V Slovenskej republike od janu-
ára 2006 zaèal plati� nový zákon
o odpadoch, ktorý stanovuje ob-
ciam povinnos� spracováva� biolo-
gické odpady alebo aspoò zabezpe-
èi� ich spracovanie. Pre be�ného
obèana to znamená, �e odpad
z kuchyne èi záhradky u� nesmie
skonèi� v popolnici zmie�aný s iným
komunálnym odpadom. Pravda�e
by ani nemal skonèi� vyhodený na
divokých skládkach za obcou.

Pokia¾ chcete zaèa� kompostova�
doma alebo si overi� správnos� po-
stupov, ktoré teraz pou�ívate, prí-
padne máte záujem pomôc� va�ej
obci s kompostovaním, mô�ete sa
na nás obráti� (kancelária Perma-
kultúry (CS) pre SR), alebo nav�tí-
vi� stránky Priate¾ov Zeme
www.priateliazeme.sk.

lávání úèastníkù, ale pøedev�ím praktickou výstavbu
rùzných spalovacích systémù na døevo (hlinìnou pec,
vala�skou pec, výtvarnì pojatá pokojová kamna a fin-
ské protiproudé akumulaèní pece).

Zájemci se dozvìdìli nejen o vývoji, vlastnostech èi
potenciální poruchovosti pecí a kamen, ale dostalo se
jim i informací o pøedpisech a normách. Nejcennìj�í
v�ak byla pøíle�itost osobnì si vyzkou�et stavbu kamen
pod zku�eným dohledem na slovo vzatých odborníkù.
Lektorské role se ujali: Vladimír Institoris (Slovensko)
� praktik a autor nìkolika knih na dané téma, Johan-
nes Riesterer (Nìmecko-�védsko) a Tom Trout (USA).
Akad. arch. Ale� Brotánek, Marek Vlèek a Patrick
McAfee (Irsko) pøedstavili teorii i praxi vyu�ití pøírod-
ních materiálù ve stavebnictví. Vskutku výjimeèná byla
výstavba finských protiproudých akumulaèních topidel
s rozdìleným pøívodem spalovacího vzduchu, na kte-
rou osobnì dohlí�el finský vývojáø a konstruktér Heik-
ki Hyytiainen. S úèastníky se také podìlil o informace,
jak tyto pece navrhovat.

Velký dík patøí významným partnerùm tohoto ojedi-
nìlého semináøe. Jsou to zejména: Lipka � �kolské
zaøízení pro environmentální vzdìlávání (Brno), Wood
Heat Finland LTD (Finsko), Keramika Letovice, eco-
Shop.cz (Syrovice u Brna), Rigi � nízkoenergetické
domy (Hradèany u Ti�nova), Mátl & Bula (Rajhrad),
o. s., Sdru�ení hlinìného stavitelství (Brno).

Seznámili jsme vás s topným systémem, který mini-
málnì zatì�uje �ivotní prostøedí a má vysokou úèin-
nost spalování i topení. Díky tìmto vlastnostem pøed-
stavuje významný potenciál pro budoucnost. Vìøíme,
�e si i v podmínkách Èeské republiky najde své pøíz-
nivce.

za o. s. Permakultura (CS) www.permakultura.cz

Franti�ek Kurtin kurtin@ekodum.cz
tel.: 547 233 038; 608 41 77 41

Dana Kellnerová dana.kellnerova@lipka.cz
tel.: 541 22 02 08; 605 469 855

Rie�ením, ktorým pomô�ete
v tejto otázke sebe i obci je zaèa� �
prípadne skvalitni� � vlastné domá-
ce kompostovanie. Zhotovenie kom-
postéra èi kompostovacej hrobli nie
je a� tak nároèné ani na èas, ani na
poznatky. Samotné kompostovanie
vy�aduje hlavne nabra� skúsenosti so
správnym vyvá�eným zlo�ením kom-
postovanej hmoty.

Zákon o odpadoch Patricia Èernáková
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Zalesòování zemìdìlské pùdy II. Darek Lacina

Na úvod si pøipomeòme, proè se stalo v dne�ní dobì
zalesòování zemìdìlského pùdního fondu aktuálním
tématem. Je to transformace zemìdìlské výroby na
tr�ní principy a pøedev�ím vstup ÈR do EU, které pøi-
nesly nutnost rozsáhlých zmìn v dotaèní politice státu
ve vztahu k zemìdìlství. Vzhledem k rozdílùm ve vý�i
podpùrných prostøedkù, které plynou do zemìdìlství
v zemích záp. Evropy a u nás, je zøejmé, �e mnohé
plochy nejsou pro zemìdìlskou výrobu lukrativní. Jed-
ná se pøedev�ím o oblasti, kde terénní a pùdní pod-
mínky nezaruèují pøimìøený zisk pøi zemìdìlském ob-
hospodaøování.

Z tìchto dùvodù zaèala vláda podporovat zalesòo-
vání zemìdìlského pùdního fondu. Cílem má být ze-
jména:
1. trvalé sní�ení zemìdìlsky obhospodaøovaných pùd

ménì vhodných èi nevhodných pro zemìdìlské vy-
u�ití

2. roz�íøení zalesnìných ploch a posílení biodiverzity
krajiny

3. zlep�ení sociálních a ekonomických podmínek ven-
kovského prostoru

4. zmìna struktury zemìdìlských farem s cílem zaji�-
tìní jiných pøíjmù formou diverzifikace jejich aktivit

5. zlep�ení ekologické rovnováhy venkovského prostoru

Aby byly tyto cíle naplnìny, bylo tøeba upravit a
doplnit dotaèní politiku o polo�ky, které by se týkaly
zalesòování. Díky na�emu èlenství v EU se naskýtají i
mo�nosti èerpání dotaèních prostøedkù z evropských
fondù.

V souèasnosti jsou nejdùle�itìj�ími dotaèními zdroji
pro zalesòování zemìdìlských pùd:
a) Operaèní program �Rozvoj venkova a multifunkèní

zemìdìlství� � umo�òuje zalesnìní zemìdìlsky ne-
vyu�ívaných pùd (v pøípadì, �e nebyly v posledních
tøech letech zemìdìlsky vyu�ívány a obdìlávány).

b) Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP), který je
dìlen na dvì kategorie:

� Podopatøení 3.4.1 Zalesòování
zemìdìlské pùdy,

� Podopatøení 3.4.2 Zalo�ení po-
rostù rychle rostoucích døevin ur-
èených pro energetické vyu�ití.
Podmínky pro poskytování tìch-
to dotací stanoví Naøízení vlády
o stanovení nìkterých podmí-
nek pro poskytování dotací na
zalesòování zemìdìlské pùdy a
na zalo�ení porostù rychle ros-
toucích døevin na zemìdìlské
pùdì urèených pro energetic-
ké vyu�ití è. 308/2004 Sb. (je
pravdìpodobné, �e pro rok
2006 bude vydáno naøízení
nové). Vý�e dotace poskytovaná
z tìchto dotaèních zdrojù je znaè-
nì motivující. Na jeden hektar

zalesnìný listnáèi je vyplaceno 92 tis. Kè, u jehliè-
nanù to je 74 tis. Kè. Na péèi o zalo�ený lesní po-
rost je mo�no �ádat o 12 tis. Kè roènì po dobu pìti
let. HRDP by mìl sní�it pøedev�ím podíl zornìní
pùdy. Podmínkou je, �e pozemek byl nejménì po-
slední dva roky zemìdìlsky vyu�íván. Kromì platby
na zalesnìní bude po dobu 20 let vyplácena náhra-
da na krytí ztrát pøíjmù vzniklých z dùvodu ukonèení
zemìdìlské výroby � u travních porostù to bude
4.210 Kè/ha, u orné pùdy dokonce a� 8.600 Kè/
ha ka�dý rok. Z vý�e uvedeného plyne, �e je mo�no
zalesnit jakýkoliv pozemek patøící do ZPF s tím, �e
daleko výhodnìj�í je zalesnit obhospodaøovanou
pùdu z HRDP. Dùle�itým bodem je nutnost mít pro
�ádost vypracovaný projekt � podrobnosti urèuje na-
øízení vlády è. 308/2004 Sb.

c) Finanèní prostøedky Pozemkového fondu k zalesnìní
pozemkù ve vlastnictví státu podle usnesení Vlády
ÈR è. 730 ze dne 18. 7. 2001. Podmínkou je, aby
pozemky nebyly vhodné pro zemìdìlskou èinnost a
nepodaøilo se je prodat nebo pronajmout. Dal�í
podmínkou je aktivní finanèní bilance PF ÈR.

 Pozn.: Za zalesnìní je mo�no pova�ovat i zakládá-
ní skladebných èástí územních systémù ekologic-
ké stability, co� je pravdìpodobnì jediný pøípad,
kdy proces zalesnìní mù�e finanènì podpoøit
resort �ivotního prostøedí. V takovýchto pøípa-
dech je mo�no toto �zalesnìní� dotovat z krajino-
tvorných programù (pøedev�ím Program péèe
o krajinu a Státní fond �ivotního prostøedí).

