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Úvod 
 

Milí přátelé, učebnice je trochu jiná, vlastně se jedná o pracovní sešit a učebnici v jednom. 

Děti, posléze mládež, potom dospělí v jedné osobě doplňují materiály v průběhu celé školní 

docházky na základě svých pozorování a zkušeností, až si vytvoří dokonalý zemědělský 

kalendář, aplikovatelný na konkrétní přírodní podmínky regionu, kde žijí. Děti vytvářejí 

učebnici sami tak, aby ji mohli používat celý život, a byla jim užitečná svými daty. 

Texty učebnice i doporučená literatura jsou určeny pro učitele, kteří dětem podávají výklad. 

Na Waldorfských a Montessori školách je zvykem, že učitel má znalosti a zájem o téma, které 

předává a poznává společně se žáky. Od učitele, který bude používat tuto učebnici se 

očekává, že při výkladu látky se obejde bez učebnice a hlavně bude realizovat výuku formou 

projektů a praxe žáků, zážitkové pedagogiky a činnostního učení. Jedině od „zapáleného“ 

učitele může vzplanout zájem dětí a posléze dospělých o téma samozásobitelství a s tím 

související udržitelný rozvoj společnosti. 

Učebnice je hlavně sebezkušenostní. Informace, v ní obsažené, si každý  doplní z vlastní 

praxe. Cílem učebnice je, aby mládež mohla na základě svých zkušeností vidět příčiny 

neudržitelného rozvoje a měla zájem je řešit  vlastní iniciativou. 

Ve Vašich rukách se učebnice stává cenným materiálem, v němž budou v průběhu mnoha let 

studia a života zachycena specifika přírodního rázu, podmínek okolí Vašeho bydliště. 

Učebnice proto má trvalý význam, a bude Vám cenným průvodcem nejen v době studia, ale 

v průběhu celého života. Vyplněním tabulek a grafů zachytíte zcela specifický ráz 

hospodaření ve Vašem regionu, doby výsevu, sklizně, pravidelných period klimatických jevů, 

dobu ukládání osiva ke stratifikaci a mnohé další. 

Důvod vzniku učebnice. Doba neudržitelná. 
 

Na začátku 20. století patřilo české a moravské ovocnářství mezi nejlepší v Evropě. Pozdější 

kolektivizace a velkoplošné hospodaření vedly k zániku 800 000 km mezí, 120 000 km polních 

cest,  30 000 km liniové zeleně, 35 000 ha lesíků, hájků a remízků (Hrdoušek V., Krška B., 

2016). V posledních studiích je uváděn až 90% úbytek sadů se starými odrůdami oproti stavu 

před intenzifikací zemědělství ve 20. století. (Holoubec a kol., 2012). Násilný přechod od 

samozásobitelství ke spotřebě velkovýroby, a s tím spojená změna životního stylu, 

znamenaly snížení spotřeby ovoce i zeleniny v rodinách. Pro určitou podporu 

samozásobitelství vzniká celorepublikový Český zahrádkářský svaz, který se snažil zavádět 

nové odrůdy velmi často roubované na méně vzrůstných podnožích více vhodných do 
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nových menších zahrádek. Svaz svým zahradničením často hospodařil na cizích přidělených 

pozemcích. Socialistické hospodářství mělo za cíl zvýšit spotřebu ovoce ze 70 na 100 kg 

ovoce na obyvatele, což bylo posilováno i dovozem tropického ovoce.  

Po revoluci v 90. letech dále klesá samozásobitelství a malovýroba drobných ovocnářů a 

roste podíl intenzivních sadů a dovozu ovoce. Dochází k nenávratné destrukci dříve velmi 

propracovaného systému výkupu ovoce z malopěstitelských nebo přírodních zdrojů. Na 

přelomu 20. a 21. století je produkce jablek v ČR z intenzivních výsadeb okolo 120 000 tun, a 

mnohdy stejná i vyšší produkce pochází v té době ze samozásobitelského prostředí.  

Úpadek nastává v 21. století, kdy začíná dovoz převažovat nad vývozem i nad produkcí. 

Většina produkce z intenzivních sadů je tvořena především z odrůd, které jsou 

zahraničního původu, přičemž tento trend je stupňující. Ovšem ubývá aktivit ovocnářských 

spolků sdružených především pod Český zahrádkářský svaz. 

V roce 2011 je na území ČR vedeno 3,5 % půdy jako ovocné sady a zahrady a 40 % jako orná 

půda. Podle údajů Ovocnářské unie ČR jsme schopni zásobit čerstvým ovocem mírného 

pásma (jablka, hrušky, slívy apod.) obyvatele Česka pouze ze 40 %. Každé 4. jablko, které 

snědl občan ČR, bylo v roce 2011 dovezené (z Itálie, Polska či Slovenska) a prodané v síti 

supermarketů.  

U některých ovocných druhů, jako např. broskvoně a rybíz, lze díky vysoké konkurenci ze 

zahraničí hovořit o konci jejich pěstování v ČR. Téměř vymizelo tuzemské kompotované 

ovoce, ovocná vína a především tuzemské sušené ovoce či klasická povidla nahrazená dnes 

džemy. Ryze přírodní ovocné produkty vysoké nutriční a dietetické hodnoty jsou dnes 

nahrazovány výrobky s „nezbytnými“ přidanými cukry, náhradními sladidly, konzervanty, 

aromaty, stabilizátory a s „bezpečnou úrovní“ zbytky pesticidů a růstových regulátorů 

používaných v intenzivní produkci ovoce. 

Ani když výhledová strategie MZE do roku 2030, kterou v roce 2016 schválila vláda ČR, počítá 

se zvýšením produkčních sadů ze stávajících 14 500 ha na 23 000 ha do roku 2030, u zeleniny 

z 10 500 ha na 30 000 ha. V produkčním ovocnářství není doposud počítáno s klasickým 

osvědčeným typem více druhových smíšených sadů. Desítky let se počítá jen s 

monokulturami, které je nutné výrazně chemicky ošetřovat. 
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Žijeme v době, kdy neustále klesá mez únosnosti krajiny (schopnost krajiny trvale uživit její 

obyvatele z lokálních zdrojů) v důsledku přírodu poškozující lidské činnosti neustále 

narůstající spotřebou fyzikálních zdrojů. Neustálý materiální růst založený na spotřebovávání 

neobnovitelných fyzikálních zdrojů se blíží ke konci, nezbývá než se připravit na období které 

následuje po bezmezném blahobytu. Je nutné vést obce, jejich obyvatele, především novou 

generaci k trvale udržitelnému rozvoji v mezích únosnosti krajiny.  

Učebnice samozásobitelství a její zařazení do učebních osnov významně přispěje k obnovení 

kulturních tradic regionu, historicky spojených a vycházejících z možnosti a nutnosti 

samozásobitelství obyvatelstva. Např. připomene a vrátí hluboký význam takovým svátkům 

jako Velikonoce, Vánoce, Masopust, Hody a dalším církevním svátkům, spojeným s 

hospodářským zemědělským rokem a projevováním pokory, úcty, respektu a díků za dar 

života. 

Praktickým přínosem této učebnici je přispět k trvale udržitelnému rozvoji obce zajištěním 

potravinové soběstačnosti z lokálních zdrojů založené na trvale udržitelném hospodaření na 

orné půdě, v lesích, s vodou, respektujícím symbiotické vazby přírody. 

Každý žák uživatel a spolutvůrce této učebnici se ocitá v roli pěstitele, ovocnáře, chovatele, 

řemeslníka, zpracovatele komodit. Založí sad, zahradu, pozná základy udržitelného 

hospodaření na orné pudě a v lesích. Po zpracování vlastního projektu sociálního podniku se 

bude moct podílet  na rozvoji samozásobitelství ve své obci zakládáním sadů, zúrodňováním 

půdy, pěstováním zemědělských plodin a jejich zpracováním, budováním obecních 

moštáren, sušáren, zpracoven ovoce, obecních pekáren, kováren, pil, truhláren, mlýnů a 

dalších obecně prospěšných podniků.  

Literatura: 

HOLUBEC, V., a kol. Záchrana a konzervace kulturního dědictví historických odrůd ovoce. In: 

Aktuální otázky v práci s genetickými zdroji rostlin; VÚRV Praha, 2012. 

HRDOUŠEK, V. a kol. Tradiční ovoce moravsko-slovenského pomezí jihu Bílých Karpat. 

Uherské Hradiště: Joker, 2012. 
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Učební plán, anebo jak se naučit samozásobitelství 
 

Jednotlivým ročníkům jsou přiřazena témata výuky. Od 1. do 7. třidy základní školy žáci 

shromažďují znalosti v určitých oblastech, souvisejících se samozásobitelstvím. V 8. a 9. třídě 

pod dohledem učitele zpracovávají vlastní projekt samozásobitelství. Na střední škole žáky 

čeká složitější úkol – zpracování projektu sociálního podniku, zajištujícího samozásobitelství 

místní komunity a udržitelný rozvoj obce kde žijí. 

Vymezujeme 7 témat, která jsou základem samozásobitelství 

 

1. - 7. třída základní školy. Výuka.  

1. třída - Generativní množení dřevin, semenaření, celostní medicína  

V první třídě se seznamujeme se základy pěstovaní stromů ze semen, způsoby 

získávání osiva, v praxi zkoušíme stratifikovat semena a na jaře vysazujeme 

semena do připravené půdy. 

2. třída - Vegetativní množení dřevin, pěstování dřevin, celostní medicína  

Ve druhé třídě se ke sběru semen a prohlubování učiva první třídy přidává odběr 

dřevitých řízku, jejich stratifikace a výsadba.  

3. třída – Lesní hospodaření a sadařství, celostní medicína 

… 

4. třída – Chov včel a pěstování zemědělských rostlin, celostní medicína 

… 

5. třída – Chov ryb, rybnikářství, celostní medicína 

… 

6. třída – Chov hospodářských zvířat, celostní medicína 

… 

7. třída – Vlastnosti obecní komunity, služby a řemeslná výroba, celostní medicína 

… 

Učitel vysvětluje materiál učebnice „Samozásobitelství“ na základě přečetné doporučené 

literatury a svých znalostí. K tématům předchozího ročníku se vrací každý následující rok. Tj. 

látku prvního ročníku probírají a doplňují 9 let, látku druhého 8 let a tak dále. 
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Uvedeme příklad: 

V první třídě během podzimu děti zpracovávají ovoce, sbírají semínka nejrůznějších druhů 

ovocných dřevin. V zimě je ukládají ke stratifikaci a dále sbírají semínka. Na jaře 

stratifikovaná semena vysejí, starají se o výsev, plejí, a dále sbírají semínka. Pozorují pupeny 

a projevy vegetačního roku na tělech rostlin. Během seznamování s plody a jednotlivými 

druhy rostlin poznávají i jejich zdravotní účinky. 

V druhém ročníku děti doplňují svou praxi o vegetativní množení dřevin, opakují při tom to, co 

dělali v prvním ročníku. Tzn. na podzim sbírají semínka a dřevité, kořenové řízky, odkopky 

ovocných dřevin, připravují půdu pro výsevní záhon a pěstební plochy pro vegetativní 

množení, zakládají matečnice rostlin a dřevité kořenové řízky do půdy. Přes zimu ukládají 

semínka a dřevité řízky k jarní výsadbě. Na jaře uskladněné řízky zakládají do pěstebních 

záhonů, vysévají stratifikovaná semena. V pozdním jaře odebírají a zapěstovávají bylinné 

řízky. Při odběru řízků a částí rostlin se seznamují s použitím a aplikací v přírodním lékařství. 

A tak pokračují doplňovat znalosti a zkušenosti, které dostali v předchozích ročnících každý 

následující rok.  

 

8. - 9. třída Z. Š. Realizace vlastního projektu 

8. třída – příprava a realizace vlastního projektu samozásobitelství 

9. třída – pokračováni v realizaci projektu, hodnocení projektu samozásobitelství 

Na základě zkušeností a znalostí získaných za sedm let popíšeme problém, který spatřujeme 

ve svém okolí, stanovíme příčiny tohoto problému, zpracujeme a zrealizujeme projekt, který 

eliminuje příčiny a umožní řešení daného problému.  

Např. problém: úbytek ptactva. Příčiny: nedostatek potravy pro ptáky, nedostatek vody 

v krajině, nedostatek příležitostí k hnízdění, chemizace zemědělství, používaní těžké 

zemědělské techniky, zemědělské monokultury, hybridní osivo a další. Řešení: výsadba 

krajinných prvků (remízky, meze, výsadby kót a vodotečí), rozdělení zemědělské krajiny 

vegetačními pasy dřevin (aleje, větrolamy).  

Témata uvedená v jednotlivých ročnících se prolínají všemi ročníky následujícími, neustále se 

k nim vracíme a prohlubujeme znalosti. Proto není v jednotlivých ročnících zohledněna 

mentální úroveň žáka, jelikož je předpokladem, že učivo prvního ročníku Z.Š. je stejně 

důležité i pro studenta 4. Ročníku S.Š. 

 

1. - 4. třída střední školy. 
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1. třída – opakování zkušeností ze základní školy, rozdělení se na skupiny, každá skupina 

začne připravovat projekt environmentálního sociálního podniku odvíjejícího se od založení 

školky ovocných dřevin 

2. třída – zpracování a realizace projektu 7mi polního hospodářství v rámci 

environmentálního sociálního podniku 

3. třída – rozvoj sociálního podniku, např. založení sadu, rybníku, lesa, chovu hospodářských 

zvířat 

4. třída – hodnocení udržitelnosti projektu sociálního podniku, finalizace produktů: 

zpracovny zemědělských komodit 

Nyní vysvětlíme, proč jsme v učebnici samozásobitelství vybrali environmentální sociální 

podnik, jako projekt pro žáky středních škol. 

Sociální podnikání je označení pro podnikatelskou aktivitu, jejímž cílem je řešit 

společenský nebo environmentální problém. Podnikání zde slouží jako prostředek a 

primárním cílem není zisk, ale udržitelné řešení daného problému. Zisk je zpravidla 

investován zpět do rozvoje podniku1.  

Sociální podnik, který nabízíme žákům k realizaci v místě bydliště, a samozásobitelství jsou 

navzájem propojené. Sociální podnik má poskytnout řešení globálních environmentálních a 

sociálních problémů na lokální úrovni. Učitel konsultuje a koučuje projekt.  

Celý koncept učebnice je založen na přímé praxi, která je náplní každé vyučovací hodiny.  

Jedinou možností jak tuto učebnici vyučovat je ji prožívat. Věříme, že se Vám tato učebnice 

stane věrným rádcem v průběhu Vašeho života. 

 
Grafy a tabulky 

 

Grafy a tabulky jsou důležitou součástí této učebnici. Jsou totiž základem samostatné práce 

žáků. Tato učebnice vzniká samostatnou prací žáka, který během studia vyplňuje tabulky dle 

vlastního pozorovaní svého okolí a své vlastní praktické zkušenosti. Grafy vizualizují textovou 

informaci a podněcují k tvořivosti. Grafy budou individuální - budou se lišit u každého žáka 

v závislosti na jeho osobní praxi. Poznatky z tabulek přispějí ke schopnosti samozásobitelství 

žáka v budoucnosti. Žáci přenáší do grafu opakující se údaje z tabulek protože grafy jsou 

přehlednější a umožnují pohodlnější využití informací.  

