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Jihomoravské ekolisty jsou již 10 let důležitou aktivitou
Odboru životního prostředí

Jihomoravské

Jihomoravský kraj informuje
Při přípravě letošního prvního čísla Jihomoravských ekolistů mě zaskočila informace, že se jedná již o desátý
ročník. Ani nevím, zda mile, či nemile, protože jsem si současně uvědomila, že na krajském úřadě pracuji už téměř
třináct let. A to je poměrně dlouhá doba.

O čem chceme psát
Od začátku bylo smyslem Jihomoravských ekolistů sdělovat informace o činnostech týkajících se oblasti životního prostředí a ekologie.
Psát o těch, které spadají do „oﬁciální úřednické práce“, i o takových,
které dělají jak úředníci, tak lidé z jiných oblastí nad rámec své činnosti, ať už jde o zaměstnance organizací zřizovaných krajem, naše školy
(rubrika Představuje se škola), obce (rubrika Představuje se obec)
nebo jiné partnery. Smyslem bylo také seznamovat veřejnost se stavem životního prostředí v Jihomoravském kraji (rubrika Jihomoravský
kraj informuje nebo Chráněná území Jihomoravského kraje), navodit
diskuzi o některých problémech (rubrika Téma) a pokusit se ukázat,
že úředník není jen ten s lejstry a požadavky, ale také člověk, který se
osobně ve prospěch životního prostředí angažuje. Někdy také dáváme prostor podnikatelům, pokud například usilovali o získání EMAS
(Eco-Management and Audit Scheme) nebo svou činností výrazně přispívají ke zlepšení životního prostředí. Rádi postupně představujeme
i nově schválené strategické dokumenty (o ochraně ovzduší, odpadovém hospodářství apod.).
NA OBSAH

Devizou tvorby časopisu se navíc stala příjemná skutečnost, že se
lidé na odboru mezi sebou začali více poznávat. Jak osobně, tak právě
i profesně. Také mnohdy pochopili, že jejich sdělení musejí být ve vztahu ke čtenářům, často laikům z jejich oboru, srozumitelnější. Zároveň
doufám, že i ti, kteří nás při tvorbě časopisu poznali a Ekolisty čtou,
nás začali vnímat jinak než pouze jako krajské úředníky a úřednice.
Jak se to daří
Je faktem, že časopis čteme a tvoříme všichni na OŽP a že je o něj
zájem i v řadách veřejnosti. Díky němu se rozšiřuje povědomí o našich
aktivitách, kterými jsou například soutěž studentských prací nebo soutěž Zelené úřadování. Tyto aktivity na sebe totiž navazují, nápady se
množí a rozvíjejí.
Současně jsme na této cestě potkali spoustu nadšených a zajímavých lidí, spolupracovníků a spolupracovnic, kteří se na vydávání
časopisu více či méně podíleli. Tím, že jej vydáváme jen dvakrát ročně,
nelze mít ambici předat vše, co se na odboru či v oblasti životního prostředí v regionu Jihomoravského kraje děje důležitého. Ale přiznejme
si, že některé informace, které jsou pro nás výjimečné, by byly pro
čtenáře zřejmě nezajímavé, pokud by šlo právě o ty každodenní „úředničiny“. Především doufáme, že předáváme pozitivní signály o tom,
že stojí za to se ekologickým problémům, zajímavostem a aktivitám
věnovat, a dáváme prostor ke sdílení informací, dobrých zkušeností
i rad. Ani teď nevím, jestli je to málo, nebo moc. Určitě vím, že to
není obvyklé a že je také třeba vyvinout úsilí a přesvědčovat. Každá
zdařená akce mě osobně vždy zase nastartuje a povzbudí – obzvláště
pak v situacích, kdy přestože máte zákon v ruce (mnohdy nedokonalý) a máte pravomoc (ale omezenou), nedokážete vše cestou lejster
napravit.
Ing. Bc. Anna Hubáčková
vedoucí Odboru životního prostředí KrÚ JMK
(Ke dni 8. 4. 2014 byl Ing. Bc. Hubáčkové ukončen pracovní poměr.)

Jihomoravský kraj informuje

Na krajském Odboru životního prostředí nás hodně přibylo po roce
2000 v souvislosti s reformou veřejné správy. Po zániku okresních
úřadů byly nově vzniklým krajům svěřeny, respektive podstatně rozšířeny i kompetence v oblasti životního prostředí. Tehdy mi přišlo, že
činností, které úředníci dělají vedle své běžné úřednické práce navíc,
si je málokdo vědom. Oblast životního prostředí je velmi široká a výrazně specializovaná, a tak se ne zřídka stane, že se úředník věnuje té
své oblasti a nestíhá vnímat vše v oblastech jiných, byť je vykonávají
kolegové ve vedlejších kancelářích. Jen pro ilustraci uvedu, že v roce
vzniku krajů pracovalo na našem odboru asi dvacet lidí a nyní je nás
téměř osmdesát. A zde se zrodila moje úvaha, jak si o některých akcích říct mezi sebou a jak je vůbec prezentovat navenek – kolegům
z jiných odborů, ale i široké veřejnosti. Mou myšlenku dopracovali
a do podoby informačního bulletinu zrealizovali spolupracovníci a kamarádi z Lipky, se kterou už tenkrát Odbor životního prostředí velmi
dobře a úzce spolupracoval.
Největší kus společné práce jsme strávili asi při tvorbě Koncepce EVVO (ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty), což je z hlediska
podpory ze strany kraje velmi významný a strategický dokument. Bez
odsouhlasení jeho vizí a cílů orgány kraje bychom nemohli některé
aktivity realizovat – ať už ve školství, nebo při práci s veřejností.
O tento koncepční dokument se opíraly například žádosti o podporu
staveb středisek EVVO, jako je pracoviště Lipky Kamenná, Hlídka nebo
Otevřená zahrada Nadace Partnerství. S odkazem na tento dokument
jsme také spolu s organizací Rezekvítek provozovali a zabezpečovali
síť ekologických středisek na území JMK a i v současnosti se snažíme
bývalé partnery alespoň morálně podporovat.
Ekolisty – původně informační bulletin – se nakonec „zvrhl“ v časopis Jihomoravské ekolisty (v té době Jihomoravský kraj vydával
Jihomoravské listy, proto tento náš název). Pracovníci Lipky nám tedy
pomáhali a dosud významně pomáhají naše sdělení překládat do jazyka srozumitelného veřejnosti.

Anna Hubáčková zahajuje osmý ročník studentské konference
(r. 2010). Foto archiv Ekologického institutu Veronica
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Úspěšné jihomoravské projekty přeshraniční spolupráce
České republiky a Rakouska 2007 – 2013
Projekt Ochrana přírody ekologizací vinohradnictví
Projektoví partneři: Bio Forschung Austria, Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o. s.
Náklady projektu: 862 008 €
Cílem projektu realizovaného v několika
lokalitách na území Jihomoravského kraje
a rovněž v samotném spolkovém hlavním
městě Vídni bylo vytvoření syntézy mezi produkční a ochranářskou funkcí vinohradnické
krajiny, aby byla obnovena a podpořena
biodiverzita ve vinohradnictví. To vše i ve
spojitosti s organizováním vzdělávacích kurzů
a ukázkových experimentů pro vinaře, konzumenty a další zainteresované skupiny. Smyslem projektu, který skončil v minulém roce,
bylo pomocí ekologicky obhospodařovaných
vinohradů propojit jednotlivé lokality výskytu
různých druhů živočichů v jeden velký prostor,
a zabránit tak vzniku překážek pro jejich migraci. Bariéra, kterou pro některé živočichy
konvenčně obdělávané vinohrady představují,
tak touto ekologizací vinohradnictví zaniká.
Doktor Hluchý z občanského sdružení
Ekovín, jež je spolu s Bio Forschung Austria
partnerem projektu, potvrdil, že „je velkým problémem současnosti neustálý pokles diverzity
volně žijících organismů. Jednou z pozitivních
výjimek tohoto neradostného trendu je vývoj
vinohradnictví na jihu Moravy. V rámci projektu byl monitoringem rostlin a živočichů na
ekologicky obhospodařovaných vinicích zjištěn

podstatný nárůst biodiverzity některých modelových skupin živočichů. Například u denních
motýlů bylo na ekologicky obhospodařovaných
vinicích zaznamenáno v průměru 2 – 10násobně vyšší množství kusů motýlů a zhruba o 50 %
vyšší druhová diverzita ve srovnání s konvenčními vinicemi“. Porovnání výskytu různých druhů motýlů nabízí následující tři vyobrazení: na
prvním z nich jsou druhy vyskytující se v CHKO
Pálava, na dalším ty, které byly sledovány na
ekologicky obhospodařovaných vinicích, a na
třetím jsou druhy zaznamenané na vinicích
obhospodařovaných konvenčně. Z porovnání
vyplývá, že počet druhů na ekologicky obhospodařovaných vinicích se podstatně neliší od
počtu sledovaného v CHKO Pálava, naproti
tomu počet druhů na konvenčně obdělávaných
vinicích je výrazně nižší.
Mezi faktory, které nejvíce negativně
ovlivňují výskyt motýlů, patří podle pana
Hluchého aplikace insekticidů a nevhodná
agrotechnika půdy v meziřadí vinic. Na základě výsledků projektu byl navržen optimální
režim managementu středoevropských vinic
a poznatky získané v rámci projektu jsou ve
spolupráci s více než 50 vinařskými ﬁrmami
realizovány na ploše zhruba 1500 hektarů
vinic. V součinnosti jsou vinice ve spolupráci
s orgány ochrany přírody osévány druhově
bohatou směsí bylin a z vinohradnické technologie jsou zcela vyřazeny některé skupiny
pesticidů.

Motýli stepních lokalit.

Motýli ekologicky obhospodařovaných vinic.

Motýli konvenčně obhospodařovaných vinic.
Projekt Natur ohne Grenzen – Příroda bez hranic

Jihomoravský kraj informuje

Projektoví partneři: National Thayatal
GmbH, Správa Národního parku Podyjí
Náklady projektu: 397 923 €
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„Vybrané otázky ke sjednocení výzkumu
přírody Národního parku Thayatal/Podyjí“ – tak
zní úplný název projektu, který spolu v letech
2009 – 2012 realizovali čeští a rakouští správci
chráněného území na obou stranách hranice.
Bilaterální Národní park Podyjí-Thayatal
se rozkládá jak na rakouské, tak na české
straně řeky Dyje. Kaňonovité údolí je na
obou stranách státní hranice chráněno od
roku 2000. Oba národní parky mají nejlepší předpoklady pro přírodovědný výzkum,
obzvláště s ohledem na biodiverzitu pohraničního území.

Společný přeshraniční výzkum národních
parků Thayatal (Rakousko) a Podyjí (ČR)
jako základ pro stanovení koncepce ochrany
obou národních parků je nezbytný vzhledem
ke společnému přírodnímu prostředí a neoddělitelným ekologickým vazbám. Základem
úspěšné péče o území je výměna vědeckých
dat a společná koncepce managementových
opatření. Opatření k zachování nebo zvýšení
biodiverzity jsou nezbytná jak v obou národních parcích, tak i v jejich nejbližším okolí.
Tato opatření je možné stanovit jen na
základě společných podrobných výzkumů co
nejširšího zaměření. Rozdíly ve výzkumných
tématech a v kvalitě dat byly zharmonizovány
realizací projektu Příroda bez hranic. Kromě
ochranářských aspektů přispívají vědecké

poznatky také k podrobnějšímu přírodovědnému poznání přeshraničního území jako celku,
a posilují tak společnou identitu.
Návštěvníci obou přeshraničních národních parků mohou území nejen navštěvovat
a obdivovat krásy přírody, ale v rámci odborných exkurzí, prostřednictvím informačních
tabulí, brožur a jiných médií mohou získávat
informace o ohrožených druzích živočichů,
koncepcích ochrany a aktuálních výzkumných aktivitách. To vede k lepšímu pochopení
nedotčené přírody a přijetí podstaty chráněného území. Stejně tak je posilován odpovědný vztah k přírodě a životnímu prostředí.
Ing. Roman Malý
Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
NA OBSAH
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Přiletěla nová publikace o ochraně přírody
Koncem loňského roku spatřila světlo světa nová publikace o přírodě zdejšího regionu s názvem Pestrý svět denních
motýlů Jihomoravského kraje. Jedná se již o čtvrtou knihu vypovídající o našich přírodních hodnotách z dílny autorského kolektivu Základní organizace Českého svazu ochránců přírody „Brněnsko“ pod vedením Josefa Martiška.
Po předchozích publikacích pojednávajících postupně o přírodních parcích, významných stromech a teplomilných trávnících se kniha zaměřuje na zřejmě nejkrásnější přírodní fenomén, se kterým se ve volné přírodě
můžeme setkat – na denní motýly. Autoři publikace chtěli zprostředkovat čtenářům, o jak fascinující, zajímavé
a úchvatné živočichy se jedná a že stojí za to se za jejich
ochranu zasazovat nebo se věnovat jejich hlubšímu poznání. Podařilo se jim dokázat, že nádherní motýli nežijí
jenom v tropech, ale i u nás, doslova hned za humny.
Publikace pojednává o naprosté většině druhů denních
motýlů, kteří se v současnosti stále ještě vyskytují v Jihomoravském kraji. Nejedná se však o nějakou vědeckou
určovací příručku nebo podrobný atlas rozšíření. Základním posláním
knihy je propagace a osvěta vedoucí k poznání přírodních krás a hodnot.
Publikace výjimečná nejméně ze dvou důvodů
Velkou předností publikace je to, že jsou v ní zveřejněny pouze
snímky motýlů pořízené ve volné přírodě v jejich přirozeném prostředí a ani v jednom případě se nejedná o jedince chycené nebo preparované. Kniha pojednává rovněž o souvisejících aspektech života

a ochrany motýlích populací – o jejich citlivosti, zranitelnosti a možnostech udržení v intenzivně hospodářsky využívané krajině. Konstatuje, že biotopy nezbytné
k jejich zdárnému přirozenému vývoji jsou v našem regionu rozmístěny často již jen sporadicky a ojediněle,
a z toho důvodu vyžadují pozornou a cílenou ochranu,
realizovanou s dobrou znalostí přírodních procesů a jejich interakcí s lidskými potřebami a nároky.
Vydání této publikace je současně i vzpomínkou
na jejího hlavního autora Josefa Martiška, který ji sice
prakticky celou připravil, ale jejího vydání se již nedožil.
V září 2012 po krátké a těžké nemoci ve svých 54 letech nečekaně zemřel. Pro jeho vzácně skromný přístup, neuvěřitelnou pracovitost, mimořádnou poctivost a preciznost
při zpracování uchopených témat a široký rozhled v komplikované problematice praktické péče o chráněná území je jeho nečekaný odchod
nenahraditelnou ztrátou.
JUDr. Pavel Nesvatba
Odbor životního prostředí KrÚ JMK
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

Sucho ve vodách: výskyt hydrologického sucha na jižní Moravě
Sucho lze chápat z hlediska agronomického, hydrologického, meteorologického, ale také třeba z hlediska socioekonomického. V daných oblastech se pod tímto pojmem myslí vždy trochu něco jiného. Hydrologické sucho nastává,
když klesají zásoby povrchové a podpovrchové vody (vysychají vodní rezervoáry, prameny, studně) a krátkodobé
deště nestačí k doplnění jejích zásob.
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1934, 1944, 1954, 1964, 1974, 1984, 1993, 2003 a 2012. V povodí Moravy byly dosaženy minimální hladiny převážně v letech 1974,
1984 a 1993.
V povrchových vodách na řece Moravě byly zaznamenány nejmenší průměrné roční průtoky v letech 1933 – 1934, dále pak v roce 1954
a v roce 1964. Vliv klimatické změny na velikost průtoků se může
výrazně projevit v horizontu 2040 – 2069 a ještě výraznější poklesy
jsou modelovány pro období 2070 – 2099, pokles dlouhodobého průměrného ročního průtoku může být až o –13 %.
Co je možné dělat?
Vyvstává tedy několik otázek: jaká provést opatření v oblasti
plánování zásob podzemních vod, jak zajistit prevenci proti znečištění, jakým způsobem odhadnout celkovou zásobu podzemních vod
v hydrogeologických zónách, a zejména jakým způsobem zajistit větší
retenční schopnosti půdy. K ochraně před suchem je nezbytná novela vodního zákona, kde by byly stanoveny indikátory „sucha“ a jeho
různých stupňů. Prognózy hladin podzemní vody mohou být účinným
nástrojem pro řešení vodohospodářské problematiky sucha při přípravě opatření zabezpečování odběrů podzemní vody.

