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Predslov 

Dňa 25. septembra 2015 krajiny Organizácie Spojených národov spoločne prijali 17 cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja - nazývaných aj Globálne Ciele - ako všeobecnú výzvu zameranú 

na ukončenie chudoby, na ochranu planéty a na zabezpečenie mieru a prosperity všetkých 

ľudí. Týchto 17 cieľov vychádza z úspechov Miléniových Rozvojových Cieľov a okrem iných 

priorít zahŕňa aj nové oblasti, ako sú zmena klímy, hospodárska nerovnosť, inovácie, 

udržateľná spotreba, mier a spravodlivosť. 

Vlády sa zaviazali pracovať na dosiahnutí týchto cieľov, ale na to, aby ich dosiahli musí každý 

urobiť svoj diel práce: vlády, súkromný sektor aj občianska spoločnosť. Cirkvi sú súčasťou 

občianskej spoločnosti a pracujú v mnohých smeroch, bojujú proti klimatickým zmenám a 

ekonomickej nerovnosti a podporujú udržateľnú spotrebu, mier a spravodlivosť. Pracujú na 

národnej úrovni, ale spolupracujú aj cezhranične. Od roku 2012 spolupracovali cirkvi v 

Nemecku, Švédsku, Lotyšsku, na Slovensku a v Dánsku na otázkach trvalej udržateľnosti. 

Každá z nich pracovala lokálne v relevantných a kontextuálnych spôsoboch, ale získavala aj 

pridanú hodnotu vo vzájomnom učení sa. 

V rokoch 2015-2017 spolupracovali títo partneri na projekte Vzdelávanie pre trvalo 

udržateľný rozvoj vo vidieckych oblastiach na Slovensku, Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a 

Dánsku v rámci programu ERASMUS PLUS. Cieľom projektu bolo vytvoriť vzdelávacie 

materiály, ktoré môžu pomôcť vzdelávať príslušné cieľové skupiny vo vidieckych oblastiach v 

rôznych otázkach trvalej udržateľnosti, aby mohli získať platenú prácu a lepšiu kvalitu života. 

Medzi cieľové skupiny patria prisťahovalci, starší ľudia žijúci v riedko osídlených oblastiach 

a ďalšie skupiny žijúce na miestach s nedostatkom pracovných príležitostí.  

Vzdelávanie pre trvalú udržateľnosť bolo spoločným cieľom projektu. Trvalo udržateľný 

rozvoj musí zahŕňať tri aspekty, ktoré sú úzko spojené: ekologická, sociálna a hospodárska 

udržateľnosť. Globálne ciele OSN sú integrované a udržujú v rovnováhe tri aspekty trvalo 

udržateľného rozvoja. Bolo to aj našou snahou a pokryli sme v našich materiáloch rôzne 

aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Národné situácie, potreby a metódy sa líšia - čo sa 

odráža aj v materiáloch, ktoré boli vypracované. Medzi vzdelávacie materiály patrí textová 

časť a testovacie materiály pre pedagógov a učiacich sa: 

1. Pestovanie potravín v bio - kvalite. Vzdelávací materiál pre záujemcov o trvalo udržateľné 

farmárčenie a ekologickú výrobu. Vypracovala Evanjelická cirkev augsburského vyznania na 

Slovensku. 

2. Získaj kontrolu nad energiou - staň sa inteligentným užívateľom energie. Vzdelávací 

materiál pre záujemcov o úsporu energie v budovách. Vypracovala diecéza Lund, Švédsko. 

3. Trvalo udržateľné energetické riešenia použiteľné v kostoloch a s cirkvou spojených 

budovách. Materiál pre záujemcov o trvalo udržateľné vykurovacie riešenia. Vypracovala 

Národná rada cirkví v Dánsku. 

4. V lese a na vidieku. Kreatívne a trvalo udržateľné využívanie prírodných priestorov, 

vypracované Evanjelickou akadémiou Sasko-Anhaltsko, Nemecko 
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Úvod 
Projekt „Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, 

v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku“ vypracovaný v rámci programu Erasmus+ sa 

zameriava na oblasť vzdelávania dospelých. V projekte boli zapojené organizácie z viacerých 

krajín na rôznom stupni ekonomického a kultúrneho rozvoja, a to z Nemecka, Švédska, 

Dánska, Lotyšska a Slovenska. Jedným z cieľov projektu bola aj výmena dobrých skúseností 

medzi nimi. V oblasti vzdelávania dospelých nie je v súčasnosti dostatok informácii 

a vzdelávacích programov, ktoré by motivovali dospelých k podnikaniu a k snahe o trvalo 

udržateľný rozvoj. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku spracovala 

v rámci projektu tému trvalo udržateľného rozvoja v rámci „Pestovania potravín v bio-

kvalite“ zacielenú na pestovanie zeleniny v komunitných záhradách a rodinných farmách. 

Výsledkom projektu je vzdelávací program je určený predovšetkým na vzdelávanie 

nezamestnaných. Materiál je však prostredníctvom www stránok voľne dostupný 

a použiteľný na vzdelávanie členov združení, organizácií i záujemcov o trvaloudržateľné 

pestovanie potravín z radov verejnosti. Vzdelávací program predpokladá prepojenie 

s praktickým tréningom.  

Vzdelávací program bude realizovaný prostredníctvom kurzu trvajúceho 5 týždňov, z toho: 

• 4 týždne  teória   

• 1 týždeň prax 

V každom týždni teórie budú 2 lekcie v trvaní 2 x 45 min. 

Týždeň praxe bude variabilný, môže to byť exkurzia alebo práca v teréne (napr. na farme) 

Projekt bude ponúknutý úradom práce, miestnym zastupiteľstvám, môže byť využitý aj v 

rámci menších komunít, napr. občianskych združení, neziskových organizácií, cirkevných  

zborov a pod. 

Na záver kurzu absolvent získa certifikát potvrdzujúci predmet a úroveň dosiahnutého 

vzdelania. Na zabezpečenie uznania výsledkov vzdelávania bude využitý systém Europass 

prostredníctvom Národných stredísk pre Europass (NSE), na Slovensku túto činnosť 

zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Financovanie kurzov bude z 

verejných financií (úrady práce), prostredníctvom grantových schém alebo na dobrovoľníckej 

báze. 
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1. I. Týždeň 

1.1. Lekcia 1 – Úvod do problematiky 

1.1.1. Legislatíva 

Je všeobecne známe, že na zdravie človeka významnou mierou vplýva kvalita výživy, kvalita 

prostredia, v ktorom žije a kvalita vzťahov medzi ľuďmi, s ktorými žije. V súvislosti s kvalitou 

výživy je treba zdôrazniť, že táto je výraznou mierou ovplyvnená skladbou jednotlivých 

druhov potravín, ich kvalitou a spôsobom, akým boli tieto potraviny vyrábané. Ako ukazujú 

výživové trendy vo svete, zelenina a ovocie vypestované bez použitia chemických 

prostriedkov sa stávajú dôležitým prvkom zabezpečenia kvalitnej a zdravej výživy.  

Pestovateľ zeleniny, ktorý sa chce uživiť predajom svojich výrobkov, musí rešpektovať 

súčasné požiadavky na kvalitu. Popri požiadavkách na vonkajšie znaky kvality zeleniny je 

dnes nevyhnutnou podmienkou vyhovieť aj prísnym kritériám vnútornej kvality.  

Dominantnou požiadavkou kvality je dnes kvalita s prívlastkom „bio“. Vedecký výskum a 

vývoj stále pokračuje, ale na mnohé otázky súvisiace s pestovaním ekologických výrobkov 

nemáme ani dnes jednoduché odpovede. Nemáme komplexný a preverený spôsob riešenia 

agronomických, environmentálnych, hospodárskych a sociálnych problémov, ktoré prináša 

ekologické poľnohospodárstvo. V ekologickom zeleninárstve je táto skutočnosť 

najvýznamnejšia. Zjednodušenie celého problému zákazom používania agrochemikálií je 

nedostatočné a neefektívne z hľadiska praxe. Ekologické pestovanie zeleniny by malo byť 

vyváženým systémom ekologických, hospodárskych a sociálnych požiadaviek. Musí byť 

v súlade s požiadavkou trvalej udržateľnosti, ktorá sa javí základnou.  

Množstvo informácií zahrnutých do tohto vzdelávacieho programu poskytne informačnú 

základňu na ktorej sa dá začať. Vždy bude ale nevyhnutné postupné obohacovanie sa ďalšími 

poznatkami, aby samotný proces pestovania nestagnoval a zároveň aby pomáhal zastaviť 

deštrukciu pôdy, krajiny a prispieval tak k tomu, aby ľudia žili v symbióze so svojím okolím. 

Zoznam použitej literatúry, uvedený na konci,  pomôže záujemcom o pestovanie rozšíriť si 

potrebné vedomosti. 

Aby sa pestovanie zeleniny mohlo nazývať BIO, musí spĺňať niekoľko požiadaviek, mnohé 

z nich vyplývajú z prirodzeného fungovania prírody (chemické alebo mikrobiálne procesy v 

pôde, klimatické vplyvy), iné sú zadefinované v legislatíve. Na Slovensku sa organické 

pestovanie riadi zákonom č. 224/1988 Zb. O ekologickom poľnohospodárstve a výrobe 

biopotravín, v znení zákona č. 415/2002 Z. z. Nový zákon č. 421/2004 Z. z. sa nazýva 

"kompetenčný zákon" a zaoberá sa otázkami kompetencií, registrácie a sankcií. Vzhľadom na 

medzinárodný dosah tohto vzdelávacieho programu nie je potrebné podrobne analyzovať 

legislatívne podmienky na Slovensku, túto časť vzdelávania bude potrebné doplniť v každej 

konkrétnej krajine, kde sa projekt bude realizovať podľa legislatívy týkajúcej sa bio 

pestovania platnej v danej krajine. 

1.1.2. Prečo pestovať potraviny v bio – kvalite  

Pokiaľ ide o spotrebiteľské preferencie a všeobecný trend smerom k zdravšiemu spôsobu 

výživy, zelenina je najžiadanejším ekologickým produktom. Prebytok na trhu alebo 

marketingové problémy sú prakticky vylúčené. Táto skutočnosť je dôležitým predpokladom 

pre vytvorenie malých rodinných fariem alebo spoločenstiev, čo by mohlo byť sľubným 

riešením problému vysokej miery nezamestnanosti vo vidieckych častiach krajiny. 
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Termín zelenina pokrýva široké spektrum pestovaných druhov rastlín. Odlišujú sa v nárokoch 

na pôdu, klimatické podmienky a pestovateľské technológie. V porovnaní s inou rastlinnou 

výrobou je pestovanie zeleniny výrazne náročnejšie vzhľadom na podmienky stanovišťa,  

vysokú úroveň odborných vedomostí a technologickú disciplínu. Pri prechode na ekologické 

poľnohospodárstvo sa tieto požiadavky ešte zvyšujú. Dôsledkom je, že zelenina sa pestuje 

minimálne. Napriek výraznému pokroku v tejto oblasti majú spôsoby riešenia tohto 

problému predovšetkým charakter všeobecných vyhlásení a čiastkových odporúčaní. Ak sa 

pozrieme na vzťah ľudstva a životného prostredia, ekologické poľnohospodárstvo je vnímané 

ako integrovaná súčasť trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Na túto skutočnosť je 

dôležité pamätať pri vytváraní akéhokoľvek nového poľnohospodárskeho systému. 

"Základom udržateľnosti v poľnohospodárstve a teda aj v zeleninárstve  je nekoncentrovať sa 

na optimalizáciu jednotlivých komponentov vo vnútri systému, ale zamerať sa na kompozíciu 

a dynamiku celého systému a snažiť sa optimalizovať efektívnosť systému ako celku.“ 

(DLOUHÝ, 1994). Trvalo udržateľný poľnohospodársky systém je ekologický a biologický 

vyvážený, ekonomický sebestačný, technický realizovateľný a sociálne akceptovateľný 

(DLOUHÝ,1995). Ekológia ako veda vzájomných vzťahov ukazuje, že život v prírode je 

založený na dynamickej rovnováhe a každý organizmus v prírode je na niečo "užitočný". 

Škody na pestovaných rastlinách nespôsobuje jednotlivý hmyz ani pôvodcovia chorôb rastlín, 

ale ich nadmerný výskyt a nízka vitalita pestovaných rastlín. Extrémne premnoženie 

„škodcov“ nie je príčinou, ale následkom porušenia rovnováhy. Ekologické pestovanie sa 

snaží nastoliť znova rovnováhu, aby bolo možné pri pestovaní využívať prirodzené procesy 

prírody. V ekologickom poľnohospodárstve, ktoré je integrovanou súčasťou trvalo 

udržateľného poľnohospodárstva sa uplatňuje heslo: Zdravá pôda = zdravé rastliny = zdravé 

zvieratá = zdraví ľudia. Zdravie pôdy je dané predovšetkým existenciou nespočetného 

množstva mikroskopických organizmov, ktoré v pôde žijú. Čím väčšie je druhové zastúpenie 

pôdnych organizmov, tým menšia je pravdepodobnosť, že na nej vyrastú choré rastliny. 

Pôdne organizmy sa starajú o tvorbu humusu, tvorbu štruktúry pôdy, sprístupňovanie živín 

pre rastliny.  Práve BIO pestovanie  nám poskytuje priestor a možnosť svojou činnosťou 

ovplyvňovať stav pôdy, na ktorej hospodárime, vodné hospodárstvo okolitej krajiny 

a prispieť i k celkovému skvalitneniu prostredia.  Bio pestovanie môže byť práve spôsob ako 

pôdu revitalizovať a tak podporiť prirodzený chod procesov v krajine, v ktorej žijeme. Máme 

tak možnosť stať sa  nie deštrukčným, ale obohacujúcim prvkom svojho okolia. Samozrejme 

dá sa to až vtedy, keď najprv pochopíme prírodné zákonitosti a súvislosti, uvedomíme si 

odhodlanie pre takúto cestu a až potom do nich budeme zasahovať.  Predkladaným 

materiálom sa v skrátenej forme snažíme záujemcov informovať o základných podmienkach 

zaistenia funkčnosti ideálu,  akým bezpochyby je trvalo udržateľný rozvoj, ktorého 

neoddeliteľnou súčasťou je aj ekologické poľnohospodárstvo.  

            

  Obrábanie pôdy „v malom” = eliminácia devastácie pôdy ťažkými mechanizmami 
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1.1.3. Postavenie zeleniny v systéme ekologického poľnohospodárstva 

Ako už bolo povedané, termín zelenina pokrýva široké spektrum pestovaných druhov rastlín. 

Odlišujú sa v nárokoch na pôdu, klimatické podmienky a pestovateľské technológie. V 

porovnaní s inou rastlinnou produkciou je pestovanie zeleniny výrazne náročnejšie a pri 

prechode na ekologické poľnohospodárstvo sa tieto požiadavky stále zvyšujú. Najdôležitejšie 

je mať kompletný funkčný a otestovaný systém, ktorý by riešil množstvo praktických 

problémov spojených s prechodom na ekologické poľnohospodárstvo. Napriek významnému 

pokroku majú spôsoby riešenia tohto problému charakter všeobecných vyhlásení a 

odporúčaní vhodných skôr pre záhradkárov a samozásobenie. Súčasná úroveň 

agronomických postupov alebo činností zodpovedných inštitúcií nemôže zaručiť 

poľnohospodárovi, že bude komerčne úspešný. Iba postoj a záväzok každého jednotlivého 

výrobcu zabezpečuje, že aj napriek všetkým ťažkostiam, ktoré tento postoj môže spôsobiť, sa 

dodržiavajú pravidlá ekologického poľnohospodárstva 

1.1.4. Komunitné pestovanie a rodinné farmy 

Rodinné farmy sa od komunitného spôsobu pestovania v mnohom líšia.  Rodinné farmy 
hospodária väčšinou na 
vlastnej pôde, preto k nej majú 
zodpovedný postoj. Vlastníci 
farmy rozhodujú o spôsoboch 
pestovania, striedaní plodín, 
nákladoch atď. Dopestované 
plodiny sú zvyčajne jediným 
zdrojom ich obživy, sú preto 
nútení pracovať zodpovedne 
a efektívne. Na rodinnej farme 
je tiež dlhodobá perspektíva, 
že tento spôsob hospodárenia 

bude mať v budúcnosti kontinuitu a že budúca generácia bude pokračovať v pestovaní a 
starostlivosti o pôdu. Spoločenstvo ľudí okolo komunitnej záhrady väčšinou hospodári na 
pôde, ktorá mu po právnej stránke nepatrí, vlastník pôdy ju poskytuje „do opatery“ 
komunite. Väčšinou je to len doplnková ekonomická činnosť - ľudia pestujú zeleninu na 
vlastné použitie, iné potreby sú pokryté z iných zdrojov. Preto neexistuje bezpodmienečný 
záväzok potomkov pokračovať v tejto činnosti. 
Členovia komunity sa musia dohodnúť a dodržiavať dohodu týkajúcu sa nákladov, spôsobov 
pestovania, investícií atď. Spoločenstvo vytvorené na základe spoločného záujmu 
o pestovanie bio zeleniny môže mať rovnaké ciele a výsledky ako rodinná farma, ak sa 
stretnú ľudia, ktorí to myslia s ekológiou vážne. Šetrne sa správať k pôde a svojmu okoliu, na 
to nemusí byť človek vlastníkom planéty, stačí pocit zodpovednosti voči krajine, v ktorej žije. 
Je potom ochotný vynaložiť úsilie na to, aby sa správal ekologicky a aby pri tom úsilí vydržal 
dostatočne dlho. Spoločenstvo takto zmýšľajúcich ľudí podporí svojich členov v ekologických 
postojoch. Jednotliví členovia si môžu pomáhať pri získavaní a šírení informácií, realizovaní 
svojich aktivít a prípadne sa navzájom kontrolujú. Výsledok v podobe vlastnej zdravej 
zeleniny i krajšej a zdravšej krajiny, v ktorej všetci žijú, je pre nich dostatočnou motiváciou, 
aby v takomto spôsobe pestovania pokračovali. Dôležité pritom je, aby sa vznikajúca 
komunita hneď na začiatku zhodla na základných princípoch a ďalej ich rozvíjala 
a dodržiavala. Komunitné hospodárenie je bytostne závislé na tom, aby sa pri rozhodovaní 
vždy dospelo ku zhode a aby sa rozhodnutia držali všetci členovia komunity. To, čo sa javí 
ako najväčšia slabina komunitného pestovania sa môže stať základom, na ktorom sa rozvinú 
zdravé vzťahy medzi jednotlivými členmi komunity, závisí to od správnych postojov členov. 
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1.1.5. Test z lekcie 1 

1. V ktorom zákone sú definované podmienky pestovania v ekologickom 

poľnohospodárstve ? 

a) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 1. októbra 1999 

č.3259/1999 

b) Zákon č. 421/2004 Z. z.,  tzv. "kompetenčný zákon" 

c) Zákon č. 224/1988 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín 

 

2. Kto zabezpečuje kontrolu v ekologickom poľnohospodárstve? 

a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 

b) Slovenská obchodná inšpekcia 

c) V každej krajine je to organizácia na to splnomocnená a certifikovaná  

 

3. Aký je rozdiel medzi ekologickým a trvalo udržateľným poľnohospodárstvom? 

a) Nemajú nič spoločné 

b) Ekologické poľnohospodárstvo je integrovanou súčasťou trvalo udržateľného 

poľnohospodárstva 

c) Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo je integrovanou súčasťou ekologického 

poľnohospodárstva 

 

4. V čom je bio zelenina lepšia ako bežne dostupná zelenina v obchodoch? 

a) Je lacnejšia, bežne dostupná bez námahy v obchodoch 

b) Je chutnejšia, má vyšší obsah živín, poskytuje dobrý pocit z pestovania 

c) Je lacnejšia, má vyšší obsah chemických látok a vitamínov. 

 

5. Aký je rozdiel medzi rodinnou farmou a komunitnou záhradou? 

a) Nie je medzi nimi  rozdiel 

b) Rozdiel je vo vlastníctve pôdy 

c) Rozdiel je vo vlastníctve pôdy a rozhodovacích kompetenciách  

Vyskúšajte on-line na  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4M3ASca-

eskUJZZIDZ4hZQM1H3fDPcGcmKagMt1twyW98NQ/viewform?usp=sf_link 

 

1.2. Lekcia 2 – Pôda 

1.2.1. Výber lokality a stanovišťa 

Pôda je dôležitým prvkom trvalo udržateľného 
poľnohospodárstva. Pri výbere pôdy na pestovanie 
zeleniny nie je v zásade možné uvažovať o 
kompromisoch. Požiadavky sú stanovené detailne 
v zákone 224/1988 Z.z. o ekologickom farmárčení 
a produkcii potravín, podmienky v iných krajinách sú 
pravdepodobne regulované ich legislatívou. 
 
Predstavme si, ako by mohlo vyzerať najoptimálnejšie 
riešenie – lokalita by mala byť chránená, aspoň 150 m 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4M3ASca-eskUJZZIDZ4hZQM1H3fDPcGcmKagMt1twyW98NQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4M3ASca-eskUJZZIDZ4hZQM1H3fDPcGcmKagMt1twyW98NQ/viewform?usp=sf_link
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od rušných ciest a oblastí potenciálneho znečistenia a ca. 350 m.n.m. V žiadnom prípade 
však nesmie byť v pôde prekročený limit zákonom stanovených rizikových látok – ťažké kovy, 
PCB a DDT. Vrstva ornice by mala byť od 0,4-0,6m a hladina podzemnej vody v hĺbke asi 1m. 
Ideálna pôda na pestovanie zeleniny je ľahká až stredná, mierne vlhká, piesková alebo hlinitá 
s dobrou štruktúrou, biologicky aktívna. Obsah humusu by mal byť približne 3-5%, pôdna 
reakcia neutrálna (pH 6,5 - 7,3). Ideálna pôda rýchlo schne, je dobre priepustná pre vodu a 
vzduch a má dobrú vodnú kapilárnosť.  
Samozrejme, ak máme k dispozícii konkrétnu lokalitu, na ktorej plánujeme začať s  

pestovaním BIO zeleniny, máme dané aj konkrétne pôdne pomery. Dobrým ukazovateľom 

akosti pôdy sú rastliny, ktoré na tejto pôde rastú prirodzene (buriny). Každá rastlina sa 

vyskytuje tam, kde má k tomu dobré podmienky, preto na základe výskytu niektorých burín 

vieme určiť vlastnosti pôdy, na ktorej rastú. Napríklad na kyslej pôde nájdeme rásť prasličku 

roľnú, na chudobnej piesčitej pôde pýr. Buriny tu nie sú na to, aby sme s nimi bojovali, sú 

ukazovateľom zdravotného stavu pôdy a zároveň pomáhajú udržať mikroklímu v pôde. 

Buriny môžu slúžiť aj ako zelená krycia vrstva a zelené hnojivo (napr. v prípade, že sú riadky 

zeleniny príliš široké), ale iba za predpokladu, že udržujeme rast buriny pod kontrolou. Berúc 

do úvahy, že rôzne druhy zeleniny majú rôzne požiadavky, takmer každá pôda (s výnimkou 

trvale devastovaných pôd) je vhodná na pestovanie niečoho. Najlepším spôsobom, ako získať 

informácie o druhoch a odrodách typických pre danú oblasť, je opýtať sa obyvateľov a 

pestovateľov, ktorí tam dlho žijú. Zachovanie a ďalšie rozšírenie takýchto druhov a odrôd je 

veľmi dôležitým trendom proti geneticky modifikovaným plodinám. Je to tiež najlepší spôsob 

ako zabrániť sklamaniu a strate plodín, ktoré sú pre danú oblasť nevhodné. Každý 

poľnohospodár môže mať pozitívny vplyv na kvalitu a mikroflóru pôdy, ak používa hnojivo 

šetrne, obohacuje pôdu o prírodné živiny a vyhýba sa chemickým prostriedkom na boj proti 

škodcom. 

V prípade, že pôda nie je vhodná na pestovanie a vyžaduje ošetrenie, farmár môže urobiť 

veľa krokov. Ak je pôda príliš kyslá, môže sa jej pH upraviť vápnom. Ak je pôda príliš ťažká s 

vysokým obsahom hliny, môže sa urobiť drenáž, zdvíhanie alebo pridanie piesku, aby bola 

pôda viac priepustná pre vodu. Takéto kroky sú kapitálovo náročné, ale majú dlhotrvajúci 

účinok a v prípade, že k dispozícii nemáme žiadnu inú pôdu, sú nevyhnutné. Je dôležité, aby 

tento pozitívny účinok bol v súlade so zásadami udržateľnosti života.  

Samozrejme je tiež možné žiť takým spôsobom, že nezasahujeme do životného prostredia. 

Príroda tu bola milióny rokov a nepotrebovala náš zásah. Ale ak potrebujeme využiť prírodu 

a dopestovávať si jedlo, mali by sme sa snažiť chrániť prírodu čo najviac. Musíme mať na 

pamäti, že používanie hnojív, ťažkých strojov na obrábanie pôdy, chemických postrekov na 

boj s burinami a škodcami a plytvanie vodou na zavlažovanie sú nezlučiteľné s ekologickým 

poľnohospodárstvom. 

1.2.2. Druhy pôdy a ich vlastnosti 

Podľa množstva jednotlivých mechanických častí 

delíme pôdy na ľahké, stredné a ťažké: 

Ľahká 

Piesočnatá – prevládajú v nej zrnká piesku (viac 

ako 90%),  je ľahká. Jej pozitívom je, že sa dobre 

sa obrába, ľahko preschne a rýchlo sa prehrieva, 

hlavne na jar. Negatívom je zase to, že voda ňou 
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preniká rýchlo k miestam, kam korienky sadeníc nedosiahnu a živiny odplavuje preč bez 

toho, aby rastliny mali šancu efektívne ich využiť.  

Pokus: Ak chcete zistiť, či je pôdy piesčitá navlhčite ju, stlačte ju v dlaniach a pokúste sa z nej 

urobiť  guľu. Nepodarí sa vám to, pôda sa vám bude mrviť a prepadávať cez prsty.  

Hlinito-piesočnatá – obsahuje 85-90% piesku, ostatok sú ílovité častice. 

Stredná  

Piesočnato-hlinitá – obsah ílu je menší ako 20%, 

patrí k stredne ťažkým pôdam, medzi prstami cítime 

jemné častice, dá sa vytvarovať do valčeka, ktorý sa 

však pri stáčaní rozpadáva. 

Hlinitá – obsahuje málo zŕn piesku, keďže dobre drží 

vodu dá sa tvarovať, obsahuje do 27% ílu. Negatívom 

je, že táto zem obsahuje málo vzduchu, je studená 

a na jar dlhšie trvá, kým sa prehreje.  V lete zase s ňou zase môže zle pracovať, keď vyschne 

a je tvrdá a kompaktná. Pozitívom je, že lepšie drží živiny, keďže voda ňou preniká pomalšie, 

preto je pre záhradníčenie vhodná. 

Prachovo-hlinitá až prachovitá – táto pôda obsahuje od 50 do 80% prachu, zvyšok tvorí íl.  

Vodu dokáže udržať dosť dlho, teda pomaly vysychá a je studená. Zároveň je však schopná 

dosť dlho udržať aj živiny, je preto pre záhradníčenie vhodná. 

Ílovito-hlinitá – blíži sa už k ťažkým pôdam, obsah prachu je 27-40%, zvyšok tvorí íl. Táto 

pôda je mazľavá, dlho ostáva mokrá, pri vysychaní praská, obsahuje málo vzduchu, je 

studená.  

Ťažká  

Ílovitá – ťažká mazľavá zemina, bez zrniečok 

piesku, obsahuje viac ako 75% ílovitých častíc. 

Každý z popísaných druhov pôd má samozrejme 

rôzne medzistupne, rôzny obsah humusu, rôznu 

hodnotu pH a rôzne množstvo a vitalitu 

mikroorganizmov žijúcich v pôde, počet dážďoviek 

a iných druhov hmyzu, ktoré ovplyvňujú rôznou mierou celkovú kvalitu pôdy.  

Keď chcete zistiť, aký typ zeme máte, naplňte sklenenú nádobu vzorkou zeminy zo záhrady, 

dobre pretraste a nechajte zem cez noc stáť. Na druhý deň budete vidieť, že zem v nádobe sa 

usadila v rozdielnych vrstvách. Na spodku ostal piesok, na vrchu íl a ostatné vrstvy medzi 

tým. Ich pomer bude odrážať typ pôdy vo vašej záhrade. 
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Nároky zeleniny  

Okrem vyššie zmienených všeobecných špecifikácii je dôležité mať na pamäti, že rôzne druhy 

zeleniny majú rôzne požiadavky a umiestnenie, viď.Tab.1.   

Hlúbovej zelenine (kapusta hlávková, kel hlávkový, kel kučeravý, kel ružičkový, kaleráb, 

karfiol, brokolica) najlepšie vyhovujú ílovito hlinité aluviálne pôdy (čiernice a fluvizeme) Má 

vysoké nároky na vlahu v pôde. Mierne odlišnosti v nárokoch sú pri skorých odrodách 

karfiolu a kalerábu, ktorým vyhovujú ľahšie pôdy, ktoré sa skôr prehrievajú. Neskoré odrody 

hlávkovej kapusty a hlávkového kelu znášajú ílovitejšie a chladnejšie pôdy. Dôležitá je 

kyprosť pôdy a štruktúra, nakoľko hlúboviny majú menej vyvinutý koreňový systém, ktorý je 

spravidla v pôde rozložený plytšie (0,15-0,2 m). Vhodnými predplodinami sú pre ne 

strukoviny ktoré zlepšujú štruktúru pôdy. Hlúbová zelenina je citlivá na kyslosť pôdy, 

v prípade potreby ju upravujeme vápnením.  

Koreňová zelenina  (mrkva, petržlen, paštrnák, zeler buľvový, cvikla, okruhlica, reďkev, 

reďkvička, chren a pór) vyžaduje pôdy dostatočne kypré s hĺbkou ornice 0,3-0,4m. Mali by sa 

pestovať na humóznejších pôdach typu černica, černozem, fluvizem, zriedkavejšie na hnedo-

zemi a kambizemi (reďkev, cvikla). Druhy s krátkou vegetačnou dobou (reďkovka) a náchylné 

na kumuláciu dusičnanov (mrkva,  okruhlica, reďkev) pestujeme na ľahších pôdach s nižším 

obsahom pohotových živín a humusu. Ílovitejšie pôdy znáša paštrnák, cvikla, zeler buľvový a 

chren. Koreňová zelenina neznáša kyslú pôdnu reakciu. 

Plodová zelenina (paprika, uhorky, rajčiak, baklažán, melóny, cuketa, patizón, tekvice) 

uprednostňuje ľahšie a rýchlo sa prehrievajúce pôdy. Majú rozložitú koreňovú sústavu , ktorá 

spravidla nepreniká hlboko do pôdy. Veľká listová plocha je príčinou vysokej intenzity 

transpirácie a s tým súvisiace nároky plodovej zeleniny na dostatok vlahy. Jednou 

z dôležitých vlastnosti pôdy kde pestujeme plodovú zeleninu musí byť preto aj vododržnosť, 

čoho dosahujeme dostatočným množstvom organických látok v pôde. Nároky na pôdnu 

reakciu sú pri jednotlivých druhoch plodovej zeleniny variabilnejšie. 

Cibuľová zelenina (cibuľa, cesnak, pažítka) vyžaduje piesočnaté (aj štrkovité) pôdy 

s dostatkom vlahy v jarnom období, ale suchším letom. Neznášajú kyslú reakciu pôdy. 

Cesnak rastie najlepšie na stredne ťažkých pôdach s dostatkom humusu (2-3%). 

Listová zelenina  (šalát hlávkový, listový, ľadový, špenát, čakanka, rebarbora) je prevažne 

zeleniny s krátkou vegetačnou dobou (s výnimkou rebarbory) a slabým koreňovým 

systémom. Najviac im vyhovujú pôdy so strednou zásobou živín, piesočnato-hlinité 

s optimálnym pH 6,0-7,5. Pôdu pred výsadbou listovej zeleniny nikdy nevápnime. 
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Typologický sú vhodné karbonátové čiernice, fluvizeme a regozeme. Rebarbora znáša aj 

ťažšie a slabo kyslé pôdy 

Struková zelenina (fazuľka kríčková, hrach, bôb záhradný). Fazuľka je náročná na pohotovú 

zásobu pôdnej vlahy a tak pôda na jej pestovanie musí byť štruktúrna s dobrým obsahom 

humusu (3-5%) s neutrálnou pôdnou reakciou, prípadne aj slabo alkalickou. Hrach a bôb 

znášajú aj uľahnutejšie pôdy a slabo kyslú pôdnu reakciu. Významným prínosom strukovej 

zeleniny je ich schopnosť pútať vzdušný dusík do pôdy prostredníctvom symbiotických 

baktérii žijúcich na koreňoch týchto zelenín. 

Tabuľka 1 - Nároky jednotlivých druhov zeleniny na pôdu 

 

 

1.2.3. Test z lekcie 2 

1. Aké sú vlastnosti ideálnej pôdy pre pestovanie zeleniny? 

a) Stredne ťažká až ľahká, slabo humózna až piesčito-hlinitá s obsahom humusu 3-5%, 
s neutrálnou pôdnou reakciou (pH 6,5-7,3), dobre priepustná pre vodu a vzduch s 
dobrou kapilárnou vzlínavosťou vody. 

b) Ťažká pôda, hrudovitá, kamenistá a podmáčaná pôda.  
c) Piesočnatá, ľahká, dobre sa obrába, ľahko preschne a rýchlo sa prehrieva. 

2. Aké druhy pôdy rozoznávame podľa množstva jednotlivých mechanických častíc 
a) Ľahká, stredná, ťažká, neutrálna. 
b) Piesočnatá, hlinito-piesočnatá, piesočnato-hlinitá, hlinitá, prachovo-hlinitá až 

prachovitá, ílovito-hlinitá, ílovitá. 
c) Piesočnatá, kyslá, hlinitá, zásaditá, ílovitá, neutrálna. 

3. Aké sú vhodné lokality na ekologické pestovanie zeleniny? 
a) Lokality v nadmorskej výške nad 350 m, pozemky v chránených polohách 

s piesočnatými ľahkými pôdami, hladinou podzemnej vody v hĺbke asi 1m. 
b) Každá lokalita do nadmorskej výšky 1 350 m po potrebnej úprave pôdy. 
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c) Lokality do nadmorskej výšky 350 m, pozemky v chránených polohách s úrodnými 
pôdami s hĺbkou ornice 0,4-0,6m, hladinou podzemnej vody v hĺbke asi 1m. 

4. Ktoré druhy zeleniny sa dajú pestovať v kyslej pôde? 
a) Všetky druhy zeleniny bez výnimky. 
b) Najmä hlúbová a koreňová zelenina. 
c) Nie je vhodná na pestovanie zeleniny, s výnimkou strukovín (hrach, bôb), ktoré 

tolerujú slabo kyslú reakciu. 
5. Aké spôsoby zlepšovania kvality pôdy sú vhodné pri ekologickom pestovaní? 

a) Hnojenie prírodnými hnojivami, vápnenie pôdy dolomitickým vápencom, zelené 
hnojenie. 

b) Hnojenie umelými hnojivami, chemická ochrana proti burinám a škodcom. 
c) Žiadne, príroda si poradí sama.  

Vyskúšajte on-line na 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdquHaIgsvK7Mklu8xWJYRABSEO1kloDy02dGl

MohR-idh1Kw/viewform?usp=sf_link 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdquHaIgsvK7Mklu8xWJYRABSEO1kloDy02dGlMohR-idh1Kw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdquHaIgsvK7Mklu8xWJYRABSEO1kloDy02dGlMohR-idh1Kw/viewform?usp=sf_link
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2. II. Týždeň 

2.1. Lekcia 3 – Starostlivosť o pôdu 

2.1.1. Zásady starostlivosti o pôdu  

Zdravá pôda – to znamená predovšetkým 

žijúca pôda.“ ako veľmi výstižne uvádza 

NEUERBURG (1994)  Život v pôde 

zabezpečuje optimálne podmienky pre zdravý 

rast rastlín. Udržanie vody a živín v pôde a ich 

sprístupnenie pre rastliny v potrebnom čase 

je pre nás  najviditeľnejší dôsledok života 

v pôde, ale v skutočnosti to nie je len to. 

Samotnú kvalitu pôdy vždy ovplyvňujeme svojou činnosťou pri pestovaní, pri ekologickom 

pestovaní sa samozrejme predpokladá, že  tento vplyv bude pozitívny. S dostatočným 

množstvom informácií, odhodlania, vytrvalosti a investovanej práce je možné aj pôdu nie 

veľmi vhodnú na pestovanie niektorých druhov zeleniny skultivovať do stavu, že zelenina 

bude prosperovať a prinesie dobré výnosy. V súčasnosti je väčšina poľnohospodárskej pôdy 

devastovaná ťažkými mechanizmami, ktoré používa poľnohospodárska veľkovýroba 

a používaním príliš veľkého množstva chémie je narušené jej mikrobiálne zloženie, takže pri 

prechode na ekologické pestovanie BIO zeleniny je potrebné odstrániť minimálne tieto 

škody. Vo väčšine prípadov je kultivácia pôdy nevyhnutná a v tomto procese môžeme svojím 

rozumným zásahom kvalitu pôdy zlepšiť do stavu, že sa na nej budú dať pestovať aj druhy, 

u ktorých to predtým možné nebolo. Pri bio spôsobe pestovania máme možnosť dôsledne 

aplikovať princípy, ktoré veľkovýroba ignoruje, ale ktoré sú pre rovnováhu prostredia 

dôležité.  