 

                                                           
1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Densky_prosp%C4%9B%C5%A1n%C3%A9_podnik%C3%A1n%C3%AD 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Densky_prosp%C4%9B%C5%A1n%C3%A9_podnik%C3%A1n%C3%AD
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Manifest Přírodě 
Ve spolupráci s členy organizace ČSOP a Ornitologické společnosti, Waldorfské iniciativy 

spolek PagoPago, který vydal tuto učebnici, zpracoval text „Manifest Přírodě“, který byl 

umístěn u vyschlého pramene řeky Labe v Krkonoších při akci „Pouť k prameni Labe“, která 

se uskutečnila na podzim roku 2018. Text manifestu je základem pro určení klíčových témat 

výuky v učebnici samozásobitelství. Nabízíme Vám podívat se na film „Přírodní statek“, 

přečíst si manifest Přírodě a prodiskutovat s učitelem.  

 

 

 

Manifest Přírodě 

1. Vodu přírodě  

Vrátit vodním tokům jejich původní podobu a schopnost meandrovat, obnovit a vytvářet 

rybníky, tůně a mokřady. 

2. Stromy přírodě 

 Realizovat výsadby dřevin v okolí vodotečí, osadit kóty, šedé plochy,  výsadby dřevin na orné 

půdě, v sídlech. 

3. Nerosty přírodě 

https://www.youtube.com/watch?v=DA7K62eTbYE&t=712s
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Sanace meliorací, vrtů na vodu, urbanizovaných ploch. Ukončení těžby nerostných surovin 

pod úrovní mělké zvodně. 

4. Půdu přírodě 

Maximalizovat retenční schopnost půdy, objem organické hmoty v půdě, rozčlenit bloky orné 

půdy, hospodaření v meziřadí vegetačních pásů dřevin. Zvyšovat biodiverzitu a mez 

únosnosti krajiny. Omezit chov masného skotu. 7 mi polní hospodaření.  

5. Lesy přírodě 

Přírodě šetrné hospodaření ve věkově i druhově rozmanitých lesích.  

6. Člověka přírodě 

Krátké dodavatelské řetězce, regionální produkce, částečné samozásobitelství na úrovni obcí. 

7. Úctu přírodě 

Morální a právní odpovědnost uživatelů půdy za stav krajiny a její kvalitu. Příroda je 

nositelkou života, obnovuje a udržuje život na planetě Zemi, je třeba jí naslouchat, 

prokazovat úctu a děkovat. 

 

Symbolem sedmi bodů Manifestu je sedm základních bloků výuky této učebnice.     
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Soustředné kruhy vyjadřují význam a objem, který mohou v daném ekosystému zaujímat 

jeho jednotlivé uvedené složky, aby byl zachován trvale udržitelný rozvoj. 

Vesmír 

 

 

 

 

 

  

1. třída - generativní množení 

rostlin, semenaření 

2. třída - vegetativní množení 

dřevin, pěstování dřevin 

3. třída – lesní hospodaření, 

sadařství 

4. třída – chov včel, pěstování 

zemědělských rostlin 

5. třída – chov ryb, rybnikářství 

6. třída – chov hospodářských 

zvířat 

7. třída – obecní komunita, 

řemeslná výroba 
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Cílem této učebnice je motivovat k částečnému samozásobitelství, sdílení a schopnosti žít 

trvale udržitelně v mezích únosnosti krajiny. 

Motto: „Člověk je neoddělitelnou součástí symbiotického organismu Přírody“. 

Všechny části organismu Přírody žijí ve vzájemných symbiotických vztazích. Na jejich existenci 

je život organismu Přírody zcela závislý. Naší svobodou je podílet se na zdraví a vitalitě 

organismu Přírody, kterého jsme neoddělitelnou součástí. 

 

Učitel je žákům průvodcem, vede je v průběhu roku tak, aby svou vlastní zkušeností poznali 

Přírodu. Jednotlivé hodiny výuky doporučujeme provádět formou pobytů v Přírodě, 

pozorováním Přírody, prací na pozemcích. Během hodiny se žáci seznámí s ději v Přírodě a 

v průběhu roku doplní údaje do tabulky.  

Tabulky využívají v průběhu celé školní docházky. Neustále je doplňují. V každém ročníku 

tedy pouze rozšíří okruh svých dovedností a znalostí z ročníků předchozích. Učebnici 

používají v průběhu celé školní docházky. 
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Samozásobitelství 
 

Samozásobitelství, tj schopnost zásobování sebe sama věcmi nezbytně nutnými 

k životu, je jev, který stál u zrodu kultury a kulturních tradic. 

V 90. letech XX století došlo ke ztrátě schopnosti obyvatelstva uspokojovat své životní 

potřeby z lokálních zdrojů poskytovaných Přírodou. Došlo k zpřetrhání kulturních tradic, 

výrazné migraci obyvatelstva do měst, ztrátě vazeb k Přírodě, schopnosti reflexe dějů v 

Přírodě, v krajině a k ztrátě návyků, zabezpečujících lidem životní potřeby přímo z Přírody. 

Dnes jsou kulturní tradice  udržované uměle, nezávisle na lokální produkci a činnostech 

spojených se zajištěním životních potřeb obyvatele konkrétního kulturního regionu, nezávisle 

na aspektech historicky formujících aktuální kulturní dění v daném kulturním regionu. Lidé v 

důsledku odklonu od samozásobitelství nedokáží odhadnout meze únosnosti krajiny a tak je 

významně překračují, což je příčinou trvale neudržitelného rozvoje společnosti. 

Samozásobitelství je schopnost zásadní. Důležitá, a při tom v moderní době ve 

vyspělých zemích  skoro vytracená. Všudy přítomné supermarkety, silnice, sklady a internet 

skoro v každé domácnosti dávají klamavou víru v to, že jakékoliv zboží můžeme získat 

kdykoliv, stačí jen mít na to peníze.  Velké množství lidí při krátkém blackoutu nebo pouze při 

výpadku internet signálu pociťuje úzkost, nejsou připraveni na takovou situaci. Teprve 

v situacích nezvyklých, jako třeba uvedený blackout, začínají přemýšlet o tom, že nemají 

zásoby potravin, pitné vody, hotovost, o tom, že bankomaty a pokladny v supermarketech 

nefungují, a tím pádem jim jídlo neprodají. Najednou se iluze světa blahobytu, ve kterém 

všechno mohu okamžitě dostat, rozpadá.  

Samozásobitelství znamená schopnost vnímat Přírodní děje, sdílet, respektovat 

potřeby krajiny, jejich obyvatel, Přírody. Neznamená pouze vypěstovat si potravu, vyrobit 

nutné věci. Samozásobitelství je schopnost lidí žít v Přírodě trvale udržitelným způsobem. 

Učebnice samozásobitelství seznamuje s tím jak funguje na základě symbiotických vazeb 

Příroda, přírodní ekosystém, jak funguje udržitelné zemědělství, lesnictví, včelařství a 

rybnikářství. Udržitelné jelikož respektuje Přírodu jejíž jsme neoddělitelnou součástí. 

Vlastní zkušenost a záznamy založené na pozorovaní Přírody Vám pomohou být 

svobodnými lidmi, jejichž svoboda vychází a je závislá na stavu Přírody. Přírody, která je Vám 

domovem, rodinou, vzděláním i potravou.  

Učebnice povzbuzuje žáky k aktivnímu zájmu o Přírodu v místě kde žíjí a nabízí 

zpracovat projekty, které posílí Přírodu a tím soběstačnost místní komunity na základě 

Přírodního potenciálu. 

   Znalosti z učebnice budou pro Vás užitečné po celý život. Doufáme, že učebnice 

samozásobitelství motivuje lidi, kteří se začnou věnovat samostatné výrobě potravin, zajímat 

se o Přírodu, stav svého okolí a o život místní komunity.     
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Tezaurus 
 

Chybějící definici doplňte 

Mez únosnosti krajiny - maximální možné zatížení krajiny, při kterém je krajina stále 

schopna zajištovat všem svým obyvatelům, tedy všem obyvatelům 

ekosystému veškeré základní životní potřeby při zachovaní všech 

svých ekosystémových funkcí, včetně navyšování biodiverzity. 

Základní životní potřeby - rodina (socium), útočiště (domov), učení (kultura, morálka, 

vzdělání) 

Ekosystém -  

Ekosystémové služby - 

Ekosystémové funkce - soubor vzájemně zajišťovaných potřeb všech částí ekosystému, 

nezbytných k naplnění základních životních potřeb každé části ekosystému. 

Udržitelný rozvoj –  

Humus - 

Biosféra - 

Symbióza -  

 

Udržitelný rozvoj 
 

Občané ČR překračují průměrně mez únosnosti krajiny 5,7 krát a občan USA 8.9 krát. Tzn. že 

žijeme na dluh 5,7 budoucích generací. Nebo k tomu abychom nadále mohli uspokojit své 

potřeby udržitelným způsobem potřebujeme teritorium 5,7 krát větší, než stávající 

teritorium ČR. 

Je zcela jasné, že žijeme trvale neudržitelným způsobem a blahobyt, který užíváme, jde na 

dluh všem následujícím generacím. Proto je nezbytné, aby se nastávající generace 

vypořádala s problémy generací předchozích, které zapříčinili rozvoj, nerespektující meze 

únosnosti krajiny.  

Problémy, kterých jsme svědky: 
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Vyčerpání neobnovitelných zdrojů, změna klimatu, stěhování národů, nerovnoměrné 

přerozdělení zdrojů zajištujících základní životní potřeby, vyčerpání a devastace zemědělské 

půdy, lesních a vodních ekosystémů. 

To vše zákonitě vede ke globálním sociálním problémům. Možným východiskem je vyřešení 

těchto problémů v místních komunitách zajištěním zdrojů základních životních potřeb trvale 

udržitelným způsobem respektujícím meze únosnosti krajiny v místě bydliště z lokálních 

obnovitelných zdrojů.  

Přečtete si presentaci „Zpráva o stavu krajiny 2018“ (přechod ctrl + 

kliknutí) 

 

Filosofický základ udržitelného rozvoje 

Celý organismus Přírody je založen na symbiotických vazbách, na sdílení, jelikož to umožňuje 

ideální přerozdělování zdrojů bez kumulací v rukách jednoho jedince. Tj. sdílení je 

předpokladem symbiózy.  

Ve společnosti to znamená že každý vykonává neodcizenou práci, která mu přináší zajištění 

základních životních potřeb, přičemž je tato práce pro všechny členy společnosti nezbytná 

k zajištěni jejich základních životních potřeb.  

Vlk ze stáda srn vždy uloví nemocnou, nebo slabou srnu. Stádo tím zesílí a uteče. Vlk se 

nažere. Pokud by nebylo vlka, stádo by se přestalo hýbat, sežralo by vše v nejbližším okolí, 

zdegenerovalo, přemnožilo se, zesláblo a zahynulo hladem. 

Sokol uloví myš. Myši se nepřemnoží. Zůstane tak množství semen. Ta vyklíčí, vyrostou a 

stanou se potravou dalších myší.  Sokol se nažere a myši budou mít dostatek potravy. Pokud 

by nebylo sokola, myši by sežraly všechna semena, přemnožili se a zahynuly hladem. 

V Přírodě není sokol, srna, vlk, myš, Příroda je jediný živý organismus. V němž, to čemu 

říkáme vlk, vlci, srna, stádo srn, jsou jedno. Srny jsou součástí stáda vlků, stejně jako vlci 

součástí stáda srn, tak i srny jsou součástí rostlin a rostliny součástí srn, tak i voda, kameny a 

vzduch, které se stávají součástí a tvoří těla nejrůznějších organismů jsou součástí jediného 

nedělitelného těla Přírody, jehož součástí je i člověk.   

Lidé rozdělili Přírodu na mnoho částí aby mohli mít více srn, méně myší, aby mohli vlastnit, 

mít více než skutečně potřebují. Touha po čemkoliv nad rámec osobních základních životních 

potřeb vždy vede k utrpení jiných bytostí a tedy i utrpení způsobeným strachem. Bytost, 

která má strach, není a nemůže být šťastná. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/345a8f_ce5a1874e66744eeb5d513c9bc9cf5aa.pdf
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V symbiotickém systému základem osobního štěstí každé bytosti je osobní štěstí toho 

druhého,  kterého docílíme vzájemnou spoluprací na zajištění základních životních potřeb 

pro všechny buňky organizmu, těla, Přírody. 

Lidské tělo je obrazem těla Přírody, má stejné potřeby i pocity. Na povrchu těla Přírody  - 

fauna a flóra, tedy kůže. Pod kůží je maso - půda. V mase je krevní řečiště a nervová soustava 

– voda, mykorhiza. V těle jsou orgány, kde se čistí a okysličuje krev, dochází k látkové 

výměně, ukládání zásobní energie, to můžeme přirovnat k mořím, oceánům, ložiskům ropy a 

zemního plynu, devonské vody.  Vše nese kostra – planeta Země, minerály a nerosty. Nad 

povrchem těla je aura - atmosféra. Lidská duše má svoji spirituální podstatu a ta ji spojuje 

s Přírodou. Cit je stálým spojením s Přírodou a činí člověka člověkem. Cit se projevuje láskou, 

nadějí a vírou. Nevědomý cit je článkem spojujícím duši člověka s Přírodou. 

Z celospolečenského hlediska má být každý člověk přínosem jak společenským tak i 

spirituálním. Pozitivním a přínosným vztahem člověka k ostatním lidem se prohlubuje jeho 

vztah k Přírodě. 

Rodinný život má pro člověka mimořádný význam. Jeho vztah k rodině - Přírodě ho zavazuje 

k vykonávání řady činností mateřského i otcovského charakteru, které jsou mnohdy vysilující 

a vyčerpávající, ale také vedou k rozvíjení citu i samotného lidství. Rodinný život je 

dlouhodobou zkouškou trpělivosti, zodpovědnosti, bdělosti, vedoucí k láskyplnosti a radosti 

ve společenství dalších bytostí. Učí hledání východisek z konfliktů a vede k usměrňování 

jednání druhých k obětavosti a pokoře. Rodina je prubířským kamenem schopností jejího 

člena být přínosem pro Přírodu (společnost). Z celospolečenského hlediska má být každý 

člověk přínosem jak společenským tak i spirituálním. Pozitivním a přínosným vztahem 

člověka k ostatním lidem, rodině se prohlubuje jeho vztah k Přírodě (společnosti). 

 

Každý člověk nese zodpovědnost za své chování,  

zodpovědnost environmentální (spirituální) - vůči Přírodě,  

zodpovědnost sociální (občanskou)- vůči jednotlivci, rodině, společnosti 

zodpovědnost ekonomickou (lidskou) - morální vycházející z lidského vědomí a svědomí,                                

potlačování touhy po věcech a zážitcích nad rámec svých základních životních potřeb 

 

 

Do vzájemných vztahů mezi lidským tělem, chováním člověka, jeho návyky a 

přírodními silami nás uvádí celostní medicína 
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Celostní medicína je součástí každé kapitoly, neboť jídlo které jíme, stejně jako naše chování 

vůči okolí, jednání, datum narození, místo kde žijeme se odráží na zdravotním stavu lidského 

těla a lidské psychiky. 

Celostní medicína tedy zohledňuje při léčení nejen zdravotní stav lidského těla, ale i jednání 

člověka vůči okolí a prostředí v kterém člověk žije. Člověk může být zdravý a šťastný pouze 

v prostředí, které je zdravé a žijí v něm šťastné bytosti ve vzájemných symbiotických vztazích. 

 

  



19 
 

Trvale udržitelný rozvoj v mezích únosnosti krajiny  (Graf č. 1) 
 

Základní podmínkou pro trvale udržitelný rozvoj je objem biosféry na daném území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objem 

biosféry 

Objem 

vody 

Objem 

živých 

organismů 

Objem  

humusu 

Hranice meze únosnosti krajiny 

Trvale 

udržitelný 

rozvoj 
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Trvale udržitelný rozvoj je dynamický jev závislý na objemu biosféry a všech jejich 

jednotlivých složek (objemu humusu v půdě, objemu volné a vázané vody, objemu živých 

organismů a mnoha dalších). Ty jsou vzájemně závislé a jejich objem je dynamický. Všechny 

udržují a stanovují hranici kterou nesmíme svojí spotřebou překročit - hranice meze 

únosnosti krajiny. Dojde-li k úbytku, neudržitelnému využívání i pouze jedné ze složek, 

dochází k narušení, fragmentaci a zhroucení ekosystému – neudržitelnému rozvoji. 