Jihomoravský kraj informuje

Nejen povodně, ale i častá období sucha sužují Českou republiku.
Podle odborníků to nebude jiné ani v budoucnu. Extrémy hydrologického režimu znamenají problém nejen pro Českou republiku a Evropu, ale jejich projevy a dopady se projevují v celosvětovém měřítku.
Většina studií potvrzuje všeobecný pokles zásob podzemních vod pro
střední a východní Evropu, zejména v letním období.
Výrazná je sezónní periodicita hladin podzemní vody, která je
obecně známá. U nás se vyskytují jarní až letní maximální hladiny
a podzimní minimální hladiny. Jarní maximální hladiny jsou výsledkem
intenzivního doplňování zásob podzemní vody v důsledku tání sněhové pokrývky a vysoké inﬁltrace srážek při minimální evapotranspiraci
(tj. při celkovém výparu v určitém území). Po výskytu ročních maximálních hladin (většinou březen až květen, ojediněle červen) nastává
sestupný trend hladiny až do výskytu roční minimální hladiny (září až
listopad, ojediněle červenec až srpen nebo prosinec až únor následujícího roku). V letním období nebo na začátku podzimu je doplňování
zásob podzemní vody velmi omezené. Nejvýznamnější u většiny vrtů
se jeví dvanáctiměsíční perioda, která koresponduje se sezónním doplňováním podzemní vody. Druhá nejvýznamnější (platí pro povodí
Moravy) je perioda pětiletá. U řad s šedesátiletou řadou pozorování se
vyskytují rovněž statisticky významné třicetileté periody.
Minimální hladiny podzemních vod se vyskytují asi s desetiletou
periodou. Jako málo vodné se z hlediska podzemních vod jevily roky

Ing. Eva Soukalová, CSc.
Český hydrometeorologický ústav – p. Brno
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Dub ochránce z Višňové skončil v evropské soutěži pátý
Mezinárodní anketu Evropský strom roku již po čtvrté uspořádala Nadace Partnerství. Dub, který reprezentoval
Českou republiku, se v ní s 8211 hlasy umístil na páté příčce. Vítězem se stal tisíciletý jilm z Bulharska.
O přízeň veřejnosti v internetovém hlasování soutěžily stromy z deseti evropských zemí. Do hlasování se zapojilo téměř 160 tisíc lidí,
což je trojnásobek předchozího ročníku. Dub ochránce z Višňové, který
svým kmenem při povodních zachránil domy i lidské životy, se dlouho
držel na třetím místě. V posledním týdnu hlasování jej však předběhly
stromy z Polska a Slovenska.
Vítězem se stal s více než 77 tisíci hlasy jilm z Bulharska. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo v březnu v Evropském parlamentu

v Bruselu pod záštitou evropského komisaře pro životní prostředí
Janeze Potočnika za účasti europoslance Pavla Poce, radního Jihomoravského kraje Jaroslava Parolka a dalších osobností. Vítězům byla předána i putovní cena od českého výtvarníka Martina
Patřičného. „Jako největší přínos Evropského stromu roku vnímám,
že se snaží upozornit na životní prostředí skrz zajímavé evropské
stromy – důležité přírodní, sociální a historické dědictví, kterého bychom si měli více všímat a chránit jej,“ uvedl europoslanec
Pavel Poc.
Dub ochránce do evropského kola postoupil na základě vítězství
v anketě Strom roku České republiky. „Další ročník této celostátní
ankety začal již 21. března a kdokoli může do ankety přihlásit svůj
oblíbený strom. Anketa je příležitostí pro aktivní lidi, kteří mají chuť
udělat něco pro stromy ve svém okolí. Díky zpoplatněnému hlasování
mohou získat peníze na ošetření stromu, výsadbu nových nebo jejich
propagaci,“ říká koordinátorka ankety Andrea Krůpová. Nadace Partnerství nominace na Strom roku přijímá do 30. dubna.
Mgr. Adéla Badáňová
PR manažerka v Nadaci Partnerství
www.treeoftheyear.org
www.stromroku.cz

Dub ochránce z Višňové v anketě skončil na pátém místě
s více než 8 tisíci hlasy. Foto Lenka Grossmannová
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Druhý život dětské knihy
V rámci navázané spolupráce s projektem SENSEN (senzační senioři), který vznikl v Nadaci Charty 77 / Konto BARIÉRY, se KrÚ JMK pod projektem Zdravý kraj spolu s Krajským
ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Vyšší policejní školou a Střední policejní školou
Ministerstva vnitra v Holešově – pracoviště Brno, Hasičským záchranným sborem JMK
a Zdravotnickou záchrannou službou JMK zapojil do pokračování charitativního projektu
„Druhý život dětské knihy“. Charitativní projekt, jehož patronkou je Jiřina Bohdalová, spočívá
ve shromažďování a distribuci nových a starších dětských knih za účelem podpory čtení
a vzdělávání dětí.
Zapojení „zdravého Jihomoravského kraje“ spočívalo v oslovení zaměstnanců
zúčastněných organizací s žádostí o dárcovství pro ně již nepotřebných starých dětských knih. Sběr knih přinesených z domácích knihoven probíhal od září do poloviny
listopadu 2013 a díky velkému zapojení se podařilo shromáždit neuvěřitelných 1200
dětských knih! Ke každé páté získané knize navíc pracovníci SENSENu přidali jednu
novou. Všechny knihy byly slavnostně předány ve čtvrtek 12. 12. 2013 ve 13 hodin
v prostorách krajského úřadu za přítomnosti spolupracujících partnerů a zástupců
SENSENu organizacím věnujícím se sociálně slabým rodinám, dětem z dětských domovů, azylových domů apod. Jihomoravský kraj touto akcí aktivně propaguje myšlenku
podpory čtení a kultivace vztahu dětí ke knihám, k níž svou účastí aktivně přispívá.

Jižní Moravu máme v krvi
Krajský úřad Jihomoravského kraje nadále podporuje dárcovství krve svých zaměstnanců. Tentokrát v rámci partnerské spolupráce byla akce rozšířena o FC Zbrojovka Brno. Společné darování krve proběhlo v červnu 2013 pod názvem „Jižní Moravu
máme v krvi“. Zapojilo se 23 dárců z krajského úřadu a 36 prvodárců z FC Zbrojovka.
Bc. Martina Brtnická
koordinátorka Projektu Zdravý kraj, Odbor zdravotnictví KrÚ JMK
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Akce se koná s finanční podporou Jihomoravského kraje
a statutárního města Brna. Záštitu převzal hejtman
Jihomoravského kraje Michal Hašek.
partneƎi:

mediální partneƎi:
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Energie skrytá v odpadu – proč se jí vzdávat?

Jihomoravské

Jihomoravský kraj informuje
Energetické využívání je jedním z efektivních způsobů, jak účelně využít tisíce tun odpadu, jež každoročně končí na
komunálních skládkách. Komunální odpady, které se na skládkách bez užitku hromadí, by mohly být využity touto
cestou, jež přináší ve srovnání se skládkováním mnoho výhod.

Brněnská spalovna – snížení objemu odpadu na 10 %,
pět stupňů čištění spalin, dotřiďovací linka
Unikátní technologické zařízení spalovny dokáže odpad velmi
čistě a efektivně zpracovat na tolik potřebnou energii. Základem
technologie spalování jsou dva kotle s tzv. vratisuvnými rošty, které
zajišťují dokonalé provzdušnění odpadu, a tím i optimální podmínky
pro jeho hoření. Teplota ve spalovací komoře kotle se tak pohybuje
nad hranicí 1000 °C. Takto vysoká teplota zajišťuje dokonalé vyhořeEnergie z odpadu v zajímavých číslech
Víte, že…
• Brno je jedním ze tří měst v ČR, která disponují nejmodernější technologií na energetické využití odpadů?
• jeden kotel vyrobí za hodinu takové množství tepla, které
by dokázalo měsíc vytápět celou školu?
• roční produkce tepla pokryje potřeby obyvatel středně velkého města (40 – 50 tisíc domácností)?
• vyrobená elektřina dokáže zásobovat po celý rok 25 tisíc
domácností?
• energetické využití odpadů ušetří každý rok cca 40 km
dlouhý vlak plně naložený černým uhlím?
• každoročně dokážeme ze škváry vyseparovat téměř
4000 tun železných a 250 tun neželezných kovů?
• energetickým využitím dokážeme zredukovat celkový objem komunálního odpadu o 90 %?
• SAKO Brno, a. s., disponuje dostatečnou kapacitou pro
energetické využívání odpadů vaší obce či ﬁrmy?
NA OBSAH

Potrubní rozvody vzduchu, vody i páry tvoří nezbytnou součást
technologického „srdce“ spalovny. Foto archiv SAKO, a. s.
ní biogenních prvků, především pak organického uhlíku až na CO2; při
této chemické reakci se z odpadu uvolní maximální množství tepla.
Díky instalované turbíně spojené s generátorem elektrické energie
zajišťuje spalovna nejen výrobu elektřiny, ale také dodávku páry do
centrálních rozvodů města, čímž pokrývá nemalou část spotřeby tepla v Brně. Spalovna tak představuje důležitý energetický zdroj, neboť
funguje jako teplárna i jako elektrárna. Na rozdíl od těchto zařízení
ale k výrobě páry a elektrické energie nevyužívá primární neobnovitelné zdroje surovin.
Produktem po spálení odpadu je škvára. Ta padá do mokrého vynašeče a je dopravována do zásobníku. Škvára tvoří pouhých 10 %
původního objemu odpadů přivezených do spalovny. Vedlejším produktem spalování jsou navíc tuny železných a neželezných kovů, které
jsou ve spalovně na speciální separační lince odlučovány ze škváry
a lze je dále využít jako druhotnou surovinu. Škvára je využívána pro
technické zabezpečení skládek. Po potřebné úpravě (stabilizaci) se
uvažuje o možnosti využívat škváru jako stavební materiál, samozřejmě po splnění všech zákonných požadavků.
Spalovna SAKO Brno, a. s., je vybavena pěti stupni čištění spalin, založenými mimo jiné na principu adsorpce těžkých kovů a škodlivých látek dlouhodobě setrvávajících v prostředí (tzv. perzistentní
organické polutanty), neutralizace chemických látek v nástřiku vodní
vápenné suspenze jemně rozprášené do proudu spalin, textilních ﬁltrů
sloužících k odloučení mechanických nečistot a dalších způsobů čištění spalin před jejich odvodem do komína. Ještě před vstupem spalin
do komína je systém osazen klíčovým prvkem, kterým je kontinuální
měření znečišťujících látek ve spalinách. Toto měření pokrývá nejširší
spektrum látek ze všech zdrojů znečišťování ovzduší. Analyzátory jsou
propojeny s automatizovaným systémem řízení spalovacího procesu,
který je monitorován z operačního střediska spalovny. Jakmile se začne kterákoli ze složek spalin blížit povolenému limitu, dochází k úpravám procesu spalování, například zvýšením množství neutralizačních
činidel, zařazením dalších stupňů čištění, zpomalením přísunu odpadu
na rošt a dalším. Tím je zajištěno, že žádný ze stanovených limitů
nebude překročen.

Jihomoravský kraj informuje

Zvláště v době, kdy se celosvětově diskutuje o hrozbě energetické krize, je energetické využívání odpadu nejen moderní odpovědí
na otázky nakládání s komunálními odpady, ale zároveň může spolu
s recyklací pomoci řešit i problém narušení životního prostředí těžbou nerostných surovin a jejich celkového nedostatku. O tom, že se
energetické využívání odpadu postupně dostává do širšího povědomí,
svědčí zvýšený zájem řady obcí i ﬁrem o tuto alternativu nakládání
se směsným komunálním odpadem. Ještě masivnějšímu rozšíření
brání především řada předsudků, které pramení z neznalosti dnes používaných moderních technologií. Spalování směsného komunálního
odpadu přitom dnes splňuje ekologické limity stanovené legislativou
na úseku ochrany ovzduší, které jsou mnohem přísnější než například
limity určené pro energetické spalování uhlí. Spalovny komunálního
odpadu jsou navíc vybaveny moderními technologiemi omezujícími
znečištění, jak ukážeme dále.
Podstatně větší zátěž pro ovzduší v obcích a městech představují automobilová doprava a „divoká“ lokální topeniště v domácnostech, kde často dochází ke spalování odpadů, a to při teplotách
mnohem nižších, než je teplota v zařízeních pro energetické využívání odpadu. Následkem toho nedochází k dokonalému spálení,
a unikající emise tak obsahují chemicky složité a zdraví škodlivé
sloučeniny, které by byly dokonalejším řízeným spalováním za vyšší
teploty zničeny.
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Porovnání emisních limitů pro různé energetické zdroje s jmenovitým tepelným výkonem 5–50 MW

Limity pro ostatní zdroje2)

Limity pro spalovny odpadu
Zpřísněné limity Naměřené průměrné Biomasa
Dle
Speciﬁcké
1)
dle platného
hodnoty hmotnost- (štěpka,
Směrnice
emisní limity
o spalová- Integrovaného ních koncentrací 3)
seno,
ní odpadů
povolení pro
SAKO Brno, a. s., za sláma)
SAKO Brno, a. s.
rok 2012
11% O2
11% O2
11% O2
11% O2
Vztaženo na
Tuhé emise
Organický uhlík
SOx jako SO2
NO jako NO2
NH3
CO
HCl
HF
PCDD/PCDF
(ng/m³)
Hg
Cd, Tl
Ostatní těžké
kovy

Tuhé palivo
v ostatních
topeništích
(černé, hnědé
uhlí)
11% O2 4)

Tuhé palivo
ve ﬂuidním
topeništi
(zplyňování)

Kapalné
palivo
(oleje, mazut,
nafta)

Plynné
palivo
(zemní
plyn)

11% O2 4)

11% O2 4)

11% O2 4)

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

250
2500
650
650
-

100
1667
433
267
-

67
1000
333
200
-

56
944
250
97
-

3
19
111
56
-

8
8
50
200
50
50
10
0,8

mg/m³
Kotel K2
0
0
19,2
171,6
24
11,2
2,5
0

mg/m³
Kotel K3
0
0
20,3
166
20,5
5,1
3,7
0,2

0,1

0,08

0,00255

0,001235

-

-

-

-

-

0,05
0,05

0,05
0,04

0,00248
0,000215

0,002
0,00022

-

-

-

-

-

0,5

0,4

0,1455

0,0895

-

-

-

-

-

mg/m³

mg/m³

10
10
50
200
50
50
10
1

1) Směrnice 2010/75/EC a vyhláška MŽP č. 415/2012 Sb.
2) Dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., emisní limity platné od 1. 12. 2012 do 31. 12. 2017.
3) Vyhodnoceno dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., § 9, odst. 6.
4) Pro porovnání emisních limitů byly speciﬁcké emisní limity dané vyhláškou č. 415/2012 Sb. pro různé zdroje přepočteny na stejný referenční obsah kyslíku 11 %.

Zbývá dodat, že limity znečišťujících látek ve spalinách, jejichž
dodržení je tímto systémem garantováno, jsou u spaloven komunálního odpadu nejnižšími ze všech spalovacích zdrojů znečišťování
ovzduší. Pro srovnání uvádíme tabulku emisních limitů, která platí
pro různé spalovací zdroje dle právních předpisů ochrany ovzduší.
Spalovna SAKO Brno, a. s., šla však ještě dále a v podmínkách integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem JMK se zavázala
plnit emisní limity ještě o něco přísnější, než je legislativou stanoveno.
Stanovisko EU aneb Hierarchie způsobů nakládání
s odpady

Jihomoravský kraj informuje

V roce 2008 byla v Evropské unii schválena rámcová směrnice o odpadech, která deﬁnuje závaznou hierarchii nakládání
s nimi. Pořadí priorit stanovuje následovně:
PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU
PŘÍPRAVA K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ
RECYKLACE/KOMPOSTOVÁNÍ
JINÉ VYUŽITÍ (energetické)
ODSTRANĚNÍ (skládkování)
Tato hierarchie se následně stala i součástí odpadového zákona
České republiky.
6

V areálu spalovny je také dotřiďovací linka na separovaný komunální odpad, jehož využitelné složky jsou zde kvalitativně dotříděny
dle požadavků odběratelů a zbaveny nežádoucích příměsí a následně
předávány k materiálovému využití.
Spalovna SAKO Brno, a. s., je technologicky velmi pokročilým zařízením k energetickému využívání odpadů, kde je komunální odpad
využit k výrobě elektrické energie, páry i horké vody. Není přitom nutno se obávat znečištění ovzduší ani dalších dopadů na krajinu, spodní
vody nebo zdraví obyvatel, tedy těch dopadů, o kterých je nutné uvažovat v souvislosti se stále ještě velmi rozšířeným ukládáním komunálního odpadu na otevřených skládkách. Je zřejmé, že energetické
využívání komunálního odpadu v moderní spalovně podobné té v Brně
představuje variantu k životnímu prostředí podstatně šetrnější.
Nabídka řešení pro obce i ﬁrmy:
Společnost SAKO Brno, a. s., nabízí obcím i ﬁrmám možnost přistoupit k systému energetického využívání odpadu. Tím pomohou
snížit počty a velikost provozovaných skládek a předáváním svých
zbytkových odpadů k energetickému využití mohou přispět k ochraně
přírody a rovněž k úspoře zdrojů neobnovitelných surovin.
Vzhledem k tomu, že ceny za energetické využívání odpadu jsou
již srovnatelné s cenami za ukládání odpadů na skládky, představuje
spalování odpadu pro obce zajímavou alternativu, která je zároveň příznivější pro životní prostředí.
Mgr. Bc. Václav Šicha, Ph.D. (s využitím materiálů SAKO Brno, a. s.)
Odbor životního prostředí KrÚ JMK
referent oddělení technické ochrany ŽP
NA OBSAH

