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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 40 Kè, cena jednoho roèníku (4 èísla) vychází tedy na 160 Kè.
Ke korespondenci ohlednì èasopisu pou�ívejte adresu redakce (SEV Rozmarýnek, Rozmarýnová 6,
637 00 Brno-Jundrov) nebo kd@permakultura.cz.

CHCETE SI PØEDPLATIT?

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 ??????????????????.
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Milí ètenáøi!
�Øeè je pramenem nedorozumìní,� øekl Antoine de Saint-

Exupéry ústy li�ky v pohádkové novele Malý Princ. Jistì jste
to také sami za�ili � sna�ili jste se nìco vysvìtlit, ale bylo to
pochopeno úplnì jinak, a vy jste si øekli, �e jste radìji mìli
mlèet.

Øíkám si, je to celkem dobré pravidlo, zejména hodlá-
me-li pou�ívat termín, jeho� význam neznáme, ani si jej
nejsme ochotni zji��ovat. Tak napøíklad chceme-li se ohánìt
ekologií, mìli bychom vìdìt, �e to je název vìdeckého
oboru (a vìdìt také jakého) a ne oznaèení pro èinnost Strany
zelených, nebo, dáváme-li vzletná jména svým zahradám,
jako je �permakulturní� a �pøírodní�, mìli bychom si zjistit,
co tato dvì oznaèení znamenají, a �e to není toté�.

Zámìny pojmù (a významù) nemají ale v�dy tak okatou
a relativnì ne�kodnou formu. A nìkdy se nejedná �jen�
o zámìnu pojmù, ale o celkovì povrchní a nepøesnou
znalost problematiky (poèítat hru�ky s jabkama je snadné,
pokud je èlovìk od sebe nerozezná). Obèas se zmatení
jazykù projevuje i v knihách, a to je opravdu �koda.
U nìkterých knih je mi to líto hodnì. Zvlá�tì, kdy� ke
zvednutí kvality publikace staèilo pár konzultací s odborníky
nebo pár let vlastních pokusù. Inu, �ít se má tady a teï, ale
s knihami je nìkdy lépe poèkat, pozorovat, studovat,
zkou�et... permakultura ostatnì znamená zejména èiny!

Tak dlouho neètìte a �up �up do práce!
Pøeji pøíjemné zku�enosti s na�imi recepty!

Lenka Kvasnièková

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 nápady pro permakulturní
systémy. Proto, máte-li nìjaké zajímavé zku�enosti, zá�itky a �zlep�o-
váky� týkající se této oblasti, podìlte se o nì i s ostatními ètenáøi
Klíèové dírky.

Tì�íme se na va�e reakce a pøíspìvky.

Lenka Kvasnièková
Úvodem� � 2

Martin Skácel
Dvakrát meraj, raz re�

alebo Potreba dizajnu � 3

Permakultura (CS) � 4

Jan Hollan, Vojtìch Klusák
Biouhel � na�e stéblo nadìje � 5

Mirek Jílek
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Nepøímá �dvojsudová� metoda � 7
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Èestmír Holu�a
Vzpomínka na Ivana Lobíka � 9

Mojmír Vla�ín
Certifikace lesù FSC � 10

Laïa Jál
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�vidìl jsem tì rùst � 12

Hela Vla�ínová
Pelynìk brotan � 12

Stanislav Boèek
Top 10 starých odrùd hru�ní � 14
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DVAKRÁT MERAJ, RAZ RE�

ALEBO POTREBA DIZAJNU

Martin Skácel

Ako Bill Mollison spomína v jed-
nej zo svojich publikácií, permakul-
túra nie je nároèná na financie, ale
na objem informácií a ich správne
vyu�itie v danom projekte.

Potrebné je aj zni�ovanie obje-
mov energií a ich správny kolobeh.

A èo tak tá ¾udská energia?
Práve tej by som sa chcel veno-

va� nieko¾kými riadkami.

¼udská energia je èasto opomí-
naná èi zanedbávaná, ale v koneè-
nom dôsledku asi aj najkrehkej�ia.
Veï èlovek ako �ivoèí�ny druh je po-
va�ovaný za najzranite¾nej�iu zo
v�etkých bytostí a mnohí odborníci
sa èudujú, �e èlovek je e�te stále
súèas�ou tohto sveta�

Mnohí z nás, ktorí vlastníme kú-
sok zeme èi hospodárime na òom,
vydávame nemalé úsilie, aby sme
ten svoj �p¾ac� zve¾adili a priblí�ili
tomu ideálnemu�

Len�e aj na�e telo má svoje po-
treby a limity a aby sme sa jedného
dòa mohli te�i� z plodov na�ej prá-
ce, je treba venova� ve¾kú pozornos�
poèiatoènému dizajnu a následné-
mu kolobehu energií � aj tej vlast-
nej.

Poèiatoèný dizajn nemusí by�
a ani nikdy nebude aj finálnym di-
zajnom, preto�e to je neprestáva-
júci proces a v�etko sa mení v èase,
ale umo�ní nám pribli�né rozvrhnu-
tie jednotlivých prvkov na pozem-

ku pod¾a na�ich potrieb. Potom je
ove¾a ¾ah�ie cielene presúva� èas�
energií do tej ktorej zóny.

Pre lep�ie pochopenie vy��ie uve-
dených riadkov uvediem vlastný prí-
klad.

Mám starý dom v miernom sva-
hu. Keï�e tam u� dlh�iu dobu pred-
tým nikto nebýval, spustol.

Za domom sa rokmi zosúval svah
priamo k domu (obr. 1), a� do vý�-
ky okna.

Tento svah bude treba odkopa�,
aby múry nevlhli, postavi� múrik,
ktorý by svah spevnil� Èo najbli�-
�ie k domu by to chcelo intenzívnu
záhradku do kuchyne � pravdepo-
dobne terasovitú, aby sa vyu�il sva-
hovitý terén. Pre budúcnos� zalo�i�

�kôlku s rastlinami, ktoré by sa vyu-
�ili na pozemku. Atï., atï.

Príklad rie�enia bez dizajnu
Pustím sa do odkopávania svahu

za domom a odkopanú hlinu (kubí-
ky a kubíky hliny) vyvá�am na kopu
ved¾a domu � potom sa uvidí èo
s òou.

Pri výkopoch nará�am na kame-
ne a vytváram novú kopu z kame-
òov, veï sa zídu, niekedy�

Záhradku ved¾a domu chcem, ale
teraz to nie je priorita, tak�e to ne-
rie�im, uvidí sa potom�

�kôlka asi viem kde bude, ale
treba e�te vyrie�i� jej zavla�ovanie
v èase sucha, ale veï teraz mám iné
priority�

Pravdepodobne rýchle rie�enia
èiastkových problémov a spôsob re-
alizácie väè�iny ¾udí.

Príklad rie�enia s dizajnom
Tony hliny zo svahu za domom

cielene vyvá�am hneï ved¾a domu,
kde bude intenzívna kuchynská zá-
hradka, na vytvorenie terás (obr. 2)
vo svahu. Áno, zaberá to èas, lebo
pásy terás bolo treba u� vymera�
vopred (obr. 3), ale zabíjam dve
muchy jednou ranou! Pred oèami sa
mi mení krajina a rysujú sa výsled-
ky dizajnu.

Mno�stvá nájdených kameòov
vrstvím nad odkop svahu, pre bu-
dúce pou�itie, na svah spevòujúci
múrik.

OBR. 1

OBR. 2
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Nad budúcou �kôlkou robím vý-
kop nádr�e na zavla�ovanie rastlín
v èase sucha a zároveò zachytáva-
nie da�ïovej vody zo striech a dre-
ná�e (obr. 4). Odkopávanú hlinu
hneï prehadzujem cez sito poèas
výkopu. Tú jemnú plním do me-
chov, preto�e ju hodlám pou�i�
v budúcnosti na omietky. So zbyt-
kovou hlinou e�te vyrovnávam te-
rén pred domom�

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

(fyzická osoba)
� na návrh rady se souhlasem Valné hromady

(právnická osoba)
Èlenství je øádné, pokud èlen platí èlenské
pøíspìvky, je dosa�itelný a spolupracuje.
Èlenský pøíspìvek èiní 550,� Kè roènì.
Je mo�né pasivní èlenství za 200,� Kè roènì.
Organizace zaplatí èlenský pøíspìvek
1800,� Kè roènì. Za stejnou cenu je mo�né
bioregionální èlenství � 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 zahra-
nièí

� zprostøedkovává kontakty s ostatními národními asociace-
mi PK a dal�ími subjekty

� zprostøedkovává výmìnu praktických zku�eností a ovìøuje
pøevzaté struktury a systémy v na�ich zemìpisných
podmínkách

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

PK principù

Na týchto dvoch rôznych príkla-
doch k prístupu k vlastnej (¾udskej)
energii som chcel demon�trova�,
ako sa dá na problém pozera�
z rôznych uhlov. Ako je potrebný
poèiatoèný dizajn a urèite aj kolo-
beh energií � aj tej ¾udskej!

Samozrejme to proces napredo-
vania na danom �bojisku� spomali-
lo, ale týmto spôsobom som vyhral
na viacerých frontoch!

OBR. 4
OBR. 3
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téma:

DØEVO

BIOUHEL � NA�E STÉBLO NADÌJE
Zmìny klimatu a jejich dopady probíhají tempem na horní hranici odhadù z minulých let. Toté� lze oèekávat
i nadále. Koncentrace CO2 v ovzdu�í se stala nesluèitelná s klimatem, jaké panovalo od konce doby ledové
do konce devatenáctého století. Je potøeba, aby dále nerostla, ale naopak klesala.

(viz. Veronica 5/2009, èíslo tematicky vìnované zmìnám klimatu)

Jan Hollan, Vojtìch Klusák

Pro dlouhodobé odebírání CO2 z atmosféry existuje je-
diná metoda: sní�it tempo, kterým se tento plyn z odu-
møelé èi sklizené biomasy pùsobením mikrobiálního roz-
kladu (ale té� dýcháním �ivoèichù i rostlin a spalováním)
uvolòuje zpìt do ovzdu�í. Roènì se pøirozenì zoxiduje
a navrátí zpìt do atmosféry asi 60 Gt uhlíku zachyceného
pøedtím z ovzdu�í fotosyntézou (pro srovnání: lidstvo pøi-
dává 2 Gt odlesòováním a po�kozováním pùd a 8 Gt po-
u�íváním fosilních paliv).

Jak ono tempo sní�it? Nenechat biomasu zetlít nebo
spálit na popel, ale zahøátím docílit jejího zuhelnatìní. A
výsledný produkt nepou�ít jako palivo, ale vpravit jej v
jemnozrnné formì do pùdy. Jeliko� jde o uhel z biomasy
ponechávaný v biosféøe, nazýváme jej biouhel (z angl. bi-
ochar). Výhody �biouhlového hospodáøství� se dají rozdì-
lit do tøí oblastí.