Napríklad v rámci organizácie rozmiestnenia záhonov na ploche je  vhodné vyčleniť časť 

plochy pôdy bez obrábania. V žiadnom prípade to neznamená  vytváranie zanedbaných 

plôch pôdy. Je to dôležité opatrenie v rámci manažmentu  ekologickej infraštruktúry. 

Pôsobením prirodzeného javu tzv. synergického efektu vznikajúceho trvalým vytváraním 

priaznivých podmienok pre nerušený život „užitočných organizmov“ získavame účinný 

prostriedok nielen na ochranu pestovaných rastlín, ale aj ochranu pôdy  voči vodnej a 

veternej erózii a hlavne výrazným spôsobom posilníme biodiverzitu na ploche  pri 

minimálnych nákladoch.  Pritom je treba spomenúť, že jednostranné rozdeľovanie 

organizmov na „užitočné“ a „škodlivé“ je v konečnom dôsledku nesprávne. Každý 

organizmus má svoje miesto v ekosystéme, kde pôsobí na svoje okolie a v ňom žijúce 

organizmy, rovnakým spôsobom  ako pôsobí okolie a v ňom žijúce organizmy  na neho. 

2.1.2. Obrábanie pôdy v ekologickom zeleninárstve 

Spôsoby a čas obrábania pôdy sa riadi podľa druhu a typu pôdy a podľa konkrétneho stavu 

pôdy. Obrábanie pôdy v ekologickom zeleninárstve musí byť koncipované špeciálne podľa 

konkrétnych fyzikálnych vlastnosti tej ktorej farmy. Je nemožné navrhovať univerzálne 

platné paušálne prístupy obrábania pôdy. Len na základe dôkladného poznania pôdy 

a vzťahov s okolitým prostredím na konkrétnej farme či v komunitnej záhrade je možné 

správne naprojektovať vysokú agrotechnickú účinnosť a  maximálne možnú ekologickú a 

ekonomickú únosnosť.  
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Z pedologického hľadiska je obrábanie pôdy transformácia z východiskového stavu na 

požadovaný stav fyzikálnych parametrov pôdy. Rozhodujúcim činiteľom pri určovaní 

vhodnosti vykonania každého spôsobu obrábania pôdy je v prvom rade vlhkosť pôdy. 

Spracovaním pôdy v nepriaznivom vlhkostnom stave môžeme spôsobiť výrazne poškodenie 

fyzikálnych vlastností pôdy, jej štruktúry (mokrá pôda je zhutňovaná a zamazávaná, suchá je 

rozprašovaná) s následným zhoršením biologickej aktivity v pôde a reťazou z toho 

vyplývajúcich dôsledkov na rast a úrodu. Pri spracovaní pôdy je potrebné vytvoriť dostatočne 

veľký priestor pre dobrý rozvoj koreňového systému rastlín a optimálne podmienky na 

podporu procesov premeny látok v pôde pôdnymi mikroorganizmami.  

Cieľom optimálneho spracovania pôdy je: 

• zlepšenie pôdnej štruktúry 

• rozrušenie zhutnených vrstiev pôdy 

• zapracovanie pozberových zvyškov a organických hnojív 

• regulácia burín 

• príprava výsevného a výsadbového lôžka 

Pri spracovaní pôdy je dôležité dosiahnuť zlepšenie,  a udržanie odolnosti pôdy voči silným 

zrážkam, utláčaniu pri pohybe po povrchu pôdy, vyplavovaniu živín a tvorbe pôdneho 

prísušku. 

2.1.3. Základné obrábanie pôdy  

Z hľadiska ideí ekologického poľnohospodárstva sa 

diskutuje o nevhodnosti orby. V neprospech orby 

svedčia jej biologické dôsledky. Vo vertikálnej rovine 

pôdneho profilu žijú mikroorganizmy ktoré pre svoju 

existenciu vyžadujú neustálu prítomnosť vzduchu, 

vyššiu teplotu a dostatok svetla a mikroorganizmy, 

ktoré naopak, aby mohli zdarne existovať, vyžadujú 

menej vzduchu, nižšie teploty a neprítomnosť svetla. 

Jednotlivé mikroorganizmy v prirodzenej a nenarušovanej pôde sú rozmiestnené v takej 

vrstve kde sú pre ne najvhodnejšie podmienky pre život. Radlicovým pluhom tieto 

prirodzené podmienky radikálne meníme. Mikroorganizmy v zmenených podmienkach 

prudko obmedzujú svoju aktivitu v dôsledku čoho je znížená aj  

ich schopnosť sprístupňovať živiny pre rast rastlín. Orbou sa 

výrazne zhoršuje aj stabilita pôdnej štruktúry a hlavne sa ňou 

výrazne zvyšuje riziko erózie pôdy – veternej i vodnej. Je treba 

voliť taký spôsob, aby sme sa dokázali vysporiadať s konkrétnymi 

podmienkami lokality a ekonomických možností pestovateľa. 

V každom prípade by sa malo základné spracovanie pôdy 

vykonávať len 1x v roku, spôsobom, ktorým sa len nepatrne 

naruší pôdny život do hĺbky 10-25cm. 

V zmysle týchto skutočností  sa preto odporúča namiesto radlicových pluhov používať pluhy 

rýľovacie, ktoré pôdu neobracajú, ale len hlboko pôdny profil prekypria. V komunitných 

záhradách prichádza do úvahy kyprenie pôdy vidlami tak, aby sa pôda nadľahčila 

a prekyprila, ale neobracala. 
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2.1.4. Kultivácia pôdy 

Kultivácia pôdy  je súbor mechanických úkonov, pri ktorých dochádza ku kypreniu pôdy 

bezprostredne pred siatím, vysadzovaním a počas vegetácie. Účelom týchto úkonov je 

pripraviť vhodné  podmienky pre výsev, alebo výsadbu a počas vegetácie je to hlavne 

regulácia burín a prevzdušňovanie pôdy rozrušovaním pôdneho prísušku. Pri niektorých 

druhoch zelenín je to aj úprava profilu povrchu pôdy – nakopčovanie, profilovanie záhonov 

apod. 

Kultiváciou vytvárame optimálne podmienky pre  priebeh fyzikálnych, chemických a 

biologických procesov v pôde a dobré hospodárenie s vlahou a pre dostatočný prístup svetla 

pre pestované plodiny. Pravidelné kultivačné zásahy sú až do obdobia dosiahnutia 

optimálneho stavu pôdy nutné na regulovanie základných podmienok života rastlín. Treba 

mať na pamäti, že buriny vo väčšine prípadov rastú na danom mieste skôr, rýchlejšie, sú 

odolnejšie ako rastliny zelenín, ktoré boli človekom šľachtené na vyššie výnosy a väčšie plody 

a stratili tak časť vlastností, ktoré majú divo rastúce buriny. Starostlivosť o porasty je z tohto 

pohľadu nevyhnutná. 

Požiadavky na kultivačné práce: 

• rovnomerná hĺbka prekyprenia bez vynechaných 

miest,  

• povrchová vrstva pôdy má byť len nadvihnutá, bez 

obracania,  

• pri kultivácií nedochádza k ničeniu drobnohrudkovitej 

štruktúry pôdy,  

• pri plečkovaní sa na naraz zničí min. 75% vzídenej 

buriny. 

 

Pri príprave pôdy pred siatím a výsadbou sa obrába povrchová vrstva pôdy do hĺbky 100 – 

150 mm. Na tento účel sa používajú kypriče typu radličkové alebo rotačné (rotavátory). 

Používajú sa  k povrchovému kypreniu a narušovaniu pôdneho prísušku. Ich pôsobenie je 

citlivé, premiestňovanie pôdy  minimálne. Pri manuálnom obrábaní je možné použiť motyky, 

kypriče, alebo vidly, ktorými prekypríme pôdu len do požadovanej hĺbky. Tento spôsob 

spracovania pôdy robíme vždy pred siatím, alebo výsadbou nových rastlín. 

Pri kultivačných prácach počas vegetácie sa najčastejšie využívajú plečky, ktoré slúžia na 

riadkovú  kultiváciu pôdy v porastoch pestovaných rastlín. Pri plečkovaní dochádza hlavne ku 

mechanickému ničeniu burín, rozrušovaniu pôdneho prísušku, prevzdušneniu a nakypreniu 

povrchovej vrstvy pôdy. V porovnaní s kypričmi sú plečky ľahšej konštrukcie.  

Na menších plochách  sa použije kyprenie motykami, alebo mechanickými kypričmi, ktoré 

pôdu neobrátia, len rozrušia jej povrch, aby sa porast dal lepšie vyčistiť od burín, ktoré by 

príliš konkurovali klíčiacim alebo vysadeným rastlinám. Hĺbka spracovania pôdy by nemala 

prekročiť hodnotu 40 – 60 mm.  

Plečkujeme: 

• za teplého, slnečného počasia, aby buriny rýchlo uschli, 

• čo najbližšie k riadku rastúcej zeleniny, ale tak, aby sme neporušili  jej korene  

• plytko, buriny na odrezanie reagujú najcitlivejšie tesne pod koreňovým krčkom 
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• včas, mladé rastlinky burín v štádiu klíčnych lístkov a prvých pravých listov sú 

najcitlivejšie 

• tak často, ako je s ohľadom na pestovaný druh zeleniny potrebné. 

 

Kvalita práce pri kultivačných zásahoch je ovplyvňovaná vlhkosťou pôdy a tiež včasným 

vykonaním požadovaného kultivačného zásahu. Prerastené buriny spôsobujú prílišné 

odčerpanie živín, zatienia nami pestované druhy a vytvárajú podmienky na šírenie chorôb 

a škodcov. To má priamy vplyv na zhoršený zdravotný stav porastov zeleniny, prípadne úhyn 

jednotlivých rastlín a tým aj na nižšiu úrodu. 

2.1.5. Kobercové mulčovanie 

Kobercové mulčovanie je pestovanie zeleniny 

na záhonoch bez použitia  mechanického 

obrábania pôdy. Plochu pôdy na ktorej 

budeme realizovať kobercové mulčovanie  

najskôr pokosíme, alebo povalcujeme a 

rastlinné zbytky ponecháme ležať na povrchu 

pôdy. V prípade že je pôda ťažšia a viac 

ílovitá rozhodíme na povrch pôdy 

dolomitický vápenec, slepačí trus, kompost znehodnotené seno atď. Potom sa celá plocha 

pokryje kobercovou pokrývkou. Môže to byť lepenka, staré tapety, noviny, jutové vrecia, 

plstené pokrývky a podobný prírodný materiál, ktorý sa postupne rozloží a prispeje k výžive 

rastlín. Podmienkou je pritom pokryť celú plochu, aby buriny nemali možnosť prerásť na 

povrch pôdy. Celú navrstvenú plochu dobre zavlažíme, aby sa uľahčil a urýchlil biologický 

proces rozkladu. Na podporu biologickej aktivity v pôde sa na „koberec“ nanesie ešte asi 5 

cm vrstva kompostu a prikryje  aspoň 15 cm vrstvou suchého rastlinného materiálu 

neobsahujúceho semená burín (slama, drevené štiepky, piliny alebo zmes týchto 

materiálov). Celé to znova dobre zavlažíme. 

Na takto ošetrenej ploche môžeme pristúpiť k výsadbe plodín a v niektorých prípadoch aj 

výsevu semien. Najskôr rukou odhrnieme mulč až na kobercovú prikrývku (papier, lepenka 

atď.). Túto vrstvu prerežeme nožom a do vzniknutého otvoru nasypeme asi dve hrste dobrej 

kompostovej zeminy a zasadíme predpestovanú sadenicu. Najvhodnejšie je predpestovať si 

priesady v zakoreňovačoch alebo pôdnych balíčkoch. Okolo vysadených rastlín upravíme 

odhrnutý mulč. V prípade výsevu veľkých semien a výsadby hľúz tieto odhrnutým mulčom 

prikryjeme úplne. Malé semienka a koreňovú zeleninu nie je vhodné vysievať v prvom roku 

založenia kobercového mulču. Zvyčajne na konci prvého leta po mulčovaní je pôda 

primerane biologický oživená a obsahuje veľké množstvo živočíchov a pôdnych organizmov. 

Ak na povrchu mulču v dôsledku mineralizačných procesov vznikajú nerovnosti, treba ich 
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pridaním organického materiálu vyrovnať. Záhon s kobercovým mulčom sa prvý rok po 

založení musí často zavlažovať.  

 
V prípade prerastenia buriny až na povrch mulču odhrnieme vrstvu mulču odstránime 

prerastenú burinu, miesto prekryjeme lepenkou alebo kartónom a zasypeme mulčovacím 

materiálom. Postupne sa ich rast oslabí a záhon ostane čistý bez burín. Drevenú drť, piliny 

nesmieme nikdy zapracovať do pôdy. Treba ich nechať na povrchu. Po úvodnom hnojení 

potrebnom na zintenzívnenie biologických a mineralizačných procesov, ďalšie hnojenie už 

nie je potrebné. Intenzívny pôdny život prispieva k dobrému uvoľňovaniu živín z materiálu 

mulču. V ďalších rokoch mulč treba udržiavať dopĺňaním nového organického materiálu 

(znehodnotené seno, slama, piliny a pod) ku ktorým treba pridať aj nejaký tvrdý suchý 

materiál ako sú drevené štiepky, kôra apod.  

Tento pestovateľský systém nevyžaduje rotáciu plodín ani oddych pôdy, pretože pestujeme 

skôr zmiešané kultúry. Takéto zmiešané spoločenstvo rastlín vytvára výborné stanovište pre 

množstvo užitočných druhov hmyzu, vtákov a iných živočíchov, ktorí sú hlavným faktorom 

úspešnej kontroly škodcov. 

2.1.6. Test z lekcie 3 

1. Aké sú hlavné nevýhody orby pluhom pri trvalo udržateľnom pestovaní zeleniny? 

a) Orba pluhom je hlučná a náročná na spotrebu pohonných látok. 

b) Pôda sa pri orbe obracia , čím sa ničia mikroorganizmy a zhoršuje sa štruktúra 

pôdy. 

c) Orba nemá nevýhody. 

 

2. Čo rozumieme pod mechanickým zlepšovaním pôdy ? 

a) Mechanické hnojenie. 

b) Zlikvidovanie všetkých burín. 

c) Zlepšenie štruktúry pôdy, zapracovanie rastlinných zvyškov, náprava zhutnenej 

pôdy. 

3. Čo hlavne sledujeme prípravou pôdy pre sejbu a vysádzanie? 

a) Estetický tvar záhonov a ich farebnosť. 

b) Zlikvidovanie všetkých burín, vyčistenie záhonov. 

c) Zabezpečenie vhodných podmienok pre rast a ochranu zasiatych a vysadených 

rastlín. 

4. Aké sú hlavné zásady správneho plečkovania? 

a) Plečkujeme plytko, za pekného počasia, čo najbližšie k riadkom zeleniny, včas, vždy 

keď treba. 

b) Plečkujeme plytko, po daždi, raz za rok. 
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c) Plečkovanie nie je nevyhnutné. 

5. V čom spočíva prínos kobercového mulčovania? 

a) Zužitkujeme staré koberce. 

b) Zlepšíme zloženie pôdy a jej mikrobiálnu štruktúru, nepotrebujeme mechanicky 

obrábať pôdu. 

c) Nemusíme sa starať o kompost. 

 

Vyskúšajte on-line na 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrRvt-

uQudVdjfWecmsu_8K_i_24FHf3Gha0bYmjBz18BqRg/viewform?usp=sf_link 

 

2.2. Lekcia 4 –  Výživa a hnojenie v ekologickom zeleninárstve 
Otázka výživy a hnojenia zeleniny je veľmi široká, 

lebo v sebe zahŕňa výživu a hnojenie  rôznych 

druhov rastlín. Praktický prístup k výžive 

ekologicky pestovanej zeleniny znamená 

hospodárnejšie využitie prírodných zdrojov, 

založené predovšetkým na využití organických 

hnojív z vlastnej produkcie a v určitých 

špecifických prípadoch aj na prírodných 

horninových zdrojoch fosforu, draslíka, horčíka, 

vápnika.  

Príroda funguje v uzavretých cykloch a tak je tomu aj v prípade kolobehu živín. 

V prirodzených ekosystémoch sa po odumretí rastlín vracajú všetky živiny, ktoré rastlina zo 

stanovištia odobrala. V umelých agroekosystémoch sa živiny odčerpané z pôdy zberom 

úrody musia nahradiť. V  zásade si treba pri  otázke hnojenia uvedomiť podstatný rozdiel 

medzi tým, ako sa táto otázka poníma v systémoch ekologického poľnohospodárstva a tým, 

ako sa chápe v konvenčnom poľnohospodárstve. Zatiaľ čo pri konvenčnom prístupe sa hnoja 

rastliny, pri ekologickom spôsobe sa hnojí pôda. Hnojenie pôdy je pritom vnímané ako 

súčasť komplexného prístupu k zabezpečeniu úrodnosti pôdy prostredníctvom podpory 

života v pôde. Pôda s dobrou štruktúrou a bohatým životom umožni dosahovať dobru úrodu 

aj bez dodatočného hnojenia priemyselnými hnojivami. Pre bohatú biologickú činnosť v pôde 

sa však musíme postarať o dobrý obsah humusu a neutrálnu pôdnu reakciu. Väčšina 

zeleninových druhov znižuje obsah humusu v pôde. Pre trvalo udržateľný poľnohospodársky 

systém musíme zabezpečiť, aby najmenej polovica z celkovej vyprodukovanej hmoty rastlín 

zostala na ploche pôdy vo forme koreňových a pozberových zvyškov, druhú polovicu tejto 

hmoty vkladáme vo forme kompostu a zeleného hnojenia.  

2.2.1. Živiny 

Živiny spolu s vodou, svetlom, teplom a vzduchom tvoria základné vegetačné faktory. 

Harmonické pôsobenie živín s ostatnými faktormi je podmienkou dobrého rastu a vývoja 

rastlín. Prijímanie živín rastlinami je zložitý fyziologický proces, pri ktorom korene prijímajú z 

pôdneho roztoku minerálne látky.  

Pre rast a vývin rastlín sú nevyhnutné určité prvky, ktoré nazývame biogénne. Rastlina ich 

prijíma v rôznych množstvách a podľa toho ich delíme na: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrRvt-uQudVdjfWecmsu_8K_i_24FHf3Gha0bYmjBz18BqRg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrRvt-uQudVdjfWecmsu_8K_i_24FHf3Gha0bYmjBz18BqRg/viewform?usp=sf_link
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• makroprvky - sú prijímané vo väčších množstvách 

• mikroprvky - sú prijímané v stopových množstvách 

Makroprvky sú uhlík, kyslík, vodík, dusík, fosfor, draslík, vápnik, 

horčík, síra, a železo. Podieľajú sa na stavbe rastlinného tela. Majú 

špecifické účinky. Napr. uhlík, kyslík a vodík sú nevyhnutné pre 

tvorbu každej organickej hmoty. Rastliny ich získavajú z vody a zo 

vzduchu pri fotosyntéze. Dusík podporuje tvorbu bielkovín. 

Nadbytok dusíka spôsobuje intenzívny rast a odďaľuje kvitnutie, 

nedostatok dusíka sa prejavuje žltnutím listov, zeleniny drevnatejú, strácajú krehkosť a 

lahodnú chuť. Draslík ovplyvňuje metabolizmus cukrov a tvorbu bielkovín, podporuje  

ukladanie zásobných látok v rastline, zlepšuje vyzrievanie pletív a tým aj skladovateľnosť 

zeleniny. Fosfor je dôležitý pri syntéze bielkovín a generatívnom procese – pri tvorbe kvetov, 

opelení a tvorbe semien. Vápnik podmieňuje tvorbu bielkovín, podporuje rast koreňov, 

reguluje chemické reakcie v rastline aj pôde a nepriamo podporuje mikrobiálnu činnosť 

v pôde. Síra  sa zúčastňuje tvorby bielkovín a silíc. Horčík je súčasťou molekuly chlorofylu, a 

tým ovplyvňuje fotosyntézu. Jeho nedostatok sa prejavuje chlorózami starších listov.  Železo 

Je súčasťou niektorých enzýmov a pôsobí ako katalyzátor pri tvorbe chlorofylu. Jeho 

nedostatok sa prejavuje chlorózami mladších listov. Medzi makroprvky radíme ešte sodík a 

chlór.  

Mikroprvky pôsobia na rast a vývin rastlín ako stimulátory a katalyzátory biochemických 

reakcií, často veľmi výrazným spôsobom. Pri ich nedostatku sa prejavujú rôzne choroby. Bór 

ovplyvňuje metabolizmus rastlín a syntézu regulátorov rastu. Jeho nedostatok sa prejavuje 

černením listov, srdiečkovou hnilobou a znížením symbiózy bôbovitých zelenín 

s hrčkotvornými baktériami. Nedostatok medi spomaľuje rast rastlín, zasychajú vrcholčeky 

listov a rastliny vednú. Pri nedostatku  zinku dochádza ku poškodeniu funkcie chlorofylu a 

poruchám metabolizmu vrátane tvorby regulátorov rastu. Molybdén pôsobí pri tvorbe 

bielkovín a pri asimilácií dusíka hrčkotvornými baktériami. Na jeho nedostatok výrazne 

reaguje karfiol tým, že nedochádza k tvorbe ružíc. Mangán sa zúčastňuje na tvorbe listov, 

plodov, semien. Jeho nedostatok sa prejavuje chlorózou, zastavením rastu a tvorby plodov a 

semien.  

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo je orientované na využívanie organických hnojív, lebo 

výroba priemyselných hnojív drancuje nerastné bohatstvo, vyžaduje veľké množstvo energií 

a zaťažuje prírodu odpadmi. Navyše nie vždy sú tieto hnojivá v plnej miere pre rastliny 

využiteľné a ich zvyšky sa z pôdy vyplavujú do podzemných vôd. Preto sa táto publikácia 

zaoberá len organickými hnojivami, predpokladá sa, že majitelia rodinných fariem a 

komunitné záhrady sa pri svojom pestovaní budú orientovať práve na ne. 

2.2.2. Kompost 

Dobre vyzretý a správne aplikovaný kompost  vnáša do pôdy nielen živiny ale aj ďalšie 

biologicky aktívne látky a mikroorganizmy. Biologicky aktívne látky obsiahnuté vo vyzretom 

komposte priamo podporujú rast rastlín a majú dezinfekčný účinok a tak dochádza 

k ozdravovaniu pôdy a zvyšovaniu stability celého systému. V starostlivo založenom 

komposte, v ktorom sa nachádzajú všetky fázy rozkladajúcich sa organických látok, 

v dôsledku zvýšenej teploty pri činnosti mikroorganizmov dochádza k odbúravaniu 

niektorých škodlivých činiteľov vrátane zníženia klíčivosti burín. Tento proces nenastáva 



27 
 

v čerstvom maštaľnom hnoji a nevyzretom komposte. Hnojenie pôdy kompostom je na 

rozdiel od klasického hnojenia maštaľným hnojom realizované v dvojročných intervaloch. 

Pri stanovení potreby množstva kompostu vychádzame z požiadaviek konkrétnych druhov 

pestovaných zelenín a na tomto základe stanoveného plánu hnojenia.  Orientačne sa 

potreba kompostu pohybuje na úrovni 300-1000 kg (0,6-2 m3). Polovicu z množstva 

aplikujeme na jar, polovicu v jeseni a v špeciálnych prípadoch (zakrytie medziradia – 

mulčovanie) aj počas vegetácie. Usilujeme sa pritom využiť všetok organický odpad z plochy. 

Kompostujeme všetky buriny bez vyvinutých semien (s výnimkou trvácich druhov ako je pýr, 

pupenec roľný a pichliač roľný – tieto môžeme do kompostu pridať rovnako ako buriny so 

semenami až potom, ako ich necháme skvasiť 2 – 3 týždne v sudoch s vodou). 

Kompostujeme aj pokosenú trávu, lístie zo stromov (okrem  orecha a pagaštanu konského – 

toto lístie pridávame len po malých množstvách), drevenú drvinu z ovocných stromov, krov a 

viniča atď.  Chorobami a škodcami napadnuté rastliny spálime a až popol pridávame do 

kompostu. Vhodné je pridávať do zakladaného 

kompostu zrelý kompost, zákvas zo slepačieho a 

holubacieho trusu, výluhy z bylín (pŕhľavy dvojdomej, 

púpavy lekárskej, myšieho chvostu obyčajného, 

rumančeka pravého, dubovej kôry) ktoré urýchlia 

jeho zretie.  

Príprava kvalitného kompostu sa najčastejšie 

realizuje: 

Kompostovaním v nádobách – rýchlokompostovanie. Pri tomto spôsobe všetky rastlinné  

zvyšky nasekáme, prípadne rozdrvíme na 2-3 cm veľké kúsky. Na dno kompostéra uložíme 

drenážnu vrstvu (slama, rašelina kôrovie a pod. v hrúbke 20 cm), potom striedavo ukladáme 

zelené zvyšky so suchými, zdrevnatenými, jednotlivé vrstvy nesmú byť vyššie než 10-15 cm, 

kvôli zabezpečeniu prístupu vzduchu v hromade. Každú vrstvu pridávaného organického 

materiálu mierne povápnime a prekrývame vrstvou ornice, alebo už hotového kompostu. Pri 

mumifikácií organických látok v rýchlokompostoch dochádza k zahrievaniu kompostovaného 

materiálu na teploty až 70oC. Udržujeme primeranú vlhkosť a kompost pravidelne 

premiešavame. Pri tomto spôsobe vyzreje kompost za 3 – 4 mesiace. Na urýchlenie 

kompostovania sa používajú rôzne biologické urýchľovače, medzi ktoré patria už spomínane 

prirodzené zákvasy a výluhy. Nádoby na rýchlokompostovanie musia mať po bokoch otvory 

pre prúdenie vzduchu,  otvor pre nakladanie 

kompostovaného materiálu (najčastejšie vo vrchnej 

časti nádoby) a otvor na vyberanie hotového 

kompostu (v dolnej časti nádoby). Hotový 

rýchlokompost predstavuje tmavú, sypkú a po lúčnej 

mačine voňajúcu hmotu. Vysoká teplota pri 

rýchlokompostoch bezpečne likviduje klíčiacu 

schopnosť väčšiny semien burín a zárodkov škodcov. 

Kompostovaním v hromadách – tzv. lenivý kompost. Na kompostovanie v hromadách 

volíme tienisté miesto. Je výhodné ak hromady kompostovaného materiálu vrstvíme  

v ohradách z vrstvených drevených žrdí, dosák, tehál, alebo sieťoviny, čím sa umožňuje 

prístup vzduchu do kompostovanej hromady zo všetkých strán a udržujeme vlhkosť. Vhodné 

je zabezpečiť pohyblivé otváranie jednej strany ohrady, kvôli lepšej manipulácii pri vyberaní 

hotového kompostu.  Kompostovaný materiál nemusíme drviť ani sekať, vrstvíme ho do 
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výšky asi 1m, postupným pridávaním vhodných materiálov ktoré sú k dispozícii. Tento 

spôsob nie je taký náročný na prípravu, ale jeho 

vyzrievanie trvá dlhšie, spravidla celú sezónu, 

prípadne dlhšie.  

Do kompostu nepatria zvyšky rastlín napadnuté 

škodcami, zvyšky mäsa, zvierat, kosti, olej a 

kuchynské zbytky s výnimkou zbytkov zeleniny, sklo, 

plasty a iné nerozložiteľné materiály. 

2.2.3. Vermicompost 

Vermikompost je organické hnojivo ktoré vzniká trávením 

organického materiálu v zažívacom trakte dážďoviek (Eisenia 

foetida a Aeisenia andrei).Samotný vermikompost sú teda 

výkaly zmienených dážďoviek a tým je podstatne redukované 

veľkosť častíc kompostu a objem materiálu po spracovaní. Veľká 

časť dusíka sa transformuje na dusičnany prístupné pre rastliny, 

vďaka mikroorganizmom ktoré sú obsiahnuté vo 

vermikomposte. Tieto mikroorganizmy sa podieľajú aj na 

zvýšení prístupného množstvá fosforu, draslíka, a horčíka. Vo 

vermikomposte sa nachádzajú podobné mikroorganizmy ako v zdravej pôde avšak v 10 až 

1000 násobne väčšom pomere k objemu hmoty. (1,8x108 baktérií, 2,8x106 aktemomycét, 

2,0x105 húb). Tieto organizmy prispievajú 

k obnove biologických činiteľov v pôde, ktoré sú 

predpokladom prirodzenej obnovy pôdnej 

úrodnosti. Navyše sú vo vermikomposte 

obsiahnuté rastové látky ako giberelíny, 

cytokininy, auxiny. Aplikáciou vermikompostu sa 

urýchľuje dozrievanie plodín, o 1-2 týždne, zvyšuje 

sa obsah vitamínu C (Zajonc, 1992) a zvyšuje sa 

úroda. 

2.2.4. Zelené hnojenie 

Ďalším spôsobom ako sa dá podporiť biologická aktivita pôdy je využívanie zeleného 

hnojenia. Zelené hnojenie je zapracovávanie zelených rastlín, špeciálne pestovaných na 

tento účel do pôdy. Zároveň je to aj najjednoduchší a najlacnejší spôsob dodávania 

organickej hmoty do pôdy. Platí zásada, že by z celkovej plochy pôdy na farme malo byť 

trvalo 10% zelené hnojenie a v zime najmenej 50%. To znamená, že po zbere úrody vysejeme 

na uvoľnené plochy rastliny vhodné na zelené hnojenie.  

Tabuľka 2 - Zelené hnojenie v štvorhonovom osevnom postupe 

 1. rok 2. rok 3. rok 4.rok 

Záhon č. 1 Hlúboviny 
Koreňová, 
cibuľová 

Plodová Strukoviny 

Záhon č. 2 
Koreňová, 
cibuľová 

Plodová Strukoviny Hlúboviny 
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Zelené hnojenie má niekoľko významných funkcií: 

• obohacuje pôdu o organickú hmotu 

• zvyšuje obsah dusíka v pôde 

• zlepšuje fyzikálny stav pôdy 

• znižuje špecifický výskyt chorôb, škodcov a burín. 

• pôsobí protierozívne 

• obmedzuje vyplavovanie živín z pôdy  

• sprístupňuje živiny z menej rozpustných foriem v pôde 

 

Zelené hnojenie sa dá realizovať aj formou pestovania medziplodín. To znamená, že medzi 

riadkami  zeleniny sa zasejú plodiny, ktoré budú na ploche rásť aj potom, ako hlavnú 

zeleninu pozberáme a zabezpečia tak, že plocha sa nezaburiní a zbytočne nebude 

nevysušovať. Na konci sezóny sa zelené hnojenie zmulčuje a cez zimu čiastočne rozloží. 

Najvhodnejšími medziplodinami sú rastliny čeľade Fabaceae pestované ako čistá kultúra, 

alebo formou miešanky v kombinácii s trávami. Vhodné je kombinovať aj facéliu, vičinec a 

iné. Pri voľbe vhodných rastlín na zelené hnojenie, zohľadňujeme konkrétne agroklimatické 

podmienky stanovištia, hlavný účel zeleného hnojenia (hĺbkové prekyprenie pôdy, 

obohatenie pôdy o vzdušný dusík, maximálna produkcia biomasy, regulácia zaburinenia atď.) 

a špecifické požiadavky na tento účel vybraných rastlín, viď Tabuľka 3. 

  

Záhon č. 3 Plodová Strukoviny Hlúboviny 
Koreňová, 
cibuľová 

Záhon č. 4 Strukoviny Hlúboviny 
Koreňová, 
cibuľová 

Plodová 

LEGENDA  hnojené nehnojené zelené hnojenie 
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Tabuľka 3 - Rastliny vhodné na zelené hnojenie (Pižl,1992) 

 

Rastlina Vhodné podmienky pre pestovanie  
Výsev 

g/100m2 

Org. 

hmota 

kg/100

m2 

Prínos N 

g/100m2 

Ďatelina 

lúčna 

Vlhkejšia klíma, stredne a ťažšie pôdy 

zásobené vápnikom 
180-220 100-150 750-1130 

Ďatelina 

plazivá 
Vhodná do všetkých pôd 70-100 80-140 58-101 

Ďatelina 

purpurová 

(inkarnát 

Teplejšie polohy, ľahšie pôdy a plytšie 

pôdy, neznáša ťažké pôdy, vďačná za 

vápnik 

250-300 80-130 680-1110 

Ďatelina 

hybridná 

(švédska) 

Vlhkejšia klíma, stredne ťažké až ťažké 

pôdy, znáša aj mokré íly, kde sa nedarí 

ďateline lúčnej  

100-120 80-130 510-830 

Bôľhoj 

lekársky 

Znesie i chudobnejšie kamenisté 

štrkovité pôdy, svahovité pozemky, 

vďačný za vápnik 

200-250 80-130 470-890 

Komonica 

biela 
ťažšie i ľahšie pôdy, vďačná za vápnik 160-220 80-120 700-1040 

Vičinec 

Znáša i suchšie polohy, vhodný do 

všetkých pôd, predovšetkým so 

slieňovitou alebo vápenitou spodinou  

900-

1700 

lúpaný 

300-550 

100-140 890-1250 

Lupina biela 
Do stredne vlhkých polôh, hlinitých až 

piesčitých pôd, znáša vápnik 

1800-

2800 
100-200 

560-1120 

 

Lupina žltá  
Do stredne vlhkých polôh, ľahšie a 

piesočnatejšie pôdy, neznáša vápnik 

1800-

2200 
100-200 520-1040 

Lupina 

úzkolistá 

Do chudobných až viatych pieskov, tiež 

do hlinitopiesočnatých pôd, neznáša 

vápnik 

1800-

2300 
90-180 490-970 

Vtákonoha 

siata 

Teplé a suchšie polohy, vhodná do 

hlinitých pieskov, neznáša vápnik 
250-500 100-180 560-1120 

Bôb 
Vyžaduje lepšie a vlhkejšie pôdy, znáša 

ílovité i hlinité dostatok vápnika 

1400-

2500 
160-230 830-1200 

Vika siata 
Do všetkých pôd s výnimkou vyslovene 

suchých, vyžaduje dostatok vápnika 

1400-

1700 
130-210 810-1300 

Hrach siaty 

Vyžaduje si bohatšie hlinité , 

hlinitopiesočnaté pôdy, zásobenie 

vápnikom  

1700-

2600 
160-220 

830-1140 

 

Facélia 

vratičolistá 

Nenáročná, vhodná i do vysychavých 

chudobnejších pôd 
100-120 80-120 0 

Repka 

ozimná 

Vhodná do všetkých dostatočne 

hlbokých a vlhkých pôd 
80-100 70-150 0 

Mätonoh 

jednoročný 

Pôdy dobre zásobené živinami 

prevzdušnené s dostatkom vlhkosti  
400-500 120-190 0 
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2.2.5. Test z lekcie 4 

1. Aký účinok na rastliny má hnojenie? 

a) Rastliny na hnojenie nereagujú. 

b) Hnojenie obohatí pôdu o živiny, ktoré rastliny môžu počas rastu prijímať a zvýši sa 

tak úroda. 

c) Hnojenie rastliny oslabí a zabráni im vytvárať semená. 

2. Aké vlastnosti má kvalitný kompost? 

a) Má tmavú farbu, zapácha. 

b) Má tmavú farbu, je sypký a vonia ako lúčna mačina. 

c) Má zelenú farbu, je sypký a zapácha. 

3. Čo nepatrí do kompostu? 

a) Zvyšky pozberanej zeleniny, olej, kosti, zvyšky mäsa. 

b) Opadané lístie zo stromov, konáriky, hotový kompost. 

c) Zvyšky mäsa, kosti olej, kuchynský odpad, nerozložiteľné odpady, napadnuté 

zvyšky rastlín. 

4. Čo znamená slovo vermikompost? 

a) Je to kompost, ktorý vzniká spracovaním rastlinného odpadu dážďovkami. 

b) Je to kompost, o ktorom veríme, že bol vyrobený správne. 

c) Je to kompost kúpený v predajni s ekologickými výrobkami. 

5.  Čo je zelené hnojenie? 

a) Je to ekologické hnojenie. 

b) Je to výsev rastlín, ktoré po vyrastení zapracujeme do pôdy ako hnojivo. 

c) Je to hnojenie zelenými riasami. 

 

Vyskúšajte on-line na 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmjtpwGaukPGS_BUDu9hixlA-

fayBEvjcD3lea2ji5qbikNA/viewform?usp=sf_link

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmjtpwGaukPGS_BUDu9hixlA-fayBEvjcD3lea2ji5qbikNA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmjtpwGaukPGS_BUDu9hixlA-fayBEvjcD3lea2ji5qbikNA/viewform?usp=sf_link
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3. III. Týždeň 

3.1. Lekcia 5 – plánovanie osevných postupov 

3.1.1. Osevný postup 

Základom ekologickej a biologickej vyváženosti  je 

funkčný osevný postup - plán, ktorým sa 

zabezpečuje trvalé udržanie úrodnosti pôdy a 

vitalita pestovaných rastlín. Pri zostavovaní  

osevného postupu je nám vzorom  prirodzený 

ekosystém, v ktorom sa nikdy nevyskytujú porasty 

rastlín len jedného druhu. Vždy je to spoločenstvo 

rastlín pre ktoré je charakteristická veľká 

rozmanitosť v zastúpení jednotlivých druhov. Platí 

totiž zásada, že čím viac druhov rastlín je na 

ploche zastúpených, tým sú menej poškodzované 

škodcami a chorobami: Takže čím pestrejšie je 

zastúpenie rastlín na ploche farmy tým stabilnejší 

je  pestovateľský systém z hľadiska jeho udržateľnosti a aj produkcie. 