Podrobnosti o konkrétních dotacích je mo�no nalézt
pøedev�ím na internetových stránkách Ministerstva
zemìdìlství, popø. Ministerstva �ivotního prostøedí,
nebo na specializovaných pracovi�tích (Zemìdìlské
agentury, Státní zemìdìlský investièní fond, v pøípadì
dotací resortu �ivotního prostøedí pak na Státním fon-
du �ivotního prostøedí nebo Agentuøe ochrany pøírody
a krajiny ÈR).
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Nìkteré dùle�ité zásady pøi vlastním
zalesnìní

Vhodnou druhovou skladbu by mìl øe�it ji� projekt
zalesnìní. Pøesto je potøeba zdùraznit, �e do krajiny by
nemìly být vysazovány nepùvodní druhy (pøedev�ím
exotické druhy borovic, smrkù, jedlí, dubù, javorù, ale
i øady dal�ích døevin, které se mohou stát agresivními,
invazními, tím pádem i nebezpeènými pro na�e domá-
cí druhy. Jako nevhodné je tøeba pova�ovat zalesòo-
vání smrkem, který je u nás pùvodní a� v horských
polohách. Je tøeba odhlédnout od krátkodobého efek-
tu snadného a relativnì levného zalo�ení lesního po-
rostu, proto�e smrk na pùvodnì nelesních stanovi�tích
trpí ve velké míøe v dal�ím vývoji houbovými choroba-
mi.

Kvalitu sadebního materiálu stejnì jako jeho pùvod
by mìly zabezpeèit stávající právní pøedpisy a jejich
dodr�ování pìstiteli a dodavateli sazenic. Pùvod by mìl
odpovídat lesnickým vyhlá�kám o pøenositelnosti sa-
debního materiálu, proto�e není jedno, jestli se na kon-
krétní stanovi�tì vysadí sazenice, pocházející z jiných
geografických podmínek. Zvlá�tì dùle�ité je to pro do-
dr�ení pùvodu z obdobných vý�kových vegetaèních stup-
òù. Jinak by se mohlo stát, �e se na�i potomci budou
potýkat s obdobnými problémy, s jakými se nyní my
potýkáme ve vìt�inì na�ich hor � nepùvodní smrkové
porosty neznámého pùvodu nebo z jiných míst Evro-
py, které nejsou schopny odolávat rùzným zátì�ím.
Proto bychom se mìli zcela vystøíhat pou�ití sazenic
dubù z Maïarska nebo dokonce Holandska, co� je
bì�nou praxí, potøebujeme-li vìt�í sazenice.

Sadebnímu materiálu je tøeba vìnovat nále�itou péèi
� od výbìru u pìstitele, pøes transport a dal�í manipu-
laci a� po výsadbu. Pro lesnickou výsadbu se jeví jako
vhodnìj�í sazenice prostokoøenné, proto�e zde je vý-
raznì ni��í riziko primární deformace koøenového sys-
tému oproti obalované sadbì. Na druhou stranu to
klade vy��í nároky na péèi o sazenice pøi dopravì a
skladování (nesmí dojít k zaschnutí koøenového systé-
mu) a omezuje to termín výsadby na èasné jaro a pozdní
podzim. Dále je tøeba si uvìdomit, �e ka�dé poranìní
sazenice mù�e v budoucnu zpùsobit deformaci pøi rùs-
tu a v�dy je branou pro vnik rùzných patogenù (hub)
do døeviny.

Samostatnou kapitolou je vztah mezi pùdou a saze-
nicí. Musíme si uvìdomit, �e se nejedná o historicky
vzniklou lesní pùdu, ale po mnoho generací kultivova-
nou pùdu zemìdìlskou. Zvlá�tì orná pùda (i
v produkènì ménì pøíznivých oblastech) bude obsaho-
vat jiné pomìry �ivin, pravdìpodobnì s nadmìrným
obsahem dusíku. Jeho pøítomnost se projeví intenzív-
ním rùstem nejen sazenic, ale i buøenì. Sazenice navíc
mohou trpìt na podzim mrazíky, kdy je�tì nedojde
vlivem zvý�eného obsahu dusíku k vyzrání døevních èástí.
Dal�ím problémem spojeným s pùdou je otázka my-
korhizních organismù. To jsou houby a bakterie, které
�ijí v symbióze s koøeny rostlin. Jejím hmatatelným
dùsledkem pro laika je napø. rùst hub v lese, a to kon-
krétních druhù pod urèitými druhy stromù. Absence

tìchto organismù mù�e pùsobit problémy s kvalitním
rùstem sazenic.

�kody mù�eme zpùsobit i vlastní výsadbou. Není
jedno, jakým zpùsobem a v jakém období bude prove-
dena. Mìl by to øe�it opìt projekt, ale pak je dùle�ité
dodr�et technologickou kázeò. Nìkteré zpùsoby výsad-
by mohou po�kodit nebo deformovat koøenový systém
(napø. výsadba pod motyku nebo �tìrbinová výsadba),
jindy bude potøeba pou�ít speciální zpùsob výsadby
z dùvodu pùdních podmínek (v podmáèených nebo
mrazových polohách bude vhodná vyvý�ená sadba).
Dále je tøeba sazenice zasadit dostateènì hluboko, aby
nezùstal odkryty koøenový systém, na druhou stranu
nesmíme sazenici �utopit� � povrch zeminy by mìl být
v úrovni koøenového krèku.

Velice dùle�itým opatøením bude ochrana sazenic
pøed buøení a pøed �kodami zvìøí. Prvnímu je mo�no
se bránit ji� pøi výsadbì úpravou nejbli��ího okolí saze-
nice rozprostøením drcené kùry, slámy, nebo jiného
mulèe, popø. textilní plachetky, které zabrání nebo
alespoò zpomalí nástup buøenì. Proti �kodám zvìøí se
jeví nejúèinnìj�ím opatøením plo�ných výsadeb oplo-
cení. Toto oplocení musí být dostateènì vysoké, aby
v zimì pøi snìhové pokrývce nedo�lo k jeho snadné-
mu pøekonání srnèí nebo jelení zvìøí. Dále musí být
dostateènì pevné, aby vydr�elo alespoò po dobu 5
let, ne� dojde k zaji�tìní kultury a v neposlední øadì
musí být kvalitnì provedeno i jeho provedení pøi zemí,
aby se do oploceného prostoru nedostal zajíc. Proble-
matická je ochrana proti hrabo�ùm a jiným my�ovi-
tým, kdy je jedním mo�ným zpùsobem ochrany insta-
lace berlièek pro káòata v zimním období (tehdy do-
chází ke �kodám), kterému by mìla být dávána pøednost
pøed pou�itím rodenticidù.

V pøípadì, �e bude pou�ito odrostkù, je mo�no po-
u�ít i individuální ochranu jednotlivých sazenic formou
ochranných tubusù nebo pomocí drátìného (králièího)
pletiva. Vìt�í sazenice a tubusy je tøeba fixovat vhodnì
dimenzovanými kùly, co� bývá jedním z problémù �
pou�ívají se rùzné latì a jiný odpadový materiál, který
brzy u zemì uhnije a svou vahou pak stahuje sazenici
k zemi. Dùle�itou roli hraje i vý�ka této ochrany. Mìla
by být taková, aby neumo�nila srnèí nebo jelení zvìøi
dosáhnout na obna�ený kmínek nebo dokonce termi-
nální výhon. Zde je dobré zvá�it, jaká zvìø mù�e na
konkrétní lokalitì �kodit.

Pøi pou�ití vìt�ího materiálu pro výsadbu jsme èasto
svìdky pou�ití odpadu ze zahradnicky orientovaných
�kolek. To se projevuje na vzhledu sazenic � chybí ter-
minál nebo je terminálù více, kmínek je deformovaný
èi po�kozený, popø. se projevují jiné vady. Takové sa-
zenice jsou vhodné pro tvorbu bonsají nebo vy�adují
velkou péèi, aby se z nich staly pøijatelnì rostlé stromy
v rámci porostu.

A dostáváme se k následné péèi. Bohu�el, zde je
nejvìt�í kámen úrazu. Pokud se podaøilo zajistit kvalit-
ní sadební materiál, ten nepo�kodit a správnì vysadit,
mù�e na�e sna�ení pøijít vniveè tím, �e se o výsadby
dále nepostaráme. Lesní zákon stanovuje pro výsadby
v lese lhùtu, po kterou je tøeba se o výsadby starat,
ne� dojde k tzv. zaji�tìní kultury. Tato doba je bì�nì
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udávána jako pìtiletá. Po této dobì se má za to, �e ji�
sazenice odrostly buøeni a terminály mají dostateènì
vysoko, aby na nì nedosáhla zvìø. Kromì toho je ji�
vytvoøen kompaktní porost. Pro zalesnìní zemìdìlské
pùdy bychom v urèitých pøípadech (závislých spí�e od
aktuální situace) mìli poèítat s tím, �e se péèe mù�e i
prodlou�it (i kdy� dotace je mo�ná jen po dobu pìti
let). Následnou péèi pøedstavuje pøedev�ím ochrana
pøed buøení a pøed zvìøí. Nejjednodu��ím a nejèastìj-
�ím opatøením proti buøeni jsou rùzné zpùsoby o�íná-
ní. Mù�eme o�ínat okolí jednotlivých sazenic nebo vy�í-
nat pruhy mezi øadami sazenic. Mù�eme i mulèovat,
ale to je vìt�inou finanènì nákladnìj�í a efekt nemusí
být odpovídající. Boj s buøení pramení z poznatkù les-
níkù a z jejich naøízení. Z tohoto pohledu mù�e být za-
jímavý poznatek z nìkterých existujících výsadeb na
orné pùdì, �e v  konkrétních podmínkách nebyla péèe
o výsadby dostateèná (v podstatì neexistovala), pøesto
se i pøes poèáteèní neutì�ený stav sazenice dokázaly
prosadit a dnes ji� plnì prosperují.