Trvanlivost
Dùle�itá je trvanlivost, která u uhlu v pùdì pøedstavuje

staletí a� tisíciletí. Díky lesním a stepním po�árùm se zuhel-
natìlé zbytky biomasy do pùd dostávaly odedávna. Uhel
ze stepních a lesních po�árù tvoøí celosvìtovì nìkolik pro-
cent organického uhlíku obsa�eného v pùdách (napøíklad
ve vrchních vrstvách èernozemì v ruské stepi bylo namì-
øeno, �e a� 10 % z celkového mno�ství uhlíku je biouhel-
né povahy). Jeho oxidace trvá øádovì déle ne� v pøípadì
biomasy nezuhelnatìlé.

Podpora úrodnosti
Uhlem lze zlep�it vlastnosti pùdy, a to hned v nìkolika

smìrech. Napøíklad díky své poréznosti zvy�uje schopnost
pùdy zadr�ovat vlhkost a zároveò se provzdu�òovat. Spolu
s vodou zadr�uje i �iviny v ní rozpu�tìné. Minerální látky
mù�e vázat i chemicky a vytváøet tak komplexy obdobné
tìm, z nich� je slo�en humus. Jeho obrovský vnitøní po-
vrch je substrátem pro bohaté mikrobiální osídlení pùd.

Uhel se do pùd zámìrnì pøidával ji� velmi dávno. Dale-
ko nejvíce takto obohacených pùd se nachází v Amazonii,
kde se portugalsky oznaèují názvem terra preta (èerná pùda).
Jejich stáøí pøesahuje tisíc let a o tom, jak je kdysi lidé
vytváøeli, existují jen domnìnky. Terra preta obsahuje to-
lik biouhlu a na nìj vázaných �ivin, �e ani nìkolik let po
odlesnìní a pøi trvalém obdìlávání nevykazuje vyèerpa-
nost a je stále vysoce úrodná. Dlouhá tradice ve vyu�ívání
biouhlu je také v japonském zemìdìlství, které je od pra-

dávna velmi intenzivní. V sedmdesátých letech se tomuto
tématu zaèali vìnovat i japon�tí vìdci. Na zaèátku devade-
sátých let byl pak biouhel spolu s døevním octem schvále-
ný japonským ministerstvem zemìdìlství jako slo�ka vhod-
ná pro pøidávání do pùdy (vylep�ování pùdy). Pøedev�ím
výzkum amazonských èerných pùd a výsledky dlouholeté
praxe a výzkumu v Japonsku vyústil do návrhu, zaèít tako-
vé pùdy vytváøet znovu, bì�nì, po celém svìtì.

Podporou návrhu je, �e v chudých zemích dosud existu-
jí zemìdìlci, kteøí uhel do pùd pro zlep�ení úrodnosti pøi-
dávají, zdìdili takový postup po pøedcích. V bohatých ze-
mích o tom zùstaly jen historické zmínky, asi vinou nástu-
pu umìlých hnojiv. Pøitom ka�doroènì dochází v dùsledku
lidské èinnosti k obrovským ztrátám ornice. Postupy udr-
�ující a vylep�ující kvalitu pùdy by proto mìly být naopak
støedem pozornosti.

Udr�itelná biopaliva
Tøetí výhoda pramení z mo�nosti spojit výrobu biouhlu

a plynných a kapalných paliv. Po tisíciletí se uhel získává
exotermním procesem èásteèného spalování biomasy za
omezeného pøístupu vzduchu. A� u� tak vzniká a vznikalo
v milíøích døevìné uhlí z kusového døíví èi uhel jako hnoji-
vo prakticky z jakékoli (suché) biomasy. Nevýhodou je níz-
ká úèinnost � zbyteènì mnoho materiálu se spálí na po-
pel, plyny unikají nevyu�ity a zneèi��ují ovzdu�í.

Technicky nároènìj�í, ale k ovzdu�í �etrnìj�í je pyrolý-
za, pøi ní� se biomasa zahøívá úplnì bez pøístupu vzduchu.
Vhodným nastavením podmínek procesu (teploty a tlaku)
se dají ovlivnit podíly uhlu, smìsi hoølavých plynù a kon-
denzátu, aby co nejlépe odpovídaly potøebì. Hoølavé ply-
ny známe z historie jako døevoplyn (metan, oxid uhelnatý
a vodík), novì se u�ívají pro topení a pohon stacionárních
strojù. Kondenzát (kdysi surovina pro výrobu kolomazi) tvoøí
smìs vody a organických látek a pou�ívá se pro výrobu
kapalného paliva do motorù a jako zdroj chemických lá-
tek.

Mezinárodní obchod s biouhlem?
Vzhledem k potenciálu uhlu sni�ovat skleníkové emise

(nepøímo i metanu a oxidu dusného a také sazí) se pracuje,
mimo jiné i v rámci pøíprav dohody o míøe a o zpùsobu
sni�ování emisí skleníkových plynù po vypr�ení Kjótské-
ho protokolu, na postupech umo�òujících zahrnutí výroby
a aplikace biouhlu do svìtového obchodování s emisními
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povolenkami. Uhel je v pùdách chemicky rozeznatelný od
jiných forem biomasy a je zmìøitelný. Díky nenároènosti
technologie jeho výroby se takový obchod mù�e týkat nejen
velkých podnikù, ale i drobných firem a jednotlivcù témìø
kdekoli na svìtì.

V rozvojových zemích mù�e jít o drobná zplyòovací
zaøízení slou�ící na vaøení. Spotøeba paliva oproti tradiè-
ním zpùsobùm vaøení klesne (napø. ve srovnání s vaøením
na tøech kamenech), domácnosti nebudou zamoøeny dý-
mem a získá se dobré hnojivo. Vìt�í zaøízení mohou být
u�iteèná pro zahrádkáøe a drobné zemìdìlce jako doplnìk
ke kompostování, pro lep�í zpracování odpadu. Nasnadì
je také bioodpad ze zemìdìlství a lesnictví.

Lze oèekávat, �e se hnojením biouhlem v kombinaci s
dal�ími hnojivy podaøí produkci biomasy (vèetnì potravin)
natolik zvý�it a spotøebu umìlých hnojiv (jejich� výroba je
energeticky velmi nároèná) natolik sní�it, �e to v úhrnu
mù�e být ekonomicky výhodné na globální i lokální úrov-
ni. Obchod s emisními povolenkami èi jiná forma globální
podpory bude ale pøídavným faktorem urychlujícím zaèle-
òování biouhlu do praxe.

Praktická poznámka
V souèasnosti je mo�né pova�ovat za prokázané, �e

biouhel je prospì�ný pro rùst a výnos plodin, a je slibným
materiálem pro pou�ití v zemìdìlství. Av�ak variabilita
úèinku biouhlu je znaèná a není stále jasné, jak pøesnì
závisí na pùdních podmínkách, na rostlinných druzích a
klimatu. Chybìjí ustálená obecná pravidla a vzory. Rùzné
typy pùd reagují na biouhel rùznì v závislosti na omeze-
ních (nedostatcích) pøíslu�ného pùdního typu. Na nìkte-
rých úrodných pùdách èi pøi dostateènì vysokých dáv-
kách hnojiv nemusí vést pøídavek biouhlu k výrazným zlep-
�ením vùbec. Mù�e ale pøispìt ke sní�ení spotøeby hnojiv
za souèasného zachování výnosù. Ví se celkem dost o
sni�ování kyselosti pùdy, zvy�ování schopnosti zadr�ovat
vodu, zlep�ování prostøedí pro pùdní mikroorganizmy,
schopnosti zadr�ovat �iviny. Málo se ví o pùsobení na
pastviny, na u�itkové køoviny a stromy, vèetnì tìch ovoc-
ných. Vìt�ina výzkumù také pochází z tropù. Pro suché
oblasti a pro mírné pásmo jsou informace sporadické.

Pokud jde o samotný zpùsob pøidávání, dá se u biouhlu
oèekávat podobné chování jako u klasických prostøedkù
ke zlep�ení pùdy (napø. kompost, hnùj nebo minerální
hnojiva). Je toti� známo, �e jejich pùsobení (efektivita) se
významnì li�í v závislosti na tom, zda jsou zapraveny (za-
orány) nebo pøidávány povrchovì, v pásech nebo (plo�nì)
rozsévány. Aby mohl biouhel pozitivnì pùsobit na pùdu,
na schopnost zadr�ování �ivin, na mikrobiální populace a
mykorhizní houby, je nejlep�í, kdy� se dostane do hloub-
ky, tam, kde rostliny koøení. Ideální je zeminu s biouhlem
dokonale promísit. Pøi urèování optimální dávky je tøeba
také pøihlédnout k vlastnostem daného biouhlu. Hodnoty
na metr ètvereèní se potom pohybují od nìkolika gramù
(napø. u biouhlu z kostní mouèky nebo hnoje, který obsa-
huje velké mno�ství minerálních látek) a� po nìkolik kilo-
gramù (napø. u biouhlu ze døeva). Rozvahu je tøeba provést
i pøi rozhodování, zda si biouhel nakoupit nebo vyrobit.
Zda poøízení a pøidání biouhlu provést jednorázovì, nebo
pøijmout výrobu biouhlu napøíklad jako pravidelnou formu
zpracování a vyu�ití zahradního odpadu. Dùle�itá je také

velikost pozemku, dostupné zdroje biouhlu nebo surovin
pro jeho výrobu, výrobní kapacity a v neposlední øadì
ekonomické mo�nosti.

V zahradních rozmìrech nepøedstavuje pøidávání biouhlu
�ádnou velkou ekonomickou zátì�. Naopak pro zemìdìl-
ce, pìstující plodiny s malou ziskovostí, mù�e být volba co
nejlevnìj�ího zpùsobu aplikace s co nejlep�ím výsledkem
klíèová. Pro nalezení minimálního mno�ství biouhlu, který
poskytne maximální efektivitu (maximální návratnost in-
vestice) je nejjistìj�í cestou provést sérii správnì navr�e-
ných pokusù v dané lokalitì s danou pùdou a daným bio-
uhlem. Popøípadì se zaøídit podle ji� hotových polních
pokusù provádìných na stejné nebo podobné pùdì v tom-
té� nebo podobném regionu. Za tímto úèelem byl v nedáv-
né dobì mezinárodním biouhelným sdru�ením (Internatio-
nal biochar iniciative, IBI) sestaven návod pro polní poku-
sy s biouhlem. Text je dostupný v angliètinì na stránkách
mezinárodního biouhelného sdru�ení
(http://www.biochar-international.org/extension; �Guide
to Conducting Biochar Trials�), pro èeský pøeklad návodu
viz www.veronica.cz/uhel.

Vyhlídky
Výzkum a základní vývoj je v principu hotový, dále je

potøeba rozvinout biouhlové postupy v rùzných aplikacích
a testovat na rùzných pùdách a v rùzných klimatických
oblastech. A také hledat cesty, jak výrobu uhlu propojit
technologicky a logisticky se zásobováním palivy, teplem
a elektøinou. Potøeba, ba nutnost napojení na místní pro-
cesy a toky hmoty (surovin, plodin, odpadù), vliv místního
typu pùdy a klimatu na úèinnost biouhlu, dìlá z biouhelné-
ho hospodaøení zále�itost vy�adující individuální pøístup
s ohledem na místní podmínky. Nejedná se o samospás-
nou vìc, smysl má jen jako souèást, doplnìk k �etrnému,
udr�itelnému hospodaøení.