Např. dojde-li k poklesu objemu humusu v půdě, klesá objem vázané vody v půdě, klesá 

počet živočišných a rostlinných druhů,  dochází  k úbytku vázané vody a neustálému poklesu 

objemu humusu, ekosystém se rozpadá, fragmentuje, zaniká. 

 

Trvale udržitelné hospodaření v mezích únosnosti krajiny 
 

Tezaurus: 

Doplňte definici: 

Pícniny - 

Meziplodiny - 

Kořenový systém - 

Trvalé stanoviště - 

Je třeba hospodařit a využívat zdroje, které poskytuje příroda tak, abychom svojí činností, 

vedoucí k uspokojení a naplnění sociálních potřeb, respektovali meze únosnosti krajiny a 

svojí činností je zvětšovali – navyšovali objem biosféry na daném území. 

Můžeme hospodařit tak, abychom mohli trvale zvyšovat meze únosnosti krajiny. Toho 

dosáhneme zvyšováním objemu humusu v půdě na každém metru obhospodařované plochy. 

Základní podmínkou trvale udržitelného hospodaření v mezích únosnosti krajiny je udržování 

a navyšování objemu humusu a tím i vázané vody v půdě zvyšováním objemu biosféry. Toho 

dosáhneme sedmi a více polním hospodařením v meziřadí vegetačních pásů generativně 

množených ovocných dřevin s využitím pěstovaných pícnin a meziplodin. Sedmi polní proto, 

jelikož umožňuje pěstování vojtěšky, tříleté pícniny s nejvyšším objemem rostlinných 

bílkovin. Vojtěška může být do osevního postupu vřazena nejdříve po třech letech od 

poslední sklizně. Jedná se tedy o pěstování čtyř tratí a tří tratí pícnin. 

Vegetační pásy zajišťují stabilní objem vody, polostín, brání proudění vzduchu, vysušování 

půdy, erozi, udržují stabilní klima. Šířka meziřadí je 5-21m. 
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Doplňte obrázek vojtěšky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přečtete presentaci „Environmentální adaptační opatření“ (přechod 

ctrl + kliknutí) 

Podívejte se na presentaci „Udržitelné hospodaření“ 

 

  

https://docs.wixstatic.com/ugd/345a8f_dea1c00e339946b29872ba1fa9dbd4ac.pdf
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Základy pěstovaní dřevin 

Kde vezmeme zdroj pěstebního materiálu pro výsadby dřevin? Pro udržitelné, 

životaschopné, odolné, dlouhověké výsadby je třeba pěstovat generativně množené dřeviny 

z regionálního osiva lesohospodářským způsobem: na trvalé stanoviště vysazujeme max. 

dvou leté sazenice - generativně množené semenáče s úplným kořenovým systémem. Nebo 

dřeviny pěstujeme přímo z výsevu na trvalém stanovišti. 

Za tímto účelem zřizujeme obecní, školní, spolkové, komunitní školky ovocných a lesních 

dřevin. 

Jak má vypadat školka generativně množených ovocných dřevin? 

Kde je nejbližší školka, sad, ovocných dřevin ve Vašem okolí? 

….. 

Mez únosnosti krajiny 

Hranice mezí únosnosti krajiny nesmíme překročit. Je třeba určit a nastavit životní úroveň 

obyvatel regionu, úroveň spotřeby na konkrétní limity krajiny - mez únosnosti krajiny. Tu 

můžeme zvyšovat svojí činností, vedoucí ke zvyšování objemu biosféry, a tedy ke zvyšování 

objemu humusu a vázané vody v půdě. 

Platí: čím větší objem biosféry na 1 m2, tím více humusu a vázané vody v půdě, tím narůstá 

mez únosnosti krajiny a tedy i životní úroveň jejich obyvatel. Ti mají k dispozici více zdrojů 

pro uspokojení svých sociálních potřeb. 

Abychom dosáhli trvale udržitelného rozvoje v mezích únosnosti krajiny je nezbytné podpořit 

a vytvářet samozásobitelné komunity, schopné zajistit svým členům aspoň částečné 

samozásobitelství z lokálních zdrojů, aniž by docházelo k překročení hranice mezí únosnosti 

krajiny. 
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Rozvoj obce založený na trvale udržitelném hospodaření v mezích 

únosnosti krajiny 
 

Každý student by měl ve své obci, rodině, společenstvu usilovat o dosažení trvale udržitelného 

rozvoje v mezích únosnosti krajiny. Motivovat formou besed a osobním příkladem k zakládání 

zájmových spolků ovocnářů, pěstitelů a dalších, vést komunitu ve své obci směrem k trvale 

udržitelnému rozvoji v mezích únosnosti krajiny. Na tom záleží jeho svoboda, kterou mu 

poskytuje Příroda. Svoboda je stav sounáležitosti. Naší svobodou je láska, respekt, úcta a 

vzájemné porozumění. 

Postup k dosažení samozásobitelství obce: 

1. Existence společenstva lidí sdílejících myšlenku trvale udržitelného hospodaření v 

mezích únosnosti krajiny: rodina, občané, spolek, komunita. Vedoucí skupiny je 

vzdělán v tématu, rozšiřuje a vzdělává členskou základnu. 

2. Založení genofondu osiva – semínkovny, obsahující regionální osivo. 

3. Založení školky generativně množených ovocných a lesních dřevin se zpracovnou 

ovoce, zaměřenou na produkci osiva regionálních dřevin. Školka produkuje dvouleté 

generativně množené semenáče. 

4. Spolek realizuje výsadby dřevin v krajině, sedmi a více polní hospodaření. Obec 

podporuje jeho činnost obecní vyhláškou. 

5. Zpracování zemědělské produkce pomocí nízkonákladových a šetrných k životnímu 

prostředí technologií s dlouhou životností.  Sedmi polní hospodaření, kombinace 

chovu zvířat a pěstování rostlin, rybníky, chovné stanice, sádky. Finalizace pro 

spotřebitele: moštárna, pekárna, pila, sýpka a další. 

6. Vzdělávání vedoucích pracovníků realizačních týmů, formování zájmových spolků: 

ovocnáři, pekaři, kováři apod. 

7. Udržitelnost, neustálá evaluace projektů. 
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Trvale udržitelný rozvoj na lokální úrovní (Graf č.2) 
 

Takto graf č. 1 vypadá, když na místo jednotlivých složek objemu biosféry dáme 

konkrétní opatření, která jsou schopna tyto složky biosféry posílit v souladu s lidskými 

potřebami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školka ovocných a 

lesních dřevin, sádky, 

chovné stanice 

Chov ryb, rybníky, 

tůně, mokřady 

Chov 

hospodářských 

zvířat, včel 

7mi polní 

hospodaření, 

pěstování 

ovoce, 

zeleniny, 

obilovin, 

okopanin 

 

Sociální zajištění, hranice 

meze únosnosti krajiny 

obec, 

rodina, 

spolek, 

trvale 

udržitelný 

rozvoj 



25 
 

 

1.třída Z.Š. generativní množení dřevin, semenaření, celostní 

medicína               
Jak souvisí generativní množení dřevin se samozásobitelstvím ? 

Jak souvisí generativní množení dřevin s celostní medicínou ? 

 

V prvním roce se seznámíme s rostlinami, jejich životními projevy a potřebami, existencí 

semen, plodů, způsoby získávání a uskladnění semen, zpracováním plodů, jejich využití 

v celostní medicíně  

Dále se naučíme způsobům generativního množení rostlin  

Pochopíme základní symbiotické principy Přírody 

Vysvětlíme si termín symbiotická Planeta 

 

Úkoly:  

V první třídě předpokládáme s pomocí učitele vyplnění názvu některých druhů, termínů 

sklizně, způsobu zpracování, uskladnění, výsevu a klíčení. Další údaje žáci doplní v průběhu 

studia ve vyšších ročnících. S tabulkou pracují a doplňují v průběhu celého studia. 

Druh/ 
užití 

Odrůda Sklizeň Zpracování Uskladnění Konzumační 
zralost 

Dozrávání Zahájení 
stratifikace 

Výsev Klíčení 

Druh – doplníme název/ užití v celostní medicíně 

Odrůda – doplníme název 

Sklizeň – doplníme termín sklizně 

Zpracování – doplníme způsoby zpracování (moštování, sušení…) 

Uskladnění – doplníme způsob uskladnění semen nebo plodu (vlhko, sucho, teplota…) 

Konzumační zralost – doplníme termín ideální pro konzumaci 

Délka stratifikace – dobu stratifikace – doporučená/ skutečná 

Zahájení stratifikace – doplníme termín uložení semen ke stratifikaci 

Výsev – doplníme termín doby výsevu 

Klíčení – doplníme termín kdy semena vyklíčí   
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Druh/ 
užití 

Odrůda Sklizeň Zpracování Uskladnění  Konzumač
ní zralost 

Délka 
stratifikace 

Zahájení 
stratifikace 

Výsev Klíčení 

Jabloň/ 
imunit 

Panenské  21.10. 
r.2018 

moštování Přímý výsev 
s drtí  

 110/127 V půdě 30.11. 
2018 

Od.27.4. 

Jabloň Panenské 21.10. 
r.2018 

Uskladnění 
ve sklepě 

Plod, 
Temno, 
vlhko, chlad 

Do 
24.1.2019 

110/90 Písek, sklep 
24.1.19 

16.3. Od 30.3. 
málo 

Jabloň Panenské 21.10. 
r.2018 

sušení Osivo, 
Suché, stín 

 110/105 stratifikační 
jáma  
15.12.18 

30.3. Od. 
15.4. 
- sucho 

Jabloň Panenské 21.10. 
r.2018 

moštování Osivo, 
Suché, stín  

 110/100 Písek 
sklep1.12.18 

11.3. Od 30.4 

          

          
          

          
          

          

          
          

          
          

          
          

          

          
          

          
          

          

          
          

          
          

          
          

          

          
          

          
          

          

          
          



27 
 

Druh Odrůda Sklizeň Zpracování Uskladnění Konzumač
ní zralost 

Dozrávání Zahájení 
stratifikace 

Výsev Klíčení 
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Druh Odrůda Sklizeň Zpracování Uskladnění Konzumač
ní zralost 

Dozrávání Zahájení 
stratifikace 

Výsev Klíčení 
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Druh Odrůda Sklizeň Zpracování Uskladnění Konzumač
ní zralost 

Dozrávání Zahájení 
stratifikace 

Výsev Klíčení 
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Druh Odrůda Sklizeň Zpracování Uskladnění Konzumač
ní zralost 

Dozrávání Zahájení 
stratifikace 

Výsev Klíčení 
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Druh Odrůda Sklizeň Zpracování Uskladnění Konzumač
ní zralost 

Dozrávání Zahájení 
stratifikace 

Výsev Klíčení 
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Kruhový graf na konci učebnice je součástí každé tabulky, slouží k zaznamenání opakujících 

se údajů v tabulce grafickou formou. Tuto metodu používáme pro snadnou a rychlou 

orientaci při plánování a přípravě prací v hospodářství. Do kružnice pomocí šipky vepíšeme 

např. dobu stratifikace osiva, březosti, nástupu kvetení. Užitkem pro nás je okamžitá 

orientace v hospodářském roku. 

Pro rychlejší orientaci do kruhu doplníme opakující se údaje z tabulky, dobu trvání vyznačíme 

pomocí šipek na obvodu kruhu.  
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2.třída Z.Š.  množení dřevin, pěstování dřevin, celostní medicína 
Popřemýšlejte:  

Jak souvisí množení dřevin se samozásobitelstvím? 

Jak souvisí množení dřevin s celostní medicínou? 

 

V druhém roce pokračujeme hlouběji seznamovat se s rostlinami, poznáme: 

- způsoby množení 

- způsoby výsadeb 

- způsoby pěstování 

- podmínky pro zdárný vývoj rostlin 

- způsoby přípravy půdy 

- použití rostlin v celostní medicíně 

V druhé třídě předpokládáme pokračování v práci započaté v prvním ročníku a rozšíření 

znalostí a zkušeností o další údaje. S tabulkou žáci pracují a doplňují v průběhu celého studia. 

 

Druh/odrůda 
Rok/léčebné 
účinky/použití 

Termín přípravy 
výsevních 
záhonů/ 
Fáze měsíce, 
počasí 

Termín  
přípravy 
pěstebních 
záhonů/ Fáze 
měsíce, počasí 

Termín podzimních 
výsadeb/ Fáze 
měsíce, počasí 

Přesazování 
z výsevních do 
pěstebních záhonů/ 
Fáze měsíce, počasí 

Termín jarních 
výsadeb/ Fáze 
měsíce, počasí 

 

Doporučená literatura: Lunární kalendář krásné paní, Neznámá moc luny. 

Druh/odrůda/rok – doplníme název a rok/ léčebné účinky v celostní medicíně 

Termín přípravy výsevních záhonů – doplníme datum 

Termín přípravy pěstebních záhonů – doplníme datum 

Termín podzimních výsadeb – doplníme datum 

Přesazování z výsevních do pěstebních záhonů – doplníme datum 

Termín jarních výsadeb – doplníme datum  
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Druh/odrůda 
Rok/léčebné účinky/ 
použití 

Termín přípravy 
výsevních záhonů/ 
Fáze měsíce, počasí 

Termín  
přípravy pěstebních 
záhonů/ Fáze 
měsíce, počasí 

Termín 
podzimních 
výsadeb/ Fáze 
měsíce, počasí 

Přesazování 
z výsevních do 
pěstebních 
záhonů/ Fáze 
měsíce, počasí 

Termín jarních 
výsadeb/ Fáze 
měsíce, počasí 

Jabloň/panenské/2018/ 
imunita /konzum, čaj, 
mošt 

22.11.2018/dorůstá 
– kořen, země, 
stoupá, deštivo 

12.11.2018/dorůstá, 
kořen, země, 
stoupá, silný vítr 50 
m/s 

1.12.2018/ubývá, 
kořen, země, 
klesá, slunečno 

1.12.2018/ubývá, 
kořen, země, 
klesá, slunečno 
 

20.3.2019, 
přibývá, kořen, 
země, deštivo 
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Druh/odrůda 
Rok 

Termín přípravy 
výsevních záhonů/ 
Fáze měsíce, počasí 

Termín  
přípravy pěstebních 
záhonů/ Fáze 
měsíce, počasí 

Termín 
podzimních 
výsadeb/ Fáze 
měsíce, počasí 

Přesazování 
z výsevních do 
pěstebních 
záhonů/ Fáze 
měsíce, počasí 

Termín jarních 
výsadeb/ Fáze 
měsíce, počasí 
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V druhém roce se dále seznamujeme s životem rostlin, můžeme porovnat a hledat, co nás 

s rostlinami spojuje, a jaké máme vzájemné potřeby. 

Např., rostliny stejně jako lidé potřebují jíst a pít, mít dostatek světla, kolektiv. Mladé 

rostlinky lépe prospívají v blízkosti svých rodičů, babiček a dědečků, kteří jim poskytují 

nejlepší podmínky pro zdárný vývoj. Rostliny jsou navzájem propojeny jako např. buňky kůže 

na Vašem těle. Chrání půdu před poraněním. Pokud dojde k poškození rostlin na povrchu 

půdy dochází ke stejnému poranění, jako byste si vy sedřeli kůži. Souvislý pokryv těla Přírody 

stejně jako je kůže na lidském těle zajišťují rostliny, živočichové včetně člověka. Hlavně však 

dřeviny. 