Za velmi dùle�itou je tøeba pova�ovat ochranu proti
�kodám zvìøí. V pøípadì oplocení je to neustálá kont-
rola kvality tohoto opatøení, proto�e jediný zajíc doká-
�e v oplocence po�kodit nebo pøímo znièit vìt�inu vý-
sadby. Velmi dùle�itá je kontrola v pøípadì individuál-
ní ochrany. Zde je potøebné zjistit, zda dosedá k zemi,
není po�kozena, zároveò s tím se kontroluje stav kot-
vení (doporuèuji kontrolu v�ech kotvících kùlù po první
zimì, proto�e vlivem mrazu mù�e dojít k povyta�ení
kùlù ze zemì a tím sní�ení (popø. úplného zru�ení) kot-
vícího efektu. V pøípadì, �e nebylo pou�ito oplocení
(pøedev�ím u bohu�el nejbì�nìj�ích smrkových, ale i
nìkterých bukových výsadeb), je nutno pou�ít ochran-
ných repelentních nátìrù. Konkrétních prostøedkù
existuje více. Musí být zaøazeny do seznamu schvále-
ných prostøedkù, které vydává ka�dý rok MZe.

Opatøení jako hnojení není potøebné (viz vý�e). Zá-
vlaha lesnických sazenic by nemìla být také aktuální,
jiná situace by mohla nastat u pou�ití vìt�ích sazenic.
Obecnì by mìlo platit, �e zálivku bychom mìli prová-
dìt v opravdu extrémních pøípadech (nezvykle dlouhá
sucha pøedev�ím v jarním období a v první polovinì

léta) a podle zásady, �e bude pou�ito vìt�í mno�ství
vody v men�ím poètu dávek. Vlastní zálivku pak pro-
vádìt brzo ráno nebo naveèer.

Pokud v�e bude provedeno podle vý�e uvedených
zásad, mìla by na bývalém poli (louce) po zhruba pìti
letech existovat vznikající mlazina, která bude zákla-
dem pro nový les.

Seznam pou�itých právních pøedpisù

Relevantní pøedpisy ES

� Naøízení Rady (ES) è. 1257/1999 ze dne 17. kvìt-
na 1999 o podporování rozvoje venkova prostøed-
nictvím Evropského zemìdìlského orientaèního a
záruèního fondu (EZOZF), kterým se také pozmì-
òují a ru�í urèitá naøízení, ve znìní naøízení Rady
(ES) è.1783/2003 ze dne 29. záøí 2003.

� Naøízení Komise (ES) è. 445/2002 ze dne 26. úno-
ra 2002, kterým se stanoví provádìcí pravidla k
naøízení Rady (ES) è. 1257/1999 o podpoøe pro
rozvoj venkova z Evropského zemìdìlského orien-
taèního a záruèního fondu (EZOZF), ve znìní naøíze-
ní Komise (ES) è. 963/2003.

� Naøízení Komise (ES) è. 2419/2001 ze dne 11.
prosince 2001, které stanoví podrobná pravidla pro
provádìní integrovaného administrativního systému
pro nìkteré podpùrné programy spoleèenství, jen�
byl zøízen naøízením Rady (EHS) è. 3508/1992.

Tuzemské relevantní pøedpisy
� Zákon è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, v platném

znìní.
� Zákon è. 289/1995 Sb., o lesích a o zmìnì a dopl-

nìní nìkterých zákonù (lesní zákon), v platném znì-
ní.

� Zákon è. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
Èeské republiky (katastrální zákon), v platném znì-
ní.

� Zákon è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského
pùdního fondu.

� Zákon è. 50/1976 Sb., o územním plánování a sta-
vebním øádu (stavební zákon).

� Zákon è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a kraji-
ny, v platném znìní.

� Vyhlá�ka è. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon
è. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukèním ma-
teriálem lesních døevin.

� Vyhlá�ka è. 139/2004 Sb., kterou se stanoví po-
drobnosti o pøenosu semen a sazenic lesních døevin,
o evidenci o pùvodu reprodukèního materiálu a po-
drobnosti o obnovì lesních porostù a o zalesòování
pozemkù prohlá�ených za pozemky urèené k plnì-
ní funkcí lesa.

� Zákon è. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úøadech, v platném znìní.

� Zákon è. 219/2003 Sb., o uvádìní do obìhu osiva
a sadby pìstovaných rostlin a o zmìnì nìkterých
zákonù (zákon o obìhu osiva a sadby).

� Zákon è. 229/1991 Sb., o úpravì vlastnických vzta-
hù k pùdì a jinému zemìdìlskému majetku, v plat-
ném znìní.
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Plevele nebo divoké zeleniny? Hela Vla�ínová

Ptaèinec �abinec
(Stellaria media) Hviezdica prostredná

I kdy� symbolem jara jsou snì-
�enky a bledule, tahle nenápadná
bylinka doká�e kvést èasto je�tì døí-
ve ne� ony. Její kvítky jsou tak ne-
patrné a nì�né, �e si jich v�imne-
me, teprve kdy� se skloníme a� tìs-
nì nad ni. Je to jedna z mála
bylinek, které mù�eme sbírat po celý

rok a vy-
u�ívat i bìhem

mírných zim, kdy je èerstvá zeleni-
na vzácnìj�í. Zøejmì to vìdìli i na�i
dávní pøedkové v neolitu. Archeo-
logové zjistili, �e tato salátová bylin-
ka byla vyu�ívána u� pøed tøemi ti-

síci lety. V dne�ní dobì ji vnímáme
jen jako plevel, který z témìø v�u-
dypøítomných semínek vzchází hlav-
nì mezi na�í hýèkanou zeleninou,
v�ude, kde je v pùdì dostatek dusí-
ku. Je to bylinka hou�evnatá a vytr-
valá, ze které mù�eme získat hou-
�evnatost a vytrvalost i my. Jako je

obvyklé u v�ech planých
rostlin, ponechal si

ptaèinec �abinec
na rozdíl od vy-
�lechtìných zele-
nin bohatou zá-
sobu minerálù

v pøirozeném po-
mìru. Listy obsahuji

mnoho draslíku (pod-
le Henschela kolem
680 mg), vápník a hoø-
èík v pøirozeném po-
mìru 2:1, fosfor,
jsou zásobárnou �e-
leza a navíc i køe-
míku, který je dù-
le�itý pro dobrý
rùst vlasù a neh-
tù. Kromì toho má
témìø tolik vitamí-
nu C jako citrony,
obsahuje karoten,

vitamín B, dále tøíslo-
viny, saponiny, sliz

a dal�í látky. Vzhledem
k obsahu saponinù se ko-

lem nìho vedou uèené spo-
ry, zda je vhodné ho vyu�ívat

jako zeleninu, ale zatím nejsou
popsány �ádné vedlej�í nega-

tivní úèinky. Naopak, saponiny
v malém mno�ství pùsobí léèivì.

Jeho sbìr není vùbec pracný,
vyu�íváme celé horní èásti lody-
�ek, obsypané drobnými lístky, sta-
èí jen utrhnout koøínek a odstranit
dlouhé drsné stonky. Pøi sbìru na
salát se vyhýbáme kvetoucím rost-
linám, proto�e mají hor�í chu�. Mla-
dé lístky mají jemnou oøí�kovou chu�
pøirovnatelnou k mladé kukuøici,
mù�eme ho kombinouvat s jinými
zeleninkami ostøej�í chuti, jako je
tøeba koko�ka pastu�í tobolka,
èesnáèek lékaøský, èesnek medvì-
dí a dal�í.

Nejlep�í je jako souèást salátù,
pøísada do polévek místo petr�el-
ky, do pomazánek, do zapékaných
bramborových a tìstovinových po-
krmù, nádivek, obilnin (pohanka,
krupky), mù�eme jím plnit brambo-
rové ta�tièky, pøidat ho do brambo-
rákù nebo jako petr�elku sypat sy-
rový na hotové pokrmy. Na�i pøed-
kové pou�ívali ptaèinec hojnì i do
�penátu, a obzvlá�� si ho cenili pro
rekonvalescenty, kterým ho dávali
povaøený v polévce jako posilující
prostøedek.