Z hľadiska praktického aplikovania tejto ekologickej požiadavky, musíme mať na zreteli 

skutočnosť, že čím viac je na jednotke plochy  pestovaných druhov tým je takéto pestovanie 

náročnejšie na organizáciu a technické zabezpečenie čo má negatívny vplyv na ekonomickú 

stránku vecí. S prihliadnutím na túto skutočnosť musíme preto osevný postup chápať ako 

kompromis  založený na optimalizácii  ekologických a ekonomických požiadaviek. Ak máme 

spoľahlivo zvládnuť množstvo často protichodných požiadaviek treba si osevný postup na 

konkrétnej ploche pôdy pripraviť s dostatočným predstihom, najvhodnejšie v zimných 

mesiacoch ako projekt, v ktorom optimálne zladíme ekologické a ekonomické požiadavky tak 

aby sa dali technický zrealizovať. Následne sa snažíme naplánovaný postup dôsledne dodržať 

a počas sezóny zaznamenať všetky zmeny, ktoré sme urobili, aby bolo možné urobiť dobrý 

plán na ďalšiu sezónu. 

Najskôr  si  presne rozčleníme plochu,  na ktorej budeme zeleninu pestovať na jednotlivé 

záhony a zabezpečíme ich presnú evidenciu. Pri plánovaní osevného postupu dbáme hlavne 

na to, aby sme v priebehu rotácie osevného postupu na jednotlivých záhonoch postupne 

vystriedali hlúboviny, koreňovú zeleninu, cibuľovú zeleninu, plodovú zeleninu, listovú 

zeleninu a struková zeleninu.  

Príbuznosť  v rámci botanických čeľadí určuje nutnosť striedať plodiny tak, aby rastliny 

z rovnakej botanickej čeľade neboli po sebe pestované najmenej 4 roky. Predchádzame tým 

vzniku únavy pôdy. Každý rastlinný druh totiž vylučuje do pôdy produkty svojej látkovej 

výmeny, ktoré v nasledujúcich rokoch obmedzujú rast rastlín rovnakého druhu, respektíve 

rovnakej čeľade. Platí to aj o látkach, ktoré vznikajú rozkladom ponechaných časti rastlín na 

poli po zbere úrody. Nebezpečenstvo častého pestovania rastlín rovnakej čeľade po sebe je 

najčastejšou príčinou zvýšeného výskytu druhovo špecifických chorôb a škodcov, 

prezimujúcich v pôde. Tieto takzvané ochorenia z osevného postupu niekedy nedokážeme 

regulovať ani  agresívnymi, v trvalo udržateľnom poľnohospodárskom systéme 

neprijateľnými, opatreniami v podobe aplikácie agrochemikálii. Dostatočne dlhým časovým 

odstupom pestovania rastlín patriacich do rovnakej botanickej čeľade takýmto 
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ochoreniam dokážeme predchádzať. Zaradenie druhov zeleniny podľa čeľadí uvádzame 

v Tabuľke 8 v kapitole 3.2.6. 

3.1.2. Nároky na živín 

Pri zostavovaní osevného postupu okrem príbuznosti jednotlivých druhov zelenín dôrazne 

prihliadame aj na ich  špecifické nároky na množstvo živín v pôde. Z tohto pohľadu 

zatrieďujeme jednotlivé druhy zelenín do troch skupín viď Tabuľka 4. 

Tabuľka 4 – Nároky jednotlivých druhov zeleniny na výživu 

Vysoké Stredné Nízke 

Uhorky Mrkva Fazuľa 

Melóny Petržlen Hrach 

Paprika Paštrnák Bob 

Paradajky Cvikla Reďkvička 

Baklažány Kaleráb Vodnica 

Kapusta hlávková Pekinská kapusta Žerucha 

Kel hlávkový Reďkev 
 

Kel kučeravý Cibuľa 
 

Kel ružičkový Cesnak 
 

Karfiol Šalát 
 

Brokolica Čakanka šalátová 
 

Zeler Špenát 
 

Pór Zemiaky 
  

Pri zostavovaní osevného postupu vychádzame zo schémy najmenej  švorhonového 

osevného postupu, aspoň do tej doby, kým si na základe praktických pozorovaní a 

dosiahnutých výsledkov nezostavíme svoj vlastný osevný postup. Na jednotlivých záhonoch 

v priebehu 4 ročného cyklu rotácie osevného postupu pestujeme zeleninu  podľa Tabuľky 5. 

Hnojenie je v tomto prípade každý druhý rok. Hnojíme zásadne  kompostom z vlastnej 

produkcie alebo nakupovaný od producentov, ktorí sú uvedení v zozname povolených 

nakupovaných hnojív vydávaného UKSUP-om ako prílohu ku zákonu o ekologickom 

poľnohospodárstve a výrobe biopotravín. 

V  rámci organizácie rozmiestnenia záhonov na ploche je  vhodné vyčleniť časť plochy pôdy 

bez obrábania. V žiadnom prípade to neznamená  vytváranie zanedbaných plôch pôdy. Je to 

dôležité opatrenie v rámci manažmentu  ekologickej infraštruktúry. Pôsobením 

prirodzeného javu tzv. synergického efektu vznikajúceho trvalým vytváraním priaznivých 

podmienok pre nerušený život „užitočných organizmov“ získavame účinný prostriedok nielen 

na ochranu pestovaných rastlín, ale aj ochranu pôdy  voči vodnej a veternej erózii a hlavne 

výrazným spôsobom posilníme biodiverzitu na ploche  pri minimálnych nákladoch. 
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Tabuľka 5 – Štvorhonový zeleninársky osevný postup 

 

3.1.3. Osevný sled 

Pre udržanie dobrej kondície pôdy je nevyhnuté uplatňovať osevný sled - striedanie 

jednotlivých druhov zeleniny po sebe v priebehu jednej pestovateľskej sezóny na tom istom 

záhone. To umožňuje získať 2-3 úrody v priebehu jednej pestovateľskej sezóny a zároveň 

udržať v maximálne možnej miere povrch pôdy pod zeleným krytom.  

V osevnom slede rozlišujeme jednotlivé druhy zeleniny pestované ako: 

Predplodiny sú zeleniny s krátkym vegetačným obdobím (do 3 mesiacov), takže pri skorom 

pestovaní ich na poli zberáme už koncom mája alebo do polovice júna. Sem radíme špenát, 

šalát, reďkovku, skoré hlúboviny a pod.  

Hlavné plodiny sú na ploche najdlhšiu dobu a v osevnom slede ich zaraďujeme buď po 

predplodinách, alebo po ich zbere nasledujú na rovnakej ploche následné plodiny. 

Následné plodiny majú kratšie vegetačné obdobie a sú odolnejšie voči drsnejšiemu 

jesennému počasiu. Pestujú sa po zbere hlavnej plodiny. Sem patrí pekinská kapusta, špenát, 

šalát hlávkový, endivia, kel kučeravý a pod. 

Medziplodiny sú zeleniny tak isto s kratšou vegetačnou dobou, ktoré sa pestujú na tom 

istom pozemku súčasne s hlavnou plodinou. Po zbere medziplodiny sa hlavná plodina 

rozrastie na uvoľnené miesto po medziplodine. Napríklad paradajky s kalerábom, reďkovka 

s mrkvou, zeler so šalátom a pod. 

V osevnom slede rešpektujeme príslušnosť jednotlivých botanických čeľadí  a dáme pozor, 

aby sme po sebe nevysiali, či nezasadili zeleninu z tej istej čeľade. Dôvodom je, že druhy 

zeleniny z rovnakej čeľade majú podobné nároky na živiny a pôdu by vyčerpávali 

jednostranne a zároveň škodcovia by mali väčšiu možnosť sa premnožiť a bolo by treba 

intenzívnejšie proti nim bojovať. Okrem týchto základných aspektov  zohľadňujeme pri 

zostavovaní osevného sledu  aj ďalšie činitele: 
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Hĺbka zakoreňovania 

Striedanie hlboko koreniacich s plytko koreniacimi druhmi zeleniny  

slúži v záujme dosiahnutia rovnomerného využitia dostupných živín 

z celého pôdneho profilu. V priebehu pestovateľskej sezóny najskôr 

pestujeme plytko koreniace a až po nich zaradíme hlbšie koreniace 

druhy zeleniny, čím si zabezpečíme využitie živín , ktoré sa v priebehu 

sezóny vplyvom zrážok splavili do hlbších vrstiev pôdy. Medzi plytko 

koreniace druhy zeleniny patria šalát ľadový, hrach, kaleráb, špenát. 

Nároky na zálievku 

Striedame náročné zeleniny s menej náročnými na závlahu, nakoľko sústavným zavlažovaním 

dochádza k vyplavovaniu živín, zasoľovaniu a ničeniu štruktúry pôdy. 

Veľkosť nadzemnej časti 

striedame zeleniny s mohutnejšou a menšou nadzemnou časťou, hlavne kvôli regulácii 

stupňa zaburinenosti pozemku a vyváženému osvetleniu povrchu ornice.  

Starostlivým plánovaním osevného sledu si zaistíme možnosť zberu 2-3 úrod zeleniny v tom 

istom roku z tej istej plochy, viď Tabuľka 6. Vhodne kombinovať druhy pestovanej zeleniny 

pri zostavovaní zeleninárskeho osevného postupu je náročné na odbornú zdatnosť 

pestovateľa a jeho schopnosť optimálne kombinovať získané vedomosti. Postupne sa každý 

pestovateľ dopracuje k svojim osvedčeným osevným sledom, ktoré budú optimálne 

vyhovovať miestnym pôdnym a klimatickým podmienkam a požiadavkám  trhu. 

Tabuľka 6 – Príklady zeleninárskych osevných sledov 

Osevný sled Druh zeleniny Termín výsadby  

Predplodina Reďkovka Koniec marca 

Hlavná plodina Karfiol Koniec mája 

Následná plodina Špenát Koniec septembra 

Predplodina Špenát Polovica marca. 

Hlavná plodina Fazuľka kríčková Začiatok mája 

Následná plodina Kel kučeravý Koniec augusta 

Predplodina Šalát hlávkový Koniec marca 

Hlavná plodina Uhorky nakladačky Koniec mája 

Následná plodina Špenát Koniec septembra 

Predplodina Pór Prezimovaný 

Predplodina Šalát  Koniec apríla 

Hlavná plodina Karfiol Začiatok júla 

Hlavná plodina Karotka Začiatok marca 

Hlavná plodina Kel hlávkový Začiatok júla  

Hlavná plodina Skoré zemiaky Polovica apríla 

Hlavná plodina Kapusta hlávková Začiatok júla 

Hlavná plodina Karfiol Polovica apríla 

Následná plodina Šalát Koniec júla 

Následná plodina Pekinská kapusta Polovica augusta 
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3.1.4. Zmiešané kultúry 

Je to v podstate  súčasné pestovanie rôznych druhov rastlín (zelenina, kvetiny, byliny….) na 

tom istom záhone, vedľa seba. Zmiešaná kultúra predstavuje v ekologickom pestovaní 

zeleniny známku kvality pestovateľa a prináša mnoho biologicky a ekologicky hodnotných 

prínosov, je však najnáročnejšia na ručnú prácu. Najčastejšie sa realizuje ako: 

Riadkové zmiešané kultúry 

sú menej pracovne náročné a dajú sa čiastočne mechanizovať. Jednotlivé druhy pestovaných 

rastlín sa pestujú vo vedľa seba striedaných riadkoch ako hlavná plodina spolu 

s medziplodinou (zeleniny s krátkou vegetačnou dobou (šaláty, reďkvička, kaleráby), alebo 

zmiešanie predplodín s následnými plodinami.  

 

Plošné zmiešané kultúry 

sú veľmi pestré spoločenstvá pestovaných rastlín na ploche, kde sa takmer vôbec nedá 

využiť mechanizácia a medzery po zbere plodín sa nechajú vyplniť rozrastajúcimi susednými 

rastlinami, alebo tam ručne vysadíme nové priesady. Najznámejšou a najprepracovanejšou 

metódou plošnej zmiešanej kultúry zeleniny je metóda, ktorú s prihliadnutím na vzájomnú 

znášanlivosť rastlín vyvinula známa nemecká bio-pestovateľka Gertrúda Francková. 

Uplatnenie tejto metódy je vhodné pre pestovateľov biozeleniny na menších plochách a 

v komunitných záhradách. 

3.1.5. Zásady plánovania zmiešanej kultúry zeleniny 

Niektoré rastliny ovplyvňujú 

rast susedných a tiež 

následných rastlín, a to jednak 

v pozitívnom, ale aj 

negatívnom zmysle. 

S prihliadnutím na poznatky o 

vzájomnom pôsobení rastlín – 

alelopatia, ktoré vedecký 

preskúmal nemecký botanik 

Hans Molisch musíme pri 
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kombinovaní jednotlivých druhov zeleniny rešpektovať ich vzájomne ovplyvňovanie sa. 

Základnou podstatou využívania alelopatie je, že ku hlavnej plodine vždy vysádzame 

pomáhajúci rastlinný druh.  

Existuje celý rad odporúčaní na vysádzanie zmiešaných zeleninových spoločenstiev, niekedy 

aj s rozpornými údajmi, čo je ovplyvnené najmä miestnymi agroklimatickými či 

pestovateľsko-technologickými podmienkami. Pre lepšie zorientovanie sa a hlavne vylúčenie 

možných chýb je v Tabuľke 7  uvedené vzájomne znášanie sa najčastejšie pestovaných 

druhov zeleniny. 

 

Tabuľka 7 – Vzájomná znášanlivosť jednotlivých druhov zeleniny 

 

    

 

Upravené podľa Voit-Guggenberger: Der biologische Landbau, Verlag ORAC Wien, 1979 
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Fazuľa kríčková                   

Hrach záhradný                   

Jahody                   

Uhorky                   

Mrkva                   

Zemiaky                   

Cesnak                   

Hlúboviny                   

Šalát                   

Petržlen                   

Cvikla                   

Zeler                   

Špenát                   

Paradajky                   

Cibuľa                   

Reďkovka                   

Čakanka                   

Chren                   

 Mimoriadne dobrá znášanlivosť    Mimoriadne zlá znášanlivosť   
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3.1.6. Test z lekcie 5 

1. Ktoré druhy zeleniny sa striedajú v rámci osevného postupu? 

a) Hlúbová, koreňová, cibuľová, plodová zelenina a strukoviny. 

b) Hlúbová, strukoviny, paradajky, buriny. 

c) Petržlen, cvikla, špenát, reďkovka. 

2. Podľa čoho je pomenovaný štvorhonový zeleninársky osevný postup? 

a) Podľa pohonu strojov na obrábanie pôdy. 

b) Podľa toho, že záhon má štyri strany. 

c) Podľa toho, že na jednom záhone sa tá istá plodina pestuje až po štyroch rokoch. 

3. Aké vlastnosti rastlín okrem ich zaradenia do čeľade treba ešte rešpektovať? 

a) Farbu listov, kvetov a plodov. 

b) Hĺbku zakoreňovania, nároky na vlahu, veľkosť nadzemnej časti. 

c) Hĺbku zakoreňovania, veľkosť plodov, ktorú chceme dosiahnuť. 

4. Ako rozlišujeme druhy zeleniny podľa osevného sledu? 

a) Podplodiny, hlavné plodiny, nadplodiny. 

b) Predplodiny, hlavné plodiny, následné plodiny, medziplodiny. 

c) Veľké plodiny, malé plodiny, burina. 

5. Ako sa dá charakterizovať pestovanie zeleniny v zmiešaných kultúrach? 

a) Súčasné pestovanie rôznych druhov rastlín (zelenina, bylinky, kvety...). 

b) Pestovanie byliniek z vopred zamiešanej zmesi semien. 

c) Pestovanie zeleniny pred kultúrnym domom. 

Vyskúšajte on-line na 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWtY8I1L9-

23KVPxrwqX4OWs7Dvc4VdYkUnGpgyVOD5ex0ew/viewform?usp=sf_link 

 

3.2. Lekcia 6 – Semená, priesady a vysádzanie zeleniny, 

špeciálne požiadavky  zeleniny 

3.2.1. Sejba zeleniny v ekologickom zeleninárstve 

Až na niekoľko málo výnimiek je prevažná väčšina druhov zeleniny pestovaná výsevom 

semien. Osivo sú semená upravené na sejbu. Dostupnosť osiva pochádzajúceho 

z ekologického pestovania je pri zelenine doposiaľ veľmi obmedzená v sortimente a v 

množstvách. Tomuto stavu zodpovedá aj ich vysoká cena. Z týchto dôvodov je v ekologickom 

systéme pestovania zeleniny predbežne tolerované používanie osiva z uznaného množenia 

v konvenčnom systéme pestovania. Zásadne však platí podmienka používať osivo, ktoré nie 

je chemický morené proti chorobám klíčiacich rastlín.  Ideálne by bolo používať osivá zelenín 

pochádzajúcich z ekologického pestovania. Nakupované osivo zelenín musí vyhovovať norme 

kvality a tá je garantovaná odborným dohľadom UKSUP - u v priebehu celého procesu 

pestovania a spracovania. Každé nakupované osivo pre použitie v bio pestovaní musí mať 

osvedčenie o pôvode a záruku pravosti druhu a odrody. Kvalita osiva sa zisťuje určením 

klíčivosti, energie klíčenia, čistotou a hmotnosťou 1000 semien (HTS. 

Klíčivosť sa zisťuje skúškou z úradnej vzorky podľa metodiky stanovenej UKSUP-om. 

V podstate sa jedná o vyklíčenie priemernej vzorky osiva v optimálnych podmienkach. 

Vyjadruje sa v percentách. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWtY8I1L9-23KVPxrwqX4OWs7Dvc4VdYkUnGpgyVOD5ex0ew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWtY8I1L9-23KVPxrwqX4OWs7Dvc4VdYkUnGpgyVOD5ex0ew/viewform?usp=sf_link
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Energia klíčenia je schopnosť osiva vyklíčiť za určitý čas. Zisťuje  sa súčasne pri skúške 

klíčivosti. Vyrovnaná energia klíčenia je vtedy, ak za určený čas v dvoch po sebe 

nasledujúcich dňoch vyklíči aspoň 75 % semien. 

Hmotnosť 1000 semien sa vyjadruje v gramoch a podľa nej sa upravuje výsevok. 

Namáčanie osiva sa robí tak, že osivo v tenkej vrstve sa opakovane vlhčí vodou, až semená 

napučia. Po obschnutí sa vysievajú do vlhkej pôdy. V prípade suchšieho počasia je nutné po 

výseve takéhoto osiva pôdu zavlažiť. V opačnom prípade napučané semienka zaschnú a už 

nevyklíčia.  Namáčaním upravujeme osivo mrkvy, petržlenu, hrachu, uhoriek apod. 

Naklíčovanie osiva  je v podstate predĺžené namáčanie osiva pri optimálnej teplote a 

dostatku vzduchu. Osivo naklíčujeme buď vo vlhkých pilinách, alebo po napučaní zabalené 

vo vlhkej handričke uloženej do vrecka z plastickej fólie. Naklíčovanie skončíme, keď 

približne 1/3 semien vytvorí klíčky. Pri neskoršom ukončení naklíčovania osiva sú klíčky už 

príliš veľké, a pri vlastnom vysievaní hrozí ich poškodenie. Naklíčené osivo sa musí 

bezpodmienečne vysievať do vlhkej pôdy, inak zaschne a už nevyklíči. 

 

 

3.2.2. Priamy výsev (do voľnej pôdy) 

Priamy výsev na pole je používaný pri pestovaní koreňovej zeleniny, cibule, reďkvičky,  cvikly, 

hrachu, fazule, špenátu, rastlín na zelené hnojenie, byliniek a kvetín pre použitie na 

fytoterapiu. Termín sejby je určený podľa nárokov jednotlivých druhov zelenín na teplotu a 

dĺžky vegetačného obdobia plodiny. Podľa toho rozlišujeme jarnú, letnú a jesennú sejbu. 

Jarnú sejbu uskutočňujeme čo najskôr na jar, len čo dostatočne obschne povrch pôdy a 

môžeme na poli pracovať. V našich zeleninárskych oblastiach to býva najčastejšie v druhej 

polovici marca. Prednosťou jarného výsevu je, že osivo má v pôde dostatok vlahy, netvorí sa 

prísušok a rastliny sa môžu zdarne vyvíjať. Skorý jarný výsev je podmienkou úspešného 

pestovania neskorých odrôd mrkvy, petržlenu, hrachu, špenátu. Neskoršie na jar vysievame 

reďkvičky, fazuľu, tekvice, cukety, patizóny. 

Letnú sejbu  využívame pri pestovaní zelenín s kratšou vegetačnou dobou, zaradených 

v osevnom slede ako následne plodiny (skoré odrody hlúbovín, cvikla, čínska kapusta, fenikel 

sladký. Podmienkou úspešného pestovania z letných výsevov je dobra príprava pôdy a 

závlaha. Z letných výsevov zakladáme aj porasty zeleného hnojenia. 

Jesennú sejbu používame pri druhoch zelenín, ktoré znesú prezimovanie (špenát, šalát na 

prezimovanie, mrkva, petržlen, cibuľa apod.) Prednosťou jesennej sejby je, že zmierňuje 

pracovnú špičku na jar budúceho roku, osivo využije zimnú vlahu a rastliny dobre rastú. 
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Nevýhodu je riziko vymrznutia výsevov pri 

holomrazoch v suchej zime a vyššia spotreba osiva 

o 20-30 %.  

V zeleninárstve sa z viacerých spôsobov výsevu 

najčastejšie používa výsev naširoko do riadkov, 

dvojriadkov,  po štipkách a do hniezd. 

Pri sejbe naširoko sú semená rozdelené 

rovnomerne po celej ploche pozemku a vzídené rastliny sa neprekrývajú ani v jednom 

smere. Sejba naširoko sa uplatňuje hlavne pri výseve rastlín na zelené hnojenie. 

Pri sejbe do riadkov sa vzídené rastliny prekrývajú aspoň v jednom smere. Osivo sa vysieva 

na malých plochách ručne, sejacími strojčekmi na 

väčších plochách ručnými sejačkami. Do riadkov sa 

vysieva mrkva, petržlen, paštrnák, hrach, kríčková 

fazuľa, cibuľa, reďkvičky, cvikla, čierna reďkev. Pri 

pestovaní zeleniny v riadkoch sa nutne musí 

prihliadať na dodržiavanie rovnakých vzdialenosti 

medzi riadkami na celej ploche, hlavne z dôvodu 

poškodzovania porastov alebo vynechávania 

širokých neobrobených pásov pri kultivácii  pôdy 

počas vegetácie. Vzdialenosť medzi riadkami a vzdialenosť rastlín v riadku je určovaná pre 

každý druh a aj odrodu na základe používanej techniky a náradia a požiadaviek konkrétneho 

druhu a odrody zeleniny na voľný priestor. Odporúčaný spon výsevu je uvedený na každom 

balení osiva zeleniny, alebo si ho zistíme z odbornej literatúry. Je to dôležitý údaj, ktorý 

významne ovplyvňuje celkovú úrodu z jednotky plochy, zdravotný stav zeleniny a na jeho 

základe vypočítavame počet jedincov na ploche, ako potrebný údaj pre výpočet spotreby 

osiva. 

Pri sejbe po štipkách a do hniezd sa vzídené 

rastliny prekrývajú v oboch smeroch a v jednom 

výsevnom mieste je niekoľko semien. Týmto 

spôsobom sa vysieva tyčková fazuľa, tekvice, 

cukety, patizóny.  

Výsevok je množstvo osiva potrebné na vysiatie 

jednotky plochy. Vyjadruje sa v kilogramoch na 

hektár, gramoch na jeden meter štvorcový a pod. 

Závisí od druhu zeleniny, odrody, kvality osiva, spôsobu pestovania, termínu sejby, účelu 

pestovania a pod. Výsevok pre priamu sejbu na pole sa vypočíta podľa vzťahu: 

Výsevné množstvo v kg/ha = (HTS x N x 100) / Lk x K  

HTS  =    hmotnosť 1000 semien 

N       =    požadovaný počet jedincov v dobe zberu (v milionoch.ha-1) 

Lk     =     laboratórna klíčivosť v % 
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K      =     poľný koeficient v rozmedzí 0,4 pre horšie stanovištia a nižšiu  kvalitu prípravy pôdy 

a jesenný výsev, až po 0,7 pre skoré výsevy, na najlepších stanovištiach s dobrou 

kvalitou prípravy pôdy 

Technika priamej sejby je spôsob, akým sa zapracúva osivo do pripravenej pôdy. Na malých 

plochách osivo väčšinou vysievame ručnými sejačkami. Vzhľadom na vysoké ceny osiva 

zelenín, zvlášť hybridných odrôd F1 sa v zeleninárstve používajú sejačky na presný výsev. Na 

kvalitu výsevu a spotrebu osiva má veľký vplyv presné nastavenie hĺbky výsevu, rýchlosti 

pohybu sejačky pri siatí a ďalšie dôležité pokyny uvedené výrobcom sejačky. Pri priamej 

sejbe na pole je potrebné si presne zorganizovať sled potrebných úkonov a včas pripraviť 

pôdu, stroje a osivo. Pri sejbe kontrolujeme kvalitu vysievania – hĺbku a hustotu padania 

semien do brázdičky. Pri ručnej jednoriadkovej sejačke kontrolujeme aj dodržiavanie šírky 

jednotlivých riadkov. Po výseve plochu povalcujeme, čím sa obnoví pôdna kapilarita a 

podporí sa vzlínanie vody k zasiatym semenám, prípadne celý pozemok zavlažíme, čo je 

nevyhnutné najmä po sejbe máčaného alebo predklíčeného osiva.  

3.2.3. Predpestovanie priesad v ekologickom zeleninárstve 

Väčšina druhov zelenín sa musí pestovať z predpestovaných priesad. V prvom rade je to 

nutnosť pri všetkých teplomilných druhoch zelenín ako sú rajčiaky, paprika, baklažán, 

melóny, uhorky preto, že by z priameho výsevu v našich klimatických podmienkach veľmi 

ťažko dorástli do zberu. Predpestovanie priesad je tiež nutné pri druhoch zelenín s dlhou 

vegetačnou dobou, ktorých počiatočný vývoj je veľmi pomalý (zeler buľvový, pór) a skorých 

druhov hlúbovín a šalátu kvôli skráteniu doby pestovania na poli a skorším zberom. U 

niektorých  druhov zeleniny volíme predpestovanie priesad kvôli  zníženiu rizika poškodenia 

vzchádzajúcich rastliniek škodcami (skočky), zvýšeniu konkurenčnej schopnosti voči burinám 

a lepšiemu využitiu plochy pôdy v rámci osevného postupu (predplodina, hlavná plodina, 

následná plodina). 

Predpestovaním priesad sa dá urýchliť zber najmenej o 2 až 3 týždne. Nezanedbateľné je aj 

to, že sa predpestovaním priesad výrazne ušetrí drahé osivo. Predpestovanie priesad však 

vyžaduje vybudovanie vykurovaného priestoru (skleník, fóliovník, parenisko), väčšie náklady 

na materiálne  a technické vybavenie a každodennú dôslednú starostlivosť. Pri nepriaznivom 

priebehu počasia v termínoch výsadby na vonkajšie stanovištia je riziko prerastania priesad. 

3.2.4. Spôsoby predpestovania priesad 

V bežnej praxi zeleninárstva je uplatňovaných viacero spôsobov predpestovania priesad. 

Predpestovanie nerozsádzaných priesad: na kvalitne pripravené záhony v krytých 

priestoroch, alebo vonku vysievame osivo zelenín výsevom  do riadkov, alebo na široko. Po 

vzídení sa rastlinky ponechávajú na záhonoch až do štádia, kedy majú 3-5 pravých listov a 

potom sa vysádzajú na trvalé stanovište vonku. Prednosťou tohoto spôsobu je, že je lacný a 

relatívne  jednoduchý. Nevýhodou je, že predpestované priesady sú nevyrovnaného vzrastu, 

preto ich musíme pred vysádzaním vytriediť, pričom odpad je až 50%. Druhou podstatnou 

nevýhodou tohoto spôsobu predpestovania je silný presadzovací šok  v dôsledku poškodenia 

korienkov pri vyberaní priesad zo záhonov, dlhšie trvajúce zakoreňovanie po vysadení na 

pole a s tým spojené riziko poškodenia oslabených rastliniek škodcami a chorobami. 

Predpestovanie rozsádzaných priesad: pri ktorom sa rastlinky po vytvorení klíčnych lístkov 

rozsádzajú na väčšie a pravidelné vzdialenosti než boli vysiate. Tým sa im zabezpečí väčší 

priestor pre vývoj korienkov i nadzemnej časti a tak sa môžu rovnomernejšie vyvíjať. Týmto 

spôsobom vypestujeme vyrovnané a zdravé priesady. Ďalšou prednosťou rozsádzania je to, 
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že na ďalšie pestovanie možno vybrať tie najsilnejšie rastlinky. Priesady majú lepší koreňový 

bal, pretože pri rozsádzaní (pikírovaní)  sa skráti hlavný klíčny korienok, a tým sa podnieti 

tvorba väčšieho množstva bočných korienkov, než by sa boli vytvorili bez tohoto skrátenia.  

Nevýhodou rozsádzania je väčšia prácnosť a tým aj nákladovosť. Výhody však prevládajú a 

preto je rozsádzanie priesad dôležitým pestovateľským postupom. Rozsádzať sa dá do 

debničiek, na záhony, do balíčkov, do zakoreňovačov, črepníkov a pod.  

Predpestovanie priesad v balíčkoch: je spôsob, pri ktorom sa buď priamo vysieva osivo do 

strojovo vytvarovaných balíčkov zeminy, alebo do týchto balíčkov rozsádzame rastlinky 

z vytvorenými klíčnymi listami. Rastliny v balíčkoch sa dobre zakorenia a majú kompaktný 

koreňový bal, ktorý sa minimálne porušuje pri vlastnom vysadzovaní na trvalé stanovište, 

kde sa rýchlo zakoreňujú a prakticky vôbec netrpia presadzovacím šokom. Nevýhodou je 

nutnosť technického zariadenia na lisovanie balíčkov a dôsledné dodržiavanie receptúry 

miešania substrátu, kvôli nutnosti dosiahnutia dostatočnej miery odolnosti balíčka voči 

rozsypaniu sa a zároveň aj dostatočnej miery priepustnosti pre vzduch, vodu a korienky.   

Predpestovanie priesad v zakoreňovačoch: umožňuje zachovanie výhod balíčkovania, 

nevyžaduje však zložité strojne vybavenie a je na to potrebné menšie množstvo substrátu. 

Určité náklady sú však spojené z nákupom zakoreňovačov. Rašelinovo – celulózové 

zakoreňovače sú vyrábané z rašeliny a majú rozličný tvar a veľkosť. Rastliny sa v nich dobre 

zakorenia a pri vysadzovaní sa vysadia spolu zo zakoreňovačom, ktorý sa v pôde rozloží a 

obohatí ju o humusotvorné látky. Sú však pomerne drahé. Plastové zakoreňovače sú 

rozličného tvaru, veľkosti a konštrukcie. Dajú sa opakovane požívať a dnes sú štandardným 

spôsobom pestovania mladých rastlín. Použitie plastových zakoreňovačov je optimálnym 

riešením kompromisu ekologických a ekonomických požiadaviek. Z plastu je vylisovaná 

„voština“ so sústavou buniek, ktoré sa naplnia substrátom. Do takto naplnených buniek sa 

vysieva osivo zelenín, alebo rozsádzajú mladé rastlinky vo fáze klíčnych listov. Vytvorený 

koreňový balíček je súdržný a pri opatrnejšej manipulácii sa takmer vôbec nepoškodzuje a 

vysadené rastlinky môžu nerušene pokračovať v raste.  

Plastové zakoreňovače so vzdušným zaštipovaním korienkov sú najnovším spôsobom 

riešenia predpestovania priesad. V podstate sa jedná o voštinový plastový zakoreňovač so 

sústavou buniek, ktoré sú bez dna. Pred plnením sa zakoreňovač položí na sieťovú podložku 

s otvormi a bunky sa naplnia substrátom do ktorého vysievame osivo. Pri použití lacnejších 

odrôd zeleniny vysievame do jednej bunky po dve semienka a po vyklíčení slabšiu 

odstránime. Voštiny sa spolu so sieťovým dnom  ukladajú na stoly tak, aby ich dno bolo 

najmenej 10 cm nad povrchom stola. Je to dôležité dodržiavať aby sa zabezpečilo dobré 

prúdenie vzduchu pod zakoreňovačmi. Pri klíčení prerastá korienok cez substrát smerom ku 

Vývoj sadeníc pestovaných v bežných zakoreňovačoch 

Vývoj sadeníc pestovaných v zakoreňovačoch so vzdušným zaštipovaním korienkov 
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dnu a po určitom čase prerastie cez sieťovú podložku a na vzduchu dôjde k zaschnutiu špičky 

korienka.  

Tým sa vyvolá tvorba nových bočných korienkov, ktoré rovnako ako ich predchodca prerastú 

cez sieťovú podložku na dne zakoreňovača a celý proces sa opakuje. Vďaka tomuto je 

vylúčená nutnosť ručného pikírovania a pritom je zaistená tvorba bohatého koreňového 

systému priesad. Pri porovnaní kvality priesad pestovaných v zakoreňovačoch s dnom 

v ktorom je len otvor na odtok prebytočnej závlahovej vody a priesad pestovaných 

v zakoreňovačoch so vzdušným zaštipovaním korienkov je bohatosť koreňového systému 

niekoľkonásobne vyššia, a  rozloženie korienkov je v celom objeme bunky. 

3.2.5. Ošetrovanie predpestovaných priesad 

Pri ošetrovaní predpestovaných priesad je potrebné udržiavať na optimálnej úrovni všetky 

podmienky prostredia (svetlo, teplo, vodu, vzduch, živiny) tak, aby priesady nerušene rástli, 

boli dostatočne pevné, nevytiahnuté a zdravé.  

Optimálne svetelné podmienky v skorom jarnom období zabezpečujeme umiestnením 

priesad čo najbližšie ku sklu skleníka alebo fólie vo fóliovníku, nakoľko intenzita svetla sa 

znižuje zo štvorcom vzdialenosti od skla. Povrch skla je nutné udržiavať čistý nakoľko v tomto 

období je nízka intenzita svetlá a znečistené sklo ju zníži ešte viac. V neskoršom období od 

polovice apríla je potrebné priesady chrániť proti nadmernému slnečnému žiareniu 

v poludňajších hodinách zatieňovaním.  

Teplotu regulujeme prikurovaním a vetraním. Mierne kolísanie teplôt vo dne a v noci 

priesadám prospieva. Veľké rozdiely sú pre vývoj priesad nepriaznivé. Vetraním regulujeme 

teplotu v závislosti od intenzity denného svetla. Pri zamračenom počasí je nutné znížiť aj 

teplotu, čím sa zabráni nadmernému vytiahnutiu priesad. Vetraním vymieňame vzduch 

v skleníku. Intenzitu vetrania volíme podľa priebehu počasia, druhu zeleniny a veku priesad. 

Pravidelným a primeraným zavlažovaním udržujeme priesadu v neprerušovanom raste a 

upravujeme ním aj vzdušnú vlhkosť v skleníku. Voda na zálievku musí mať teplotu vzduchu 

priestoru, kde sú priesady. Pri nadbytočnom zalievaní je zvýšené riziko padania klíčnych 

rastlín  a  vyplavovania živín.  

Prihnojovanie priesad je možné len povolenými hnojivami, najlepšie je použiť hnojivý roztok 

spolu so zavlažovaním.  

Ošetrovanie priesad vrcholí otužovaním, čo je v podstate intenzívne vetranie. Niekoľko dní 

pred plánovaným vysádzaním necháme priesady úplne odkryté najskôr len cez deň, neskôr 

aj v noci, aby si „zvykli“ na vonkajšie prostredie a po vysadení na pole neutrpeli presadzovací 

šok. 

Vysádzanie zeleniny v ekologickom zeleninárstve 

Vysadením na trvalé stanovište sa výrazne zmenia podmienky pre rast a vývoj rastlín 

v porovnaní s podmienkami v predpestovni. Býva chladnejšie, pôda je menej výživná, vietor 

vysušuje a ochladzuje vzduch aj povrch pôdy a pod. Aby sa tieto okolnosti čo najmenej 

prejavili na raste a zdravotnom stave vysadených zelenín, musia byť rastliny i pôda náležite 

pripravené a  vysádzanie vykonané  v tom najvhodnejšom čase.  

Príprava priesad pred vysádzaním spočíva v ich otužení, prihnojení, zálievke a výbere 

z miesta, kde sa predpestovali. Vyberáme zdravé, dobre vyvinuté rastliny, pri ktorých je 
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predpoklad, že sa po vysadení dobre zakorenia, rýchlo porastú a poskytnú dobrú a kvalitnú 

úrodu. Príprava pôdy na vysádzanie musí byť kvalitne a starostlivo vykonaná.  

Termín vysádzania  sa určuje podľa požiadaviek jednotlivých druhov zeleniny na klimatické 

podmienky a aktuálneho priebehu počasia. Skoré druhy šalátov a hlúbovín sa vysádzajú už 

koncom marca alebo začiatkom apríla. Je nutné pri týchto priesadách aby boli dobre otužené 

a zniesli bez poškodenia aj slabé nočné mrazíky.   Poloneskorá a neskorá zelenina sa vysádza 

od  polovice mája. Teplomilná zelenina (uhorky, rajčiaky, paprika, zeler, melóny a pod) sa 

vysádza až po 15. máji. Následná zelenina v osevnom slede sú vlastne skoré odrody, napr. 

karfiol, pestovaný pre zber v jesení sa vysádza v júni.  