Obdìláváním se vlastnosti pùd spí�e zhor�ují, ubývá
organického uhlíku, sni�uje se jejich schopnost rychle jí-
mat vodu, pùdy se zhutòují. Rozvoj výroby a aplikace bi-
ouhlu v zemìdìlství a lesnictví po celém svìtì dává �anci
tento proces zvrátit a dokonce rychleji, ne� uhlík z pùd
vlivem lidské èinnosti ubýval, jej tam zaèít vracet. Pùdní
kapacita je nemalá, úhrnná hmotnost tohoto prvku v pù-
dách je i dnes alespoò dvakrát vìt�í ne� v ovzdu�í.

Odhady dosa�itelného tempa jímání uhlíku do pùd
v podobì biouhlu jsou nejisté, ale soudí se, �e by mohlo
èinit asi 1 Gt roènì, viz zpráva Johanese Lehmanna pro
výbor Kongresu (èeský pøeklad www.veronica.cz/uhel). Je
to sice øádovì men�í tempo, ne� èiní dne�ní emise, ale
dává nadìji, �e budeme mít bezpeèný, bezproblémový
a i v dal�ích ohledech u�iteèný nástroj, jak je�tì v prùbìhu
tohoto století zaèít napravovat nejen atmosféru Zemì, ale
i tolik potøebnou zemìdìlskou a lesní pùdu. Snad to pùjde
a snad to stihneme vèas.

Poznámka redakce:
Biouhel se letos chystá zkou�et vyrábìt firma

AGRO-EKO z Ostravy na svém novém (patentovaném)
reaktoru. Je mo�né k tomu pou�ít odpadní biomasu.
Pokud zkou�ky kvality dopadnou dobøe, budeme vás
informovat.
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VÝROBA DØEVÌNÉHO UHLÍ

� NEPØÍMÁ �DVOJSUDOVÁ� METODA
Metoda popsaná v tomto návodu je improvizovanou obdobou moderní prùmyslové výroby døevìného uhlí.
Jedná se o tzv. nepøímou metodu, pøi které je døevo zahøíváno bez pøístupu vzduchu.

Mirek Jílek

Nákladná retortová pec je nahrazena dvojicí plecho-
vých sudù umístìných na jednoduchém ohni�ti sestave-
ném z cihel. Toto uspoøádání je pomìrnì primitivní, ale
dosahované výsledky jsou velice dobré. Výtì�nost je cca
25 % døevìného uhlí z celkové hmotnosti pou�itého døeva.

Popis metody:
Plameny døeva hoøícího v ohni�ti ohøívají men�í sud

naplnìný døevem urèeným k zuhelnatìní. Døevo uvnitø
tohoto sudu je zahøíváno bez pøístupu vzduchu a vznikající
rozkladné produkty unikají vhodnì umístìnými otvory do
ohni�tì. V ohni�ti hoøí a tím se také podílejí na ohøevu
døeva v sudu - retortì. Spalování probíhá témìø dokonale,
tak�e výroba døevìného uhlí neobtì�uje okolí dýmem a
zápachem. Díky tomu je mo�né pracovat i v místech, kde
by výroba døevìného uhlí v tradièním milíøi vùbec nepøipa-
dala v úvahu. Na ka�dých 10 l objemu vnitøního sudu mù-
�eme poèítat s cca 1kg døevìného uhlí. V 70l sudu tak
vznikne pouze cca 7 kg døevìného uhlí, ale celou sestavu
je mo�né odpovídajícím zpùsobem zvìt�it. Dal�í mo�nos-
tí, jak znásobit produkci, je souèasné provozování nìkoli-
ka retort. Pøi vhodném uspoøádání této jednoduché meto-
dy je mo�né dosáhnout denní produkce i v øádech desítek
a� stovek kg døevìného uhlí.

Postup práce:
Ze dvou øad cihel postavíme ohni�tì ve tvaru neúplné-

ho kruhu. Do ohni�tì umístíme tøi cihly (obr. 1), které
budou slou�it jako podpìry vnitøního 70l sudu � retorty.
Do víka vnitøního sudu udìláme ètyøi otvory o prùmìru
cca 8mm. Sud naplníme døevem a uzavøeme víkem s otvo-
ry (obr. 2). Jako tepelný �tít a pro nasmìrování plamenù
podél stìn vnitøního sudu pou�ijeme 200l sud, který ve
dnì opatøíme otvorem pro odvod spalin o prùmìru cca 15
� 20 cm. Alternativnì je mo�né otvor udìlat vìt�í a opat-
øit ho vhodným ro�tem (møí�kou). Unikající horké spaliny
pak mù�eme vyu�ít napøíklad pro vaøení. V ohni�ti rozdì-
láme oheò a pøikládáme a� do doby, kdy zaène �ivì hoøet
unikající døevoplyn. Mno�ství tepla, které se uvolòuje ho-
øením døevoplynu je dostateèné pro udr�ení potøebné pra-
covní teploty. Bìhem této fáze není potøeba do ohni�tì
pøikládat dal�í døevo (obr. 3). Kdy� dojde k výraznému po-
klesu tvorby døevoplynu a intenzity hoøení, pøilo�íme do
ohni�tì je�tì jednu nebo dvì dávky døeva a oheò necháme
dohoøet. Hotové døevìné uhlí mù�eme ze sudu vyjmout a�
po vychladnutí. �havé døevìné uhlí by se pøi pøedèasném
otevøení sudu mohlo na vzduchu vznítit a vyhoøet! Výsled-
kem mù�e být døevìné uhlí na grilování, biouhel nebo tøe-
ba z lipových tøísek kvalitní uhel na malování (obr. 4).

Publikováno na www.sobestacnost.cz, kde mù�ete
najít podrobnìj�í fotodokumentaci celého postupu,

autorem je Mirek Jílek.

OBR. 1

OBR. 2

OBR. 3

OBR. 4
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RYCHLÉ TESTY NA ZJI�TÌNÍ VHODNOSTI

TYPU BIOUHLU K PØIDÁNÍ DO PÙDY
Biouhel mù�e být vyroben z �iroké palety surovin a za rùzných podmínek, jeho vlastnosti se proto mohou
znaènì li�it. Proto�e ne ka�dý biouhel, tak jak byl dodán èi vyroben, je vhodný ke vpravení do pùdy, doporu-
èuje Mezinárodní Biouhelná Iniciativa (International Biochar Initiative, IBI) dva jednoduché testy, které
mohou ukázat na pøítomnost toxických látek v biouhlu. Samozøejmì je mù�eme pou�ít pro jakoukoliv pùdu,
kde si nejsme jistí její nezávadností, salátový test se bì�nì pou�ívá i k testování kvality paøeni�tní zeminy.

Test klíèivosti
Metodologie pro testy klíèivosti

jsou �iroce dostupné. V podstatì je
cílem urèit, zda pøidání biouhlu do pùdy
má vliv na klíèivost semen. Pøedpo-
kládá se, �e �patný vliv na klíèivost
semen vypovídá o pøítomnosti ne�á-
doucích látek v biouhelném materiá-
lu. Salát, locika salátová (Lactuca sa-
tiva L.) je vzhledem ke své citlivosti
nejvíce doporuèovaným druhem pro
testování. Dal�ími pou�itelnými druhy
jsou øedkev (Raphanus L.) a jetel (Tri-
folium L.). Zde je doporuèený postup:

Pokud je to mo�né, pou�ijte pùdu
z místa, kde budou provádìny poku-
sy. Pokud nemáte pùdu z pokusného
místa, pou�ijte jakoukoli pùdu. Pama-
tujte v�ak, �e stejný druh pùdy musí
být pou�it jak pro nádobu se smìsí pùdy
a biouhlu, tak pro kontrolní, srovná-
vací pokus v nádobì s pùdou bez bi-
ouhlu.
1. Vezmìte dvì nádoby miskovitého

tvaru. Mohou to být plastová víka
s pomìrnì vysokým okrajem, plas-
tové èi keramické talíøe apod.

2. Do jedné nádoby vlo�te dané mno�-
ství pùdy (k odmìøení postaèí hr-
nek nebo nìco podobného).

3. Do druhé nádoby odmìøte stejné
mno�ství smìsi stejné pùdy s biou-
helným materiálem. Smì�ovací
pomìr biouhlu mù�e být spoèten
tak, aby odpovídal mno�ství, které
chcete pou�ít na pole, nebo mù�e-
te pøipravit smìs pùl na pùl, pokud
neplánujete pou�ít biouhel rovno-
mìrnì (ale napøíklad do sadebních
jam). Ka�dopádnì pak budete mít
stejný objem materiálu v obou ná-
dobách.

4. V obou nádobách rozmístìte na
povrch pùdy stejné mno�ství se-
men. Je tøeba pou�ít velké mno�-
ství semen (20 a více; stejný poèet
v obou nádobách), jeliko� v�echna
semena nemusí vyklíèit za v�ech
okolností a je tøeba zajistit aby byl
vzorek reprezentativní.

5. Umístìte nádoby do míst, kde jsou
dobré podmínky pro klíèení: nor-
mální pokojová teplota je nejdùle-
�itìj�í. Navlhèete pùdu v obou ná-
dobách a postarejte se, aby nevy-
schla. Vysychání mù�ete zabránit
vlo�ením nádob do prùhledného
plastového sáèku.

6. Ka�dý den zkontrolujte klíèení se-
men v nádobách. Jakmile je klíèe-
ní jasnì patrné, spoèítejte vyklíèe-
ná semena v obou nádobách. Ne-
èekejte pøíli� dlouho, jeliko� se
rostlinky mohou zaèít proplétat
a stì�ovat tak poèítání.

7. Srovnejte poèet vyklíèených rostli-
nek v nádobách s biouhlem a bez
nìj, abyste zjistili, zdali je tam roz-
díl. Mù�ete test zopakovat, abyste
se pøesvìdèili o výsledku. Je�tì lep-
�í by bylo mít od ka�dého zpùsobu
o�etøení (zde pùda s biouhlem a bez
nìj) nìkolik opakování zároveò
a náhodnì uspoøádaných (napø.
v øadì v náhodném poøadí na
okenním parapetu; pozn. pøekl.).
Pro návod, jak plánovat opaková-
ní, viz www.veronica.cz/uhel.

Test únikového chování
s pùdními krou�kovci

Tento test je slo�itìj�í, proto�e vy-
�aduje �ivé èervy pro své uskuteènìní.
Mù�e být v�ak citlivìj�í ne� test klíèi-
vosti semen rostlin. Bì�ným druhem
u�ívaným k tomuto testu je roupice
bìlavá, (Enchytraeus albidus). Pou�í-
vá se bì�nì jako �ivé krmení pro akva-
rijní rybky a je k dostání v obchodech
s akvaristickými potøebami nebo na
internetu. Jako alternativa je pou�itel-
ná �í�ala hnojní, (Eisenia foetida) a
Eisenia andrei, známá té� jako �í�ala
kalifornská. Oba druhy jsou u�ívané ve
vermikompostérech a jsou k dostání
od rùzných dodavatelù.