Tuto u�iteènou rostlinku mù�eme
nechávat na záhoncích jako souèást
pøirozeného ekosystému, chrání
pùdu pøed vysou�ením jako mulè a
vzrostlej�í zeleninì nijak významnì
nekonkuruje Pokud se pøece jen
rozhodneme pro pletí, je jí �koda
do kompostu, pokud ji nestaèíme
sníst, mù�eme ji zkrmit domácím
zvíøatùm nebo si ji usu�it na zimu
a pøidávat jako doplnìk tìsnì pøed
dokonèením pokrmù. V Anglii je
zabìhaný zvyk dávat prasatùm a ji-
ným domácím zvíøatùm trpícím ko-
likami velké mno�ství ptaèince a ji-
ných bylin bohatých na �elezo. Sa-
mozøejmì mù�eme vyu�ít i léèivé
vlastnosti ptaèince. Má mírnì mo-
èopudné úèinky a mù�eme ho uplat-
nit i do èistících kùr, pùsobí blaho-
dárnì i na trávení. Odvar léèí zá-
cpu. Zlep�uje i choroby dýchacích
cest, hlavnì usnadòuje odka�lávání
pøi suchém ka�li. V homeopatii se
u�ivá k obkladùm pøi revmatismu,
artritidì a kloubních bolestech. Mast
z ptaèince uklidòuje ekzémy, lupen-
ku a urychluje hojení ran, podobnì
jako èestvá rozemnutá na�.

Nadbytek ptaèince vám po pøe-
ètení v�ech jeho výhod nehrozí, ale
pokud vám pøece jen nìjaký zbu-
de, mù�ete ho vyu�ít jako mulè, pøí-
padnì jako výborné zelené hnojení.

A na závìr pár receptù pro in-
spiraci:

Salát s ptaèincem
Natrhané lístky pampeli�ky,

drobnì nakrájenou cibulku a strou-
hanou karotku smícháme s jemnì
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Staroodrodilí. Smreèok pod lipami
Rád si umývam tvár ráno aj po práci. Koneène máme

záhradu, kde mô�em drie�. V celej dedine �ije to¾ko
¾udí, ko¾ko v na�om vchode v ru�inovskom paneláku.
U� nie som nato¾ko pripútaný k Bratislave. V celom
bývalom Èesko-Slovensku je nás vari hàstka, èo neku-
pujeme morené semeno v supermarketoch. Pí�em si
s pestovate¾mi starých odrôd najmä z Èiech a v obál-
kach si navzájom posielame zrnká. V záhrade na �it-
nom ostrove ich potom sadím a rozmno�ujem
a posielam v obálkach ïal�ím. Niektorí majú prácu so
zemou zakódovanú v priezvisku (Brázda od Prahy). Iní
vystupujú pod umeleckými menami (Aj�a je z Bielych
Karpát, od neho máme stromèeky). Aj�a pí�e bez
mäkèeòov: �Kdyz me po prijezdu z Guatemaly nav-
stivil v marci Wanata, nechal mi tu ruzna semena
(amarant, nejake zeleniny, horskou cizrnu...), a mezi
temi vsemi bylo i nekolik druhu dyni. Nektere jsou
na vareni, jine se pestuji pro sva semena, ktera  se
ususi, uprazi, semelou i se slupkou a dela se z nich
krem na zpusob arasidoveho masla. Toz to su zveda-
vy.� Wanata �kriabe ako kocúr, pí�e ceruzou a pou�íva
trikrát preposlané obálky s preèiarkanými adresami.

* 
Dnes mi u� nepríde èudné, keï mám napísa� èlove-

ku, ktorého som v �ivote nevidel, podrobný list
o �kandinávskej mrkve Crona a podèiarknu� fakt, �e
jej semä tuho vonia po marhuliach. Keï nie je rozhod-
nuté, èi je e�te jar, alebo u� leto, hrdlaèím aj za dvoch.
Nechcem, aby moja �ena �a�ko lopotila. Ani deti. Kve-
ty nerobia, a pritom kvitne zem, na ktorej spoèívajú.

Ïobem motykou do zeme ako ba�ant, èo robí to
isté na opaènom konci záhumienka. Volá sa to tu Smre-
èok pod lipami. Kvety mali kedysi tak málo mien.
V mojom zo�ite.

Vèely sa v kvetoch bieleho maku chúlia,
semeno severskej mrkvy vonia po marhuliach.

Faun s jablkom
Keï dôjdem na miesto, kde sa oèividne deje div

prírody, ob¾úbim si ho a chodím ta potom ka�dý rok.
Ale iba vtedy, ak sa mi podarí vylú�ti� tamoj�í vzorec.
Ak ho neuhádnem, ak nezapadnem, ne�ahá ma to tam.
Príroda ma sama vy�enie niekde inde.

*

Túto jeseò som sa pri vychádzaní z karpatského lesa
zatáral do sadu, kde jablone rástli na kmeòoch vyhlo-
daných starobou, stojac ved¾a akýchsi skamenených
pozostatkov deravých dutín. Na severnej strane, od-
kia¾ kmeò bièujú tie najdrsnej�ie poryvy poèasia, si strom
vyhnal nový mladý, zdravý kmienok tenkosti vetvy.
Kmienkom vypodlo�il korunu ako kolom a tie� ju tro-
chu posunul. V�etky tie jablone zo seba povystúpili
nenapodobite¾ným rastlinným úkrokom o kúsok nabok
a stáli tam vyjdené zo svojich starých vydlabaných kme-
òov akoby z ulít. Z tých viac-menej zostala u� len kôra.
H¾a � tajomstvo veèného �ivota. Takto sa mô�e strom
obnovova� vlastne donekoneèna. Ktovie, ko¾ko trvá,
kým si od�ije jeden �ivot, povystúpi zo seba a zrodí sa
znova z vlastných síl. Strom sa stane svojím susedom
a to sa mô�e opakova� donekoneèna. Napokon sa u�
nedá stanovi� vek takejto premenenej dreviny.

Zo stromu na strom
ako faun pozeral som.

Tie reinkarnované stromy boli nízke. Ovocie mali
stredné alebo celkom drobné, úh¾adné, poèetné, chut-
né, neskoré, nevídané, zdravé. Mo�no ani nikdy neboli
�tepené, ale vyrástli iba z jadierka. Dávalo by to za
pravdu takzvaným kôstkarom, ktorí sadia stromy len
zo semienka a ne�¾achtia ich nijakým �tepením.

Pod¾a v�etkého je taký strom pred svojím zostarnu-
tím a zánikom nato¾ko �ivotaschopný, �e sa vie naèisto
obnovi�.

Ak ho pri premene nik nezaène zachraòova�.
O tieto unikátne dreviny sa stará pán Ján Heczko

(1933), ktorý sa sem pri�enil z Horného Sliezska. Má
tu aj dva pä�storoèné jedlé ga�tany. Rodnú reè zabu-
dol a do stromov sa vraj nerozumie. Spýtal som sa ho,
ko¾ko mô�u ma� jeho jablone rokov. Sto? Len sa za-
smial. O stromy sa zaèal stara� pred 55 rokmi a u�
vtedy boli také. Niekto by sa hanbil ma� ich v záhrade.
Nikdy ich nestriekal nijakou chemikáliou. Susedia mi-
nulý rok pálili trávu, oheò sa rýchlo roz�íril a stromy
stáli v plameòoch. V dutinách tlel oheò. Pre�ili aj to.
U� sa im nemô�e sta� niè.

Modrý anjel
Dlho som sa domnieval, �e ide o mýtus ve¾kosti

mydlovej bubliny, s ktorým ma ka�dý súdny èlovek vy-
smeje.

Modrý anjel Ján Litvák

nakrájenými mladými vrcholky pta-
èince. Jogurt smícháme s tøeným
èesnekem, pøípadnì nivou a vmí-
cháme do bylinek. Mù�eme kombi-
novat i s hlávkovým salátem, na-
strouhanými syrovými topinambura-
mi nebo brukví.

Lu�tìninová pomazánka
s ptaèincem

Na tuku osmahneme nakráje-
nou cibulku, smícháme s jemnì
umletou vaøenou èoèkou, fazolemi
nebo hrá�kem, pøidáme drobnì na-
krájený ptaèinec, pa�itku, pøípad-

nì èesnek medvìdí. Osolíme, ope-
pøíme. Dobøe promícháme, podle
potøeby pøidáme je�tì trochu oleje.

Pomazánku ma�eme na tmavý
chléb, mù�eme ozdobit kouskem raj-
èete, papriky, strouhaným sýrem,
koleèkem vejce a lístky ptaèince.
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Netu�il som, �e nájdenie akejsi starej jablone je úlo-
ha, na ktorú si spomeniem a� pár krokov pred cie¾om.
�e obrábanie pôdy a zbieranie plodov je práve mojou
dávnou povinnos�ou.

Mraky sa tisli k zemi. Napité da�ïovou vodou viseli
nízko nad mestom u� nieko¾ko dní. V�dy naveèer sa
vypr�ali a ráno bola obloha blankytná. No oblaky sa
napokon v�dy prihnali znova a tiesnili sa medzi doma-
mi ako nejaké ve¾ké napasené zvieratá.