Co najdeme v 1 m³ půdy aneb V půdě to žije
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Téma: 50 odstínů půdy
Téměř žádný volný prostor a takřka žádné světlo. Nějaká ta voda, vzduch, ale hlavně – dostatek potravy. Nenechte
se mýlit, řeč není o dobře zásobeném podzemním bunkru ani o přeplněné lednici. Právě takové podmínky panují
v půdě. Poměrně tenká vrstva pokrývající povrch zemské kůry znamená až překvapivě příznivé prostředí pro život.
Velké formy života známé z půdního povrchu či vodního prostředí
v půdě nijak výrazně zastoupeny nejsou, a přesto je toto temné prostředí plné života. Čím menší organismy budeme hledat, tím k větším
součtům dojdeme. Kroužkovců, mnohonožek, chvostoskoků a hlístic,
tedy organismů, které ještě dovedeme zachytit lidským okem, najdeme v metru krychlovém půdy stovky i tisíce. Většinu drobných roztočů,
hub či prvoků běžným okem už neuvidíme, jejich počty však bývají
několikanásobně vyšší. Na bakterie či sinice už sotva vystačíme se
světelným mikroskopem. V jedné jediné hrsti úrodné půdy jich ale
držíme v ruce deset nebo možná i více miliard. To je víc, než kolik lidí
dnes žije na naší planetě.
Pro tyto drobné organismy je půdní prostředí opravdovým rájem
na zemi. Zdroje potravy jsou stále zajištěny, vždyť vše živé musí jednou zemřít a vše odumřelé se musí jednou rozložit. A kde jinde než
v půdě nebo na půdě? Početná armáda drobných forem života si poradí s listím spadaným ze stromů, odumřelým dřevem nebo zvířecími
mršinami. A vlastně i sama se sebou, protože i tyto drobné organismy
se po své smrti samy stávají potravou. Díky takto štědrému přísunu
organických látek a minerálů, díky přítomnosti kyslíku v půdním vzduchu, půdní vlhkosti a poměrně stabilním teplotám představuje půda
takřka ideální prostředí pro život.

v tomto směru čestnou výjimkou – bez tvrdé práce na vybudování
volnějšího prostoru v podobě podzemních tunelů se ale neobejdou.
Nepřítomnost světla prakticky v celém půdním proﬁlu zase vylučuje
přítomnost zelených rostlin. Rostliny ale tento problém vyřešily, když
zakotvily v půdě jen část svého těla – kořenový systém. Právě ten jim
umožňuje získávat z půdy důležité minerální látky i vodu a současně
rostlinu stabilizuje a umožňuje růst zbývající, převážně zelené části ke
světlu, do relativně volného prostoru.
Obrovské počty živých organismů v nás můžou vyvolávat představu, že půda je vlastně hlavně živá hmota. Podíl živé složky v půdě včetně kořenů rostlin ale tvoří obvykle jen cca 1 % její hmotnosti (výjimkou
jsou např. rašelinné půdy, kde je tento podíl výrazně vyšší). Zbytek
představují více či méně zvětralé minerály a horniny a malé procento
pak odumřelá, různě rozložená biomasa (do 5 %). Živá složka nicméně
hraje v půdotvorných procesech klíčovou roli. Bez součinnosti miliard
drobných organismů by nemohlo docházet k rozkladu odumřelé biomasy, tvorbě humusu a uvolňování živin. Půda by tak nemohla být
úrodná. Vlastně by se nikdy nemohla stát opravdovou půdou, tedy ani
živitelkou nás, lidí. Měli bychom myslet na fungování tohoto malého
svébytného půdního světa, i když do něj vlastně nepatříme. Svojí činností ho totiž můžeme hodně proměňovat.

1 % – nepředstavitelné množství života
Stísněné prostory samozřejmě nebudou vyhovovat „velkým“ živočichům včetně člověka. Proto jich tu mnoho nenajdeme. Krtci jsou

Mgr. Hana Mikulicová
pedagožka
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Jak se nejsložitější oživený systém na naší planetě mění
v hydroponický substrát

Když je pěstovaná plodina v pořádku a zdravá, tak by měla být
v odpovídajícím stavu i půda a život v ní. Ale skutečnost je jiná. To
ovšem poznáme obvykle pozdě – až když se větší déšť nevsákne do
půdy a doteče s rozplavenou půdou až na náměstí. A ani tehdy nejsme připraveni na to, abychom pochopili, že se něco významného
v půdním mikrosvětě změnilo. Co se tedy tak významně změnilo, co
se stalo s půdou?
Od odborníků, půdoznalců a půdních biologů slyšíme stále naléhavější upozornění na degradaci půdy, na ztrátu úrodnosti půdy, na
úbytek organické hmoty a humusu v půdě a podobně. Ale je těžké
jim uvěřit, když navzdory tomu z půdy vyrůstají nádherné a zdravé
rostliny. Čím je to dáno? Proč je tak těžké uvěřit odborníkům? Jedno
možné vysvětlení bylo už v úvodní části zmíněno. To, že stav a vzhled
nadzemní části rostliny by měl být v souladu se stavem její podzemní
části, s jejími kořeny. Ale není tomu tak a přímá úměra tu neplatí. Existuje sice množství důkazů, že ve srovnání s minulostí se příliš nemění
NA OBSAH
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Lépe vnímáme to, co sami vidíme a co můžeme vlastními smysly posoudit. Hůře už to, co má mikroskopické rozměry a o čem se dozvídáme až ze zprostředkovaných pozorování a interpretací. Při romantické procházce kolem
rozvlněných lánů obilovin nebo kolem zlatožluté řepky nás ani nenapadne uvažovat o tom, zda se orná půda pod
těmito plodinami nějak mění.

Minerálně hnojená půda na jižní Moravě ztrácí retenční
schopnost pro srážky. Foto archiv autora
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Porovnání mechanismů zajišťujících příjem základních
živin v přirozeném a hnojeném rostlinstvu. Vějíř koloběhů
jednotlivých živin je „poháněn“ jednak kořenovými výměšky
(exsudáty znázorněné šipkami směřujícími z kořenů do půdy,
jejichž velikost je proporcionální míře stimulace), a jednak
vstupy organické hmoty z předchozích let (OH). Z obrázku je
zřejmé snížení vstupů uhlíkatých látek z kořenů v konvenčním
zemědělství, kdy je nadzemní biomasa sice vyšší, ale do půdy
se dostává uhlíku a energie méně.

Téma: 50 odstínů půdy

množství kořenové hmoty, nicméně v absolutním měřítku není nárůst
kořenů proporcionální nárůstu nadzemní produkce. To znamená, že
produkce kořenů je na jednotku vyprodukované nadzemní hmoty menší. Co se ale mění ještě podstatněji, je snížení produkce kořenových
výměšků a úloha kořene.
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Rostliny versus mikroorganismy
Půdní prostředí je nejsložitější oživený systém na naší planetě.
Příběhy jednotlivých organismů se v něm odvíjejí podle určitého plánu, na jehož konci by neměla být ztráta vnitřního bohatství daného
prostředí či mikroprostředí. Nabídka látek pro výživu rostlin v půdě je
kontrolována souběžným zájmem o totéž ze strany mikroorganismů.
Svět rostlin a svět mikrobů tak v půdě soupeří o stejné základní živiny. Na straně rostlin je výhodou zelený list, díky kterému má rostlina
ze slunce dostatek energie, a tím i stavebních uhlíkatých látek, čímž
„energeticky“ ovládá půdní prostředí. Na straně mikroorganismů je výhodou jejich všudypřítomnost, rychlost reakcí na podněty a produkce
rozkladných enzymů, které rostliny produkovat neumějí.
Pochopíme-li toto jednoduché schéma, pak můžeme pochopit
i důvody, proč rostliny omezují investice uhlíkatých látek do půdy,
mají-li k dispozici minerální dusíkaté látky z hnojiv. Proč by nabízely
mikrobům, svým konkurentům o dusík, energii a uhlík? Přítomnost
nitrátového dusíku má pro rostliny i informační hodnotu, v případě
dusíku z hnojiv falešnou. Rostlina se „dozvídá“, že koloběh dusíkatých
látek, zajišťovaný mikroorganismy, je úplný a že pouze musí udělat
všechno pro to, aby přítomný nitrátový dusík z půdy získala právě ona
a nikoli rostlina sousední. Protože pokud to neudělá, sousední kytka
bude rychlejší, původní zastíní, a tím ji existenčně ohrozí.
Jde v podstatě o změny v prchavých výměnách látek a energií mezi
rostlinným kořenem a jeho „přátelskými mikroorganismy“, mezi bakteriemi, aktinomycetami a prvoky, mezi hlísticemi, chvostoskoky, roztoči, žížalami a vší tou ostatní půdní havětí. Zdánlivě nepatrné snížení
vstupů uhlíkatých látek do půdy z kořenů, umocňované každoročně se
opakujícím scénářem dominantního hnojení minerálním dusíkem, dostalo naše orné půdy za šedesát let do stavu neživého hydroponického
substrátu, který není schopen přijímat dostatečné množství srážek.

Půda není nevyčerpatelný zdroj
V honbě za stále vyššími výnosy se zapomíná na půdní život a jeho
vliv na zachování vody a energie v krajině. U minerálně hnojených
a chemicky ošetřovaných rostlin ubývá produkce kořenových výměšků, zdrojů uhlíkatých látek pro půdní mikroorganismy. Postupně se tak
snižuje jejich množství, a tedy i základní potrava všech větších skupin
půdních organismů. Ty si v půdě razí chodbičky a tím zvyšují zejména
jímání srážkové vody a její zadržení, retenci. S aplikací chemie ubývá
těchto „razičů chodeb“ a půda se zhutňuje.
Půda bez života postrádá také důležité tmelící látky mikrobů, nemá
houbová vlákna pro soudržnost půdních agregátů umožňujících hrudkovitost půdy. Při dešti uvolněné mikročástice ucpávají neobnovované
půdní chodbičky, půda ztrácí původní strukturu a opět se zhutňuje.
Voda pak stéká po povrchu pryč i s částí ornice a dochází k erozi. Pozvolna a nepozorovaně se tak mění kvalita a zásoba půdní organické
hmoty, humusu. S ohledem na dlouhá desetiletí, která uplynou mezi
příčinou a následky, unikají tyto plíživé změny pozornosti. Proč se ale
o osudu dusíku v půdě ví tak zoufale málo? Běžná zemědělská praxe
je ekonomicky tlačena k okamžitému zisku a není zde místo pro úvahy
nad slábnoucí půdní úrodností.
Půda je dnes brána jako bezedná výlevka pro chemické látky, přes
kterou je možno „dohánět“ půdní úrodnost průmyslovým hnojením.
Úniky minerálního dusíku z pronajatých polí do krajiny přijímáme jako
nutnou civilizační daň. Bohužel není ekonomicky vyčíslitelný podíl
chemizace zemědělství na odosobnění vztahu člověka k půdě, na mikro- a makroklimatických změnách v krajině, na ztrátě retenční schopnosti půdy, na erozi půdy, na vzniku povodní, na ztrátě úrodnosti půd,
na zhoršení kvality vody, vzduchu, půdy, na zvýšeném množství skleníkových plynů a na úbytku rostlinných a živočišných druhů. Pokud by
toto vše ekonomicky vyčíslitelné bylo, pravděpodobně by se zacházení
s půdou ubíralo jiným směrem. Přitom je vše tak jednoduché, jen začít
s úvahami o úrodnosti půd od půdního života, od mikroorganismů.
Ing. Jaroslav Záhora, CSc.
Mendelova univerzita v Brně
Autor se pomocí iniciativ ELSA (Evropská aliance půdy) a SONDAR
(Síť strategie ochrany půdy v regionu Podunají) snaží podpořit
povědomí o významu půdy pro životní prostředí.

Žlutooranžový nitroﬁlní lišejník Xanthoria parietina na okraji
řepkového pole (foceno 12. 3. 2014). Skauti, pozor! Tento
lišejník není indikátorem zdravého ovzduší, nýbrž ovzduší
přesyceného dusíkatými látkami. Foto archiv autora
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Téma: 50 odstínů půdy
Půda je prakticky neobnovitelným přírodním zdrojem, jehož zachování je nezbytným předpokladem přežití člověka
i dalších organismů na Zemi. Kromě funkce produkční plní půda i řadu mimoprodukčních funkcí, které jsou neméně
důležité. Jedná se o vsakování, ﬁltraci a akumulaci vody, rozklad organických zbytků, ukládání živin a podobně.
V půdě jsou rovněž uchovány informace například o vývoji klimatu v minulosti a zachovány archeologické a paleontologické nálezy.

Jak na sucho
V posledních letech se setkáváme se stále častějšími extrémními
projevy počasí, kdy delší období sucha střídají přívalové srážky. Při hledání opatření proti nedostatku vody i proti jejímu náhlému přebytku
je vhodné zamyslet se nad stavem půdy. Půda dokáže zadržet značné množství vody, například hektar hluboké černozemě až 3500 m³.
Pokud je však půda poškozena erozí, utužením či ztrátou organické
hmoty, její akumulační schopnost se významně snižuje. Taková půda
pak není schopna mírnit povodňové stavy nebo si zachovat vodu pro
delší období beze srážek.
Zejména na jižní Moravě, která má velmi kvalitní půdy, se často
jejich produkční potenciál neprojeví ve výnosech, a to právě z důvodu nedostatku srážek. V oblastech ohrožených suchem lze doporučit vhodnou organizaci agrotechnických zásahů, například na
podzim půdu urovnat pro setí jařin a na jaře pouze sít. Jde o opatření, které uchová maximum půdní vláhy z podzimu. Další možností
je pěstování meziplodin. Je potřeba volit takové meziplodiny, které
půdu nevysušují (luskovino-obilné směsky, landsberská směska).
Luskoviny mají nižší nároky na vláhu, a díky tomu vláhu neberou
cílové plodině. Ozimé směsky mají výhodu ve využití podzimní vláhy.
Naopak meziplodina, která prokazatelně půdu vysušuje, je hořčice
bílá. Možné je také mulčování z plodin a meziplodin, které omezuje
výpar vody z půdy. Vhodné je i podrývání utužených půd, čímž se
rozruší utužená podorniční vrstva a dochází k lepší akumulaci vody
a jejímu využití pro rostliny. Mezi technická opatření patří například
budování závlahových systémů, které jsou však nákladné a hodí se
pouze na speciální plodiny (zelenina) či trvalé kultury (ovocné sady),
nebo výsadba větrolamů, jež snižují rychlost větru, a tím i omezují
vysušování půdy.
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Půdní eroze nedaleko obce Čejkovice. Foto archiv VÚMOP
Význam organické hmoty
Podíl organické hmoty v půdě je sice nízký (do 5 %, obvykle
1 – 3 %), ale velmi důležitý. Podílí se významnou měrou na poutání
živin v půdě a na tvorbě půdní struktury, jejímž důsledkem je příznivý vodní, vzdušný a tepelný režim půdy. Organické látky také kladně
ovlivňují ústojčivou schopnost půdy (tj. schopnost odolávat změnám
půdní reakce). Mezi zdroje půdní organické hmoty patří posklizňové
zbytky, kořenové výměšky, odumřelé půdní organismy, statková hnojiva, zelené hnojení a další alternativní hnojiva (komposty, čistírenské
kaly, rybniční sedimenty či digestát z bioplynových stanic). Jelikož
statkových hnojiv je nedostatek, komposty jsou nákladné a některé
další zdroje mohou být rizikové z hlediska obsahu kontaminantů, často
se zužuje organické hnojení na zaorání slámy s přihnojením minerálním dusíkem pro usnadnění jejího rozkladu. I zde je možné doporučit
pěstování meziplodin a jejich následné zaorání do půdy. Někdy je
vhodné využití minimalizačních technologií, při kterých nedochází
k provzdušnění půdy a k následné mineralizaci organické hmoty. Tyto
technologie mají často i protierozní význam. Kromě toho však zahrnují
i negativa – nedochází k rozrušení utužení půdy, promísení půdy, homogenizaci živin, ničení plevelů a podobně.
Ochrana proti erozi – nutno znát příčinu
Vodní erozí je v České republice ohrožena přibližně polovina
zemědělských půd. Jen asi 11 % půd je zařazeno do mírně či silně
ohrožených půd v systému GAEC, který mimo jiné udává pravidla pro
hospodaření na erozně ohrožených pozemcích a je napojen na systém
dotací do zemědělství.
Na vznik vodní eroze má největší vliv sklonitost a délka pozemku po spádnici, dále pak vegetační pokryv, vlastnosti půdy a její náchylnost k erozi, přítomnost protierozních opatření a četnost výskytu
přívalových srážek. Pokud jsou tyto faktory přehlíženy při plánování
osevních postupů, zpracování půdy a dalších operacích, zejména na
svažitých pozemcích (pěstování erozně nebezpečných plodin, orba po