 

 

Druh/odrůda/užití Doba veg. klidu Nástup mízy Nástup kvetení Ukládání živin 
tvorba nových 
pupenů 

Období bez mízy 

 

Druh/odrůda/užití – doplníme název/význam v celostní medicíně 

Fenofáze veg. klidu – doplníme termín 

Období první mízy – doplníme termín 

Fenofáze kvetení – doplníme termín 

Fenofáze diferenciace pupenů – doplníme termín, rozmezí 

Období druhé mízy – doplníme termín, rozmezí 
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Život rostlin v průběhu roku.  

Pro rychlejší orientaci opakující se údaje v tabulce zaznamenáme v kruhu 
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Druh/odrůda fenofáze 
vegetačního klidu 

Období první mízy Fenofáze kvetení Diferenciace 
květních pupenů 

Období druhé 
mízy 

Jabloň/panenské 1.10.18-31.3.19 Od 20.3.19 Od 15.4.19 Od 20.5.2018 Od 30.6.2019 
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Druh/odrůda Doba veg. klidu Nástup mízy Nástup kvetení Ukládání živin 
tvorba nových 
pupenů 

Období bez mízy 
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Druh/odrůda Fenofáze veg. 

klidu 
Doba první mízy Nástup kvetení Fenofáze 

diferenciace 
pupenů 

Doba druhé mízy 
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3.třída Z.Š. lesní hospodaření, sadařství, celostní medicína 
Popřemýšlejte: 

Jak souvisí se samozásobitelstvím? 

             Jak souvisí s celostní medicínou? 

Množství ekologických problémů lidstva souvisí s odlesněním:   

Produkce sazenic lesních i ovocných dřevin. Celoroční zásobení regionálního trhu 

obnovitelným zdrojem energetických surovin a surovin pro průmyslové využití, zásobení 

lokálního trhu ovocem a potravinami. Pracovní příležitosti v místě bydliště v rámci sociálního 

podniku v projektu žáků SŠ. 

Trvale udržitelné zajištění místního trhu ovocem, dřevem, a výrobky z nich. Potrava pro 

opylovače, ptactvo (ekosystémové služby). 

V třetím roce se seznámíme s lesem, sadem a dalšími skupinami rostlin ve svém okolí. 

Rostliny stejně jako lidé potřebují jíst a pít, mít dostatek světla, kolektiv. Mladé rostlinky lépe 

prospívají v blízkosti svých rodičů, babiček a dědečků, kteří jim poskytují nejlepší podmínky 

pro zdárný vývoj. Rostliny jsou navzájem propojeny jako např. buňky kůže na Vašem těle. 

Chrání půdu před poraněním. Pokud dojde k poškození rostlin na povrchu půdy, dochází ke 

stejnému poranění, jako byste si vy sedřeli kůži. Souvislý pokryv těla Přírody, stejně jako je 

kůže na lidském těle, zajišťují rostliny, živočichové(,) včetně člověka. Hlavně však dřeviny. 

Rostliny, stejně jako lidé, lépe prospívají, pokud mají kvalitní výživu, netrpí stresem, cítí, že 

jsou milovány. Rostliny pěstované ze semen na trvalém stanovišti nebo přesazené na trvalé 

stanoviště do dvou let jsou silné, dlouhověké, zdravé, a svým životem tak mohou poskytovat 

sociální jistoty ostatním obyvatelům ekosystému. 

Rok/druh/užití Zahájení 
výsadeb jaro 

Ukončení 
Výsadeb 
jaro 

Zahájení 
výsadeb 
podzim 

Ukončení 
výsadeb 
podzim 

Ujímavost 
/plodnost 

Extrémní 
Zima 
/sucho 

 

Druh – doplníme název/užití v celostní medicíně 

Zahájení výsadeb jaro – doplníme termín 

Ukončení Výsadeb jaro– doplníme termín 

Zahájení výsadeb podzim– doplníme termín 

Ukončení výsadeb podzim– doplníme termín 

Ujímavost/plodnost – doplníme termín 

Extrémní Zima/sucho – doplníme termín 
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3.třída Z.Š. lesní hospodaření, sadařství. Pro rychlejší orientaci opakující se údaje v tabulce 

zaznamenáme v kruhu 
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Rok/druh/užití Zahájení 
výsadeb jaro 

Ukončení 
Výsadeb 
jaro 

Zahájení 
výsadeb 
podzim 

Ukončení 
výsadeb 
podzim 

Ujímavost 
/plodnost 

Extrémní 
Zima/sucho 

Jabloň 
lesní/květ, 
plod 

12.3.2018 24.4.2018 3.11.2018 20.11.2018 ja-70, po-90 20.1.-30.1. -27C, 30.6 – 
19.8. 2018 sucho 
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Rok/druh Zahájení 

výsadeb jaro 
Ukončení 
Výsadeb 
jaro 

Zahájení 
výsadeb 
podzim 

Ukončení 
výsadeb 
podzim 

Ujímavost 
/plodnost 

Extrémní 
Zima/sucho 
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Rok/druh Zahájení 

výsadeb jaro 
Ukončení 
Výsadeb 
jaro 

Zahájení 
výsadeb 
podzim 

Ukončení 
výsadeb 
podzim 

Ujímavost 
/plodnost 

Extrémní 
Zima/sucho 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



46 
 

Vegetativní množení 
Množení dřevin. Vegetativní množení. 

1. přímé množení 

A. Před zakořeněním 

Rozlišujeme: 

• řízky tkáňové  

• řízky dřevité 

• řízky bylinné 

• řízky kořenové 

B. Po zakořenění 

• hřížení 

• kopčení = oddělky 

• odkopky 

• odnože 

• dělení 

1a. v době veget. klidu   

• plátkování 

• sedélkování 

• na kozí nožku 

• do boku 

• kopulace 

• Anglická kopulace 

1b. v období vegetace ovocných rostlin 

• do rozštěpu 

• za kůru 

• Tittelův způsob 

• zlepšené za kůru 

 

2. Nepřímé množení 

A. Očkování 

• T-očkování 

• Chip-budding  

• Forkertovo  

B. Roubování 

Vegetativní množení je klonování. Umožňuje zachování stejných vlastností. Má řadu 

nevýhod, které se projevují hlavně u dlouhověkých dřevin, stromů. Dřeviny jsou méně 

vzrůstné, krátkověké, trpí stresem, mrazem, suchem, chorobami. To způsobuje předčasná 

Zdroj: Molková a kol., 2013. Učebnice Školkařství, České 

Budějovice: Střední odborná škola veterinární, mechanizační 

a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, online: 

http://www.soscb.cz/zabezpeceno2/opvk/skolkarstvi.pdf 
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plodnost v důsledku přenesení hormonů, způsobujících plodnost z dospělé rostliny na 

pohlavně nedospělou rostlinu. 

Vegetativní množení se využívá převážně v průmyslovém ovocnářství. Muže se také využít 

v případě, že chceme zachovat konkrétní odrůdu se stejnými vlastnostmi. V tomto případě 

roubujeme danou odrůdou, očkujeme semennou podnož s nepodřezaným, velmi dobře 

vyvinutým kořenovým systémem nejlépe na trvalém stanovišti. 

Vegetativní množení je rovněž přirozenou vlastností rostlin, hlavně keřů, bylin a hub. Ale i u 

stromů existují tzv. odkopky – lesy jednoho stromu. Jelikož se jedná v průmyslovém 

ovocnářství o nežádoucí vlastnost je dnes vzácnou. 

 

Druh/ 
Odrůda/ 
užití 
v celostní 
medicíně 

Odběr a 
výsadba 
bylinných 
řízků 

Podzimní 
Odběr 
dřevitých  
řízků/ 
výsadba 

Jarní 
odběr/ 
výsadba 
dřevitých 
řízků 

Uskladnění 
dřevitých 
řízků 

Roubování 
v období bez 
mízy  

Roubování za 
mízy 

Hřížení,  
pravokořenění 

 

Druh/odrůda – doplníme název/ užití v c.m. 

Odběr a výsadba bylinných řízků – doplníme termín 

Podzimní odběr dřevitých řízků/výsadba – doplníme termín 

Jarní odběr/výsadba dřevitých řízků – doplníme termín 

Uskladnění dřevitých řízků – doplníme termín 

Roubování v období bez mízy – doplníme termín a metodu 

Roubování za mízy – doplníme termín a metodu 

Hřížení, pravokořenní – doplníme termín a metodu  
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3.třída Z.Š. vegetativní množení, roubování, lesní hospodaření, sadařství. 

Pro rychlejší orientaci opakující se údaje v tabulce zaznamenáme v kruhu 
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Druh/ 
Odrůda/užití 
v celostní medicíně 

Odběr a 
výsadba 
bylinných 
řízků 

Podzimní 
Odběr 
dřevitých  
řízků/ 
výsadba 

Jarní 
odběr/ 
výsadba 
dřevitých 
řízků 

Uskladnění 
dřevitých 
řízků 

Roubování 
v období bez 
mízy  

Roubování za 
mízy 

Hřížení,  
pravokořenění 

Jabloň/panenské/plod, 
imunita 

20.6.2018 30.10./5.11. 28.2/28.2 30.10-
20.2.2019 

3.3.2019 5.4.2019 12.3.2019 
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Druh/ 
Odrůda/užití 
v celostní medicíně 

Odběr a 
výsadba 
bylinných 
řízků 

Podzimní 
Odběr 
dřevitých  
řízků/ 
výsadba 

Jarní 
odběr/ 
výsadba 
dřevitých 
řízků 

Uskladnění 
dřevitých 
řízků 

Roubování 
v období bez 
mízy  

Roubování za 
mízy 

Hřížení,  
pravokořenění 
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4.třída Z.Š. chov včel, pěstování zemědělských rostlin. 
Popřemýšlejte: 

Jak souvisí se samozásobitelstvím? 

Jak souvisí s celostní medicínou? 

Chov včel, pěstování zemědělských rostlin, opylovací služba, nezbytná k regionální produkci 

ovoce a zemědělských plodin (pícnin). Trvale udržitelné zemědělství, zásobení regionálního 

trhu potravinami v bio kvalitě…. 

Chov včel 

Chov včel patří neodmyslitelně k pěstování zemědělských plodin i ovocnářství. Opylení je 

základní podmínkou pro vývoj oplozeného, tedy klíčivého semene. 

Včelstvo je organismus složený z mnoha buněk, které na rozdíl od lidského těla se mohou od 

sebe vzdálit. Tím však jejich příslušnost k tělu včelstva nezaniká. Včela, buňka těla včelstva, 

nedokáže přežít bez ostatních buněk svého těla. Mozkem tohoto těla je skupina včel kolem 

matky, matka zajišťuje obnovu buněk těla včelstva. Včelstvo se množí dělením - rojení. 

Včelstvo je symbiotickou částí těla přírody ve vztahu k celému ekosystému. Spolu s dalšími 

opylovači zajišťuje generativní množení rostlin a tím potravu pro živočichy. 

Pěstování zemědělských rostlin 

Pěstování zemědělských rostlin má za úlohu zajistit lidem a zvířatům, která lidé chovají, 

potravu. Je třeba pamatovat při pěstování zemědělských plodin i na potřeby dalších částí těla 

Přírody. A tomu přizpůsobit hospodářský plán a postup tak, abychom zajistili maximální 

možnou biodiverzitu a  odolnost ekosystému. Za tím účelem lidé po tisíce let hledali nejlepší 

způsob obhospodařování zemědělské půdy. Je jím sedmipolní, osmi, šestnácti polní 

hospodaření v meziřadí vegetačních pásů generativně množených ovocných dřevin. Pásy 

ovocných dřevin zajišťují stabilní klima, tvoří humus, zadržují vodu, chrání půdu proti erozi. 

Zajišťují útočiště a potravu obyvatelům ekosystému. Sedmipolní hospodaření umožňuje 

pěstovat rostliny pro hospodářská zvířata i lidi bez použití agrochemikálií. Využívá střídání 

plodin a organické hnojivo k maximalizaci objemu organické hmoty v půdě a  tedy i vázané 
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vody v půdě. Je prevencí vzniku povodní a katastrofálního sucha. Zajišťuje  trvale udržitelný 

rozvoj respektující mez únosnosti krajiny. 

Sedmipolní hospodaření  

V první trati navezeme na pole hnůj, zaořeme. Na jaře vysadíme okopaniny, po sklizni 

následuje výsev ozimé obiloviny, řepky, v druhé trati, příp. košťálovin, řepy. Po sklizni 

obilovin - výsev meziplodiny. Orba a výsev třetí trati – motýlokvěté, hrách, fazole, zelenina. 

Následuje meziplodina - svazenka. Ve čtvrté trati nejméně náročné plodiny, např. oves. 

Rostliny 1. až 4. trati řadíme podle klesajícího objemu humusu v půdě. Po čtvrté trati 

následuje pícnina, většinou tříletá vojtěška. Pícnina s nejvyšším objemem bílkovin. 

 

Známe rok kalendářní, fenologický a z dalších nás zajímá rok včelařský, který má 7 období. 

 

A. Fenologické rozdělení včelařského roku 

Rozvoj včelstva jde v souladu s rozvojem přírody, s rozvojem vegetace. Tuto zákonitost musí 

včelař respektovat.  

Rostliny nám pomáhají odhadnout stav přírody. Rozeznáváme dva typy včelařských rostlin: 

1. Včelařské rostliny vůdčí (hlavní) – svým rozkvětem charakterizují nástup jednotlivých 

vývojových fází včelařského období roku. 

2. Včelařské rostliny signalizační - oznamují že za 40 dnů rozkvetou rostliny hlavní. 

Rozdělení včelařského roku  

I. Podletí – VII-VIII. období žní.  

Včelařské rostliny: máta, šalvěj, slunečnice, štírovník, druhá seč jetele, vrbovka, vřes a možná 

jedle. (Ženci na pole včely z pole). Včelař provádí odstranění medníků, zužitkování matek, 

podzimní prohlídky, doplnění zásob, léčení. Včely - vyhánění trubců, slídění, loupež. 

II. Podzim – IX-X. 

Včelařské rostliny: ocún jesenní, rudbekia, světlík, astry. Včelař provádí poslední prohlídky, 

léčení třídění souší. Včely - náznaky chomáče na noc, prolety přes den. 

III. Zima – XI-II. Bez vegetace.  

Včelař - údržba, hodnocení studium. Včely - zimní chomáč, klid. 

IV. Předjaří – III-IV.  
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Včelařské rostliny:  olše, lepkavá, líska, šafrán, topol, jíva, podběl, bledule, sněženky, 

sasanka, plicník, hluchavka nachová. Včelař provádí  jarní prohlídky, spojování, nápravu, 

léčení.  

Včely - prolety, začátek plodování. 

V. Jaro – IV-V.  

Včelařské rostliny: třešeň ptačí, srstka, ovocné stromy, kaštan koňský, bříza, trnka, buk, dub, 

řepka. Včelař-rozšiřování, kočování, vytáčení, chov matek. Včely-rychlý rozvoj, jarní snůška 

často hlavní snůška, rozšiřování nástavků, stavební pud. 

VI. Časné léto – VI.  

Včelařské rostliny: akát, rybíz, maliník, jetel, luční květiny, les. 

Včelař – chov matek, přidávaní stavebních rámků, prevence rojení, vytáčení. 

Včely - vrchol rozvoje, rojení, snůška. 

VII. Plné léto – VII.  

Včelařské rostliny: lípa malolistá, zimolez, pámelník, ohnice, hořčice, hadinec, mák, chrpa, 

svazenka, komonice.  