S modrým anjelom som sa naposledy videl pri De-
víne. Pri ve�ièke sútoku. Vody sa spojili v slastnom �u-
mení. Anjel krú�ivým grandióznym pohybom prehodil
cez svet svoj modrý �at. Mohol som sa pozera� s ním,
ma� oèi v�ade. Dobre som videl. V�etko bolo modré.
Tvár som mal akoby v ¾ade. Akoby mi ju èosi chladné
umývalo bez �pliechania a pomaly, s pevným neèuj-
ným vr�ïaním. Zvyèajne si tvár umývam sám.

Lí�èia fialka
Nemô�em sa o starých odrodách zhovára� s ka�dým.

Pred dedinèanmi zo Smreèka pod lipami, pozostáva-
júcimi z etnicky èistej maïarskej národnosti, som o tom
ani necekol. Taktie� by som sa pred nimi nezmieòoval
ani o modrom anjelovi alebo o tom, �e si be�ne listu-
jem v príruèke pravopisu. Jediné, pre èo sa vedia nad-
chnú�, je paprika vo fóliovníku.

Me��an je nevyspytate¾ný. Ak mu nepripomínate,
�e �ije �ivot zbavený �ivota, aj on vás nechá v mieri �i�-
ne�i�. Ak sa pred ním prerieknete, �e sú aj iné �ivoty,
zachváti ho potláèaná besnota a bude vám �kodi� tými
najprefíkanej�ími spôsobmi.

Je besnota vlastná aj ¾uïom nepohryzeným lí�kou?

*
Stretol som dnes v potravinách na Klobuèníckej uli-

ci v Bratislave èloveka, ktorý mal pod bradou zavese-
nú vypreparovanú lí�èiu lebku s ko�u�inou. Oslovil som
ho. Pri odpovedaní sa dlho sústreïoval, akoby cielil,
skrytý v poraste.

�Kde sa dá ulovi� taká lí�ka?� spýtal som sa.
�V Karpatoch,� odpovedal.
�A ako sa dá ulovi�?�
�Treba vedie� dobre triafa�.�
Lovec nebol najzhovorèivej�í. No dodal: �Mám tam

e�te druhú.� Viac som sa ho na niè nepýtal. Samostrel
pri sebe nemal. Trofej nosil s hrdos�ou na �títnej �¾aze.

¼a¾a.
Tento deò zasvätil som písaniu o anjelovi
a stretnem èloveka, èo lí�ky loví.
Predtým som nav�tívil antikvariát a doèítal som sa,

�e lí�èí chvost vonia po fialkách. Pribli�ne na �írku pia-
tich prstov od koreòa vyrastá na vrchnej strane chvos-
ta tejto hrdzavej �elmy zmenené osrstenie, èo pouka-
zuje svojím svietením na prítomnos� zvlá�tneho úkazu.
Svetlé a ostré �tetiny tvoria akúsi lysinku alebo tenké
�lté vlasy � a z tohto miesta, vlastne zo �¾azy pod ko�ou
sa �íri nezamenite¾ná vôòa jarných fialiek. Lí�èia �fial-
ka� je väè�ia u li�iakov ako u lí�ok a v èase párenia sa
zväè�uje a vôòa sa stupòuje. No neslú�i na privábenie
páru. Nato by staèilo aj py�mo, ktoré lí�ky vyluèujú
tie�. Nik nespomenie lí�ku vari v inej spojitosti ako
s besnotou alebo prefíkanos�ou, nanajvý� s bystros�ou
� a tu zrazu fialky. A  vypreparovaná lebka na krku
lovca v obchode s potravinami uprostred bratislavské-
ho Starého Mesta na pravé poludnie.

Tu lí�ky dávajú dobrý deò.
Pozoruhodné videnie. Preèo som s anjelom videl

modro? Preèo lí�èí chvost vonia po fialkách?

Nil
Vravím o modrom anjelovi, hoci niekedy sa ustano-

ví vo fialovom rúchu so zlatým lemom. �iva i Kri�na
majú na v�etkých vyobrazeniach modrú ple� � a viera
Indov v to je neotrasite¾ná. O ktorý odtienok modrej
Indom presne ide, �e sú pri zobrazovaní svojich maz-
náèikov práve naò takí hákliví? (Neuverite¾ná slu�nos�,
s akou sa k sebe celá pospolitos� správa pri be�nom
styku, zachádza hlboko do tých najordinárnej�ích situ-
ácií. Uhladenos� je dokonca prikázaním aj medzi prí-
zemnými farmármi, ktorí sa za celý �ivot nevzdialili od
svojho políèka. Raz ráno ma vzalo za ruku malé chlap-
èa a viedlo ma ïaleko za osadu. �ia¾, nezapamätal som
si meno. Chlapec zrazu postál kúsok od pra�nej cesty,
rukou ukázal na výmo¾ a slávnostne riekol: �Please,
sir, do your toilet here.� Vo¾ne by sa to dalo prelo�i�
ako: �Prosím, pane, ráète sa vytentova� tu.�)

Indovia � napriek nedosti�ne rozsiahlej slovnej záso-
be a snahe vyjadri� sa za ka�dých okolností vzletne �
v�etky odtiene modrej a� po fialovú oznaèujú jedinou
slabikou � nil.

*
Uèenci dali modrému anjelovi v behu vekov mnoho

mien, ale známy je aj pod zvlá�tnymi zvukovými zho-
dami, pod ktorými nav�tevuje ústa negramotných ro¾-
níkov v Andách. Nejde ani tak o modrý nádych celej
zále�itosti, ako o prenikavé videnie, ktoré mô�u spre-
vádza� silné modré dozvuky. Ko¾ko je v samotnej reèi
slov, ktoré rozprávajú o videní.

K
R

E
S

B
A
 J

A
R

O
S

L
A

V
 B

A
�

T
A



15Klíèová dírka 1 / 2006

Karel DanìkKeltský stromokruh a �ivot èlovìka

Kelt�tí druidové vnímali charakteristiku �ivota lidí a èasto i jejich osud intuitivnì podle toho, do
jakého roèního období se èlovìk narodil. Tato období spojovali s urèitými stromy. V keltském stro-
mokruhu se støídají období spojená s celkem sedmnácti rùznými stromy za pùl roku - a to po
desetidenních obdobích. Jsou to: jedle, jilm, cypøi�, topol, cedr, borovice, vrba, lípa, oliva, líska,
jeøáb, javor, oøe�ák, ka�tan, jasan, habr, fíkovník. Bìhem roku se tedy opakuje vliv tìchto stromù
v�dy dvakrát (a u topolu dokonce tøikrát). Pro ty, kdo se narodili ve zvlá�� uctívané dny � o jarní
nebo podzimní rovnodennosti, èi o letním nebo zimním slunovratu, platily samostatné, zvlá�tì pøí-
znivé pøedpovìdi, odvozené z vlastností dal�ích ètyø stromù � dubu, bøízy, olivy a buku. Ve stromo-
kruhu nejsou zastoupeny ovocné stromy � nìkteøí to pokládají za znamení, �e ovocné stromy nema-
jí tak silnì vyhranìnou energii. Není to tak docela pravda.
Podíváme se nyní postupnì na jednotlivá období keltského stromokruhu a charakteristiku �ivota
èlovìka, který se v tomto období narodil.

Jedle
(2. � 11. 1. a 5. � 14. 7.)

Energie jedle posiluje vùli k �ivo-
tu, ve spojení s ní lze získat �ivotní
energii, regenerovat své síly. Napo-
máhá tím léèení, oèistì tìla. Pøe-
dev�ím v�ak pøispívá k posílení in-
tuice a pochopení, jakých chyb se v
�ivotì dopou�tíme. Je to strom dlou-
hovìkosti

Vzhled jedle se symbolicky pro-
jevuje i ve vzhledu èlovìka � bývá
obdaøen chladným pùvabem. Stej-
nì jako jedle je elegantní a origi-
nální. Pohrou�en do sebe, s nedù-

vìøivostí si prohlí�í
okolní svìt. Mù�e mít
pocit osamìlosti. Ve
spoleènosti mù�e vyni-
kat dùstojností a zdr-
�enlivostí - své mínìní
o druhých si radìji
nechává pro sebe.
Pøesto ochotnì pomá-
há, kdy� je to zapotøe-
bí. Jeho vrozená hou-
�evnatost a vytrvalost
(a� umínìnost) mu po-
máhají øe�it neøe�itel-
né. V�e co dìlá, dìlá
velmi peèlivì a zodpo-
vìdnì. Mohlo by se
zdát, �e èlovìk - jedle
je nudný, ale není to
pravda. Je spí�e tì�-
ké mu porozumìt.
Spoleèný �ivot s tako-
vým èlovìkem je v�dy
zajímavý, nebo� bývá
velmi vzdìlaný a zku-
�ený. V lásce nebývá
zrovna ��astný, proto-
�e na svého partnera
klade pøíli� velké ná-

roky a èasto ho svou nedùvìøivostí
odradí. Kdy� se ale zamiluje doo-
pravdy, je to láska neznající hranic.
Výbìr partnerù v�ak bývá velkým
problémem. Navzdory své køehkosti
�ije dlouho.

Jilm
(12. � 24. 1. a 15. � 25. 7.)