Téma: 50 odstínů půdy

Pokud dochází k omezení či ztrátě schopnosti půdy plnit své
přirozené funkce, hovoříme o degradaci půdy. V podmínkách České
republiky patří mezi nejzávažnější degradační činitele vodní eroze
a zábor půdy stavbami, čímž dochází k úplné ztrátě často velmi kvalitních půd, hlavně v okolí velkých měst. V rovinatějších oblastech
(jižní Morava, Polabí) dochází k poškození půdy také větrnou erozí.
Vzhledem k poklesu objemu živočišné výroby a s ním spojenému
nedostatku statkových hnojiv klesá obsah humusu v půdách, což
má negativní vliv na celkový stav půdy (zhoršení půdní struktury,
omezení schopnosti poutat vodu a živiny). Nepříznivý vliv na půdu
má také její utužení, ke kterému dochází jednak přirozeně u těžkých
půd, ale zejména při vstupu mechanizace na pozemky za vysoké
vlhkosti půdy. U některých půd, zvláště pokud pocházejí z kyselých
hornin, se setkáváme s jejich postupným okyselováním. To vede
k poškození půdní struktury, zhoršení sorpce živin až k celkovému
snížení úrodnosti půdy. V těchto případech je vhodné udržovací vápnění. Půdy u nás nejsou až na výjimky kontaminovány. Uvedené
degradační faktory nepůsobí na půdu odděleně, ale vzájemně se
různě kombinují a umocňují. Proto je potřeba přistupovat k ochraně
půdy a péči o ni komplexně.
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Doplňovat organickou hmotu do půdy je velmi důležité.
Foto archiv VÚMOP
Úzkořádkové pěstování kukuřice je jednou z forem
protierozního opatření. Foto archiv VÚMOP
spádnici, absence zatravněných pásů, teras či dalších technických
opatření), dochází k intenzivní vodní erozi. Nejkritičtější částí roku je
v této souvislosti období červen až srpen, kdy dochází k 80 % všech
erozně nebezpečných dešťů.
Opatření proti vodní erozi vycházejí právě z poznání jejích příčin.
Konkrétně se jedná o soubor organizačních, agrotechnických a technických opatření, která jsou přizpůsobena podmínkám konkrétního
pozemku. Mezi organizační opatření lze zařadit úpravu tvaru a velikosti pozemků (dělení velkých lánů polí na menší), vhodné umístění
pěstovaných plodin, výběr vhodných plodin podle charakteru pozemku
(vyloučení erozně nebezpečných plodin na prudkých svazích – typicky
kukuřice). Agrotechnická opatření zahrnují například setí/sázení po
vrstevnici, ochranné obdělávání (např. bezorebné setí, setí do mulče,

do ochranné plodiny apod.) nebo hrázkování či důlkování u brambor.
Technická protierozní opatření jsou nejnákladnější i organizačně nejobtížnější, jelikož je často nutné vybudovat je na pozemcích hned několika vlastníků. Tato opatření jsou navrhována, pokud výše uvedená
opatření nestačí. Často bývají navrhována v rámci plánu společných
zařízení při komplexních pozemkových úpravách. Konkrétně se jedná
o terénní urovnávky, protierozní meze, protierozní příkopy, průlehy, zatravněné dráhy soustředěného odtoku, polní cesty s protierozní funkcí,
ochranné hrázky, protierozní nádrže, terasy a další. V terénu se často
využívá kombinace různých opatření pro minimalizaci nákladů a optimalizaci ochrany půdy.
Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Ing. Marek Batysta, Ph.D.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
oddělení Pedologie a ochrany půdy

Sídelní kaše: hnusná, zato naše! aneb O záboru a zástavbě
půdy ve volné krajině

Téma: 50 odstínů půdy

„To, co bylo donedávna jasně srozumitelným městem, ztrácí dnes
své hranice a s nimi i svou identitu. Je to totiž cosi, o čem nevím, jak to
nazvat. Město tak, jak tomu slovu rozumím, to není, ba ani předměstí,
a tím méně vesnice. Mimo jiné proto, že to nemá ani ulice, ani náves.
Jsou to nahodile rozhozené ohromné přízemní velkosklady, průmyslové
zóny bez průmyslu, supermarkety a hypermarkety, prodejny aut i nábytku, benzinové pumpy, stravovny, ohromná parkoviště, osamělé vysoké
domy ke kancelářskému pronajmutí, skládky všeho možného i jakési
soubory vilek, které si jsou sice blízko, ale přesto jsou beznadějně osamělé. A mezi tím vším – a to mi vadí nejvíc – jsou veliké kusy země,
které nejsou ničím, to znamená ani loukou, ani polem, ani lesem, ani
pralesem, ani smysluplným lidským osídlením.“
Václav Havel, 12. 10. 2010, Forum 2000
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Zamyšlení Václava Havla nad proměnou krajiny poukazuje na fenomén urban sprawl (sídelní kaše), který se v posledních letech stává
tématem výzkumu urbanistů, geografů, sociologů i krajinných ekologů. Stejně jako oni se i náš bývalý prezident pozastavoval nad tím,
co jsme si to vlastně navařili. Tento rozpínající se typ osídlení, známý
především z USA, představuje pro naši krajinu ohromné riziko spočívající ve ztrátě její identity. Velké skladištní haly, roztroušenou rezidenční
zástavbu a obří dálniční křížení velikosti středověkých měst snesou
snáze bezbřehé americké prérie než naše krajina, ve které je každá
terénní nerovnost topograﬁcky a často i kulturně významná. Oproti

pestré mozaice polí, lesů a vesnic představuje sídelní kaše plochu bez
jakékoli struktury. Nejedná se o plnohodnotná sídla s dostupnými službami, návsí, hospodou či kostelem. Lidé, kteří zde bydlí, jsou závislí na
okolních městech a na automobilové dopravě, která je často jedinou
možností, jak se do nich dostat.
Tento typ osídlení vzniká v důsledku procesu suburbanizace,
v jehož rámci dochází k výstavbě rezidenčních i komerčních objektů
v zázemí větších měst. Tento proces se u nás ve větším objevuje až
počátkem 90. let v důsledku pádu komunismu a bariér, které mu režim
kladl do cesty (např. striktní územní plánování). Zatímco rozvoj měst
a rozšiřování městské zástavby (urbanizace) není pro naši krajinu
ničím novým, suburbanizace je jevem kvalitativně jiným. Nedochází
při ní pouze ke změně vzhledu krajiny, ale mění se i její ekologické,
sociálně-geograﬁcké a ekonomické funkce. Především suburbanizace
přináší městský životní způsob do dříve venkovských oblastí, ze kterých se pak někdy stává anonymní sociální prostředí.
Nová suburbánní sídla a komerční objekty vznikají obvykle nahodile v závislosti na dostupnosti levných pozemků. Výstavba probíhá
nekoordinovaně, jednotlivé developerské záměry jsou vnímány izolovaně a bez vztahu k ostatním budovám či krajině, vinou čehož vznikají
jakási seskupení nemovitostí nejrůznějších tvarů a velikostí. Chybí
zde většinou jakýkoli náznak veřejného prostoru či pouze volného
prostranství k setkávání, které by výsledný projekt v očích investora
prodražilo. Zapomíná se také na přístup do krajiny, kvůli které se do
NA OBSAH

suburbií lidé často stěhují. Samotné stavby obehnané ploty jsou pak
často překážkou v její prostupnosti. Co však schází nejvíce, je vize
budoucnosti. Nikdo se totiž nezamýšlí nad tím, co se bude s obyvateli
suburbií dít, až zestárnou a změní se struktura jejich potřeb. Jaký osud
čeká příměstská skladiště a průmyslové zóny, až je investor opustí? Že
jsou tyto otázky stále aktuální, dokládá zamýšlená stavba skladiště
Amazon na Černovických terasách.
Příčiny suburbanizace
Mezi hlavní příčiny komerční suburbanizace patří nedostatek velkých stavebních parcel v centru měst a neochota stavět na tzv. brownﬁeldech (např. staré továrny), kde je nutné vynaložit náklady na odstranění stavby nebo ekologické zátěže. Jako ekonomicky i logisticky
výhodnější se investorům jeví lokality podél hlavních dopravních tahů
za městem. Většina nových areálů komerční výstavby je budována na
místě polí, takzvaně „na zelené louce“ (greenﬁelds). Město tak ztrácí
své typické funkce a přestává být centrem obchodu, výroby a zábavy,
za kterými se dojíždí do předměstských obchodních či průmyslových
zón. V případě rezidenční suburbanizace je důvodem ke stěhování
z měst romantická vidina života ve vlastním domě, o které sní podle
agentury SC&C více než 60 % Čechů. Místo investic do řešení problémů města (hluk, znečištění, kriminalita) se investuje do staveb
suburbií. Ty se stávají symbolem společenského postavení těch, kteří
si můžou dovolit uniknout ze sídlišť a jejich problémů. Na předměstí
se hledá především čisté životní prostředí a klid.
Přestože příčiny suburbanizace u nás vycházejí pravděpodobně
ze společenských změn po roce 1989 a mají své sociální, ekonomické i politické pozadí, důvodem mnohdy byla také velmi malá regulace
výstavby ze strany obcí. Místní zastupitelstva často slyšela na sliby
developerů ohledně opravy inženýrských sítí, rozvoje obce a přínosu do
obecní pokladny za nové daňové poplatníky, a tak se měnily územní plány, vydávala územní rozhodnutí a investovalo se do přípravy pozemků.
Obce pak někdy musely skousnout hořkou pilulku poznání, že ztrácejí
právo na rozhodování o svém území (pokud se staly členy komoditní
společnosti), že nesou náklady na budování a údržbu inženýrských sítí
samy a že z nových obyvatel do obecního rozpočtu nedostanou ani korunu, protože si nezměnili adresu svého trvalého bydliště.
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Jak z toho ven
Od roku 2011 je vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu dražší,
přesto je cena půdy nepoměrně nižší než cena stavební parcely a stále
se vyplatí stavět „na zelené louce“. Zákon o ochraně půdního fondu by
měl být daleko přísnější a cena za kvalitní zemědělskou půdu by měla
převyšovat cenu stavební parcely. Důležitou roli také hraje územní plánování, na kterém by se kromě odborníků měla podílet také dobře informovaná veřejnost, což předpokládá zejména ekologickou výchovu a osvětu.
V územním plánu obce by měla být jasně vymezena zastavěná a zastavitelná území. V boji proti sídelní kaši by mohlo hrát zásadní roli územní
plánování na úrovni kraje, kde může být vymezen rozvoj ploch „nadmístního významu“. Zásadní je zohlednění krajinných dominant a místních
speciﬁk, aby byla zachována identita krajiny. Účinnější využívání územního plánování předpokládá překonání historicky podmíněného strachu
z regulací. Hrozí totiž, že bez pevných mantinelů pro individuální záměry
v krajině zaplaví sídelní kaše vše, co bývalo naše.
Mgr. Lukáš Kala
doktorský student humanitní environmentalistiky

Téma: 50 odstínů půdy

Co jsme si to navařili?
Od roku 1990 vrostla rozloha zastavěných suburbánních ploch
o 30 tisíc hektarů a nadále roste tempem 2500 hektarů ročně. Suburbia se rozpínají zejména na úkor polí. Jen v první dekádě nového
milénia bylo z půdního fondu vyňato 121 tisíc hektarů často velmi

kvalitní půdy. Z toho každý den je u nás zastavěno nejméně 7 hektarů
(cca 10 fotbalových hřišť). Nehledě na erozi a změny ve vodním režimu krajiny to samo o sobě představuje riziko pro naši potravinovou
bezpečnost – schopnost zásobit se jídlem.
Suburbánní zástavbou vznikají neplnohodnotné prostory představující v lepším případě noclehárny (rezidenční suburbia) a v horším případě
překladiště (komerční suburbia). Podle odhadu však více než polovina
staveb nikdy nebude realizována. Rozsáhlé volné plochy zůstanou
v rukou spekulantů zablokovány k dalšímu využití. Hustota zalidnění
v takovýchto oblastech klesá pod 50 obyvatel na hektar, což vylučuje
zavedení hromadné dopravy a vyvolává potřebu vlastnění automobilu.
To způsobuje ze západu dobře známý „začarovaný dopravní kruh“, kdy
auta z předměstí zhoršují situaci v centru města, kam se dojíždí za prací
a odkud se lidé raději stěhují na předměstí, aby se vyhnuli hluku a smogu, čímž ale přispívají k prohloubení tohoto negativního jevu.
Nejvýznamnějším důsledkem suburbanizace je však rozsáhlé
plýtvání. Kromě plýtvání územím a půdou se zde plýtvá vodou (zavlažování anglických trávníků, individuální bazény, kanalizace vody
z parkovišť a komerčních objektů) a energií (zbytná doprava, osvětlení
rozsáhlých ploch, tepelné ztráty). Ačkoli se společnost vážně zabývá
trvalou udržitelností, dovoluje stavět individuálně stojící domy a haly,
jimiž uniká daleko více tepla než z objektů v centrech měst a jejichž
užívání je závislé na automobilové dopravě.
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Popůvky – panorama nové výstavby. Foto Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D.
NA OBSAH
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Co s organickým odpadem? Založte si kompost!
Každý občan (podle zákona o odpadech) má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet
vzniku odpadů a omezovat jejich množství. Odpady, jejichž vzniku nemůže zabránit, by měl dále využít, případně
odstranit způsobem, který neohrožuje lidské zdraví. Takže co s organickým odpadem? Do popelnic ne!
Především by do popelnic neměla být odkládána tráva, listí, plevel a další rostlinné zbytky z údržby zahrádek. Jedná se o materiál,
který po zpracování na kompost představuje cenné organické hnojivo.
Rozhodně by se tento materiál neměl spalovat či ukládat na skládky.
Je třeba ho vracet do půdy, aby nedocházelo k její degradaci. Takže i když nepěstujete zeleninu a zahrádka je místem pro odpočinek
a relaxaci, je dobré udělat si místo pro kompost. Vstupní materiál pro
kompostování musí obsahovat organické látky pro výživu mikroorganismů (půdních bakterií, hub, červů, žížal atd.). Vlhkost materiálu je
dobré udržovat asi 50%. To neznamená, že každý kbelík budete měřit,
ale je dobré vědět, že dobře usušené seno má vlhkost asi 20 %, zatímco hromada slupek od brambor asi 80 %. Takže když to smícháte,
bude to asi padesát. I v průběhu kompostování je třeba kontrolovat
vlhkost kompostu (kompostovaný materiál by měl být na dotek vlhký
jako „dobře vyždímaný ručník“). Je třeba umožnit přiměřený přístup
kyslíku a hrubší suroviny je před kompostováním vhodné podrtit na
malé části. Pro urychlení procesu kompostování je dobré přidat malé
množství hotového kompostu.
… voní po lesní půdě
Proces rozkladu probíhá v kompostu postupně. Organické látky
jsou nejdříve napadány půdními bakteriemi a při jejich činnosti se
začne zvyšovat teplota až na 50 °C. Tato teplota je příznivá pro množení takzvaných termoﬁlních bakterií, které dále zvyšují teplotu až na
70 °C. Při tomto takzvaném horkém kvašení rychle dochází k rozkladu
organických látek a zároveň vznikají příznivé podmínky pro činnost
hub. Houby pokračují v rozkladu organických látek, pokud jich je ještě
dostatek. Jejich význam spočívá i v tom, že vlákna podhoubí zachycují
čpavek, který by unikal do vzduchu, a tak vlastně kompost obohacují
Co dát do kompostu a co ne
Patří do kompostu
Nepatří do kompostu
zbytky masa, kosti (přitahují psy,
kočky a myši)
kousky dřeva, popel ze dřeva
popel z uhlí
kořenící plevelné rostliny, chorobou
tráva (neošetřená herbicidy), listí, napadené rostliny, thuja, vratič,
stonky a drobnější větve
pelyněk (mohou brzdit mikrobiální
pochody)
barevné tiskopisy (některé barvy obznečištěný papír
sahují těžké kovy), papír znečištěný
(čistý papír je lepší recyklovat)
jedovatými látkami (barvy, ředidla
apod.)
trus býložravých domácích zvířat čisticí prostředky, chemikálie, barvy,
(králíci, slepice, skot)
ředidla, léky atd.
čajové sáčky, káva, malá množplasty, porcelán, sklo
ství zbytků jídla
v malém množství i peří, vlasy
sáčky od vysavačů (mohou obsahoa slupky od citrusů a banánů
vat těžké kovy)
v malém množství zbytky jedlých mazací a hydraulické oleje, kolomaz,
olejů (fritovací, pokrmové), vždy vazelína
ale nalít do pilin či papíru
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zbytky ovoce, zeleniny a květin
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o dusík. Kromě toho mají příznivý vliv na vytvoření drobtovité struktury kompostu. Teplota začíná postupně klesat a kompost získává hnědou barvu a zemitou strukturu. Ihned poté, co kompost zchladne, ho
osídlují drobní živočichové – svinky, hlístice, stonožky, chvostoskoci,
žížaly a spousta jiných živočichů, kteří se živí právě půdními bakteriemi a opět se podílejí na rozkladu organických látek. Ve třetí fázi
kompostování (obecně 6 – 12 měsíců od založení kompostu) má zralý
kompost homogenní strukturu a voní po lesní půdě.
Doporučený poměr uhlíku a dusíku pro materiál dodávaný do kompostu je 30 : 1. Zase – není potřeba to měřit. Můžeme to ovlivnit přidáváním organických látek uvedených v tabulce. Materiál zelený, čerstvý a šťavnatý obsahuje obvykle hodně dusíku, materiál hnědý, starší
a dřevnatý je bohatý na uhlík. Obecným pravidlem kompostování je
přidávat 2 až 3 díly hnědého materiálu na 1 díl zeleného materiálu.
Pokud má kompost typický sulfanový zápach (jako zkažená vejce), znamená to, že v něm převládá materiál s nadměrným obsahem
uhlíku. V tomto případě přidáme posekanou trávu nebo listí. Vysoký
obsah dusíku zase signalizuje zápach po amoniaku (jako žumpa), do
kompostu tedy přimícháme dřevěné třísky, kůru nebo piliny.
Poměr C : N v některých surovinách ke kompostování
Surovina
C : N (uhlík : dusík)
posekaná tráva

20 : 1

odpad z kuchyně

20 : 1

hnůj skotu

20 : 1

koňský hnůj

25 : 1

listí

50 : 1

jehličí

70 : 1

sláma

100 : 1

kůra

120 : 1

dřevo

200 : 1

piliny

500 : 1

Většinou se uvádí, že při kompostování je důležité pravidelné míchání kompostu z důvodu rovnoměrného přístupu kyslíku, přibližně
jednou až čtyřikrát do měsíce. Není to ale pravda. Pokud materiál
dobře namícháte při ukládaní do kompostu, nemusíte kompost přehazovat vůbec. Kompostovaní však potrvá o něco déle. Doba potřebná
k přeměně odpadu v plnohodnotný kompost záleží na mnoha faktorech, jako je teplota, složení kompostu, postup při kompostování atd.
Proces kompostování lze urychlit použitím kompostérů (zkracují dobu
kompostování až o polovinu).
Pro kompostování nepotřebujete nutně zahradu nebo pozemek.
Je možné kompostovat i doma v bytě pomocí malých domácích kompostérů. Jak na to, vám mohou poradit v ekologických poradnách
(www.ekoporadna.cz, www.veronica.cz).
RNDr. Mojmír Vlašín
ekolog a ochránce přírody
NA OBSAH
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Biouhel – jak na něj prakticky
Určitě znáte uhel na malování, ale už jste slyšeli o biouhlu? Biouhel je zajímavý materiál pro obohacení půdy, který
byl v minulosti hojně využívaný na různých místech naší planety a v současnosti se opět stává žhavým tématem.

