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P RVKY PK
V ÝKOVÉ

Patricia Èernáková, DPD

PLÁNOVANIE

V predchádzajúcich èlánkoch sme
venovali pozornos vyuitiu dostupných energií a zdrojov na naom pozemku v prospech tvorby dizajnu.
Dnes budeme pokraèova v tomto duchu tzv. výkovým plánovaním. Ak
väèina ¾udí túi po krásne rovnom
pozemku, ¾udia, ktorí privoòali k permakultúrnemu dizajnu, na prvý poh¾ad
nepochopite¾ne, nemajú problém
s pozemkom vo svahu, resp. sklonitým pozemkom. Pri tvorbe permakultúrneho systému toti môu vïaka
sklonu pozemku získa nieko¾ko pomocníkov, ktorí sú schopní èas práce (energie) vykona za ¾udí, prípadne
im aspoò u¾ahèi rozhodovanie o
umiestnení prvkov.
Jedným z najdôleitejích pomocníkov je gravitácia. Vïaka nej môeme naplánova vodné systémy tak,
aby hybnou silou bola príalivos
Zeme. Táto dostupná samoèinná energia nám umoòuje nadizajnova aj rozsiahlejie územia so samozavlaovacími systémami. Systémy zavlaovacích
kanálov a svejlov (záchytných kanálov) v kombinácii s jazerami, nádrami a pod. dokáu oivi aj ve¾mi suché
oblasti, dokonca otepli prostredie.
Nádherným príkladom je farma pána
Seppa Holzera v Rakúsku.
Pre menie pozemky je výkové
plánovanie dôleité pri rozhodovaní
o rozmiestnení jednotlivých truktúr vo
svahu, pokia¾ je ete moné takéto
rozhodnutia urobi. Je rozumné a praktické umiestni svoje obydlie pod pramennú zónu, pretoe tak môete získa teèúcu vodu z prameòa samospádom. (Pramenná línia sa zväèa
nachádza vo svahu na zlome, kde sa
kopec mení z konkávneho na konvexný, ale pozorovaním môete zisti, kde
prirodzenie pramení voda). Praktické
a rozumné môe by umiestnenie kôlne s drevom voèi domu, senníka voèi
matali, protipoiarnej záchytnej nádre s vodou, trstinovej èistièky odpadových vôd.
Spodné èasti svahu sú náchylnejie na mráz, preto by sme zeleninovú
záhradu nemali umiestòova v údolí.
Podobne studený vzduch stekajúci
v noci po úpätí svahu môeme pri
výkovom plánovaní zjemni výsadbou
vetrolamov nad obydlím èi záhradou.
K praktickým radám patrí tie upozor-

nenie, e umiestnenie domu priamo
v sedle alebo na vrchole kopca síce
prináa ve¾kolepé poh¾ady na krajinu,
ale je z energetického h¾adiska ve¾mi
nároèné, pretoe sú nutné kvalitnejie izolácie a opatrenia voèi poveternostným zmenám. Najoptimálnejí je
z tohoto h¾adiska juný svah, ktorý
prináa dostatok slneèného svitu a je
prirodzenou ochranou proti severnému vetru. Najèastejou chybou, s ktorou sa stretávam pri poradenstve, je,
e ¾udia ignorujú tieto faktory a zakúpia si pozemok za výhodnú cenu, ktorý je vak orientovný v krajine nevhodne pre trvalé vyuívanie èi pestovanie, napr. pozemok severného èi
západného svahu, kde nedostatok sln-

ka spôsobuje problémy s chladom,
premokrenosou.
Nástroj výkového plánovania prináa i estetický rozmer, keïe terasovité záhrady sú poh¾adovo efektné,
najmä s vyuitím suchých oporných
múrikov, schodísk, svejlov vysadených
drevinami, èi s drobnými vodnými systémami jazierok a vodopádov.
Kombináciou princípu zónovania
(x), sektorovej analýzy (y) a výkového plánovania (z) získame akoby tri osi,
ktoré nám presne urèia umiestnenie
prvku v priestore pomocou vyluèovacej metódy. Je jednou zo základných
pomôcok pre výber vhodnej lokality
pre stavbu domu èi nákup pozemku.

SPOMIENKA

V ivote sú udalosti, ktoré nemôeme zmeni alebo ovplyvni, ale
len prija. Takou bol aj odchod náho priate¾a Michala Nemáka.
Jeho meno je urèite známe medzi priate¾mi prermakultúry. Viacerí
navtívili permakultúrny projekt v Ponickej Hute, kde spolu s manelkou Jankou postupne skúali realizova krásne zelené mylienky. Keï
ich predstavy a sny prerástli rozmer malej záhrady, nali svoj kus zeme
naïaleko Krupiny. Tu mohli uplatni ve¾ké mnostvo informácií, ktoré
získavali na kurzoch, prednákach, na stretnutiach s odborníkmi z rôznych oblastí permakultúry a v neposlednom rade intenzívnym samotúdiom. V krátkej dobe sa im podarilo postavi krásny nízkoenergetický
dom, izolovaný slamenými balíkmi, s hlinenými omietkami, jazierko,
koreòovú èistièku, vysadi les, ovocný sad, zamulèova produkèné plochy, pripravi vèelín a plánov ostalo ve¾a. V ich realizovaní bude
pokraèova takisto zanietená permakultúrnièka Janka.
Lebo, ako hovorieval Michal, keï pracujete, vskutku milujete ivot. A on ho miloval
Marika a Ivan ikovci
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téma:

HLÍNA

A HLINÌNÉ STAVBY

HRUBÉ HLINÌNÉ OMÍTKY NA SLAMÌNÝCH STÌNÁCH

Michal Navrátil

G ERNOT M INKE . F OTO : M ICHAL N AVRÁTIL

Mìl jsem to tìstí se s tìmito lidmi
osobnì setkat a naèerpat od nich trochu mylenek a pár receptù na míchání
hrubých hlinìných omítek, které bych
rád v tomto èísle zveøejnil. Nejdøíve je
nutné pøipomenout, e neexistuje jeden správný recept, jak namíchat hlinìnou omítku pro omítání slamìných
balíkù. Pouhé opisování receptù je
k nièemu, pokud nepochopíte filozofii a dùvody, které daného èlovìka
ovlivnily pøi sestavování takovéto smìsi. Proto se pokusím uvést spoleènì
s autory receptù i dùvody, které je
k tomu vedly.
Gernot Minke (Nìmecko) se vìnuje výzkumu hlinìného stavitelství od
roku 1977. Patøí k nejvìtím odborníkùm v této oblasti. Po mnohaletých
zkuenostech s pouíváním nejrùznìjích smìsí se zaèal soustøeïovat na míchání omítek bez pøímìsí organického materiálu (sláma, konopí, piliny),
který nedodrováním vìtracího reimu
pøi vysychání omítek mùe vést ke
vzniku plísní na povrchu hlinìných

omítek. Po vyschnutí omítek a následném postøíkání stìny èistým lihem sice
dojde ke znièení spór plísní, ale pøedevím eny tento problém vnímají negativnì. Recept na hrubou omítku od
pana Minkeho by tedy vypadal takto:
1 díl hlíny, 2 díly písku 04 mm, 1 díl
písku 02 mm. Podíl hlíny vùèi písku
se mìní podle toho, jaká se pouívá
hlína. Testy se provádí tak, e se namíchaná smìs nanese v síle 1 cm (plocha 1x1 m) na stìnu a po vyschnutí
se sleduje, jestli jsou na vzorku trhliny
a jestli je omítka dostateènì tvrdá.
Pokud vzniknou výrazné trhliny, je
nutné sníit mnoství hlíny.
Výhody: snadné nanáení na stìnu pomocí zednické líce.
Nevýhody: vìtí náchylnost na
praskání, nií schopnost regulace vlhkosti v interiéru domu.
Athena a Bill Steenovi (USA) se
vìnují stavbám slamìných domù pøes
20 let. Ve svých receptech hodnì
pouívají naøezanou slámu a to z dùvodu lepího provázání smìsi. Hrubou
omítku míchají v tìchto pomìrech:
1 díl hlíny, 1 díl písku 04 mm a 1 díl
slamìné øezanky. Namíchanou smìs
nechají odleet v mokrém stavu dva
dny. Díky tomu se v omítce zaktivují
procesy, které vedou ke zvýení pevnosti omítky po jejím vyschnutí. Tento postup je pouívaný pøedevím
v Japonsku.
Výhody: v omítce se po vyschnutí
takøka netvoøí trhliny, velmi dobøe reguluje vlhkost v interiéru domu.
Nevýhody: pracnìjí zpùsob nanáení.
Tom Rijven (Holandsko) se vìnuje slamìnému stavìní ji 16 let. Za
tuto dobu si vyvinul vlastní systém stavìní, který se v mnohém lií od standardního zpùsobu slamìného stavìní.

B ILL S TEEN . F OTO : M ICHAL N AVRÁTIL

Doba, kdy se informace o hlinìném a slamìném stavìní èerpaly jen ze zahranièní literatury, je u pravdìpodobnì za námi. Díky nìkolika zapáleným lidem se do Èech a na Slovensko podaøilo nalákat pár zajímavých
osobností ze zahranièí, které zde pøedávaly své zkuenosti. Lidé jako Gernot Minke, Athena a Bill Steenovi
a Tom Rijven zde zanechali nesmazatelnou stopu informací a nových pohledù na ekologické stavìní.

Jeho filozofií je pouívat v hlinìných
omítkách co nejmení mnoství písku, aby hlinìné omítky byly skuteènì
hlinìné a ne pískové. Takovéto omítky dokáí nejlépe regulovat vlhkost v
interiéru domu. Hrubá omítka na slamìné balíky se míchá v pomìru: 5 dílù
hlíny, 6 dílù slamìné øezanky, 2 díly
pilin, 1 díl písku 04 mm, 0,5 dílù fermentované vody. Fermentovaná voda
se pøipraví tak, e se do sudu dá 1/3
zrní z obilí, celý sud se zaplní vodou a
nechá se odleet alespoò 4 dny. Vzniklá fermentovaná voda bez zrní se pouije do hlinìné smìsi. Díky ní a díky
jednodennímu odleení namíchané
smìsi vznikne omítka tvrdá jako kámen.
Výhoda: vysoká schopnost regulace vlhkosti v interiéru domu.
Nevýhoda: smìs je urèená pouze
k nanáení na slamìné balíky, nanáení na stìnu je velmi pracné, dlouho
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vysychá, v omítce se tvoøí velké trhliny.

T OM R IJVEN . F OTO : M ICHAL N AVRÁTIL

Vechny tøi uvedené recepty se od
sebe zásadnì lií a kadý z nich má
nìjaké výhody a nevýhody. Podklad
na slamìných balících se pro vechny
tøi omítky pøipravuje stejným zpùsobem. Je potøeba nejdøíve slamìnou
stìnu navlhèit vodou a pak vzít rozmoèenou hlínu v konzistenci jogurtu
a vetøít ji do slamìných balíkù. Na takto pøipravený podklad (neèeká se na
vyschnutí) se hned nanáí hlinìná
omítka.