Statný strom se �tíhlým kmenem
symbolizuje fyzicky pøita�livé lidi.
Vyznaèují se du�evním klidem a
pohodou. Doká�ou se dobøe ovlá-
dat, své emoce a soukromé problé-
my zpravidla pøed okolím skrývají.
Jsou cti�ádostiví a pracovití. Daøí se

jim i ve vedoucím postavení, ale
obvykle bývají velmi nároènými �éfy,
nebo� u svých podøízených nestrpí
�ádné vady a chyby. Umí si dobøe
vybírat kolektiv, v nìm� pracují a
pokud mo�no i své spolupracovní-
ky a proto jsou v povolání èasto
úspì�ní. Jsou rozhodní a �ikovní.
Smysl pro humor jim pomáhá pøe-
konávat jejich obèasné sklony k des-
potismu. Milostný �ivot nemají jed-
noduchý. Jejich povaha vy�aduje od
partnera notnou dávkou tolerance
a vytrvalosti. Kdy� se ale podaøí vy-
budovat partnerství s takovým èlo-
vìkem, najdete v nìm partnera
s køehce u�lechtilou a rozvá�nou
povahou.

Cypøi�
(25. 1. � 3. 2. a 26. 7. � 4. 8.)

Silný krásný strom, který se po-
dobá zdravému a ��astnému èlovì-
ku. Má vzácnou povahu, doká�e se
tì�it ze �ivota a z jeho drobných
ka�dodenních radostí. Doká�e být
snad za v�ech okolností spokojený
a klidný a pøedpokládá, �e stejnì
budou �ít i jeho bli�ní. Ve spoleènosti
je pro svou skuteènì sluneènou po-
vahu velmi oblíben, sr�í optimismem
a humorem. Mívá rád pøírodu a
cestování. Cypøi� je èlovìk vyslove-
nì rodinný, cítí se dobøe v harmo-
nickém kruhu svých blízkých. Nesná-
�í konflikty, tak�e se jim sna�í pøed-
cházet. �Rodinná diplomacie� je
jeho specialitou. Má svùj vysnìný
ideál � do�ít se vysokého vìku milo-
ván a milující. Patøí mezi ty vzácné
jedince, kteøí jsou obdarováni snad
nejkrásnìj�ím povahových rysem �
jsou obìtaví a vìrní v pøátelství.
Va�me si Cypøi�ù!
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Permakultura jako zpùsob �ivota rozhovor s Árpádom Mérym

Tohtoroèná zima je poriadna. Snehu aj mrazivých dní je neúrekom.
Záhrada e�te ticho spinká, a tak nám neostáva niè iné, ne� spomenú�
si na uplynulé èasy a plánova� prichádzajúce. Neïaleko odo mòa býva
Árpád Méry. Venuje sa permakultúre u� dlh�iu dobu. Vyu�íva princí-
py trvalo udr�ate¾ného �itia nielen na svojom bydlisku, ale ich aj pro-
paguje a uèí na designerských kurzoch. Poprosil som ho, nech nám
porozpráva, ako on vníma permakultúru a èo pre neho znamená.

Kam a� siahajú tvoje zaèiatky? Odkedy sa
venuje� permakultúre?

Celý �ivot! (smeje sa)
¼udia permakultúrne princípy pou�ívajú aj nevedo-

me. Tieto princípy sú úplne prirodzené, sú vlastne od-
pozorované z prírody, a dajú sa aplikova� v�ade. Aj na
1m2 balkóne v meste, aj na 100ha farme na vidieku.

Keï som býval e�te v paneláku v malom dvojizbo-
vom byte, mal som neskutoène ve¾a kvetiniek. Skú�al
som ich správne kombinácie, aby v jednom èrepníku
mohli by� aj dve tri rastlinky. Neskôr som skú�al aj pes-

tovanie zeleniny
na balkóne vo ve¾-
kých kvetináèoch,
a vie�, �e mi to aj
celkom dobre i�lo!

Ozajstné zaèiat-
ky ale mô�em da-
tova� odvtedy, keï
som si preèítal èlá-
nok pána Konèka
o jeho záhrade.
Fascinoval ma.
Síce som to nemal
vo zvyku, ale chy-
til som pero a na-
písal som mu list.
Na moje poèudo-
vanie mi aj odpo-
vedal. O dva roky
bol zas èlánok
v niektorých novi-

nách. Vtedy som pána Konèka kontaktoval, a hneï sme
si dohodli stretnutie. V tom èase som robil oblastného
zástupcu, tak�e som hneï naplánoval slu�obku tým sme-
rom, a u� mi niè nestálo v ceste ho nav�tívi�. Bol to pre
mòa obrovský zá�itok, a hneï po troch tý�dòoch som sa
stal èlenom Asociácie Permakultúry.
Èo �a najviac okúzlilo v záhrade p. Konèka?

Harmónia, èo tam vládla. Na ka�dom kroku bolo cí-
ti� vy�arovanie p. Konèka. Mal ve¾mi silnú a príjemnú
osobnos�. Mal výnimoèný talent na odovzdávanie vlast-
ných my�lienok. Bol ve¾kým uèite¾om. Asi jeho osobné
kúzlo bolo to, èo ma najviac fascinovalo. Samozrejme
celá záhrada bola oèarujúca. �iadne monokultúry, v�et-
ko so v�etkým súviselo, krásna symbióza rastlín. Ale jeho
vodný systém bol priam excelentný. Na niektoré súvis-
losti a výhody som pri�iel a� po nieko¾kých rokoch.

Vtedy si e�te nemal ani dom ani záhradu. Èo
si bol schopný aplikova� do tvojho �ivota,
kým si �il v meste v paneláku?

Permakultúrne princípy sa dajú aplikova� v�dy
a v�ade, aj keï má� len balkón 2 x 1 m a niè viac.
Ako som u� spomínal, sna�il som sa o symbiózu izbo-
vých rastlín a neskôr o pestovanie niektorej zeleniny.

Z konkrétnych vecí by som mohol spomenú� na-
príklad, �e sme zaèali vyu�íva� pri pestovaní zeleniny
v�etky rozmery priestoru na balkóne. Vytvorili sme
malý vodný systém. Kúpil som ve¾ké sudy a zaèali sme
s triedením odpadu, aj keï e�te v meste nebol zabez-
peèený separovaný zber. Èo sa dalo, to sme odo-
vzdali do zberu. Rodièia u� aj vtedy záhradníèili, tak-
�e z bioodpadu sa stal super kompost.

Bolo to hlavne ale obdobie uèenia. Kupoval som si
knihy s podobnou tematikou, priamo permakultúrne
publikácie e�te ve¾mi neboli. Èítal som o prírodných
princípoch, èo a ako funguje, o ekológii, o odpado-
vom hospodárstve, o �etrení a lep�ej vyu�ite¾nosti
energií.

A najdôle�itej�ie bolo, a to musím zdôrazni�, �e som
zaèal chodi� na permakultúrne akcie. Stretával som
sa s ¾uïmi, ktorí mali u� praktické skúsenosti. Mali u�
kus cesty za sebou, vyskú�ali niektoré veci a aplikovali
ich na na�e podmienky. Obrovské mno�stvo infor-
mácií sa dá získa� u� aj z �obyèajných� debát.

V neposlednom rade Permakultúra je o postoji
a spôsobe myslenia. Bolo ú�asné stretáva� sa s ¾uïmi
s takým neobyèajne vysokým morálnym cítením.

¼udia musia pochopi�, �e permakultúra nie je len
o vzoroch, o designe. To je u� dôsledok! V prvom rade
je dôle�itý ich postoj k �ivotu, etika ich konania. Aj
najlep�í design je na niè, keï to nejde zvnútra.

A preto odporúèam trávi� èo najviac èasu s ¾uïmi
podobne zmý�¾ajúcimi. Cez existujúce preká�ky ich
dostane pozitívna energia a nad�enie, èo vy�arujú.
Ktorú akciu by si vyzdvihol, ktorá mala na
teba najväè�í vplyv?

Pribli�ne dva roky, ako som sa stal èlenom Asociá-
cie Permakultúry, som bol na ve¾kom designérskom
kurze v ju�ných Èechách vo Vy��om Brode. Dva roky
po tomto kurze som zas absolvoval uèite¾ský kurz
v Seèovciach. Som neskutoène ��astný, �e som mo-
hol absolvova� práve tieto kurzy, kde nás uèili Geor-
ge Sobol a Patsy Garard. Podarilo sa im vytvori� na
kurzoch skutoène nádhernú atmosféru. Z toho duchov-
ného naplnenia èerpám e�te dodnes.
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sa zhováral
Peter Batka
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Má� nejakú milú príhodu z kurzov?
�a�ko poveda�. Celý kurz bol nádherný. Ka�dý de-

tail mi dal nieèo. Nezabudnute¾nos� týchto kurzov pri-
niesla atmosféra a duchovno celého kolektívu. Na ka�-
dej predná�ke, v ka�dom slove sa dalo cíti�, �e to uèi-
telia myslia vá�ne a robia to zo srdca.