Zde je návod postupu pøi testu:
1. Vezmìte plochou nádobu popsanou

vý�e. V tomto pøípadì by nejlep�í
byl kulatý obvod. Prùmìr 10 cm je
ideální.

2. Vystøihnìte z lepenky nebo z plas-
tových desek tvar, který do misky
zapadne a� na dno a rozdìlí ji na
pùlky. Touto pøepá�kou se fyzicky
rozdìlí pùda a smìs pùda/biouhel
pøi pøípravì pokusu a následnì pøi
jeho vyhodnocování.

3. Umístìte pøepá�ku do nádoby. Po-
mocí pera nebo zvýrazòovaèe vy-
znaète pozici pøepá�ky na krajích
nádoby, abyste ji mohli pozdìji vrá-
tit na stejné místo. Do jedné polo-
viny vlo�te pùdu, do druhé smìs
biouhel/pùda. Viz instrukce è.1 a�
è. 4 v pøedcházejícím návodu. Opìt
pou�ijte stejný objem pùdy na obou
stranách pøepá�ky. Pùda na obou
stranách by mìla být stejnì vlhká,
ale ne prosáknutá. Vyvarujte se
zalévání pùdy po odstranìní pøepá�-
ky, mohlo by dojít k promíchávání
obou stran.

4. Odstraòte pøeká�ku a umístìte 10
èervù podél linie kde se nacházela
pøepá�ka.

5. Postavte nádobu na místo, kde je
udr�ovaná pokojová teplota. Pro
zamezení vysychání je mo�né ná-
dobu pokrýt vìtraným víkem nebo
plastovým sáèkem s otvory.

6. Po 48 hodinách umístìte pøepá�ku
do stejné pozice jako na zaèátku.
Peèlivì prohlédnìte pùdu a spoèí-
tejte èervy na obou stranách pøe-
pá�ky. Pokud se vyhnuli èásti ná-
doby s biouhlem, pak by nemìl být
tento produkt pøidáván do pùdy bez
dal�ího zkoumání. Opìt opaková-
ní testu vícekrát a/nebo provádìní
testu v nìkolika kopiích poskytne
vìrohodnìj�í výsledky.

Poznámka: Standardizovanou me-
todologii pro tento test lze získat od
�International Organization for Stan-
dardization� (ISO 17512�1:2008),
a mù�e být sta�ena z internetu za po-
platek.

Podle Julie Major
pøelo�il Vojtìch Klusák
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FOTO: LACO �VEC, ÈESTMÍR HOLU�A. TEXT: ÈESTMÍR HOLU�A.

Pøed nedávnem nás opustil Ivan Lobík, èlovìk, který výraznì obohatil permakulturní dìní v na�ich zemích.

Ivan propojil filosofii a permakulturu, v�dy se sna�il o hluboké pochopení zákonù pøírody.

Byl dlouholetým èlenem PK(CS), uèitelem permakultury a dr�itelem diplomu permakulturního designéra.

Velkou zásluhu má na �íøení my�lenky bezorebného pìstování, které sám praktikoval a na kurzech a pøedná�-
kách propagoval. Dále se vìnoval studiu a pochopení práce Viktora Schaubergra a jeho ��ivých energií�.

Staral se o dùm a zahradu. Vlastníma rukama postavil �finská kamna�.

Ivan nám hodnì dal, a hodnì si vzal sebou. Byl to èlovìk, s kterým tady bylo pøíjemnì a nadìjnì.

Bude nám chybìt.

�Nikdo nemù�e nikoho nic nauèit, dá se jen ukázat obraz.�
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Pokud tomu tak je, vlastník má prá-
vo pou�ívat pro døevo ze svého lesa
oznaèení, které jej na trhu odli�í od
døeva nejasného pùvodu. Aby mìl zá-
kazník jistotu, �e zakoupené zbo�í bylo
skuteènì vyrobeno ze døeva pocháze-
jícího z certifikovaného lesa, poøizují
si také zpracovatelé døeva certifikát.
Ten zaruèuje, �e v rámci celého vý-
robního cyklu bylo dùslednì oddìleno
døevo z dobøe obhospodaøovaných lesù
od døeva z jiných zdrojù. Systém lesní
certifikace FSC pøedstavuje celosvì-
tový dùvìryhodný systém lesní certifi-
kace .

Tøi písmenka FSC jsou zkratkou pro
mezinárodní organizaci Forest Ste-
wardship Council, která vytvoøila pra-
vidla pro certifikaci ekologicky a soci-
álnì �etrnì obhospodaøovaných lesù
a výrobkù, které z certifikovaných lesù
pocházejí. Organizace sídlí v Bonnu,
kde sdílí budovu s centrálou IFOAM,
zastøe�ující organizací pro certifikaci
ekologického zemìdìlství. FSC je øí-
zeno demokraticky svými 586 èleny
ze 72 zemí svìta. Podporují jej nevlád-
ní ekologické organizace ve svìtì i
v Èeské republice.

Národní poboèku má FSC u nás od
roku 2002. FSC ÈR dnes sdru�uje 43
èlenù, v Brnì je èlenem napø. Duha
nebo Veronica. S podporou Nadace
Partnerství a Nadace Heinricha Bölla
probìhla první skupinová certifikace

Jedním z úèinných nástrojù k prosazování odpovìdného hospodaøení v lesích je lesní certifikace. Co to je?
To je posuzování, zda je konkrétní lesní majetek obhospodaøován v souladu s odsouhlasenými standardy.
Tedy �e hospodaøí udr�itelným zpùsobem, zpùsobem ekologického lesnictví.

CERTIFIKACE LESÙ FSC Mojmír Vla�ín

FSC v ÈR, do ní� se pøihlásilo devìt
obecních a jeden soukromý majetek
na Svitavsku. Celkovì jde pouze
o 1330 hektarù lesù, projekt ale uka-
zuje vlastníkùm malých lesù cestu
k certifikaci a úspoøe financí. Podle
po�adavkù FSC se bude hospodaøit
i v lesích mìsta Bøezová nad Svitavou,
odkud bere vodu mìsto Brno.

Èeské národní standardy FSC smì-
øují k pøemìnì pøeva�ujících jehlièna-
tých monokultur na druhovì, vìkovì,
vý�kovì i tlou��kovì rozmanité poros-
ty, obhospodaøované porostními
a výbìrnými zpùsoby. Mají vlastníka
vést k orientaci na �ir�í �kálu døevin a
sortimentù, co�, jak nám ukazují pøí-
klady domácí i zahranièní (zejména ze
�výcarska, Nìmecka èi Slovinska), se
støednì a dlouhodobì vyplácí ekolo-
gicky stabilnìj�ími lesy a prosperující
ekonomikou lesních podnikù. Standard
té� obsahuje zjednodu�ení pro vlast-
níky men�ích lesù tak, aby nebyli cer-
tifikaèními po�adavky neúmìrnì zatì-
�ováni a znevýhodòováni oproti vìt-
�ím majetkùm.

V souladu se standardy by se
v lesích kupøíkladu nemìly pou�ívat
hnojiva ani nebezpeèné chemické pøí-
pravky. Naopak se v lese ponechává
èást døeva k zetlení a doupné stromy
jako hnízdi�tì ptákùm. Standardy pod-
porují lesní hospodáøe ve snaze sní�it
ohromné �kody zpùsobované spárka-

tou zvìøí na lesních ekosystémech
a upøednostòovat pøirozené zmlazení.

Systém FSC dbá na otevøenost vùèi
veøejnosti. Obèané se v rámci certifi-
kace mohou vyjadøovat k hospodaøení
v okolních lesích a podílet se více na
jeho plánování. Po�adavky FSC pro-
sazují pøednostní zamìstnávání míst-
ních obyvatel. Obdobnì se klade dù-
raz na bezpeènost práce. Aktuální znì-
ní Èeských národních standardù FSC
lze získat na www.czechfsc.cz. Èeské
standardy vycházejí z mezinárodních
principù. Zde je jejich struèný pøehled.

Spousta lesních majetkù v Èeské
republice je certifikována jiným certi-
fikaèním systémem, systémem PEFC
(celá rozloha Lesù ÈR, nìkteré obec-
ní a dal�í). Nechci sni�ovat význam
takového potvrzení, minimálnì pøive-
de majitele lesù k pøemý�lení o ekolo-
gických principech lesnictví, seznáme-
ní se s legislativou atd. Na druhé stra-
nì pøidìlování tìchto ohodnocení
pøipomíná rozdávaní hrdých titulù bri-
gáda socialistické práce, které dostal
témìø ka�dý, staèilo kdy� projevil zá-
jem. Èeský systém certifikace lesù, vy-
chází z èeské lesní legislativy. Certifi-
kace v rámci tohoto systému je velmi
snadná a vy�aduje jenom dodr�ování
lesního zákona a navazujících norem.
Je to mnoho nebo málo? V Èesku,
kde se vytvoøila situace právního nihi-
lismu (to jsou slova ombudsmana Ota-
kara Motejla) je i prosté dodr�ování zá-
konù jistì pøínosem. Podle stejného
principu by pak ale mohly firmy do-
stávat certifikát od finaèního úøadu,
�e øádnì platí danì, od policie, �e ne-
kradou a od úøadu pro hospodáøskou
soutì�, �e dosud neuzavøely ani jednu
kartelovou dohodu. Jistì se shodne-
me, �e tudy cesta nevede. Jak byste
asi hodnotili sáèek BIO-mrkve, kdyby
vám zahradník prozradil, �e znaèku bio
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dostal proto, �e dodr�uje platnou le-
gislativu � to znamená pou�ívá jen asi
500 pesticidù, které jsou oficiálnì
povoleny rostlinolékaøskou správou.
Asi byste si øekli, �e si z vás dìlá leg-
raci.

Certifikace lesù je nástrojem dob-
rovolným. Je to proces pozitivní, za-
lo�ený na motivaci lesních hospodá-
øù. Certifikace by kromì urèité marke-
tingové a tr�ní výhody pro vlastníka
lesa mìla být i pomocníkem v jeho
snaze o pøírodì blízké, sociálnì a eko-
nomicky odpovìdné lesní hospodaøe-
ní. A koneènì i ocenìním jeho prá-
ce. No, a tak a� budete kupovat tøeba
násadu na ko�tì, podívejte se, jestli je
tam logo stromeèku s nápisem FSC.

Princip 1: Dodr�ování zákonù
a principù

Pøi hospodaøení v lesích mají být
respektovány v�echny pøíslu�né záko-
ny dané zemì, stejnì tak i mezinárod-
ní smlouvy a dohody, které podepsa-
la, a naplòovány principy a kritéria
FSC.

Princip 2: Vlastnická práva, práva
na u�ívání pozemkù a odpovìdnost

Dlouhodobá vlastnická práva a prá-
va na u�ívání pozemkù a lesních zdro-
jù mají být jasnì definována, zdoku-
mentována a právnì zakotvena.

Princip 3: Práva domorodých
obyvatel

Zákonná a zvyková práva domoro-
dých obyvatel vlastnit, u�ívat a hos-
podaøit se svou pùdou, zdroji a úze-
mím mají být uznána a respektována.
V Èeské republice ne�ijí �ádné domo-
rodé skupiny, které by odpovídaly de-
finici Spojených národù. Princip v této
formì tedy nenachází �ádné uplatnìní.