Byliny a hlinìné omítky
Moná zprvu neobvyklé spojení, ale
pøi hlubím zauvaování spojení logické. Do dnení doby byly byliny v hlinìných omítkách vyuívány pøedevím
k dekorativním úèelùm nebo k provonìní interiérù. Pøi výrobì nìkterých
speciálních omítek dochází k problému s jejich pevností. Velká èást výrobcù tento problém øeí pøidáváním
rùzných derivátù, které zajistí zvýenou soudrnost omítky. Pouívané
deriváty nejsou sice zdraví kodlivé, ale
z mého pohledu je to nìco, co nepa-

tøí do hlinìných omítek, pokud se mají
propagovat jako pøírodní produkty. Po
dvou letech výzkumù jsem pøiel na
urèitou spojitost mezi nìkterými jíly
a bylinami, která vedla pøi smíchání
tìchto materiálù ke zvýení pevnosti
hlinìných omítek. Po konzultaci se zahranièními odborníky mi bylo rázem
jasné, e jdu cestou, která jetì není
pravdìpodobnì nikým probádaná.
V souèasné dobì vyrábím nìkteré sé-

P ØÍRODNÍ STAVITELÉ TO DÌLAJÍ V BAHNÌ
 N ATURAL B UILDERS

DO IT IN

rie omítek s pøímìsí bylin, ale rád bych
tímto smìrem el dál pøi vývoji nových produktù. Bohuel jsem specialista na hlinìné omítky a ne na rostliny. Rád bych touto cestou poádal
o pomoc. Hledám odborníka, který rozumí rostlinám po chemické stránce
a byl by mi nápomocen pøi vývoji
nových hlinìných materiálù. V pøípadì zájmu mi prosím napite na adresu
navratil@rigi.cz.

Max Vittrup Jensen

M UD

Lidé èasto mívají pøedstavu, e stavitelé z pøírodních materiálù jsou tak trochu astní amatéøi hrající si
jako prasátka v bahnì, kdy staví nìco na zpùsob malé chladné zemljanky bez pomoci jakékoliv techniky.

F OTO : M AX V ITTRUP J ENSEN

U jsem zanechal pokusù tuto pøedstavu zmìnit, pravda je toti ve skuteènosti trochu jiná. V posledních deseti
letech jsem navtívil øadu hlinìných mezinárodních vì-

deckých konferencí v Nìmecku (a národních konferencí
v Brnì a Bratislavì), studoval jsem na univerzitì Adobe
Construction College v El Ritu, Novém Mexiku (Vysoká
kola konstrukcí z nepálené hlíny  pozn. pøekladatele).
Nauèil jsem se mnohému o cob v Cob Cottage Company v Oregonu, o Earthships v Novém Mexiku, o CEBs,
kdy jsem pracoval pro Oskam  producenta strojù pro
výrobu nepálených cihel. Také jsem poøádal a navtívil
øadu kurzù s tìmi nejzkuenìjími lidmi z oboru v Evropì.
To není zase tak patné pro pouhého astného amatéra.
Vechny tyto zkuenosti mne nauèily, e hlína je jeden
z nejuniverzálnìjích a nejzdravìjích stavebních materiálù, které známe. Navíc je jí vude relativnì dostatek, je
lokální, obnovitelná a levná. Ale co to skuteènì je ta hlína? Nebo lépe: Co to pøesnì je hlína, kterou pouíváme
ve stavebnictví?
Pod pojmem hlína zpravidla oznaèujeme smìs sloenou z písku, jílu a rùzných dalích pøímìsí. Ovem snaíme-li se posoudit její vhodnost pro stavební úèely, sledujeme zejména její základní vlastnosti. Profesor Gernot Minke mezi tyto vlastnosti øadí: ztráta objemu sesycháním,
vazební síla (pøilnavost hlinìné omítky), odolnost proti
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F OTO : R OMAIN A NGER , CRAT ERRE

odìru, pevnost v tlaku, pevnost v tahu, pevnost okrajù
a absorpèní schopnosti (pohlcování vlhkosti). Pokud hlínu pouíváme k malování èi na finální omítky, dùleitá je
rovnì barva. Vechny tyto vlastnosti jsou ovlivnìné øadou parametrù, jako napøíklad pøesné chemické sloení
pouitého jílu, mnoství a typ písku, velikost molekul písku i jaké jsou vlastnosti pouité vody. Je velký rozdíl, kdy
pøi pøípravì smìsi pouijete zásaditou nebo kyselou vodu!
Dále vlastnosti znatelnì ovlivòují vláknité materiály
obsaené ve smìsi. Ty mohou hlínu pøemìnit na hlínu
pouitelnou k malování, na hlínu na finální omítky o tloukách 2  3 mm nebo a na hlínu, z ní se pod silným
tlakem vyrábìjí nepálené cihly nebo cob (pøímìs 60 
 70 % slámy pro stavbu stìn rukama).

Pìkné na této vìdì je, e nejlepím zpùsobem, jak se
vemu nauèit, je prostì jít a sám si to vyzkouet. Nic není
lepí ne nakopat místní hlínu, smíchat ji s vodou a celou
nebo nasekanou slámou a prostì zkusit nìco vytvoøit. A
u omítnout nìjakou zeï nebo postavit hlinìnou pec. Ucítíte ten léèebný efekt hlíny ulpívající na vaem tìle nebo
prostì zakusíte èinnost, kterou Vám rodièe celý ivot zakazovali, protoe byste se upinili.
Jakmile se dostanete tak daleko, mùete zaèít èíst rùzné kníky o hlinìném stavitelství. Nae bible v tomto
oboru je The Hand-sculptured House napsaná spoleèností Cob Cottage Company. Nauèí Vás témìø vemu, co
potøebujete k návrhu a stavbì pøekrásného domu. Pokud
dáváte pøednost vìdeètìjím publikacím, mohu doporuèit
knihy Gernota Minkeho. V této fázi pro Vás rovnì bude
uiteèné zúèastnit se nìjakého kurzu. Pochopitelnì mohu
doporuèit ty poøádané naím Centrem pøírodního stavitelství, nebo jsou zamìøeny hlavnì na praktickou stránku
vìci. Spolu se zkuenou americkou lektorkou a pøírodní

Max Vittrup Jensen,
PermaLot Centrum pøírodního stavitelství,
www.permalot.org
PS: Na naem webu je ke shlédnutí foto-manuál, jak
si postavit hlinìnou pec.

F OTO : M AX V ITTRUP J ENSEN

F OTO : G AEL T REHET

stavitelkou nabízíme stáe a speciální kurzy v prùbìhu roku
2010. Samozøejmì jsou i dalí kurzy, které bìhem roku
mùete navtívit.
Nedávno jsem se zúèastnil kurzu Hlinìné omítky II:
Pedagogická metodologie v udritelném stavitelství poøádaného Evropskou kolou pro hlinìné stavitelství v Nìmecku (angl. European School for Earth Building). Kurz je
pomìrnì drahý a urèený pøedevím pro vyuèující, na druhou stranu je velmi kvalitní. Nauèili jsme se zde øadu nejrùznìjích testù. Uvedu zde ten nejpouènìjí a zároveò
nejjednoduí: Vezmìte 1 kilogram hlíny ze dvou rùzných
míst vzdálených od sebe pár kilometrù. Z kadého vzorku
zkuste udìlat 5 a 7 sloupkù (kadý pøesnì z 200 g hlíny)
tak, e do prvního z nich pøidejte 20 ml vody, do druhého
40 ml, do tøetího 60 ml atd. Zkuste sloupky postavit tak,
aby byly co nejvyí, ale zároveò drely svùj tvar.
Tento jednoduchý porovnávací test krásnì poukáe na
rozdílné vlastnosti jílù a na základì jeho výsledkù (zda sloupek nepraská, jestli dobøe drí pohromadì apod.) budete
schopni posoudit, kterou zeminu pouít pro vá projekt.
Kurz zahrnoval øadu rùzných technik a mnì se nejvíce
líbila Sgrafitti  technika, kdy nanesete postupnì na sebe
øadu rùznì barevných vrstev a vykrabáváním rùznì hlubokých rýh rùznými nástroji tvoøíte své dílo  jak to mùete
vidìt na titulní stránce www.permalot.org.
Doufám, e take cítíte tu touhu Udìlat to v bahnì!
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MAROCKÝ TUK (T ADELAKT )

Petra Oratorová, M.Arch.

Marocký tuk  Tadelakt byl Evropì poprvé pøedstaven v roce 1988, kdy skupina osob z Nìmecka uspoøádala výpravu do Maroka, aby zjistila nìco víc o této velké neznámé. Tadelakt byl tak neznámý, e nikdo ani
nevìdìl, jak tento název vyslovovat. Nepochází z Evopské stavební tradice a ukazuje, jak málo vlastnì víme
o východních kulturách. Pouíval se dávno v minulosti v dobì antiky k utìsòování nádrí na vodu a pozdìji
jako povrchová úprava v orientálních lázních a palácích.

Èitìní a oetøování
Marocký tuk lze bìnì oetøovat suchým nebo vlhkým
hadrem èi houbou, k èitìní je urèeno marseillské mýdlo.
Nedoporuèují se klasické saponáty a jiné agresivní prostøedky. Tadelakt desinfikuje díky vysoké alkaliènosti.

Oblasti pouití
Tadelakt je interiérová omítka, která je vodìodolná a také
odolná vùèi vysokým teplotám nikoli vak vùèi mrazu. Lze
jej bez problémù pouít i jako dekorativní povrch u krbu,
pece a jiných horkých ploch.
Je velmi vhodný do moderních koupelen i do sprch,
van a umyvadel místo obkladù do míst s pøímým pùsobením vody.
Jeho velkou pøedností je to, e se jedná o èistì minerální, pøírodní a nejedovatou smìs, bez chemických sloek
a umìlých pøísad. Díky jílové sloce a závìreènému mýdlovému oetøení nepropoutí vodu.
Díky vlastnostem, jako jsou vodotìsnost, pevnost povrchu a jeho tvárnost, lze vyrábìt umyvadla, vany a jiné
koupelnové pøedmìty plnì funkèní a velice estetické.
Velkou pøedností marockého tuku je monost dosáhnout jednotného designu, sladìním povrchu stejným druhem pouitého materiálu a barev èi kombinací barev.
Je vhodný na vìtinu bìných podkladù, jako vápenocementová omítka, panelová èi sádrokartonová stìna, be-

V pøedchozích letech bylo v Laánkách uspoøádáno nìkolik semináøù zamìøených na práci s marockým tukem.
V bøeznu letoního roku byly Laánky ji poètvrté místem setkání zájemcù z celé republiky, kteøí se z rùzných
dùvodù chtìjí nauèit pracovat s marockým tukem. Mezi
tìmito zájemci jsou obvykle øemeslníci, kutilové, architekti, eny i mui. V pøíjemné tvoøivé atmosféøe vznikne kadoroènì nìkolik drobných tadelaktových dílek. A den je
zakonèen povídáním o tomto stále jetì novém a neprobádaném materiálu.
Lidé, kteøí s tímto materiálem bìnì nepracují, nedokáí zvládnout práci s velkými plochami, proto zaèaly vznikat mení ploky jako kombinace tadelaktu s jinými materiály.
Technika provádìní je pomìrnì pracná a vyaduje také
speciální náøadí a to hladítko s oblými hranami a letící
kámen.
Mení plochy zvládne po krátkém prokolení kadý, kdo
je trochu zruènìjí. Velké plochy naopak vyadují praxi.
Je nutná pøesnost v dodrení pracovních postupù, míchání barevných odstínù, doby schnutí a také vytrvalost pøi
vlastní práci. Jakmile jednou zaènete, nesmíte práci pøeruit, dokud vám to nedovolí hrana nebo jiné ukonèení
plochy urèené pro tadelakt.
F OTO : P ETRA O RATOROVÁ

Tadelakt má svoji pøirozenou svìtle edou a naloutlou barvu a jeho krása se zvýrazní pøidáním pøírodních zemitých pigmentù v prákové formì. Pigmentování tadelaktu je jednoduché a existuje nekoneènì mnoho barevných moností. Je moné pouívat evropské pigmenty,
jako jsou okry, italská èerveò, anglická èerveò a jiné. Prùmyslové syntetické pigmenty je také moné pouít. Volba
je pøímo na spotøebiteli, zda upøednostní krásu pøírodních
pigmentù nebo irokou nabídku tìch syntetických. Avak
abychom zabránili prasklinám, není vhodné tadelakt pøibarvovat vìtím ne 10-ti procentním mnostvím pigmentu.