Boli sme na náv�teve Biofarmy GÍTA. Oni sa okrem
pestovania zeleniny zaoberali aj chovom zvierat. Do-
stali sme chutné kozie mlieèko a syry. Neuverite¾ne
ve¾kú silu malo to, �e èlovek videl na vlastné oèi, �e to
nie je len teória, ale skutoènos�.
V èom sa prejavilo to, �e si absolvoval tie
kurzy? Do èoho si sa pustil po kurzoch?

Ako som spomínal, u� aj predtým sme chodili do
záhrady pomáha� rodièom. V záhrade sme sa sna�ili
vysádza� star�ie hú�evnatej�ie odrody, ktoré zná�ali
extenzívne formy pestovania. Pod stromèekmi a kríkmi
sme nechali trávu, alebo ako niektorí hovoria burinu.
Nanosili sme tam polená, aby sme vytvorili vhodné
prostredie pre u�itoèné zvieratká a hmyz. Odvïaèili sa
nám tým, �e redukovali �kodcov na úroveò, kedy u�
ich pôsobenie v záhrade bolo zanedbate¾né. Tým pádom
sme mohli úplne vynecha� v�etky chemikálie z pesto-
vania. A pomaly sa tam zaèala vytvára�, a vytvára sa
aj teraz, prírodná lesná záhradka.

Trávu okrem mulèovania teraz u� zu�itkujeme aj
s tým, �e sa nám krásne rozrastá populácia králikov.

Pod¾a metódy �lenivého záhradkára� okopávaná
èas� na�ej záhradky je minimálna. Takto pestujeme ozaj
len tie rastlinky, ktoré sme zatia¾ nedokázali vypesto-
va� inak. Pár rokov skú�ame pestova� ra� a �paldu
bezorebným spôsobom. Na tom malom kúsku sa nám
to celkom dobre darí. Minulý rok poèas konvergencie
sa koneène podarilo vybudova� jazierko na da�ïovú
vodu.
Ako je to s domom? Aj v dome sa Vám podari-
lo uplatòova� princípy permakultúry?

Dom zaèali stava� moji rodièia. Z rodinných dôvo-
dov sa ale stavba nedokonèila. Po istom èase a slede
udalostí sme sa dohodli, �e stavbu dokonèíme my. No
a to bola e�te väè�ia výzva ne� záhrada. Pri záhrade
zná�ali rodièia niektoré pokusy celkom dobre, ale dom
bol predsa len tvrd�í orie�ok.

Rozhodol som sa po�iada� o pomoc. Teoretické ve-
domosti som mal na celkom dobrej úrovni, ale s pra-
xou to bolo vtedy hor�ie. Vlastne sa dá poveda�, �e aj
toto rozhodnutie bolo v súlade s permakultúrnymi prin-
cípmi, lebo ka�dá aj najmen�ia skupina usilujúca sa
o ten istý cie¾ je efektívnej�ia a produktívnej�ia ne� ko-
nanie hociktorého indivídua. Tak�e sme si urobili v rámci
5P ve¾ký design pozemku.
Mohol by si vysvetli�, èo to je 5P?

Pøíjemné Pracovní Potkávání Pøátel Permakultúry.
Je to vlastne neformálne stretnutie priaznivcov per-
makultúry. Na týchto stretnutiach sa okrem vymý�¾a-
nia teórií veci aj skutoène zrealizujú. Je u� tradícia, �e
posledné 5P sa deje na Mikulá�a, kde mô�e da� ka�dý
návrh na 5P.

Kto má výzvu, ku ktorému vyrie�eniu by potreboval
pomoc ostatných, alebo bude robi� nieèo, èo by mohlo
zaujíma� aj iných, mô�e navrhnú� svoju aktivitu do za-

radenia medzi akcie 5P. Zoznam 5P akcií je publiko-
vaný na web stranke a v na�om èasopise Klíèová dír-
ka. Takýmto spôsobom mô�eme získa� praktické skú-
senosti tým, �e popri tom pomô�eme iným.
Ako to vyzeralo na tom 5P?

Zúèastnila sa ho ú�asná skupinka ¾udí. Urobilo sa
hodný kus práce. Medzi ¾uïmi boli profesionálni archi-
tekti, záhradní stavitelia a ¾udia z rôznych iných obo-
rov. Nehovorím, �e celý plán bol kompletne pod¾a
môjho gusta, ale pri�iel som na ve¾mi zaujímavé veci.
Bol som udivený, ko¾ko prvkov som si vôbec nev�imol
a nevedel som, �e ich máme, napriek tomu, �e som
sem chodil u� roky. Niektoré na�e krásne predstavy
sme museli rovno ru�i�, niektoré sme zmenili alebo sme
ich premiestnili na vhodnej�ie miesto. Nakoniec som
ale bol s výsledkom ve¾mi spokojný. Sila skupiny je
neprekonate¾ná. Toto 5P malo e�te aj ïa¾�í efekt. Moji
rodièia sa koneène stretli s ¾uïmi z permakultúry. Vi-
deli, �e títo ¾udia sú vysoko �kolení odborníci vo svojom
obore.

Permakultúra nie je len také �jedna pani poveda-
la�, ale ka�dý prvok je opodstatnený a podlo�ený fak-
tami.

Zrejme vtedy nastal ten zlom, keï rodièia nadobudli
dôveru a dali súhlas k prestavbe.
Vie� poveda� zopár príkladov, èo ste prerába-
li?

Vybrali sme niektoré prieèky, aby boli izby vzdu�né,
svetlé a nám lep�ie vyhovujúce. Kanalizáciu sme upra-
vili tak, aby sme ju mohli rozdeli� a zvlá�� odvies� �edú
vodu do koreòovej èistièky. Takto vyèistená voda bude
slú�i� na zalievanie záhrady. Prirobili sme prístre�ok,
aby sme lep�ie chránili severnú stranu. Zru�ili sme
gará�, ktorá bola aj tak ve¾mi hlboko, a namiesto nej
bude asi kompostovacia èas� separaèného záchodu.

V záhrade dostala nové miesto bylinná �pirála
a jazierko.
Videl som, �e má� aj vèely. Do akej miery vás
zásobuje vlastná záhrada?

Vèelárstvom sa mi splnil môj detský sen. Je to ú�as-
né a vrelo doporuèujem ka�dému, kto má mo�nos� si
vytvori� k tomu podmienky. Stara� sa o vèely je tvrdá
práca, a má svoje tània, ale zároveò je to ve¾mi upoko-
jujúce. Hlavne keï si v chladných zimných veèeroch
èlovek pochutnáva na medíku z vlastnej záhrady.

Zo záhrady si vieme aj bylinkami aspoò èiastoène
vykry� na�e potreby, a zbytok si nazbierame vo vo¾nej
prírode.

Èo sa týka ovocia a zeleniny, zatia¾ nemô�em pove-
da�, �e by nás na�a záhrada kompletne zásobovala.
A zrejme to ani nikdy nedoká�e. Na druhej strane, je
to neopisovate¾ne dobrý pocit, keï v lete pri obede
v�etko, èo vidí� na stole, je z vlastnej záhrady. Ten obed
chutí úplne inak. Ve¾mi ve¾a zále�í na tom, z akých su-
rovín sa skladá na�a potrava. Jednoznaène lep�ia ener-
gia vibruje pri jedení jedla z vlastnej záhrady. Celá ro-
dina je nad�ená, je to skratka super pocit.
Ïakujem ti za rozhovor, a prajem ti ve¾a
úspechov na ïal�ej ceste pri aplikácii perma-
kultúrnych princípov.
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Lednový námìsíèník
V lednu, za pec si sednu

Leden miesiec první
perné krmie jiesti velí

(z ruènì psaného kalendáøe
na rok 1498, který doporuèuje

v lednu jísti koøenìná jídla,
po sladkém èase vánoèním

mo�no ne� doporuèiti)

Vánoce a masopust
Z církevního hlediska trvá doba

vánoèní od noci z 24. na 25. pro-
since po první nedìli po Tøech krá-
lích (6. 1. � církev den nazývá Zje-
vením Pánì). Následuje pak maso-
pust, který konèí v úterý pøed
Popeleèní støedou. Od ní následuje
období postní. Masopust byl období
radostné, zabíjaèkové a plesové,
vèetnì plesù ma�karních. V období
postním se pak neplesalo.

Kdy odstrojiti
stromeèek?

Nejtradiènìj�ím dnem bývali Tøi
králové. Nìkde se odstrojovalo a�
v sobotu po nich. A je�tì jinde stál
stromeèek a betlém a� do Oèi��o-
vání Panny Marie (2. 2. � Hromni-
ce). To lze doporuèit zvlá�tì tehdy,
kdy� stromeèek v studené jizbì
máte, tak�e jehlièí na nìm dr�í,
nebo kdy� va�e umìlá mrcha nepe-
lichá.

Trocha poezie
z pranostik sebraná
� Tøpytí-li se hvìzdy v noci pøed

Tøemi králi, rodí se hojnì bílí
beránci.

� Nezmrzne-li cikán do Fabiána
a �ebastiána, potom u� ne-
zmrzne. (20. 1.)

� Na svatýho Polykarpa, plná
snìhu ka�dá �karpa. (26. 1.)

� Na Saleského Franti�ka,
meluzína si zapíská (29. 1.)