Historie biouhlu
Historické příklady úspěšného využití biouhlu pro vylepšování
půdy sahají od jeho přirozeného výskytu ve stepních černozemích přes
půdy zvané terra preta (portugalsky „černá země“), které vytvořili lidé
v Amazonii dávno před příchodem Kryštofa Kolumba, až po státem
uznávanou zemědělskou praxi v dnešním Japonsku.
V černozemích ukrajinských stepí bylo prokázáno, že až 10 %
uhlíku prošlo stepními požáry. Tedy že se jedná o přirozeně vzniklý
biouhel. Při vrstvě 20 cm to jsou téměř 3 kg biouhlu na metr čtvereční.
V půdách terra preta je množství biouhlu různé, někdy i výrazně vyšší
než u přírodní černozemě.
O širokém využití biouhlu máme zprávy z Evropy a Severní Ameriky také z 19. století. Před nástupem průmyslových hnojiv to byl
doporučovaný prostředek pro vylepšení půdy, zvyšující odolnost půdy
a rostlin proti suchu, chorobám a nedostatku živin. Také byl pro své
schopnosti pohlcovat zápach využíván jako příměs do zahnívajících
odpadů rostlinného, zvířecího nebo lidského původu.
Jak se biouhel používá a dávkuje
V zelinářství a ovocnářství se používá jako přísada do půdy a do
sadebního substrátu. V zahradnictví se využívá při obnově trávníků,
pěstování orchidejí, ozdravování květin nebo při řízkování. Přidává se
jako přísada do kompostu pro zlepšení procesu kompostování a zkvalitnění výsledného produktu.
Čistý biouhel se dá přidávat do kompostu nebo do přehnojených
půd. Jinak je dobré nejdříve biouhel nasytit hnojivem. Díky nasycení
živinami nehrozí předávkování a dočasné odčerpání živin z půdy do
biouhlu. Biouhel je dobré do půdy přidávat postupně, během několika let. Při každoroční kultivaci se postupně s půdou promísí. Doporučená dávka je 1 až 2 kg na metr čtvereční. Při zakládání kompostu
se každá nová vrstva materiálu (přibližně 20 cm) popráší 0,5 cm
biouhlu.
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Záhony dýní: vpravo s biouhlem, vlevo bez něj. Rozdíl v porostu
je patrný, rozdíl v úrodě byl výrazný – asi o třetinu větší úrodu
jsme sklidili na záhonu obohaceném biouhlem. Foto autor
Biouhel je také vhodný jako posyp pro hnojiště nebo suché záchody, nejlépe nasycený kompostovým výluhem nebo efektivními
mikroorganizmy (EM). Zaprvé pohlcuje pachy a zadruhé napomáhá
procesům kompostování, a tím potlačuje zapáchající zahnívání.
Jak si biouhel obstarat?
Cest, jak získat biouhel, je několik. Kterou zvolit, záleží na množství, jež potřebujete. Pro drobné pěstování stačí sbírat nevyhořelé dřevěné uhlíky z vychladlého ohniště nebo z kamen. Pak už stačí materiál
jen podrtit. Dá se také použít plechový soudek s víkem, do něhož můžete odebrat žhavé uhlíky z živého ohniště. Po přiklopení se bez přístupu čerstvého vzduchu zadusí, vychladnou a jsou připraveny k použití.
Další možností je vložit kovovou nádobu (plechovku nebo soudek)
naplněnou suchou biomasou přímo do topeniště. Nádobu uzavřete
víkem a dno proděravíte několika otvory, aby mohl unikat dřevoplyn.
Umístíte ji do topeniště a v kamnech zatopíte. Po dostatečném prohřátí začne unikat dřevoplyn, který v topeništi dále hoří. Když přestane plyn unikat, je dobré ještě chvíli počkat. Poté je možné nádobu
vyjmout a po vychladnutí otevřít.
Biouhel vzniká i v jednoduchém zplynovacím vařiči. Výborný návod
na jeho výrobu z plechovek zpracoval Tomáš Miléř a je dostupný na
stránce http://amper.ped.muni.cz/miler/climateliteracy/biouhel/Heureka_kamna.pdf. Pro získání většího množství lze na českém trhu zakoupit drť vznikající při výrobě dřevěného uhlí pod názvem „agrobiouhel“.
Z projektu zaměřeného na zpracování zemědělského bioodpadu
a vhodného bioodpadu z komunální sféry i průmyslu by měla v blízké
budoucnosti vzniknout další možnost koupit si hotový biouhel. Materiál, který se v současnosti spaluje, vyváží na skládky nebo kompostuje, bude možné přeměňovat na biouhel. Projekt uspěl v soutěži
Česká inovace 2013, kde byl oceněn speciální cenou za společenskou
prospěšnost.

Téma: 50 odstínů půdy

Možná jste četli článek o biouhlu a jeho souvislosti se změnou
klimatu v předminulých ekolistech. Tentokrát připomeneme základní
skutečnosti a zaměříme se o něco praktičtěji.
Biouhel je drcený materiál podobný dřevěnému uhlí, který ale nevzniká pouze ze dřeva. Obecně jde o zuhelnatělou biomasu. Vzniká pyrolýzou (zahříváním bez přístupu vzdušného kyslíku) z materiálů, jako
je dřevo, listí, sláma, odpady biologického původu nebo jiné materiály
rostlinného nebo živočišného původu. Je to porézní, jako houba nasákavý materiál, který se v přírodě jen velmi těžko rozkládá. Řádově po
staletí až tisíciletí. Může proto sloužit jako prostředek pro ukládání uhlíku do půdy, a působit tak proti globálnímu oteplování. Do půdy přináší
schopnost lépe zadržovat a propouštět vzduch – výrazně lépe než písek,
který půdu odlehčuje, ale jeho zrnka nemají vnitřní strukturu. Biouhel
má schopnost pojmout a udržet vodu v půdě a uchovat ji i pro období
sucha. Zlepšuje schopnost zadržovat živiny, které jsou rozpuštěné ve
vodě nebo zachycené na povrchu biouhlu, a váže minerální látky.
Půdní mikroorganismy potřebují přístup ke vzduchu, vodě, minerálním látkám a živinám v organické hmotě, kterou rozkládají. Biouhel
tento přístup usnadňuje a na svém obrovském povrchu poskytuje prostor, kde se mohou mikroorganismy usazovat.

Mgr. Vojtěch Klusák, Ph.D.
v současnosti působí na Svobodném statku na soutoku, o. p. s.
www.svobodny-statek.cz
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Hrajme si a poznávejme s Edičním centrem Lipky
Díky Edičnímu centru nabízí Lipka svoje pedagogické zkušenosti jak učitelům (v podobě
metodických materiálů), tak zvídavým dětem a dospělým (prostřednictvím her, skládaček či
atlasů). Koncem loňského roku se naše nabídka v obou oblastech významně rozšířila.
První novinkou je desková hra Opuštěné pole
aneb Přirozenou cestou k lesu. Napodobuje proces
postupného zarůstání (sukcese) území, na němž
člověk přestal hospodařit, a znázorňuje postupný
vznik lesa s mnoha druhy bylin i stromů, tedy společenstva, které může fungovat bez zásahů člověka.
Je určena pro stůl doma i lavici ve škole, herní varianty se mohou lišit mírou poučení, zábavy, soutěže
i spolupráce.
Dále jsme vydali kapesní atlas Hmyz v přírodní zahradě, který se v podobě malého vějíře
hravě vejde do kapsy. Obsahuje obrázky a popisy
padesáti druhů hmyzu, s nimiž se můžeme potkat
nejen v zahradě, ale i ve volné přírodě, ve sklepě,
na balkóně či jinde v domácnosti. Poslouží také
každému zahradníkovi, který se chce dozvědět něco o svých malých
pomocnících.
K pochopení života hmyzu přispívají také dvě nové skládačky
puzzle pro menší děti – Vývoj vážky a Vývoj rosničky, jimiž rozšiřujeme
úspěšnou řadu pětivrstvých puzzle.

Nové metodické materiály
Celkem 16 metodických publikací vzniklo díky projektu Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Zahrnují čtyři manuály výukových programů a čtyři
„nápadníky“ – sbírky kratších výukových aktivit.
Dále k nim přibylo 8 metodických materiálů pro
učitele: Hormonální látky ve vodách, Chov zvířat ve
školách, Využití mapových produktů Google pro environmentální výchovu, Značení regionálních produktů
v České republice, Navrhni svůj ekodům, Investiční záměr hýbe obcí – simulační hra o zapojení veřejnosti do
řešení environmentálního problému, Z polí a pastvin až
na náš stůl – učební celek k ekologickému zemědělství
a Demokratická republika Kongo – nejbohatší země
světa? – učební celek k tématu globální nerovnosti.
Všechny publikace jsou k dispozici zdarma pro pedagogy středních škol
a ekopedagogy. Více informací o nich najdete na webových stránkách
projektu www.lipka.cz/vur.
Mgr. Lenka Kopáčová
Ediční centrum Lipky

Olympiáda zdravého životního stylu
Nepředstavujte si žádné velké sportovní výkony – jde především o olympijskou myšlenku, že není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se a snažit se o pozitivní změny. V červnu a v září minulého roku proběhly první dva pobyty pro české
a rakouské děti nedaleko Vídně.
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Cílem této „olympiády“ bylo probrat s dětmi potíže, které samy
znají (sklon k nadváze a nezdravému životnímu stylu), a ukázat jim,
že pokud chtějí, mohou s nimi hodně udělat. Pohyb může být totiž
příjemný a v přírodě je spousta zajímavostí, díky kterým může každý
překonat své slabší já. „Zjistil jsem, že dokážu víc, než bych čekal. Ve
stanu jsem spal poprvé a při hledání svého kamenného talismanu ve
tmě jsem se cítil, jako když hraju na počítači,“ prozradil jeden z účastníků. Na pětidenním táboře, kde všichni spí ve stanu a ve spacáku,
jsou účastníci hravou formou informováni o důležitosti zdravého
stravování a pohybu. Pro zajištění bezproblémového chodu akcí jsou
české děti doprovázeny zkušenými pedagogy z Lipky a tlumočníky
němčiny.
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Můžu se také zúčastnit?
V letošním roce nás čekají dva další pětidenní pobyty, na které
se můžete přihlásit. První z nich je pro děti od 8 do 12 let v termínu
16.–20. června. Účastníky tohoto pobytu by měly být děti, které již
udržení váhy nemají pod kontrolou. Další termín je na začátku prázdnin od 30. června do 4. července a je určen pouze pro děti od 8 do
12 let s nadváhou, tentokrát s doprovodem některého z rodičů. Rodiče
se mohou účastnit celého pobytu, a být tak dítěti oporou při snaze
o uplatňování nově nabytých informací a zážitků i po skončení tábora.
Kdo nemá možnost zajistit si vlastní stan, karimatku a spacák, tomu
jsme schopni tyto nezbytné věci obstarat.

Pobyt v přírodě a příprava zdravé svačinky. Foto archiv Lipky
Pobyty jsou zcela zdarma (včetně dopravy) a konají se díky přeshraničnímu projektu Lipky – školského zařízení pro environmentální
vzdělávání. Projekt MONA – Moving Nature je podpořen z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a realizujeme jej ve spolupráci s rakouskou
organizací Umweltbildung Austria.
Mgr. Blanka Jírů
pedagožka
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
www.lipka.cz/ozdravny-pobyt
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Storylines – děti v příběhu, děti ve světě

EKOLISTY
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Jihomoravské
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Dítě s horečkou pláče, že nemůže do školy, učitelé se s chutí vrhají do témat, jako je soužití a nakládání
s odlišností, zabírání půdy či přístup k vodě. Co se děje? Globální vzdělávání objevuje nový způsob, jak
prozkoumávat velká komplexní témata spojená s nejistotou.

Obr od Bodláčí hory přišel na Moravu
Obyvatelé odlehlé horské vesničky se přihlásí do soutěže „Nejlepší
vesnice“. Jejich plány jsou ale narušeny nezvyklými událostmi – ukáže
se, že v blízkosti vesnice žije obr, který začne obyvatelům dělat potíže.
Jak si obyvatelé s touto situací poradí? Poté, co odmítnou obrologa,
se rozhodnou, že obra chytí. Jeden z plánů je následující: „Ekolog Lukáš vyjedná možnost upevnit na strom trezor. Až obr půjde, uklízečka
Linda mu hodí mokrý hadr pod nohy, to obra zastaví. Bankéř Martin
shodí trezor a ten obra chytí,“ představuje čilý chlapec plán své skupiny. Ostatní obyvatelé plán připomínkují a autorská skupinka se učí
připomínky přijmout a zapracovat: „Jak víte, kam spadne? Co když
se netrefíte?“ Jedna dívka se zcela brání plánu chytání obra: „Ale on
je jako lidi, taky může být hodný a jen si ostatní můžou myslet, že je
zlý. Třeba to nedělá schválně, vám se taky stalo, že jste udělali něco
omylem a pak vás to mrzelo.“
Tyto situace se odehrály uplynulý podzim ve vesnicích Bodlákov,
Bodlákovicích-Obrovicích a v Alfově městě. Obyvatelstvo vytvořili žáci
první až páté třídy základních škol v Drásově, Ostopovicích a Řeznovicích, které začaly pracovat s přístupem storylines.
Příběh Obr od Bodláčí hory umožňuje otevřít s žáky téma setkání
s odlišností, které v příběhu představuje obr. Žáci se učí vyrovnávat
s tím, že někdo v jejich okolí může být „jiný“, může se chovat nezvykle.
Setkání s odlišností narušuje naše přesvědčení a životní jistoty, na
jejichž uchování jsme většinou citliví. Při práci s příběhem mohou žáci

tuto situaci zažít nejprve v rolích obyvatel ﬁktivní vesnice a posléze
ji vztáhnout na svou osobní zkušenost a propojit s děním ve svém
nejbližším okolí i ve světě. Děti se snaží představit si obrovu situaci –
podívat se na svět očima toho, kdo je vnímán jako odlišný. Na základě
tohoto pochopení hledají možnosti soužití, které bude přijatelné pro
všechny zúčastněné.
Proč „storylines“
Příběh snadno vtáhne děti i dospělé, vytváří silný motivační rámec
pro učení a zkoumání a umožňuje podstupovat rizika v kůži postav.
Skrze příběh lze prozkoumávat komplikovanější témata, ať už osobní,
nebo globální.
Děti si osvojují důležité životní dovednosti. Učí se rozlišovat fakta
a názory, ověřují informace. Musejí se rozhodovat a hledat argumenty
pro svá rozhodnutí, která prožívají až do důsledků. Tuto svou zkušenost pak přenášejí z příběhu do života. Jak uváděli učitelé, role vytváří
bezpečné prostředí: „Došlo mi, jak je úžasné, že Tomáš může mluvit
o své roli Tadeáše. Tomáš přemýšlí o tom, proč jím zosobněná postava
Tadeáše jedná, jak jedná a jak se právě asi cítí.“
Dále příběh dětem umožňuje experimentovat, učit se. V rolích občanů vesnice pod Bodláčí horou se žáci mění před očima: „Děti v rolích
se změní, každá situace nabyde vážnosti, snaží se jednat jako dospělí,
změní slovník, jsou to důležití lidé z Bodlákova, kteří se snaží vyřešit
problém. Normálně si skáčou do řeči, ale když přijdu jako radní, tak na
jednání jsou schopni více dodržovat pravidla,“ říká Martina Grycová,
učitelka na ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice.
Linie v názvu metody je však také důležitá. Je to totiž učitel, kdo
linii drží a řídí vybranými klíčovými otázkami, kterými se má příběh
zabývat. Vedlejší klíčové otázky, jež určují další epizody příběhu, tvoří
děti podle toho, co chtějí prozkoumat nebo se naučit. Na jedné škole
tak vzniklo téma bezpečí na internetu. Nejde tedy o zpestření výuky.
Děti potřebují vidět smysl toho, co dělají.
Druhý příběh přivezou do Brna autorky metodiky ze skotské organizace WOSDEC letos v dubnu. Pilotující učitelé se seznámí s novým
příběhem a tématem – zabírání půdy.
Naše půda, naše plody
Tento příběh se odehrává v imaginární zemědělské komunitě, která pěstuje určitou plodinu. Problém nastává, když se v oblasti objeví
developer, jenž chce získat jejich půdu, která se nachází v centru oblasti. Tu chce developer použít na pěstování zcela jiné nové plodiny.
Nad otázkou, jak s tím komunity naloží, si budou lámat hlavu žáci
zapojených škol příští rok na podzim.
Globální příběhy zmiňovaného projektu (Global Storylines) umožňují skrze ﬁkci prozkoumávat komplexní témata a situace odehrávající
se v reálném světě. Projekt organizace NaZemi přináší a upravuje pro
české prostředí čtyři globální příběhy. V druhém roce bude s příběhy
pracovat sedm nových škol z Brna a okolí. Příští rok si pak budou
motivovaní učitelé zkoušet vytvářet vlastní globální příběhy.