Spôsoby vysádzania  sú rovnaké ako pri výseve, t. j. do riadkov, dvojriadkov, a hniezd. 

Vysádzanie do dvojriadkov je najvhodnejší spôsob organizácie porastu pre TUZ hlavne 

z dôvodov umožnenia dobrého prístupu k vysadeným rastlinám pri okopávaní a postupných 

zberov. Medzi každým druhým riadkom vysadených rastlín je ponechaný dostatočne široký 

pás, z ktorého je vykonávané ošetrovanie a zber.  

Spon vysádzania sa vyjadruje plošným rozmiestením vysadených rastlín. Poznáme 

trojuholníkový, štvorcový a obdĺžnikový spon. Trojuholníkový spon vysádzania umožňuje 

najlepšie využitie plochy pôdy vysadenými rastlinami. V susednom riadku, vedľa už 

vysadeného riadku zeleniny,  sa vysádza do stredu medzi dvoma  rastlinami vo vysadenom 

riadku.  

Technika vysádzania závisí od spôsobu predpestovania priesad a od veľkosti vysadzovanej 

plochy. Priesady z výsevu na záhon sa vysádzajú na malých plochách kolíkom na veľkých 

plochách vysadzovačmi. Priesady zo zakoreňovačov a balíčkované sa vysádzajú na malých 

plochách vysadzovacou lopatkou a veľkých plochách špeciálnymi vysadzovačmi priesad 

s koreňovým balom.  Na uľahčenie pri ručnom sadení sa uplatňuje vysadzovanie do rýh alebo 

do brázd. 

Pri vysádzaní do rýh sa na pripravený pozemok v smere dlhšej osi vyhĺbia v požadovaných 

vzdialenostiach riadkov ryhy a  kolmo na tieto riadky sa vyhĺbia ryhy vo vzdialenostiach 

rastlín v riadku. Do priesečníkov vyznačených ryhovačom   sa vysádzajú priesady pomocou 

motyčky alebo lopatky.  

Pri vysádzaní do brázd  sa v smere dlhšej osi pozemku súčasne vyhlbujú brázdy a rozvážajú 

priesady. Jedna skupina pracovníkov priesady rozmiestňuje v požadovaných vzdialenostiach 

a druha ich zahŕňa pôdou.  

Pri všetkých spôsoboch vysádzania sa musí dodržiavať správna hĺbka vysadenia ktorá je 

určená druhom zeleniny. Priesady sa vysádzajú zväčša tak hlboko, ako boli predpestované. 

Hlbšie vysadenie vyžadujú rajčiaky, hlúboviny (okrem kalerábov), pór, uhorky, melóny, 

tekvice atď. pretože majú schopnosť tvorby koreňov na stonkách čím sa vytvorí bohatší 

koreňový systém. Plytké vysádzanie vyžaduje zeler, kaleráby, hlávkový šalát, cibuľa zo 

sadzačky, ktoré by pri hlbšom vysadzovaní vytvárali deformované a nekvalitné konzumné 

časti. 
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3.2.6. Špeciálne zvláštnosti jednotlivých druhov zelenín 

Mrkvovité (Apiaceae) 

Druhy zeleniny: Mrkva, petržlen koreňový, petržlen 

vňaťový, paštrnák zeler buľvový, zeler, rapikový, 

fenikel sladký, aníz, kôpor, koriander, kmín 

Špecifické vlastnosti: Väčšina  pestovaných 

zeleninových druhov tejto čeľade sú  dvojročné. 

Vplyvom nízkych teplôt, alebo rastových depresií 

dochádza u všetkých druhov tejto čeľade 

k predčasnému vybiehaniu do kvetu. Fenikel sladký 

pri podmienkach dlhého dňa nevytvára konzumnú časť. S výnimkou zeleru buľvového sa celá 

skupina zelenín tejto čeľade pestuje z výsevov. Vzhľadom na pomalý počiatočný vývoj je 

v systéme TUZ silne ohrozenie zaburinením.    

Osevný postup, výber stanovištia, výber odrôd: Zeleniny z čeľade mrlikovitých vyžadujú 

výživne priepustné pôdy s dobrou zásobou humusu. Pre mrkvu, petržlen a fenikel sladký 

vyberáme hlboké, stredne ťažké až ľahké pôdy. Pre zeler stredne ťažké až ťažké pôdy. Pôda 

musí byť štruktúrna a rovnomerne zásobovaná vodou. Zhutnené a kamenisté pôdy 

spôsobujú deformácie koreňov. Jednotlivé druhy tejto čeľade sú po sebe silne neznášanlivé, 

vyžadujú najmenej štvorročný odstup v osevnom postupe. Ako predplodiny sú pre ne 

vhodné obiloviny, zeleniny z čeľade liliaceae a strukoviny. Otvorené a rýchlo osychajúce 

polohy sú menej napádané vrtavkou mrkvovou (Psila rosae), alternariovou škvrnitosťou 

listov a septoriozou zeleru.  

Príprava pôdy a hnojenie: Veľmi skoré výsevy na jar sú menej napádané vrtavkou mrkvovou 

a merou mrkvovou. Najsilnejšie sú napádané výsevy od polovice mája do polovice júla. 

Naopak pri skorej výsadbe zeleru a feniklu sa zvyšuje riziko vybiehania do kvetu. Vzhľadom 

na pomalý priebeh klíčenia a počiatočného rastu je regulácia burín veľmi obtiažna. Určitým 

zlepšením je pestovanie mrky a petržlenu na hrobčekoch.  

Starostlivosť o porast: Počiatočné vývojové štádia týchto zelenín sa vyznačujú veľmi slabou 

konkurenčnou schopnosťou voči burinám. Od štádia plne vyvinutých klíčnych lístočkov 

vyžadujú dlhšie obdobie bez burín – mrkva a petržlen 5 týždňov, fenikel 6 týždňov. Pri použití 

kartáčovej plečky už v tomto štádiu môžeme mechanický zasiahnuť a vykonať aj prvú 

okopávku. Podľa stavu zaburinenosti je potrebné vykonať 3-4 okopávky. Pri použití nožovej 

plečky je možne plečkovať a okopávať najskôr v štádiu dvoch vyvinutých pravých lístkov. Po 

prekonaní tohoto kritického obdobia sú porasty už dostatočne konkurenčné voči ďalšiemu 

zaburineniu.  

Zozelenievaniu koreňovej hlavy mrkvy sa predchádza prihrnutím pôdy ku koreňom v druhej 

polovici vegetácie. Skupina zelenín tejto čeľade veľmi zle znáša sucho. Pri zavlažovaní je 

nebezpečenstvo zvýšeného výskytu septoriozy zeleru a plesne mrkvovitých (plasmopara 

nivea) ako aj praskania koreňov. Nálet vrtavky mrkvovej môžeme zistiť pomocou oranžových 

lepových dosiek. 
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Astrovité (Asteraceae) 

Druhy zeleniny: Šalát hlávkový, šalát rímsky, šalát 

listový, šalát ľadový, čakanka šalátová, čakanka štrbák, 

čierny koreň, artičoka, topinambur  

Špecifické vlastnosti: Zeleniny z tejto botanickej čeľade 

v podmienkach dlhého dňa majú sklon k vybiehaniu do 

kvetu. Na teplotu nie sú zvlášť náročné, vyžadujú však 

dostatok vlahy v pôde. V oblastiach s vysokou vzdušnou 

vlhkosťou sú ale napádané chorobami. Rovnako tak sú 

citlivé na náhle zmeny počasia hlavne odrody listového šalátu. Šaláty korenia plytko, čakanka 

šalátová, listová a štrbák sú naopak hlbokokoreniace. 

Osevný postup, výber stanovištia, výber odrôd: Zeleniny z čeľade astrovité prospievajú 

najlepšie v stredne ťažkých pôdach s neutrálnou pôdnou reakciou a rýchlejším obschnutím 

povrchu pôdy po zavlažovaní alebo daždi. Pre letné výsadby však nie sú vhodné rýchlo sa 

ohrievajúce pôdy s nedostatočnou pôdnou vodnou kapacitou. Pre čakanku šalátovú 

nevyhovujú kamenisté a štrkovité pôdy (vetvenie koreňov). Vzhľadom k zvýšenému riziku 

výskytu pôdnych patogénov nie sú tiež vhodné mokré studené parcely so zhutnenou pôdou. 

V záujme zníženia problémov s hubami rodu Sclerotinia a Rhizoctonia, bakteriálnymi 

hnilobami a koreňovými hálkotvornými háďatkami, na menej ohrozených plochách  je 

odstup pestovania po sebe 3 roky a v menej priaznivých podmienkach 4 roky. V rámci 

osevného sledu sa dve výsadby šalátu považujú za jednu hlavnú plodinu. V okolí 

produkčných plôch by sa nemali vyskytovať čierne topole, ktoré sú zimoviskom koreňových 

vošiek. Dobrými predplodinami sú obiloviny, kukurica a zeleniny z botanickej čeľade 

Liliaceae. Nevhodné sú neskoré druhy zeleniny z čeľade Chenopodiacea,  Brassicaceae a 

Apiaceae, avšak skoré odrody zelenín z tejto čeľade, s krátkou dobou vegetácie môžeme 

zaradiť ako medziplodiny. Pre letné výsevy vyberáme odrody odolné voči predčasnému 

vybiehaniu do kvetu. Na ohrozených stanovištiach s vysokou vzdušnou vlhkosťou pestujeme 

namiesto šalátov robustnejšiu čakanku listovú. 

Príprava pôdy a hnojenie: Zeleniny z tejto botanickej čeľade vyžadujú urovnané, uľahnuté, 

nie príliš jemne spracované pôdy. Intenzívne spracovanie pôdy volíme len v prípade výskytu 

pôdnych „škodcov“ Najvhodnejšie je hnojiť organickým hnojivom k predplodine.   

Starostlivosť o porast: Základným predpokladom úspešného pestovania v TUZ je 

predpestovanie zdravých a odolných sadeníc.  Zatiaľ čo prvé dve výsadby sú zväčša mimo 

ohrozenia chorobami a „škodcami“ neskoršie letné výsadby sa už bez ochrany proti plesni 

šedej nezaobídu. Po vysadení, hlavne za vlhkého teplého počasia, je ošetrovanie proti 

hubám rodu Sclerotinia nevyhnutné. Príliš husté výsadby toto riziko ešte zvyšujú. 

K rýchlejšiemu obsychaniu  koreňového krčku a tým aj k zníženiu napadnutia nesmieme šalát 

pri vysádzaní tzv. utopiť. S výhodou sa hlavne pri skorých výsadbách používa zakrytie porastu 

netkanými textíliami. Pri nástupe vyšších teplôt tkaniny včas odstránime z porastu.  

Regulácia burín je pri druhoch s krátkou vegetačnou dobou bez problémov, stačí jedna 

okopávka. Pri okopávaní  dávame pozor na poškodzovanie krehkých listov  

a hlavne na to, aby sme ku koreňom neprihrnuli pôdu. 

 



47 
 

Kapustovité (Brassicaceae) 

Druhy zeleniny: Kapusta hlávková biela, Kapusta hlávková 

červená, Karfiol, Kel hlávkový, Kel kučeravý, Kel ružičkový, 

Brokolica, Kaleráb biely, Kaleráb modrý, Pekinská kapusta, 

Čínska kapusta, Reďkovka guľatá, Reďkovka podlhovastá, 

Reďkev letná, Reďkev zimná, Žerucha záhradná, Potočnica 

lekárska, Chren dedinský 

Špecifické vlastnosti: Zeleniny z čeľade kapustovité sú 

prevažne dvojročné a v podmienkach dlhého dňa majú 

sklon k vybiehaniu do kvetu. Vyznačujú sa rýchlym počiatočným rastom a intenzívnou 

tvorbou koreňov, čo má pozitívny vplyv na štruktúru pôdy. Pozemky na ktorých sa pestovali 

kapustovité zeleniny ostávajú relatívne malo zaburinené. V oblastiach s vysokou 

koncentráciou pestovateľských plôch s kapustovitými rastlinami sa pestovanie hlúbovej 

zeleniny vyznačuje vyšším rizikom z premnoženia chorôb a hlavne škodcov.  

Osevný postup, výber stanovišťa, výber odrôd: Kapustovité zeleniny uprednostňujú na 

vápnik bohatšie pôdy, stredne ťažké s dostatočnou zásobou vlahy a pH vyšším než 6,5. 

Nevhodné sú pre ne kyslé a zamokrené pôdy. Rovnako sú pre ne nevhodné rýchlo 

osychajúce pôdy, na ktorých kapustovité zeleniny trpia častým výskytom chorôb báze 

stoniek, a skorým napadaním porastov skočkami.  Na tom istom stanovišti je možné po sebe 

pestovať kapustovité zeleniny najskôr po troch rokoch a  v prípade menej vhodných 

stanovíšť radšej každý štvrtý rok. Ak to podmienky dovolia je vhodné dodržiavať aspoň 100 

m vzdialenosť od pozemkov kde sa v predošlom roku pestovali kapustovité rastliny kvôli 

zníženiu rizika napadnutia krytonosmi, morou kapustovou a kvetárkou kapustovou. Pri 

neskorých odrodách s dlhšou vegetačnou dobou, dodržujme radšej až päť ročný odstup 

pestovania kapustovitých zelenín po sebe. Za vhodné predplodiny pre sa považujú cibuľové 

zeleniny, zemiaky, strukoviny a trávy. Vzhľadom na riziko možného prenosu háďatok a 

sklerotiniovej hniloby sú menej vhodnými predplodinami rastliny z čeľade mrlikovitých 

hviezdnicovitých a mrkvovitých. Pri poľnej produkcii zeleniny je nevhodné do osevného 

postupu zaraďovať repku olejnú, cukrovú a kŕmnu repu, ani medziplodiny s horčicou či 

repicou. Bylinné pásy, živé ploty sú vhodnými opatreniami na zníženie výskytu živočíšnych 

škodcov vyskytujúcich sa hlavne v lete. Pri pestovaní na plochách s nižším obsahom vápnika 

vyberáme odrody rezistentné voči bakteriálnym ochoreniam, pri letných odrodách volíme 

odolnejšie odrody proti predčasnému vybiehaniu do kvetu.  

Príprava pôdy a hnojenie: Na zaistenie rýchleho počiatočného vývoja vyžadujú kapustovité 

zeleniny, hlavne výsevy, dobre uľahnutú, nie však príliš jemne spracovanú pôdu. Príliš  jemná 

spracovanie pôdy totiž zvyšuje riziko poškodenia porastov skočkami a slizniakmi.  

Starostlivosť o porast: Voľbou vhodného termínu výsevu, alebo výsadby je možné do určitej 

miery chrániť porasty pred „škodlivými“ druhmi hmyzu, ktoré by sa mohli vyskytovať a 

danom pozemku. Skoré a neskoré výsadby sú najčastejšie napádané predovšetkým skočkami 

a kvetárkou kapustovou, letné viac voškami, húsenicami a alternáriou kapustovou. Okopávka 

a plečkovanie medziriadkov zlepšuje prevzdušnenie pôdy a príjem živín. Mierne prihrnutie 

pôdy pri okopávke podporuje tvorbu bočných korienkov a znižuje nepadanie porastu 

skočkami. Podobne účinkuje aj zavlažovanie v období nedostatku vlahy, treba však pritom 

pamätať na zvýšené riziko výskytu hubových ochorení listov. Ak sa to dá technicky realizovať, 

vyhnite sa pri zálievke zmáčaniu listov. Na zistenie doby náletu významných  „škodcov“  
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kapustovej zeleniny využívame lepové dosky. Na žltú farbu reagujú kvetárka kapustová, 

krytonosy  

a skočky. Na lepové dosky bielej farby reaguje Molička kapustová.  

Počas vegetácie je potrebné vykonať 2-3 okopávky. Založenie porastu z predpestovaných 

priesad je najvhodnejší spôsob ako zaistiť udržanie porastu bez burín aj pri absolútnom 

vylúčení použitia herbicídov. Prihrnutie pôdy pri okopávke napomáha tlmeniu burín 

v riadkoch a po zapojení porastu už nie je okopávka nutná. 

Tekvicovité (Cucurbitaceae) 

Druhy zeleniny: Uhorky šalátové, uhorky nakladačky, 

melón cukrový, melón vodový, tekvice -  cukety, patizóny 

Špecifické vlastnosti: Nároky tejto skupiny zelenín na 

klimatické a pôdne podmienky sú veľmi vysoké. Vyžadujú 

vysoké teploty, vysokú vzdušnú vlhkosť, a dobre 

prevzdušnené humózne pôdy. Všetky druhy sú veľmi 

citlivé na mráz. V rámci skupiny sú nároky melónov a 

uhoriek vyššie než nároky tekvíc. Plytko koreniace, avšak 

pôdu intenzívne prekoreňujúce tekvicovité zeleniny sú považované za veľmi rýchlo rastúce 

plodiny. Vzhľadom k veľkej listovej ploche dobre zatieňujú pôdny povrch a tým bránia rastu 

burín. Súvislé porasty umožňujú rýchle šírenie viróz.       

Osevný postup, výber stanovištia, výber odrôd: Tekvicovité zeleniny sú ohrozované 

početnými pôdnymi patogénmi hubami a koreňovými háďatkami. V osevnom slede je nutné 

dodržiavať minimálne trojročný odstup. Za vhodné predplodiny sú považované všetky 

plodiny ktoré zlepšujú pôdnu štruktúru (zelené hnojenie, pór) . Tekvicovité zeleniny sa môžu 

pestovať na hlbokých, záhrevných humóznych pôdach s dobrou zásobou živín a vysokou 

pôdnou vodnou sorpčnou kapacitou. Na chladných a vlhkých stanovištiach sa tekvicovité 

zeleniny nedaria. Dochádza k predčasnému opadávanie kvetov i plodov a veľmi rýchlemu 

šíreniu chorôb. Rovnako tak sa vyhýbame veterným polohám, kvôli tomu, že tekvicovité 

zeleniny nie sú dobre chránené proti nadmernej transpirácií. V poľných podmienkach sa 

tomuto predchádza vysievaním vetrolamov z kukurice medzi riadkami uhoriek, melónov. 

V súčasnom sortimente povolených odrôd uhoriek nakladačiek, šalátoviek, melónov 

vodného i cukrového a čiastočne aj tekvíc prevládajú F1 hybridy.    

Príprava pôdy a hnojenie: Hospodárenie s humusom má v tejto skupine zelenín veľký 

význam, nakoľko vyžadujú pravidelný prísun živín, vody ale aj dobre prevzdušnenie pôdy. 

Základne hnojenie doplňujeme prihnojovaním počas vegetácie tekutými hnojivami (skvasený 

hydinový trus, výluh zo žihľavy apod.)  Prihnojujeme v pravidelných 10-14 dňových 

intervaloch. Príliš jemné spracovanie pôdy je nevhodné.   

Starostlivosť o porast: Tieto druhy zeleniny z botanickej čeľade tekvicovitých sa väčšinou 

pestujú z predpestovaných priesad. Tekvice, patizóny,  cukety a uhorky nakladačky sa dajú 

vypestovať aj z priameho výsevu na pole. Vzhľadom na silný tlak plesni uhorkovej je vhodné 

hlavne pi uhorkách nakladačkách voliť radšej pestovanie z priesad čím sa docieli skorší zber a 

dostatočná úroda ešte pred silným napadnutím touto chorobou. Radikálny priebeh plesne 

uhorkovej prakticky znamená, že napadnutie inými chorobami vôbec nezaznamenáme. Pre 

výsev a predpestovanie sadeníc je potrebná minimálna teplota 15°C. 
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K docieleniu rýchleho ohriatia a prevzdušnenia koreňového systému sa uhorky pestujú na 

vyvýšených záhonoch, mulčovaním  a v chránených priestoroch na preparených balíkoch 

slamy. Tekvicovité zeleniny na jednej stane vyžadujú vlhkú a teplu klímu, na druhej strane je 

však nutné zaistiť aby listy boli čo najkratšiu dobu vlhké. Hlavne pri zalievaní sa vyhýbame 

používaniu závlahy postrekom. Ale radšej brázdovým podmokom, alebo ideálne, kvapkovou 

závlahou. Povrchovým jemným až hmlovým postrekom v krátkych intervaloch však 

podporíme užitočné organizmy (dravé roztočce) a bránime rozvoju „škodcom“ (roztočec 

chmeľový, strapka skleníková). Toto opatrenie však môžeme využiť len v prípade, že 

dokážeme zaistiť obschnutie listov v priebehu 1-2 hodín. Voda pritom musí byť zohriata na 

teplotu vzduchu v skleníku. Vysoké požiadavky na dostatok svetla uhoriek a melónov 

zaistíme uplatnením tzv. zaštipovania. Týmto opatrením sa rastliny presvetlia a zároveň aj 

podporí žiadúce odnožovanie. Zaštipovanie smieme vykonávať len keď sú rastliny suché. 

Kontrola výskytu molíc a vošiek v skleníku sa dá zaistiť umiestnením žltých lepových dosiek 

vo výške porastu. Regulácia zaburinenia je plečkovaním a okopávkou, alebo zakrytím pôdy 

tzv. mulčovaním. 

Bôbovité (Fabaceae) 

Druhy zeleniny: Fazuľa kríčková, fazuľa šarlátová, bôb 

záhradný, sója luštinatá, Hrach siaty, hrach dreňový, 

hrach cukrový, šošovica kuchynská 

Špecifické vlastnosti: Fazuľa je citlivá na nízke teploty a 

poškodenie mrazom. Teploty nižšie než 4°C spôsobujú 

poruchy rastu.  Nepriaznivé počasie spôsobuje na fazuli 

väčšie škody než choroby a „škodcovia“ spolu. Všetky 

druhy zeleniny botanickej čeľade bôbovité fixujú 

pomocou hľúzkotvorných baktérií vzdušný dusík a ponechávajú ho pre následné plodiny. 

Intenzívnym prekoreňovaním priaznivo ovplyvňujú štruktúru pôdy. Kríčková fazuľa sa 

vyznačuje silnou konkurenčnou schopnosťou voči burinám. Hrach je zelenina s krátkou 

vegetačnou dobou a je odolný voči jarným mrazom až do - 4°C. Rovnako ako väčšina 

bôbovitých aj hrach priaznivo vplýva na štruktúru pôdy a obohacuje pôdu o dusík fixovaný zo 

vzduchu. Hrach je citlivý na koreňovú spálu. Kritickým obdobím poškodenia hmyzom je 

obdobie kvitnutia, kedy porast hrachu môže poškodiť ešte aj nedostatok vlahy a vysoké 

teploty.  

Osevný postup, výber stanovištia, výber odrôd: Fazuľa vyžaduje hlboké pôdy, pričom na 

pôdnom druhu až tak nezáleží. Vhodné sú aj ľahké pôdy, nakoľko fazuľa je dostatočne 

odolná voči suchu. Zamokrenie počas vzchádzania má nepriaznivý vplyv. V osevnom postupe 

ju opakovane môžeme vysievať na tú istú plochu po 2-3 rokoch. Nevhodné predplodiny pre 

fazuľu sú zemiaky, špenát a kapustovité zeleniny. Zásoby dusíka po predplodine znižujú 

zdravotný stav fazule a spomaľujú tvorbu hľúzkotvorných baktérií.  Dnešné povolené odrody 

fazule sú rezistentné voči vírovej mozaike, antraknóze, bakteriálnej škvrnitosti a hrdzi. Hrach 

vyžaduje stredne ťažké pôdy, mierne kyslú až neutrálnu pôdnu reakciu. Neznáša Ílovité, 

zamokrené, piesčité a chudobné pôdy s kyslou pôdnou reakciou (pri pH 6 a nižšie sa tiež 

slabo vyvíjajú hľúzkotvorné baktérie na korienkoch.   

Príprava pôdy a hnojenie: Pri príprave pôdy pred výsevom je potrebné pripraviť kvalitné 

výsevné lôžko spevnením pôdy a pri vlastnom výseve dbať na rovnomernú hĺbku siatia a 
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starostlivom urovnaní povrchu pôdy.  Vďaka schopnosti fixovať vzdušný dusík sú zeleniny 

tejto botanickej čeľade veľmi cenným zdrojom dusíka.  

Starostlivosť o porast: Fazuľa vyžaduje starostlivosť počas vegetácie spočívajúcu len na 

mechanickom regulovaní burín plečkovaním. V TUZ vysievame do širších riadkov než je 

bežne uvádzané nakoľko je zaistené rýchle obsychanie rastlín, čím sa znižuje 

pravdepodobnosť napadnutia hlavne hubovými chorobami. Zavlažujeme len vo výnimočne 

suchých rokoch hlavne po odkvitnutí. Hrach sa vysieva veľmi skoro na jar, aby na klíčenie 

mohol využiť zimnú vlahu. V porovnaní s fazuľou, je hrach menej odolný voči zaburineniu. 

Mrlikovité (Chenopodiaceae) 

Druhy zeleniny: Špenát siaty, šalátová repa (cvikla), 

mangold, loboda záhradná 

Špecifické vlastnosti: Zeleniny tejto botanickej čeľade sa 

dokážu veľmi dobre prispôsobiť lokálnym klimatickým 

podmienkam. Uprednostňujú viac oblasti s vysokou 

vzdušnou vlhkosťou a miernymi teplotami. Špenát, 

mangold a cvikla sú len nepatrne napádané  chorobami a 

„škodcami“ Špenát ako rastlina dlhého dňa sa v lete 

pestuje menej. Špenát a cvikla majú v počiatočných štádiách  vývoja vysoké požiadavky na 

reguláciu burín. Až do zapojenia porastu je pôda pozemku ohrozená rozbahnením v prípade 

vyšších zrážok.  

Osevný postup, výber stanovištia, výber odrôd: Mrlikovité vyžadujú neutrálnu až alkalickú, 

štruktúrnu a hlbokú pôdu s dobrou absorpčnou kapacitou. Hlavne špenát reaguje citlivo na 

zamokrené a zhutnené pôdy.  

Príprava pôdy a hnojenie: Mrlikovité vyžadujú neutrálnu až alkalickú, štruktúrnu a hlbokú 

pôdu s dobrou sorpčnou kapacitou. Zvlášť špenát reaguje veľmi citlivo na zamokrené a 

zhutnené pôdy. V záujme zníženia rizika padania klíčnych rastlín a výskytu háďatok 

pestujeme cviklu a mangold po sebe, najskôr po 4 rokoch. Rovnakú dobu je potrebné 

dodržať po hlavných plodinách z čeľade kapustovité. Špenát sa po sebe znáša veľmi dobre, 

na kvalitných pôdach stačí 1-2 ročný odstup. Za vhodné predplodiny sú považované zeleniny 

z čeľade ľaliovitých, mrkvovitých,  bôbovitých a zemiaky. Pri výbere odrôd šalátovej repy a 

mangoldu je potrebné zohľadniť ich sklon k predčasnému vybiehaniu do kvetu. Odrody 

špenátu volíme (v závislostí na termíne pestovania) podľa odolnosti voči chladu a sklonu 

vybiehať.   .  

Starostlivosť o porast: Vzhľadom na krátke vegetačné obdobie špenátu nie je, okrem 

regulovania zaburinenosti, do porastu zasahovať. V obdoby sucha alebo pri náhlom oteplení  

je veľmi prospešná závlaha, ktorá nielen že zvyšuje výnosy, ale súčasne odďaľuje vybiehanie 

do kvetu a zabraňuje fyziologickému zasychaniu okrajov listov. Pred zapojením porastu cvikly 

je plečkovaním možné zaistiť nielen čistý nezaburinený porast , ale tiež zlepšiť prevzdušnenie 

pôdy a prístupnosť živín. Aj keď je cvikla dosť odolná voči suchu, závlaha na silne alkalických 

pôdach pomôže znížiť jej napadnutie buliev chrastavitosťou.  

Porast špenátu musí byť udržiavaný v čistom stave bez burín, v opačnom prípade je veľmi 

sťažený zber. Buriny, ktoré vzídu posledné 3 týždne pred zberom už nestačia vyrásť do výšky, 

po skosení by znečisťovali zberaný špenát. Porast cvikly je nutné od 3, do 8, týždňa po 
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vzídení udržiavať v bezburinnom stave. Po 9, týždňoch je už porast dostatočne silný aby 

brzdil rast burín v riadkoch. Prvá okopávka šalátovej repy sa vykonáva v štádiu klíčnych 

lístkov, druhá približne za 3 týždne. 

Ľaliovité (Alliaceae) 

Druhy zelenín: Cibuľa kuchynská, Cibuľa zimná, cibuľa 

šalotka, Pór záhradný, Cesnak kuchynský, pažítka 

pobrežná, špargľa 

Špecifické vlastnosti: Druhy zeleniny z botanickej čeľade 

ľaliovité sú až na špargľu všetko druhy cibule rodu 

Allium. Tieto zeleniny majú veľmi pomalý počiatočný 

vývoj a pôda zostáva dlhú dobu bez súvislého 

rastlinného krytu. Po celú dobu pestovania nie sú 

schopné konkurovať burinám. Predpestovaním priesad je možné dobu ich pestovania na poli 

skrátiť a zlepšiť tak konkurenčnú schopnosť voči burinám. V oblastiach s vysokou 

koncentráciou plôch cibuľovín je obtiažne zaistiť účinnú ochranu proti hubovým chorobám, 

nakoľko spóry niektorých druhov húb sa môžu nerušene vyvíjať po celý rok. Vzhľadom 

k zanedbateľným pozberovým zvyškom je hodnota týchto zelenín ako predplodiny nízka.  

Osevný postup, výber stanovištia, výber odrôd. Cibuľová zelenina uprednostňuje humózne 

ľahké pôdy. Na zamokrených stanovištiach je ich vývoj obmedzený a zvyšuje sa riziko 

napadnutia hubovými chorobami. Dlhšie obdobie sucha v neskoršom štádiu rastu prežívajú 

cibuľoviny, vďaka hlboko zasahujúcich koreňov a malej transpiračnej ploche svojich listov 

bez následkov na výške úrody. Na zabránenie šírenia háďatok a fomovej hniloby je nutné 

dodržať v osevnom postupe minimálne trojročné obdobie po sebe. Vhodnými predplodinami 

sú všetky kapustovité, bôbovité zeleniny a šalát. Mrkvovité zeleniny a zemiaky  sú rovnako 

náchylné voči háďatku zhubnému a aj po nich v osevnom postupe zaradíme cibuľoviny 

s minimálnym odstupom troch rokov. Dostatočná vzdialenosť od minuloročných  plôch 

cibuľovín 200-300 m je podmienkou na zníženie tlaku kvetárky cibuľovej, moličky cesnakovej 

a pod. Stanovištia chránené proti vetru sú vzhľadom na zvýšenie rizika výskytu a rozšírenia 

hubových ochorení menej vhodné. Uprednostníme viac otvorené polohy a lokality s menším 

úhrnom ročných zrážok. Pri pestovaní z jesenných výsevov vyberáme odrody vhodné na 

prezimovanie.   

Príprava pôdy a hnojenie: Výsevy vyžadujú dobre uľahnuté avšak nie príliš jemné výsevne 

lôžko. V bežne hnojených pôdach cibuľová zelenina netrpí štartovacím nedostatkom dusíka. 

Vysoké nároky na dusík majú cibuľoviny v období hlavného rastu (z jarných výsevov 

v mesiacoch jún, júl) Nadbytok, ale aj nedostatok dusíka spôsobuje zvýšenie náchylností 

cibuľovín na peronospóru cibuľa a pleseň sivú.  

Starostlivosť o porast: Počiatočný vývoj cibuľovín je možné podporiť dobrou prípravou pôdy 

a výsevom či výsadbou do dobre oschnutého a utuženého lôžka. Mladé rastliny sú menej 

náchylné voči chorobám škodcom. Na zaistenie optimálneho pomeru vzduchu a vody v pôde 

sa počas vegetácie niekoľkokrát opakuje okopávka, ktorá znižuje tiež nebezpečenstvo 

napadnutia hubami rodu Sclerotinia  a Fusarium. Opakovaná kultivácia na jar narušuje 

plynulý vývoj kvetárky cibuľovej a samozrejme aj rast burín v medziriadkoch. Okopávať je 

potrebná až do doby silnejšieho zapojenia porastu. Pri plečkovaní je nutné dávať pozor na 

hĺbku spracovania pôdy kvôli slabému koreňovému systému v počiatočnom štádiu rastu. 

V prípade zakladania porastu z výsadby a v období hlavného rastu je vhodná závlaha. Závlaha 
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musí byť však len 10-20 mm dávkou vody. Aby sa nezvyšovalo nebezpečenstvo výskytu 

hubových ochorení, rastliny musia rýchlo po závlahe obschnúť. Posledná závlaha je 

najneskôr 4-6 týždňov pre plánovaným zberom. 

 

Ľuľkovité (Solanaceae) 

Druhy zelenín: Rajčiak, paprika zeleninová, paprika 

koreninová, ľuľok vajcoplodý (baklažán), zemiaky 

Špecifické vlastnosti: Druhy zeleniny z botanickej čeľade 

ľuľkovitých sú vysoko náročné na teplo a svetlo. Teplotné 

optimum sa pohybuje v hodnotách 22-27oC. V poľných 

podmienkach je možné ich pestovať len v najteplejších 

oblastiach. V chránených priestoroch skleníkov a 

fóliovníkov sa teritórium ich pestovania dá rozšíriť aj do 

menej teplých oblastí. Je potrebné aby sa v týchto priestoroch dala dobre regulovať nielen 

teplota, ale aj relatívna vzdušná vlhkosť. V maximálne možnej miere je potrebné zabrániť 

oroseniu. Pri pestovaní v krytých priestoroch je možné použiť k ochrane proti škodcom 

biologickú reguláciu nasadením komerčne chovanými užitočnými organizmami.  

Osevný postup, výber stanovištia, výber odrôd: V osevnom postupe je vhodné pestovať 

tieto druhy v minimálne trojročných odstupoch. Najtolerantnejšie sú v tomto smere rajčiaky, 

ale aj pri nich sa dodržaním trojročného odstupu zabraňuje vzniku pôdnej únavy.  Vyhýbame 

sa pestovaniu rajčiakov a ľuľka vajcoplodého (baklažán) v blízkosti porastov zemiakov. Hrozí 

tu zosilnený infekčný tlak plesni zemiakovej Phitophthora infestans a hnedej škvrnitosti 

rajčiakov Alternria solani na rajčiaky a silný obžer hlavne u baklažánov pásavkou 

zemiakovou. Za najvhodnejšie sa na pestovanie ľuľkovitých zelenín považujú stredne ťažké, 

humózne pôdy, dobrou sorpčnou kapacitou vody a vysokým obsahom živín. Minimálna 

teplota pre pestovanie je 15oC.Zo sortimentu povolených odrôd je prevažná väčšina F1 

hybridy.  

Príprava pôdy a hnojenie: Pretože ľuľkovité sú hlboko koreniace rastliny, vyžadujú tiež 

hlboko prepracované pôdy. Aby bolo umožnené dobre využitie živín z organického hnojenia, 

základnú dávku zapracujeme už na jeseň. Do začiatku tvorby plodov nie je nutné prihnojovať 

na obsah dusíka.  Prehnojenie dusíkom v čase pred tvorbou plodov spôsobuje deformácie 

vrcholov výhonkov.  Pri rajčiakoch sa hlavne v čase hlavného zberu objavujú  poruchy  

z nedostatku horčíka. Nedostatok fosforu je často dôsledkom príliš nízkej teploty pôdy, alebo 

jej nevhodnej štruktúry. Rajčiaky a paprika reagujú hlavne pri dlhšie trvajúcom suchu na 

nedostatok vápnika a nevyvážene hnojenie, opadávaním kvetov.  

Starostlivosť o porast: Regulácia zaburinenia sa vykonáva mechanicky – plečkovaním a 

okopávkou, alebo pokrytím pôdy čiernou netkanou textíliou. Pokrytie slamou (mulčovanie) 

alebo využitie podsevov nízkych druhov ďateliny (ďatelina plazivá) okrem regulácie burín 

naviac zabraňujú utužovaniu povrchovej vrstvy pôdy častým chodením v poraste pri 

postupných zberoch plodov. Zvýšenie násady plodov u rajčiakov podporíme potriasaním 

kvetenstvá, alebo celých rastlín.  V skleníkoch sa na tento účel využívajú umelé chovy 

čmeliakov druhu Bombus terrestris.  
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Tyčkové rajčiaky (indeterminantné) je nutné vyštipovať. Vyštipovanie je potrebné vykonávať 

len pri úplne suchom povrchu rastlín  pri slnečnom počasí, aby sme zabránili šíreniu 

hubových ochorení. Vyštipujeme zásadne ručne, v žiadnom prípade nie nožom, alebo 

nožnicami. Ak je nutné ich použitie pravidelne ich dezinfikujeme. Platí to aj pri rukách. 

Podstatné je však, aby sme vyštipovali včas a pravidelne, pri maximálnej dĺžke výhonov 5-10 

cm. Vtedy sa ľahko lámu a ostávajú po nich len malé, rýchlo sa zaceľujúce ranky. Pred 

začiatkom dozrievania prvých plodov rajčín sa v spodnej časti až po prvý nasadený strapec 

plodov odstránia zo stonky všetky listy.  Odstráni sa tým potencionálne ohnisko infekcie 

hubovými chorobami a podporí sa prevzdušnenie porastu. Pri skorom, alebo väčšom 

odlistení spôsobujme u rajčiakov žltnutie bazálnej časti a u papriky a baklažánov slnečný 

úpal. Pravidelnou závlahou zabránime praskaniu a vodnateniu plodov rajčiakov. Zásadne sa 

zavlažuje brázdovým podmokom alebo kvapkovou závlahou. Listy musia byť neustále suché. 