Princip 4: Vztahy k místnímu
obyvatelstvu a práva zamìstnancù

Lesní správa má dlouhodobì zacho-
vávat nebo zvy�ovat sociální a eko-
nomické blaho svých pracovníkù (ze-
jména tìch, kteøí pracují v lese) a míst-
ních obyvatel.

Princip 5: U�itky z lesa
Hospodaøení v lesích podporuje

úèelné vyu�ívání rozmanitých funkcí
lesa tak, �e je dlouhodobì ekonomic-
ky únosné a mù�e zajistit �irokou pa-
letu ekologických a sociálních u�itkù.

Princip 6: Vliv na �ivotní prostøedí
Hospodaøení v lesích má zachová-

vat biologickou rozmanitost a s ní
spojené hodnoty, vodní zdroje, pùdu
stejnì jako jedineèné a citlivé ekosys-
témy a krajiny, a zaji��ovat tím ekolo-
gické funkce a integritu lesa. Vzorem
pro hospodáøské lesy FSC jsou pøíro-
dì blízké lesní ekosystémy. Ekologic-
ky stabilní lesní ekosystémy jsou pøed-
pokladem pro zachování a podporu
biologické rozmanitosti, stejnì jako
pøirozeného kolobìhu ovlivòujícího
produktivitu celého ekosystému. Pøi-
rozené procesy probíhající v lesních
ekosystémech jsou podporovány a
vyu�ívány. Vyu�ívání lesa a zachování
funkènosti lesních ekosystémù se vzá-
jemnì nevyluèuje. Lesní ekosystémy,
které nejsou hospodáøsky vyu�ívány,
jsou nedocenitelné nejen pro ochra-
nu biologické rozmanitosti, ale také
jako studijní a srovnávací plochy. In-
tegrální souèástí trvale udr�itelného
a pøírodì blízkého lesního hospodáø-
ství je také ponechání le�ícího a stojí-
cího mrtvého døeva, existence starých
stromù a skupinek stromù, stejnì jako
biotopy vázané na pøirozenou fázi roz-
padu lesa, které jsou pøedpokladem vý-
skytu celé øady rostlin a �ivoèichù.

Princip 7: Hospodáøský plán
Je nutné vytvoøit nástroj plánová-

ní odpovídající velikosti lesní hospo-
dáøské jednotky a intenzitì hospoda-
øení, pou�ívat jej a aktualizovat. Hos-
podáøský plán popisuje dlouhodobé cíle
hospodaøení a zpùsob, jak jich dosáh-
nout.

Princip 8: Kontrola a hodnocení
Dokumentace a hodnocení pøimì-

øené struktuøe podniku mají zaji��ovat
dostatek informací o stavu lesa, vý-
nosech lesních produktù, obchodních
a zpracovatelských øetìzcích, hospo-
dáøských opatøeních stejnì jako jejich
sociálních a ekologických dopadech.

Princip 9: Zachování lesù
s vysokou hodnotou pro ochranu
biodiverzity

Hospodáøská opatøení v lesích
s vysokou hodnotou pro ochranu bio-
diverzity mají zachovávat nebo posi-
lovat tuto hodnotu. Rozhodnutí týka-
jící se tìchto lesù mají být v�dy zva�o-
vána v kontextu principu pøedbì�né
opatrnosti.

Princip 10: Plantá�e
Plantá�e je nutné obhospodaøovat

v souladu s principy a kritérii 1 � 10.
Jestli�e je s nimi spojen sociální a eko-
nomický prospìch a mohou pøispìt
k uspokojení celosvìtové poptávky po
lesních produktech, mìly by doplòo-
vat hospodaøení v pøirozených lesích,
sni�ovat tak tlak na nì vyvíjený a pod-
porovat jejich obnovu a zachování.
Plantá�e a stejnovìké monokultury
nejsou cílem pøírodì blízkého, trvale
udr�itelného lesního hospodaøení. Eko-
logické dopady jsou velmi negativní.
Vysazování a udr�ování monokultur
není sluèitelné s cíly této
smìrnice. Stávající mono-
kultury jsou pøevádìny
podle �estého principu na
pøírodì blízké lesní porosty.
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Kniha s podtitulem �O prastarém a novém �ivotì se døevem, lesem a Mìsícem� odhaluje ètenáøùm opomí-
jené i zapomenuté znalosti a poznatky. Nejen o døevu �ze správného okam�iku� jako�to jedineèném staveb-
ním materiálu.

ERWIN THOMA �VIDÌL JSEM TÌ RÙST Sepsal: Laïa Jál

Rakouský lesník Thoma
nám popisuje svou cestu
pochopení souvislostí:
zdravotní tì�kosti jeho
dìtí, které se objevily po
pøestìhování ze staré le-
sovny do domu ze 60. let,
vybaveného tehdy moder-
ními døevotøískovými pod-
lahami a nábytkem, opro-
ti tradiènímu spokojenému
�ivotu prarodièù jeho man-
�elky.

Právì devadesátiletý
dìdeèek, tesaø vze�lý
z nepøeru�ené tradice �ivo-

ta v sobìstaènosti, se mu stal inspirací a zároveò jakýmsi
mìøítkem správného smìøování jak v profesním �ivotì les-
níka a podnikatele ( v pùvodním smyslu slova ) ve zpraco-
vání døeva, tak v �ivotì osobním.

Ètivá kniha o 180 stranách je èlenìna do tøí èástí.
V první se vydáme, cituji: �za fascinujícími souvislostmi
mezi Mìsícem a døevem a na základì mnoha pøíkladù si
uká�eme, �e a jak je dùle�ité dbát pøi sklizni døeva na správné
postavení Mìsíce.� Napøíklad na stranì 46 se dozvíme:
�Kùly v plotì, které byly zasazeny do zemì za ubývajícího
Mìsíce nebo novoluní, jako by byly vta�eny do zemì. Dr�í
lépe a jsou trvanlivìj�í. Ideální jsou zemní dny za ubývající-
ho Mìsíce.� Nebo �e �døevìná podlaha polo�ená za ubý-
vajícího Mìsíce ménì vr�e a zùstává le�et klidnìji.�

Druhá èást knihy poukazuje na to, �e �ten, který dbá
na pøírodní kolobìhy, bude odmìnìn �ivotem plným po-
�itkù v harmonii a volnosti. Zdravé domy a byty, energe-
tické zdroje bez zatì�ování �ivotního prostøedí a planeta,
na ní� stojí za to �ít, nejsou utopií, nýbr� cílem, který
mù�eme se správným postojem a veselou myslí dosáh-
nout.� Pøeèteme si tøeba, co znamená chemie ve døevu,
napøíklad na stranì 78 � 79: �Po bolestných zku�enos-
tech, které vedly k poznatkùm o nebezpeènosti napø. form-
aldehydu, se nyní ïábel vymítá belzebubem: lepidla obsa-
hující formaldehyd se nahrazovala a nahrazují lepidly
z umìlých pryskyøic s krajnì pová�livou obsa�enou látkou
isokyanátem� pracuje se na náhra�kách� za èas se pro-
slechne, �e lidský organismus má problémy i s tìmito no-
vými molekulami� nekoneèný bludný kruh?� Èteme-li dále,
doèteme se, �e Thoma pøirovnává døevo v na�ich domo-
vech k na�í dal�í kù�i. �Kù�e, která má dýchat a �ít, nesmí
být ucpána a zatarasena laky a lepidly nepropou�tìjícími
vzduch.�

A koneènì ve tøetí èásti kní�ky slovy autora: �Ne ka�dý
mù�e � jako já � jít za dìdeèkem, kdy� chce vìdìt, v jaký
den sklízet stavební døevo, jak dlouho musejí fo�ny schnout
na vzduchu, ne� se mohou zpracovat na nábytek, nebo
jestli je nutné natírat prkna prùèelí domu. Tato kniha by
Vám mìla dát podnìty�

A to u� ke knize staèí.
Snad jen je�tì vìta z úvodu knihy: � Vyzývám v�echny

ètenáøe, aby do svého �ivota tro�ièku vpustili pohled a ú�as
jako dìti. Úsilí, které na to musíte vynalo�it, je jen nepa-
trné a odmìna bohatá.

PELYNÌK BROTAN

ARTEMISIA ABROTANUM

BO�Í DØEVEC (BO�Í DØÍVCE) � PALINA ABROTSKÁ � BO�IE DRIEVKO
I kdy� tuhle pùvodnì asijskou rostlinu nepìstujeme zrovna za úèelem získání døeva, jak by se z lidového
názvu mohlo zdát, na permakulturní zahradì má právem místo. Uèitel permakultury Rod Everet je známý
svým oblíbeným rèením, �e proto, abychom zaøadili nìjaký prvek do svého systému, bychom mìli mít nejmé-
nì tøi pádné dùvody. A proè bychom tedy mìli pìstovat právì brotan?

Hela Vla�ínová

Prvním dùvodem jsou jeho léèivé
vlastnosti (artemés = zdravý). �e si u�
v dávné minulosti vyslou�il nejvy��í
ocenìní, vyplývá z jeho lidových ná-
zvù, spojených s úctou k bohu. Na
Vala�sku se mu øíkalo �bo�í døívce� a
byl nedílnou souèástí selských zahrad.
Jinde je znám jako �bo�í døevec�. Oba
názvy souvisejí s døevnatými vìtvièka-
mi tohoto vytrvalého, asi metr vyso-

kého keøíku. V lidovém podání se tra-
duje, �e odvar z brotanu léèí a regene-
ruje rány a je údajnì léèivìj�í ne� heø-
mánek. Byl pou�íván na podporu trá-
vení a povzbuzení chuti do jídla, proti
prùjmùm, nadýmání, køeèím i proti
støevním parazitùm. Vyu�íval se i jeho
moèopudný a potopudný úèinek (dvì
l�ièky su�ené drogy na �álek vroucí
vody). Pùsobí také proti bolestem hla-

vy. Z odvaru bo�ího døevce se pøipra-
vovaly obklady a koupele na léèení
omrzlin. Oficiální farmakologie se jeho
úèinky pøíli� nezabývá, i kdy� se zjisti-
lo, �e rostlina obsahuje alkaloidy abro-
tanin a abrotin, které mají podobné
úèinky jako chinin, tedy ke sní�ení
horeèky i jako antiseptikum. Podstat-
nou slo�kou brotanu jsou éterické ole-
je s intenzivní pøíjemnou vùní. Ve støe-



13Klíèová dírka 4 / 2009

dovìkých herbáøích bychom se mohli
doèíst, �e je-li bo�í døevec spálen
a rozetøen s olejem, obnovuje rùst vla-
sù u holohlavých lidí, nebo �e kouø
z této rostliny dobøe voní a vyhání
z domu hady. Hady z domu vyhánìt
pelyòkem asi nebudete, ale pytlíèek se
su�eným pelyòkem se vám mù�e ho-
dit do �atníku, kde pùsobí proti mo-
lùm, nebo do spí�e proti zavíjeèùm.
V nouzi se mù�ete naopak podle støe-
dovìké rady pokusit mnutím brotanu
mezi prsty �pøivábit milovanou by-
tost�� Pelynìk brotan byla oblíbená
rostlina støedovìkých bylináøù. V de-
vátém století o nìm mnich Walahfrid
Strabo napsal ve své latinské básni:
�Horeèku odvrací, zahání prudké pí-
chání, kloubùm sou�eným záludnou
dnou ví pomoci a zmírnit bolest. Tolik
má ale dal�ích sil, co vlásèitých líst-
kù.�

Druhým dùvodem je jeho pøíjemná
vùnì po citrónu, pro kterou se pou�í-
vá k provonìní prádla, místností, do
likérù a parfémù a také jako koøení.
Jako koøení se pou�ívají èerstvé nebo
su�ené mladé listy, a to zejména
k ochucení tuèného masa vepøového
i skopového, pøíp. husy a kachny. Také
zvìøinové omáèce dodá osobitou vùni
a chu�. Hodí se i do hovìzího masa
na smetanì (tzv. �svíèkové�). Do pe-
èení a omáèek ho pøidáváme v�dy a�
nakonec, aby nevyprchala silice. Ne-
vaøí se, v prá�ku se pøidává jen na pár
minut pøed koncem peèení, teplota by
nemìla pøesáhnout 40 oC.