Včelař - medobraní x krmení, konec slibům a radostem. Včely - slunovrat znamená přípravu 

na zimu. 

Toto je členění uváděné ve všech učebnicích. Někdy se uvádí, že příští včelařský rok začíná 

ne v podletí, ale v časném létě, lépe řečeno na přelomu května a června. 

Chováme matky a tvoříme oddělky a smetence, které z této doby vytvoří nejen silná včelstva 

do zimy, ale prověříme si i mladé matky. 

B. Podle výrobních cyklů, včelařských období: 

1. Regenerační období - podletí a podzim 

2. Období zimního klidu – zima 

3. Období jarního růstu – předjaří a jaro 

4. Reprodukční a produkční období – časné léto a plné léto 

 

Systém 5P: 

1. Prostředí 

2. Pastevní podmínky (plynulý pás potravy) 

3. Příbytek 

4. Plemeno 
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5. Potřebná péče včelařem.2 

4. třída  Z.Š. chov včel, pěstování zemědělských rostlin. Pro rychlejší orientaci opakující se 

údaje v tabulce zaznamenáme v kruhu 

Pokud včelaříte, vyplňte tabulku dle osobních údajů. Pokud včely nemate, obraťte se 

s otázkami na známého včelaře. 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Včelařský rok. Matela   matela.wz.cz/download/Vcelarsky_rok.pdf 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=26&ved=2ahUKEwiO3MbSr9TfAhXH_SwKHfeZBfk4FBAWMAV6BAgCEAI&url=http%3A%2F%2Fmatela.wz.cz%2Fdownload%2FVcelarsky_rok.pdf&usg=AOvVaw33yQzMhdpOdIQ3zTReq2kC
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Rok/ Číslo 
včelstva 

Krmení 
na 
zimu-
kg 

Bez 
plodu 
Zimní 
klid 

Nástup 
plodnosti 

První 
prolet 

První snůška 
Kg/termín/druh/ 
užití v c.m. 

Druhá 
snůška/ 
užití v c.m. 

Třetí snůška Matka/ 
chovatel 

2018 1 20 kg. 30.10.-
25.2. 

12.3.2018 15.2.18 7/9.5./ovocný/ 
Imunita, pyl 

12/20.6/lípa/ 
imunita 

10/23.8./medovice/ 
minerály 

F1/Metela 
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Rok Číslo 

včelstva 
Krmení 
na 
zimu-
kg 

Bez 
plodu 
Zimní 
klid 

Nástup 
plodnosti 

První 
prolet 

První snůška 
Kg/termín/druh/ 
užití v c.m. 

Druhá 
snůška/ 
užití v c.m. 

Třetí snůška Matka/ 
chovatel 
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4.Třída Z.Š.  Pěstování zeleniny, celostní medicína 
Popřemýšlejte: 

Jak souvisí s celostní medicínou? 

 

 
Rostliny pěstované na záhoně se od sebe liší hned v několika faktorech:  

1. Nároky  na výživu 

Různé rostliny mají rozdílné nároky na vyhnojení půdy. Podle náročnosti na vyhnojení půdy 

dělíme zeleninu do tzv. tratí, což znamená pořadí v řádu let na záhoně od intenzivního 

vyhnojení.  

I. TRAŤ: Především zelenina velkého vzrůstu (plodová, košťálová) při nedostatku výživy v 

půdě neprospívá. Pomalu roste, vytváří málo plodů nebo malé plody. Je tedy vhodné 

pěstovat tuto zeleninu první rok po vyhnojení půdy.  

II. TRAŤ: Rostliny menší svým vzrůstem jsou na vyhnojení půdy méně náročné. Naopak v 

přehnojené půdě překotně rostou, ale především mohou obsahovat velké množství 

dusičnanů, což je karcinogen pro lidské střevo.  

III. TRAŤ: Skupina rostlin, které při pěstování vyžadují málo vyhnojenou půdu, v některých 

případech (lusková) díky symbióze s hlíznatými bakteriemi dokonce půdu dohnojují.  

a) Doplňte do tabulky k jednotlivým příkladům zeleniny, ve které TRATI se pěstují. Použijte 

římská čísla I., II. a III.  

 

2. Příbuznost rostlin 

Rostliny, které jsou si vzájemně příbuzné (patří do stejné čeledi), čerpají z půdy stejné 

minerální látky. Proto je vhodné, aby rostliny příbuzné nebyly pěstovány společně v jednom 

záhoně, případně následující rok na stejném místě. Rostliny pěstované na záhoně patří jen 

do několika málo čeledí – brukvovité, miříkovité, hvězdnicovité, tykvovité, lilkovité, 

merlíkovité.  

b) Doplňte do tabulky k jednotlivým příkladům zeleniny, do které čeledi patří. Čeleď 

označte prvními třemi písmeny.  

 

3. Délka vegetace 
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Různým rostlinám trvá různě dlouhou dobu, než dosáhnou konzumní zralosti. Nejkratší dobu 

pro svůj růst potřebuje listová zelenina a zelenina velmi malá vzrůstem. Naopak zelenina, 

které je velká vzrůstem a pěstovaná pro plody (které potřebují čas pro dozrání) potřebuje 

relativně dlouhou vegetační dobu. Délka vegetace určuje, kdy a v jakém pořadí rostliny na 

záhoně pěstovat.  

HLAVNÍ PLODINA – plodina, o kterou nám jde. Většinou se jedná o rostlinu s dlouhou 

vegetační dobou. V některých případech je nutné zeleninu předpěstovat a vysazovat až po 

„zmrzlých“ v polovině května – tzv. teplomilné druhy (které nesnesou ani krátkodobě teploty 

pod 0°C, dojde u nich tzv. spálení mrazem).  

PŘEDPLODINA – některé hlavní plodiny je možné vysadit na záhon relativně pozdě – např. v 

květnu. Proto je možné vysít nebo vysadit na záhon v předstihu tzv. chladnomilné druhy 

(krátkodobě snášející teploty okolo 0 °C). Získáme tak z jednoho záhonu sklizeň ještě před 

tím, než hlavní plodina dosáhne konzumní zralosti.  

MEZIŘÁDKOVÁ PLODINA – mezi řádky hlavní plodiny může být z počátku nebo naopak ke 

konci růstu dostatek místa. Tento prostor zarůstá plevelem a současně zde dochází k 

rychlejšímu vysychání záhonu. Pokud se na tato místa (mezi řádky hlavní plodiny) vysejí nebo 

vysází druhy zeleniny s krátkou vegetační dobou, získáme tak jednu sklizeň navíc.  

NÁSLEDNÁ PLODINA – některé hlavní plodiny sklidíme již během prázdnin a záhon by tak 

zůstal až do podzimu prázdný. Proto je vhodné vysít nebo vysázet na něj rostliny s krátkou 

vegetační dobou (vhodné pro podzimní pěstování), čímž získáme další sklizeň. Můžeme vysít 

také zelené hnojení, které na podzim zaryjeme a tím půdu přirozeně přihnojíme.  

c) Doplňte do tabulky k jednotlivým příkladům zeleniny, zda je možné pěstovat je jako 

hlavní plodinu (H), předplodinu (P), meziřádkovou plodinu (M) nebo následnou plodinu 

(N).  

 

4. Biologická ochrana 

Některé rostliny vylučují látky s výraznou vůní, které odpuzují některé škůdce. Může se 

jednat o kombinace určitých druhů zeleniny nebo zeleniny a okrasných bylin. Není tak 

potřeba používat, nebo používat v menším množství, chemické postřiky na tyto škůdce.  

d) V tabulce doplňte u vybraných názvů rostlin, zda mohou sloužit jako biologická ochrana.  
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NÁZEV  

ZELENINY/ 

užití v c.m. 

TRAŤ  ČELEĎ  NA 

ZÁHONĚ  

NÁZEV  

ZELENINY / užití 

v c.m. 

TRAŤ  ČELEĎ  NA ZÁHONĚ  

kapusta 

hlávková  

I. Brukvovité B18 rajče     

kapusta 

růžičková  

   paprika     

kapusta 

kadeřavá  

   lilek     

zelí hlávkové     okurka     

zelí čínské     cuketa     

brokolice     dýně     

Květák     meloun     

Kedluben 

raný  

   kukuřice     

Kedluben 

gigant  

   fazol     

mrkev     hrách     

petržel 

kořenová  

   česnek     

petžel 

naťová  

   cibule     

pastinák     pór     

celer 

bulvový  

   pažitka     

celer 

řapíkatý  

   cibule sečka     

celer naťový     salát     

ředkvička     špenát     

ředkev     mangold     

tuřín     čekanka     
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černý kořen     měsíček     

řepa 

salátová  

   aksamitník     

bazalka     majoránka     

 

PERMAKULTURA – vznikla spojením slov permanentní kultura. Jedná se o soubor vytrvalých 

rostlin, které se společně pěstují na jednom místě po dobu mnoha let. Nejběžnějším 

příkladem permakultury je tzv. BYLINKOVÁ SPIRÁLA a Jedlý les.  

SMÍŠENÁ KULTURA – na jednom záhoně můžeme pěstovat pouze jednu plodinu (tzv. 

monokultura), nebo hned několik plodin současně, tzv. smíšená kultura. Hovoříme pak o tzv. 

kombinovaném záhoně, kde se střídají řádky různých druhů zeleniny. Pěstování několika 

plodin současně na kombinovaném záhoně je vhodné hned z několika důvodů – sklidíme více 

než jednu plodinu ze záhonu, půda je více chráněná rostlinami, nedochází tak k jejímu 

vysychání a je potřeba méně vody, při volbě vhodných kombinací se jednotlivé plodiny 

vzájemně podporují v růstu. 

POLYKULTURA – je způsob pěstování zeleniny, kdy na jednom záhoně pěstujeme více druhů 

zeleniny. Na rozdíl od kombinovaného záhonu se zelenina nepěstuje v řádcích, ale jednotlivé 

rostliny vyplňují celý prostor záhonu.  

e) Vyhledejte, které druhy zeleniny se spolu snáší a které se naopak nesnáší. Rostliny, 

které jsou vhodné pro společné pěstování vyznačte v tabulce různými barvami.  

 

f) Navrhněte jeden záhon, na kterém bude hlavní plodinou 

____________________________, předplodinou __________________, meziřádkovou 

plodinou ________________________ a následnou plodinou _________________, 

biologická ochrana AKSAMITNÍK.3  

Nakreslete tento záhon o velikosti 300 cm x 90 cm, jak bude vypadat v dubnu, v červnu a v 

září (tedy 3x stejný záhon během jednoho vegetačního období). 

 

  

                                                           
3 P Ě S T O V Á N Í Z E L E N I N Y https://is.muni.cz/el/1441/jaro2017/Bi2MP_PESD/.../PL_Zelenina_-

_pestovani.pdf?.. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=2ahUKEwjs-vae1tTfAhWhNOwKHeuBAu44ChAWMAl6BAgJEAI&url=https%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fel%2F1441%2Fjaro2017%2FBi2MP_PESD%2Fum%2FPL_Zelenina_-_pestovani.pdf%3Flang%3Dcs&usg=AOvVaw1Z-4GZTZ_egWzXA80SJeej
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=2ahUKEwjs-vae1tTfAhWhNOwKHeuBAu44ChAWMAl6BAgJEAI&url=https%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fel%2F1441%2Fjaro2017%2FBi2MP_PESD%2Fum%2FPL_Zelenina_-_pestovani.pdf%3Flang%3Dcs&usg=AOvVaw1Z-4GZTZ_egWzXA80SJeej


61 
 

4. třída  Z.Š. pěstování zemědělských rostlin 
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Rok 
 

Den, 
Teplota 

Fáze 
měsíce 

Místo Druh/ 
užití 

Odrůda Výsev Sklizeň Výnos Klíčivost 

2018 15.dubna, 
20 C 

Dor. kles. 1. záhon mrkev/oči Raná, 
nohel 

5.5.18 10.8.18 20 kg 50% 
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5. Třída  Z.Š. rybníkářství, chov ryb. 
Chov ryb, rybnikářství – celoroční produkce rybího masa pro potřeby regionálního trhu, 

ekosystémové služby – stabilizace obnoveni vodního režimu v krajině. 

Rybníkářství: chov, šlechtění a lov ryb v rybníce nebo speciálních zařízeních, souhrn činností 

vedoucí k zajištění produkce ryb a rybího masa, popř. produkce rybích násad pro zarybnění 

jak chovných rybníků tak i rybářských revírů. Lov (odlov) ryb se provádí hromadně účinnými 

metodami lovu (tj. lovem do sítí, vrší, lov prováděný prostřednictvím řízené manipulace s 

vodou, lov pomocí různě konstruovaných technických zařízení nebo lov do trvale 

instalovaného odlovního zařízení. 

 

Rybníkářství ještě v 17. století bylo hlavním zdrojem masa pro obyvatele. Mnoho lidí na 

celém světě je dodnes zcela závislých na lovu ryb. Ryby jsou jejich hlavní potravou. 

Rybníkářství je nejšetrnějším způsobem produkce rybího masa a masa vůbec. Dříve zcela 

nahrazovalo chov vepřového masa. Umělá nebo přírodní nádrž uzpůsobená k umělému 

chovu ryb je pro jakýkoliv ekosystém přínosem. Zvyšuje objem vody v krajině, břehy rybníků, 

přítoky, sběrné kanály, vždy lemují stromy a dotvářejí tak zcela jedinečný a velmi stabilní 

ekosystém. Bahno z rybníků je výborným hnojivem orné půdy. A rovněž bylo běžným jevem 

pěstování zemědělských plodin na dně vypuštěných rybníků. 

Rybníkářství je obor, který stále stojí na počátku své éry, neboť jeho rozšíření a znalost je 

spíše regionální a zatím svázaná s místem své historické tradice ve střední Evropě. Přitom 

právě v době, kdy většina světových lovišť ryb je zcela vylovena, nabízí rybníkářství a umělý 

chov ryb nejen možnost poskytnout trvale lidem potravu, ale i podpořit návrat ryb do svých 

přirozených stanovišť. 

Historie rybníkářství : 

- počátky v Číně před více než 2000 let. 

- starověký Řím – „piscinie“ – nádrže na přechovávání ryb 

- Egypt, Palestina – cca 1700 let před n.l. 

- České země – počátky v 11-13 stol. 

- „Zlatý věk rybníkářství“ – 15-16 stol. 

- Morava – rody Pernštejnů a Lichtenštejnů 

- Čechy – rod Rožmberků – v jejich službách působí Jakub Krčín z Jelčan – zbudován 

rybník Rožmberk, rybník Svět, Nová řeka, Josef Štěpánek Netolický 

- Zlatá Stoka, Jan Dubravius – první odborné publikace 

- 19 stol. – Josef Šusta – racionalizace rybníkářské výroby, první řízené přikrmování 

- obsádek a hnojení rybníků – dílo – Výživa kapra a družiny  

 

Rybářství:  

- rybníkářství – produkční chov ryb 
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- rybářství ve volných vodách – tekoucí vody, stojaté vody nevyužívané v rybníkářství 

Druhy rybářství 

- Sladkovodní: chov ryb v rybnících, intenzivní chov ryb ve speciálních zařízeních, 

- Mořské: chov ryb, korýšů, měkkýšů a řas ve speciálních zařízeních, 

- Extenzivní – sběr a chov v primitivních zařízeních. 

 

Rybník:  

- jako stavba - uměle vytvořená nádrž za účelem chovu ryb, 

- jako biotop - nádrž přírodního charakteru s výskytem mnoha druhů vodních živočichů se 

všemi vnitrodruhovými i mezidruhovými interakcemi, je přirozeným prostředím pro realizaci 

všech životních pochodů, zdroj potravy. 