Marocký tuk
 tvoøivá dílna v Laánkách

S TADELAKTEM .

Pigmenty

ton atd. a hlavnì na oblé, zakøivené stìny, sloupy, klenby
aj. Je vak dùleité, aby podklad byl vyrovnaný, pevný,
drsný, suchý a savý. Nanáí se ve dvou tenkých vrstvách
a poté se utahuje a zaleuje pomocí speciálního kamene.
Je to práce pomìrnì zdlouhavá a nároèná na trpìlivost,
témìø meditativní. Na zaschlý povrch se nanáí ochranná
vrstva, Marseillské mýdlo. Tato vrstva se po nanesení vsakuje do povrchu a vytváøí prùsvitný lesklý film, který má
schopnost odpuzovat vodu a neèistoty.

P RÁCE

Berberové si znalosti o této øemeslné tradici pøedávali
z generace na generaci a neexistovala ádná dokumentace, ani technické standardy. Kvalita provedení tadelaktového povrchu se tedy v Maroku dodnes velmi výraznì lií
od øemeslníka k øemeslníku.
Dnes je moné v Maroku tadelakt vidìt na sloupech
veøejných i soukromých budov, ve kolách, vstupních portálech, klenbách i na drobných keramických pøedmìtech
pro denní pouití, jako jsou vázy, popelníky a pod.
Tadelakt je exkluzivní materiál, vypadá masivnì a noblesnì, pùsobí nadèasovým dojmem. Evropan, který se setká s tadelaktem, neodolá pocitu, e se jej musí dotknout.
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Ptal se Jan Bílek

M ICHALA N AVRÁTILA

Rád bych vìdìl, jak souvisí tvoje
vzdìlání s pøírodním stavitelstvím?
Nesouvisí vùbec. Jsem vyuèený
elektrikáø a ke stavìní jsem se dostal
díky svému otci, který pøed patnácti
lety zaloil stavební firmu. On sám je
ve skuteènosti zámeèník, ale protoe
mìl výborné organizaèní schopnosti,
zaloil firmu a tam zaèal vznikat jakýsi
stavební smìr, kterým v podstatì jdu
dodnes. Deset let jsme dìlali na plno
od rána do veèera v klasické stavaøinì
a za tu dobu se nám podaøilo vybudovat díky tátovi pomìrnì dost silnou
firmu. Po deseti letech u jsme nemuseli dìlat dvanáct ètrnáct hodin dennì,
ale u tøeba jen osm. Take nám zaèal
zbývat èas, abychom se mohli zaèít
vìnovat vìcem, které nás baví. Táta
v edesáti odeel do dùchodu a do firmy u chodí jen jednou za èas zkontrolovat její chod. A já jsem se zaèal
vìnovat pøírodním stavbám. Pøíroda
mì zajímala odmala, a kdy jsem zjistil, e se dá stavba s pøírodou urèitým
zpùsobem prolnout, zaèalo mì to bavit èím dál víc. A tak jsem se dostal
tam, kde jsem. Dnes nejvíce pracuji
s hlínou, která mì uchvátila, a stavím
vlastní dùm z pøírodních materiálù.
A jaký byl prapùvodní impuls?
Musel jsi pøece nìkde být a vidìt
takovéto stavitelství, nebo sis to
musel pøeèíst, nìco na tebe silnì
zapùsobilo
Zaèalo to naím rozhodnutím, e
koupíme v rámci firmy pozemky a na
nich nìco postavíme. Nevìdìli jsme
ale co. V té dobì urbanistka paní Maková, která zaèala projektovat lokalitu, øekla mimochodem: Mohli byste
tu postavit nìjaký nízkoenergetický
nebo ekologický domek. Já o tom
tehdy nevìdìl vùbec nic, ale na tento
popud jsem se tématem zaèal zabývat
a podaøilo se mi nakontaktovat Ligu
Ekologických Alternativ v Praze. Oni
tehdy organizovali dvì cesty po Rakousku a Nìmecku po ekologických,

pasivních a nízkoenergetických stavbách. Já se k nim pøipojil a pøi jedné
z cest jsem se seznámil s panem architektem Brotánkem. Vidìli jsme jak
domy, které byly supermoderní, tak
domy slamìné. A v tìch slamìných
domech to na mì dýchlo. Ty domy
mají jiného ducha, byly jiné, jinak jsem
se tam cítil. A nevím, jestli to bylo
lidmi nebo materiálem. Byla tam cítit
osobnost toho èlovìka. Kdy se velo
do tìch supermoderních barákù, byl
tam cítit architekt. Tam nebyl cítit duch
majitele, jeho vyjádøení. V té dobì
jsem vìdìl, e urèitì budu chtít vlastní
dùm slamìný.
Projekt Sluneèní ulice byl zapoèatý, ani bys o tom vem nìco
víc vìdìl?
Chtìli jsme nìco vytváøet, ale nevìdìli jsme vlastnì co. Nali jsme nejdøív lokalitu, zaèali jsme hledat lidi,
spojili jsme se p. arch. Brotánkem
a ono se to zaèalo pomalièku skládat
a nabírat smìr. Tehdy jsem øekl: Dobrá, pokusíme se udìlat lokalitu nízkoenergetických domù. Koncepci ekostaveb jsem v té dobì tolik nepropagoval, protoe si myslím, e ekologické
stavby jsou vìc budoucnosti a pomìrnì hodnì lidí u v té dobì slyelo více
na nízkoenergetické a pasivní domy.
To bylo hlavním, prvoøadým tématem
Sluneèní ulice.
Take tento tvùj malý domek je
i tvým prvním slamìným domem?
Úèastnil ses pøedtím nìjakých
workshopù?
To je první slamák a prakticky bez
workshopù. Nìco jsem vyèetl a rùznì
si pozjioval postupy výstavby.
Kde jsi tedy nabyl vechny ty
bohaté znalosti a zkuenosti
s hlínou?
Zpoèátku samozøejmì z kníek, první taková brourka se jmenovala Slamìný dùm a vydala ho Rosa. To byl
základ. Pak od paní docentky abièkové  díky její kníce Hlinìné stavby
jsem se s ní seznámil. Hlína pro mì

M ICHAL N AVRÁTIL . F OTO : L ACO  VEC

Michal Navrátil  spolumajitel stavební firmy RIGI a èlen rady Ekodùm, o. s., a Sdruení hlinìného stavitelství  je jedním z prvních, kteøí se v Èeské republice zaèali profesionálnì zabývat výrobou hlinìných omítek
a zabývá se zároveò i stavbami z pøírodních materiálù. V roce 2003 zahájil v Hradèanech u Brna spolu
s dalími lidmi realizaci projektu Sluneèní ulice, lokality pro bydlení, sloené z nízkoenergetických a ekologických domù.

zaèala být tak zajímavý materiál, e
jsem si øekl, e ho budu vyrábìt. A kdy
si èlovìk nìco takového øekne, musí
najednou udìlat spoustu pokusù a profesionálnì se tomu vìnovat. Tak jsem
se vlastnì dostával do fáze, kde jsem
dnes. A dalí vìc byla, e jsem se tehdy nebál oslovovat lidi, kteøí patøí ke
pièce. Díky tomu jsme napøíklad
uspoøádali workshop s Tomem Rijvenem, o kterém jsem vìdìl, e mnì
hroznì moc pomùe. Tak jsem sedl
do auta, jel do Nìmecka a v podstatì
jsem si pro nìho osobnì zajel. Jinak
by nepøijel, jak mi pozdìji øekl.
Take neznámý èlovìk pøijel za
uznávaným odborníkem a on ti
na to kývnul, jo?
Ono je to paradoxní. Kadý si myslí,
èím známìjí èlovìk, tím bude nedostupnìjí a ono je to naopak. Já se
dnes nebojím obrátit na ty nejlepí,
protoe vím, e jsou to ti nejskromnìjí lidé  a u z jakéhokoliv oboru.
Hodnì mi pomohl i Marek Vlèek ze
spoleènosti Hlinìný dùm. Díky nìmu
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jsem se zaèal spoléhat pøedevím sám
na sebe. Oslovil jsem ho s návrhem,
e bychom spolu dìlali hlínu, on by se
vìnoval vývoji a já obchodu. Po roce
se ovem rozhodl odejít a já se najednou musel postavit na vlastní nohy a
zaèít se vìnovat i vývoji.
Tedy spousta náhod. Zaloil jsem
pùjèovnu anglických kníek a neziskovku, kde jsem nakoupil zahranièní kníky  hlavnì o hlínì.
Ale teorie je nìco jiného ne
praxe. Tu si zkouí naostro
na vlastním domì?
Jako první jsme ve Sluneèní ulici
stavìli tátùv dùm. Na nìm jsem se uèil
pracovat s barevnými omítkami. Dopadlo to patnì, protoe jsem jetì
nezvládal nìkteré techniky. Ale díky
tomu jsem se odrazil a získal praxi.
Pochopil jsem podstatu. Mùj dùm je
zas odrazovým mùstkem do omítek
designových. U se nejedná jen o barvu, ale i o zpùsob zpracování. Chci
ukázat ostatním, jakým smìrem si
myslím, e by hlína mìla jít. Aby to
nebyl materiál, který jen dìlá nìjakou
práci, napøíklad pracuje s vlhkostí, ale
aby to byl i materiál výtvarný.
Málokdo ví, e se u nás v Èeské
republice rozjídí program Malování
barvami zemì pro Jihomoravský kraj,
kde se uèí uèitelé na rùzných kolách
malovat s hlínou. To jsou podpùrné
vìci, které mì tìí a k nim jsem chtìl
vlastnì dospìt. Skloubit teorii s praxí
mi vcelku problém nedìlá. Deset let
jsem profesionálnì tmelil sádrokartony, ve stavaøinì jsem pracoval s finálními povrchy a ona ta øemesla se jednodue prolínají
Tedy dokáe odhadnout z teorie,
co by mohlo fungovat a co ne?
Já jsem spí na ruce, ne na hlavu,
spí mi dìlá problém nìco vymyslet
Hledám jednoduchou cestu a skládám
si vìci díky signálùm. Snaím se stále
vnímat  pøi kadém setkání s jakýmkoli èlovìkem. Mnohdy se amatér
zeptá na nìco, na co já bych se v ivotì nezeptal vidí to jinak a já si
toho snaím vímat a snaím se ten
pohled zahrnovat do vìcí, které vytváøím  pohledy jiných lidí. Proto dnes
tøeba stavím dùm, jeho souèástí je
i hostinský pokoj. Ten pro sebe pokládám za ivotnì dùleitý, protoe
chci, aby k nám lidi chodili. Aby chodili zajímaví lidé, a tito zajímaví lidé
vdycky pøinesli nìco zajímavého.
Vlastnì je to taková pracovna
(smích).