Pravidelne kontrolujeme aj výskyt škodcov. Zavesené žlté lepové dosky nám poslúžia ako 

signalizácia náletu molíc, modré signalizujú nálet strapiek Frankliniella occidentalis. Paprika 

je zo živočíšnych škodcov intenzívne napadaná hlavne voškou broskyňovou Myzus persicae. 

Baklažány sú najviac ohrozované požerom pásavky zemiakovej, pre ktoré je táto zelenina 

doslova lahôdkou.  

 

Tabuľka 8 – Zaradenie zelenín do jednotlivých čeľadí 

Čeľaď Druh 

Apiaceae 
Zeler hľuznatý, zeler rapikový, fenikel sladký, mrkva, paštrnák, 

petržlen  

Asteraceae Šaláty, čakanka, endivia, čierny koreň, artičoka 

Brassicaceae 

Kapusta hlávková, kel hlávkový, kel kučeravý, kel ružičkový, kaleráb, 

karfiol, brokolica, reďkev reďkvička, vodnica, žerucha, pekinská 

kapusta 

Cucurbitaceae 
Melón cukrový, melón vodový, uhorky šalátové, uhorky nakladačky, 

tekvice, patizón, cuketa 

Fabaceae Fazuľa, hrach, bôb 

Chenopodiaceae Špenát, mangold, cvikla, loboda záhradná 

Liliaceae Cibuľa kuchynská, cibuľa zimná, cesnak, pažítka, šalotka, pór, špargľa 

Poaceae Kukurica 

Solanaceae Paprika, paradajky, baklažán, zemiaky 
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3.2.7. Test z lekcie 6 

1. Čím sa riadime pri voľbe termínu siatia a sadenia? 

a) Radou suseda, prípadne časopisu. 

b) Nárokmi na teplotu klíčenia a dĺžkou vegetačného obdobia, prípadne s ohľadom na 

odolnosť sadeníc voči mrazu. 

c) Sejeme a sadíme, keď je pripravená pôda. 

2. Aké spôsoby sejby poznáme? 

a) Sejba na široko, do riadkov, po štipkách, do hniezd. 

b) Sejba na široko na ďaleko. 

c) Sejba sejačkou. 

 

3. Aké sú výhody jesennej sejby pred jarnou? 

a) Osivá sú v jeseni v predaji so zľavou. 

b) Ešte si pamätáme rozmiestnenie rastlín, takže vieme dodržať striedanie plodín. 

c) Časť prác urobíme v predstihu, rastliny využijú na jar ešte zimnú vlahu, máme skôr 

prvú úrodu. 

4. Aké sú výhody predpestovania priesad? 

a) Rastliny na začiatku rastú v chránenom prostredí, pri sadbe môžeme vyberať len 

silné jedince, zvýšime odolnosť priesad voči burine a škodcom, urýchlime tak 

nástup do rodivosti, niektoré druhy zeleniny by bez predpestovania v našich 

podmienkach nezarodili. 

b) Siatie predpestovaných rastlín je pohodlnejšie. 

c) Netreba polievať celý záhon, len debničky s priesadami. 

5. Aké sú nevýhody predpestovania priesad? 

a) Pri nedostatočnej starostlivosti môžu priesady uhynúť. 

b) Predpestovanie priesad je prácnejšie, zdĺhavejšie a ekonomicky náročnejšie než 

siatie. 

c) Spotrebujeme menej osiva než pri siatí rovno do záhonu. 

Vyskúšajte on-line na 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpFRRRjEyUa8Y-

vyZVHW__njOssGWizlW1PllnU1mNyCkdQA/viewform?usp=sf_link 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpFRRRjEyUa8Y-vyZVHW__njOssGWizlW1PllnU1mNyCkdQA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpFRRRjEyUa8Y-vyZVHW__njOssGWizlW1PllnU1mNyCkdQA/viewform?usp=sf_link
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4. IV. Týždeň 

4.1. Lekcia 7 – Ochrana zeleniny proti chorobám a škodcom 

v ekologickom zeleninárstve 

4.1.1. Základné zásady 

V rámci ochrany proti chorobám a škodcom sa  v prvom rade snažíme zaistiť stav, aby 

pestované rastliny boli prirodzene odolné voči chorobám a konkurenčným druhom  hmyzu 

(tzv. „škodcom“) to znamená dostatočne silné a zdravé. Podstatou ochrany rastlín je potom 

hlavne využívanie  prirodzených predátorov na úrovni, ktorá neohrozuje pestovanú zeleninu. 

Prakticky to znamená  dokonalé plánovanie zamerané na vytváranie optimálnych  

podmienok. Najzákladnejšie prostriedky sú obsahom predchádzajúcich kapitol.   

Podstatou ochrany v ekologickom zeleninárstve je preferovanie prevencie. Od voľby druhu a 

odrody pestovanej zeleniny až po vyvážené hnojenie a šetrné obrábanie pôdy, spolu 

s pestrým a vyváženým striedaním plodín sa neustále snažíme posilňovať prirodzenú 

odolnosť rastlín.  

Ak pri pestovaní zeleniny vznikajú silné poškodenia vplyvom chorôb a škodcov, najskôr sa 

musíme zamyslieť nad príčinami a až potom nad potlačovaním dôsledkov. K tomuto je 

jednoznačne nutná presná a dôsledná evidencia a hlavne dostatočná informovanosť a 

otvorené oči. Cielene a účinne môžeme zakročiť len potom, keď presne odhalíme príčinu 

daného stavu. Starostlivá a pravidelná kontrola stavu porastov je podmienkou včasného 

zachytenia nástupu choroby alebo výskytu škodcov. Predovšetkým si všímame spodné strany 

listov a ak je to potrebné vytiahneme poškodenú rastliny z pôdy a prezrieme si stav 

koreňovej sústavy ako aj stav pôdy v okolí poškodených rastlín. 

Príčiny porúch vývoja rastlín totiž bývajú rôznorodé: 

Agrotechnické chyby napríklad  zhutnenie pôdy, nedostatočné, respektíve nadbytočné 

hnojenie, nedostatočná – nadbytočná závlaha atď.  

Premnoženie škodcov ako napríklad vošiek, húseníc, možno spozorovať pri pravidelnej 

prehliadke porastov na začiatku ich vývoja a lokálnym zásahom účinne zabrániť ich 

nadmernému premnoženiu.  

Choroby rastlín  spôsobené najčastejšie baktériami a hubami  sa prejavujú hlavne výraznou 

zmenou farby na povrchu listov, stoniek i plodov. Pri podrobnejšej prehliadke sa dá 

pozorovať na povrchu týchto škvŕn plesňový povlak.  V ekologickom zeleninárstve sa 

ochrana rastlín uplatňuje komplexne. Je to súbor opatrení ktoré sa z praktického hľadiska 

dajú rozdeliť do troch spôsobov realizácie: 

• Prevencia 

• Nepriama ochrana rastlín 

• Priama ochrana rastlín 

4.1.2. Prevencia 

Medzi základné prvky ochrany rastlín patrí starostlivosť o pôdu a starostlivosť o ekosystém. 

Dôsledným a bezpodmienečným vylúčením používania priemyselných hnojív a ich náhradou 

za hnojivá organické prispievame k výraznému posilneniu biologickej aktivity v pôde. 

Nepoužívaním pesticídov zase prispievame výraznou mierou k posilneniu biodiverzity a 
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populačnej hustote takých druhov živočíšnych organizmov, ktoré nám pomáhajú udržiavať 

ekologickú rovnováhu v ekosystéme farmy či komunitnej záhrady a zabraňujú premnoženiu 

konkurenčných druhov, ktoré poškodzujú pestovanú zeleninu. Patria sem pavúky, bystrušky, 

lienky, pestrice, zlatoočká, parazitické osičky, ale aj spevavé vtáctvo, ježkovia, jašterice 

atď. Tieto živočíchy potrebujú priestor pre nerušený vývoj a potravinovú základňu. 

 

 

Medzi preventívne opatrenie v ochrane rastlín počítame aj výber vhodných odrôd. 

Prevencia proti možným ochoreniam a nadmerného výskytu „škodlivých živočíchov“ je 

dôsledným rešpektovaním a uplatňovaním poznatkov v rámci pestrého osevného postupu, 

správneho výberu vhodných odrôd do daných podmienok stanovištia, správne hnojenie, 

obrábanie pôdy, jednoducho povedané správna poľnohospodárska prax. 

4.1.3. Priama ochrana proti  škodcom 

V zmysle trvalej udržateľnosti života sa v priamej ochrane vylučuje používanie biocidov. 

Z chemických prostriedkov ochrany sa používajú len povolené prípravky uvedené v zozname 

pre ekologické pestovanie. Aj pri povolených prípravkoch však platí, že sú len riešením pre 

prípady krajnej núdze.  

Vhodným spôsobom riešenia ochrany zeleniny hlavne proti „škodlivému hmyzu“ je 

mechanická ochrana zeleniny s využitím netkaných textílii a ochranných sietí. Je vhodným 

spôsobom ochrany hlavne pri hlúbovej zelenine proti „škodcom“. Sieťami zabránime 

prístupu nalietavajúceho hmyzu (mlynárik kapustový, mora kapustová). Netkané textílie 

naviac upravujú mikroklímu porastov (vyššia vzdušná vlhkosť) čím na jednej strane účinne 

predchádzajú množeniu skočiek na druhej strane však zvyšujú riziko šírenia hubových 

chorôb. Aby ich použitie bolo úspešné, je potrebné rešpektovať niekoľko zásad: siete je 

potrebné natiahnuť okamžite po výseve  alebo vysadení zeleniny. Tým sa zabráni, aby 

„škodlivý hmyz“ mal príležitosť dostať sa pod zakrytú plochu. Siete sa napínajú len voľne a 

musia mať požadovanú veľkosť otvorov. V prípade nutnosti odkrytia zeleniny pre vykonanie 

regulácie burín tak urobíme v čase kedy nehrozí príliš veľký nálet „škodlivého hmyzu“. 

Neporušenosť siete je nutne pravidelne kontrolovať. Siete ponechávame na porastoch len 

primerane dlhú dobu, aby sa predišlo prílišnej vzdušnej vlhkosti v poraste a podpore vzniku 

hlavne hubových ochorení. Siete sú neúčinné proti „škodcom“ ktorí sú svojím vývojom 

viazaní na pôdu. Pri zvažovaní o ich využití je potrebné kalkulovať s vyššími finančnými 

nákladmi na ich obstaranie, ako aj nákladmi na likvidáciou po skončení ich životnosti. Okrem 

toho zvyšujú pracovné náklady – odkrývanie a opätovne zakrývanie pri potrebe okopávky.  

 

Ježko, žltochvost, jašterica, bystruška 
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Ďalším spôsobom priamej ochrany je mechanická regulácia „škodcov“ (svetelné lapače, 

lepové pásy a lepové dosky, zber „škodcov“), termická regulácia „škodcov“  a biologické 

metódy ochrany rastlín. V zeleninárstve sa biologické metódy ochrany rastlín využívajú 

hlavne v krytých  priestoroch skleníkov a fóliovníkov. S úspechom sa uplatňuje nasadenie 

dravého roztočca (Phytoselulus persimilis proti roztočcom, parazitickej osičky Aphidius 

colemani, proti voškám, parazitickej osičky Encarsia formosa proti molici a iné.  

 

Na použitie v poľných podmienkach sa predáva prípravok na báze mikroorganizmov Bacilus 

thuringiensis kmeň kurstaki proti húseniciam motýľov pod obchodným názvom BIOBIT , na 

báze Bacilus thuringiensis kmeň tenebrions proti pásavke zemiakovej pod obchodným 

názvom NOVODOR.  Na báze olejov je možné použiť prípravok BIOOL proti voške, molici a 

ostatnému savému hmyzu. 

Aj tu je však v záujme efektívneho účinku nutné zohľadňovať niekoľko kritérií: užitočné 

organizmy musia byť včas nasadené do porastu, najneskoršie pri zistení prvých príznakov 

výskytu „škodlivých“ organizmov. 

Medzi priame metódy ochrany zeleniny patrí aj tzv. fytoterapia, používanie výluhov alebo 

extraktov z niektorých rastlín. Táto metóda je známa ešte z čias kedy neboli k dispozícii 

syntetické pesticídy. Pre potreby fytoterapie sa zberajú alebo pestujú vhodné rastliny. 

Z čerstvých alebo sušených rastlín určených na fytoterapiu sa pripravujú preparáty 

niekoľkými spôsobmi: 

Prekvasený vodný výluh (PVK): Rastliny necháme v nádobe naplnenej dažďovou vodou 

kvasiť 2-3 týždne pri dennom premiešavaní, 

Kvasný vodný výluh: Časti rastlín sa nechávajú v dažďovej vode na slnku máčať približne 2-3 

dni.  

Nálev: Rastliny sa máčajú v horúcej vode najmenej 24 hodín, 

Odvar: Rastliny po namáčaní 24 hodín v teplej vode sa ešte povaria na miernom ohni asi 20 

minút, 

Macerát: Kvety rastlín sa máčajú v studenej vode asi 3 dni tak, aby nezačali kvasiť a potom sa 

scedia, 

Extrakt: Zvlhčené kvety alebo súkvetia sa pokrájajú alebo rozmixujú a prelisujú cez jemné 

sitko alebo plátno a extrakt sa uloží do fliaš. 

Takto pripravené preparáty z rastlín sa používajú buď neriedené, alebo riedené na 

postrekovanie rastlín, prípadne na zalievanie pôdy. 

Roztoč Phytoselulus persimilis, osička Aphidius colemani , osička Encarsia formosa 
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Tabuľka 9 – Niekoľko príkladov využitia fytoterapie 

Rastlina a použite časti  Použitie Účinok 

Aksamietnica (Tagetes) 
celá rastlina v čase 
kvitnutia 

3kg suchých rastlín zaliať 10 l teplej 
vody a máčať 48 hodín 

Hubové choroby, vošky 
na bobuľovinách 

Cesnak (Alium sativum) 
strúčiky 

150 g rozdrveného cesnaku zaliať 10 l 
vody, 24 hod. vylúhovať a pridať 100 
g mazľavého mydla premiešať a 
prefiltrovať. Striekať neriedeným 
roztokom pri napadnutí. 

Baktériové choroby, 
vošky, roztočce, hrdze 

Cibuľa (Alium cepa) 
celá rastlina 

a) 500 g zaliať 10 l vody, 24 hodín 
vylúhovať, riediť vodou 1-10 a 
ošetriť pôdu pri prvom napadnutí.  

b) 200 g zaliať 10 l vody a 
neriedeným postriekať v čase 
náletu hmyzu  

Hubové choroby 

(jahody, zemiaky apod.) 

 

vrtivka mrkvová 

Lopúch väčší 
(Armoracia rusticana) 
listy a korene 

3 kg listov zaliať 10 l vody, nechať 3 
dni vylúhovať, precediť 

Húsenice na kapuste, 
reďkovke a iných 
druhoch 

Ostrôžka poľná 
(Consolida regalis) celá 
rastlina 

1 kg sušenej byliny nazbieranej na 
začiatku kvitnutia zaliať 10 l vody, 
vylúhovať 48h, prefiltrovať ihneď 
použiť na postrek 

Húsenice, molička 
kapustová, mlynárik 
kapustový, chrobáka 
apod. 

Palina pravá (Artemisia 
absinthium) rastliny a 
kvety 

300 g čerstvé (30 g suchej) rastliny 
zaliať 10 l vody a máčať 4 dni, 
neriedeným výluhom postrekovať na 
jar a jeseň.  

Do vyššie uvedeného výluhu pridať 
1% vodného skla a neriedeným 
výluhom postrekovať na jar a jeseň, 

Neriedeným výluhom podľa bodu b) 
postrekovať v čase náletu hmyzu 

Húsenice, mravce 

         

Roztočce na jahodách 

 

Mlynárik kapustový 

 

4.1.4. Priama ochrana proti chorobám 

Najčastejším pôvodcom ochorení zeleniny sú huby, baktérie a vírusy.  

Výskyt hubových ochorení je predovšetkým daný klimatickými podmienkami daného 

stanovištia, poveternostnými podmienkami v danom roku a v neposlednom rade aj otázkou 

odolnosti, respektíve náchylnosťou tej ktorej odrody. Aj tu je najdôležitejším ochranným 

opatrením prevencia.  Zeleninu pestujeme v širších riadkoch, vyhýbame sa uzavretým 

polohám s vysokou vlhkosťou vzduchu, vyberáme si na pestovanie odolné odrody a pod. 

Zákon o ekologickom poľnohospodárstve respektíve jeho vykonávacia vyhláška v Slovenskej 

republike povoľuje použitie niektorých chemických prípravkov na ochranu rastlín. Sú to 
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prípravky na báze medi a síry. Na tomto mieste je však potrebné zdôrazniť že v žiadnom 

prípade sa nedoporučuje paušálna aplikácia „pre istotu“ v prípade meďnatých prípravkov, 

ktoré negatívne vplývajú na pôdnu mikroflóru, a tým aj na úrodnosť pôdy a snahu po 

vyváženom a stabilnom systéme pestovania zeleniny.  Z povolených komerčne dostupných 

prípravkov na priamu ochranu proti hubovým chorobám je používaný prípravok 

POLYVERSUM. 

Vzhľadom na to, že voči hubám, baktériám a vírusom je len málo možností porasty chrániť, 

výrazne vystupuje do popredia snaha vypestovať rastliny dostatočne silné, aby pokiaľ možno 

čo najdlhšie odolávali chorobám. A v prípade, že kontrolou porastu zistíme, že choroba už 

prepukla, napadnuté jedince hneď z porastu odstraňujeme a likvidujeme. Takéto rastliny 

nepatria do kompostu, ale dáme ich do vykopanej jamy a posypeme vápnom, aby sa 

choroba ďalej nešírila. Je to preventívne opatrenie smerujúce do budúcich pestovateľských 

období.  

 

 

4.1.5. Test z lekcie 7 

1. Aké sú spôsoby ochrany rastlín pred chorobami a škodcami? 

a) Okamžite po zistení použijeme chemický postrek. 

b) Spôsoby sú obmedzené, počkáme ako sa situácia bude vyvíjať u susedov. 

c) Sú to: prevencia, nepriama ochrana rastlín, priama ochrana rastlín. 

2. Vymenujte formy prevencie. 

a) Dôsledné plánovanie, evidencia, výber vhodných odrôd, sledovanie porastov. 

b) Sledovanie odborných časopisov, meteorologických správ. 

c) Získavanie skúseností, overovanie získaných informácií a rád. 

3. Aké sú možnosti nepriamej ochrany rastlín? 

a) Zabezpečíme, aby sa na záhony nedostali škodcovia a choroby od susedov. 

b) Podporujeme výskyt užitočného hmyzu a živočíchov, staráme sa o porasty, 

likvidujeme napadnuté rastliny. 

c) Zbytočne do porastov nezasahujeme. 

4. Ako vyzerá priama ochrana rastlín pred škodcami? 

a) Zakrývame netkanými textíliami a sieťami, vysádzame rastliny, používame lepové 

pásy, lapače, priamy zber škodcov, nasadzujeme dravý hmyz, používame fytoterapiu, 

povolené postreky. 

b) Rastliny premiestnime do bezpečných lokalít. 

c) Sejeme a sadíme len zeleninu, na ktorú nechodia škodcovia. 
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5. Ako sa dajú chrániť rastliny pred chorobami v ekologickom zeleninárstve? 

a) Ťažko. 

b) Vytvoríme rastlinám čo nepriaznivejšie podmienky na rast a prípadne použijeme 

povolené postreky. 

c) Chemickým postrekom. 

 

Vyskúšajte on-line na 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsn9c54flJTeijuav7MVM3J2CfZuRFWwVOubRk

FQslb4w3EA/viewform?usp=sf_link 

 

4.2. Lekcia 8 – Zavlažovanie v ekologickom zeleninárstve 

4.2.1. Potreba vody pri pestovaní zeleniny, typy závlah 

Jednotlivé druhy zelenín vykazujú veľké rozdiely v potrebe vody, a to nielen sumárne, ale aj v 

priebehu vegetačného obdobia. Okrem biologicko-fyziologických osobitostí jednotlivých 

druhov a odrôd zelenín ovplyvňujú potrebu vody klimatické podmienky, druh pôdy, spôsob 

agrotechniky a podobné. Zelenina reguluje svoj živinový, teplotný a vodný režim 

transpiráciou, preto ju treba aktivovať dostatkom pôdnej vody. Nadbytok vody v pôde tiež 

nie je žiaduci, preto sa závlahou dodáva len rozdiel medzi vlahovou potrebou a prirodzenými 

zrážkami (s prihliadnutím na fenologické fázy rastlín a meteorologickú situáciu). Podľa 

nárokov na vodu a schopnosti ju z pôdy získať môžeme rozdeliť' zeleninu do štyroch 

základných kategórii: 

Zelenina s veľkou vlahovou potrebou a veľkou schopnosťou ju získať (melóny, červená 

repa) 

Zelenina s veľkou vlahovou potrebou a malou schopnosťou získavať' vodu z pôdy. Sú to 

najmä   zeleniny s plytkým koreňovým systémom (šaláty, špenát, hlúbová zelenina) 

Zelenina s priemernou vlahovou potrebou a dobrou schopnosťou získavať pôdnu vodu 

(mrkva, petržlen) 

Zelenina s nízkou potrebou vody (fazuľa, cesnak) 

Optimálne množstvo vody, ktoré rastlina potrebuje počas celého vegetačného obdobia na 

svoj rast, prirodzený vývin a dosiahnutie vysokej úrody, sa nazýva celková vlahová potreba. 

Z celkového množstva vody, ktoré zelenina prijme, vydá 99,0 až 99,5 % 

na transpiráciu a zostávajúcich 0,5 až 1,0 % ostáva v tele rastlín, 

pričom na tvorbu sušiny sa využije len 0,05 až 0,2% prijatej vody 

(Švihra, 1988). 

4.2.2. Zásady zavlažovania v ekologickom zeleninárstve 

Medzi základné podmienky efektívneho a účinného zavlažovania vo 

všeobecnosti  patrí dodržiavanie týchto zásad: 

• rešpektovanie vlahovej potreby jednotlivých skupín, druhov, 

kultivarov a hybridov zeleniny s prihliadnutím na klimatické 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsn9c54flJTeijuav7MVM3J2CfZuRFWwVOubRkFQslb4w3EA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsn9c54flJTeijuav7MVM3J2CfZuRFWwVOubRkFQslb4w3EA/viewform?usp=sf_link
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podmienky  

• stanovenie a dodržiavanie správneho závlahového režimu,  

• zabezpečovanie dobrej kvality závlahy, najmä so zreteľom na stav porastu,  

• dodržiavanie zásad závlahovej agrotechniky, ochrany a výživy rastlín, 

• použitie vhodnej závlahovej techniky a zabezpečenie dobrej organizácie práce 

Pri vlastnej závlahovej prevádzke treba sústavne sledovať vplyv porastu a pôdy, ako aj 

ostatné ovplyvňujúce faktory. Keď je pôda na jar suchá, zavlažuje sa už pred vysádzaním či 

sejbou. Závlahu treba vykonať včas a dôkladne, aby sa pôda dala obrábať, a nemiešala sa 

suchá s vlhkou zeminou. Pôda musí dobre obaliť semená a korienky rastlín. V prvých fázach 

rastu sa zavlažuje menej intenzívne a drobnejšími kvapkami, aby sa 

nepoškodili rastliny a nepoškodila sa štruktúra pôdy, ktorá ešte nie je 

chránená porastom. Neskôr sa zavlažuje radšej väčšími dávkami, 

pretože pri malých dávkach sa môže vytvoriť plytkejšia koreňová 

sústava. 

V teplejšom období sa zavlažuje radšej ráno, keď sú rastliny a pôda 

chladnejšie. Po večernom zavlažovaní zostávajú rastliny dlho do noci 

mokré. Zavlažovanie cez teplé dni studenou vodou môže zhoršiť 

fyziologickú činnosť rastlín, preto treba závlahu vykonať čo 

najrýchlejšie. Veľmi výhodné je zavlažovať po miernom daždi, keď sú 

rastliny i pôda pripravené na príjem vody a stačí dodať závlahovú vodu zmenšenú o veľkosť 

prirodzených zrážok. Na povrchu pôdy nesmú počas závlahy vznikať kaluže, alebo povrchový 

odtok vody. Vtedy treba znížiť intenzitu postreku, prípadne závlahu prerušovať. Počas 

kvitnutia zelenín sa nezavlažuje postrekom. Po každej závlahe treba povrch pôdy prekypriť, 

čím sa zníži evaporácia. 

Z hľadiska kvality závlahovej vody táto nesmie obsahovať rizikové látky v zmysle zákona o 

ekologickom poľnohospodárstve (ťažké kovy, PCB, DDT) a iné chemické znečistenie. V zásade 

by voda na zavlažovanie zeleniny nemala dosahovať v jednom litri tieto koncentrácie: 800 

mg rozpustných látok, 300 mg chloridov a 250 mg síranov. Voda nesmie zapáchať, obsahovať 

choroboplodné zárodky a semená burín. Teplota vody na zavlažovanie zeleniny môže byť 

najviac o 5 °C nižšia ako teplota pôdy. 

V priebehu vegetačného obdobia, najmä v období intenzívneho rastu biomasy, je výhodné 

používať hnojivú závlahu. Pre efektívne využitie závlahovej vody je potrebné, aby potreba 

dodávania závlahovej dávky plodinám bola stanovená buď priamym meraním okamžitej 

pôdnej vlhkosti vlhkostnými snímačmi , alebo výpočtovými metódami, ktoré bilancujú 

priebeh vlahovej potreby plodín vo vzťahu k priebehu meteorologických prvkov (obvykle 

zrážok, teplôt vzduchu, relatívnej vlhkosti vzduchu a pod.) 

4.2.3. Technika zavlažovania v ekologickom zeleninárstve 

Pri rozhodovaní o výbere technického riešenia závlahového detailu je nevyhnutné zobrať do 

úvahy najmä tie kritéria, ktoré charakterizujú miestne podmienky zavlažovaného územia a 

druh zavlažovaných plodín. Potrebné je zohľadniť: 

• rozlohu, tvar a sklon pozemkov, terénne prekážky, pôdne podmienky a organizáciu 

porastu predovšetkým s ohľadom na možnosti využitia mechanizácie, a to ako pre 

obrábanie pozemkov, tak aj pre manipuláciu so závlahovým detailom,  
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• druh zavlažovaných kultúr s ohľadom na časové rozdelenie závlahových dávok, ich 

veľkosť a počet, a to podľa náročnosti kultúr na vodu 

 

4.2.4. Mikrozávlahy 

Z veľkého množstva rôznych technických systémov zavlažovania pre trvalo udržateľné 

zeleninárstvo je najvhodnejšie využívať mikrozávlahy. Mikrozávlaha je progresívny na vodu 

úsporný závlahový spôsob. Mikrozávlaha zahŕňa lokalizované závlahy, t.j. kvapkovú a 

bodovú závlahu a mikropostrek. Pri mikrozávlahe sa dodáva voda v malom množstve 

lokálne priamo nad alebo do koreňovej sústavy zavlažovaných rastlín, takže dochádza k 

bodovej, alebo radovej závlahe. 

 

Výhody mikrozávlahy: 

• úspora vody, pretože pri dodávaní vody priamo rastlinám alebo do ich blízkeho 

okolia zostáva okolitá plocha nezavlažovaná.  Oproti postreku predstavuje  úspora 

30 - 50 % vody, 

• možno dosiahnuť presné dávkovanie vody, ktoré je v súlade s potrebou rastlín,  

• výrazná úspora energie, potrubného materiálu, armatúr a tvaroviek v porovnaní s 

postrekom, nakoľko systémy pracujú poväčšine s nízkym prevádzkovým tlakom, 

• nízka intenzita závlahy bez vzniku erózie pôdy 

• zabraňuje zamokreniu medziriadkov, čím sa znižuje ich zaburinenie, 

• nezavlažené časti plôch umožňujú prejazdnosť pre mechanizmy a prístup na zavlažo-

vané pole bezprostredne po aplikácii závlahy, 

• okrem základnej doplnkovej funkcie je možné použiť: aj závlahu hnojivú, 

klimatizačnú a iné, 

• je tu možnosť plnej automatizácie celej prevádzky, 

• pri kvapkovej a bodovej závlahe sa zmenšuje napadanie zavlažovaných plodín 

chorobami a škodcami 

Nevýhody mikrozávlahy: 

• vyššie investičné náklady oproti postreku, 

• vysoké nároky na kvalitu závlahovej vody. 

Vo všeobecnosti je možné konštatovať,  že pri rozhodovaní sa pre mikrozávlahy je 

vhodnejšie uprednostniť kvapkovú závlahu a mikropostrek pred bodovou závlahou. 

Kvapková závlaha je charakteristická pomalým dávkovaním vody k rastlinám. Preto je zvlášť 

výhodná do suchých oblastí s malo výdatnými zdrojmi vody. Systémy kvapkovej závlahy sú 

dnes vyrábané v dvoch základných tipoch podľa spôsobu uloženia kvapkovačov na 

Bodová závlaha, kvapková závlaha, mikropostrek 
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rozvodnom potrubí. Pre použitie v zeleninárstve sa viac používa kvapkovacie potrubie in-

line.  

Bodová závlaha sa pre aplikovanie v zeleninárstve príliš nehodí hlavne z dôvodu 

nedostatočne rovnomerného rozdelenia vody po ploche, čo spôsobuje lokálne zamokrenia. 

Závlaha mikropostrekom je realizovaná pomocou miniatúrnych zariadení – 

mikropostrekovačov. Mikropostrek integruje výhody závlahy postrekom a podmokom.  

Pre všetky mikrozavlažovacie systémy je potrebné v maximálne možnej miere zabezpečiť  

čistotu závlahovej vody privádzanej do systému. Podcenením tejto požiadavky môže po 

veľmi krátkom čase dôjsť k úplnému vyradeniu mikrozávlahy z prevádzky, zanesením malých 

výtokových otvorov. Na čistotu vody sú zvlášť citlivé kvapkovače a kvapkovacie potrubia, kde 

výtokové otvory majú priemer niekoľkých desatín milimetra.  

Pre zabezpečenie čistoty vody mikrozávlah je nutné aby sa zdroj vody posudzoval z hľadiska 

mechanického (suspendované pevné častice), chemického (vyzrážané látky) a biologického 

(mikrobiálne baktérie, riasy, sliz). V prípade, že nie je možné z  technických, alebo 

ekonomických dôvodov zabezpečiť požadovanú úroveň čistoty závlahovej vody, 

mikrozávlahu nahradíme iným druhom. 

 

Tabuľka 10 – Charakteristika jednotlivých druhov zeleniny z hľadiska vlahovej 
potreby 

Závlahový režim 

Plodina 
Kritické 
obdobie 

Vlahová 
potreba za 
vegetáciu 

v mm 

Závlahové 
množstvo 

v mm 

Závlahová 
dávka 
v mm 

Závlahový 
cyklus v 
dňoch 

Paprika ročná 
- zeleninová 
- koreninová 

 
VII- VIII 

VII – 20.VIII 

 
500 – 600 
450 - 500 

 
250 – 600 
200 - 250 

 
35 
30 

 
7 

10 

Uhorka siata 
- šalátové 
- nakladačky 

 
15.VII – VIII 
10.VII - VIII 

 
300 – 400 
350 - 450 

 
100 – 150 
150 - 200 

 
30 
25 

 
12 
8 

Hlúboviny: 
- skoré 
- stredne skoré 
- stredne  
- neskoré 
- kel 

 
V –10.VI 

V – VI 
VI –VIII 

VII – VIII 
VI – VIII 

 
100 – 150 
200 – 300 
300 – 450 
450 – 550 
550 - 650 

 
50 – 80 

80 – 110 
110 – 160 
150 – 220 
180 - 250 

 
20 
30 
30 
40 
30 

 
12 
12 
8 

12 
8 

Zeler buľvový VI - VIII 550 - 650 220 - 320 30 8 

Mrkva 
obyčajná, 
petržlen 
záhradný 

 
VII - VIII 

 
520 - 620 

 
120 - 180 

 
30 

 
12 
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Závlahový režim 

Plodina 
Kritické 
obdobie 

Vlahová 
potreba za 
vegetáciu 

v mm 

Závlahové 
množstvo 

v mm 

Závlahová 
dávka 
v mm 

Závlahový 
cyklus v 
dňoch 

Fazuľka kríčková 
- hlavný výsev 
- medziplodina 

 
VI –VIII 
VII - VIII 

 
130 – 180 
150 - 200 

 
30 – 60 
60 - 100 

 
20 
30 

 
10 
10 

Hrach záhradný 
- na zeleno 

 
V – 15.VI 

 
130 - 180 

 
30 - 50 

 
30 

 
15 

Rajčiak jedlý VI - VIII 450 - 550 150 - 200 40 12 

Zemiaky 
- skoré 
- neskoré 

 
V-VI 

VI-VIII 

 
300 – 350 
250 - 450 

 
80 –100 

100 - 180 

 
30 
30 

 
12 
12 

Melóny VII - VIII 400 - 500 80 - 130 40 25 

Kukurica 
cukrová 
- letný výsev 

 
VI – 15.VII 

VII - VIII 

 
250 – 300 
250 - 300 

 
50 – 100 
80 - 130 

 
30 
30 

 
8 
8 

 

4.3. Odkazy na súvisiace www stránky a záverečný test 

4.3.1. Odkazy na súvisiace www stránky 

http://www.ecav.sk/ 

http://www.zelenacirkev.netai.net/ 

https://www.youtube.com/watch?v=U-oyjrhng_o&index=3&list=PLS_B-

ly5OVAR6vZ9MHwe3dAHbiUoQVW9e 

https://www.youtube.com/watch?v=kvMATRjN9ws&list=PLS_B-

ly5OVAR6vZ9MHwe3dAHbiUoQVW9e&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=2P7MGNLz5xE&list=PLS_B-

ly5OVAR6vZ9MHwe3dAHbiUoQVW9e&index=6 

4.3.2. Záverečný test 

1. V ktorom zákone sú definované podmienky pestovania v ekologickom 

poľnohospodárstve?  

a) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 1. októbra 1999 

č.3259/1999. 

b) Zákon č. 421/2004 Z. z.,  tzv. "kompetenčný zákon". 

c) Zákon č. 224/1988 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín. 

2. Kto zabezpečuje kontrolu v ekologickom poľnohospodárstve? 

a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky. 

b) Slovenská obchodná inšpekcia. 

c) V každej krajine je to organizácia na to splnomocnená a certifikovaná. 

http://www.ecav.sk/
http://www.zelenacirkev.netai.net/
https://www.youtube.com/watch?v=U-oyjrhng_o&index=3&list=PLS_B-ly5OVAR6vZ9MHwe3dAHbiUoQVW9e
https://www.youtube.com/watch?v=U-oyjrhng_o&index=3&list=PLS_B-ly5OVAR6vZ9MHwe3dAHbiUoQVW9e
https://www.youtube.com/watch?v=kvMATRjN9ws&list=PLS_B-ly5OVAR6vZ9MHwe3dAHbiUoQVW9e&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=kvMATRjN9ws&list=PLS_B-ly5OVAR6vZ9MHwe3dAHbiUoQVW9e&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=2P7MGNLz5xE&list=PLS_B-ly5OVAR6vZ9MHwe3dAHbiUoQVW9e&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=2P7MGNLz5xE&list=PLS_B-ly5OVAR6vZ9MHwe3dAHbiUoQVW9e&index=6
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3. Aký je rozdiel medzi ekologickým a trvalo udržateľným poľnohospodárstvom? 

a) Nemajú spolu nič spoločné. 

b) Ekologické poľnohospodárstvo je integrovanou súčasťou trvalo udržateľného 

poľnohospodárstva. 

c) Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo je integrovanou súčasťou ekologického 

poľnohospodárstva. 

4. V čom je vlastná bio zelenina lepšia ako bežne dostupná zelenina v obchodoch? 

a) Je lacnejšia, bežne dostupná bez námahy v obchodoch. 

b) Je chutnejšia, má vyšší obsah živín, poskytuje dobrý pocit z pestovania. 

c) Je lacnejšia, má vyšší obsah chemických látok a vitamínov. 

5. Aký je rozdiel medzi rodinnou farmou a komunitnou záhradou? 

a) Nie je medzi nimi  rozdiel. 

b) Rozdiel je vo vlastníctve pôdy. 

c) Rozdiel je vo vlastníctve pôdy a rozhodovacích kompetenciách. 

6. Aké sú vlastnosti ideálnej pôdy pre pestovanie zeleniny? 

a) Stredne ťažká až ľahká, slabo humózna až piesčito-hlinitá s obsahom humusu 3-5%, 

s neutrálnou pôdnou reakciou (pH 6,5-7,3), dobre priepustná pre vodu a vzduch s 

dobrou kapilárnou vzlínavosťou vody. 

b) Ťažká pôda, hrudovitá, kamenistá a podmáčaná pôda.  

c) Piesočnatá, ľahká, dobre sa obrába, ľahko preschne a rýchlo sa prehrieva. 