 

Intenzita chovu: 

 - extenzivní 

- polointenzivní  

- intenzivní 

Hlavní ryba: hlavní druh ryby chované v daném rybníku - v našich podmínkách většinou kapr. 

Vedlejší (doplňková) ryb : druhy ryb chované doplňkově s rybou hlavní (např. dravé druhy 

ryb, býložravé ryby, lín, bílá ryba, …) 

Intenzifikační opatření: opatření využívané v rybníkářství za účelem zvýšení intenzity chovu 

(produkce) ryb. Nejčastěji je využíváno krmení, hnojení a dalších melioračních opatření. 

Meliorace: souhrn opatření realizovaných s cílem udržet kvalitu vody a rybničního prostředí. 

- meliorace dna - zimování 

- letnění: úplné x částečné 

- karbování loviště 

- odbahňování 

- hnojení – organické, anorganické, zelené hnojení, kaprokachní systém 

- vápnění – meliorační, dezinfekční 

- použití biocidů, pesticidů. 

Prosekávání děr v ledu: odvětrání plynů, prosvětlení rybničního prostředí pro podporu 

asimilace 

Planktonní hnízdo: je tvořeno chlévskou mrvou a je tvořeno na podporu tvorby přirozené 

potravy – planktonu v plůdkových rybnících. 

Rozdělení rybniční plochy: 

- rybníky hlavní – produkce tržní ryby, výměra 50 – 150 ha i více 

- násadové – produkce násady, výměra 10 – 50 ha 

- výtažníky – produkce plůdku, výměra 5 – 10 ha 

- plůdkové výtažníky – produkce plůdku, rychleného plůdku, výměra 1 – 5 ha 

- plůdkové předvýtažníky – produkce rychleného plůdku, výměra 0,5 – 1 ha 

- matečné rybníky – rybníky k chovu generačních ryb 

- výtěrové – tzv. Dubraviovy – malé rybníčky k výtěru ryb 
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- komorové – rybníky vhodné k přezimování ryb 

Speciální rybochovná zařízení: 

- rybí líhně 

- odchovné + manipulační žlaby 

- bazénové chovy 

- recirkulační systémy 

- sádky 

- příkopové rybníčky 

- speciální komory 

Rybářský revír: jasně definovaná část útvaru povrchových vod – stojatá voda nebo tekoucí 

vody (1 – n-tého řádu) o minimální ploše 500m2 vodní plochy umožňující život rybí obsádky 

a vodních organizmů, vyhlášený rozhodnutím příslušného orgánu státní správy na úseku 

rybářství. 

- pstruhový 

- mimopstruhový 

Rybářský revír: 

- intenzivně obhospodařovaný – rybí obsádka závislá pouze na vysazování 

- polointenzivně obhospodařovaný – rybí obsádka závislá jak na vysazování, tak na přirozené 

reprodukci 

- extenzivně obhospodařovaný – rybí obsádka závislá pouze na přirozené reprodukci 

 

Rybářství ve volných vodách: hospodaření na rybářských revírech – vodních tocích, 

přehradních a údolních nádržích, jezerech, tůních, mrtvých ramenech, propadlinách. 

Sportovní rybolov: cílená lidská činnost směřující k ulovení ryby na rybářském revíru při 

výkonu rybářského práva. 

 

Akvakultura: 

Intenzivní produkce ryb v řízeném prostředí a řízených podmínkách. V Evropské akvakultuře 

mají dominantní postavení lososovité ryby – pstruh duhový a losos atlantský. Evropa a EU 

nezná pojem rybníkářství – chov ryb v rybnících, v západní Evropě jsou ryby chovány výlučně 

v řízených podmínkách moderních produkčních farem. 

 

Rybníkářství v jeho klasické podobě je dominantou zemí střední a východní Evropy. I v ČR 

jsou vybudovány moderní rybochovné farmy zaměřené na produkci lososovitých ryb 

fungující na principech moderní akvakultury. Rovněž ve všech přímořských státech se 

dynamicky rozvíjí chov kulinářsky žádaných druhů mořských ryb, měkkýšů, korýšů a řas. 

 

Charakteristiky moderní akvakultury : 

- Nejnovější produkční systémy a technologie. 

- Plná automatizace výrobního procesu. 

- Vysoká intenzita chovu. 
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- Vysoká kvalita použitých krmiv průmyslového původu. 

- 100% absence přirozené potravy. 

- Schopnost produkovat určitou hmotnostní kategorii ryb dle požadavků zákazníka. 

- Vysoká flexibilita výrobního procesu dle požadavků trhu. 

- Schopnost plnění zooveterinárních standardů a požadavků na zajištění jakosti 

suroviny 

- určené k lidskému konzumu. 

- Vazba na zpracovatelský a potravinářský průmysl. 

- Možnost kombinace s klasickým rybníkářstvím – produkce násadových ryb4 

rok místo zima sádky výtěr násada krmení výlov 

 

Rok/užití – uveďte datum/ a význam v celostní medicíně 

Místo - uveďte název stanoviště 

Zima – od kdy, do kdy 

Sádky – počet vysazených ryb  

Výtěr – termín 

Násada – hmotnost/ počet 

Krmení – dávka/ počet/ objem 

Výlov – termín/ počet dospělých ryb/ chovných ryb 

  

                                                           
4 Rybářství osnova  files.rybarikyjov.cz/200020825-3dc163eed6/rybarstvi.pdf 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwj_y4Sh4NTfAhXH1SwKHUo9BrIQFjAEegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Ffiles.rybarikyjov.cz%2F200020825-3dc163eed6%2Frybarstvi.pdf&usg=AOvVaw1k0oN2kE8uHluEo8-EeQLA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwj_y4Sh4NTfAhXH1SwKHUo9BrIQFjAEegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Ffiles.rybarikyjov.cz%2F200020825-3dc163eed6%2Frybarstvi.pdf&usg=AOvVaw1k0oN2kE8uHluEo8-EeQLA
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5. třída  Z.Š. chov ryb, rybnikářství pro rychlou orientaci pomocí šipek zakreslete a zapište 

údaje z tabulky. 
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Rok/užití Místo Zima-led Sádky Výtěr Násada Krmení Výlov 
2018/kůže Rybník 3 3.1-15.2. Tylov Tylov 2100ks/pstruh 20t,hnoje/10tun 

mláto 
1800kg 
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6. třída Z. Š. Chov hospodářských zvířat. 
Chov hospodářských zvířat - celoroční produkce masných a mléčných výrobků, vajec, také 

kůže, kosti, rohoviny pro řemeslnou výrobu,  pro potřeby regionálního trhu, produkce 

organických hnojiv.  

Hospodářská zvířata jsou neoddělitelnou součástí trvale udržitelné lidské společnosti. 

Člověku umožňují zúrodňovat, obhospodařovat půdu, zajišťují mu obživu, mléko, vejce, peří, 

vlnu, maso, kůže, hnůj. Hospodářství založené na lidské a zvířecí práci, jejíž energie směřuje 

k zúrodňování půdy, vytváření humusu, zvyšování objemu organické hmoty a vody v půdě je 

trvale udržitelné a zajišťuje trvale udržitelný rozvoj nejen lidské společnosti, ale i celé 

biosféry. 

Hospodářská zvířata stejně jako člověk, jsou součástí ekosystému. Biodiverzita ekosystému je 

omezena mezí únosnosti krajiny, tzn. na daném území může žít pouze omezený počet 

organismů, jejich množství závisí na objemu humusu v půdě, tedy objemu potravy, vody a 

stanovišť, kterou ekosystém svým obyvatelům poskytuje. Aby ekosystém dosahoval maxima 

své únosnosti, tedy počtu organismů, které v ekosystému trvale nalézají potravu, vodu a 

útočiště, je nezbytné, aby člověk uspokojoval pouze své osobní základní životní potřeby 

(potrava, voda, útočiště, učení, socializace). Trvale udržitelný rozvoj je rozvojem lidského 

vědomí a ducha, lidské kultury. Tedy rozvojem osobnostním, ne materiálním. Materiální 

rozvoj vždy vede zákonitě k zániku ekosystému, čehož je důkazem historický vývoj lidstva. 

Všechny dosavadní civilizace překročili meze únosnosti krajiny a zanechaly po sobě poušť. 

Šlechtění, zušlechťování, kultivace rostlin, hospodářských zvířat za účelem zvyšování mezí 

únosnosti krajiny, objemu biosféry, humusu a vody je jedinou skutečně trvale udržitelnou 

metou rozvoje společnosti, která žije a je v souladu s Přírodou. Tedy žije trvale udržitelným 

způsobem. 

V této kapitole se učíte chovat, množit, šlechtit, vnímat potřeby a sociální chování 

hospodářských zvířat. 

Pamatujte: každý organismus, stejně jako vy, potřebuje vodu, potravu, útočiště, socializaci, 

učení.  Pokud se mu nedostává  jakékoliv z těchto osobních základních životních potřeb, trpí 

stresem, chorobami a navenek projevuje stresové obranné reakce. Proto pokaždé když pijete 

vodu a jíte potraviny, podívejte se kolem sebe, zda veškeré organismy ve vašem okolí, 

rostliny, živočichové mají dostatek vody a potravy. Dělejte vše tak, aby měli. 
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6. třída  Z.Š. chov hospodářských zvířat, do grafu doplňte opakující se údaje z tabulky. 
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Rok Druh/ 
Jméno/ 
číslo 

Věk Připouštění Termín 
porodu 

Počet 
narozených 
mláďat 

Dojivost/ 
Snůška/ 
přírůstek 

Krmná dávka 

2018 Kůň/Nela/147 14 3.8.2018 3.8.2019 1 - Seno, ad. Libitum, 
pastva, mrkev, liz 
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7. třída Z.Š. obecní komunita, řemeslná výroba 
Obecní komunita, řemeslná výroba – služby pro zajištěni základních životních potřeb 

komunity, sociální služby (sirotci, mentálně postižené, senioři), kulturní tradice, zvyky. 

Obecní komunita, stejně jako stádo u zvířat, umožňuje jedinci zajištění osobních základních 

životních potřeb. Aby byla funkční a plnila svou sociální funkci, má být založena na sdílení jak 

životního prostoru (půdy), tak zdrojů potravy, vody, včetně práce. Základním předpokladem 

funkční obecní komunity je dobrovolná skromnost, tedy její členové mají uspokojené osobní 

základní životní potřeby a nadbytečnou energii investují do kultivace, zušlechťování, rozvoje 

schopnosti společnosti dosáhnout trvale udržitelného rozvoje. 

Společností rozumíme Přírodu, jejíž je lidská společnost neoddělitelnou součástí. Dochází-li 

k zániku Přírody na jakémkoliv území, dochází souběžně i k zániku všech ostatních kultur 

obývajících dané území. Tedy i lidské kultury. 

Člověk je neoddělitelnou součástí přírody. 

Každá společnost, stádo, má své vůdce. Těmi jsou jedinci schopni v každé situaci jednat 

správně, tedy tak, aby stádo, společnost mohla žít trvale udržitelným způsobem rozvoje na 

území, které obývá. Vůdce stáda nepobírá žádné výhody za plnění své funkce nadto, že je 

povinen předat své geny a zajistit společnosti potencionálního vůdce stáda se stejnými, nebo 

lepšími schopnostmi. Vůdcem stáda je vždy jedinec s nejlepší kombinací sociálních, 

kulturních, fyzických vlastností. Stádo má mnoho jedinců – „buněk“ a každá má 

nezastupitelnou úlohu, ale je nahraditelná. Stádo svého vůdce volí každý rok, a vůdce stáda 

musí obhájit svoji pozici, každý člen stáda se účastní výběru vůdce stáda. Základním kritériem 

je sociální, morální chování a fyzická zdatnost. Vůdcem stáda nesmí být asociální jedinec, 

deprivant. Ten, pokud je odhalen, je na místě zabit, jeho geny se nesmí rozmnožit, jelikož by 

ohrozil život stáda tím, že upřednostňuje své osobní zájmy nad zájmy Přírody, které je stádo 

neoddělitelnou součástí. Vůdce stáda je jedinec s velkou zodpovědností, k čemuž má 

odpovídající schopnosti. Z vůdcovství neplynou žádné bonusy. Vůdce stejně jako každý jiný 

člen stáda je jeho součástí se všemi právy a povinnostmi každého člena. Jedná se o funkci, ke 

které vůdce zavazují jeho schopnosti. 

V této kapitole se zaměříte na poznání fungování a principů obecní komunity, které jste 

součástí. Hlavním cílem je rozpoznat, zda vůdcové společnosti, obecní komunity jsou 

skutečně pravými vůdci, vedou společnost směrem trvale udržitelného rozvoje společnosti, 

jejich jediným zájmem je trvale udržitelný rozvoj společnosti. Jejich činy vykazují sociální, 

morální a fyzické kvality vůdce. Zda svoji funkci vykonávají nezištně na základě svých 

skutečných morálních, sociálních a fyzických vlastností a ty plně uplatňují pro blaho a trvale 

udržitelný rozvoj společnosti. 

Dále se zaměříme na další členy společnosti, jejich sociální a morální hodnoty a funkce. Je 

komunita schopna dosáhnout samozásobitelství, mají její členové dostatečný morální a 
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sociální kredit umožňující jim žít v sounáležitosti, sdílet, komunikovat, rozvíjet společnost 

trvale udržitelným způsobem rozvoje. 

Jaké je třeba realizovat ve společnosti změny, jaká řemesla a schopnosti, morální a sociální 

vlastnosti chybí členům obecní komunity k dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti? 

Jaké jsou Vaše nejlepší schopnosti, které můžete nabídnout společnost, Přírodě abyste 

přispěli k trvale udržitelnému rozvoji společnosti, obecní komunity, které jste součástí? 

Jaké hodnoty a vlastnosti byste chtěli získat, aby Váš život byl prospěšným pro obecní 

komunitu a Vy našli své sociální uplatnění a status, který komunitě pomůže k dosažení trvale 

udržitelného rozvoje? 

Jaká by měla být struktura, vlastnosti, morální, sociální, fyzické členů obecní komunity aby, 

dosáhla schopnosti trvale udržitelného rozvoje? 

Potřeby a nároky každé komunity na své členy se Liší v závislosti na klimatických a přírodních 

podmínkách, které komunita obývá. 

Popřemýšlejte: 

Jaké jsou přírodní podmínky Vaší obecní komunity? 

Jaká jsou omezení a předpoklady pro dosažení trvale udržitelného rozvoje Vaší komunity? 

Jaká jsou omezení a předpoklady pro dosažení Vašeho osobního růstu tak, aby přispěl 

k trvale udržitelnému rozvoji společnosti? 

V jakých oblastech Vaše komunita překračuje meze únosnosti krajiny? 

Jaká opatření je třeba přijmout, aby nedocházelo k překročení mezí únosnosti krajiny? 

Jak tato opatření realizovat? 

Co jste schopni udělat dnes, za rok, deset let, aby byla tato opatření realizována? 

Jaký postup zvolíte k realizaci opatření vedoucích k trvale udržitelnému rozvoji Vaší komunity 

v mezích únosnosti krajiny? 

Jaké budou Vaše reálné kroky, které uděláte dnes, zítra, za týden, za rok aby Vaše komunita 

dosáhla trvale udržitelného rozvoje společnosti v mezích únosnosti krajiny? 

Co je pro Vás v životě nejdůležitější? 

Bez čeho nemůžete žít? 

Jaký je smysl Vašeho života? 