Jde tedy o funkci toho pokoje?
Døíve nìco podobného existovalo
u bohatích lidí  uvítací pokoj,
salón pro hosty
Ano. Hostinský pokoj je pro návtìvníky zajímavý v tom, e je skuteènì pro nì, èlovìk vnímá, e je zde
vítaný a oèekávaný. Je nìco jiného
slyet: Dobrá, pøijïte na návtìvu, my
vystìhujeme dìti z pokoje a tam pøespíte. Otec v Tanzánii potkal èlovìka, který na svém ranèi vybudoval
chatku pro lidi, kteøí pøijedou ze zahranièí  kdokoliv. U byl v dùchodu a
toto byla jeho jediná monost kontaktu
s cizím svìtem, s cizími názory. Ten
èlovìk se bál, aby na stáøí nezùstal
sám. To je to, èeho se i já bojím nechci zùstat sám. A prostì ve chvíli,
kdy èlovìk dìlá nìco jiného ne ostatní, zaène být magnetem.
Co je tak zajímavého a fascinujícího na hlínì a slámì?
Primitivnost! Mnì se líbí primitivnost tìchto materiálù, jednoduchost
jejich zpracování a univerzálnost. Pøedevím u hlíny. Vzít materiál z vedlejího pole a dát si ho do domu je nìco
úasného. Ve stavaøinì se na vechno
pouívají speciální materiály, u neexistuje napøíklad jedno lepidlo, existuje dvacet, padesát druhù lepidel, kde
vechno musí být pøesnì poskládané,
aby to fungovalo, a myslím si, e se
to hodnì moc vechno stává nadmíru
sloitým. Hlína, sláma, døevo  to jsou
materiály, ze kterých se dá postavit
celý dùm; tøeba z hlíny se  podle toho
jak se namíchá  dá udìlat závìtrná
fólie, parotìsná fólie, pøíèka
zkrátka s pouhými tøemi materiály se
vystaèí u celého domu
Jetì kámen tøeba do základù
No, jetì kámen A funguje to!
Desítky let u fungují domy, které byly
tímto zpùsobem postaveny. Samozøejmì má to i svoje negativa. Nejsou to
jen pozitiva. Tøeba sláma neizoluje tak,
jako bìná tepelná izolace. V mém
domì ètyøicetipìticentimetrová stìna
ze slámy izoluje jako jinak dvacetipìticentimetrová stìna. A dvacet centimetrù rozdílu prostoru není málo.
Materiály jsou sice zadarmo, ale následné lidské práce je stranì moc,
a pokud si èlovìk má zaplatit firmu
nebo øemeslníka, je to ve finále draí. Tak to bohuel je.
Vidìl jsem domky, které byly
vystavìny s minimem financí

To asi záleí na pøístupu
a oèekávání, ne?
Tady je jeden velký problém. Dnes
jsou slamìné a hlinìné domy pouze
pro dvì skupiny lidí. První jsou ti nadenci, kteøí si to postaví sami, a pak
je ten dùm relativnì levný. Standardní
zdìný dùm si mùe postavil èlovìk také
svépomocí, ale výsledná cena není a
tak zásadnì rozdílná, jak se nìkteøí
domnívají. Dùleité je pøedevím, jak
velký dùm si èlovìk namyslí. Na mém
domì bylo odpracováno cca 16 000
hodin. A to je na svépomocnou výstavbu stranì moc. Proto je dobré pøi
navrhování velmi peèlivì zváit velikost domu. Druzí patøí bohuel do skupiny lidí, která má finance, ale nemá
èas, a ten dùm si nechá od nìkoho
postavit. Take v podstatì je to pro ty
bohaté.
Je to jako s luxusním zboím,
kterého je málo, tudí výroba je
drahá? Kdyby na to existovaly
zavedené firmy, zavedené materiály, u by s tím byla praxe ve
spoleènosti Neplatíme daò
za to, e to je dnes prùkopnická
vìc?
Je to sloitìjí. Slamìný balík je za
pìtikorunu, kdy má monost vzít ho
z pole. Ale ve chvíli, kdy to nìkdo
zaène vyrábìt a standardizovat, u ten
balík nebude stát 5 korun, nebude stát
ani 50! Bude stát tøeba 100 nebo 200
korun. S hlínou to je to samé. Hlína
je v podstatì za pakatel. Není na tom
nic drahého. Ale kdy se chce zaøadit do nìjakého systému, který tady
u funguje, a je nesmysl se do nìho
nezaøazovat, u tu hlínu neprodává
za 50 halíøù nebo za korunu za kilogram, co jsou náklady. Musí to prodávat za 4 koruny, protoe musí vytváøet prostor pro dealery, musí mít
certifikace, výrobní linku, halu Prostì tím vím najednou náklady vzrostou. Není pravda, e by hlína byla rapidnì levnìjí, kdy se jí bude vyrábìt
víc. Moná e o nìjakou korunu, ale
muselo by se toho vyrábìt kvantum.
Obrovské kvantum! Muselo by se to
stát standardním materiálem jako je
dneska vápenná, vápenno-cementová omítka, co si ale myslím, e se
nikdy nestane.
Jako pøípad nepálené cihly.
Ta vyaduje mení energetické
vstupy ne pálená, a pøesto je
stejnì drahá, ne-li draí.
Ale ví, proè?
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Protoe je to zboí, který dìlá
málokdo.
Není to jenom tím. Zajde-li si do
cihelny, nemùou ti tam dát kadou
cihlu, kterou vyrobí! Musí to nìkdo
tøídit, protoe cihly, které nejdou na
výpal, musí být o nìco kvalitnìjí ne
ty na pálení. Je tam s ní více manipulace a tak dál. Take co se uetøí na
výpalu, dá se do èlovìka, který s tím
má práci. A zase ve chvíli, kdy to má
nìkdo prodávat, musí na to mít certifikáty, systém jakosti, najednou to
nìkdo zaène kontrolovat, jednou za
rok ti dojde èlovìk, který øekne: Tady
mi dáte 20 nebo 40 tisíc, protoe já si
teï sednu ke stolu a za hodinu vám
tady vypíu protokol, e je vechno
v poøádku. Prostì musí trvale prokazovat, e má øízenou výrobu, kde
se nevyskytují anomálie, a cihly budou jedna jako druhá. Co je na jedné
stranì v poøádku, ale na druhé stranì
to zvyuje náklady a cenu. A pokud se
toho vyrábí jen trocha, tak se to výraznì projeví na cenì.
Myslí, e nikdy nedojde
k masovému rozíøení slamìno-hlinìného stavitelství?
Øekni mi, proè se nerozíøilo hlinìné stavitelství po válce, kdy na to
byly nejlepí podmínky? Proè se najednou v edesátých letech vùbec
s hlínou nestavìlo? Bylo to jenom vlivem systému, protoe u v edesátých
letech bylo pro èlovìka levnìjí a jednoduí vzít pálenou cihlu, u ní byla
zaruèena vyí kvalita výstupního materiálu a byly k ní dodávány systémové doplòky, které mu zaruèovaly urèitou kvalitu a pøedevím rychlost pøi
výstavbì. Hlavnì rychlost zpracování, ta rozhoduje! Myslím si tedy, e
tyto pøírodní materiály nikdy nebudou
levnìjí a nikdy nevyjdou stejnì. Vdy
budou výhradou urèité malé skupiny
lidí, která v nich uvidí nìjaké hodnoty
a zaplatí vìtí peníz. Bohuel. Nebo si
tøeba hlínu nakope. To poslední dobou vidím èasto: Hrubé omítky si èlovìk nakope a dìlá sám a jen finálky si
koupí.
A jakou úlohu sehrávají sláma
a hlína v tvém pohledu na svìt?
Co bys jejich pouíváním chtìl
dokázat  tøeba kdy to srovnám
se sklo-elezobetonovým stavitelstvím. Kam smìøuje?
Nemyslím si o sobì, e bych byl
velký ekolog. Slamìno-hlinìný dùm
stavím, protoe se mnì to líbí a pro-
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toe na nìm vnímám spíe výtvarný
prvek, jsou to èisté materiály, které
mají lidský rozmìr. e bych pøíli sledoval mení dopad na pøírodu, to mým
prvotním zámìrem nebylo. Brát si
napøíklad døevo na stavbu z patnáct
kilometrù vzdáleného lesa se mi zdá
logické
Není za tím nìjaké hlubí pøesvìdèení?
Není. V dané chvíli byl pro mì daleko dùleitìjí slamìný dùm jako výtvarný prvek. Není to sterilní dùm,
typový projekt, který se postaví stejný v Praze, Bratislavì nebo v Brnì,
který nectí okolí, nectí èlovìka, nectí
vlastnì nic.
Chápu-li správnì, jsou pro tebe
hlína a sláma nástrojem
k dosaení ducha místa?
A zároveò se na tom umìlecky
realizuje?
Ano, je to ta mylenka. Ruènì toho
zase tolik nevytváøím, ale mám jistou
vizi a hledám lidi, kteøí by ji dokázali
povytáhnout dál, výtvarníky a dalí.
U v zaèátku, kdy jsem zakládal
Picas, vìdìl jsem, e pùjdu cestou estetiky, proto i ten název. Pøed pìti lety
jsem se nejdøív potøeboval nauèit základní, hnìdé omítky. Jedna vìc je
estetika, ale druhá je kvalita. Snaím
se prodávat hlínu, která bude kvalitou
celkovì lepí ne to, co si èlovìk mùe
nakopat sám na pozemku. Napøíklad
se to týká regulace vlhkosti. Od zaèátku roku nedìlám nic jiného ne
pokusy s hlínou, jak ji vylepit, aby
absorbovala vìtí mnoství vody ne
ta, která se zatím prodává. Kdy si èlovìk udìlá hlinìnou omítku sám, tìch
parametrù není schopen dosáhnout.
Povinnost výrobce není nabízet to, co
si mùe standardnì udìlat sám. Za to
je zbyteèné platit
to je pøípad hrubých omítek?
Ano. Bohuel kvalita omítek prodávaných u nás, i vèetnì mých omítek, není taková, jako tøeba v Nìmecku. Bavíme-li se o vlhkosti, tøeba
v Nìmecku jsou výrobci, kteøí se na
ni vyloenì specializují.
Ale právì institut Minkeho, tedy
výzkumná laboratoø pro experimentální stavitelství, ti udìlil
cenu za nejlepí omítky, jestli se
nepletu?
Od Minkeho jsem dostal vyjádøení Udìlal mi srovnávací test s patnácti nìmeckými omítkami na otìruvzdornost. Ani jsem sám neèekal, jak
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to dopadne. Lepí hodnoty ani v Nìmecku nenamìøili. To mì najednou
uklidnilo. Sérii základních omítek hnìdých jsem pøestal vyvíjet, protoe to
byl její strop. Ale to se bavíme o finálních omítkách.
Kadá vrstva omítky má jinou funkci. Na hrubou omítku jsou kladené jiné
poadavky ne na finální omítku. Hrubá omítka musí umìt co nejlépe pracovat s vlhkostí. U finální omítky je
zase nejdùleitìjí otìruvzdornost, to
znamená, aby se nedrolila.
Vrátíme se k té otázce ekologického hlediska, na jakém místì je
tedy pro tebe?
Chci bydlet v prostøedí, které je
èisté.
myslí tím ten dùm zase
ivotní prostøedí uvnitø domu,
mikroklima. V osmdesátých letech se
srovnávala kvalita ovzduí ve venkovním prostøedí a vnitøním, tedy v domì
a tato studie se teï opakovala. A pøilo se na to, e za tìch dvacet let se
kvalita venkovního ovzduí v prùmìru
zlepuje. Máme také èistí øeky, prostì tehdy v osmdesátých letech dosáhlo zneèitìní vrcholu. Dnes se vynakládají finance, aby ivotní prostøedí
bylo èistí. Jenome to se týká venkovního prostøedí. Bohuel ta studie
hovoøí taky o tom, e vnitøní prostøedí v domech se oproti osmdesátým
létùm rapidnì zhorilo. Nastoupila zas
doba chemie v interiérech a podobnì.
Hovoøí o døevostavbách, jak jsou èisté, jsou témìø synonymem pøírodních
staveb. Ale pøitom je to úplnì naopak.
Z mého pohledu døevostavba, tak jak
se v souèasné dobì staví a z jakých
materiálù, vytváøí to nejhorí prostøedí pro bydlení, jaké si mùe èlovìk
vytvoøit. Tìch lepidel co tam je. Napøíklad OSB desky. Je to døevo, øekne
se. Ale je to slepované formaldehydy
a dalími lepidly, nikdo to nechce spalovat, samozøejmì nesmí se to spalovat, ale také to nemùe odloit na
bìnou skládku, protoe to není døevo. Vypadá to jako døevo, ale není to
døevo.
Je to jen pocit
Je to jen pocit. Dnes se vyrábí OSB
desky, kde u formaldehydy nejsou, co
je vynikající. ivotní prostøedí domu
to tedy nezhoruje, nicménì poøád
není vyøeená likvidace OSB desky.
Rád bych vìdìl, jestli to mùu odhodit
do pøírody, nebo to mám brát jako
toxický odpad.
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Problém je poadavek zákazníka na
dokonalost materiálu. V Nìmecku u
nemùou pøi výrobì nìkterých omítek
smíchat jen hlínu a písek. Pøidávají se
tam rùzné deriváty. Je to v malém procentu, nula nula nic, nicménì u je to
materiál podobný jako OSB deska. Je
to døevo, ale Kupuje kus pøírody,
ale má tam jetì 10% pøidanou hodnotu plastù.
Kvùli kterým se to samo nerozloí, nespálí
Pøesnì tak. A sláma je skuteènì
èistý materiál, kdy se vrátím zpátky.
Tvùj dùm je známý u jenom
proto, e jsi poøádal hromadu
rùzných akcí, pøednáek, semináøù, workshopù. Dal ses cestou
popularizace a experimentù.
Vím, e jsi tøeba nìkteré omítky
tøikrát pøedìlával. Jiní stavitelé
slamìnohlinìných domù to tak
neøeí, postaví dùm a jsou rádi,
e stojí a e bydlí. Proè sis
nevybral tuhle jednoduchou
cestu?
Asi jsem troièku exhibicionista.
Odmala jsem dìlal rád vìci jinak ne
ostatní. Chtìl jsem pøilákat zajímavé
lidi. Pro mì není nejastnìjí to dokonèení domu. Kdokoliv zaène stavìt
dùm, má cíl ho dostavìt, take nedìlá
nic jiného, ne celé dva, tøi nebo pìt
let se soustøedí na to, aby ten dùm u
stál. Kdy to sleduji u nás, my stavíme
roènì zhruba kolem pìti, sedmi domkù a vdycky jedno manelství se kvùli