Občané Bodlákova se radí, zda přijmout služby obroložky (ZŠ
a MŠ Ivančice-Řeznovice). Foto archiv NaZemi
NA OBSAH
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Přístup storylines umožňuje skrze příběhy ve výuce na 1. stupni
základních škol poznávat naše vztahy s lidmi a místy na druhé straně světa a uvědomovat si vlastní vliv a odpovědnost. Žáci při něm
také rozvíjejí aktivní přístup k řešení problémů. Učitelé z několika
škol pilotovali původně skotskou metodiku příběhové linie ve výuce
v rámci projektu Global Storylines, realizovaného organizací NaZemi ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU. V prvním roce to byl
příběh o obrovi, teď se chystají na téma zabírání půdy a potravinové
bezpečnosti.

Mgr. Eva Malířová
NaZemi, Centrum globálního rozvojového vzdělávání
www.nazemi.cz/global-storylines
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Učíme se pod širým nebem
Pedagogové přívětivé malotřídní školy v malé obci Březina severně od Brna již dlouhodobě a promyšleně naplňují
program průřezového tématu Environmentální výchova. Výchovu a vzdělávání v úměrné míře přenášejí do volné
přírody, v čemž jim nyní pomůže také přírodní učebna zbudovaná i díky ﬁnanční podpoře Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí.
Děti se snažíme vést k samostatnému rozhodování a pozitivně
utvářet a ovlivnit jejich postoje k udržitelnému rozvoji života na Zemi.
Je nám přáno žít a učit se na malebném úpatí Drahanské vrchoviny,
v oblasti, kde se po několika svižných krocích ocitáme v lesích a skalách chráněného území Moravského krasu. Vhodnější krajinu bychom
nenašli. Stejným štěstím, jako je okolní příroda, je i dědictví po našich
předcích. Ti nám u školy zanechali celkem rozlehlou zahradu s plodícím ovocným sadem.
Jak realizujeme svůj program?
Hledáme nápady a podněty u osob a sdružení, jejichž praxe je mnohaletá a osvědčená. Inspirují nás metodiky a nápady projektů typu Recyklohraní, program lesní pedagogiky, hnutí Tereza, Lipka a její pracoviště
Jezírko, místní zahrádkáři, ale nechybí nám ani vlastní nápady.
Realizace naší přírodní učebny prochází mnohými komplikacemi,
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Výuka aranžování květin v zahradě. Foto archiv ZŠ a MŠ
Březina

které mají na svědomí jiné potřebné úpravy školy. Nejprve jsme pracně, společně s ochotnými rodiči, zasadili rostliny podél budovy, ale
vzápětí se poštěstilo zastupitelům získat dotaci na zateplení školy.
Přestože většina z řemeslníků byla ohleduplná, parta lešenářů na rostliny nehleděla a nejedna z květin byla zašlapána.
Další rána pro přírodní učebnu přišla souběžně s rozhodnutím vydláždit větší plochu dvora, než bylo plánováno, a mírně rozšířit plochu
hřiště. Stejně jako v celém lidském bytí jsou kompromisy nezbytné
a i tady musel být ústup odůvodněný a rozumný. Nájezd pro zásobování školní kuchyně se musel rozšířit, díky čemuž očekáváme i úbytek
vody v suterénních prostorách školy. Rodiče už také nemusejí vysazovat děti do silnice. Jenže důsledkem toho se brouzdaliště nestane
dominantou přírodní učebny, ale bude se krčit severním směrem k zahradě a relaxační zóna bohužel také vzala za své.
Dnešním dětem ubývají možnosti pobytu ve volné přírodě, učení
probíhá frontálně v lavicích, přeorientováváme se na život u počítačů
a občas naši nejmenší nevyjdou ani o víkendu do přírody. Naší snahou
je budovat u dětí od útlého věku potřebu pracovat venku, pracovat pro
radost svoji i svých blízkých, pracovat pro udržení prostředí v takovém
stavu, jak jsme jej převzali, a dokonce je v mnohém i vylepšit.
Co jsme prostřednictvím projektu mohli vybudovat?
Předzahrádka je osázená okrasnými rostlinami a doplněná hmyzími hotely. Pořídili jsme ruční čerpací pumpu nad studnu a k ní
korýtka pro mlýnek, exteriérovou vitrínu, lávky k propojení kopečků
a lavičky k posezení. Žáci s panem učitelem vybudovali záhon, který
nejmladší z nich osázeli, a současně se naučili pojmenovávat jednotlivé bylinky. V zahradě jsou nově vysázeny původní odrůdy stromů
a keřů, jejichž názvy a využití se budeme společně učit. Výuka bude
praktická, jelikož plody všech dřevin v zadní části zahrady jsou pečlivě zvoleny a přednost dostaly ty, které jsou chutné, zdravé i léčivé.
Při výběru rostlin nás osobně vedla Ing. arch. Ilona Zlomková, autorka celého projektu.
Od prvních jarních měsíců budeme mít rostliny na dosah a začneme
pozorovat jejich růst. Pověříme žáky sledováním, vyhledáváním informací o užitečnosti vysazených rostlin, důležitosti péče o ně, využitím
v léčitelství i v kuchyni. Odpad z rostlin u nás míří přímo do kompostu,
což byl jediný doposud chybějící článek našeho pečlivého recyklování.
Protože naše práce je plnohodnotná, přijali jsme pozvání na Josefskou konferenci, kterou pořádal Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení v prostorách kongresového centra ve Křtinách,
kde 18. 3. 2013 proběhla první veřejná prezentace projektu dne. Žáci
4. a 5. ročníku v konkurenci přednášejících odborníků a starších žáků
jiných škol úspěšně prezentovali svoje aktivity probíhající v rámci našeho plánu EVVO, k jehož naplnění přispívá i přírodní učebna.
Mgr. Jana Závadová
ředitelka ZŠ a MŠ Březina

Zahrada je k nám štědrá. Foto archiv ZŠ a MŠ Březina
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Okénko pro školy
Rozmarýnek zcela v novém
Pracoviště Lipky Rozmarýnek prochází velkými změnami. Na místě maličké budovy jen o několika málo místnostech vyroste prostorné centrum zdravého bydlení, které bude ukazovat dětem i dospělým, jak se dá stavět v souladu s přírodou.

Návrh nové budovy – je na co se těšit.
Autorka studie Ing. arch. Helena Chvílová

mí pro pedagogy. Rozmarýnek tak bude moci nabídnout školám nové
výukové programy a učit více žáků najednou.
Šetrný ekodům
Jedinečnost nového ekodomu bude spočívat především v šetrných
technologiích a materiálech, které budou při stavbě využity. Celý objekt
bude dřevostavbou vytápěnou biomasou pomocí kotle na peletky a na
střeše nebudou chybět solární panely využívané na ohřev vody. V interiérech budou využity hliněné omítky a přírodní linoleum. Energetická
náročnost budovy se bude pohybovat v limitech pro nízkoenergetické
stavby (pod 50 kWh/m²/rok) a celý objekt bude sloužit jako názorný příklad ekologicky šetrné stavby. Právě z tohoto důvodu zde bude záměrně
použito více typů konstrukcí a izolací, z nichž některé budou odkryté, aby
se s nimi návštěvníci mohli seznámit a porovnat jejich vlastnosti.
Ekodům bude obklopovat renovovaná přírodní zahrada. Přibyde
v ní zvětšený altán, rozvod šedé a dešťové vody zahradou či kořenová
čistírna. Nebudou chybět ani zelené střechy a vertikální zelené stěny
na domě. Celý objekt bude bezbariérový, takže ekodům i zahrada budou
přístupné pro každého se zájmem o šetrné stavitelství a přírodní zahrady.
Seznamte se: zelené střechy, hliněné omítky,
kořenová čistička…
Při stavbě ekodomu na pracovišti Rozmarýnek se naskytne několik
jedinečných příležitostí blíže se seznámit s využívanými stavebními materiály a technologiemi, které jsou šetrné k přírodě i k našemu zdraví.
Pedagogové Rozmarýnku připravují workshop o zelených střechách,
hliněných omítkách či kořenových čističkách. Každý z nich se bude skládat z teoretického bloku, na němž vystoupí odborníci z České republiky
i z Rakouska, a z praktické části, během které si každý bude moci vyzkoušet práci s materiály. Workshopy se budou konat v období od června do
října 2014 a informace o nich i přihlášky naleznete na webu Lipky www.
lipka.cz v sekci Kalendář akcí. S dokončením prací na ekodomě ale vzdělávací akce o ekologickém stavitelství neustanou. Rozmarýnek se chce
dále orientovat právě na tato témata a návštěvníkům ukazovat praktické
návody pro tzv. zdravé bydlení. Již v listopadu 2014 proto uspořádá
konferenci o zdravých stavbách.
Školní rok 2014/2015 v novém
Konec prázdnin a začátek školního roku letos Rozmarýnek oslaví
ve velkém. Slavnostní otevření totiž připadlo na sobotu 30. srpna. Zváni jsou přátelé Lipky, pravidelní návštěvníci Rozmarýnku i ti, které sem
přivede zvědavost zcela poprvé. V plánu nejsou jen akce pro děti, ale
také komentované prohlídky domu a kulturní program. Rozmarýnek se
těší i na vaši návštěvu!
Mgr. Kateřina Vítková
PR manažerka
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Okénko pro školy

Rozmarýnek sídlící v brněnském Jundrově je mezi učiteli i veřejností dobře znám především pro svou jedinečnou permakulturní zahradu,
která umožňuje realizovat mnoho výukových programů na různá témata. Během programů se žáci mateřských i základních škol učí například
poznávat byliny v zahradě a využívat je v kuchyni, starat se o zahradu
bez použití chemie nebo se dozvědí něco nového o domácích zvířatech
a o tom, jak se k nim chovat. Rozmarýnek se však neorientuje jen na
žáky. Dospělým přináší pravidelné semináře o ekologickém stavitelství
a zahradničení a pro děti připravuje množství táborů a pravidelných
akcí s programem. Zahrada slouží také jako místo pro setkávání obyvatel Jundrova, kam si chodí odpočinout a načerpat energii.
Důvodem, proč se převážná část aktivit Rozmarýnku odehrávala
z velké části v zahradě, je fakt, že Rozmarýnek doposud neměl vyhovující prostory. Celková užitná plocha budovy čítala necelých 130 m²
a nabízela pouze dvě menší učebny pro celkem 25 žáků. Budova navíc
neměla bezbariérový přístup a byla energeticky velmi náročná. Díky
přeshraničnímu projektu MONA (Moving Nature), který je podpořen
Evropským fondem pro regionální rozvoj a který Lipka realizuje s rakouským partnerem UmweltBildungAustria, je možné dům přestavět
do vyhovující podoby.
Se stavbou se začalo v říjnu 2013 a podle návrhů se mají zaměstnanci Lipky i všichni návštěvníci Rozmarýnku na co těšit. Zrekonstruovaná budova totiž nabídne celkovou plochu o výměře 344 m² se třemi
učebnami pro celkem 50 žáků, prostornou vstupní halu s šatnami,
kuchyň, kterou budou využívat žáci při výukových programech, a záze-

Na Rozmarýnku roste nová stavba před očima.
Foto archiv Lipky
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Představuje se škola
Tak trochu lesní škola
V Brně-Řečkovicích vznikla nová základní škola, kterou založili rodiče dětí z Lesní mateřské školky Sýkorka. Škola
má přirozeně navázat na to dobré, co děti zažily ve školce.
Předškoláci se do školy často velmi těší. Jsou nadšeni ze všech
nových věcí, které poznávají, neustále se na něco ptají a baví je objevovat nové souvislosti i zdánlivě obyčejných věcí. Rádi sami přicházejí
na to, jak funguje svět, a jejich fantazie přitom pracuje na plné obrátky. Pro nás dospělé kolem nich je radost to pozorovat a být při tom.
Proto by si mnoho rodičů pro svoje děti přálo školu, kde o toto nadšení
z nových objevů nepřijdou a kam budou chodit rády nejen prvních pár
týdnů, ale celé roky. Existuje taková?
Měnit základní školy je běh na dlouhou trať. Je řada zažitých a automaticky vnímaných věcí, které jsou v systému současného vzdělávání velmi pevně ukotveny a drží se ho jako klíště. A drží se v něm už od
dob, kdy jsme na základní školu chodili sami. Školy se v principu mění
jen velmi pomalu i přesto, že svět kolem se mění naopak velmi rychle.
Je stále mnoho rodičů, kteří jako to hlavní, co se děti v první třídě
mají naučit, vnímají čtení, psaní a počítání. A přitom jako daleko zásadnější pro dnešní dobu je to, že si děti už od první třídy budují svůj vztah
k učení. Učit už se budou celý život – nejen na základní, střední a vysoké škole – a bez kladného vztahu k učení v dnešním světě těžko obstojí.
Se vzrůstajícím počtem dětí ve třídě (opět nejsou výjimkou třídy
o třiceti žácích) je jasné, že dnešní školy posilují zejména důraz na
kázeň a poslušnost, řada věcí se během 45minutové hodiny nestihne
probrat, a proto také přibývá úkolů na doma a učivo se kouskuje. Individuální přístup a důraz na to, aby žáci mohli říkat své názory a uměli
je zároveň dobře formulovat, se tedy často zcela logicky vytrácí. Řadu
návyků a informací o fungování světa si přitom děti vštípí právě na
základní škole, a proto na výběru školy pro naše děti opravdu záleží.

Živá škola
Letokruh je pro nás živá škola, v níž děti tráví spoustu času venku.
Řadu věcí se mohou učit přímou zkušeností a v terénu. Každý čtvrtek
je v Letokruhu koncipován jako „lesní den“, kdy se děti budou učit
mimo školu, pojedou na výlet, na exkurzi, výstavu nebo jen do přírody.
Ve škole nebudou děti veřejně hodnoceny a známkovány. Hodnocení
a sebehodnocení bude probíhat zcela přirozeně – individuálně a slovně. Rozvrh hodin je ve škole nastaven pouze orientačně, děti se budou
učit v blocích a pracovat na dlouhodobých projektech, individuálně
i ve skupinkách. Učitel je dětem průvodcem. Dobrý učitel je pro nás
takový, který umí děti respektovat, ale i motivovat, dobře je zná a záleží mu nejen na tom, jaké děti jsou, ale také na tom, jaké by být mohly.
Rovněž rodiče jsou významnou součástí školy. Podílejí se nejen na
vedení kroužků a pomoci s pořádáním veřejných akcí a slavností, ale
hlavně mají jasný přehled o tom, co se ve škole děje. Pomáhají svým
dětem při zpracovávání projektů, poskytují jim informace k tématům,
která se ve škole probírají, nejsou lhostejní k jejich pokrokům a vědí
o nich. Věříme, že k tomu, aby vzdělání našich dětí opravdu dobře dopadlo, je potřeba, aby učitel, dítě a rodič tvořili jeden tým. A přejeme
si, aby tohle byl jeden z hlavních rysů školy Letokruh, kterou vnímáme
jako školu životaschopnou, a především jako školu živou.
Mgr. Kateřina Bukovjanová
členka spolku Kaplia, zřizovatele ZŠ Letokruh
www.skolaletokruh.cz

Představuje se škola

Nová škola Letokruh
Existuje řada škol, které již léta dokazují, že je možné děti vzdělávat i jinak, přirozeněji. V září loňského roku se sešlo kolem Lesní
mateřské školky Sýkorka v Brně – Mokré Hoře dost rodičů, kteří se
rozhodli nejen pro svoje děti založit novou školu. Školu, kde bude
možné už od začátku uplatnit při vzdělávání metody a principy, které
považujeme za důležité.
Naše nová škola se jmenuje Letokruh, sídlí v Brně-Řečkovicích, získala akreditaci MŠMT a 1. září 2014 otevírá svou 1. třídu pro 16 dětí.

Každý další rok až do 5. ročníku je v plánu otevřít vždy jen jednu třídu,
kapacita školy je tedy omezená. Naším záměrem je mít malou školu
rodinného typu. Škola je soukromá, zřizovatelem není obec, ale spolek.
Pro zapsání do rejstříku škol MŠMT jsme museli splnit řadu věcí, ale
i tak nám zůstala pořád dost velká svoboda, abychom si budovali školu
takovou, jakou ji pro děti chceme mít. Velkou inspirací a pomocníkem
nám byla Základní škola Purkrabka ve Škvorci u Prahy. Tuto školu rovněž založili pro svoje děti rodiče a její principy jsou nám v mnohém
blízké. Purkrabka se také rozhodla jít cestou akreditace a už rok dokazuje, že to jde.