Jak byste se chtěli jmenovat? 
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7. třída  Z.Š. obecní komunita, řemeslná výroba 
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Jméno Zemědělec Chovatel Sadař 
včelař 

Rybář Lesník Řemesla 
kov 

Řemesla 
dřevo 

Dělník Řemesla 
potraviny 

Franta 
Navrátil 

Běžná zelenina Prasata, 
slepice 

vinař - - - Truhlář, 
tesař 

ano řezník 
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8. třída  Z.Š. příprava a realizace vlastního projektu 

samozásobitelství 
V této kapitole začnete přemýšlet o sobě a svém vlivu na prostředí, které obýváte a které 

Vám zajišťuje podmínky k životu, dozvíte se o možnostech změnit sebe a tím i ovlivnit vývoj 

komunity, světa ve Vašem okolí směrem k trvale udržitelnému rozvoji. 

Prvotní je vždy změna v mém myšlení. Mé myšlení není mé, ale je součástí přírody. Mělo by 

se zabývat širším okruhem zájmu, než kam sahá moje tělo. 

Pokud dokážete rozšířit okruh svého myšlení dále za hranice svého těla, uspokojování svých 

potřeb, začněte si všímat jaké příčiny a důsledky má uspokojování Vašich osobních potřeb. 

V ten okamžik začnete vidět a vnímat sebe a život v širších souvislostech a vztazích.  

Např. sedím u počítače ve vytápěném zařízeném pokoji, hraju hru. Počítač spotřebovává 

elektřinu, mé tělo jídlo. Výroba, doprava počítače zatěžuje životní prostředí. Výroba, 

distribuce elektřiny zatěžuje životní prostředí. Potraviny, nakoupené z obchodu, a jejich 

distribuce zatěžují životní prostředí. Vydělávání peněz zatěžuje životní prostředí. Utrácení 

peněz, jelikož platíme daně, zatěžuje životní prostředí. 

Vidíte, že žít trvale udržitelným způsobem je snadné - stačí přestat sedět u počítače, 

vydělávat peníze, vyrábět elektroniku, dovážet potraviny, nakupovat v obchodě, vyrábět a 

spotřebovávat elektrickou energii. Utrácet peníze a platit daně. 

Nyní je na Vás, abyste navrhli a začali realizovat vlastní cestu, o které si myslíte, že přispěje 

k trvale udržitelnému rozvoji společnosti v mezích únosnosti krajiny, která Vám zajišťuje 

osobní základní životní potřeby. 

Začínáme stanovením osobních základních životních potřeb. 

Jsou to potřeby, bez nichž nemůžete žít a dosáhnout osobního štěstí. Přitom však musí být 

dosažitelné pro každého, aniž by jejich zajištění každému nepřekročilo mez únosnosti krajiny. 

Např. jíte ovoce. V obci, kde žijete je určité množství ovocných stromů. Každý člověk 

spotřebuje průměrně 100 kg ovoce za rok. V obci žije 2000 lidí. Je třeba, aby v obci pro 

uspokojení potřeby lidí po ovoci bylo vypěstováno dvě stě tun ovoce. Ale v obci žijí i ptáci, 

hmyz, myši, polní a lesní zvěř, hospodářská zvířata a ti všichni rovněž potřebují ke svému 

životu ovoce. Je třeba zajistit ovoce i pro ně. Tedy potřebujeme vypěstovat více tun ovoce 

než pouze pro lidskou spotřebu. 

Např. jíte ryby. V obci, kde žijete je určité množství vodních ploch. Každý člověk spotřebuje 

průměrně 11 kg ryb za rok. V obci žije 2000 lidí. Je třeba, aby v obci pro uspokojení potřeby 

lidí po rybách bylo vychováno 22 tun ryb. Ale v obci žijí i ptáci, zvěř, dravé ryby a ti rovněž 

potřebují ke svému životu ryby. Je třeba zajistit ryby i pro ně. Tedy potřebujeme vypěstovat a 

zajistit trvale udržitelné podmínky pro život více tun ryb než je lidská spotřeba.  
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Např. pijete vodu, doma otočíte kohoutkem a voda nateče. Ale v obci, na polích, v lesích žijí i 

rostliny, živočichové, houby, půdní organismy, hmyz, všichni potřebují ke svému životu vodu. 

Množství vody je omezené, můžeme tedy spotřebovat pouze tolik vody, aby ji bylo v krajině 

pro všechny dostatek, můžeme ale udělat opatření jako je změna hospodaření na orné půdě, 

zrušení pastvin, výsadba dřevin  v krajině, zrušení meliorací, vrácení původního charakteru 

vodním tokům, budování rybníků, tůní, mokřadů, aby jí bylo v krajině více, volné i vázané 

v organické hmotě. 

Např. jíte chléb. Aby chléb mohl být, musel nějaký člověk dávno pradávno a po něm stovky 

dalších lidí šlechtit divoké trávy v ušlechtilý obilný klas, každý rok obilí vymlátit, uskladnit a 

znovu zaset, z každé sklizně část ponechat pro výsev a tak po tisíce let. Dnes jíte chléb, obilí 

pochází z neznámého, vzdáleného pole, sklidily a semleli ho stroje v továrně, přepravili 

kamiony a v další továrně upekly chléb, který kamiony přivezli do obchodu. Pokud 

vypěstujete obilí, semelete v mouku a upečete chléb ve Vaší komunitě, bude tento chléb 

jedním z pilířů trvale udržitelného rozvoje Vaší komunity. 

Např. pole v obci, kde žijete, jsou kamenitá, tvrdá, s malým objemem humusu. Aby na těchto 

polích cokoliv vyrostlo, je třeba aplikovat postřiky a anorganická hnojiva. Hnojiva a 

agrochemikálie zůstávají v půdě, vypěstovaných rostlinách, vodě. Umírají ptáci, hmyz i polní 

zvěř. Orba je již zcela nemožná, jelikož půda ve spodních vrstvách je zcela mrtvá, bez živin a 

života. Pokud pole rozdělíte pásy ovocných dřevin, začnete chovat hospodářská zvířata, 

produkovat hnůj, hluboko orat, pěstované rostliny na polích vhodně kombinovat, dosáhnete 

vysoké a trvale se zvyšující úrodnosti v závislosti na objemu organické hmoty, humusu 

v půdě bez použití agrochemikálií těžké zemědělské techniky a vstupů zvenčí, nafty, oleje, 

chemikálií. 

Základem každého Vašeho komunitního projektu bude vždy Váš vlastní postoj k místu, kde 

žijete. Smysluplné a trvale udržitelné projekty budou mít ti z Vás, kteří myslí v širších 

souvislostech a nehledí pouze na osobní prospěch. Těmto z Vás je třeba  přispět svojí 

pomocí, neboť není smyslem realizovat stovky projektů, stačí jeden, na kterém se společně 

domluvíte a společným úsilím dotáhnete do konce, každý z Vás si vezme jednu dílčí část, na 

které bude pracovat a společně vytvoříte velké dílo, které by jste každý sám nikdy nezvládli. 

Příklady: 

Obecní školka ovocných dřevin, která produkuje a rozdává ovocné dřeviny komukoliv 

zdarma. 

Realizace vodních ploch v krajině,  

Revitalizace vodních toků 

Výsadby krajinných prvků z výsevu  

Výsadba prvků ÚSES z dvouletých generativně množených sazenic 
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Realizace obecních sadů 

Včelnice 

Sedmipolní hospodaření 

Chovná stanice drůbeže 

Šlechtitelská stanice zemědělských plodin 

Revitalizace šedých ploch v obci 

Založení spolku ovocnářů 

Založení spolku chovatelů 

Založení spolku zelinářů 

Založení obecního lesa na neplodné půdě 
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8.třída Z.Š. příprava a realizace vlastního projektu samozásobitelství 
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Název projektu: 

Krátký popis projektu: 

 

Realizátoři projektu, členové skupiny: 

 

Výše celkových nákladů projektu (Kč):  

Seznam potřeb k úspěšné realizaci projektu: 

 

 

 

 

 

Popis postupu realizace projektu  
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Popis postupu realizace projektu 
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Popis postupu realizace projektu 
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Výstupy projektu (počet účastníků projektu a jejich věkové skupiny): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přínos projektu pro cílové skupiny: 

 

 

 

 

 

Celkové zhodnocení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis 
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9. třída Z.Š. realizace, udržitelnost projektu samozásobitelství 
 

Milí mladí přátelé, Váš komunitní projekt má za sebou první rok, věřím, že máte radost 

z výsledků své práce a jsou Vám motivací k pokračování v činnosti, s kterou jste započali v 1. 

třídě. 

Za 8 let školní docházky jste v této učebnici, kterou sami tvoříte na základě svých zkušeností 

ověřených praxí nashromáždili údaje a informace, které budete dále rozvíjet a využívat. 

V této kapitole budete pokračovat nadále v projektu z osmé třídy.  

Rozvíjet, doplňovat, hledat možnosti a podporu k jeho pokračování a hlavně zajistit jeho 

udržitelnost, tento projekt je tím nejdůležitějším, co Vám studium na základní škole nabízí, 

v něm zúročujete veškeré dosavadní zkušenosti a znalosti, rozvíjíte komunikační dovednosti, 

sociální jednání a učíte se spolupráci. Vše provádíte v praxi. Poznáváte sami sebe, v čem jste 

nejlepší, a čím můžete být prospěšní druhým a zajistit sobě obživu. Tak aby obec, v které 

žijete se rozvíjela trvale udržitelným způsobem rozvoje. 

Svět máte ve svém srdci, hlavách a rukách. 

Proto vždy prvně prociťuj, potom přemýšlej o svých pocitech a nakonec jednej. 

Úspěšná realizace projektu trvale udržitelného rozvoje v mezích únosnosti krajiny je jedním 

z nejdůležitějších činů, kterými můžete být prospěšní komunitě, společnosti, přírodě. 

Zajišťujete jeho realizací možnost žít a přežít v místě bydliště nejen Vám, ale i všem ostatním 

obyvatelům ekosystému. 

Podílíte se na trvale udržitelném rozvoji společnosti. Díky Vašim morálním, sociálním, 

fyzickým schopnostem, které využíváte pro blaho všech. A tím dosáhnete osobního štěstí. 
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9. třída  Z.Š. realizace, udržitelnost projektu samozásobitelství 
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Učebnice Samozásobitelství (část 

druhá). Pro střední školy, gymnázia, 

odborná učiliště 
 

1.třída S.Š.– opakování zkušeností Z.Š., založení skupiny, příprava 

projektu environmentálního sociálního podniku, založení školky 

ovocných dřevin 

 

 



88 
 

Milí přátelé, již jste rozhodnuti a směřujete jasně životní cestou vybaveni k tomu 

přiměřenými schopnostmi, které vám umožňují být prospěšní druhým a tím si zajistit osobní 

základní životní potřeby. Každý člověk je neoddělitelnou součástí přírody, každý člověk by se 

tak měl chovat. K tomu ho příroda vybavila odpovídajícími schopnostmi a jimi předurčuje 

k jakému povolání se člověk více hodí. Dosáhne nejlepších výsledků pro trvale udržitelný 

rozvoj společnosti. 

Někdo je předurčen k pomoci lidem, jiný rozumí zvířatům, stromům, květinám. Někdo je 

lepší zemědělec, protože rozumí půdě. Jiný řemeslník pracující s kovy, zpracovávající dřevo, 

kámen. Další nic nevytváří, ale ovládá sílu vody a ohně, ten je skvělým mlynářem…. 

Je množství řemesel a profesí, bez nichž by trvale udržitelný rozvoj v mezích únosnosti 

krajiny byl zhola nemožným. Je množství řemesel a profesí, které jsou zcela zbytečné a 

naopak trvale udržitelný rozvoj v mezích únosnosti krajiny znemožňují. Na to však přijdete 

velmi brzy sami v okamžiku, kdy začnete s realizací projektu trvale udržitelného rozvoje 

společnosti v obci, kde žijete. 

V této kapitole zopakujete a porovnáte údaje z Vaší praxe a spolužáků z jiných oblastí. Zjistíte 

mnoho zajímavých odlišností a poznáte základy, které formovaly tamější kulturu. 

Na základě podobných schopností a zájmů vytvoříte skupiny, třídní spolky, v kterých budete 

realizovat projekt sociálního podniku. Cílem environmentálního sociálního podniku je 

dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti v mezích únosnosti krajiny. Environmentální 

sociální podnik respektuje přirozený potenciál krajiny, ekosystému a dále ho rozvíjí. 

V rámci třídy je lepší založit více spolků a neomezit jejich členství pouze na třídní kolektivy. 

Do spolků pozvěte i přátele z obcí, kde žijete. Projekt sociálního podniku má mít reálnou 

podobu a reálný výstup, kterým může být třeba i Vaše pracovní místo. Pokud projekt 

zrealizujete pořádně, budete mít po ukončení čtvrtého ročníku připraveno smysluplné 

pracovní místo v místě bydliště. Vaše práce bude přinášet lidem užitek a Vám zajistí osobní 

základní životní potřeby. Svým dílem tak přispějete k trvale udržitelnému rozvoji společnosti 

v mezích únosnosti krajiny v místě bydliště. 

Ať již Váš záměr bude jakýkoliv, vždy je nezbytné začít založením spolku, pěstováním, 

výsadbou dřevin, zúrodňováním půdy zavedením sedmipolního hospodaření. Zvyšováním 

objemu humusu a vody v půdě. 

Zamyslete se nad tématy: 

Krátké dodavatelské řetězce 

Stále větší stresová zátěž obyvatel ve městech  

Globální problémy lidstva 
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Problémy venkova: nezaměstnanost, migrace obyvatel z venkova do měst, úpadek kulturních 

hodnot a tradic, stárnutí populace na  venkově, nedostatečné sociální jistoty, celkově 

neperspektivní stav obyvatel venkova 

Přečtěte si presentaci „Environmentální sociální podnikaní“  (přechod 

ctrl + kliknutí) 

1. třída S.Š. 

 

 

 

 

 

  

https://docs.wixstatic.com/ugd/345a8f_6c34110ee7b6401c8bb21445fb08fa15.pdf
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Titul Jméno Příjmení 
 
Jméno osoby, osob 
 
Fyzická osoba Fyzická osoba podnikající Právnická osoba 
obec/část obce: č. orientační 
okres: 
telefon: 
 e-mail 
Adresa ulice:  
č. popisné 
Název:  
IČ:  
DIČ: 
www: 
PSČ: 

 
Údaje o akci / projektu 
Stručný popis akce / projektu, záměr, zdůvodnění: 
 
Každý den z krajiny mizí stromy, voda, hmyz, ptáci. 
Každý den přibývá aut, silnic, urbanizované plochy. 
Kulturní krajina se tak mění v zelenou poušť, nebo šedé plochy. 
Bude-li toto tempo pokračovat, bude nejlépe se odstěhovat někam jinam. Ale není kam. 
Kultura je odjakživa spojena s kultivací krajiny a jejím uctíváním. Dnes jsme svědky zániku 
kultury spolu s devastací krajiny. 
Stromy, keře a byliny jsou základním prvkem zachovávajícím v krajině život. Počet stromů, 
keřů, bylin v krajině je přímo úměrný biodiverzitě krajiny a její schopnosti obnovovat život při 
zachování ekosystémové stability. 
 
Tento projekt vypisujeme s jediným záměrem: navýšit počet stromů v krajině, seznámit 
veřejnost se zásadami správné péče o ovocné dřeviny, oživit kulturní tradice a návyky spjaté 
s výsadbou, množením, pěstováním ovocných dřevin a sklizní, zpracováním jejich plodů. 
 