tomu rozvádí. Ten psychický nápor je
vysoký.
Ale já si to uívám. Baví mì práce,
cílem není prioritnì jen dokonèení,
i kdy se na konec tìím, ale také ta
cesta. Vytváøím si ji pøíjemnou. A také
mi bylo líto, e se z hlíny a slámy staví
v souèasné dobì z mého pohledu
mnohdy amatérsky. Vím, jak se stavìjí domy klasické, jaké mají mít parametry, jaké zákonitosti. U slamìných
domù se to èasto nectí, a to jim dìlá
medvìdí slubu.
A není to právì tím, e lidi chtìjí
bydlet a nechtìjí stavìt?
Je to moná i tím. Mnì je tøicet
sedm, spousta lidí staví v pìtadvaceti
letech, a mají jiné hodnoty. Kdybych
já stavìl v pìtadvaceti, stavím úplnì
jinak. Dnes u jsem jistým zpùsobem
vyzrálý a vím, co chci a mùu si to
i dovolit, protoe jsem zase patnáct
let nedìlal nic jiného ne se naplno
vìnoval práci. A teï si uívám plodù
své práce.
Ale to nic nemìní na tom, e se ty
domy dìlají patnì.
Myslí esteticky nebo funkènì?
Funkènì. Od vzduchotìsnosti, a
po øeení tepelných mostù. Øekne se:
Je to pøírodní materiál, ten snese
vechno. A teï se to plácá. Já jsem
chtìl vytvoøit dùm, o kterém lze øíct:
Ano, je sice z pøírodního materiálu,
je to slamìný dùm, nicménì dá se
postavit na jakési úrovni. To je pro
mì cíl, udìlat tìmto domùm dobrou
reklamu. Pak tu budou slamìné domy
postavené co nejjednodueji, ale také
domy se svojí estetikou a dobrými technickými parametry. Jako dùm pana
Petra Suske, to je profesionálnì odvedená stavba.
A kdy jsi mluvil o moderních
domech versus klasických?
Proè sis sám postavil modernì
vypadající dùm a ne nìjakou
klasickou roubenku?
Já nejsem typ èlovìka, který by se
obracel zpátky. Pouívám sice techniku hlína  sláma, která je mono øíci
primitivní, ale do ní zároveò vsazuji
moderní technologie, vycházející ze
soudobých poznatkù. Moderní beru
takový ètveratý s plochou støechou
Moderní je podle mì nìco,
co tady tøeba døív nebylo.
Hmm, ano. Z tohoto pohledu je
to moderní dùm. Døíve mìly domy jinou funkci a byl jiný ivotní styl, ne
je dnes. Take mám rád moderní, ale

lidské domy, kde se oko má kde zastavit a zahledìt. Je moderní, ale kdy
do nìj vejde, cítí tam nìco.
Nemìl jsi strach, e to vechno
dopadne mizernì? Strach
z nejistoty?
Myslím, e jsem do nejistoty neel.
Na projektování jsem zvolil v rámci
moností to nejlepí, co jsem mohl.
A ta stoletá zkuenost mi staèila.
Co myslí tou stoletou zkueností?
První domy, které se postavily
v Americe, stojí dodnes. A funguje to.
A jaké byly nejtìí chvilky pøi
stavbì?
Kdy mi potøetí protekla støecha
slamìnými balíky. Poprvé jsem myslel, e budu muset vymìnit celou støechu s balíky. Podruhé u jsem nebyl
tolik neastný, potøetí u jsem k tomu
pøistupoval flegmaticky a s vírou, e
se promoklé balíky zase vysuí.
Teï u je to dobré?
To nevím, já jsem se tam radi nedíval (smích). Ale snad ano.
A nejvìtí radost?
e u se ty vìci dokonèují. Najednou u zaène bydlet v jednotlivých
pokojích V podstatì já mám na stavbì kadý den radost, e se nìco udìlá.
A vìtina vìcí se povede.
Ani s úøedníky jsi nemìl problém?
Spí naopak, vichni se tìí na
kolaudaci. Pùjde sem celý stavební úøad
a odbor ivotního prostøedí, protoe
jsou zvìdaví, jak to dopadlo. Tìí se,
protoe je to nìco jiného, ne se staví bìnì. Nemìl jsem vùbec ádné problémy, spí podporu.
A co bys øekl závìrem?
Rád bych øekl ètenáøùm, e se pøírodních materiálù nemusejí bát. Je ale
potøeba vìdìt, e tyto materiály mají
svoje pozitiva i negativa, to je potøeba brát v potaz. Aby se nestavìlo jen
z nadenectví, ale vytváøela se trvalá
hodnota a neøeklo se za deset let: Jeimarja, tady je patnì postavený slamìný domek, ten shnil, protoe takové zprávy se rozíøí rychle a dìlá to
patnou reklamu. Take pouívat pøírodní materiály s rozvahou a tam, kde
mají svoje místo. A kdy nìkdy není
zbytí, bohuel se musí i tøeba ta OSB
deska nebo polystyren pouít. Take
zapla pánbùh, kdy se podaøí dùm
postavit z 90 % z pøírodních materiálù. To je obrovský úspìch!
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NAPSALI JSTE NÁM  C O SE SLIMÁKY ?
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Hela Vlaínová

Ètenáø, podepsaný jako Bufalo, reagoval na èlánek Co se slimáky, který jsme otiskli v è. 3/08. Zcela se
ztotoòuje s obsahem námitky ètenáøe. Dále píe, e nemùe souhlasit s tvrzením Jana Valeky z Pro-Bio
Ligy, e: íøení rùzných druhù  a u jakýmkoliv zpùsobem  je koneckoncù pøirozený jev. Pokraèuje: Toto
pokládám za zcela neopodstatnìné, zavádìjící a zcestné!!! Co má spoleèného invaze napø. køídlatky, bolevníku, ropuch v Austrálii, mìstských holubù atd. , zavleèených do krajiny, z které pak vytlaèí pùvodní druhy,
s pøirozeností ???!!! Naopak se spíe obávám dalího íøení napø. ve èlánku jmenovaného plzáka panìlského po posledních mírných zimách. Rád bych se od pana Valeky dozvìdìl, kde se s invazí tìchto rostlin
a zavleèených zvíøat pøíroda sama vypoøádala ???

O DPOVÌÏ REDAKTORKY H ELY V LAÍNOVÉ :

F OTO : H ELA V LAÍNOVÁ

Pana Valeku jsme neoslovili, ale pokusím se odpovìdìt sama. Souhlasím s tím, e lehkomyslné zavlékání cizích druhù do pøírody spojené s èinností èlovìka není pøirozené a pro pùvodní rostliny i ivoèichy mùe být nebezpeèné, i s tím, e mírné zimy mohou výskyt plzákù podpoøit.
Nicménì, pokud jde o schopnost pøírody vyrovnat se
s invazí zavleèených pøemnoených druhù, myslím, e takové pøíklady se najít dají. Málokdo u dnes tøeba ví, e
divoký králík, baant kolchický nebo z rostlin napø. vlèí
mák nebo mydlice lékaøská jsou na nae území zavleèené
cizí druhy. Králík divoký je pøíkladem druhu, jeho pøemnoení zastavila nemoc myxomatoza. Pokud se v pøírodì
vyskytne mnoho jedincù stejného druhu, v druhé vlnì se
rozmnoí zpravidla jejich predátoøi (konzumenti) nebo se
mezi nimi zaènou íøit choroby. Samozøejmì to není rychlý proces, zvlátì pokud jde o druhy, které v naí pøírodì
nemají predátory. U zmínìného plzáka dospìlci predátorùm pomìrnì úspìnì vzdorují, ale vajíèka a mladé jedince konzumuje mnoho ivoèichù. Pokud mají v okolí tito
ivoèichové dostatek úkrytù, není tøeba se pøemnoení
plzákù bát. V tom dávám za pravdu panu Valekovi.
V pøírodì mají plzáci (i ti zavleèení) také svoji funkci,
hlavnì jako uklizeèi oslabených rostlin (k naí nelibosti
èasto i tìch, které nechtìnì oslabíme pøehnojením), trusu
a uhynulých ivoèichù. Vzhledem k tomu, e se dokonce
poírají navzájem (hlavnì konzumují uhynulé a nemocné
druhy), je vysoce pravdìpodobné, e pøípadné nemoci se
mezi nimi budou rychle íøit.
A sliz? Píete, e nevìøíte v jeho pøínos pro pùdu. Je
pravda, e kromì solí pøístupných pro rostliny obsahuje
i baktericidní látky a ve vodì nerozpustný mucin, co je