Velmi pøíjemné jsou mladé èerstvé
listy v men�ím mno�ství do salátù, mají
palèivì aromatickou, mírnì nahoøklou
pøíchu� po citrónu. Mù�eme ho pøidat
také do rùzných majonéz a tvaroho-
vých pomazánek, do koláèù a salátù.
Mladé výhonky je mo�né pou�ít k aro-
matizování octa, malá vìtvièka pøíjem-
nì ochucuje i nakládané okurky.

Zajímavé vyu�ití mají pro pelynìk
brotan v evropských severských stá-
tech a v severním Rusku, kde ho spo-
lu s jalovèinkami pøidávají do tìsta pøi
peèení domácího chleba, kterému tyto
pøísady dodávají údajnì pøíjemnou lesní
vùni. Nikdy jej ale nepou�ívejte v tì-
hotenství.

Léèivé aroma by mohl rozdávat, je
nejaromatiètìj�í a nejjemnìj�í ze v�ech
pelyòkù. V zahradì se vedle nìho cítí
dobøe zejména rybíz, netrpí pak rzí.
Samozøejmì jsou �ivoèichové, kteøí
jeho vùni zrovna v oblibì nemají,
a podobnì jako moli a zavíjeèi se mu

radìji obloukem vyhnou. Shodou okol-
ností patøí v�ichni mezi tzv. obtí�ný
hmyz. Na zahradì jsou to napøíklad
mravenci. Ze základní entomologické
literatury od Ondøeje Sekory asi víte,
�e mravenci si chovají své �kravièky�,
tedy m�ice. Je dosti obtí�né je pøe-
svìdèit, aby tyto své miláèky neroz-
ná�eli na mladé letorosty ovocných
stromù. A je�tì tì��í je zabránit jim,
aby je nechránili pøed slunéèky a jiný-
mi predátory. Jednodu��í je mraven-
cùm zabránit na mladé stromky lézt.
Asi víte, �e lze na kmeny umístit �le-
pové pásy�, ale na tìch mravenci a
mnoho dal�ích nevinných �ivoèichù
uvíznou a zahynou. Pokud chceme
mravence jen odvést jinam, pomù�e
nám právì svazeèek brotanu, který
pøivá�eme provázkem tak, aby byl hus-
tì kolem celého kmínku. Mravenci se
orientují pøi hledání potravy pomocí
èichu, a tohle jim totálnì zamotá hla-
vu. Brotan sice za nìkolik dní uschne,
pokud se nám zdá øídký, mù�eme do-

plnit èerstvým. Snopek brotanu nám
pomù�e i od psího pelí�ku odradit ble-
chy, v kurníku pùsobí proti èmelíkùm
a navíc odpuzuje mouchy. Na rozdíl
od syntetických repelentù má pøíjem-
nou koøenitou vùni.

Je to hezký polokeø (øecké abros =
elegantní), dorùstající a� do 1 m vý�-
ky, jeho� vìtvièky jsou porostlé hus-
tými zeleno�edými èárkovitými lístky.
Kvete drobnými zeleno�lutými úbory,
ale u nás vìt�inou nevytváøí semeno.
Vy�aduje slunnou polohu s propust-
nou pùdou. Mno�íme ho dìlením nebo
zakoøeòováním zdøevnatìlých výhon-
kù, které na jaøe zapícháme rovnou
do pùdy, nejlépe trochu �ikmo, pak
zakoøení po celé délce a koøeny si
nekonkurují. Ze zaèátku je dobré chrá-
nit okolí mladých rostlin mulèem, aby
je nezadusil plevel. Na podzim ho
mù�eme seøezat, aby z jara krásnì hustì
obrostl a vytvoøil pravidelný keøík.
Vytrvává na jednom místì i po desít-
ky let. Co bychom mohli chtít víc?
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Stanislav BoèekTOP 10 STARÝCH ODRÙD HRU�NÍ

Hru�nì jsou ve srovnání s jablonìmi pìstitelsky nároènìj�í, zejména pokud jde o po�adavky na teplo. Kromì
odolnosti k chorobám a �kùdcùm bychom proto mìli znát i mrazuodolnost odrùd a potøebnou délku vegeta-
ce. Souèasnì by mìl strom dostateènì plodit a poskytovat chutné ovoce. Výbìr optimální odrùdy tak není
jednoduchý.

Vìt�ina star�ích u nás pìstovaných
odrùd má pùvod v západní Evropì.
V na�ich klimatických podmínkách
obvykle nejlep�ích výsledkù dosáhne-
me pøi volbì letních nebo podzimních
odrùd, i kdy� i zde platí výjimky. Letní
a podzimní hru�nì mívají výhodu spo-
lehlivého dozrávání plodù a nabytí tak
potenciálu dobré chuti. Mùj subjektiv-
ní top 10 starých hru�ní je jistì ovliv-
nìn zku�enostmi s pìstováním hru�ní
ve vy��ích polohách Èeskomoravské
vrchoviny. Pro ètenáøe hospodaøící

v teplej�ích, pro hru�nì pøíhodnìj�ích
polohách, pøipravím na pøí�tì výbìr
slo�ený z pozdìji dozrávajících kvalit-
ních odrùd. Popisované odrùdy jsou
seøazeny podle doby zrání plodù.

Ji� na pøelomu èervence a srpna
dozrává drobná hru�ka NAGEVICO-
VA. Její domovinou je pravdìpodob-
nì Francie èi Itálie, kde se pìstovala
ji� v 16. století. U nás se pak roz�íøila
zvlá�tì na Èeskomoravské vrchovinì.
Øíká se jí té� Piksla, Piksálka èi Blan-
ketka. Stromy rostou zdravì a silnì a

vytváøejí hustou jehlancovitou korunu.
Vyznaèují se velmi vysokou ka�doroè-
ní úrodou. Pìstovat je mù�eme na
v�ech tvarech. Odrùda je znaènì pøi-
zpùsobivá, otu�ilá, nezmrzá ani v drs-
ném podnebí. Rovnì� na pùdu si ne-
klade zvlá�tních nárokù, nemá ov�em
ráda sucho. Plody jsou drobné, nápad-
nì protáhlé, vyrùstají ve shlucích.
Zpoèátku zelená slupka ve zralosti ze-
�loutne, du�nina je zrnitá, ��avnatá,
chuti velmi sladké, výraznì mu�káto-
vì koøenité. Sklízí se asi týden pøed

NAGEVICOVA. FOTO: STANISLAV BOÈEK. KOZAÈKA �TUTTGARTSKÁ. FOTO: STANISLAV BOÈEK.

�PINCE SE DAØÍ I V CHLADNÝCH POLOHÁCH NAD 500 M (HLUBOKÉ U KUN�TÁTU). FOTO: STANISLAV BOÈEK.
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úplným dozráním, musí se rychle spo-
tøebovat. Kromì pou�ití zaèerstva
mù�eme plody usu�it (vcelku) nebo
zkompotovat. Vzhledem k malé veli-
kosti ovoce je odrùda ideální pro dìti,
které celý velký plod nesnìdí.

KOZAÈKA �TUTTGARTSKÁ
byla podle povìsti objevena pastýøem
koz na poèátku 19. století v blízkosti
Stuttgartu v Nìmecku. U nás se jí li-
dovì øíká Kozaèka èi Pastevnice. Kdo
vy�aduje po ovocném stromu i este-
tiènost, pak nech� si vysadí Pastevni-
ci, nebo� tato pøedèí svou nádhernou
korunou snad v�echny ostatní. Mohut-
né koruny se do�ívají vysokého vìku,
jsou tedy ideální jako solitéry. Tøeba�e
mají velmi dobrou mrazuodolnost, do-
poruèují se spí�e do teplej�ích stano-
vi�� s hlubokou pùdou. Chorobami ani
�kùdci netrpí. Plody jsou malé, typic-
ky hru�kovitého tvaru. Slupka má
zvlá�tní zabarvení, v �lutozeleném zá-
kladu se na oslunìné stranì tvoøí hnì-
doèervené líèko. Pøedností odrùdy je
vynikající chu�ová kvalita du�niny.
Ovoce èe�eme v tvrdém stavu asi 10
dní pøed uzráním, to je kolem 20. srp-
na. Nelze dlouho skladovat, brzy hni-
lièí a ztrácí chu�. Plody jsou velmi dobré
k jídlu, té� ke zpracování na kompoty
a na su�ení.

Mezi nejroz�íøenìj�í staré hru�nì
patøí �PINKA. Své místo si vybojo-
vala díky vynikající mrazuodolnosti a
celkové hou�evnatosti, najdeme ji pro-
to i v drsnìj�ích polohách. Pùvod má
pravdìpodobnì ve Francii, kde se pìs-
tuje ji� více ne� 400 let. U nás si vy-
slou�ila øadu lidových pojmenování,
jako �edivka, Ko�enka, Pelegrisky,
Václavka, Cikánka, Smolnice, �kared-

ka, Otrubka, �edanì, �edula aj. Stro-
my rostou bujnì a zdravì, vytváøí
mohutné koruny a dosahují vysokého
vìku. Plodí pozdì, pak ale hojnì
a pravidelnì, v chomáèích. Pìstuje se
výhradnì na kmenných tvarech, pùdu
�ádá tì��í a dostateènì vlhkou, stru-
povitostí netrpí. Plody jsou malé i støed-
ní, s typickou rzivou slupkou a nápad-
nými bílými teèkami. ��avnatá du�ni-
na má výbornou, pikantní sladkou
chu�. Hru�ky sklízíme postupnì, jak
dozrávají, od poloviny srpna a� do záøí,
lze je ov�em udr�et jen krátce, asi dva
týdny, z vy��ích poloh i o nìco déle.
Kromì pøímého konzumu se hodí vý-
bornì na su�ení, zavaøování, pøípravu
povidel, vína a samozøejmì hru�kovice.