7. Aké druhy pôdy rozoznávame podľa množstva jednotlivých mechanických častíc? 

a) Ľahká, stredná, ťažká, neutrálna. 

b) Piesočnatá, hlinito-piesočnatá, piesočnato-hlinitá, hlinitá, prachovo-hlinitá až 

prachovitá, ílovito-hlinitá, ílovitá. 

c) Piesočnatá, kyslá, hlinitá, zásaditá, ílovitá, neutrálna. 

8. Aké sú vhodné lokality na ekologické pestovanie zeleniny? 

a) Lokality v nadmorskej výške nad 350 m, pozemky v chránených polohách 

s piesočnatými ľahkými pôdami, hladinou podzemnej vody v hĺbke asi 1m. 

b) Každá lokalita do nadmorskej výšky 1 350 m po potrebnej úprave pôdy. 

c) Lokality do nadmorskej výšky 350 m, pozemky v chránených polohách s úrodnými 

pôdami s hĺbkou ornice 0,4-0,6m, hladinou podzemnej vody v hĺbke asi 1m. 

9. Je možné ovplyvniť kvalitu pôdy, ktorú máme k dispozícii? 

a) Áno . 

b) Nie. 

c) Áno, pridaním chemických hnojív, pesticídov a herbicídov. 

10. Ktoré druhy zeleniny sa dajú pestovať v kyslej pôde? 

a) Všetky druhy zeleniny bez výnimky. 

b) Najmä hlúbová a koreňová zelenina. 

c) Nie je vhodná na pestovanie zeleniny, s výnimkou strukovín (hrach, bôb), ktoré 

tolerujú slabo kyslú reakciu. 

11. Aké spôsoby zlepšovania kvality pôdy sú vhodné pri ekologickom pestovaní? 

a) Hnojenie prírodnými hnojivami, vápnenie pôdy dolomitickým vápencom, zelené 

hnojenie. 

b) Hnojenie umelými hnojivami, chemická ochrana proti burinám a škodcom. 

c) Žiadne, príroda si poradí sama. 

12. Aké sú hlavné nevýhody orby pluhom pri trvalo udržateľnom pestovaní zeleniny? 

a) Orba pluhom je hlučná a náročná na spotrebu pohonných látok. 

b) Pôda sa pri orbe obracia, čím sa ničia mikroorganizmy a zhoršuje sa štruktúra pôdy. 
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c) Orba nemá nevýhody. 

13. Čo rozumieme pod mechanickým zlepšovaním pôdy ? 

a) Mechanické hnojenie. 

b) Zlikvidovanie všetkých burín. 

c) Zlepšenie štruktúry pôdy, zapracovanie rastlinných zvyškov, náprava zhutnenej pôdy. 

14. Čo hlavne sledujeme prípravou pôdy pre sejbu a vysádzanie? 

a) Estetický tvar záhonov a ich farebnosť. 

b) Zlikvidovanie všetkých burín, vyčistenie záhonov. 

c) Zabezpečenie vhodných podmienok pre rast a ochranu zasiatych a vysadených 

rastlín. 

15. Aké sú hlavné zásady správneho plečkovania? 

a) Plečkujeme plytko, za pekného počasia, čo najbližšie k riadkom zeleniny, včas, vždy 

keď treba. 

b) Plečkujeme plytko, po daždi, raz za rok. 

c) Plečkovanie nie je nevyhnutné. 

16. V čom spočíva prínos kobercového mulčovania? 

a) Zužitkujeme staré koberce. 

b) Zlepšíme zloženie pôdy a jej mikrobiálnu štruktúru, nepotrebujeme mechanicky 

obrábať pôdu. 

c) Nemusíme sa starať o kompost. 

17. Aký účinok na rastliny má hnojenie? 

a) Rastliny na hnojenie nereagujú. 

b) Hnojenie obohatí pôdu o živiny, ktoré rastliny môžu počas rastu prijímať a zvýši sa 

tak úroda. 

c) Hnojenie rastliny oslabí a zabráni im vytvárať semená. 

 

18. Aké vlastnosti má kvalitný kompost? 

a) Má tmavú farbu, zapácha. 

b) Má tmavú farbu, je sypký a vonia ako lúčna mačina. 

c) Má zelenú farbu, je sypký a zapácha. 

19. Čo nepatrí do kompostu? 

a) Zvyšky pozberanej zeleniny, olej, kosti, zvyšky mäsa. 

b) Opadané lístie zo stromov, konáriky, hotový kompost. 

c) Zvyšky mäsa, kosti olej, kuchynský odpad, nerozložiteľné odpady, napadnuté zvyšky 

rastlín. 

20. Čo znamená slovo vermikompost? 

a) Je to kompost, ktorý vzniká spracovaním rastlinného odpadu dážďovkami. 

b) Je to kompost, o ktorom veríme, že bol vyrobený správne. 

c) Je to kompost kúpený v predajni s ekologickými výrobkami. 

21. Čo je zelené hnojenie? 

a) Je to ekologické hnojenie. 

b) Je to výsev rastlín, ktoré po vyrastení zapracujeme do pôdy ako hnojivo. 

c) Je to hnojenie zelenými riasami. 

22. Ktoré druhy zeleniny sa striedajú v rámci osevného postupu? 

a) Hlúbová, koreňová, cibuľová, plodová zelenina a strukoviny. 

b) Hlúbová, strukoviny, paradajky, buriny. 

c) Petržlen, cvikla, špenát, reďkovka. 
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23. Podľa čoho je pomenovaný štvorhonový zeleninársky osevný postup? 

a) Podľa pohonu strojov na obrábanie pôdy. 

b) Podľa toho, že záhon má štyri strany. 

c) Podľa toho, že na jednom záhone sa tá istá plodina pestuje až po štyroch rokoch. 

24. Aké vlastnosti rastlín okrem ich zaradenia do čeľade treba ešte rešpektovať? 

a) Farbu listov, kvetov a plodov. 

b) Hĺbku zakoreňovania, nároky na vlahu, veľkosť nadzemnej časti. 

c) Hĺbku zakoreňovania, veľkosť plodov, ktorú chceme dosiahnuť. 

25. Ako rozlišujeme druhy zeleniny podľa osevného sledu? 

a) Podplodiny, hlavné plodiny, nadplodiny. 

b) Predplodiny, hlavné plodiny, následné plodiny, medziplodiny. 

c) Veľké plodiny, malé plodiny, burina . 

26. Ako sa dá charakterizovať pestovanie zeleniny v zmiešaných kultúrach? 

a) Súčasné pestovanie rôznych druhov rastlín (zelenina, bylinky, kvety...). 

b) Pestovanie byliniek z vopred zamiešanej zmesi semien. 

c) Pestovanie zeleniny pred kultúrnym domom. 

27. Čím sa riadime pri voľbe termínu siatia a sadenia? 

a) Radou suseda, prípadne časopisu. 

b) Nárokmi na teplotu klíčenia a dĺžkou vegetačného obdobia, prípadne s ohľadom na 

odolnosť     sadeníc voči mrazu. 

c) Sejeme a sadíme, keď je pripravená pôda. 

28. Aké spôsoby sejby poznáme? 

a) Sejba na široko, do riadkov, po štipkách, do hniezd. 

b) Sejba na široko na ďaleko. 

c) Sejba sejačkou. 

 

29. Aké sú výhody jesennej sejby pred jarnou? 

a) Osivá sú v jeseni v predaji so zľavou. 

b) Ešte si pamätáme rozmiestnenie rastlín, takže vieme dodržať striedanie plodín. 

c) Časť prác urobíme v predstihu, rastliny využijú na jar ešte zimnú vlahu, máme skôr 

prvú úrodu. 

30. Aké sú výhody predpestovania priesad? 

a) Rastliny na začiatku rastú v chránenom prostredí, pri sadbe môžeme vyberať len 

silné jedince, zvýšime odolnosť priesad voči burine a škodcom, urýchlime tak nástup 

do rodivosti, niektoré druhy zeleniny by bez predpestovania v našich podmienkach 

nezarodili. 

b) Siatie predpestovaných rastlín je pohodlnejšie. 

c) Netreba polievať celý záhon, len debničky s priesadami. 

31. Aké sú nevýhody predpestovania priesad? 

a) Pri nedostatočnej starostlivosti môžu priesady uhynúť. 

b) Predpestovanie priesad je prácnejšie, zdĺhavejšie a ekonomicky náročnejšie než 

siatie. 

c) Spotrebujeme menej osiva než pri siatí rovno do záhonu. 

32. Aké sú spôsoby ochrany rastlín pred chorobami a škodcami? 

a) Okamžite po zistení použijeme chemický postrek. 

b) Spôsoby sú obmedzené, počkáme ako sa situácia bude vyvíjať u susedov. 

c) Sú to: prevencia, nepriama ochrana rastlín, priama ochrana rastlín. 
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33. Vymenujte formy prevencie. 

a) Dôsledné plánovanie, evidencia, výber vhodných odrôd, sledovanie porastov. 

b) Sledovanie odborných časopisov, meteorologických správ. 

c) Získavanie skúseností, overovanie získaných informácií a rád. 

34. Aké sú možnosti nepriamej ochrany rastlín? 

a) Zabezpečíme, aby sa na záhony nedostali škodcovia a choroby od susedov. 

b) Podporujeme výskyt užitočného hmyzu a živočíchov, staráme sa o porasty, 

likvidujeme napadnuté rastliny. 

c) Zbytočne do porastov nezasahujeme. 

35. Ako vyzerá priama ochrana rastlín pred škodcami? 

a) Zakrývame netkanými textíliami a sieťami, vysádzame rastliny, používame lepové 

pásy, lapače, priamy zber škodcov, nasadzujeme dravý hmyz, používame fytoterapiu, 

povolené postreky. 

b) Rastliny premiestnime do bezpečných lokalít. 

c) Sejeme a sadíme len zeleninu, na ktorú nechodia škodcovia. 

36. Ako sa dajú chrániť rastliny pred chorobami v ekologickom zeleninárstve? 

a) Ťažko. 

b) Vytvoríme rastlinám čo nepriaznivejšie podmienky na rast a prípadne použijeme 

povolené postreky. 

c) Chemickým postrekom. 

37. Ako rozdeľujeme zeleninu podľa nárokov na vodu a schopnosti ju z pôdy získať? 

a) Zeleniny schopné získavať vlahu zo vzdušnej vlhkosti, zeleniny s hlbokým koreňovým 

systémom, zeleniny s plytkým koreňovým systémom. 

b) Zeleniny suchomilné, zeleniny vlhkomilné a zeleniny bez špecifických nárokov na 

vlahu. 

c) Zeleniny s veľkou vlahovou potrebou a veľkou schopnosťou ju získať, zeleniny s 

veľkou vlahovou potrebou a malou schopnosťou ju získať, zeleniny s priemernou 

vlahovou potrebou a dobrou schopnosťou ju získať a zeleniny s nízkou potrebou 

vody. 

38. Ako môžeme charakterizovať mikrozávlahu? 

a) Pri mikrozávlahe sa dodáva voda v malom množstve lokálne priamo nad alebo do 

koreňovej sústavy zavlažovaných rastlín. 

b) Je to plošný zavlažovací systém, ktorý využíva mikro kvapky dodávané na pôdu 

rozprašovačmi vody. 

c) Je to systém využívajúci na dodávku potrebného množstva vlahy biogénne 

mikroprvky. 

39. Čo rozumieme pod pojmom celková vlahová potreba? 

a) Rozdiel medzi priemerným úhrnom zrážok v danom mesiaci a aktuálnym množstvom 

zrážok. 

b) Celkové množstvo vody, ktoré bolo dodané počas predchádzajúceho vegetačného 

obdobia. 

c) Optimálne množstvo vody, ktoré rastlina potrebuje počas celého vegetačného obdo-

bia na svoj rast, prirodzený vývin a dosiahnutie vysokej úrody. 

40. Aké typy mikrozávlahy sú najčastejšie používané v ekologickom zeleninárstve? 

d) Kvapková, bodová a mikropostrek. 

e) Celoplošné zavlažovanie mikrorozprašovačmi a zavlažovanie po záhonoch. 

f) Riadková, hniezdová a  záhonová. 
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Vyskúšajte on-line na  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg4YKsKyKQyU7u1rNRhXOSmHQvEglR8zDA6f

OGQO5CBBZ2_A/viewform?usp=sf_link

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg4YKsKyKQyU7u1rNRhXOSmHQvEglR8zDA6fOGQO5CBBZ2_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg4YKsKyKQyU7u1rNRhXOSmHQvEglR8zDA6fOGQO5CBBZ2_A/viewform?usp=sf_link
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4.3.3. Formulár pre záverečný test 

 

 

Dátum: ………………………..                     Meno a priezvisko: 

……………………………..…………………………… 

 

Vyberte správnu odpoveď a označte a, b alebo c týmto spôsobom      

 

 

 

Podpis: ............................................... 
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Predhovor 
Zámerom tohto materiálu je slúžiť ako vodítko pre trvalo udržateľný spôsob myslenia 

vrátane inteligentných riešení a efektívneho využívania energie s čo najmenej negatívnym 

vplyvom na životné prostredie. 

Celý systém využívania energie môže mať prospech z každého jednotlivca, ktorý preberie 

vlastnú zodpovednosť za využívanie energie. Zvýšený dopyt po „zelenej“ energii v kombinácii 

s energetickou efektívnosťou sú dôležitými krokmi k celosvetovej udržateľnosti. Čím viac 

dokážeme znížiť zbytočné používanie energie, tým rýchlejšie dokážeme eliminovať uhoľné 

a ostatné fosílne palivá. 

Použite „Dátový list energetickej obhliadky“ ako pomoc a základ v procese hľadania miest, 

kde sa míňa energia.  Práca s dátovým listom sa dá prispôsobiť jestvujúcim aktivitám a môže 

zabrániť tomu, aby sa zanedbali dôležité opatrenia.  

Tento materiál je ľahko použiteľný a preto je vhodný aj pre ľudí bez technického zázemia 

alebo predošlého oboznámenia sa s myšlienkou energetickej efektívnosti.  

Tento materiál bol vypracovaný v súvislosti s projektom EÚ Erasmus + 
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1. LEKCIA 1: Predstavenie 

Existovanie ľudstva sa nám doteraz zdalo byť takmer bez obmedzení. Keď sa Európa stala 

príliš chudobnou a preľudnenou, bol tu nový kontinent, ktorý bolo možno kolonizovať. Ľahko 

prístupná energia bola k dispozícií stovky rokov. Bola taká lacná, že sme boli schopní ju 

premíňať. Celkom jednoducho sme si zvykli na to, že krízy sa dajú prekonať expandovaním.  

Teraz sme ale dosiahli niekoľko limitov. Viac skleníkových plynov v atmosfére definitívne 

destabilizuje klímu. Bude Zem schopná poskytnúť jedlo pre všetky tie bilióny jej ľudských 

obyvateľov? Je férové prerozdeľovanie reálne, ak sa bitka o prežitie stane tvrdšou? Má mier 

nejakú šancu?  

Boli sme vybavení na to, aby sme čelili aj tejto kríze a výzve? Máme na to duchovné, duševné 

a materiálne zdroje ? Môže základná premisa „dávania“, na ktorej stavia kresťanská viera, 

spôsobiť, že sa vzdáme vecí, ktoré sme dosiahli a budeme vidieť možnosti a nachádzať radosť 

aj v zmenenom životnom štýle? 

Toto je napísané v predslove „Biskupského listu o klíme“ z r. 2014. Od konferencie OSN o 

životnom prostredí a trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa konala v Rio de Janeiro v roku 

1992, sa na celom svete sa rozbehlo mnoho dobrých iniciatív, okrem iného prostredníctvom 

Svetovej rady cirkví. Jedným z výsledkov je aj veľký záujem cirkví o environmentálne a 

klimatické otázky. Ešte sme nedosiahli cieľ, ale sme v plnom prúde. 

Úspech v obmedzení klimatickej a environmentálnej degradácie závisí od našej schopnosti 

manažovať naše energetické zdroje. Potrebujeme nové technológie a nové zdroje energie, 

avšak akákoľvek výroba a spotreba energie majú svoje negatívne stránky. V „Biskupskom 

liste o klíme“ sú farnosti, diecézy a Švédska rada cirkví vyzývané, aby stanovili ambiciózne 

ciele čo sa týka úspory energie v cirkevných budovách a využívania obnoviteľnej energie, ako 

to robí aj zvyšok spoločnosti. 

Akékoľvek využívanie energie ovplyvňuje životné prostredie a podnebie. Úsilie o zníženie 

vplyvu na klímu zahŕňa oboje – aj zníženie spotreby energie aj prechod na obnoviteľné 

zdroje energie. Práca s energetickou účinnosťou umožňuje znížiť zvyčajne vysoké náklady na 

elektrickú energiu a vykurovanie a tým sa uvoľňujú zdroje pre ďalšie činnosti. 

1.1. Všetci môžeme ovplyvniť budúcu klímu 
Podľa klimatického panelu OSN sa priemerná teplota na Zemi zvýši, čo povedie k zmeneným 

a v mnohých prípadoch výrazne zhoršeným životným podmienkam pre miliardy ľudí. 

Prebiehajúci výskum prináša každý rok nové alarmujúce správy. V poslednej dobe sa týkajú 

extrémnych hurikánov, arktických vĺn horúčav, zmenšujúcich sa ľadovcov a stúpajúcich 

hladín mora. 

Každá tona emisií uhlíka prispieva k nárastu emisií a ku skleníkovému efektu. Všetci - 

jednotlivci aj spoločnosti - majú preto morálnu zodpovednosť prispievať k ich obmedzovaniu.  

Práca na zvyšovaní energetickej efektívnosti prostredníctvom zmysluplných činností môže 
viesť k zníženému nákupu energie, vyššej ziskovosti a zníženiu emisií oxidu uhličitého. Preto, 
s cieľom zlepšiť energetickú efektívnosť, môžu byť víťazmi všetci -  spoločnosti, organizácie, 
súkromné osoby - aj klíma. 
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Okrem toho budeme môcť s čistým svedomím odpovedať svojím vnukom na otázky typu „Čo 

ste urobili pre zníženie skleníkového efektu?" 

Redukovaním vplyvu ľudí na klímu môžeme dosiahnuť zredukovanie vplyvu klímy na ľudí 

a na životné prostredie.  

V rámci práce s energetickou efektívnosťou a obnoviteľnou energiou je treba veľa vyvinúť a 

implementovať, ak chceme dosiahnuť ciele trvalo udržateľného využívania energie. Cieľom 

EÚ je znížiť ročné spotrebu energie v rámci Únie do roku 2020 o 20%. 

Podľa správy EÚ (CSI 027 / ENER 016) spotreba domácností v krajinách EÚ predstavovala v 

roku 2009 26,5% celkovej spotreby energie. To znamená, že existuje veľký potenciál 

znižovania spotreby energie prostredníctvom práce zameranej na zmenu správania sa 

jednotlivcov a na informovanie ľudí o tom, čo sa dá urobiť s ohľadom na ich domy a byty. 

Prečo teda všetky racionálne dôvody hovoria v prospech energetickej efektívnosti:  

• zvýšené nároky na vnútornú kvalitu prostredia a ochranu životného prostredia   

• otázka trvalej udržateľnosti  

• EU a národné vlády budú žiadať akciu – aj tak povediac metódou „cukru a biča“  

• je to v záujme  zákazníkov aj majiteľov 

• úspora nákladov  

Napriek tomu môže byť ťažké realizovať všetko v praxi.  

Aby ste uspeli, je potrebné, aby manažment bral problém vážne. Určite nadšenec v 

organizácii môže skutočne dosiahnuť veľa, ale zabezpečiť nákladovo efektívne podnikanie, 

na to už potrebujete mať jasne stanovené ciele, finančné prostriedky a zodpovednosť. 

Veci, ktoré musí vlastník nehnuteľnosti zvážiť: 

Nehnuteľnosť bude mať pravdepodobne vyššiu hodnotu a bude prinášať viac zisku, ak sa 

stane menej náročnou na spotrebu energie. Zároveň sa dajú vykázať lepšie výsledky a získať 

viac peňazí do hlavného podnikania. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné stanoviť jasné 

ciele a ukázať záväzky a finančné zdroje, čo prispeje k pochopeniu, zameraniu, odhodlaniu a 

vytrvalosti v strategických investíciách. 

Dúfame, že tento materiál pomôže majiteľom nehnuteľností znížiť spotrebu energie.  

1.2. Ako používať tento materiál 
Tento materiál je nástroj umožňujúci rôznym skupinám ľudí (zamestnanci, dobrovoľníci, 

alebo aj ľudia hľadajúci zamestnanie), postaviť sa novej výzve. Je rozdelený do dvoch častí: 

Energetická obhliadka a Dopravné prostriedky.  

• Časť 1 predstavuje zjednodušenú formu Energetickej obhliadky, aby ste získali 

prehľad o budovách, ktoré vlastníte alebo v ktorých vykonávate svoje aktivity. Dá 

vám dobrý prehľad o stave a využívaní budovy, ako aj o stave využívania energie 

v nej.  Pri následnej práci môžu byť výsledky energetickej obhliadky použité ako 

základ pre ďalšie kroky. 

• Časť 2 obsahuje popis zvyklostí pri používaní dopravných prostriedkov na služobné 
cesty, inventarizáciu tankovaných palív a vzor knihy jázd.  
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Ak použije tento nástroj ako základ pre ročnú inventarizáciu Vašich budov a dopravných 
prostriedkov, budete môcť kalkulovať kľúčové ukazovatele. Následne, tieto údaje môžu byť 
použité na ilustráciu výsledkov vášho snaženia.  

Tento nástroj je použiteľný voľne pre všetkých. Nástroj si môžete stiahnuť z web stránky 
ECAV, kde nájdete aj ďalšie informácie.   

Pozitíva  vyplývajúce z použitia tohto „nástroja“ :  

• môže pomôcť znížiť náklady spojené s užívaním budov a peniaze sa môžu použiť na 
činnosti s vyššou prioritou.   

• poskytne dobrý prehľad o nákladoch spojených s používaním energie  

• poskytne dobrý prehľad o nákladoch spojených s používaním dopravných 
prostriedkov na služobné cesty  

• poskytne prehľad o rôznych spôsoboch systematickej práce s realitami ale aj 
environmentálnymi témami  

• po pedagogickej stránke je jednoducho zvládnuteľný, môže byť použitý rôznymi 
záujmovými skupinami  

 
 

 

 

Fakty  

Znížená spotreba energie  

Jedná sa o jednoduchý spôsob zníženia vplyvu klímy bez nadmerných nákladov. 

Prostredníctvom materiálu si uvedomíte energiu, ktorá sa používa na vykurovanie, teplú 

vodu a elektrické spotrebiče.   

Cieľom mnohých energetických prechádzok v tomto materiáli je objaviť zdroje 

energetického odpadu; napríklad zle zapečatené okná, ktoré sa nezablokujú správne.  

Existujú aj body, ktoré ponúkajú dobré opatrenia na zníženie spotreby energie. Napríklad 

použitie LED žiaroviek v miestnosti alebo automatické vypnutie svetla. 

The national target is to reduce energy use by 20% before 2020 compared to 1995. 

 

Fakty  

Výber správneho zdroja energie 

Zmena zdroja energie je tiež spôsob, ako zmeniť svoj vplyv na klímu. Zdroje fosílnych 

zdrojov energie, ako napríklad ropa a zemný plyn, majú väčší vplyv na skleníkový efekt 

ako energia z obnoviteľných zdrojov energie, ako napríklad veterná energia alebo solárna 

energia.   

Vykonanie týchto zmien často vyžaduje veľa práce. Musíte vziať do úvahy, aké alternatívy 

sú kompatibilné s budovou, množstvom potrebnej energie a nákladmi na budúcu zmenu. 

Jednoduchou alternatívou by mohlo byť dohodnutie s vašou elektrárenskou spoločnosťou 

na dodávku energie z obnoviteľných zdrojov.  

Národným cieľom je zvýšiť podiel obnoviteľnej energie až do 20% celkovej spotreby 

energie do roku 2020.  
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2. LEKCIA 2: Energetická obhliadka 
Starostlivosť a údržba budovy vyžaduje pravidelné obhliadky. Tieto sa môžu realizovať podľa 

Dátového listu, s ktorým sa prejdú všetky miestnosti. Energetická obhliadka sa môže 

uskutočniť v jednej alebo niekoľkých budovách, aby sa dal získať celkový prehľad o súčasnom 

stave. Tento postup sa môže použiť aj v cirkevných budovách, ale odporúča sa začať s inými 

typmi budov. 

 

 

Energetická obhliadka je ako cyklus. Aby bol úspešný, je treba nadväzovať na výsledky 
predchádzajúcej obhliadky.  

 

Vyplň údaje o budove

Energetická obhliadka 
miestností

Revízia výsledkov

Navrhnuté opatrenia

Fakty 

Energetická obhliadka v  pamiatkovo chránených budovách 

Pri pamiatkovo chránenej budove je potrebné väčšie úsilie, aby sme pochopili 

zákonitosti jej fungovania, čo sa týka vlhkosti a vykurovania. Už v počiatočnom štádiu je 

však dôležité nájsť oblasti, v ktorých by energiu šetriace opatrenia mohli byť v konflikte s 

kultúrnymi záujmami. V konečnom dôsledku sa ušetrí veľa zbytočnej práce a zabráni sa 

škodám a potrebe zapájať externú pomoc.   
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2.1. Vyplň údaje o budove 
Prvá strana Dátového listu, strana 76, sa týka celej budovy a odporúčame vyplniť ju ešte 

pred začatím obhliadky miestností. Údaje, ktoré treba vyplniť sa dajú získať od správcu 

budovy alebo účtovníka.  

2.2. Energetická obhliadka miestností 
Keď ste vyplnili údaje o budove môžete začať s obhliadkou jednotlivých miestností budovy. 

Pre rôzne typy miestností boli vypracované rôzne Dátové listy, nájdete ich na stranách 77 – 

87. Ak sa v budove nachádza viacero rovnakých miestností vytlačte si viacero hárkov pre 

jednotlivé miestnosti a označte si ich, napr. na výkrese budovy, aby ste vedeli, ktorá 

miestnosť je ktorá. Na strane 88 je prázdny Dátový list a na strane 89 je Dátový list pre 

inventarizáciu svetelných zdrojov.   

2.3. Vyhodnoť výsledky a navrhni opatrenia  
Keď je obhliadka budovy ukončená, zosumarizujte opatrenia a návrhy na zlepšenia, ktoré ste 

našli. Takýto Dátový list môžete nájsť na strane 90. Tento krok je potrebné vykonať s osobou 

zodpovednou za objekt, ktorá následne aj určí osobu oprávnenú uviesť navrhnuté opatrenia 

do praxe. Je dôležité, aby manažment vedel o navrhnutých opatreniach a ak by to bolo 

potrebné, aby ich schválil a stanovil ich realizáciu ako prioritu.  
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3. LEKCIA 3: Vzor vypĺňania Dátového listu 
Meno:  Maria Johansson Dátum: 2016-12-08 

  

Miesto: Lund  

Účel budovy: fara   

Hlavná činnosť: administratívne priestory & škôlka Dni/týždeň:  5/1 

Prevádzkový čas: 8-18 

Existuje pre budovu prevádzkový plán? Áno:     Nie: X V 

procese  

Sú nejaké smernice týkajúce sa vnútornej teploty? Áno: X   21°C Nie:   

    

           

Posledná povinná kontrola vetrania:   2015   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Prevádzkové hodiny vetrania:       

         

Existuje dokument identifikujúci spotrebu energie? Áno:     

     Nie:       

     Nerelevantné:  x   

         

Typ elektriny: Elektrina z OZE     

   Elektrina s označením Eco-friendly      

   Elektrina z vlastných zdrojov, napr. solárna     

   Elektrina – neznámy pôvod, napr. "Nordic  Electricity 
Residual Mix" 

 X 

   Iný typ elektriny podľa špecifickej zmluvy (urči % bez 
fosílnych palív) 

  

         

Typ vykurovania: Ropa           

   Diaľkové vykurovanie         X 

   Zemný 
plyn 

          

   Bioplyn           

   Elektrické vykurovanie     

   Biopalivá         

  Solárna energia     

   Iné (urči typ)         

         

Vykurovanie budovy  Nepretržité vykurovanie        X 

   Vykurované iba počas aktivít     

   Nevykurované         

         

Spotreba vody/rok: SEK/rok  

Spotreba energie/ rok: kWh/ rok  24.000 

Podlažná plocha vykurovaná nad 10°C: m2  150 

Merná potreba tepla: kWh/m2 rok  160 

Náklady na vykurovanie/ rok: SEK/ rok   
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3.1. Dátový list – Vyplň údaje pre budovu 
Meno:   Dátum:  

  

Miesto:  

Účel budovy:  

Hlavná činnosť:  Dni/týždeň:   
Prevádzkový čas:  

Existuje pre budovu prevádzkový plán? Áno:     Nie:   

Sú nejaké smernice týkajúce sa vnútornej teploty? Áno:    Nie:   

    

           

Posledná povinná kontrola vetrania:     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Prevádzkové hodiny vetrania:       

         

Existuje dokument identifikujúci spotrebu energie? Áno:     

     Nie:       

     Nerelevantné:     

         

Typ elektriny: Elektrina z OZE     

   Elektrina s označením Eco-friendly      

   Elektrina z vlastných zdrojov, napr. solárna     

   Elektrina – neznámy pôvod, napr. "Nordic  Electricity 
Residual Mix" 

 

   Iný typ elektriny podľa špecifickej zmluvy (urči % 
bezfosílnych palív) 

  

         

Typ vykurovania: Ropa           

   Diaľkové vykurovanie          

   Zemný 
plyn 

          

   Bioplyn           

   Elektrické vykurovanie     

   Biopalivá         

  Solárna energia     

   Iné (urči typ)         

         

Vykurovanie budovy  Nepretržité vykurovanie        X 

   Vykurované iba počas aktivít     

   Nevykurované         

         

Spotreba vody/rok: SEK/rok  

Spotreba energie/ rok: kWh/ rok  24.000 

Podlažná plocha vykurovaná nad 10°C: m2  150 

Merná potreba tepla: kWh/m2 rok  160 

Náklady na vykurovanie/ rok: SEK/ rok   
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3.2. Dátový list – Kancelária 
Meno:         Dátum:       

Miesto:             

Účel budovy: 
  

            

✓ Kancelária         

        Ok Opatrenie/Zlepšenie/Komentár 

Okná dobre izolované, dajú sa riadne zavrieť           

          

Otvorené okná? Stáva sa to často?           

Teplota v miestnosti v súlade s odporučenými 
hodnotami  

          

          

Aká je pocitová teplota? Je v miestnosti prievan?           

          

Termostat – je inštalovaný a je funkčný           

Pred radiátormi a termostatmi nie je nábytok, ťažké 
závesy alebo iné objekty zabraňujúce prechodu 
tepla  

          

        

          

Elektrické radiátory alebo teplovzdušné ohrievače 
nie sú inštalované  

          

          

V prázdnych miestnostiach je teplota znížená            

          

Vetracie zariadenia sú čisté a nestojí pred nimi 
nábytok alebo iné objekty   

          

          

Osvetlenie je prispôsobené potrebám podľa 
rozmiestnenia a potreby intenzity 

          

          

Pri odchode z miestnosti sa svetlo vypína 
(manuálne alebo senzoricky) 

          

          

Je inštalované úsporné osvetlenie  (LED alebo 
podobné) 

          

        
Počítače a iné elektrické zariadenia sa vypínajú, ak 
nie sú v prevádzke  

          

          

Počítače a iné elektrické zariadenia sú zapojené do 
predlžovačky, ktorá sa vypína na konci prac. doby 
alebo pri aktivácií alarmu  

          

        

        

Ďalšie pozorovania               
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3.3. Dátový list – Zasadačka 
Meno:         Dátum:       

Miesto:             

Účel budovy: 
  

              

✓ Zasadačka        

        Ok Opatrenie/Zlepšenie/Komentár 

Okná dobre izolované, dajú sa riadne zavrieť           

          

Termostat – je inštalovaný a je funkčný           

Pred radiátormi a termostatmi nie je nábytok, 
ťažké závesy alebo iné objekty zabraňujúce 
prechodu tepla 

          

        

          

Vetracie zariadenia sú čisté a nestojí pred nimi 
nábytok alebo iné objekty   

          

          

Pri odchode z miestnosti sa svetlo vypína 
(manuálne alebo senzoricky) 

          

          

Je inštalované úsporné osvetlenie  (LED alebo 
podobné) 

          

          

Počítače a iné elektrické zariadenia sa vypínajú, ak 
nie sú v prevádzke 

          

          

Ďalšie pozorovania               
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3.4. Dátový list – Miestnosť kopírky 
Meno:         Dátum:       

Miesto:             

Účel budovy:                 

✓ Miestnosť kopírky         

        Ok Opatrenie/Zlepšenie/Komentár 

Je inštalované úsporné osvetlenie  (LED alebo 
podobné) 

          

          

Pri odchode z miestnosti sa svetlo vypína 
(manuálne alebo senzoricky) 

          

        

Kopírky, tlačiarne a iné elektrické zariadenia sú 
vypnuté, ak nie sú v prevádzke  

          

        

          

Kopírky a tlačiarne sú nastavené v úspornom 
mode  

          

          

Kopírky a tlačiarne majú prednastavenú 
obojstrannú tlač 

          

        

Adekvátne vetranie?             

Ďalšie pozorovania               
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3.5. Dátový list – Kantína/Miestnosť zamestnancov 
Meno:         Dátum:       

Mesto:             

Účel budovy:                 

           

✓ Kantína/Miestnosť 
zamestnancov 

        

        Ok Opatrenie/Zlepšenie/Komentár 

Okná dobre izolované, dajú sa riadne zavrieť           

          

Otvorené okná? Stáva sa to často?           

Teplota v miestnosti v súlade s odporučenými 
hodnotami 

          

          

Termostaty– sú inštalované a funkčné           

Pred radiátormi a termostatmi nie je nábytok, ťažké 
závesy alebo iné objekty zabraňujúce prechodu tepla 

          

        

          

Vetracie zariadenia sú čisté a nestojí pred nimi 
nábytok alebo iné objekty   

          

          

Je inštalované úsporné osvetlenie  (LED alebo 
podobné) 

          

          

Osvetlenie je kontrolované podľa 
prítomnosti/denného svetla/času -  inštalovaný 
časový spínač 

          

Ďalšie pozorovania               

              

              

              

              

         

         

              

                  

           

Usmernenia a rady:         

 • Chladnička a mraznička by mali byť pravidelne odmrazované a chladič 
kondenzátora by mal byť vždy čistý   

 • Odporúčaná teplota v chladničke a v mrazničke (+8/-18 °C) 

 • Umývačka riadu sa spúšťa keď je naplnená  

 • Voda sa varí v rýchlovarnej kanvici  
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3.6. Dátový list – Toalety/Sprchy 
Meno:         Dátum:       

Miesto:             

Účel budovy:                 

✓ Toalety/Sprchy        

        Ok Opatrenie/Zlepšenie/Komentár 

Toalety, kohútiky a sprchy sú tesné a neprepúšťajú             

          

Úsporné toalety, zmiešavacie batérie a úsporné  
sprchové hlavice 

          

          

Výduchy vetracích zariadení sú čisté            

Pri odchode z miestnosti sa svetlo vypína (manuálne 
alebo senzoricky) 

          

          

Je inštalované úsporné osvetlenie  (LED alebo 
podobné) 

          

          

Sauna? Ako často sa používa? Má časový spínač? Sú 
dvere sauny dobre tesniace? 

          

        

          

Ďalšie pozorovania               
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3.7. Dátový list – Schodisko 
Meno:         Dátum:       

Miesto:             

Účel budovy:                 

✓ Schodisko         

        Ok Opatrenie/Zlepšenie/Komentár 

Je inštalované úsporné osvetlenie  (LED alebo 
podobné) 

          

          

Osvetlenie je kontrolované podľa 
prítomnosti/denného svetla/času -  inštalovaný 
časový spínač 

          

Sú vstupné dvere dobre 
tesniace? 