glykoprotein, který je velmi dobrým substrátem pro pùdní
mikroorganizmy, podílející se na tvorbì humusu. Plzáci
navíc mají v trávícím traktu enzymy, schopné tìpit celulózu na cukry, take tím také významnì pomáhají pùdním
mikroorganizmùm pøetváøet rostlinnou hmotu na humus.
Kompost dokáí z organických zbytkù pøipravit díky své
ravosti rychleji ne íaly. Take bych je rozhodnì úplnì
nezatracovala. Vechno zlé je i k nìèemu dobré, ne?
Nevím pøesnì, co jste myslel tím, e: je tøeba také
pøihlédnout k faktu, e pli jsou významným pøenaeèem
rùzných støevních cizopasníkù u drùbee a savcù, tøeba
u srnèí zvìøe jako plovatka bahenní, a nechodím daleko. To nevyvracím, myslíte tím vak, e bychom mìli
kvùli tomu radìji vechny ple vyhubit? A k tomu dalí
a dalí ivoèichy, potenciální pøenaeèe chorob? Jako tøeba
koèky, které pøenáejí toxoplazmózu ?
Existují samozøejmì extrémní názory na zavleèené cizí
druhy. Na jedné stranì, e je nutné je bez milosti likvidovat a na druhé stranì, e i ty mají právo na ivot a jsou
souèástí pøírodních procesù. Dokonce ani ochránci pøírody nejsou v názorech zajedno. Proto Jiøí Mlíkovský a Petr
Stýblo editovali knihu Nepùvodní druhy fauny a flóry Èeské
republiky (Praha, 2006), na které se podílelo 74 odborníkù, kteøí popisují jednotlivé druhy a upozoròují i na rizika
spojená s jejich íøením. Doporuèuji ji k pøeètení. Není
samozøejmì jen o druzích, úmyslnì zavleèených èlovìkem,
mnoho druhù se k nám dostalo samovolnì. Pokud je ovem
èlovìk úmyslnì pøinesl, mìl by se snait je mít pod kontrolou a nedopustit, aby se mu vymkly z rukou. V pøípadì,
e se tak stane, je na místì vynaloit úsilí k nápravì. Je
samozøejmì velký rozdíl, zda takové druhy osídlí výsypky
a skládky, kde nic jiného neroste, nebo zda se nekontrolovanì íøí na úkor pùvodních spoleèenstev.
Na závìr píete: Myslím si a jsem názoru, e za souèasnou invazi bolevníku a køídlatky má velkou vinu turecké a k pøírodì na nejvyí míru necitlivé a devastující hospodaøení bývalých JZD a státních statkù za reie komunistù, kdy zlikvidovali násilím vekerou formu soukromého
hospodaøení ve se rozorávalo, zcelovalo, vysouelo,
regulovalo, pøehnojovalo dle vzoru SSSR, bez ohledu na
pøírodní zákonitosti krajiny kadý soukromì hospodaøící
rolník si své pùdy, zdìdìné po pøedcích, hluboce váil, ctil
ji a oetøoval. Tímto bych svùj pøíspìvek ukonèil. Rád bych
znal názor i ostatních ètenáøù na toto téma  Adios,
Bufalo.
Take, co vy na to, ostatní ètenáøi? Pøedávám vám slovo.
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TOP 10 STARÝCH ODRÙD

Stanislav Boèek

Vztah ke starým odrùdám se buduje postupnì a pøirozenì souvisí s místem, kde èlovìk ije a se starými
stromy se setkává. Za mých deset intenzivních pomologických let se subjektivnì vykrystalizovalo jádro nejoblíbenìjích jabloní, které povauji za nejlepí z hlediska nenároènosti pìstování a které jsou podle mého
úsudku nejvhodnìjí pro extenzivní zpùsob ovocnaøení ve vech oblastech, vèetnì výe poloených a drsných poloh. O jedné z nich, Grávtýnském, bylo ji napsáno døíve. Zbývá tedy devítka. Odrùdy jsem seøadil
podle doby zrání a bez zbyteèných úvodù pøedkládám jejich charakteristiku.

Ø EHTÁÈ

ØEHTÁÈ SOUDKOVITÝ patøí
mezi pomìrnì známé podzimní odrùdy. Do první desítky ji øadím z dùvodu
originality, a u jde o plody èi charakter rùstu stromù. V dnení dobì je
móda pøevislých tvarù døevin a stromy Øehtáèe v dospìlosti takové bývají, mohou tedy plnit i okrasnou funkci. Pro získání zdravého ovoce vak
doporuèuji prosvìtlovací øez. Odrùda
se vyskytuje v mnoha typech liících
se tvarem i zbarvením plodù, nejhezèí
jsou soudeèkovité formy s rùovou
slupkou. Charakteristický je velký dutý
jádøinec, ve kterém se ve zralosti uvolòují semena, je po zatøesení chrastí.
Jablka mají výbornou, jedineènì nasládlou chu. Dunina je ponìkud su-

F OTO : S TANISLAV B OÈEK

Pouívá se k pøímému konzumu a na
kuchyòské zpracování. Doporuèovalo se i na výrobu ovocného vína a na
suení. Stromy rostou støednì silnì,
pozdìji slabìji, mùeme je tedy bez
obav vysazovat i na mení zahrádky.
Vynikají mimoøádnì vysokou mrazuodolností. Prospívají lépe v suích
lehèích pùdách, v mokru mohou trpìt
rakovinou. Odrùda si urèitì zaslouí
rozíøení.

ÍHANÝ .

SOUDKOVITÝ .

F OTO : S. B OÈEK

BOROVINKA pochází z evropské
èásti Ruska a èastìji se u ní setkáváme s názvem Charlamowski. První
jméno mi ovem pøijde poetiètìjí.
Osobnì ji povauji za nekrásnìjí jablko na svìtì. Dostateènì oslunìné plody vytváøí pøekrásné èervené íhání na
základní zelenoluté barvì slupky.
Tmavì rudé pruhy jsou charakteristicky iroké a krátce trhané. V mládí a na
udrovaných stromech narùstá ovoce
velké. V teplých polohách dozrává ji
od poloviny srpna, výe poèátkem záøí.
Uskladnìno vydrí nanejvý mìsíc. Po
chuové stránce se jedná o typicky letní jablko s nakyslou osvìivou chutí.

Jiná podzimní odrùda nese vskutku
honosný název  KARDINÁL ÍHANÝ. Patøí mezi nejstarí evropské jablonì, èas a místo vzniku neznáme.
U odrùdy bych rád vyzdvihl silný zdravý rùst, dlouhovìkost, pøizpùsobivost.
Døíve se jí vyèítalo, e roste køivì
a musí se proto tìpovat a v korunce.
Vidím-li nicménì v krajinì staré stromy s køivými kmeny a nìkdy ponìkud
bizarnì pokroucenými vìtvemi, rozhodnì mi nepøijdou oklivé, právì naopak. Trochu jinak u to vidím
v ovocné kolce. Prospívá nejlépe ve
vlhèím pøedhùøí, podobnì jako Grávtýnské, se kterým má i podobné plody. Oproti nìmu ovem tak intenzívnì nevoní a nejsou tak chutné. Jedná
se o typické kuchyòské jablko, jeho
velké plody nepravidelného, èasto tøí
nebo pìtihranného tvaru se dobøe upotøebí v kuchyni. Ne nadarmo si získalo lidové oznaèení trùdlák. Lesklá,
zpoèátku na stromì bíle ojínìná slupka je atraktivnì èervenì pruhovaná.
Spolehlivá, nenároèná odrùda.

K ARDINÁL

B OROVINKA . F OTO : S TANISLAV B OÈEK

í, ale pevná, velmi vhodná na suení. Jinak jsou plody samozøejmì velmi chutné pøímo k jídlu. Ovoce je tøeba zavèas oèesat, protoe snadno
padá. Poranìná místa podléhají rychle hnilobám. Stromy jsou mrazuodolné, rostou støednì silnì a doívají se
vysokého vìku.
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F OTO : S. B OÈEK
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F OTO : S. B OÈEK

Prozradím-li, e jabloò RIBSTONSKÉ je matkou odrùdy Coxova reneta, u to mùe staèit k evokaci výborné chuti. Nutno pøiznat, e podobnì

HRANÁÈ .

GDANSKÝ HRANÁÈ patøí té
mezi skvosty. Odrùda je opøedena legendami o zanesení èeskými exulanty

po bitvì na Bílé hoøe do Pobaltí, kde
získala oficiální název, odborníci se
tedy pøiklání k èeskému pùvodu. Vyznaèuje se typickou vlastností velmi
starých odrùd  vysokou promìnlivostí
(rùzné typy liící se tvarem, zbarvením
a dobou zrání plodù). Pøiznám se, e
nevím, kam odrùdu zaøadit, zda mezi
podzimní nebo zimní. Ovoce je prakticky jedlé od øíjna, jakmile zaènou
první plody padat. Vèas sklizené, zvlátì z vyích poloh, mùe ovem vydret a do února. Plody jsou støední
velikosti, výraznì zhranatìlé, nepravidelné, slupka je ve zralosti mastná
a lepkavá a má zvlátní èervenohnìdý odstín. Chu je velice svérázná,
pøíjemnì koøenitá, i trochu nahoøklá,
pikantní. Takovou u dneska nenajdeme. Pìknìjí ovoce se zuitkuje jako
stolní nebo kuchyòské, drobnìjí pak
je výborné na motování, povidla,
výrobu ovocného vína èi pálenky.
Odrùda nemá zvlátní nároky na pìstování, daøí se jí nejlépe na vysokokmenech ve vyích polohách. Nikdy
nezmrzá a doívá se zasloueného
vìku.

G DANSKÝ

MALINOVÉ HOLOVOUSKÉ zastupuje èeskou krajovou odrùdu
z východních Èech, kde se objevuje
poèátkem 19. století v okolí obce
Holovousy na Hoøicku. Tam se pøirozenì jetì dnes setkáváme se starými
stromy nejèastìji, ale najdeme je roztrouenì snad ve vech koutech naí
zemì, nebo kvalitu poznáme po ovoci. Odrùda byla kdysi i významným trním vývozním artiklem. Stromy rostou mohutnì a paradoxnì se jim lépe
daøí ve vyích chladnìjích polohách,
kde netrpí padlím, tak jako v rodném
Polabí. Vykazují vysokou mrazuodolnost a doívají se vysokého vìku.
Ovoce rodí velké, ploe kulovité, atraktivní èervené barvy. Charakteristickým
znakem je tvorba zmasitìlých svalcù u
stopky. Silná lesklá slupka dobøe chrání
plod pøed otlaèením a maskuje relativnì krátkou skladovatelnost. Nejchutnìjí bývá kolem Vánoc, vydrí nìkdy a do února. Dunina je kyprá,
avnatá, navinule sladká s malinovou
pøíchutí, velmi dobrá. Líbivé jablko
vhodné na vánoèní stùl.

F OTO : V ÍT M ICHÁLEK
HORNOKRAJSKÉ .

vislý habitus. Zmínky o citlivosti k strupovitosti jsou pomluvy a i kdyby nebyly, na tmavì èervené a fialové slupce sem tam se vyskytující stejnì nejsou vidìt a normálním lidem nevadí.
Nejcennìjí je schopnost samoregulace plodnosti  odrùda si udruje správný pomìr mezi rùstem a rodivostí, nestøídá, nevyaduje dlouho zmlazovací
øez. Ovoce je vdy velké, sytì fialové,
ojínìné. Dunina je èistì bílá, øidí,
ponìkud suí, pozdìji a vatovitá.
Delí skladovatelnosti docílíme vèasnou sklizní ji koncem záøí.