SOLANKA je na�e pùvodní èeská
odrùda. Vznikla v severních Èechách
v Solanech na Libochovicku, pro své
výborné vlastnosti se roz�íøila i do
ostatních oblastí. Roste velmi bujnì
a vytváøí velké, rozlo�ité koruny.
Z dálky vynikají zdravým, tmavì zele-
ným sytým olistìním. Hodí se pro pìs-
tování pouze na kmenných tvarech.
Plodí pozdì, poté ov�em bo-
hatì a pravidelnì. Velmi dobøe
reaguje na zmlazení. Vyznaèu-
je se vysokou mrazuodolností,
strupovitostí netrpí. Plody jsou
støednì velké, variabilní, pro-
táhle ku�elovité. Typická je
jemná, na stromì ojínìná,
svìtle zelená slupka, která
v plné zralosti ze�loutne. Du�-
nina je bílá, ��avnatá, jemná,
typicky sladké, výborné chuti.
Sklízí se v polovinì srpna,
1 � 2 týdny pøed dozráním.
V tvrdém stavu sná�í dobøe pøe-

pravu. Hodí se zejména na pøímou
spotøebu jako stolní ovoce.

Skromná hru�eò CLAPPOVA
MÁSLOVKA spolehlivì plodí velké a
chutné ovoce i ve vy��ích polohách,
které mnohým hru�kám typu �máslo-
vek� nesvìdèí. Pochází z USA, kde vy-
rostla ze semene odrùdy Hájenka v 60.
letech 19. století. Stromy rostou zpo-
èátku silnì, pozdìji støednì, �lahou-
novitì a vytváøí rozkladité a� pøevislé
koruny. Vstupují pozdìji do plodnos-
ti, poté v�ak plodí hojnì a pravidelnì.
Pro nízké tvary na kdouloni je tøeba
pou�ít mezi�tìpování. Velké a tì�ké
plody hru�kovitého tvaru mají v plné
zralosti �lutou slupku, na ní� se èasto
vytváøí typické kropenatì �íhané líè-
ko. Du�nina je velmi ��avnatá, mo�ná
pro nìkoho a� moc vodnatá, máslo-
vitá, chuti navinule sladké, velmi dob-
ré. Sklízí se v polovinì srpna, za zele-
na, v tvrdém stavu. Do dvou týdnù se
vybarví a zmìkne. Je vynikající pøímo
k jídlu stejnì jako na kompotování.

(dokonèení pøí�tì)

SOLANKA POCHÁZÍ ZE SEVERNÍCH ÈECH, ALE NAJDEME JI BÌ�NÌ I NA MORAVÌ. FOTO: STANISLAV BOÈEK, FOTO STROMU: KATEØINA POLÁÈKOVÁ.

CLAPPOVA MÁSLOVKA. FOTO: STANISLAV BOÈEK.
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PØÍRODNÍ ZAHRADY BEZ HRANIC

V záøí se v Rakouském mìstì Tullnu uskuteènila tisková konference k pøíle�itosti zahájení Rakousko-èeské-
ho projektu Pøírodní zahrady bez hranic. Tento projekt financovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro
mezinárodní rozvoj navazuje na více ne� desetiletou akci Pøíroda v zahradì, jejím� duchovním otcem je
nìkdej�í zemský rada pro �ivotní prostøedí a nynìj�í zástupce hejtmana Dolního Rakouska Mag. Wolfgang
Sobotka. Na tiskovou konferenci navazovala pøedná�ka Franze Grubera, MSC, Zahrady jako motory trvale
udr�itelného cestovního ruchu, poté jsme vyjeli na dvoudenní cestu po vzorových pøírodních zahradách Dol-
ního Rakouska, kraje nejen zahrad, ale i vína a gastronomie.

Lenka Kvasnièková

První zahradní prohlídka se uskuteènila pøímo v Zahradì
Tulln, kde se na padesáti hektarech plochy rozkládá více
ne� ètyøicet vzorových zahradních kompozic, z nich� v�ech-
ny splòují základní kritéria pro pøírodní zahrady: nepou�í-
vat pesticidy, nehnojit rychle rozpustnými minerálními
hnojivy a nepou�ívat ra�elinu pro úpravu pùdy. Pøírodní
zahrady poznáte i podle dal�ích prvkù: listnatých døevin,
�ivých plotù z planých domácích keøù, pøirozených luk
s kvetoucími rostlinami, stanovi�� rùzných mikroklimat (su-
chých, vlhkých, sluneèných, stinných) i kouskù zámìrnì
ponechané divoèiny. Zahrada je mozaikou dílèích zahrad-
ních zákoutí, nesoucích obèas tajemné názvy jako napøí-
klad Zlato a støíbro nebo Tanec èarodìjnic. Souèástí je
také ovocná zahrada s kombinací vysokých kmenných tvarù
a zákrskù ovocných døevin, nechybìjí zeleninové èi bylin-
kové záhony. Je zde ov�em vidìt, �e si tvùrci zahrady pøi
jejím zakládání museli na zdej�í rovinì trochu �pohrát�

s terénem a pro vytvoøení odli�ných nejen vláhových a
svìtelných podmínek sem tam pøidat val, násyp, nebo
vytvoøit sní�eninu. Nejedna z takovýchto umìlých terén-
ních vln slou�í k dìtským hrám jako souèást nìkterého
z høi��. A dìti zde neèekají jen obligátní prùlezky a písko-
vi�tì, ale také napøíklad veliké bahni�tì s regulovatelným
pøítokem vody nebo vyhlídková cesta ve vìtvích. V�ak také
èást pùsobení tullnské zahrady spoèívá kromì poøádání
semináøù se zahradnickou tématikou takté� v realizaci vý-

ukových programù pro �koly, �kolení ekopedagogù i uèi-
telù a uèitelek základních i mateøských �kol.

Zahrada Tulln je unikátní a pøedev�ím první �ekologic-
kou zahradní show� svého druhu v Evropì. I pøesto, �e
místy zahrada pùsobí spí�e dojmem výstavi�tì ne� oázy
pro uklidnìní tìla i ducha èlovìka hledajícího osvì�ení,
nabízí nápady a pouèení pro ka�dého. Pou�ité zahradnic-
ké metody podrobnì vysvìtlují informaèní tabule, samo-
zøejmostí jsou materiály a postupy �etrné k pøírodì.

Dal�í cesta nás vedla na pozemky Zahradnické �koly
Langenlois. V této internátní støední �kole studují �áci ve
ètyøletých nebo tøíletých oborech, pøièem� souèástí jejich
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studia je seznámení se s pøírodními zahradami, jejich za-
kládáním a zpùsoby následné péèe. Procento èasu, který
�áci pøi studiu vìnují pøírodním zahradám a ekologickému
pìstování, není v�ak pevnì dáno a zále�í pøevá�nì na vy-
uèujícím. V Langenlois probíhá i projekt �Krtek�, v jeho�
rámci nav�tìvují tøídy základních �kol zahradu Langenlois
a po tøi hodiny se zde na rùzných stanovi�tích skrze vlast-
ní smysly a práci uèí o zahradì a jejích obyvatelích.

Pøi shlédnutí ukázkového zahradního prostoru si zajisté
posteskne nejeden zahradník, který pro�el zahradnickými
�kolami v na�í republice. K výuce a praxi slou�í smí�ené
kvìtinové záhony a arboretum, ve vzdálenìj�í èásti po-
zemku si pak studující mláde� mù�e zaplavat v koupacím
jezírku s pøírodním èi�tìním vody, trénovat na lezecké stì-
nì, nebo se tøeba projít bludi�tìm z popínavých rostlin.
Rozhledna v nejvy��ím bodì zahrady nabízí pohled na okolní
krajinu. Studium v Langenlois má v�ak i stinný bod � výu-
ka probíhá od pondìlka a� do soboty.

Dopoledne druhého dne exkurze nám vyplnila prohlíd-
ka Zá�itkových zahrad Kittenberger, je� pøedstavují soubor
témìø tøiceti tématických èástí, spojených vynalézavì
v jeden celek a nenásilnì vèlenìných do krajiny. Zá�itky
si náv�tìvník skuteènì odnese. Zahrada nespornì tì�í
z pøirozenì zvlnìného terénu, kvìtinové kompozice se
proplétají s tìmi døevinnými, vytvoøené prùhledy zase od-
halují záhony nejrùznìj�ích druhù a tvarù. Souèástí je na-
pøíklad Selská zahrada s kombinací zeleniny, kvìtin i byli-
nek, Zahrada zvíøat s výbìhem pro kozy, Dìtský svìt se
skalkou na lezení, tunely nebo napøíklad vrbovými prolé-
zaèkami. Dìti i dospìlí budou nad�ení �jedlou� Zahradou
poku�ení, Vodní zahradou, nebo Zahradou duhy, kde se ve
vrbovém domì mù�ete za zvuku padající vody hodiny hou-
pat v síti. Skalní environmentalista se snad obèas zamyslí

nad energií vydanou jen na zvý�ení efektu ji� tak dost pù-
sobivých zahradních scenérií, celkový dojem pohody a
relaxace si v�ak odnese ka�dý.

Bylinkovou zahradu ve Valticích, poslední zastávku na-
�eho putování, se nám podaøilo shlédnout je�tì pøed jejím
dokonèením a oficiálním otevøením. Tato zahrádka je oprav-
dovým rájem pro v�echny bylinkáøe, koøenáøky, mastiè-
káøky a domácí léèitele v�eho druhu. Oproti pøede�lým
malá rozlohou, o to v�ak cennìj�í svým sdìlením. V duchu
historických bylinných zahrad je zde toti� na mírnì zvý�e-
ných ètvercových záhonech vysázeno asi tøi sta druhù lé-
èivých bylin a tyto jsou roztøídìny podle svého úèinku �
bylinky na �aludek, na játra atd. �Farmaceutický� samozá-
sobitelský ráj. Dojem hojnosti podpoøí v budoucnu je�tì
plánovaná výsadba vinohradu ve zbylé èásti zahrady.

Projekt Pøírodní zahrady bez hranic by mìl bì�et do srp-
na 2012. Po dobu svého trvání bude podporovat realizace
ukázkových pøírodních zahrad, vzdìlávání zahradních po-
radcù, ale i uèitelù a uèitelek základních a mateøských �kol.
Poèítá se s vydáním informaèních bro�urek a materiálù.

Pøírodní zahrady nás v�dy upoutají svou originalitou,
pestrostí druhù i pøítomností té opravdové �ivé pøírody,
které máme mnozí v dne�ní dobì nedostatek. Nemusí se
jednat a nejedná se v�dy o zahrady u�itkové, urèené pro
samozásobení èlovìka potravinami, pøesto má i tvorba
okrasné pøírodní zahrady velký význam a smysl pro ochra-
nu �ivotního prostøedí coby vytváøení domova volnì �ijí-
cích druhù a pomáhá navíc zlep�ovat a upevòovat vztah
mezi èlovìkem a jeho okolím. V�dy� nejen dìti fascinuje
let motýla, klouzavý pohyb vodomìrky po vodní hladinì
nebo náhlé objevení je�ka pod hromadou døeva. Jedinou
vlastností pøírodních zahrad není tedy �jen� pomáhat udr-
�ovat ekologickou stabilitu daného místa. Dodávají nám
toti� i chu� do �ivota a tvoøivou inspiraci.
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A co bezové døevo? Èerstvé vìtve
s mìkkou hmotou uprostøed jsou vel-
mi køehké. Po uschnutí ztvrdnou
a dlouhé rovné výhony mohou být
v zahradì tøeba oporou pro novì vy-
sazené stromky nebo oznaèovacím
kùlem pro men�í keøe èi jiné sazenice.
A nebo je mo�né z nich vytvoøit sta-
roslovanskou flétnu �koncovku� a
z tìch obzvlá�� dobøe rostlých pìknou
fujaru.