              

Ďalšie pozorovania               
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3.8. Dátový list – Práčovňa 
Meno:         Dátum:       

Miesto:             

Účel budovy:                 

✓ Práčovňa         

        Ok Opatrenie/Zlepšenie/Komentár 

Zmiešavač vody je tesný a neprepúšťa            

Vetracie zariadenie je čisté             

Prevádzkové časy vetrania sú zladené s dobou 
prevádzky   

          

          

Pri odchode z miestnosti sa svetlo vypína 
(manuálne alebo senzoricky) 

          

          

Je inštalované úsporné osvetlenie  
(LED alebo podobné) 

            

Ďalšie pozorovania               

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                  

           

Usmernenia a rady:         

 • Pri použití sušičiek a bubnových sušičiek sa bielizeň suší  pri 
najnižších možných teplotách a čo najkratšie  

• Vyhnite sa sušeniu pri malom počte kusov 
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3.9. Dátový list – Chodby 

Meno:         Dátum:       

Miesto:             
Účel 
budovy:                 

✓ Chodby 
      

  

        Ok Opatrenie/Zlepšenie/Komentár 

Okná dobre izolované, dajú sa riadne zavrieť           

          
Termostaty –  sú inštalované a funkčné           

          
Je inštalované úsporné osvetlenie  (LED alebo 
podobné) 

          

          
Osvetlenie je kontrolované podľa prítomnosti / 
denného svetla / času –   inštalovaný časový spínač           
Ďalšie pozorovania               
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3.10. Dátový list – Kuchyňa 
Meno:         Dátum:       

Miesto:             

Účel budovy:                 

✓ Kuchyňa          

        Ok Opatrenie/Zlepšenie/Komentár 

Zmiešavač vody je tesný a neprepúšťa           

Vetracie zariadenie je čisté             

Prevádzkové časy vetrania sú zladené s dobou 
prevádzky   

          

          

Pri odchode z miestnosti sa svetlo vypína (manuálne 
alebo senzoricky) 

          

          

Je inštalované úsporné osvetlenie  (LED alebo 
podobné) 

          

          

Dvierka chladničiek a mrazničiek sú opatrené 
tesneniami, ktoré sú vo funkčnom stave  

          

          

Prázdne chladničky a mrazničky sú vypnuté            

V miestnostiach s chladničkami a mrazničkami sa 
vyhnite trvalému svieteniu, zmeňte žiarovky za LED, 
vypnite ich počas letných prázdnin  

          

        

        

          
Nenechávajme zbytočne zapnuté vozíky na jedlo 
a vyhrievacie zariadenia  

          

          

Prekontrolujte gumené tesnenie na dvierkach 
sporáka  

          

Hlavný vypínač pre všetky spotrebiče v kuchyni je na 
konci dňa vypnutý  

          

          

Ďalšie pozorovania               

         

                  

Usmernenia a rady:         

 • Chladnička a mraznička sú pravidelne odmrazované a chladič 
kondenzátora by mal byť vždy čistý  

• Odporučená teplota v chladničke a mrazničke je (+8/-18 °C) 

• Spúšťajte umývačku riadu až keď je plná  

• Vodu varíme vždy v rýchlovarnej kanvici a iba v potrebnom 
množstve  

• Používame panvice zodpovedajúce veľkosti horáka, používame 
pokrievky  

• Zariadenia, ktoré počas dňa nebudeme používať vypneme  
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3.11. Dátový list – Suterén 
Meno:         Dátum:       

Miesto:             

Účel budovy:              

✓ Suterén          

        Ok Opatrenie/Zlepšenie/Komentár 

Je inštalované úsporné osvetlenie  (LED alebo 
podobné) 

          
          

Okná dobre izolované, dajú sa riadne zavrieť 

  
   

  

  
   

  

Otvorené okná? Stáva sa to často?           

Zmiešavač vody je tesný a neprepúšťa           

Odtok funguje, nie sú náznaky po presakovaní  

          

          

Pri odchode z miestnosti sa svetlo vypína 
(manuálne alebo senzoricky) 

          

          
Ďalšie pozorovania            
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3.12. Dátový list – Exteriér budovy 
Meno:         Dátum:       

Miesto:             

Budova:               

✓ Exteriér budovy     

        Ok Opatrenie/Zlepšenie/Komentár 

Je inštalované úsporné osvetlenie  (LED alebo 
podobné) 

          

Osvetlenie je kontrolované podľa prítomnosti / 
denného svetla / času –   inštalovaný časový spínač 

          

Nie sú viditeľné žiadne poškodenia (napr. základy, 
fasáda, strecha)   

   
  

Žiadny materiál sa neuvoľňuje alebo nepadá (napr. 
škridle) 

          

          

Okná sú tesné. Tmel je v poriadku.  

          

          
Ďalšie pozorovania             

              
              

              

              

              

              

              

              

              

                  

           
Usmernenia a rady:         

 • Termovízna kamera dokáže odhaliť tepelné straty budovy. 
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3.13. Dátový list – Prázdny 
Meno:         Dátum:       
Miesto:             
Účel budovy: 
  

            

           
           

✓          

        Ok Opatrenie/Zlepšenie/Komentár 

           

          
           
           

          
           

          
           
           

        

          
           

          
           

          
           

          
           

          
           

          
           

          
           

          
           

        

        
Ďalšie pozorovania               
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3.14. Dátový list – Inventár svetelných zdrojov 
Meno:  Dátum:   

Miesto:  

Účel budovy:  

                            
✓  Inventár svetelných zdrojov 

   

Svetelný zdroj 
(názov/umiestnenie) 

Typ  
(žiarovka/žiarivka/apod.) 

Výkon  
(W) 

Objímka 
 (E12/E14/apod.) 

Stmievateľná 
(áno/nie) 

Rôzne 
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3.15. Dátový list – Navrhnuté opatrenia 
Meno:             Dátum:             
Miesto:             

    
  

Účel budovy:              

    
  

          

    
  

✓ Navrhnuté opatrenia             

          

Opatrenie /Zlepšenie/Ďalšie zisťovanie 
Kalkulované 
náklady opatrenia 

Očakávané ukončenie 
Osoba zodpovedná za 
realizáciu 

Ďalšie poznámky  
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4. LEKCIA 4: Doprava 
Čo sa týka dopravy, podmienky sa líšia v závislosti od toho, kde sídlite. V meste je dobre 

rozvinutá sieť verejnej dopravy a z miesta na miesto je možné dostať sa aj bicyklom. Na 

vidieku, naopak, verejná doprava auto nedokáže nahradiť. Pri používaní dopravných 

prostriedkov, tak ako aj pri snahách o šetrenie energiou v budove, je však tiež možné šetriť 

peniaze a zároveň znižovať svoj dopad na životné prostredie a klímu. V prvom rade je 

dôležité mať prehľad o tom, koľko áut sa používa a či spĺňajú jestvujúce potreby.  

V tomto materiáli sú prezentované dva jednoduché spôsoby sprehľadnenia vašich 

dopravných zvyklostí v rámci roka a najazdených kilometrov.  

4.1. Inventarizácia ciest 
Najjednoduchší spôsob ako začať, je kontrolovať najazdené kilometre počas služobných ciest 

vlastnými alebo služobnými autami. Náhrada za používanie motorového vozidla sa platí 

vtedy, ak sa súkromné auto použilo na služobné účely a informácie o najazdených 

kilometroch možno získať na ekonomickom oddelení. Kniha jázd je nástroj, ktorého 

používaním môžeme získať lepší prehľad o služobných cestách.   

Nižšie nájdete návrh, ako začať robiť inventarizáciu.  

Krok 1 

Používa sa u vás v súčasnosti Kniha jázd? 

Nie: Prejdi na krok 2. 

Áno: Prejdi na krok 3.   

Krok 2 

Vytlačte vzor Knihy jázd zo strany 93 a dajte po jednej kópii do každého zo služobných áut. 

Krok 3 

Zozbierajte Knihy jázd z minulého roka a zosumarizujte celkové najazdené kilometre zo 

všetkých služobných ciest. Toto môže byť urobené ročne, štvrťročne alebo mesačne.  

Krok 4 

Má vaša firma smernice ohľadom služobných ciest?    

Nakoľko sú tieto smernice v súlade s reálnymi výsledkami získanými z Knihy jázd? 

Je tu niečo, čo je potreba zlepšiť ? 

Pre dôkladnejší prieskum môžete prezrieť všetky oficiálne služobné cesty. Ako často 

cestujete vlakom? Používate v práci bicykle? Ako často letíte lietadlom? Ak napríklad zistíte, 

že cestujete veľa lietadlom, môžete sa pokúsiť nájsť iné alternatívy, ako napríklad cesta 

vlakom. Ak nie je možné nahradiť leteckú prepravu iným dopravným prostriedkom, môžete 

sa aspoň rozhodnúť zaplatiť za tieto lety tzv. „klimatickú kompenzáciu“.  
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Fakty  

Čo je Kniha jázd? 

Kniha jázd je zošit alebo hárok, do ktorého vypisujete informácie o zrealizovanej 

služobnej ceste.  

Na Knihu jázd nie sú žiadne presné požiadavky týkajúce sa obsahu, ale Daňový úrad 

odporúča, aby obsahovala nasledovné:   

• Stav najazdených kilometrov na začiatku roka 
• Dátum, stav tachometra na začiatku cesty, miesto odchodu   
• Cieľ cesty a miesta/spoločnosti/kontaktné osoby, ktoré ste navštívili   
• Najazdené kilometre  
• Dátum, stav tachometra na konci cesty, miesto príchodu 
• Stav najazdených kilometrov na konci roka 

Nižšie nájdete príklad Knihy jázd, ako je používaná na Diecéze v Lund: 
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4.2. Dátový list – Kniha jázd 
              Stav 

tachometra na 
konci cesty  

          

  
     

Najazdené 
kilometre  

Poznámky pre údržbu 

Dátum Miesto Účel cesty Vodič Tankovanie  
161007 Sjöbo   Example   Leif C 22.8 77,960 27.9         
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4.3. Inventarizácia palív 
Ak ste si osvojili prácu s Knihou jázd a chcete pokračovať s vylepšeniami v oblasti dopravy, 

môžete pokračovať s revidovaním palivovej základne vo vašich autách. Rôzne palivá majú 

rozdielny dopad na životné prostredie.  

Dobrým východiskovým bodom pre vašu prácu je zistiť, aký typ paliva používate pre vaše 

vozidlá a koľko tankujete. Môžete to urobiť tak, že zozbierate bločky za benzín. Ak pri 

tankovaní používate kartu, pravdepodobne dostávate faktúru s uvedením množstva 

použitého paliva. 

Po preskúmaní typov palív, ktoré používate, môžete urobiť ďalší krok a zvážiť, či chcete pri  

nich zotrvať, alebo nie. Nemá zmysel začať predávať svoje autá iba kvôli tomu, aby ste znížili 

spotrebu paliva, najmä ak sú stále funkčné. To by nebolo ekonomicky odôvodniteľné. Ale ak 

plánujete kúpiť nové vozidlo, mali by ste zvážiť typ paliva pri výbere medzi rôznymi 

alternatívami. Pri zmene vášho vozového parku sa v dlhodobom horizonte zlepší váš vplyv na 

životné prostredie a klímu. 

Fakty  

Rôzne východiskové podmienky pri riešení témy “Doprava” 

Čo sa týka témy Doprava, je mnoho myšlienok a názorov na to, čo je správne. Nie je to 

jednoduchá téma a podmienky v danej lokalite ovplyvňujú všetkých zainteresovaných.  

Farnosť v regióne s dobre rozvinutou dopravnou infraštruktúrou, ktorej budovy a 

kostoly nie sú veľmi ďaleko od seba si môže stanoviť úplne iné ciele ako farnosť na 

vidieku.  

Pre tých žijúcich na vidieku, nie je veľa alternatív k použitiu auta. Vidiecka farnosť, alebo 

iná organizačná jednotka, môže namiesto alternatívy k autu rozmýšľať o ekologicky 

šetrných palivách a bezpečných, funkčných autách, o organizovaní kurzov energeticky 

efektívneho šoférovania pre personál a taktiež sa viac snažiť o zdieľané využívanie áut  

( car–pooling) 
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4.4. Dátový list – Spotreba paliva v rámci služobných ciest 
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Fakty  

Tipy na zredukovanie vašej spotreby pri jazde 

• Zabezpečte správnu starostlivosť a údržbu vozidla. Dobre servisované auto je 

šetrné k životnému prostrediu a bezpečné pre zamestnancov.   

 

• Pneumatiky predstavujú takmer 20 percent spotreby paliva vozidla. Pri zaistení, 

že tlak v nich je mierne nad odporučenou hodnotou, sa valivý odpor zníži a tým 

sa zníži aj spotreba energie.  Je tiež možné kúpiť pneumatiky s nižším valivým 

odporom ako bežné pneumatiky.  

 

• Aby ste znížili spotrebu paliva, zapnite vyhrievanie motora predtým, ako začnete 

jazdu. Ak je teplota nižšia ako -15 ° C, motor by mal byť vyhrievaný jeden a pol 

hodiny pred jazdou, asi hodinu pri teplotách do 0 ° C a počas 20 minút až do + 

10 ° C 

 

• Vyložte z auta všetky nepotrebné a ťažké predmety, pretože ťažké auto 

spotrebuje viac paliva. 

 

• Ak je na aute namontovaný strešný box, tiež ho treba odstrániť. Ťah spôsobený 

boxom taktiež zvyšuje vašu spotrebu paliva.  

 

• Zvládnutím lepšieho a ekologicky šetrnejšieho šoférovania môžete zredukovať 

množstvo výfukových plynov. Toto sa nazýva eco-jazdenie a dá sa naučiť 

napríklad aj v autoškolách.  

Zdroj: Motormännen 
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5. LEKCIA 5: Pokračujte v práci 
Aby ste si zoptimalizovali túto prácu, odporúčame, aby ste Energetickú obhliadku urobili 

aspoň raz ročne. Pravidelná kontrola Vašich budov sa vám môže zdať zdĺhavá, ale z 

dlhodobého hľadiska vám ušetrí peniaze a zdroje. Nachádzanie porúch v počiatočnom štádiu 

zabráni veľkým škodám v neskoršom štádiu. Taktiež zlepšuje pracovnú atmosféru pre tých, 

ktorí v budove pracujú.  

Môžete sa rozhodnúť urobiť inventarizáciu palív ročne alebo štvrťročne. Najdôležitejšie je 

zabezpečiť, aby Knihy jázd boli v každom aute, aby každý zaznamenal svoje cesty a aby všetci 

odovzdali svoje bločky za tankovanie. Týka sa to aj tých, ktorí používajú svoje osobné 

automobily na služobné cesty. 

5.1. Systematická práca 
Pracovná metóda opísaná v tomto materiáli môže byť použitá v mnohých iných oblastiach 

práce s cieľom neustále ju zlepšovať. Často sa nazýva PDSA („plan, do, study, act“ = plánuj, 

vykonaj, vyhodnoť výsledky, urob uzávery). Environmentálny certifikát udeľovaný Švédskou 

radou cirkví a ďalšie systémy environmentálneho manažérstva, ktoré existujú na trhu, sú 

riadené rovnakou metódou. V rámci správy nehnuteľností sa práca vykonáva podobným 

spôsobom. Ide o to preskúmať budovy, odhaliť ich nedostatky a venovať sa im skôr, ako 

malé nedostatky prerastú do vážnych škôd.  

Ak chcete pokračovať v práci v rámci vašej farnosti alebo aj inde najdôležitejšie je: 

• Aby boli jasne špecifikované opatrenia, ktoré treba implementovať,  

• Aby bola určená osoba zodpovedná za implementáciu opatrení,  

• Aby bol stanovený dátum očakávanej implementácie,  

• Aby bol stanovený pracovný postup, 

Je možné rozdeliť väčšie úlohy na menšie míľniky, aby sa úloha dala lepšie zvládnuť.  

 

5.2. Kalkulácie 
Kľúčovým ukazovateľom je ukazovateľ, podľa ktorého sa dá určiť, aký vývin sa udial v rámci 

vykonávania práce alebo na istom úseku počas roka. Porovnávaním údajov s údajmi 

zapísanými pred rokom je možné zistiť zmeny, pretože v staršom Dátovom liste budú iné 

údaje. Ak chcete ďalšie informácie o tejto téme prosím pozrite si časť Fakty na spodku tejto 

stránky.  

Fakty  

Ekologický certifikát  

Ocenenie Ekologickým certifikátom Švédskej rady cirkví bolo zriadené ako alternatíva k 

environmentálnemu manažérskemu systému ISO 14001 a EMAS  

Farnosti alebo aj iné ustanovizne, ktoré sa rozhodnú pracovať s súlade s princípmi 

ekologickej certifikácie prispievajú k zníženému dopadu na životné prostredie a zároveň 

im často aj klesnú náklady.  
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Existuje mnoho rôznych druhov kľúčových údajov, ktoré môžeme použiť pre výpočet. Čo sa 
týka energie, veľmi často sa používa údaj spotreba energie na štvorcový meter. Ak 
vypočítate túto hodnotu pre každú vašu budovu bude možné zistiť, či sú náklady na energiu 
pre niektorú budovu vyššie ako pre ostatné. Ak je to tak, s ohľadom na úsporu energie treba 
uprednostniť opatrenia pre danú budovu pred inými opatreniami týkajúcimi sa ostatných 
budov. 
 

Príklady kľúčových ukazovateľov : 

• Podlažná plocha na človeka (m2/človeka)  

• Energetická náročnosť na štvorcový meter (kWh/m2) 

• Spotreba energie/rok 

• Miera využitia/ rok  

• Náklady na energiu/doba užívania (sek/h) 

• Úspora energie/budova (sek/ rok) 

 

  

Fakty  

Kľúčové ukazovatele z prvého Dátového listu 

V prvom Dátovom liste ste už vyplnili rôzne užitočné kľúčové ukazovatele, ktoré môžete 

použiť pri práci.   

Z príkladu na strane 71 môžete použiť nasledovné kľúčové ukazovatele: 

• Spotreba energie v budove je 24.000 kWh/rok 

 

• Energetická náročnosť je 160 kWh/m2 

 

• Budova sa užíva 50 hodín do týždňa (medzi 8-18, 5 dní do týždňa) 
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Zoznam pojmov 
Označenie budovy: Názov obhliadanej nehnuteľnosti/budovy, napr. kostol, fara, alebo 

ľubovoľná iná nehnuteľnosť. Môžete použiť označenie a katastrálne číslo, ktoré sú uvedené 

v registri Švédskej rady cirkví. (vzťahuje sa na pôvodný švédsky materiál) alebo ľubovoľné iné 

označenie. 

Podlahová plocha: Celková plocha všetkých poschodí budovy, meraná od vnútorného 

povrchu vonkajších stien. V tomto materiáli sa rovná vykurovanej podlahovej ploche, viď 

nižšie 

Prevádzkové časy vetrania: Ako často je vetranie zapnuté? Stále, alebo iba keď sú 

v miestnosti ľudia? Niekedy treba vetrací systém zapnúť priamo tlačidlom v miestnosti ( 

obvyklé napr. v zasadacích miestnostiach)  

Palivo:  Palivo pre motorové vozidlá napr. etanol. nafta, benzín alebo plyn  

Energetický štítok budovy: Poskytuje informáciu o spotrebe energie v budove. Určený je 

obzvlášť pre tých, ktorí chcú kupovať alebo prenajať nehnuteľnosť, aby boli schopní 

porovnať si energetickú náročnosť rôznych objektov. Energetický štítok budovy okrem toho 

poskytuje aj ďalšie informácie, o systémoch úpravy vnútorného prostredia v budove 

(vykurovanie, vetranie apod.)  

Energetická účinnosť: Jedná sa o množstvo energie, ktoré je potrebné na vykurovanie, 

chladenie, prípravu teplej úžitkovej vody a osvetlenie v budove. Na výpočet tejto hodnoty 

treba sčítať všetku energiu, ktorá sa používa na tieto účely v budove počas celého roka. 

Tento údaj je potom delený metrami štvorcovými vyhrievanej podlahovej plochy v budove. 

Energetická obhliadka: Znamená pravidelné obchôdzky po objekte a jeho miestnostiach 

s cieľom sústrediť sa na používanie energie. Obhliadka vám môže pomôcť nájsť zdroje úspor 

energie, na ktorých realizáciu stačia jednoduché a finančne nenáročné opatrenia.    

Fosílne zdroje energie: Energetické zdroje pochádzajúce z organického materiálu. Ropa, 

uhlie, plyn a rašelina sú príkladmi fosílnych zdrojov. Podľa Švédskej agentúry pre ochranu 

životného prostredia sú fosílne palivá hlavným zdrojom skleníkových plynov, ktoré 

prispievajú k zmene klímy.  

Obnoviteľná energia:  Energia pochádzajúca z rýchlo sa obnovujúcich zdrojov, ako sú 

napríklad voda, vietor, solárna energia a bioenergia. 

Vykurovaná podlahová plocha: Celková podlahová plocha všetkých vykurovaných 

miestností v budove. Nie všetky priestory v budove bývajú vykurované, príkladom môžu byť 

podkrovné alebo suterénne priestory.  

Klimatická kompenzácia:  Prístup pri ktorom ľudia preberajú zodpovednosť a snažia sa 

zmierniť svoj dopad na vznik skleníkových plynov. Spoločnosti a organizácie sa môžu 

rozhodnúť že budú platiť poplatok, aby kompenzovali vznik skleníkových plynov pri 

cestovaní.  

Kniha jázd: Dokument, do ktorého sa po absolvovanej ceste zapisujú dáta o jej priebehu, ako 

dátum, dôvod cesty, počet najazdených kilometrov.  

Prenajaté vozidlá: Autá prenajaté spoločnosťou na isté obdobie, ako alternatíva ku kúpe 

vlastných áut.  
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Prevádzkový poriadok budovy: Materiál dokladujúci, ako sa objekty/budovy využívajú. 

Môže slúžiť ako základ pre farnosť na zistenie, aké je vlastne využitie jej objektov. Aké sú tam 

aktivity? Ako často sa v objekte niečo plánuje?  

Kľúčové ukazovatele: Kľúčové ukazovatele sa používajú ako pomôcka pri porovnávaní. Môžu 

sa napríklad použiť pri porovnávaní spotrieb energie v rámci dvoch rokov alebo pri 

porovnávaní celkového počtu najazdených kilometrov.  

PKV (Povinná kontrola vetrania): Robí sa s cieľom skontrolovať, či sú klimatické podmienky 

v budove dobré a či ventilačný systém funguje. Kontrolu má previesť certifikovaná osoba. 

Odborník by mal tiež vedieť poradiť, ako zredukovať spotrebu energie na vetranie bez toho, 

aby sme ohrozili vnútornú klímu.  Povinné kontroly sa majú robiť vo vopred stanovených 

intervaloch.  

Politika cestovania: Je to často dokument s usmerneniami ohľadom cestovania. Napríklad 

môže vysvetliť výhody cestovania vlakom oproti leteckej doprave.  

Otázky 
 

1. Čo viete o klimatických zmenách a čo by sa malo robiť na prvom mieste?  

2. Aké by mali byť najdôležitejšie kroky? 

3. V akej oblasti by podľa vás zníženie emisií uhlíka malo najvýznamnejší vplyv ? 

4. Môžete vysvetliť zámer Energetickej obhliadky a vysvetliť, ako ju treba vykonať ? 

5. Aké sú hlavné benefity z Energetickej obhliadky? 

6. Opíš význam kľúčových ukazovateľov. 

7. Akými spôsobmi sa dajú znížiť emisie z prepravy? 

8. Čo je Kniha jázd? Aký je jej účel? 

9. Vymenuj aspoň dve veci, ktoré zredukujú spotrebu paliva pred alebo počas jazdy? 

10. Ako môžete znížiť vlastnú spotrebu energie? 

11. Aké sú výhody využívania obnoviteľných zdrojov?
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Predslov 
Všetky krajiny EÚ musia čeliť výzvam súvisiacim so znečistením a klimatickými zmenami. Na 
národnej a medzinárodnej úrovni sú preto stanovené ambiciózne ciele zamerané na zníženie 
emisií CO2 a na prechod od používania fosílnych palív k využívaniu obnoviteľných zdrojov 
energie. 

Cirkvi sú v tomto smere súčasťou občianskej spoločnosti, a preto sú zodpovedné aj za 
podporu prechodu od používania fosílnych palív k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. 
Od roku 2009 sa na podpore tejto agendy podieľa aj sieť "zelených cirkví" v rámci Národnej 
rady Dánska. 

Vykurovanie budov je v našich zemepisných šírkach potrebné a môže byť nákladné a tiež 
hlavným zdrojom emisií CO2. Výber "správneho" vykurovacieho systému môže byť ťažkým 
rozhodnutím, keďže vykurovací systém má životnosť minimálne 15 alebo aj viac rokov. To, čo 
je dnes ekonomicky výhodné, sa môže stať "zlou investíciou" za niekoľko rokov, alebo 
naopak. 

Pokiaľ ale ide o životné prostredie, výber nie je taký ťažký. Ak chceme spomaliť zmenu klímy, 
musíme značne znížiť emisie CO2. Preto je dôležité, aby sme vybrali "ekologické riešenia" 
založené na obnoviteľných zdrojoch energie namiesto fosílnych palív ako ropa a zemný plyn. 
Dánsko sa zaviazalo byť do roku 2050 nezávislé na fosílnych palivách. Čím skôr dosiahneme 
tento cieľ, tým lepšie to bude pre životné prostredie a naše klímu. 

Tento materiál je určený ako dôležitý nástroj pre cirkevné zbory pri výbere správneho 
vykurovacieho systému založeného na obnoviteľnej energii pre konkrétne budovy. Opisuje 
rôzne druhy obnoviteľných zdrojov energie a vedie tých, ktorí chcú vidieť, aký druh 
obnoviteľnej energie je optimálnym riešením pre daný typ budovy. Hoci je materiál 
vytvorený pre cirkvi a cirkevné budovy, môže ho použiť aj mnoho iných organizácií a 
súkromných osôb, ktoré spravujú budovy: informácie o kostoloch sú relevantné aj pre iné 
historické budovy, ale aj väčšie modernejšie budovy, ktoré zhromažďujú veľa ľudí v 
pravidelných intervaloch. Informácie o farnosti sú dôležité pre veľké množstvo domov a 
rezidencií a informácie o kostoloch a cintoríne sú dôležité pre veľké spoločenské haly, 
kultúrne domy, verejné kúpele a ďalšie menšie budovy a zariadenia. 

Materiál je so svojimi 9 lekciami mienený ako vzdelávací materiál. Na posledných stranách 
tohto materiálu možno nájsť 10 modelových prípadov. Tí, ktorí absolvujú 9 hodín a dokážu 
relevantne odpovedať na 10 otázok z modelových prípadov, môžu získať certifikát Erasmus 
+. 

Materiál sa nachádza aj na webovej stránke Green Church v Dánsku, www.gronkirke.dk, ale v 
trochu inej podobe. Na webovej stránke sú  konkrétne typy budov a obnoviteľných zdrojov 
energie usporiadané do matice, ktorá umožňuje jednoduché vyhľadávanie presných 
informácií o konkrétnom type budovy vzhľadom na konkrétny zdroj energie. Dúfame, že 
mnohí to budú považovať za užitočné. 

Tento materiál vytvoril Carsten Vejborg pre Grøn Kirke v súvislosti s projektom EÚ Erasmus +, 

vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vo vidieckych oblastiach na Slovensku, Lotyšsku, 

Nemecku, Švédsku a Dánsku.
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1. Lekcia 1: Budovy a šetrenie energiou 

1.1. Definície: Kostol, fara, farské budovy a budovy na 

cintorínoch  

Čo je to kostol? 

Väčšina dánskych kostolných budov pochádza zo stredoveku, čo je významné pri 

uskutočňovaní zmien. 

V kostoloch mladších ako 100 rokov sa môžu vykonávať zmeny bez toho, aby ste museli 

požiadať o povolenie. Pri kostoloch starších ako 100 rokov sa však musí požiadať o povolenie 

od diecézy. Toto platí aj pri vykonávaní úprav vykurovacieho systému. 

Trvalo a príležitostne vykurované kostoly 
Pri dimenzovaní vykurovacieho systému kostola je dôležité, či sa kostol vykuruje trvalo, t. j. 

používa sa viac či menej každý deň v týždni, alebo či ide o príležitostne vyhrievaný kostol, t.j. 

používaný iba 1-3 krát za týždeň. 

Okrem toho je dôležité, či kostol má neizolované klenby alebo je izolovaný pomocou 

plochých drevených stropov. 

Vykurovací systém musí byť väčší v príležitostne vykurovaných kostoloch s neizolovanými 

klenbami ako v kostole rovnakej veľkosti, ktorý je trvalo vykurovaný a v ktorom sú 

inštalované ploché drevené stropy s izoláciou. 

Iné podobné budovy 

Informácie týkajúce sa vykurovania v kostoloch, stredovekých aj modernejších sú relevantné 

aj pre iné veľké budovy s rokovacími miestnosťami a kancelárskymi priestormi, v ktorých sa 

pravidelne zhromažďuje veľa ľudí.  

Čo je fara?  

Väčšina farárov Evanjelickej 

luteránskej cirkvi v Dánsku žije 

v oficiálnych rezidenciách, čo 

znamená, že sú vlastne nájomníkmi 

vo farnostiach pokiaľ pracujú ako 

farári vo farnosti.  Mnohé fary 

majú aj oficiálne priestory ako 

kancelárie farára a triedy v rámci 

alebo v spojení s farou. Niektoré 

farnosti môžu tiež vlastniť nájomné 

domy, na ktorých správu tiež 

dohliadajú. 

Iné podobné budovy 

Informácia o fare je relevantná tiež pre veľké množstvo domov a rezidencii.  

  

Komunitné centrum 
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Čo sú farské budovy a budovy na cintorínoch? 

Mnohé z kostolov vlastní "sognegård", slovo, 

ktoré sme preložili ako "farské komunitné 

centrum". Jedná sa o budovu oddelenú od 

kostola, často obsahujúcu kancelárske priestory, 

učebne, zasadacie miestnosti, kúpeľne atď. 

Mnoho kostolov patriacich Evanjelickej cirkvi v 

Dánsku si zachováva aj  svoje cintoríny. K 

dispozícii sú zariadenia pre pracovníkov 

cintorínov s kancelárskymi priestormi a 

toaletami (graverhus). K dispozícii môžu byť aj 

verejné toalety a / alebo kaplnkové budovy s verejnými toaletami v priestoroch cintorína, na 

ktoré farnosť tiež dohliada.  

Iné podobné budovy 

Informácie o farských budovách a budovách na cintorínoch sú dôležité aj pre iné podobné 

typy budov: veľké spoločenské haly, kultúrne domy, verejné kúpele a ďalšie menšie budovy 

a zariadenia. 

1.2. Úspory energie v kostoloch 

Úspory energie je možné dosiahnuť rôznymi spôsobmi: optimalizáciou budovy, jej 

vykurovacích systémov a iných technických inštalácií, ako aj zmenou užívacích návykov 

a každodennej prevádzky.  

Revízie v takmer 700 kostoloch v Dánsku * ukazujú, že je možné dosiahnuť priemernú úsporu 

nákladov na energiu zhruba vo výške 40%. Z tejto sumy asi tretinu tvorí výmena 

vykurovacích systémov. Kontrola ďalších technických zariadení (predovšetkým osvetlenia) a 

najmä zmena správania a denných činností (kontrola vykurovania) majú preto veľký 

potenciál úspor. 

Osvetlenie 

V mnohých kostoloch je v decembri inštalované vonkajšie osvetlenie a niektoré kostoly sú 

osvetlené počas zimy aj niekoľko mesiacov. Nahradenie zastaraných halogénových alebo 

vysokotlakých sodíkových žiaroviek LED osvetlením a inštalácia časovačov a stmievacích relé 

môže preto priniesť značné úspory.  

Vnútri kostolov prevládajúcim osvetlením sú energeticky náročné žiarovky typu „kostolná 

svieca“ (kirkekerter). Až donedávna bolo ťažké nájsť za ne náhradu, teda LED žiarovky, ktoré 

by pôsobili rovnako esteticky a mali by charakteristické "teplé" svetlo, teraz už ale na trhu 

takéto žiarovky sú. Či výmena svetelných zdrojov prinesie úsporu bude závisieť od toho, 

koľko hodín každoročne svietia. 

Manažment vykurovania  

Kostoly sú normálne používané oveľa menej ako domy, kancelárie apod. Mnohé kostoly, 

najmä dedinské kostoly, sa používajú iba raz alebo dvakrát týždenne. Zároveň sú tieto 

budovy často zle izolované. Z hľadiska spotreby energie je preto rozhodujúca teplota v 

kostole v čase, keď sa nepoužíva. 

Budova na cintoríne 

 



109 
 

Ministerstvo pre cirkevné záležitosti predpisuje teplotu max. 8 ° C pre časové intervaly medzi 

službami. Odporúča sa to predovšetkým z dôvodu ochrany budovy, ale zároveň je to aj 

dôležitý predpoklad pre zníženie nákladov na energiu. 

Okrem výberu základnej teploty v kostole je čo sa týka 

spotreby energie dôležité, ako dlho je kúrenie zapnuté. 

Mnohé vykurovacie systémy sú schopné nabehnúť na 

vyššiu teplotu v krátkom čase, ak sú správne 

nadimenzované. Často je vhodné zapnúť kúrenie už počas 

noci pred bohoslužbou. Je preto dôležité inštalovať dobrý 

a užívateľsky jednoduchý systém časovania, ktorý bude 

schopný zapnúť vykurovanie automaticky a vo vhodnom 

čase.  Ak sa vykurovanie dá zapnúť iba manuálne, čas 

vykurovania bude 4-6 krát dlhší ako je potrebné, čo sa 

odrazí aj na oveľa vyššej spotrebe.  

 

Optimálny manažment vykurovania závisí vo veľkej miere od 

každého  jednotlivého kostola, jeho vlhkostných pomerov 

a od toho, ako je kostol užívaný. Preto môže byť potrebné skontrolovať a prípadne zmapovať 

vnútornú klímu v kostole a údaje zaznamenať. 

 

*vykonané Energetickou službou (Energy Services) 

1.3. Úspory energie na farách 
Pri farách sa úspory energie z veľkej časti objavia po izolovaní a optimalizovaní alebo výmene 

vykurovacieho systému. Úspory energie je možné dosiahnuť aj zmenou správania, ale farský 

výbor nemá priamy vplyv na fary a to, koľko energie spotrebujú farníci je ich súkromná 

záležitosť.  

Energetické certifikáty 

Fary majú vypracované energetické certifikáty. Okrem klasifikácie budovy na stupnici od A 

do G podľa spotreby energie, certifikáty tiež obsahujú návrhy na úsporu energie. Návrhy sú 

rozdelené do dvoch zoznamov: "Nákladovo efektívne úspory energie" a "Úspory energie 

prostredníctvom renovácii". 

 

Zoznam "nákladovo efektívnych úspor energie" obsahuje často návrhy, ktoré sa dajú 

implementovať okamžite a bez väčších zásahov, ako je napríklad čiastočná izolácia potrubí, 

výmena obehových čerpadiel, výmena starých okien za nové v malom rozsahu, zateplenie 

častí stien atď. Tieto by sa mali zrealizovať čo najskôr. 

Niektoré z opatrení majú ale dlhú dobu návratnosti a znamenajú väčší zásah do budovy, 

napr. projekty izolácie potrubí alebo výmena okien vo veľkom rozsahu. Tu môže byť 

závažným argumentom v prospech realizácie fakt, že popri úsporách energie realizácia 

týchto opatrení znamená aj väčší komfort v budove (teplejšie podlahy) a menšie straty tepla 

prievanom, apod. 

Renovácia fary 

Fary sa zvyčajne rekonštruujú - alebo aspoň opravujú – s príchodom nového farára. V takom 

čase je prirodzené, že sa znovu skontroluje Energetický certifikát a zisťuje sa, či je možné 

zároveň so sťahovaním zrealizovať niektoré z nákladovo efektívnych alebo prípadne aj 

Starý kotol na naftu 
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renováciu vyžadujúcich úsporných opatrení. Úspory získané realizáciou týchto opatrení môžu 

pomôcť pri splácaní investícii a zároveň vytváraní fondu na údržbu.  

1.4. Úspory energie v komunitnom centre  
To, koľko sú budovy v jednotlivých farnostiach užívané, je veľmi rozdielne. Na niektorých 

miestach sú na fare kancelárie pre úradníkov, farárov a iných zamestnancov a sú používané 

denne. Na iných miestach sa fary využívajú len niekoľkokrát za mesiac na zasadnutia 

cirkevných rád, schôdze a podobne. 

Poznať účel a dobu užívania budov je nevyhnutné pre vyhodnotenie, ktoré z návrhov na 

zníženie nákladov na energiu budú najefektívnejšie. Ak sa budova používa denne, uplatňujú 

sa rovnaké návrhy ako v prípade fary: izolácia a optimalizácia alebo výmena vykurovacích 

systémov. Ak sa budova používa len niekoľkokrát za mesiac, uplatňujú sa rovnaké návrhy ako 

v prípade kostolov: manažment vykurovania so zameraním na základnú potrebnú teplotu a 

kontrola vnútorného prostredia. 

Ak sa budova používa pravidelne, výmenou svetelných zdrojov v svietidlách je možné 

dosiahnuť značné úspory energie. K dispozícii sú teraz LED žiarovky vo vysokej aj štandardnej 

kvalite v širokom sortimente a za rozumné ceny, treba si ale dať robotu a vyhľadať 

v miestnych obchodoch alebo na internete tie najvhodnejšie. 

1.5. Úspory energie v budovách na cintorínoch 
Budovy na cintorínoch sa zvyčajne používajú denne, v priemere 4-5 dní v týždni. Z hľadiska 

úspor energie by mohlo byť veľmi užitočné preskúmať možnosti zníženia vykurovacej teploty 

v týchto objektoch v noci a cez víkend a to hlavne pri budovách, ktoré sú staré, zle izolované 

a netesné. 

Taktiež by bolo užitočné preskúmať,  či je možnosť zatepliť stropy, zaizolovať steny, vymeniť 

pôvodné staré sklá v oknách za sklo s vyšším štandardom, prípadne vymeniť celé okná. Tieto 

opatrenia okrem úspory nákladov sú dôležité aj pre zabezpečenie komfortu v budove.  
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2. Lekcia 2: Tepelné čerpadlo zem/voda 

Čo je tepelné čerpadlo? 

Tepelné čerpadlo využíva energiu zeme alebo vzduchu na ohrev budovy. Tepelné čerpadlá sa 

stávajú ekonomicky aj ekologicky životaschopnou alternatívou k bežným metódam 

vykurovania, ako je ropa a plyn. 

Tepelné čerpadlo je vykurovací systém, ktorý absorbuje tepelnú energiu z nízkoteplotného 

zdroja tepla (zeme alebo vzduchu). Prostredníctvom systému uzavretého okruhu s 

chladivom a kompresorom sa teplo mení na vyššiu teplotu, ktorú možno použiť na 

vykurovanie. Proces je rovnaký ako v chladničke, ale namiesto toho, aby sa energia 

odvádzala je vedená do budovy. 