M ALINOVÉ

MALINOVÉ HORNOKRAJSKÉ
mohu s klidným svìdomím zaøadit rovnì mezi podzimní. Znalé moná zarazí umístìní do první desítky, ovoce
vydrí jen do Vánoc a hlavnì optimální konzumní doba, kdy má dobrou
chu, je relativnì krátká. Má ovem
celou øadu pìstitelských pøedností. Aè
pùvodem údajnì z Holandska, v naich podmínkách se mu daøí výteènì,
potvrzuje vysokou mrazuodolnost.
Dokladem mùe být silnièní stromoøadí v enklávì obce Sidonie, tvoøící hranici se Slovenskem, kde se støídá
s Jadernièkou moravskou. Hlavní pøednost ovem vidím podobnì jako
u pøedchozí odrùdy ve velikosti plodù
a pravidelné plodnosti. Stromy rostou
støednì silnì, výhony jsou tenké a
pøevislé, ve kolkách se proto roubuje
vìtinou v korunce. Dospìlé stromy
pùsobí velmi esteticky, koruny s jemnou odlehèenou texturou vytváøí pøe-

Naproti tomu JADERNIÈKA MORAVSKÁ si udruje dobrou konzistenci a avnatost skuteènì a do dubna,
nevadne a zùstává svìí, za co ji obdivuji. Jíst se dá prakticky u od skliz-

P ANENSKÉ ÈESKÉ ODBORNÌ OETØENÉ PROSVÌTLOVACÍM
(F OTO : V ÍT M ICHÁLEK )

PANENSKÉ ÈESKÉ bylo povaováno za èeské národní jablko, poté co
tento titul ztratilo Míeòské. Stromy
rostou do výky, a proto se výbornì
hodí do alejí, kam bylo s oblibou vysazováno. Z hlediska nárokù to není
a tak nevybíravá odrùda, jak si mnohý myslí. Prospívá v tìích, vlhèích
a ivinami dobøe zásobených pùdách,
v suchu tvoøí mnoho drobného a èervivého ovoce. Mrazuodolnost má dobrou, ve kolce ale vytváøí slabí kmínky, proto se té doporuèuje mezitìpovat. Koruny v dospìlosti silnì
zahuují, proto je ádoucí vlky odstraòovat prùklestem. Plodí pozdìji, pøi
zanedbání øezu støídavì. Ovoce je malé,
tvarovì mìnlivé podle typu, vìtinou
tupì kuelovité, záøivì èervené barvy.
Doporuèuje se vybírat velikostnì, chuovì i co do odolnosti k chorobám
hodnotné klony. Ovoce snadno padá,
ale potluèená místa zaschnou a i padané ovoce lze skladovat bez nebezpeèí zkázy hnilobou. U Panenského
se uvádí dlouhá skladovatelnost a do
dubna, na základì vlastní zkuenosti
bych ubral. U v lednu je dunina dost
mìkká, ztrácí konzistenci i avnatost.
Vydrí, pravda, ale u to není ono.

ØEZEM

R IBSTONSKÉ . F OTO : SB

Zbývají dvì ikony èeského a moravského tradièního ovocnáøství: PANENSKÉ ÈESKÉ a JADERNIÈKA
MORAVSKÁ. První je rozíøená po
celém území naí vlasti, druhá na Moravì, zvlátì severní a východní.

jako dcerka vyaduje více péèe, ale
není to zas tak hrozné. Dùleité je
vybrat dobré stanovitì s dostateènì
vlhkou pùdou i vzduchem, ideální jsou
polohy mezi 400  500 m n. m. Pro
anglické odrùdy (tato vznikla ji kolem
roku 1700 na zámku Ribston) toti
obecnì platí, e jsou odolné k strupovitosti, ale citlivìjí k padlí, nesvìdèí
jim suché kontinentální klima. Rùst Ribstonského je podobný jak u Kardinála
íhaného, doporuèuje se tìpovat na
semenáè v korunce k zamezení køivosti
kmínkù i posílení vitality. S øezem to
nepøehánìjme, nechme stromy volnì
rùst, dopøejme jim dostatek místa.
Plodnost nebývá vdy jistá, odrùda je
triploidní, podobnì jako Grávtýnské.
Inu, co je dobré, je i vzácné. Na Ribstonském oceòuji pevnou duninu
a pravou renetovitou chu, smyslovì
vnímanou harmonii mezi kyselostí
a sladkostí. Vnìjí vzhled ovoce neznalého vnitøní kvality moná odradí,
slupka má mnohdy nevýrazné oranovoèervené zbarvení a bývá prokvetlá náletem rzivosti. Zpoèátku je suchá,
pozdìji se stane mastnou. V dobrém
vlhkém sklepì jablka vydrí do bøezna, je ovem tøeba je zavèas sklidit,
radìji ji na pøelomu záøí a øíjna. Ovoce je výborné èerstvé k jídlu, cenilo se
i v konzervárenství.

F OTO : S TANISLAV B OÈEK
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nì v øíjnu. Také zde se setkáváme
s mnoha odlinými typy, objevují se
plody kuelovité i kulovité, luté nebo
s èerveným líèkem. Èistì luté jsou
údajnì nejchutnìjí. Ovoce je obecnì
støední a mení, pouívá se vestrannì, pro sladkou chu je výborné k jídlu,
stejnì tak na mot, víno nebo destiláty. Doporuèuje se i na suení, ovem
Zdenìk evèík je opaèného názoru (viz
pøedelé èíslo), se kterým souhlasím.
Suí se dobøe a rychle, ale konzistence køíal je pøíli suchá, lámavá. Pokud jde o nároky stromù, kvùli silnému rùstu uvykají leckde, ovem nejlépe se daøí v tìích vlhèích pùdách,
které jsou odrùdì vlastní. Nevýhodou
je pozdní plodnost a pro nìkoho moná a pøíli silný rùst, zabere mnoho
místa. Velké stromy se doívají vysokého vìku. Podobnì jako u Panenského je dobré vybírat hodnotné typy a ty
dále mnoit.

F OTO : S TANISLAV B OÈEK
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VAR RAPA

NEBOLI OKROUHLICE



T HELL .

SLOVENSKY OKRÚHLICA

Nejsem ádná zarytá feministka, ale pøipadá mi trochu nespravedlivé, e vodníci mají (alespoò u nás na
Moravì a v Èechách) mnohem vìtí publicitu ne vodnice. Polehèující okolností je, e díky pohádkám. Abych
tento nedostatek trochu napravila, vìnuji vodnici alespoò tento èlánek. Vìøte, e má právo zaøadit se mezi
plodiny, které obohatí kadou permakulturní (i nepermakulturní) zahradu. Ptáte se, co e je to ta vodnice?

F OTO : H ELA V LAÍNOVÁ

Kdy sáhnu do klasiky, starého Matthioliho herbáøe,
dozvíme se, e jest známa vem, ale já si myslím, e
v dnení dobì patøí mezi plodiny zapomenuté. Kdybyste
se v supermarketu ptali po vodnici, øekli by vám nejspí,
e vodoinstalaci nevedou, odkáou vás na hraèkáøství nebo
jen utvanì pokrèí rameny, co e si to vymýlíte. Vodnice
pochází z brukve øepáku (Brassica rapa). Její prapøedky
bychom mohli hledat v hornatých oblastech Èíny, v Pøední
Asii a ve Støedomoøí, kde bychom je mohli nalézt jetì
i jako plané rostliny. Podle tìchto tøí zdrojù si mùete udìlat pøedstavu i o rozmanitosti, kterou u ní mùeme vzhledem k ekologickým (a samozøejmì pìstitelským) nárokùm
najít. U v antickém Øímì znali 15 barevných odstínù této
oblíbené zeleniny, mezi kterými preferovali purpurovou.
Pouívali vodnici i jako krmivo. U nás její pìstování Karel
Veliký dokonce pøikazoval, za støedovìku byla v Evropì
bìnou plodinou a spolu s prosem i bìnou souèástí stravy. I v souèasné dobì je velmi oblíbená ve Francii, kde se
mùete setkat s velmi irokým sortimentem, rozíøená je
i v Anglii, na Islandì a v Kanadì, ochutnat ji mùete také
v Indických restauracích a v zemích Dálného východu.
Konzumní èástí vodnice je hlavnì bulva. Mùe mít kulovitý, oválný, zplotìlý nebo podlouhlý vøetenovitý tvar.