Pøi výrobì tìchto hudebních nástro-
jù se døevo �sklízí� v dobì, kdy má
nejménì mízy. Tedy v zimì, pøi klesa-
jícím mìsíci. Nejpøíhodnìj�í je období
okolo vánoc. Vliv má také místo, na
nìm� se keø usídlí. Øíká se, �e døevo
na fujaru by nemìlo sly�et hlas zvonu
a huèení vody. Poblí� kostela, tedy
u lidských obydlí se spoustou dusíka-
tých odpadù, èerný bez vytáhne rych-
le do vý�ky a má øídké a mìkké døevo.
Podobnì jako bezy v blízkosti vody.
Pro dobrý zvuk je vhodnìj�í tvrdé døe-
vo pomalu rostoucích keøù, které je
mo�né opracovat dohladka bez trhlin
a chloupkù. Rovnì� je dùle�ité pøistu-
povat k øezání s pokorou. Poprosit keø
o vybranou vìtev, pak mu podìkovat,
a slíbit, �e bude pøiná�et radost jako
pí��alka nebo fujara. Nìkteøí výrobci
si fujary pìstují tak, �e na vyhlédnu-
tých výhonech odstraòují bìhem rùs-

tu postranní vìtve. Pou�itelné je v�ak
i døevo ze zcela suchých keøù. Po sbì-
ru je vhodné vìtve podélnì prodìra-
vìt, èím� se zkrátí doba su�ení. Nej-
èastìji se pou�ívá star�í typ vrtáku (ne-
bozez) navaøený na dlouhé tyèi.
Obvykle se pracuje ruènì, u vìt�ích
prùmìrù si lze pomoci vrtaèkou. Mìk-
ké jádro uprostøed vìtví dobøe vede vr-
ták. Star�í zpùsob dosa�ení po�adova-
ného vnitøního otvoru je vypalování
�elezem. K dosa�ení stejného prùmì-
ru díry po celé délce je zapotøebí velké
dávky mistrovství. Pak se døevo ne-
chá pozvolna vysychat, optimální je
stálá teplota a trochu vy��í vlhkost
vzduchu. Na silnìj�ích vìtvích je dob-
ré oloupat pruhy kùry, aby døevo ne-
plesnivìlo. Èerstvé vìtve na koncov-
ky � provrtané i neprovrtané � schnou
nejménì �est mìsícù. Døevo na fujary
lze zpracovávat nejdøíve za jeden rok.
Na výrobu koncovky je nutné kvalitní
ostré náøadí (nù� nebo dláto) a na ko-
líèek kousek døeva, které málo nabobt-
nává (líska, døín, borovice, cedr). Na
povrchu fléten mù�e zùstat kùra, zbyt-
ky vìtvièek, nebo mohou být dohladka
oèi�tìné, nerovnosti srovnané hoblí-
kem, zdobené vyøezáváním, moøením,
rytím, leptáním, pobíjením kovovými
koleèky. Hotové nástroje lze napustit
tøeba lnìným olejem, který je ochrání
proti vlhkosti na povrchu i uvnitø.

Fujary zaøadilo UNESCO v roce
2006 do fondu národního kulturního
dìdictví Slovenska. V posledních le-
tech se rychle roz�iøují do celého svì-
ta. Mají ze v�ech nástrojù nejbohat�í
zvuk vèetnì velkého mno�ství alikvot-
ních tónù a pøímo vybízejí k meditaè-
nímu hraní. Zvy�uje se dùraz na pøes-
nost ladìní fujar. Ty kvalitní mají mi-
nimálnì dvì stupnice.

A jak se hraje na koncovku? Jed-
nodu�e, staèí se poøádnì nadechnout,
soustøedit se a foukat.

�tìrbina na horním konci se pøilo-
�í k ústùm, pod ní je z boku okénko,
kde je tvoøen zvuk a na dolním konci
kruhový otvor, nic víc. Ovládá se si-
lou dechu � èím víc foukáte, tím jsou

hrané tóny vy��í. Zakrýváním spodní-
ho konce získáte dal�í tóny, tak asi
vznikl její název �koncovka�. Nejni��í
zvuk vy�aduje soustøedìní a velmi leh-
ké foukání. Tento základní tón mù�e
mít libovolné ladìní, èím del�í nástroj,
tím ni��í je základní tón.

Koncovka má pøirozenou, lýdickou
stupnici, napøíklad na C koncovku
zahrajete C,G,C,E,Ais,C, D, E,Fis, G
A B, H, C� Díky této stupnici zní
i první hudební pokus úplného zaèá-
teèníka zcela harmonicky. Kdy� hraje
dohromady více lidí se stejnì ladìný-
mi koncovkami, ka�dý mù�e pískat
svoji melodii, proto�e v�echny tóny
spolu ladí. A pokud se vzájemnì po-
slouchají a doplòují, vznikne krásný
koncert. Existují i notové záznamy
�koncovkových� skladeb. Zejména na
Slovensku se zachovalo mnoho lido-
vých písní v lýdické stupnici. Pøiøadit
tóny k odpovídajícím notám u� vy�a-
duje urèitý cvik a zku�enost. V dne�ní
dobì se koncovky stále více pou�ívají
k improvizaci, k meditaci, k léèbì dý-
chacích potí�í a depresí, k uvolnìní
stresu a v�ech potí�í se stresem spoje-
ných. Jejich alikvotní tóny doká�í vy-
ladit psychiku. Koncovky èasto sym-
bolizují úctu k pøírodì a ekologicky
�etrné chování.

Na koncovky hrají s radostí dìti od
tøí let, mladí lidé, senioøi, i ti, kteøí døív
na nic nehráli a domnívali se, �e ne-
mají hudební sluch. V�ichni bez obav,
�e by mohli nìco zkazit. To umo�òuje
návrat jednoduchého spoleèného mu-
zicírování do rodin a návrat k na�im
tradicím a slovanským koøenùm.

KONCOVKY

� PÍSKAJÍCÍ BEZOVÉ VÌTVE

Èerný bez (Sambucus Nigra) se èasto objevuje na neobdìlávaných pozemcích v prvních letech sukcese, na
mezích, v øídkých lesích a témìø na ka�dé venkovské zahrádce poblí� kompostu nebo hnoji�tì. Jeho vyu�ití
je skuteènì mnohostranné. Ne nadarmo byl èerný bez posvátným stromem starých Slovanù. V èláncích a kni-
hách o bezu najdete návod na léèivý èaj z kvìtù, lahodný likér z bobulí, tinkturu z koøenù a dal�í recepty.

Ivana E�nerová
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Konají se ka�dé druhé úterý v mìsíci v Brnì na Panské 9, v Domì ochráncù pøírody, pod vedením Hely
Vla�ínové v�dy od 17 hod. V�ichni jsou srdeènì zváni, vstupné dobrovolné. Je zde mo�nost výmìny semen
i zku�eností a prostor pro dotazy.

13. 4. 2010
se pokusíme dát spoleènì dohromady zku�enosti se smí�enými kulturami a polykulturami pøi vyu�ití vzájem-
né pomoci rostlin a získat tak inspiraci k novým experimentùm.

11. 5. 2010
se spolu projdeme po botanické zahradì a arboretu Mendelovy univerzity v Brnì. Sraz výjimeènì u hlavní
brány (tramvaj 11 a 9, zastávka Bieblova) v 16 hod. Seznámíte se s mnoha mo�nostmi a zákonitostmi
uspoøádání zahrady a potì�íte se rozkvétajícími letnièkami i trvalkami.

SETKÁNÍ PØÁTEL PØÍRODNÍ ZAHRADY Hela Vla�ínová

KURZY V PRAZE

16. � 18. 4. 2010
PKZ 1 Permakulturní zahrada pro zaèáteèníky
Základy zahradnièení pro v�echny, kdo chtìjí zahrádkaøit
v souladu s pøírodou.

7. � 9. 5. 2010
PKP 1 Praktický kurz permakultury
Realizace koøenové èistièky �edé vody a pøírodního jezírka.

11. � 13. 6. 2010
PKP 2 Praktický kurz permakultury
Komunitní permakulturní zahrada na pozemku lesní �kolky
pro dìti (�árynka) � zahrádka pro kuchyò, lesní zahrada,
svahy, divoèina.

Kde: EKODOMOV-�ÁRYNKA, V Podbabì 29b,
Praha 6-Dejvice, odkaz: www.ekodomov.cz

Lektoøi kurzù: Alena Suchánková, Peter Mravík

Cena kurzu: 1400 Kè, bez ubytování a stravování (mo�né
v blízkém okolí)

Informace a pøihlá�ky: Alena Suchánková,
kurzypermanet@seznam.cz, mobil: 737 336 788

SETKÁNÍ V DOMA�OVÌ NAD BYSTØICÍ

Kontakt: domasov@permakultura.cz

18. � 20. 6. 2010 Velké letní setkání
Pøedstavení projektu v Doma�ovì nad Bystøicí �ir�í veøejnos-
ti, seznámení s prvky trvalé udr�itelnosti.

9. � 11. 7. 2010 Konvergence PK 2010
Èesko-slovenské setkání pøíznivcù permakultury.

23. � 25. 7. 2010 Workshop � odborný semináø
Stavba venkovní toalety a pøírodního jezírka.

13. � 15. 8. 2010 Workshop � odborný semináø
Stavba venkovní pece a sporáku.

10. � 12. 9. 2010 Workshop � odborný semináø
Stavba su�árny na ovoce a bylinné spirály.

PRAKTICKÝ

EKOZAHRADNÍ KURS

VODA NA POZEMKU
Teoretická èást: Koøenové èistièky �Koupací

jezírka � Hospodaøení s vodou
na pozemku

Praktická èást: realizace koøenové èistièky

21. � 23. 5. 2010

Místo konání: vala�ská usedlost Mojmírov,
Bystøièka u Vala�ského Meziøíèí

Cena: 2400 Kè

Lektoøi:
Jaroslav Kr�òák
(projektant koøenových èistièek),
Lucie Komendová (zahradní architekt)

Více info:
www.zahradaproradost.cz
Jana Je�íková (+420) 602 944 470

EVROPSKÁ PERMAKULTURNÍ

KONVERGENCE

EUPC 2010
Evropská permakulturní konvergence
EUPC 2010 se bude konat ve dnech

17. � 19. 8. 2010

v Nethen v Belgii.

V návaznosti (20. � 22. 8. 2010) probìhne
Permakulturní Festival.

Nethen le�í na jazykové hranici, oèekává se
i úèast Holanïanù. Souèasnì je Nethen
zapojen do procesu �Transition Town�.