Každý čtvrtek je v Letokruhu koncipován jako „lesní den“, kdy
se děti budou učit mimo školu. Foto Libor Teplý
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Dobrý učitel umí děti respektovat, dobře je zná a záleží mu
nejen na tom, jaké děti jsou, ale také na tom, jaké by být
mohly. Foto Libor Teplý
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Představuje se obec
Louky, kamenitá pole s širokými pohledy do klidné krajiny a modré ovoce. To je Nová Lhota v podhůří Bílých Karpat pod Velkou Javořinou ve svérázném mikroregionu Horňácko. Život obyvatel tu byl odnepaměti spjat s okolní
krajinou cenných bělokarpatských luk a místních lesů. Je to lokalita vybízející člověka zastavit se v každodenním
shonu a zabývat se přírodou v širších souvislostech.

Ekocentrum Karpaty – kráčet po půdě s otevřenýma
očima
Součástí naší obce je od roku 2012 Přeshraniční centrum environmentálního vzdělávání – Ekocentrum Karpaty, které zaujímá také
úlohu informačního a koordinačního místa iniciativy ELSA pro členské
obce ČR. V ekocentru probíhají kurzy environmentální výchovy pro
základní a mateřské školy zejména z regionu Horňácka a partnerských škol ze Slovenska (Brezová pod Bradlom a obec Kočovce). Děti
zde mají možnost pod vedením nápaditých lektorů ze Vzdělávacího
a informačního střediska Bílé Karpaty hravým způsobem vstoupit do
tajemství bělokarpatských luk a lesů, dotknout se ochrany životního
prostředí a řady zajímavých environmentálních témat.

Malování barvami Země. Foto autorka
Letos v létě se tu rozběhne nově připravovaný program vzdělávacích aktivit v rámci projektu SONDAR „Neztratit půdu pod nohama“.
Z partnerské spolupráce vznikl poutavý koncept vnitřních i venkovních
vzdělávacích aktivit. Pomohou dětem objasnit základní principy života v půdě – její mnohotvárnost a nedocenitelný význam pro život na
Zemi. Pro starší žáky jsou informace rozšířeny o fyzikální a chemické
vlastnosti půdy, pokusy se zajímavými pomůckami a příklady, jež vedou k chápání půdy jako celku, který je dnes tolik narušen.
Součástí výukového bloku o půdě budou i různé tvořivé aktivity,
jež využijí tento krásný materiál. Účastníci kurzů mohou například zanechat svůj otisk ve „zdi vzpomínek“ v podobě jílové cihly, kotovice,
kterou si vlastnoručně vyrobí. V zahradě pak bude k dispozici venkovní
vypalovací pec na keramiku, zázemí s hrnčířským kruhem pro práci
s hlínou a malování s pigmenty, které si čeští a slovenští partneři vyrobili ze svých zdrojů půdy. Smyslem je přiblížit návštěvníkům využití
půdy i ve výtvarných činnostech a seznámit touto cestou zejména děti
s podobou, funkcemi, ochranou a cenností půdy jako neobnovitelného
zdroje. V rámci projektu SONDAR a rozšiřování zájmu o půdu probíhají
výtvarné workshopy a soutěže „Malování barvami Země“ i po celém
Jihomoravském kraji a na Vysočině.
Dalším atraktivním prvkem výuky bude jistě přírodní výuková
zahrada s řadou přírodních biotopů, výukových a herních stanovišť
(kompostér, půdní proﬁl, vyvýšený záhon, geologická expozice regionu
apod.). Do průběhu projektování i realizace zahrady se zapojují děti
z místní základní a mateřské školy, které si k ní touto cestou nacházejí
osobní vztah. Všechny tyto činnosti pozvolna v dětech zanechávají
vědomí, že je krásné po půdě kráčet s otevřenýma očima a srdcem.
Mgr. Jana Brodecká
koordinátorka Ekocentra Karpaty v Nové Lhotě
www.novalhota.cz, www.ekocentrumkarpaty.eu,
www.bodenbuendnis.org, www.sondar.eu
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Nová Lhota vstoupila v roce 2010 jako první česká obec do Evropské aliance půdy (ELSA – European Land and Soil Alliance). Mottem
této iniciativy je smysluplně využívat a starostlivě chránit půdu. Na
základě manifestu, podepsaného roku 2000 v italském Bolzanu, se
všechny zapojené obce a města podílejí na posílení obecného povědomí v oblasti ochrany půdy a územního rozvoje na regionální úrovni.
Tyto myšlenky každým rokem inspirují další obce v Jihomoravském
kraji ke vstupu do sdružení (Tvarožná Lhota, Radějov, Ždánice, Sudice,
Suchov, Hrubá Vrbka a Doubravník).
Snahou poukázat na trvale udržitelné zacházení s tímto nenahraditelným přírodním zdrojem a jeho zachování je projekt SONDAR (Síť
strategie ochrany půdy v regionu Podunají), který realizujeme společně s dolnorakouskými a českými odborníky. Mezi stěžejní aktivity
projektu patří publikování a osvětová činnost o půdě a zpracování vzorových projektů ochrany půdy proti erozi na jižní Moravě a v Dolním
Rakousku s cílem navrhnout metody šetrného hospodaření mírnící erozi. Shromažďujeme také příklady dobré praxe z obcí na Vysočině a jižní
Moravě. V Nové Lhotě jsme z projektu například připravili zpracování
studie odtokových poměrů a protierozních opatření nebo komunitní
kompostování. Dále ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně
budujeme ukázkovou protierozní zahradu, která bude sloužit k demonstrování faktorů ovlivňujících erozi půdy. Pokusná pole budou sloužit
jako součást výuky místního centra environmentální výchovy.

Pastviny v okolí Nové Lhoty. Foto archiv Nové Lhoty
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Představuje se NNO
Zahrada v pytli
Spousta zarostlých beden a pytlů, nadšených lidí různých věkových skupin, hipsteři rýpající se v hlíně, druhy zeleniny, které jsme nikdy neviděli. Takový obrázek úspěšné mobilní komunitní zahrady Prinzessinnengarten v berlínské
čtvrti Kreuzberg nám uvízl v hlavě. V Brně nic takového ještě před rokem nebylo.
Vytváření komunitních zahrad je rostoucí trend. Obzvlášť ty mobilní
lze kdykoli přemístit a vdechnout život nefunkčním a vybetonovaným
brownﬁeldům či jakýmkoli jiným dočasně nevyužívaným prostorám
v centru měst. Samozřejmě by bylo pro Brňáky lepší, kdyby zakládali
trvalé komunitní zahrady, třeba ve vnitroblocích nebo zahrádkářských
koloniích. Ne všichni však mají přístup k půdě a z tohoto hlediska mají
dočasně nevyužívaná místa velký potenciál.
V Brně je spousta míst, kde si připadáte doslova „v pytli“. A vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli vlastní zeleninu a květiny pěstovat
v přenosných pytlích, nezbylo nám než „Zahradu v pytli“ založit. V současné době máme okolo 35 členů a jedním z našich cílů bylo a je upozorňovat na to, že vlastní zeleninu lze v nádobách pěstovat prakticky
kdekoli. Především pak chceme vyzdvihnout, jak je důležité mít možnost podílet se na vytváření městských prostor a potkávat se v nich.
Málo prádelen, tak alespoň sdílené zahrady
Veřejné prostory ve svých rozmanitých podobách jsou důležitá místa. Dříve sloužila k podpoře pospolitosti – lidé se v nich potkávali častěji
než dnes, vyměňovali si zkušenosti, půjčovali si věci (každý jednotlivý
občan nemusel mít doma například vrtačku). Tato místa mizejí. Třeba
i lavičky před domy už téměř nenajdete. Člověk je nucen k neustálému
nezastavování se – všude je to bezmála jako v obchodních domech –
jen spěchat od cíle spotřeby k dalšímu cíli spotřeby. Sociolog Zygmund
Bauman, který se zabývá negativními vlivy globalizace, teskní nad
mizením samoobslužných prádelen na mince ve Velké Británii, kde si
člověk mezi špinavým a čistým prádlem mohl poklábosit. Komunitní
zahrady jsou vlastně takové lepší prádelny. Mají velký potenciál lidi
stmelovat, podporovat vzájemnou výpomoc a činit městského člověka
naplněnějším, než když jen chodí na nedělní procházky do parku.
Komunitní zahrada pro nás není jen možnost pěstovat si vlastní
zeleninu, ale stejně tak i příležitost rozvíjet pěstování a trávit čas společně s dalšími lidmi. Snažíme se touto formou alespoň trochu nabourávat pasivitu, uzavřenost a předsudky, s nimiž jsme všichni zvyklí se
velmi často střetávat.

První rok v pytli
První sezóna byla zahájena v březnu 2013. Nakoupili jsme semínka,
předpěstovali rostliny, sehnali pytle, přepravky, palety pod pytle i na sezení a jiný potřebný materiál. Postupně se k nám přidávali další členové.
Snažili jsme si za symbolickou částku na rok či dva pronajmout
nevyužívaný pozemek. Nebylo to jednoduché – mnozí vlastníci pozemků v centru Brna je raději nechají roky ladem, než by je měli dočasně
nabídnout občanským aktivitám. Oslovili jsme také úřad městské části Brno-střed, kde nám přes veškerou počáteční vstřícnost vytipovali
pouze dva nepoužitelné pozemky přímo u velmi rušné silnice. Minimální požadavek, který pozemek musí splňovat, je přístup k vodě. Naštěstí jsme ale koncem dubna 2013 získali zadarmo prostor od Židovské
obce na ulici Leitnerova v otevřeném vnitrobloku, který bude do roka
zastavěn. Pozemek byl nakonec mnohem menší, než jsme čekali, proto byla všechna úroda společná.
Sdílené pěstování je o mnoho snazší, protože na zahradu nejste
sami. Střídali jsme se v zalévání a pravidelně každou středu odpoledne
byla zahrada otevřená pro veřejnost. Měli jsme i malé členy – poblíž
zahrady byla ubytovna a v ní romské děti, které zahradničení hodně
bavilo, a nás zase bavila jejich přítomnost.
I přes různé nesnáze jsme toho první sezónu vypěstovali celkem
hodně. Začali jsme ředkvičkami, pěstovali jsme různé odrůdy rajčat,
cukety, pórek, fenykl, mrkev, dýně, saláty, špenát, mangold, rukolu,
keříčkové fazole a další. Měli jsme i vlastní bylinky – mátu, meduňku,
majoránku, dobromysl, levanduli, kopr, sléz a topolovku. Rádi bychom
do budoucna rozvíjeli i pěstování okrasných rostlin, prozatím jsme
pěstovali například len, lichořeřišnici a slunečnice.

Představuje se NNO

Nejlepší rajčata na světě, a rovnou v Brně
Téma komunitních zahrad souvisí i s tzv. potravinovou suverenitou. Zjednodušeně řečeno, jako občan chci mít vliv na původ potravin
a právo na to, aby byly zdravé, dobré a lokální. Ač si to neuvědomujeme, stále více o potravinovou suverenitu přicházíme.

Každý, kdo je zvyklý na zeleninu ze supermarketu, bude z té vlastní
doslova paf, jako jsme byli my. Když jsme se poprvé zakousli do našich
rajčat, nemohli jsme v tu ránu dělat nic jiného, než věnovat pozornost
jejich chuti. Uvědomíte si pak, že zelenina ze supermarketu opravdu
není dobrá, a zděsíte se, co že to vlastně jíte.
Máte-li zeleninu z lokálního zdroje, víte, co jíte. Zelenina není zcestovalejší než vy, nepoužívaly se na ni pesticidy, herbicidy ani zbytečné
obaly. Celý ten systém okolo produkce potravin je vlastně takový moloch a člověk je do něj zapojený z prostého zvyku. Jde to samozřejmě
dělat jinak, například nakupovat na trhu, ve farmářských obchodech
nebo skrze přímý odběr od drobných sedláků prostřednictvím komunitou podporovaného zemědělství (více na www.veronica.cz/kpz).

S pěstováním jsme začínali v šuplíku ve vnitrobloku. Foto autorka
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Společná práce na zahradě přináší radost. Foto autorka
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Nejlepší rajčata na světě jsou z Brna. Foto autorka
Chtěli jsme členům a příznivcům předat také něco trvalejšího,
proto jsme pořádali přednášky o přírodním zahradničení a o kompostování včetně toho za pomoci žížal. Věděli jste třeba, že jsou druhy
zeleniny, které se nesnášejí a nechtějí spolu růst nebo které se mají
rády a vzájemná společnost jim prospívá? Nebo také že se plevele dají
jíst a že jsou mnohdy zdravější než zelenina?
Industriální Zahrada v pytli – otevřeno
Nově jsme zahájili spolupráci se vznikajícím mezinárodním centrem kultury a vzdělání Industra, tudíž zahradu přesouváme do jižní,
industriální části Brna. Industra je založena na konceptu otevřeného

Saláty dubáčky se pěstují velmi snadno a na jaře z nich
můžete postupně uždibovat. Foto autorka
prostoru spojujícího kulturu, vzdělání, zdraví a rozvoj občanské společnosti. Přesun nám umožní zahradu za ﬁnanční podpory Nadace
VIA rozšířit a téma lépe propagovat. Pro veřejnost plánujeme ﬁlmové
odpoledne s tématem městského zahradničení, workshopy zaměřené
na přírodní zahradničení a práci se dřevem a další akce. No a pak si
plánujeme v zahradě hezky hovět, společně obědvat, pít kávu a klábosit. Na to se těšíme nejvíc. A stále přijímáme nové členy!
Mgr. Kateřina Pařízková
zakladatelka a členka Zahrady v pytli
www.facebook.com/zahradavpytli

Poznávejte les s Lipkou na naučné stezce u Jezírka
Letošní brzké jarní počasí láká k procházkám lesem snad každého, kdo má přírodu rád. Nedaleko brněnských Soběšic, v okolí jednoho z pracovišť školského zařízení Lipka, si návštěvníci nejen užijí příjemné chvíle v přírodě, ale
mohou o ní získat také nové poznatky a vyzkoušet si spoustu pokusů a netradičních aktivit. 5. dubna totiž Lipka
slavnostně otevřela novou naučnou stezku.
zační funkcí lesa, s působením člověka na vodu v krajině i s rostlinami, které sice nalezneme v naší přírodě, ale původem sem nepatří.
Na jednom ze stanovišť si vyzkoušejí například zahrát na obrovský
dendrofon, tedy nástroj sestavený z různých kusů dřev, které se rozeznívají paličkami. Návštěvníci mohou také zjistit, zda doskočí dál než
zajíc nebo srnka, prozkoumat různé druhy hornin jako praví geologové
nebo vyzkoušet, zda víc vody pojme upravený, nebo přírodní tok.
Stezka o přibližné délce dvou kilometrů je schůdná i pro malé
děti a seniory. Obkružuje pracoviště Lipky Jezírko, které celou stezku společně s autorkami Blankou Ponížilovou a Hanou Havlíčkovou
připravilo. Stezka vznikla díky projektu ACT WELLL, který je podpořen
Evropským fondem pro regionální rozvoj, a byla slavnostně otevřena
5. dubna 2014. Na programu byly nejen komentované procházky po
stezce, ale také divadlo, hry, tvořivé dílny, a především spálení Morany, kterým účastníci přivítali jaro. Stezku můžete navštívit v kterýkoli
den až do podzimu. Začíná u Jezírka, ke kterému se snadno dostanete
pomocí MHD. Tak hurá do lesa!
Mgr. Kateřina Vítková
PR manažerka
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Kam na výlet

Naučné stezky a informační tabule s texty o přírodě nejsou v lesích
žádnou vzácností. Ta u Jezírka ale nabízí něco navíc. Panely s texty
na jednotlivých zastaveních jsou totiž obohaceny o netradiční hravé
prvky, díky kterým si mohou děti i dospělí představené přírodní jevy
a zákonitosti vyzkoušet na vlastní kůži.
Na stezce na návštěvníky čeká celkem osm zastavení, z nichž každé nabízí nahlédnutí do jiného koutu přírody. Děti i dospělí se tak seznámí s akustickými vlastnostmi dřeva, se stopami zvířat, horninami
z Brna a okolí, s maskováním živočichů, broukem kůrovcem, klimati-

Na jednom ze zastavení si děti vyzkoušejí rozeznít velký
dendrofon, jehož autorem je Mgr.A. Lukáš Gavlovský.
Foto archiv Lipky
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Inspirace z jiných krajů
100% podfuk aneb Jak si Nový Zéland lže do kapsy
Nový Zéland je země, kam se jezdí především za nádhernou a člověkem jen málo dotčenou přírodou. Místní jsou
na to patřičně hrdí a svou zemi rádi prezentují jako „clean and green“, tedy jako čistou a zelenou. Chtějí tím dát
najevo, že se umějí k přírodnímu bohatství, které je obklopuje, chovat šetrně a s úctou. Tato image má však své
závažné trhliny…
100% Pure New Zealand, tak zní slogan, který láká turisty na Nový
Zéland už dlouhých patnáct let. Kampaň postavená na image čistoty
a ryzosti této země je mimořádně úspěšná a činovníci v cestovním ruchu i politici si ji nemohou vynachválit. Stoprocentně ryzí je teď na Zélandu kde co – zážitky, dobrodružství, jídlo, a dokonce i některé sporty.
Dle odhadů vynese zemi tato image neuvěřitelných 20 miliard dolarů
ročně. Jak dovozci zélandských surovin, tak turisté vesměs věří, že co
je zélandské, je zkrátka čisté. Je to ale vážně tak jednoduché?