Podle toho ji nai pøedkové dìlili na øípu okrouhlici a øípu
vodnici. Vodnice se od okrouhlice liila podlouhlým
koøenem v síle ruky, vìtinou èerveným nebo pobrunátnìlým. Dnes u se tyto dva typy nerozliují a pod názvem
vodnice koupíte vìtinou zeleninu s okrouhlou bulvou.
Dunina vodnic mùe být bílá nebo lutá, ale mùeme se
setkat i s pruhováním, u bílých v kombinaci s fialovou,
u lutých se zelenou barvou. Oproti tuøínu bývá avnatìjí a jemnìjí. Pokud jde o listy, lií se od zmínìného tuøínu, který má trochu namodralé mírnì jakoby ojínìné listy,
jasnozelenou barvou. Byly vylechtìny i vodnice, které se
sklízí na jaøe jako chutná listová zelenina. Jednou z nich
je Mizuna, která se v poslední dobì objevila na trhu semen, moná jste si ji ze zvìdavosti vyseli jako èínskou
specialitu.
Na místì je otázka, proè je tato plodina vhodná pro
permakulturní zahradu, i kdy to není trvalka.
Za prvé, je to díky její nenároènosti. Daøí se jí i na málo
úrodných pùdách s niím obsahem humusu. Patøí mezi
nejskromnìjí a nejstarí zeleniny.
Za druhé, je to kvùli její odolnosti vùèi nízkým teplotám. Pokud ijete v místì, kde i bramborùm je zima, bude
vás jistì zajímat, e snese mráz a do -7 oC. Je to zelenina
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do drsnìjích podmínek, která nejlépe prospívá v podhorských oblastech pøi teplotách 12 a 20 oC a klíèí u pøi
5 oC. Pøi vyích teplotách se zastavuje rùst koøenù a vyvíjejí se hlavnì listy. Moná namítnete, e v poslední dobì
potøebujeme rostliny snáející spíe vysoké ne nízké teploty. V tom vám odporovat nebudu. Kdy vak odhlédneme od horkých letních teplot, pøece jen zbývá jetì, i kdy
nìkdy a pøíli krátké, jaro a taky podzim, kdy právì vodnice se svou schopností vyrùst za pouhých 60 a 100 dní
a pøeít i mráz, je ideální plodinou. Tøetí výhodou je tedy
krátká vegetaèní doba.
Pokud zima otálí se svým nástupem, roste si vodnice
spokojenì i v dobì, kdy na vìtinì okolních zahrad je u
sklizeno. Ètvrtou výhodou je tedy prodlouení doby skliznì a vyuití pùdy. Z hlediska doby, ideální pro pìstování,
byly vylechtìny odrùdy tzv. májové vodnice, pro které
je ideální dobou výsevu bøezen, a tzv. strnitní, které
sejeme tøeba po sklizni raných brambor, nejèastìji a
v srpnu.
Pátou výhodou je vynikající skladovatelnost. Odrùdy
sklizené na podzim vydrí bez problému a do jara, ani by
klesala kvalita bulev. Pokud nemáme sklep, mùeme je
nechat v paøeniti, ale jakmile zaène svítit sluníèko, mìli
bychom ji urychlenì sklidit, protoe zdøevnatí a vytvoøí
kvìtní lodyhu. V oblastech s mírnìjím klimatem je mùete pøezimovat i na záhonech pod vrstvou mulèe.
estou výhodou je to, e kromì mnohostranného vyuití bulev mùeme vyuít i chutné a avnaté øapíky a u tzv.
listových vodnic jemnì tiplavé køehké listy.
Sedmou výhodou jsou její léèivé vlastnosti, áva
z vodnice podporuje léèbu dny, listy mají mírné moèopudné úèinky.
A nevýhody? Samozøejmì k nim mùeme poèítat to,
e za horka nevytvoøí bulvu a døevnatí a listy jsou pak tuhé
a hoøké. Nevýhodou mùe být i to, e potøebuje hodnì
vody (poøád ale ménì ne vodník). Pøi nadmìrné konzumaci mùe nadýmat, to ale platí i pro jiné brukvovité zeleniny. Za zmínku stojí snad i to (jestli je to výhoda nebo
nevýhoda, posuïte sami), e podle Matthioliho ádost
tìlesnou vzbuzuje (hlavnì semeno ve vínì pité).
Teï u k pìstování:
Jarní výsevy provádíme od bøezna do dubna, do øádkù
20  25 cm vzdálených nebo na iroko. Mùeme vyset
i smìs se semeny mrkve, pro kterou je znaèkovací plodinou. Výhodou je, e její listy chrání pomaleji vzcházející
mrkev a v dobì, kdy mrkev potøebuje více svìtla a prostoru, vodnici u sklízíme. V øádku i pøi výsevu nairoko jednotíme na vzdálenost 7  10 cm. Záhon se snaíme udret
stále vlhký. Pøi oteplení a suchu je ideální ho zakrýt netkanou textilií, která zabrání i náletu døepèíkù. Jakmile jsou
rostliny vìtí jak 10 cm, zamulèujeme pùdu mezi nimi vrstvou vysokou minimálnì 5 cm, to nám pomùe udret vlhkost a zároveò tak dodáme iviny. První bulvièky mùeme
zaèít sklízet u za 4  6 týdnù ve velikosti od 2,5 do 7 cm.
Ty jsou nejjemnìjí, chutnají jako kedlubny, jíme je hlavnì syrové. Pokud sklízíme listy, odebíráme je jednotlivì
dostateènì veliké a necháváme vdy nìkolik na rostlinì,
abychom ji pøíli neoslabili.
Výsev pro podzimní sklizeò provádíme v létì, nejpozdìji, pokud to umíme odhadnout, asi dva mìsíce pøed prvními mrazy, aby staèily bulvy dobøe narùst. Zpravidla se
ale øídíme podle pøedplodiny. Pro tyto výsevy volíme vìtí
rozestupy mezi øádky, a 45 cm. Ochrana netkanou textilií je tu, hlavnì z poèátku, také na místì. Pokud je poze-
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mek pøi výsevu odplevelený, napø. po bramborách nebo
hráku, není tøeba plít ani okopávat, zase staèí ochrana
silnìjí vrstvou mulèe. Lze vysévat i pro krmné úèely po
obilovinách. Pøed uskladnìním ukroutíme listy, ale srdéèka necháme, skladujeme jako mrkev (viz výe).
Pokud si chceme vypìstovat semena, je nejlepí vybrat
kvalitní bulvy (pøezimované ve sklepì bez známek pokození) a na jaøe je zasadit. Je to dvouletá rostlina. Semena
samozøejmì získáme i z rostlin ze srpnových výsevù, pøezimovaných na záhonech, ale riskujeme pokození mrazem a hlodavci, take selekce je cílená víc na pøeití ne
na výnos. Pokud máme spolehlivou odrùdu (a pro jistotu
uskladnìnou rezervu), je to samozøejmì jednoduí.
Jak u napovídá její jméno, je z hlediska obsahu 95 %
vodnice samá voda. Z dalích látek je významný pøedevím obsah draslíku, silic a éterických olejù, díky kterým
vodnice podporuje chu k jídlu a pùsobí pøíznivì na tvorbu
aludeèních av.
Kulináøské vyuití vodnice je velmi iroké, od køoupání celých syrových bulvièek k míchaným salátùm (výborná je kombinace nahrubo nastrouhané syrové vodnice
a èervené øepy s nakládanou zeleninou, pøípadnì køenem,
zjemnìná trochou za studena lisovaného oleje; také kombinace s cibulí a paitkou, doplnìná o nakrájené nakládané okurky stojí za vyzkouení, dalí podle fantazie tøeba
s mrkví a dresinkem z estragonu).
Skvìlá a velmi zdravá je syrová vodnice nahrubo nastrouhaná a naloená jako zelí, kdy ji mírnì prosolíte,
prosypete kmínem a utlaèíte do ètyølitrové sklenice tak,
abyste vytlaèili vzduch a hladina ávy vystoupila nad hmotu
(nutné zatíit tøeba hrnkem), tak ji máte zakvaenou na
teplém místì do týdne. Pak ji pøenesete do chladna a vyuijete jako pøílohu, surovinu k pøípravì míchaných salátù
nebo jinak, podobnì jako kvaené zelí. Ze syrové nastrouhané vodnice lze pøipravit i vodnicové zelí, jen je tøeba ji
dusit déle ne zelí klasické.
Ze støednì velkých vodnic mùeme dìtem pøipravit
i sladký pokrm:
Vodnice plnìná krupicovou kaí
Na 10 vodnic 1/4 hrnku krupice, 1 hrnek mléka, 1 líce
cukru, medu nebo sladìnky, 3 líce másla, tvaroh na posypání.
Oloupané bulvy zalijeme horkou vodou a uvaøíme do
polomìkka. Pak je uvnitø vydlabeme a vydlabanou duninu
jetì uvaøíme do mìkka, prolisujeme a smícháme s pøedem
uvaøenou krupiènou kaí, osladíme a omastíme máslem.
Nádivkou naplníme vodnice, vloíme na vymatìný pekáèek, pokropíma máslem a posypeme strouhaným tvarohem. Zapékáme v troubì 20 a 25 minut. Samozøejmì si
mùete pøipravit i nádivku masovou, sýrovou nebo houbovou a místo vydlabaných vodnic mùete z vìtích pøipravit tøeba zapékané vodnicové hranolky nebo nakrájené bulvy
podusit na másle, smíchat s mlékem a pouít podobnì jako
beamelovou omáèku po ochucení pepøem, køenem apod.
Pro ilustraci pøikládám výpìstky Standy Boèka, které
letos sklidil na Vysoèinì. Do oatky se mi nevlezly, tak
jsem ji pøiloila k pomìøení. Rozhodnì stojí za to se k téhle
staré plodinì vrátit. Sortiment na trhu zatím sice není iroký, ale semena odrùdy Albína, pouitelné k jarnímu
i letnímu výsevu, jsou bìnì k dostání. Pokud nìkdo pìstujete a mnoíte nìjaké dalí odrùdy, nabídnìte, prosím,
semena, jistì se najdou zájemci o jejich rozíøení.
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Hlína se pouívala odedávna jako materiál mnohostranný a snadno dostupný. Pouívala se ke stavìní pøíbytkù, zejména na výrobu cihel a taek, ale i k výrobì nádob, nebo napøíklad k odstranìní mastných skvrn pøi
valchování (plstìní) sukna.

Do roku 1419 se v Praze podle
záznamù vyskytovalo deset hlinákù
 to byli lidé, kteøí v hlinitích kopali, tlaèili, lapali a rozdìlávali hlínu,
dále se vìnovali i lepení zdí, zídek
a chlévù, proto se jim øíkalo také
lepaøi (hlínou se lepily kameny a cihly stejnì jako vápennou maltou). Hlínou se vymazávaly i stìny a podlahy svìtnic, pece a kamna (odtud
oznaèení hlinomazové).
Hlína se vdy musela nechávat
pøes zimu na hromadách, co mìlo
hned dva dùvody. Jednak dolo
k vyhnití organických èástí a jednak
se hlína vlivem mrazu prokypøila.
Pro odstranìní kamínkù se hlína
rozdìlávala s vodou, lapala se nebo
tloukla palicí  aby kamínky vystoupily a snadno se mohly vyjmout.
Nìkdy se pro tento úèel hlína také
hnìtla a rozkrajovala na tenké vrst-

Potká zedník cihláøe
nahlíí mu do tváøe
Kam tak bìí cihláøi
dílo se ti nedaøí
Hlína patná práce málo
není to jak bývávalo
èastá nemoc tìlu kodí
tak to u na svìtì chodí
Z nouze se mi ruce tøesou
hlíny kousek neunesou
pomocníci divná cháska
ztratila se lidská láska
To má z toho praví zedník
e v hospodì nedá jedník
pomocníku piva ejdlík
tovaryi hlídá knedlík
Stesky falené bùh slyí
víc pøej svému tovaryi
uèni svému pomocníku
pøidej kae do rendlíku
Bude s nimi v shodì ít
zas tì budou rádi mít.

vy. Tam, kde byla potøeba hlína
nejjemnìjí, pouívalo se plavení 
øídce rozdìlaná hlína se nechala
pøetékat soustavou nádob, v nich
se zachytávaly tìí souèástky.
V kadé dalí nádobì usazovala se
tedy hlína jemnìjí a jemnìjí.
Pouití hlíny na stavby mìlo také
rozliènou podobu. Hlína se napøíklad dusala mezi bednìní  tomuto
zpùsobu se øíkalo nabíjení, pøípadnì natloukání stìn  pak se nabíjená stìna mohla jetì omazat øídkou
hlinìnou kaí mazaninou. Tou se
(nìkdy za pøidání pazdeøí  odpadu
pøi zpracování konopných vláken,
plev, nebo øezanky) omazávaly i stìny vypletené z proutí a takto postupnì vznikala zeï potøebné síly 
tzv. lepenice, nebo se hlinìná kae
pouívala na podlahy obytných místností. Z hlíny se také vyrábìly bochníkovité cihly valky, které se kladly
ikmo klasovitì.
Od renesance se v mnohem vìtím rozsahu ne v pøedelých obdobích vyuívalo pálených cihel, vyrábìly se vak i cihly nepálené, suené na slunci; tìm se øíkalo pácy,
vepøovice nebo egyptské cihly. Hlinìné cihly se doporuèovaly  zejména pro svou nií tepelnou vodivost
oproti kamení  ke stavbì pecí
a ohni, ale rovnì i vìtích budov,
v nich pak v zimì izolovaly teplo
uvnitø a v létì venku. Cihly vyrábìli
cihláøi. Byli to vìtinou sluební lidé
najímaní majiteli cihelen a cihelních
hutí, ale leckde si soukromou cihelnu zøídil i majitel hlinitì nebo mení sedlák jako vedlejí uitek ke svému hospodáøství. Cihly se zhotovovaly zdicí (ke stavìní zdí, klenutí,
komínù a dládìní, ale také tøeba
k vyzdívání studen a pecí) a krycí
(háky, køidlice, nebo taky). Hlína
na výrobu cihel se kopala na podzim, pøes zimu se nechala v podélných hromadách vymrznout a poté
se na jaøe v jámách, tzv. umpách,
zpracovávala s pískem. Cihly se tvoøily v kadlubech neboli formách
a pálily v peci. Kadlub  døevìný
nebo plechový rám  se poloil na

hladké prkno, navlhèil se vodou, do
nìj se natlaèila hlína tak, aby vyplnila vechny rohy, a nahoøe urovnala. Pøi výrobì taek se pouívalo
prkna s prohlubní  tak vznikl hák,
za který pak taka visela na lati. Vytvoøené cihly se suily na prknech
posypaných pískem v dobøe vìtraných prostorech, nebo jen støechou
opatøených kùlnách.
Cihláøské pece mìly rùzný tvar
 od ètyøhranného pøes klenutý a
po tvar jehlanu a topilo se v nich
døevem, uhlím nebo raelinou. Pálení trvalo nìkolik dní a mìlo nìkolik fází  cihláø musel jednotlivé fáze
rozeznat podle kouøe, který z pece
vycházel a podle barvy plamene
v peci, musel umìt zajistit rovnomìrný ár v peci a podle fáze vypalování jej øídit pomocí ucpávání a uvolòování prùduchù pece. I tak ale byly
cihly z jednoho pálení rùznì tvrdé
podle toho, jak daleko se pøi procesu vypalování nacházely od topenitì. Ty nejtvrdí se pak pouívaly
na stavbu obvodových zdí, ty mìkèí
na výplnì a pøepáky. K pálení se
pouívaly i polní pece nebo jámy,
pøípadnì se cihly pálily spoleènì
s døevìným uhlím v milíøích. Pøi
tìchto zpùsobech vak zùstávalo
mnoho cihel nedopálených. A jak
byli hlináci a cihláøi za svou práci
hodnoceni? Tak napøíklad v Praze
roku 1525 zaplatili hlinákovi pùl
ètvrté kopy groù míeòských za vymazání svìtnice, na nì bylo potøeba patnáct vozù hlíny. Tamté se
o ètvrt století pozdìji platilo za tisíc
zdících cihel kopu a dvacet groù.
Ceny se mohly øídit mimo jiné
i bydlitìm kupujícího. V Kouøimi
existovala roku 1558 dohoda mezi
mìstem a cihláøem Kuèerou, e
bude sto kusù zdících cihel prodávat po deseti groích místním a dvanácti groích pøespolním.
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