� Èastý dé�� v lednu mrví hojnì
knì�skou oboru.

ní po pou�ti to není �patný zpùsob,
jak si zkrátit chvíli. Pohled na písek
po týdnu zaène nudit a ani poèet
�idovských anekdot není nekoneè-
ný. A tak si Ka�par odskoèil za dunu
zkontrolovat kadidlo (inu Ka�par)
a napadla ho pøi tom chytlavá me-
lodie. Má-li kapela pøed konkurzem
a postupovými koly na letní festiva-
ly nedostatek nového repertoáru,
mù�e postupovat obdobnì.

Na Tøi krále ráno se mladé dívky
mají celé omývati snìhem, co� jim
zaruèí bìlostnou ple�. Kdo pak se
do studené vody celý ponoøí, má po
celý rok pevné zdraví zaruèeno.
Doporuèuji provádìt zejména po-
èetnìj�ím folkovým skupinám, aby
nemusely ru�it pøedstavení pro ne-
moc. Zpìvaèky snìhem nech� omý-
vá kapelník.

O svatém �ebastiánu
aneb o umanutosti

Svatý �ebastián byl plukovník a
velitel tìlesné strá�e císaøe Diokle-
ciána, který nemìl køes�any rád.
Kdy� se dozvìdìl, �e �ebastián ne-
jen køes�anèí, ale na víru obrací
i jiné, dal jej pøivázat ke sloupu
a vojínùm pøikázal støílet po nìm
�ípy. Mo�ná mu to poradil jeho
kancléø, jeho� nìmou man�elku Zoe
�ebastián uzdravil, èím� mu udìlal
z rodiny peklo. Zmìnil jej tak v je-
helníèek, jak známe z rùzných ob-
razù. Jistá Irena jej ale sòala, a chtì-
la pohøbít, zjistila v�ak, �e je �ivý.
Vyléèila ho a �ebastián nemìl lep�í
nápad, ne� se jít ohlásit Diokleciá-
novi, �e �ije a køes�anèí dál. Ten jej
nechal umlátit �eleznými sochory.
Z toho plyne pouèení, lidem s jinou
kulturou se nevnucuj. (Událost si pøi-
pomínáme 20. ledna)

Jiøí moravský Brabec

Kratochvilné ètení v hluboké úctì k pøedkùm a tradicím,
jako� i k mystifikacím pro tento mìsíc pøipravil

Jiøí moravský Brabec

Leden (lat. Ianuarius) 2004, dle hebrejského kalendáøe mìsíce Tevet (do 23. 1.) a �vat roku 5764,
lednový úplnìk jest v oznaèení americké zálesácké tradice Wolf Moon, co� v na�em jazyce znaèí
Vlèí mìsíc, dle keltského kalendáøe stromù pak do 20. 1. jest mìsíc Beith aneb bøízy, následnì pak
mìsíc jeøábu zvaný Luis.

Poslední uvedená pranostika
bude asi vìt�inì ètenáøù nesrozumi-
telná. Mrvit znamená hnojit, aby
byla bohatá úroda, knì�ská obora
je høbitov, tak�e pøelo�eno z èe�ti-
ny do èe�tiny � mokrý a teplý leden
znamená vysokou úmrtnost v pøed-
jaøí.

Hygiena pøedkù
Potì�te se tím, co podle rakov-

nické vánoèní hry pøinesli Je�í�kovi
prostí obèané. Ukázka ve vás jistì
vzbudí chutì na homoli domácího
sýra, pøipravenou podle tradièního
èeského receptu, který by v Evrop-
ské unii nepro�el:

Dám ti nìkterou homolku,
a� jen rozvá�u tobolku:
ty sou dost pìknì dìlány,
køehky, mastny i dost slany.
Má �ena, kdy� je dìlala,
èasto ruce oplivala,
aby se jich nechytaly,
ne� pìkny, hladky zùstaly.

Tøi králové (6. 1.)
Pùvodnì mágové, pozdìji mudr-

ci z východu, kteøí putovali za Je�í�-
kem, nesouce mu vzácné dary (my-
rhu, zlato, kadidlo). Co se s dary
dìlo po té, a znamenaly-li po útìku
do Egypta materiální zabezpeèení
Svaté rodiny, se neví. Jména králù
byla vynalezena a� ve dvanáctém
století. V Bibli je proto nenajdete.
Ba dokonce tam nikde není psáno,
�e byli némlich tøi. Jejich poèet
v staré tradici kolísal od dvou po
dvanáct.

Dr�me se v�ak lidových tradic.
Pøi�ed�í králové zpívali koledu, kte-
rou pravdìpodobnì slo�ili cestou
(My tøi králové jdeme k vám, �tìstí
zdraví vin�ujem vám�). Pøi putová-
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Kalendáø akcí Permakultura (CS) � plánované akce v roce 2006

F 22. 4. � Akce � Èisté rieky � Baèkov
Garant akce: Marcel Su�ko.
Kontakt: pramen.zivota@stonline.sk

F 28. � 30. 4. � Úvodní kurz � Vi�òov
Garant akce a lektor: Marcel Su�ko.
Kontakt: pramen.zivota@stonline.sk

F 1. 5. � Minikonvergence SR � Seèovce
Garant akce: Marcel Su�ko.
Kontakt: pramen.zivota@stonline.sk

F 12. � 14. 5. � 5P � zahradní struktury
� Bla�ov u Dunajskej Stredy
Garance: Zita P., Árpád Méry. Kontakt: arpadmery@atlas.sk

F 9. � 11. 6. � Konvergence PK (CS) � Rozmarýnek Brno
Garant akce: Èestmír Holu�a.
Kontakt: Cestmir.holusa@lipka.cz

F 29. 6. � 4. 7. � EPC 8 � Jezírko Brno
Garant akce: Pavla Jandáková.
Kontakt: pavla@permakultura.cz

F 10. � 23. 7. � Úplný designerský kurz � Vícemily
Garant: Marcel Su�ko. Lektoøi: Marcel Su�ko, Árpád Méry
Kontakt: pramen.zivota@stonline.sk;
David Nìmeèek, dnaaz@seznam.cz

F 14. � 16. 7. � 5P � vodní systém � Buèany u Trnavy
Garant akce: Vilo �imek. Kontakt: dorota@slovanet.sk
Lektor: Èestmír Holu�a

F 29. 7. � 6. 8. � Letní tábor � Baèkov
Garant akce a lektor: Marcel Su�ko.
Kontakt: pramen.zivota@stonline.sk

F 8. � 10. 12. � 5P � Mikulá�ské � Rohozov
Garant akce: Pavla Jandáková.
Kontakt: pavla@permakultura.cz

Permakultura (CS)
je mezinárodní nevládní organizace, sdru�ující èleny z Èech, Moravy,
Slezska a Slovenska. Vznikla jako obèanské sdru�ení v roce 1997.

v SR: Patricia Èernáková
Hajnalov mlyn 68, 962 65 Medovarce
tel.: +421 (0) 907 167 907
e-mail: kancelaria@permakultura.sk

v ÈR: Permakultura (CS)
Lipová 20
602 00 Brno
e-mail: pk@permakultura.cz

Kontakt

Podmínky èlenství
Èlenství vzniká:
� pøímo, po absolvování Úplného

kurzu permakulturního designu
� se souhlasem rady � vyplnìním pøihlá�ky (fyzic-

ká osoba)
� na návrh rady se souhlasem Valné hromady

(právnická osoba)
Èlenství je øádné, pokud èlen platí èlenské pøíspìv-
ky, je dosa�itelný a spolupracuje.
Èlenský pøíspìvek èiní 500,� Kè/Sk roènì.
Je mo�né pasivní èlenství za 100,� Kè roènì.
Organizace zaplatí èlenský pøíspìvek 1 800,� Kè
roènì. Za stejnou cenu je mo�né bioregionální èlen-
ství � minimálnì ètyøi zájemci v jednom regionu.

Cíle
� propaguje a roz�iøuje my�lenky PK
� sdru�uje absolventy PK kurzù
� garantuje kvalitu a úroveò odborných lektorù vyuèujících na

PK kurzech
� garantuje dodr�ení mezinárodnì uznaného programu kurzù

a tím zaji��uje i uznání absolventských osvìdèení v zahranièí
� zprostøedkovává kontakty s ostatními národními asociacemi

PK a dal�ími subjekty
� zprostøedkovává výmìnu praktických zku�eností a ovìøuje

pøevzaté struktury a systémy v na�ich zemìpisných podmín-
kách

� zprostøedkovává pøístup k novým informacím
� informuje o výrobcích a technologiích, které vznikly podle

PK principù

Prosíme v�echny zájemce, aby se v�dy a dostateènì dlouho pøed zaèátkem akce ohlásili na kontaktní adresu
a vy�ádali si aktuální a upøesòující informace ohlednì konané akce. Také mù�ete oèekávat úèastnický poplatek na
nìkterých akcích. Pro jistotu se na akce, které Vás zajímají, dívejte i do kalendáøe akcí na www.permakultura.cz/sk �
tam budou podrobnìj�í informace, které si zadají organizátoøi akce spolu s garantem sami
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