Inspirace z jiných krajů

Světový unikát
Novému Zélandu skutečně nelze upřít výjimečné přírodní parametry. Zemi, která je jen o trochu menší než Itálie, obývají pouhé čtyři
miliony lidí – rozsáhlá území tedy zůstávají zcela neobydlená. Sám
jsem prochodil týdny zélandskými horami, aniž bych spatřil jiné známky lidské existence než vyšlapané pěšinky a prosté horské chatky. Třetina ostrovního území spadá pod nějaký stupeň ochrany, 14 národních
parků nabízí úžasně různorodou krajinu od zlatavých pláží přes bujné
pralesy či aktivní sopky až po mohutné ledovce. UNESCO zahrnulo do
svého seznamu světového přírodního dědictví část horstev Jižního ostrova velikostí srovnatelnou s Moravou a Slezskem dohromady. Žije
zde celá řada světově unikátních druhů počínaje jediným horským
papouškem Kea a konče možná nejvzácnějším z delfínů – delfínem
hektorovým. Okolo 80 % druhů rostlin neroste nikde jinde na světě.
Těžko byste hledali Zélanďana, který by se k tomuto bohatství své země hrdě nepřihlásil. Mnozí navíc nezůstávají jen u slov
a aktivně se snaží přírodě napomáhat. Jen největší zdejší nevládní organizace zabývající se ochranou přírody Forest & Bird čítá na
70 000 členů. Nejedna společnost podnikající v cestovním ruchu
přispívá z výdělků na výzkum a ochranu ohrožených druhů a z rozhovorů s místními je patrné, že míra obecného environmentálního
povědomí je nadprůměrně vysoká. Tři čtvrtiny energie spotřebované

Na Zélandu platí: mrtvá vačice, dobrá vačice. Když ne jedem,
tak autem. Foto autor
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na ostrovech pocházejí z obnovitelných zdrojů. A ve výčtu pozitiv
by bylo možno pokračovat. Seznam problémů je však patrně ještě
delší – a hlavně přehlíženější.
Ovčí problém
„Je čas si přiznat, že ke stoprocentní čistotě má tato země už dávno pěkně daleko,“ bije na poplach Mike Joy, hydrobiolog a přední zélandský vědec zabývající se životním prostředím. Na to, že realita čím
dál více zaostává za líbivým obrázkem jeho země, upozorňuje už léta,
politickou odezvu však dosud zaznamenal jen minimální. A přitom je
proč se starat. K obrazu Nového Zélandu neoddělitelně patří stáda
ovcí a krav na pozadí bělostných horských štítů. Intenzivní farmaření
má však naprosto devastující vliv na krajinu. Počet ovcí údajně desetkrát převyšuje množství lidí, a tak obrovská masa zvířat rychle mění
rozsáhlá území v pustinu. Za posledních 150 let ostrovy přišly o velkou většinu původních lesů, které musely ovcím a kravám ustoupit.
Země vypasená na hlínu snadno eroduje, nehledě na to, že tisíce tun
výkalů jsou splachovány do řek a společně s odpady z továren znečišťují až 90 % všech řek a mnohá jezera v nížinách.
Rozsáhlá území, která unikla devastaci dobytkem, byla osázena
hospodářským lesem. Ovšem takovým způsobem, že kritizované české
smrkové monokultury se proti tomu jeví jako tajemná džungle. V naší
zemi je procházka lesem stále ještě většinou příjemná. Do zélandských
monokultur však noha rekreanta nezavítá – není nejmenší důvod. Jde
totiž doslova o plantáže hustě a v pravidelných řadách vysázených,
navlas stejných borovic, mezi nimiž už neroste zhola nic. Přesně takto
vypadá i Kaingaroa Forest, největší hospodářský les na jižní polokouli,
rozlohou se takřka rovnající Libereckému kraji. Ekologická hodnota takovýchto obřích ploch je téměř nulová a cena zdevastované původní
krajiny nevyčíslitelná. Lesy jsou poté těženy způsobem obřích holosečí, po nichž zbudou jen hektary měsíční krajiny. Ani tím však výčet
ekologických problémů zdaleka nekončí.
Zabíjení ve jménu ochrany
Na střeše červeného Volkswagenu, zvaného Brouk, sedí vačice,
v tlapkách drží noty a společně s několika dalšími družkami prozpěvuje legendární šlágr „On the road again“. Až na druhý pohled
si pozorovatel všimne, že pod koly drobného vozítka leží sražená
další vačice – zdá se, jako by jí ostatní jen zpívaly na rozloučenou.
Toto bizarní zátiší s vycpanými vačnatci a reprodukovanou hudbou
se nachází v obchodě/muzeu Possum’s World v městečku Napier.
Skromný podnik nabízí nejrůznější produkty z hebké srsti tohoto zvířete, které je zároveň největším nepřítelem původních zélandských
ekosystémů. Vačici sem před zhruba sto padesáti lety dovezli britští
osadníci s úmyslem chovat ji právě na kožich. Brzy však unikla do
volné přírody a – postrádajíc přirozené konkurenty – začala se nekontrolovaně množit, až se stala veřejným nepřítelem číslo jedna.
Nejenže v ohromném měřítku spásá původní porosty, ale pochutná si
i na ptačích vejcích či netopýrech. Kromě toho je často nositelem tuberkulózy, která se přenáší na dobytek. Dle odhadů žije na ostrovech
až 70 milionů jedinců, kteří jsou schopni za jedinou noc spást 21
tisíc tun biomasy. Společně s lasičkami a krysami, zavlečenými sem
NA OBSAH

Slepý k houslím
Další důležité problémy už zmíním jen telegraﬁcky. Ačkoli se Zéland pyšní mimořádným podílem obnovitelných zdrojů na celkové produkci elektrické energie, už příliš nezdůrazňuje, že hlavní podíl na něm
má energie z obřích hydroelektráren Benmore Lake a Lake Manapouri.
Obě díla zásadně zasáhla do krajiny (v případě Lake Manapouri přímo
do národního parku) a způsobila nevratné škody. Především ale Novozélanďané touto energií mimořádně plýtvají. V žebříčku OECD srovnávajícím ekonomický výkon se spotřebou energie se Zéland umístil na
jedné z nejnižších příček. Během dvou zim strávených na ostrovech
(kdy se teploty pohybují kolem nuly) jsem si na vlastní kůži vyzkoušel,
jak špatně jsou zdejší domy izolované a jak neefektivně se vytápějí.
Skutečně málokdo zatepluje a okna se někdy ani nedají dovřít. Nadto
je v zemi velmi slabá hromadná doprava a cenově snadno dostupné
ojeté vozy. Hromadná doprava spojuje pouze větší sídla a nepřekvapí
proto, že se takřka všichni všude přesouvají autem. Výsledek? Páté
místo v žebříčku zemí s nejvyšším podílem emisí na hlavu.
Z předešlého výčtu je patrné, že Zélanďané přišli ke svému přírodnímu bohatství trochu jako „slepý k houslím“. Rozsáhlá území takřka
panenské přírody se na Zélandu vyskytují do velké míry i díky tomu, že
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Idylka? Ani v nejmenším. Jen stády dobytka a monokulturami
zpustošená krajina. Foto autor
na ostrovech žije stále ještě relativně málo lidí, navíc po velmi krátkou
dobu (osidlování bělochy začalo před pouhými 160 lety). Nejcennější
horstva na jihu jsou navíc natolik odlehlá, geologicky členitá a nepřístupná, že jsou hospodářsky téměř nevyužitelná. Zélanďané si zkrátka
svou přírodu ještě „nestihli zničit“ tak jako například Evropané, kteří
na to měli podstatně více času. To se však rychle mění.
Kampaň 100% Pure New Zealand lze samozřejmě chápat jako nadsazený marketingový slogan. Ostatně i premiér země John Key heslo
přirovnal k „I am lovin’it“ od McDonald’s s tím, že obojí nelze chápat
doslovně. Každá reklama se snaží ukázat produkt či společnost, jež
propaguje, v co nejlepším světle – i za cenu zavádějících formulací.
Problém ovšem nastává, když této reklamní iluzi podlehne i sám výrobce a přestane se o svou ﬁrmu starat. Stejně tak Zélanďané by si
měli přestat lhát do kapsy, veřejně si přiznat environmentální problémy své země a konečně se k nim postavit čelem.
Mgr. Martin Vyhnal
environmentalista
Autor v letech 2011 – 2013 pobýval na Novém Zélandu. Dnes pracuje
ve Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Rezekvítek.

Na přítomnost smrtonosného jedu upozorňují tyto cedule. A místní se občas
nezdráhají vyjádřit svou nevoli přímo na ně. Foto autor
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Boj proti zavlečeným predátorům nabývá
různých podob. V rámci „Pestivalu“, na nějž
lákají tyto plakáty, je nabízeno například pivo
zdarma za ocas vačice. Foto autor

Inspirace z jiných krajů

již prvními Maory, zcela vyhubily několik unikátních druhů ptáků,
přičemž jiné přivedly na pokraj vyhynutí. V této souvislosti nutno připomenout, že Nový Zéland byl po miliony let doslova ptačím rájem.
Kromě již zmíněného netopýra se na ostrovech nevyskytovali žádní
savci a jejich role v ekosystému zastali právě ptáci – od mohutného
(a již vymřelého) dravce moa po roztomilého hmyzožravce kiviho, který je dodnes milovaným symbolem Zélandu.
Vláda investuje do vymýcení vačic přes sto milionů dolarů ročně,
výsledky jsou však zatím spíše rozpačité. Kromě množství mechanických pastí používá státní ochranářská organizace Departement of Conservation (DOC) především různé druhy jedů včetně fosforu a kyanidu.
Nejpoužívanější – a také nejkontroverznější – je tzv. prostředek 1080,
který je už od padesátých let ve formě ochucených návnad po tunách
rozšiřován v místních lesích. DOC jej hájí jako dosud nejúčinnější způsob kontroly nenáviděného predátora, ozývá se ovšem i silná kritika.
Existují vážné obavy, že tak obrovské množství jedu může kontaminovat životní prostředí (byť se údajně rychle rozkládá). Kromě toho otrávené návnady mohou zabíjet i jiná zvířata, která je pozřou. Naskýtá
se též otázka, zda tak masové hubení nějakého tvora je ještě etické
a humánní – byť ve jménu ochrany přírody.
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Chráněná území Jihomoravského kraje
Přírodní rezervace U Vrby
Během letošního jara, které nám nenápadně, ale vytrvale ťuká na dveře už od loňského prosince, uplyne rovných
20 let od chvíle, kdy se území, o kterém pojednává tento článek, stalo územím zvláště chráněným. Ať už ho navštívíte v kteroukoli roční dobu, vždy na vás bude díky svým mohutným staletým stromům působit impozantně.
Možná si řeknete, že 20 let je poměrně dlouhá doba. Pokud budeme tento časový interval brát z pohledu lidského života, vývoje jednotlivce, jeho dospívání a stárnutí, potom se nedá než souhlasit. Téměř
čtvrt století je opravdu slušná porce času. Pro lesní ekosystém jako
takový jde však doslova jen o pár sezón, o vystřídání několika ročních
období, o nic víc.
Přírodní rezervace U Vrby je přesně tím typem území, kde si právě
onu relativitu času můžete naplno uvědomit. Na straně jedné staleté
stromy, u kterých máte při pohledu do jejich korun pocit, že sahají až
k samotným nebesům, na straně druhé přirozeně se zmlazující bukové
porosty v místech, kde z různých příčin proniklo až k zemi více světla.
Tou příčinou bývá zpravidla pozvolný rozpad starého (tzv. mateřského)
porostu.
Chráněné území, které je v širším kontextu součástí Ždánického
lesa, nalezneme jen pár kilometrů severovýchodně od Ždánic, v katastru obce Lovčice u Kyjova, v nadmořské výšce cca 340 – 425 metrů.
Hlavním předmětem ochrany této lokality jsou dynamicky se vyvíjející lesní společenstva karpatských dubových bučin a dubohabřin,
která jsou unikátním biotopem a domovem pro celou řadu vzácných
a chráněných druhů živočichů. Staré odumírající stromy, trouchnivějící
padlé kmeny a polorozpadlá torza mohutných buků poskytují ideální
podmínky pro vývoj a život některých saproxylofágních druhů brouků,

Opravdoví obři hmyzí říše starých listnatých porostů
První ze jmenovaných druhů je naším vůbec největším broukem
a co se velikosti týče, nemá konkurenci ani v celoevropském měřítku.
Tento pozoruhodný brouk obývá staré listnaté lesy s převahou dubu,
případně buku. Pro vývoj larev, který trvá několik let, je klíčová přítomnost mrtvého dřeva v porostu. Právě do pomalu se rozpadajících
trouchnivějících kmenů a pařezů, částečně ponořených v zemi, kladou
totiž samičky roháče svá vajíčka.
Každého, kdo se v přírodě setká s tímto nádherným broukem, asi
na první pohled zaujmou mohutná, parohy připomínající kusadla, která jsou však ozdobou pouze u samečků. Tato kusadla slouží roháčům
především při nelítostných bojích v době, kdy se ucházejí o přízeň
samiček. Těmito „parohy“ se do sebe při souboji samečci zaklesnou
obdobně jako jeleni v říji a vzájemně se přetlačují. Silnější samec ve
ﬁnále téměř zápasnickým chvatem nadzvedne a poté shodí ze stromu
svého soka. Tím získá potřebný čas a chvíli klidu, kterou následně
stráví se svojí vyvolenou samičkou, kvůli které souboj podstupoval.
Tesařík obrovský patří také k hmyzím velikánům. Oproti roháčovi je
tento druh však ještě vzácnější. Obdobně jako nás u roháčů zaujmou
jejich kusadla, u tesaříků obrovských jsou to pro změnu zase nápadně
dlouhá tykadla, která mohou u samců dosahovat i dvojnásobné délky
jejich těla.
Tesaříci s oblibou vyhledávají mohutné staré osluněné solitérní
duby, které jim poskytují vhodné útočiště. Vyskytovat se ovšem mohou i v řídkých starých lesích se zastoupením dubu, což je i případ
přírodní rezervace U Vrby. Jejich přítomnost v této lokalitě nám spolehlivě prozradí duby, které jsou částečně lysé, bez kůry. Tento jev je
způsoben činností larev, které naruší v lýku vodivá pletiva, a stromy
pak v důsledku toho postupně chřadnou a odumírají.

Chráněná území Jihomoravského kraje

Ve starých torzech polorozpadlých kmenů bývá rušno
Přírodní rezervace je také domovem pro celou řadu běžných, ale
i vzácnějších druhů ptáků. Během jarních měsíců se ozývá lesem známé bubnování datlů a strakapoudů ze všech možných stran. Svou roli
v tom hraje fakt, že v rezervaci je mnoho doupných stromů se spoustou dutin, které jsou atraktivní právě pro dutinové hnízdiče. Zahlédnout zde můžeme například datla černého, žlunu šedou, strakapouda
velkého anebo strakapouda prostředního. V letech 2010 a 2011 byl
v přírodní rezervaci U Vrby dokonce pozorován a potvrzen výskyt
strakapouda bělohřbetého. Doupné stromy se po domluvě s lesníky
ponechávají v porostech až do jejich úplného fyzického rozpadu. Právě
šetrné, přírodě blízké lesnické hospodaření v dané lokalitě je zárukou
toho, že se i budoucí generace budou moci kochat pohledem na velikány jak z říše rostlinné, tak i z říše živočišné.
Sameček roháče obecného se svými nápadnými kusadly,
připomínajícími parohy. Foto archiv autora
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tedy takových brouků, kteří jsou vázáni na odumírající nebo odumřelé
dřevo. Z těch, na které můžeme při troše štěstí v rezervaci narazit,
bych rád uvedl dva druhy, které jsou opravdu nepřehlédnutelné. Na
mysli mám roháče obecného a tesaříka obrovského.

Ing. Josef Jančálek
Odbor životního prostředí KrÚ JMK
oddělení ochrany přírody a krajiny
NA OBSAH

Vyčerpaná nebo nemocná půda vyžaduje
ozdravení za pomoci ekologicky účinných
opatření, která jí pomohou k tomu, aby se
sama opět regenerovala. I přes veškeré tlaky
a problémy existuje spousta možností, jak
můžeme učinit zadost naší odpovědnosti za
živou půdu. Rozhodujícím činitelem pro to,
je-li zemědělství jako součást lidské kultury
trvale udržitelné, nebo ne, není technika,
ale člověk. Úrodná plodná půda potřebuje
plodné lidství a kultivované půdy potřebují kultivované lidi. Je to doplnění známého
úsloví: zdravá půda – zdravé rostliny – zdravá zvířata a zdraví lidé.
Kol. autorů. Základy půdní úrodnosti. Utváření vztahu k půdě.
Olomouc: Bioinstitut, 2013.

Jihomoravské ekolisty: 10 let po dvou číslech