Územní působnost akce / projektu:  
Místo realizace:  
Datum zahájení:  
Datum ukončení  
Termín realizace akce / projektu (pokud je to možné, uveďte přesný termín dd.mm.rrrr):: 
Kontaktní osoba: 
Titul:  
Jméno:  
Příjmení:  
ulice:  
č. obec 
č. orientační 
Adresa (sídlo) 
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Rozpočet akce / projektu: 
Celkové předpokládané výdaje akce/projektu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Doplňující informace 
Cílem projektu je oživit kulturní návyky spojené s péčí, výsadbou a pěstováním ovocných 
dřevin. Podpořit komunitní život v regionu. 
 
 
 
 
 
 
Cíl projektu 
Kultura regionu je postavena na základech zemědělského roku a od něho odvozených 
rituálů. Strom byl se zanikající kulturou této oblasti neodmyslitelně spojen na každém kroku. 
Návrat stromů do blízkosti lidských sídel a jejich přítomnost v lidském životě je součástí 
kultury regionu. 
 
 
 
 
Zdůvodnění projektu 
Více stromů v krajině oživí krajinu nejen přítomností člověka, ale i hmyzu a ptactva. Stromy 
spojují člověka s přírodou stejně jako země z které vyrůstají, jejich kořeny se stanou kořeny 
na kterých opět vyroste kmen a kvetoucí koruna lidského kulturního projevu. 
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Cílová skupina projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předpokládaný přínos projektu 
 
Další údaje 
 
Počet oslovených (např. 
návštěvníci, diváci, 
posluchači, náklad knihy) 
 
Počet aktivních účastníků 
akce (účinkující, 
vystupující). 
 
Popis způsobu prezentace 
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2. třída S.Š. formování a realizace projektu 7-mi polního 

hospodářství v rámci environmentálního sociálního podniku 
 

Základem každého environmentálního sociálního podniku jsou vstupní zdroje: půda, lidé, 

rostliny, zvířata, voda, oheň. Ty je třeba získávat v místě realizace projektu. Zdroje je 

nezbytné získávat z obnovitelných zdrojů. Podmínkou veškeré Vaší práce je půda. Čím je 

půda, kterou obděláváte, kvalitnější, tím větší máte úrodu a tedy více zdrojů. Vše se odvíjí od 

objemu organické hmoty na m2 obdělávané plochy, biodiverzity, zdravého a stabilního 

ekosystému. 

Tím by měl začít každý z Vás: každý spolek by měl začít zúrodňovat půdu, zvyšovat objem 

organické hmoty v půdě, tím zvyšujete i objem vody, mykorhizních společenstev, půdních 

mikroorganismů. Pro zkvalitnění půdy je důležité mít zdroj organických hnojiv, kompost, 

hnůj, spadané listí. Dále je nezbytné zamezit působení erozních činitelů, které rovněž snižují 

kvalitu půdy. Toho dosáhnete rozdělením půdních bloků do menších celků a osazením 

vegetačními pásy generativně množených ovocných dřevin po vrstevnici. 

Patrně tedy začnete založením spolkové školky ovocných dřevin 

Výsadbami dřevin v krajině 

Zúrodňováním půdy 

Pěstováním zemědělských plodin 

Pořízením technologií na zpracování ovoce a získávání osiva 

Uskladněním ovoce a zemědělských plodin. Zpracování a finalizace zemědělských plodin 

v potraviny určené pro obyvatele obce kde spolek působí. 

To se neobejde bez řemesel kovář, Kolář, tesař, Pilař, brašnář, sedlář, truhlář, zedník, pekař, 

krejčí, koželuh, řezník, švec, klempíř, pokrývač. 

Žádný řemeslník však bez přístupu k surovinám nemůže nic vyrobit. A tak je důležité začít 

pracovat s půdou. 
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2. třída S.Š. formování a realizace projektu 7-mi polního hospodářství v rámci 

environmentálního sociálního podniku 
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Rok Parcela/ 
pole 

1. trať 2.trať 3.trať 4.trať 5.trať 6.trať 7.trať 

2018 Č.p 10 Hnůj/okopaniny Ozimá 
pšenice 

Hrách/ 
meziplodina 

oves vojtěška vojtěška vojtěška 

2019 Č.p 10 Ozimá 
pšenice/zelenina 

Hrách/ 
meziplodina 

oves vojtěška vojtěška vojtěška Hnůj/okopaniny 

         
         

         
         

         

         

         

         
         

         
         

         

         
         

         
         

         
         

         

         
         

         
         

         

         
         

         
         

         
         

         

         
         



96 
 

 

Rok Parcela/ 
pole 

1. trať 2.trať 3.trať 4.trať 5.trať 6.trať 7.trať 
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Rok Parcela/ 
pole 

1. trať 2.trať 3.trať 4.trať 5.trať 6.trať 7.trať 
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3. třída S.Š. – v rámci environmentálního sociálního podniku 

založení sadu, rybníku,  lesa, chovu, dokončení, udržitelnost 

projektu sociálního podniku. 
 

V předchozích kapitolách jste se naučili pěstovat stromy, rostliny, chovat zvířata, poznali 

jejich potřeby a pochopili vzájemné vazby. Nyní na základě svých zkušeností můžete 

uskutečnit trvale udržitelný rozvoj místa, které je Vám domovem. Znáte již mnoho z jeho 

zákonitostí a specifických podmínek. 

Na základě souboru všech znalostí můžete komunitu obce dovést k trvale udržitelnému 

rozvoji společnosti v mezích únosnosti krajiny.  

O tom, jakým směrem se bude Spolkový sociální podnik rozvíjet, máte již zcela jasno, a tento 

směr je hlavním. Patrně však zjišťujete, že podmínky Vám umožňují rozšířit okruh zájmu i do 

dalších oblastí. Přichází další lidé, které Vaše činnost zajímá a chtěli by se přidat k činnosti 

spolku. Jenže jejich schopnosti je předurčují k jiné činnosti. Vytvořte tedy nový okruh zájmu a 

nabídněte jeho řízení nově příchozím lidem.  

Novou činností spolku může být lesní hospodářství, rybníkářství, ovocnářství, zelinářství, 

zpracování zemědělských plodin, finalizace produktů, potravin, přidružená řemeslná výroba. 

Hlavně vždy mějte na paměti lásku k bližním a vnímejte jejich potřeby. 

Jelikož respektování existence a naplnění potřeb všech částí biosféry je základní podmínkou 

trvale udržitelného rozvoje společnosti v mezích únosnosti krajiny.  

Respekt, láska, sounáležitost, sdílení, slušnost, přátelství, solidarita, soužití a pokora jsou 

vlastnosti, které jsou pro Vás nejdůležitější. Budete-li se jimi řídit a naslouchat hlasu srdce, 

dokážete zajistit komunitě, v které žijete trvale udržitelný rozvoj v mezích únosnosti krajiny. 

Za což Vám budou vděčny hlavně ti, kteří přijdou po Vás. Vaše děti a děti jejich dětí. Neboť 

Vaším odkazem bude život v lásce a sounáležitosti s Přírodou. 
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3. třída S.Š. – v rámci environmentálního sociálního podniku založení sadu, rybníku,  lesa, 

chovu, dokončení, udržitelnost projektu sociálního podniku 
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Příprava, realizace projektové dokumentace 

1. Školka ovocných a lesních dřevin 

2. Zpracovna ovoce, moštárna se zaměřením na získávání osiva 

3. Výsadby dřevin, sady, lesy, krajinné prvky 

4. Sedmi polní hospodaření v meziřadí vegetačních pásů generativně množených 

ovocných dřevin, vodní prvky v krajině 

5. Pořízení mechanizace, stavba skladu 

6. Sýpka, sádky, včelnice, chlívy 

7. Mlýn 

8. Pekárna 

9. Povidlárna, sušárna ovoce 

10.  Pila, truhlárna 

11.  Chovná stanice, jatka 

12.  Kovárna, koželužna, brašnářství 

 

 Příprava realizace stavebně technických řešení projektu 

1. Školka ovocných a lesních dřevin 

2. Zpracovna ovoce, moštárna se zaměřením na získávání osiva 

3. Výsadby dřevin, sady, lesy, krajinné prvky 

4. Sedmi polní hospodaření v meziřadí vegetačních pásů generativně množených 

ovocných dřevin 

5. Pořízení mechanizace, stavba skladu 

6. Sýpka, sádky, včelnice, chlívy 

7. Mlýn 

8. Pekárna 

9. Povidlárna, sušárna ovoce 

10.  Pila, truhlárna 

11.  Chlívy, chovná stanice, jatka 

12.  Kovárna, koželužna, brašnářství 
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4.třída S.Š. – v rámci environmentálního sociálního podniku 

založení sadu, rybníku,  lesa, chovu, dokončení, udržitelnost 

projektu sociálního podniku 
 

Milí přátelé, letošní rok je pro mnohé z Vás posledním rokem, kdy jste pod křídly rodičů a 

školy. Čeká vás cesta, kterou si někteří z Vás již připravili a to cesta odlišná od způsobu života 

Vašich rodičů i učitelů.  

Čeká vás usilovná práce plná potu a dřiny. Ale odměnou Vám je život, který se rodí pod 

Vašima rukama. Život, který je plodem Vaší Lásky a projevené úctě k Přírodě. 
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4. třída S.Š. – v rámci environmentálního sociálního podniku založení sadu, rybníku,  

lesa, chovu, dokončení, udržitelnost projektu sociálního podniku, 

Vzdělávání, budování komunity v místě bydliště, rozvoj kulturních aktivit v místě bydliště. 
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Realizace stavebně technických řešení projektu 

1. Školka ovocných a lesních dřevin 

2. Zpracovna ovoce, moštárna se zaměřením na získávání osiva 

3. Výsadby dřevin, sady, lesy, krajinné prvky 

4. Sedmi polní hospodaření v meziřadí vegetačních pásů generativně množených 

ovocných dřevin 

5. Pořízení mechanizace, stavba skladu 

6. Sýpka, sádky, včelnice, chlívy 

7. Mlýn 

8. Pekárna 

9. Povidlárna, sušárna ovoce 

10.  Pila, truhlárna 

11.  Chlívy, chovná stanice, jatka 

12.  Kovárna, koželužna, brašnářství 

 

 

Vzdělávání, budování komunity v místě bydliště, rozvoj kulturních aktivit v místě bydliště 
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zeleniny v ekologickém zemědělství). České Budějovice. [online]  
www2.zf.jcu.cz/~moudry/ecologica/zahradnictvi.pdf 
 

5. třída – chov ryb, rybnikářství 

1.  Bartošková, L. (2012) Rybníkářství a ryby v jihočeských rybnících (Výukový 
program pro ZŠ). Diplomová práce. České Budějovice [online]          
https://theses.cz/id/.../Rybnkstv_a_ryby_v_jihoeskch_rybncch_Vukov_program.pdf 
 

2. Rybářství – 1. část – rybářství obecné.  [online]          

files.rybarikyjov.cz/200020825-3dc163eed6/rybarstvi.pdf 

 

6. třída – chov hospodářských zvířat  

1. Zapletal, D., a Macháček, M. CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Multimediální učební 

pomůcka pro předmět Chov hospodářských zvířat a veterinární prevence. 

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO [online]  

https://docplayer.cz/4617268-Chov-hospodarskych-zvirat.html         

2. Kadeřábrova, I. (2011) Chov zvířat. Horky nad Jizerou: Střední odborná škola a 

střední odborné učiliště. [online]  

https://www.souhorky.cz/uploads/mediafiles/146/1345.pdf 

 

7. třída – obecní komunita,  řemeslná výroba  

1. Skřivánková, P. a kol. (2015). UČÍME ŘEMESLA. Říčany: Muzeum Říčany [online]      

https://skoly-orp-cb.eu/wp-content/uploads/2017/07/Učíme-řemesla-publikace.pdf 

2. Stará řemesla. Místo pro život - didaktický portál. mistoprozivot.cz › Pro učitele  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=26&ved=2ahUKEwiO3MbSr9TfAhXH_SwKHfeZBfk4FBAWMAV6BAgCEAI&url=http%3A%2F%2Fmatela.wz.cz%2Fdownload%2FVcelarsky_rok.pdf&usg=AOvVaw33yQzMhdpOdIQ3zTReq2kC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjziPXksdTfAhWbAWMBHZj9Aws4ChAWMAF6BAgFEAI&url=https%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fth%2Fcizvu%2FDP_LSi_Vcelarske_krouzky_FINVERZE.pdf&usg=AOvVaw2ZPxh2LLPcHBHcfUdcOcGC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwi68faY09TfAhXIC-wKHXUqBwcQFjAJegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fhome.zf.jcu.cz%2F~moudry%2Fmultif_zemedelstvi%2Ffrvs_pdf%2F4_OP.pdf&usg=AOvVaw3ogDwrcFcn19kzTPrmgtcX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjs-vae1tTfAhWhNOwKHeuBAu44ChAWMAF6BAgDEAI&url=http%3A%2F%2Fwww2.zf.jcu.cz%2F~moudry%2Fecologica%2Fzahradnictvi.pdf&usg=AOvVaw1RZ62yB6K8HSz33MbKcDMW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiLqsu-mdTfAhWN_aQKHQUuCUcQFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Ftheses.cz%2Fid%2Fot0vg2%2FRybnkstv_a_ryby_v_jihoeskch_rybncch_Vukov_program.pdf&usg=AOvVaw1LcLdeWKdDE6uYrBXXXkZb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=2ahUKEwigsJr3nNTfAhXq2OAKHYbACEs4ChAWMAl6BAgIEAI&url=http%3A%2F%2Ffiles.rybarikyjov.cz%2F200020825-3dc163eed6%2Frybarstvi.pdf&usg=AOvVaw1k0oN2kE8uHluEo8-EeQLA
https://docplayer.cz/4617268-Chov-hospodarskych-zvirat.html
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https://skoly-orp-cb.eu/wp-content/uploads/2017/07/U%C4%8D%C3%ADme-%C5%99emesla-publikace.pdf
https://skoly-orp-cb.eu/wp-content/uploads/2017/07/U%C4%8D%C3%ADme-%C5%99emesla-publikace.pdf
http://mistoprozivot.cz/index.php?id=3710
http://mistoprozivot.cz/index.php?id=3710
http://mistoprozivot.cz/index.php?id=3710
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8. třída – příprava a realizace vlastního projektu samozásobitelství 

1. Škantová, S. Principy ekologického zemědělství v samozásobitelství na českém 

venkově. Případová studie obce Strašín na Šumavě. Diplomová práce. [online]  

https://is.muni.cz/th/ep091/skantova_DP.pdf 

2. Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit [online]  

www.historickededictvi.com/?page_id=45 

3. Monasterium aneb Neboj se klášterů! [online]  monasterium.kub.cz/monasterium/ 

 

9. třída – realizace, udržitelnost projektu samozásobitelství 

Střední školy, odborná učiliště 

1.- 4. SŚ – environmentální sociální podnikání 

1. Presentace „Environmentální sociální podnikání“. (2019) Archiv Spolku ekologická 

organizace PagoPago. [online]  

https://docs.wixstatic.com/ugd/345a8f_6c34110ee7b6401c8bb21445fb08fa15.pdf 

2. Principy sociálního podnikání. 2012. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

[online]  www.mpsv.cz/files/clanky/9199/Seminar_pro_zadatele.ppt 

3. Venclík, M. Základní principy sociálního podnikání. Komora Sociálních Podniků [online]  

http://www.komora-socialnich-podniku.cz/wp-content/uploads/2014/03/Zakladni-

principy-socialniho-podnikani-KS-KSP-20150217.ppsx 

4. STRATEGICKÝ RÁMEC ČESKÁ REPUBLIKA 2030. [online] 

https://www.cr2030.cz/strategie/ 

Odborná literatura, k jednotlivým kapitolám, zemědělství, přírodní stavitelství, zemědělské 

stavby, sociologie, filosofie, morálka, náboženství, symbiotická planeta, občanská společnost, 

občanské právo. 
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