Tepelné čerpadlo pracuje s elektrinou, ale oproti inému typu elektrického vykurovania 

spotrebuje len ca. 1/3 alebo 1/4 množstva elektriny. 

Tepelné čerpadlá zem/voda 
Tento typ tepelného čerpadla pozostáva zo siete rúrok naplnených vodou (kolektorov), ktoré 
sú uložené v zemi a tepelného čerpadla umiestneného v interiéri. Keď svieti slnko, zem 
absorbuje teplo a vo vrchnej vrstve pôdy sa ukladá veľa energie. Táto energia je odvádzaná 
zo zeme cez rúrky s vodou a prepravovaná je tekutinou odolnou voči mrazu do tepelného 
čerpadla. Tepelné čerpadlo konvertuje energiu na dostatočne vysokú teplotu, aby teplota 
vody vyhovovala radiátorom a vodovodným kohútikom. 
 
Pre účinnosť tepelných čerpadiel je dôležitý typ pôdy, do ktorej sú umiestnené rúrky s 
vodou, pretože energia je uvoľňovaná vlhkosťou a vodnými prúdmi v pôde. Veľmi piesčitá 
pôda preto nie je taká účinná ako viac ílovitá pôda. 
 

2.1. Tepelné čerpadlo zem/voda – pre kostol 

Tepelné čerpadlá zem/voda sa pre vykurovanie kostolov odporúčajú veľmi zriedka. Zmeniť 
vykurovací systém na vykurovanie zo zemného zdroja a zabezpečiť potrebné parametre by 
bolo vo väčšine prípadov veľmi obtiažne a veľmi nákladné. 

Príležitostne vykurované kostoly 

Vykurovací systém v kostole vykurovanom iba príležitostne, musí mať výrazne vyšší výkon 
ako iné porovnateľne veľké budovy. Dôvodom je, že Ministerstvo cirkevných záležitostí 
vyžaduje, aby sa kostol vyhrial z teploty 6 °C na teplotu 18 °C v priebehu 6 hodín. 
Poddimenzovaný vykurovací systém by veľmi predĺžil dobu vykurovania a tým zvýšil 
spotrebu energie. Takisto by hrozilo zvýšené riziko poškodenia nábytku a výzdoby kostola. 
 

Vykurovanie kostola pomocou tepelného čerpadla zem/voda vyžaduje zvyčajne výkon od 30 
do 80 kW v závislosti od veľkosti a stavu kostola. Vykurovací systém musí byť takisto 
dimenzovaný tak, aby poskytoval tento výstup pri relatívne nízkej teplote, zvyčajne okolo 55 
°C. To si vyžaduje inštaláciu mnohých veľkých radiátorov a konvektorov, čo v priestore 
kostola nie je vždy možné.  
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Tepelné čerpadlá zem/voda ako čiastočné riešenie pre kostoly so základným 

vykurovaním 

Niektoré príležitostne vykurované kostoly majú základnú teplotu nastavenú na 8 °C, čo je 
teplota predpísaná obežníkom Ministerstva. Základné vykurovanie kostola tak typicky 
predstavuje 20-40% z celkovej spotreby energie v kostole. V niektorých kostoloch je však 
táto základná teplota nastavená vyššie, čomu zodpovedá aj vyššia spotreba energie. Malé 
tepelné čerpadlo zem/voda, inštalované v kombinácii s existujúcim vykurovacím systémom, 
by bolo schopné pokryť toto základné vykurovanie. Takéto  riešenie môže byť obzvlášť 
dôležité, ak je kostol vykurovaný fosílnymi palivami (ropou alebo plynom) a ak sú vhodné 
podmienky pre inštaláciu takéhoto tepelného čerpadla. 

Trvalo vykurované kostoly 

Trvalo vykurovaný kostol potrebuje pomerne menší tepelný výkon v porovnaní 
s príležitostne vykurovaným kostolom rovnakej veľkosti, ale stále potrebuje veľký vykurovací 
systém, ak ho porovnávame s inými budovami. Okrem toho trvale vykurované kostoly sú 
často väčšie kostoly, čo si vyžaduje zodpovedajúco väčšie vykurovacie systémy. Výkon by mal 
byť normálne 65 až 70 kW pre trvalo vykurovaný kostol s objemom približne 2000 metrov 
kubických. 
 
V mnohých z najväčších kostolov je systém rozvodu tepla často značne poddimenzovaný. To 
si vyžaduje veľmi vysokú teplotu prítoku (70-80 ˚C), aby sa zvýšila teplota vnútri kostola v 
primeranom časovom úseku. V takýchto prípadoch nie je možné použiť tepelné čerpadlo 
zem/voda. 
 
V malých trvalo vykurovaných kostoloch môže byť niekedy riešením inštalácia zemných 
tepelných čerpadiel, ale vyžaduje sa (okrem iného) aj priestor v tesnej blízkosti kostola, ktorý 
je vhodný na umiestnenie vodných kolektorov. Zároveň musí byť distribučný systém 
vykurovania (radiátory alebo výhrevné telesá) primerane nadimenzovaný. 

Rozvody vody (zemné kolektory) 

Tepelné čerpadlo zem/voda vyžaduje dostatočne veľkú plochu na uloženie zemných 
kolektorov. Všeobecným pravidlom je ca. 50 m rozvodov (čomu zodpovedá 60 - 70 m2 pôdy) 
na jeden inštalovaný kW tepelného čerpadla. Odporúčaná dĺžka potrubí tiež závisí od 
pôdnych podmienok. 
 
Zemné kolektory nesmú byť uložené na cintoríne, takže je potrebná iná vhodná plocha mimo 
cintorína. Vezmite prosím na vedomie, že miestne múzeum musí byť upovedomené pred 
začatím akéhokoľvek kopania na cintoríne stredovekého kostola. Veľmi pravdepodobne sa v 
blízkosti kostola nájdu objekty archeologického alebo historického významu. Ak múzeum 
bude chcieť robiť vykopávky, pozdrží to projekt a zároveň to zvýši náklady. 

Povolenia 

Pred inštaláciou tepelného čerpadla zem/voda je vždy potrebné získať povolenie od obce.  

Inšpekcia 

Je povinná každoročná inšpekcia. 

Ekonomika 

Zvyčajne sa ročná faktúra za vykurovanie zníži o 50 alebo viac percent po inštalácii tepelného 

čerpadla namiesto staršieho kotla na naftu. Čas návratnosti je zvyčajne približne 10 rokov, 

ale môže sa pohybovať od 5 do 15 rokov v závislosti od miestnych podmienok. 
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Úspory sa dosiahnu len vtedy, ak je tepelné čerpadlo zem/voda správne dimenzované (podľa 

odporúčaní obežníka Ministerstva pre cirkevné záležitosti). 

Príklad 

Tepelné čerpadlo zem/voda s výkonom 35 kW bolo nainštalované namiesto staršieho kotla 

na naftu s výkonom 65 kW v príležitostne vykurovanom kostole s objemom 1,200 m3. Rada 

farnosti očakávala úspory vo výške asi 50%, ale ukazuje sa, že úspory nebudú žiadne. 

Investícia vo výške ca. 500.000 DKK sa nebude schopná sama zaplatiť.  

Dôvodom je, že teraz je oveľa komplikovanejšie kostol vyhriať a spôsob akým sa kostol 

vyhrieva sa preto zmenil. Predtým nebol kostol vykurovaný na žiadnu základnú teplotu, ale 

teraz musí byť udržiavaná teplota okolo 12° C, ináč trvá dva dni (a niekedy aj viac), aby sa 

kostol vykúril. Problém dosiahnuť uspokojivú teplotu v kostole je spôsobený tým, že tepelné 

čerpadlo bolo značne poddimenzované. Taktiež ostali pôvodné radiátory, dimenzované na 

vyššiu teplotu prietoku, ktorú tepelné čerpadlo nedokáže zabezpečiť.  

Celková spotreba energie v kostole vzrástla o 80 až 100% kvôli potrebe udržať v kostole 

základnú teplotu.  Takže napriek tomu, že teplo sa vyrába tepelným čerpadlom, čiže lacno, 

efektívne a environmentálne udržateľným spôsobom, v porovnaní so starým naftovým 

kotlom neboli dosiahnuté žiadne reálne úspory.   

2.2. Tepelné čerpadlo zem/voda – pre faru 

Tepelné čerpadlo zem/voda môže byť dobrým riešením pre mnohé fary nachádzajúce sa 

mimo oblastí s diaľkovým vykurovaním. 

Ktoré budovy sú vhodné? 
Budova by mala byť dostatočne dobre izolovaná a kompaktná, aby malo zmysel inštalovať 

tepelné čerpadlo. Aby sa znížili náklady, je veľmi dôležité, aby teplota prívodu bola čo 

najnižšia. Podlahové vykurovanie by bolo výhodou, ale nie je podmienkou.  

Ak sú v budove inštalované radiátory, je dôležité, aby boli dostatočne dimenzované. Toto sa 

týka starších budov, ktoré boli renovované a dodatočne izolované podľa novších štandardov, 

ale pôvodné radiátory v nich boli ponechané.  

Je pomerne ľahké otestovať, či sú radiátory dostatočne dimenzované aj vzhľadom na nový 

stav fary po zateplení. Test sa najlepšie vykoná v zime v chladnom počasí v rozpätí 7-14 dní. 

Nastavte teplotu prítoku na 60°C (alebo nižšie: až na 45 - 50 °C, ak to kotol zvládne. Ak je to 

potrebné, obráťte sa na inštalatéra). Ak teplota zostane na komfortnej úrovni, je 

pravdepodobné, že tepelné čerpadlo bude môcť byť inštalované bez problémov. "Test" je 

spoľahlivejší, čím nižšia je vonkajšia teplota 

Ak objekt počas testovacieho obdobia veľmi vychladne, je potrebná väčšia hrúbka izolácie, 

lepšie utesnenie netesností budovy, alebo sú potrebné väčšie radiátory. Možno je dokonca 

nevyhnutné urobiť všetko vyššie uvedené a v tom prípade stojí za to zvážiť, či je tepelné 

čerpadlo zem/voda tým správnym riešením.   

Rozvody vody (zemné kolektory) 

Tepelné čerpadlo zem/voda vyžaduje dostatočne veľkú plochu na uloženie zemných 
kolektorov. V niektorých prípadoch to môže byť výzva. Všeobecným pravidlom je ca. 50 m 
rozvodov (čomu zodpovedá 60 - 70 m2 pôdy) na jeden inštalovaný kW tepelného čerpadla. 
Odporúčaná dĺžka potrubí tiež závisí od pôdnych podmienok. 
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Myslite na všetky veľké stromy, ktoré sa často nachádzajú vo farských záhradách, vyhnite sa 

poškodeniu ich koreňov, pretože poškodenie by pre stromy mohlo byť smrteľné a zároveň by 

sa zvýšilo riziko ich poškodenia búrkou.  

Ak je fara umiestnená blízko kostola, môže to znamenať istú výzvu. Zemné kolektory nesmú 
byť uložené na cintoríne, takže je potrebná iná vhodná plocha mimo cintorína. Vezmite 
prosím na vedomie, že miestne múzeum musí byť upovedomené pred začatím akéhokoľvek 
kopania. Veľmi pravdepodobne sa v blízkosti kostola nájdu objekty archeologického alebo 
historického významu. Ak múzeum bude chcieť robiť vykopávky, pozdrží to projekt a zároveň 
to zvýši náklady. 

Povolenia 

Pred inštaláciou tepelného čerpadla zem/voda je vždy potrebné získať povolenie od obce.  

Inšpekcia 

Je povinná každoročná inšpekcia. 

Ekonomika 

Zvyčajne sa ročná faktúra za vykurovanie zníži o 50 alebo viac percent po inštalácii tepelného 

čerpadla namiesto kotla na naftu. Ak je zdrojom peletové vykurovanie alebo diaľkové 

vykurovanie, zvyčajne žiadne úspory nevzniknú.  

Investícia samozrejme závisí od veľkosti tepelného čerpadla. Malé čerpadlo zem/voda 

„rodinnej veľkosti“ zvyčajne stojí okolo 150.000 DKK Veľká, stará budova fary bude 

vyžadovať  investíciu vo výške ca. 250.000 DKK. 

Príklad 
Fara zapísaná na zozname historických pamiatok na juh od Aarhusu s vykurovanou plochou 

okolo 500 m2 je vykurovaná starým kotlom na naftu. Objekt bol postavený v roku 1700 

a izolovaný je len v obmedzenom rozsahu.  

Predtým, ako sa vymenil kotol, bolo treba zatepliť strop a miestnosti na prvom poschodí 

a utesniť okná a dvere. Starý kotol na naftu bol nahradený tepelným čerpadlom zem/voda.  

Investícia do nového vykurovacieho systému bola okolo 250,000 DKK s dobou návratnosti 7-

10 rokov, v závislosti od súčasných cien nafty. 

Čítaj viac (v dánskom jazyku): 

List of heatpumps: http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten 

Heat pump system: www.vp-ordning.dk 

The Ministry of Ecclisiastical Affairs Heat Circular: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628 

EcoDesign requirements: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3AP

DF 

2.3. Tepelné čerpadlo zem/voda – pre iné farské budovy 

Tepelné čerpadlo zem/voda môže byť dobrým riešením pre komunitné centrá a iné budovy 

podobnej veľkosti. Čo sa týka malých objektov na cintorínoch a veľmi malých komunitných 

centier, investičné náklady sú privysoké v porovnaní s reálnou potrebou vykurovania. Ak je 

http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten
http://www.vp-ordning.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
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to možné, odporúča sa radšej napojiť na zdroj diaľkového vykurovania, než inštalovať 

tepelné čerpadlo.  

Ktoré budovy sú vhodné? 

Budova by mala byť dostatočne dobre izolovaná a kompaktná, aby malo zmysel inštalovať 

tepelné čerpadlo. Aby sa znížili náklady, je veľmi dôležité, aby teplota prívodu bola čo 

najnižšia. Podlahové vykurovanie by bolo výhodou, ale nie je podmienkou.  

Ak sú v budove inštalované radiátory, je dôležité, aby boli dostatočne dimenzované. Toto sa 

týka starších budov, ktoré boli renovované a dodatočne izolované podľa novších štandardov, 

ale pôvodné radiátory v nich boli ponechané.  

Ak sa komunitné centrum farnosti používa len príležitostne, môže mať zmysel znížiť teplotu 

o niekoľko stupňov v čase, keď sa budova nepoužíva. To si vyžaduje veľmi dobré zateplenie a 

dostatočnú plochu radiátorov, aby budovu bolo možné vykúriť na normálnu izbovú teplotu v 

relatívne krátkom čase len s použitím tepelného čerpadla.  

Rozvody vody (zemné kolektory) 

Tepelné čerpadlo zem/voda 

vyžaduje dostatočne veľkú plochu 

na uloženie zemných kolektorov. 

V niektorých prípadoch to môže 

byť výzva. Všeobecným pravidlom 

je ca. 50 m rozvodov (čomu 

zodpovedá 60 - 70 m2 pôdy) na 

jeden inštalovaný kW tepelného 

čerpadla. Odporúčaná dĺžka 

potrubí tiež závisí od pôdnych 

podmienok. 

Zemné kolektory nesmú byť 

uložené na cintoríne, takže je 

potrebná iná vhodná plocha mimo cintorína. Vezmite prosím na vedomie, že miestne 

múzeum musí byť upovedomené pred začatím akéhokoľvek kopania. Veľmi pravdepodobne 

sa v blízkosti kostola nájdu objekty archeologického alebo historického významu. Ak 

múzeum bude chcieť robiť vykopávky, pozdrží to projekt a zároveň to zvýši náklady. 

Povolenia 

Pred inštaláciou tepelného čerpadla zem/voda je vždy potrebné získať povolenie od obce.  

Inšpekcia 

Je povinná každoročná inšpekcia. 

Ekonomika 

Vykurovanie komunitného centra tepelným čerpadlom zem/voda stojí obvykle 60 až 65 øre/ 

kWh. Toto je o niečo vyššia cena ako pre faru, zníženie dane za elektrickú energiu sa vzťahuje 

v Dánsku iba na rodinné domy. Elektrina z tepelného čerpadla sa platí v plnej výške.  

Pre používanie elektrickej energie na cintorínoch platia iné pravidlá. Je možnosť vrátenia 

časti DPH a dane z elektriny, ak je spotreba elektriny meraná separátne, podružným 

meračom.  

Nové komunitné centrum s dobre fungujúcim tepelným 
čerpadlom zem/voda  – mimo dosahu diaľkového 
vykurovania. 
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Zvyčajne vznikajú úspory vo výške 40- 50%, po inštalácii tepelného čerpadla namiesto kotla 

na naftu. Ak je zdrojom kotol na zemný plyn, zvyčajne žiadne úspory nevzniknú.  

Čítaj viac (v dánskom jazyku): 
List of heatpumps: http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten 

Heat pump system: www.vp-ordning.dk 

The Ministry of Ecclisiastical Affairs Heat Circular: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628 

EcoDesign requirements: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3AP

DF 

More info: http://www.energitjenesten.dk/vp-luft-luft.html 

Calculate the price of heating: http://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html 

 

  

http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten
http://www.vp-ordning.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://www.energitjenesten.dk/vp-luft-luft.html
http://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html
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3. Lekcia 3: Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch 

Tepelné čerpadlá vzduch/vzduch 

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch využívajú energiu vonkajšieho vzduchu na to, aby do 

budovy dodali teplo opäť vo forme teplého vzduchu. Ide o alternatívu šetrnú k životnému 

prostrediu, najmä kvôli elektrickému vykurovaniu. Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch majú 

navyše iné spôsoby filtrovania a rozmrazovania vzduchu, čím sa účinne odstraňujú vírusy, 

vlhkosť, plesne a iné alergény. 

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sa zvyčajne skladajú z vonkajšej jednotky namontovanej na 

vonkajšej stene budovy a vnútornej jednotky, namontovanej na vnútornej stene budovy. 

Nakoľko tepelné čerpadlo vzduch-vzduch dodáva teplo vo forme horúceho vzduchu, 

zvyčajne je schopné vykurovať iba tú miestnosť, v ktorej je umiestnená vnútorná jednotka. 

Môže však zároveň slúžiť aj ako prídavné vykurovanie v iných priľahlých miestnostiach, ak sa 

teplo môže distribuovať cez otvorené dvere alebo podobne. Tepelné čerpadlo vzduch-

vzduch nie je schopné vyrábať horúcu vodu. 

Ak uvažujete o tepelnom čerpadle vzduch-vzduch, buďte si vedomí toho, že vonkajšia aj 

vnútorná jednotka emitujú istú úroveň hluku. 

3.1. Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch – pre kostol  

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je v kostoloch používané relatívne zriedka. Nikdy by to 

nemal byť jediný inštalovaný vykurovací systém, pretože jeho výkon je príliš malý, avšak v 

niekoľkých prípadoch môžu byť tieto tepelné čerpadlá doplnkom primárneho vykurovania. 

Účelom tepelného čerpadla je potom udržiavať nastavenú základnú teplotu v kostole s 

nízkou spotrebou energie a tým aj nižšími účtami za vykurovanie. Toto je obzvlášť dôležité 

v kostoloch vykurovaných elektrinou. 

Umiestnenie 

Je dôležité premyslieť si vhodné umiestnenie vnútornej aj vonkajšej jednotky, ak zvažujeme 

inštaláciu takýchto tepelných čerpadiel. 

Vnútorná jednotka musí byť diskrétne umiestnená v kostole. Je možné umiestniť vnútornú 

jednotku na mieste, kde bol predtým kalorifer, alebo môže byť inštalovaná ako súčasť 

organu. Teoreticky môže byť zabudovaná do dreveného stropu, ale takéto umiestnenie 

sťažuje dostatočnú distribúciu tepla. 

V zásade môže byť vonkajšia jednotka umiestnená aj v istej vzdialenosti od kostola, ale pre 

optimálnu hospodárnosť musí byť potrubie relatívne krátke a dobre izolované. 

Je dôležité, aby bola vonkajšia jednotka umiestnená vo voľnom priestranstve, aby sa 

zabezpečila správna dodávka vzduchu. Môže to byť zrušený hrob na cintoríne alebo prípadne 

v kostolnej veži, ak sú tam otvory. Podkrovné priestory alebo podobné miesta sa vo 

všeobecnosti neodporúčajú. Ak je pre vonkajšiu jednotku vybudovaný uzavretý priestor, 

musí mať dostatočné otvory, pretože ak nebude zabezpečené dostatočné vetranie, spotreba 

energie bude zbytočne veľká. 
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Hluk 

Zvážte hlučnosť vonkajšej jednotky, jednak vo vzťahu k miestu, kde má byť umiestnená, 

jednak kvôli modelu, ktorý plánujete zakúpiť - vyberte model s nízkou hladinou hluku.  

Ekonomika 

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch poskytuje teplo v cene 50 až 60 øre /kWh tepla (vzhľadom 

na to, že cena elektriny je približne 2,10 DKK/kWh). V porovnaní s priamym elektrickým 

ohrevom dochádza k úspore nákladov vo výške 65 - 75%. 

Inštalovať tepelné čerpadlá vzduch-vzduch môže byť relevantné v kostoloch vykurovaných 
elektrickou energiou, s vysokou spotrebou energie na základné vykurovanie (a kde nie je 
možné alebo žiaduce znížiť základnú teplotu) 
 

Existuje len veľmi málo príkladov tepelných čerpadiel vzduch-vzduch v kostoloch, čo sťažuje 
zovšeobecnenie celkových investičných nákladov (vrátane nevyhnutných zmien v kostole) 
alebo bežnej ekonomiky za rôznych podmienok. 

Príklad 

Kostol v dedine Funen spotrebuje ca. 35.000 

kWh elektriny ročne na vykurovanie, pričom 

10.000 kWh sa spotrebuje na základné 

vykurovanie. Náklady na základné vykurovanie 

sú ca.21.000 DKK ročne. Ak by sa inštalovalo 

tepelné čerpadlo vzduch /vzduch, náklady na 

základné vykurovanie by klesli na ca 5000-6000 

DKK ročne. S úsporami ca.15.000 DKK ročne by 

návratnosť bola okolo 7 rokov, pri 

predpokladanej investícii 100.000 DKK. 

Ak by sa základné vykurovanie znížilo na 4 ° C úspory by boli adekvátne vyššie.  

Čítaj viac (v dánskom jazyku): 
Noise Calculator: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-

energiforbrug/varmepumper/stojberegner 

List of heatpumps: http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten 

Heat pump system: www.vp-ordning.dk 

The Ministry of Ecclisiastical Affairs Heat Circular: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628 

EcoDesign requirements: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3AP

DF 

More info: http://www.energitjenesten.dk/vp-luft-luft.html 

Calculate the price of heating: http://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html 

3.2. Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch – pre faru 

Pre fary sa tepelné čerpadlo vzduch/vzduch odporúča iba zriedka. Fary majú obvykle 

vykurovanie, kde teplonosným médiom je voda, s lepšou distribúciou tepla 

Stredoveký dedinský kostol vo Funen. 

 

http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/varmepumper/stojberegner
http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/varmepumper/stojberegner
http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten
http://www.vp-ordning.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://www.energitjenesten.dk/vp-luft-luft.html
http://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html
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a zodpovedajúcim komfortom. Odporúčaným riešením je zotrvať pri tomto type 

vykurovania, ak pochádza z obnoviteľného zdroja alebo ak ide o diaľkové vykurovanie.  

Tepelné čerpadlá vzduch/vzduch môžu byť dočasne inštalované v budovách vykurovaných 

ropou alebo plynom, ak je predpoklad, že bude trvať niekoľko rokov, kým bude praktické 

alebo ekonomicky možné odstaviť starý kotol a pripojiť vykurovací systém k diaľkovému 

teplu alebo obnoviteľnej energii. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch môže byť doplnkom k 

existujúcemu zásobovaniu teplom v tomto prechodnom období, ktorý prispieva 

ekologickejším a možno aj lacnejším teplom. Koľko spotreby ropy alebo plynu možno 

nahradiť teplom z tepelného čerpadla vzduch/vzduch závisí od veľkosti fary a jej dispozície. 

Ktoré budovy sú vhodné? 

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch je vhodné najmä v domácnostiach s veľkými prepojenými 

miestnosťami, ako sú obývacie izby alebo spojená kuchyňa a jedáleň, kde teplý vzduch bez 

problémov cirkuluje. V domácnostiach s mnohými malými priestormi nebude vykurovanie 

každej jednej miestnosti na patričnú teplotu iba tepelným čerpadlom možné. V niektorých 

prípadoch môže byť dobrým riešením inštalácia dvoch tepelných čerpadiel alebo jedného 

tepelného čerpadla s dvoma vnútornými jednotkami. 

Umiestnenie 

Účelom tepelného čerpadla vzduch/vzduch je znížiť spotrebu ropy alebo plynu, takže ideálne 

umiestnenie závisí od toho, ako sa dom používa. Vnútorná jednotka tepelného čerpadla by 

mala byť umiestnená v časti budovy, ktorá má zvyčajne najväčšiu spotrebu tepla. Môže ísť o 

veľkú obývaciu izbu alebo kuchyňu s jedálňou. 

Umiestnenie vonkajšej jednotky sa musí starostlivo zvážiť, pretože existujú tak estetické 

okolnosti, ako aj hranice hluku, ktoré je potrebné dodržať. Umiestniť vonkajšiu jednotku pri 

okne spálne alebo vedľa terasy je zriedka dobré riešenie. Pokiaľ ide o susedov, dánska 

agentúra pre ochranu životného prostredia má predpisy týkajúce sa hladiny hluku, ale obec 

sa môže rozhodnúť stanoviť aj iné limity. 

Je dôležité, aby bola vonkajšia jednotka umiestnená vo voľnom priestranstve, aby sa 
zabezpečila správna dodávka čerstvého vzduchu. Podkrovia alebo podobné miesta sa vo 
všeobecnosti neodporúčajú. Ak je pre vonkajšiu jednotku vybudovaný uzavretý priestor, 
musí mať dostatočné otvory, pretože ak nebude zabezpečené dostatočné vetranie, spotreba 
energie bude zbytočne veľká. 
 

V zásade môžu byť vonkajšia a vnútorná jednotka umiestnené v istej vzdialenosti od seba, 

ale pre optimálnu hospodárnosť musí byť potrubie relatívne krátke a dobre izolované. 

Ekonomika 

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch poskytuje teplo v cene 50 až 60 øre /kWh tepla ak je cena 

elektriny približne 2,10 DKK/kWh). Ak je existujúcim zdrojom vykurovania nafta, náklady sú 

zvyčajne 1,00 až 1,35 DKK/kWh, v závislosti od účinnosti kotla a aktuálnej ceny nafty.  

Vo veľkej fare vykurovanej naftou môže tepelné čerpadlo vzduch/vzduch vo vhodných 

podmienkach znížiť spotrebu nafty približne o 1.000 litrov za rok, čo predstavuje úsporu 

5.000-6.000 DKK ročne. S investíciou od 15.000 do 20.000 DKK je doba návratnosti 3-4 roky. 
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Čítaj viac (v dánskom jazyku): 
Noise Calculator: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-

energiforbrug/varmepumper/stojberegner 

List of heatpumps: http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten 

Heat pump system: www.vp-ordning.dk 

The Ministry of Ecclisiastical Affairs Heat Circular: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628 

EcoDesign requirements: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3AP

DF 

More info: http://www.energitjenesten.dk/vp-luft-luft.html 

Calculate the price of heating: http://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html 

3.3. Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch – pre iné farské budovy 

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch je úsporná alternatíva alebo doplnok k elektrickým 

radiátorom v objektoch s elektrickým vykurovaním. Tepelné čerpadlo je 3-5 krát viac 

energeticky úsporné ako elektrický radiátor. 

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch je vhodné pre budovy vykurované denne, alebo tie, 

v ktorých základná teplota je vyššia ako 8-10° C. 

Ak komunitné centrum príp. budova na cintoríne má už inštalovaný vykurovací systém, 

v ktorom teplonosným médiom je voda, zriedka sa odporúča zmena na tepelné čerpadlo 

vzduch/vzduch. Komfort v budove je zvyčajne zabezpečený lepšie, ak sa zotrvá pri 

pôvodnom type vykurovania, najmä ak pochádza z obnoviteľného zdroja, alebo ak ide 

o diaľkové vykurovanie. 

Ktoré budovy sú vhodné? 

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch je vhodné najmä v domácnostiach s veľkými prepojenými 

miestnosťami, ako sú obývacie izby alebo spojená kuchyňa a jedáleň, kde teplý vzduch bez 

problémov cirkuluje. V domácnostiach s mnohými malými priestormi nebude vykurovanie 

každej jednej miestnosti na patričnú teplotu iba tepelným čerpadlom možné. V niektorých 

prípadoch môže byť dobrým riešením inštalácia dvoch tepelných čerpadiel alebo jedného 

tepelného čerpadla s dvoma vnútornými jednotkami. Uzavreté priestory, ako napr. toalety 

musia aj naďalej mať radiátory alebo podlahové vykurovanie. 

Umiestnenie 

Umiestnenie vnútornej jednotky je často obchod medzi komfortom a estetikou. Vnútorná 

jednotka musí byť umiestnená tak, aby sa teplo ľahko distribuovalo. Niektoré miesta sú pre 

umiestnenie jednotky nevhodné, buď z dôvodu istého spôsobu užívania budovy alebo kvôli 

estetike.   

Umiestnenie vonkajšej jednotky sa musí takisto starostlivo zvážiť, pretože existujú tak 

estetické okolnosti, ako aj hranice hluku, ktoré je potrebné dodržať. Pokiaľ ide o susedov, 

dánska agentúra pre ochranu životného prostredia má predpisy týkajúce sa hladiny hluku, 

ale obec sa môže rozhodnúť stanoviť aj iné limity, napr. ak je budova umiestnená na 

cintoríne. 

http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/varmepumper/stojberegner
http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/varmepumper/stojberegner
http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten
http://www.vp-ordning.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://www.energitjenesten.dk/vp-luft-luft.html
http://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html
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Je dôležité, aby bola vonkajšia jednotka umiestnená vo voľnom priestranstve, aby sa 
zabezpečila správna dodávka čerstvého vzduchu. Podkrovia alebo podobné miesta sa vo 
všeobecnosti neodporúčajú. Ak je pre vonkajšiu jednotku vybudovaný uzavretý priestor, 
musí mať dostatočné otvory, pretože ak nebude zabezpečené dostatočné vetranie, spotreba 
energie bude zbytočne veľká. 
V zásade môžu byť vonkajšia a vnútorná jednotka umiestnené v istej vzdialenosti od seba, 

ale pre optimálnu hospodárnosť musí byť potrubie relatívne krátke a dobre izolované. 

Ekonomika 
Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch prináša nižšie úspory, ale má taktiež aj kratšiu dobu 

návratnosti.  

Príklad: 

Budova na cintoríne vo Funen je vykurovaná 

elektrickým podlahovým vykurovaním s nákladmi ca. 

9.000 DKK ročne. Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch 

môže vykurovať jedáleň, ale nie toaletu. Celkové 

úspory sú aspoň 50%, sčasti preto, lebo tepelné 

čerpadlo je efektívnejšie a sčasti preto, lebo teplota 

sa dá jednoducho znížiť, keď sa budova nepoužíva. 

S investíciou 16.000 DKK bude doba návratnosti 3-4 

roky.  

Čítaj viac (v dánskom jazyku): 
Noise Calculator: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-

energiforbrug/varmepumper/stojberegner 

List of heatpumps: http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten 

Heat pump system: www.vp-ordning.dk 

The Ministry of Ecclisiastical Affairs Heat Circular: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628 

EcoDesign requirements: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3AP

DF 

More info: http://www.energitjenesten.dk/vp-luft-luft.html 

Calculate the price of heating: http://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html 

  

Budova na cintoríne vo Funen 

building on Funen. 

http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/varmepumper/stojberegner
http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/varmepumper/stojberegner
http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten
http://www.vp-ordning.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://www.energitjenesten.dk/vp-luft-luft.html
http://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html
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4. Lekcia 4: Tepelné čerpadlá vzduch/voda 

Tepelné čerpadlá vzduch/voda 

Tepelné čerpadlá vzduch/voda využívajú teplo vo vonkajšom vzduchu na výrobu tepla 

a teplej vody pre budovu a môžu fungovať ako jediný zdroj tepla. Tepelné čerpadlo sa skladá 

z vonkajšej a vnútornej jednotky. Vonkajšia jednotka má veľký ventilátor, ktorý nasáva 

vzduch cez tepelné čerpadlo. Vnútorná jednotka prenáša teplo do vykurovacieho systému, 

budovy, do radiátorov a vodovodných kohútikov.  

Buďte pozorní pri umiestňovaní vonkajšej jednotky, pretože môže byť hlučná,  najmä pri 

odmrazovaní. Hluk zvyčajne nie je počuteľný vo vnútri budovy, ak sú dvere a okná zatvorené, 

ale vyhnite sa umiestneniu jednotky napr. pod spálňové okno alebo na terasu, kde to môže 

byť v lete nepríjemné. Aby nedošlo k obťažovaniu susedov, mala by byť vonkajšia jednotka 

umiestnená vo vzdialenosti 5 - 10 metrov od hraníc pozemkov, ale nezabudnite 

skontrolovať, či sú hraničné hlukové limity dodržané. 

4.1. Tepelné čerpadlo vzduch/voda – pre kostol 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je zriedka odporúčané pre vykurovanie kostola, keďže býva 

veľmi ťažké a veľmi nákladné zmeniť vykurovací systém. Pre kostol môže je najvhodnejšie 

ponechať vykurovanie vodným vykurovacím systémom prípadne ho skombinovať s tepelným 

čerpadlom. 

Príležitostne vykurované kostoly 

Vykurovací systém v príležitostne vykurovanom kostole musí mať výrazne vyšší výkon ako v 

iných budovách rovnakej veľkosti. Dôvodom je, že Ministerstvo cirkevných vecí požaduje, 

aby kostol bol vykúrený zo 6 °C na 18 °C za 6 hodín. Poddimenzovaný vykurovací systém 

predlžuje dobu vykurovania a zvyšuje spotrebu energie. Zároveň narastá tiež riziko 

poškodenia nábytku a výzdoby kostola. 

Pre vykurovanie kostola pomocou tepelného čerpadla vzduch/voda sa zvyčajne vyžaduje 

výkon od 30 do 80 kW, v závislosti od veľkosti kostola a podmienok v ňom. Zároveň musí byť 

vykurovací systém dimenzovaný tak, aby poskytoval tento výstup pri relatívne nízkej teplote 

prietoku, zvyčajne okolo 55° C. Toto si vyžaduje inštaláciu mnohých radiátorov 

a konvektorov, na ktoré môže byť problém nájsť miesto.  

Tepelné čerpadlo vzduch/voda ako čiastočné riešenie pre kostoly so základným 

vykurovaním  

Základné vykurovanie typicky predstavuje 20-40% celkovej spotreby energie v kostole, čo by 

mohlo pokryť malé tepelné čerpadlo vzduch-voda, inštalované v kombinácii s existujúcim 

vykurovacím systémom. To môže byť obzvlášť dôležité, ak je kostol ohrievaný naftou alebo 

plynom a ak sú na inštaláciu tepelného čerpadla vzduch-voda vhodné podmienky.  

Trvalo vykurované kostoly 

Trvalo vykurovaný kostol potrebuje nižší tepelný výkon v porovnaní s príležitostne 

vykurovaným kostolom rovnakej veľkosti.  Keďže ale trvalo vykurované kostoly sú zväčša 

veľké budovy, aj ich vykurovací systém je veľký, hlavne ak ho porovnávame s vykurovacími 

systémami iných budov. Výkon vykurovacieho systému pre trvalo vykurovaný kostol 

s objemom ca. 2000m3 by mal byť okolo 65 až 70 kW. 
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Mnoho veľkých kostolov má často vykurovací systém výrazne poddimenzovaný. To si 

vyžaduje veľmi vysokú teplotu vykurovacej vody na vstupe (70-80˚C), aby bolo možné kostol 

v primeranom čase vyhriať. S tepelným čerpadlo vzduch /voda toto nie je možné zabezpečiť.  

V malých trvalo vykurovaných kostoloch môže byť niekedy riešením tepelné čerpadlo 

vzduch/voda, ale to si vyžaduje (okrem iného) vhodné umiestnenie vonkajšej jednotky. 

Zároveň distribučný systém (čiže radiátory alebo kalorifery) musia byť zodpovedajúco 

nadimenzované.   

Umiestnenie vonkajšej jednotky  
Umiestnenie vonkajšej jednotky sa musí starostlivo zvážiť, pretože treba dodržať tak 

estetické okolnosti, ako aj hlukové limity. Pokiaľ ide o susedov, dánska agentúra pre ochranu 

životného prostredia má obmedzenia hluku, ale obec môže rozhodnúť aj o uložení ďalších 

limitov. Pokiaľ ide o cintorín, môžu existovať miesta, ktoré sú kvôli hluku nežiaduce.  

Je dôležité, aby bola vonkajšia jednotka umiestnená vo voľnom priestranstve, aby sa 
zabezpečila správna dodávka čerstvého vzduchu. Podkrovia alebo podobné miesta sa vo 
všeobecnosti neodporúčajú. Ak je pre vonkajšiu jednotku vybudovaný uzavretý priestor, 
musí mať dostatočné otvory, pretože ak nebude zabezpečené dostatočné vetranie, spotreba 
energie bude zbytočne veľká. 

Inšpekcia  

Každoročná inšpekcia je povinná, pretože systém obsahuje viac ako 1 kg chladiva.  

Ekonomika 

Inštaláciou tepelného čerpadla vzduch/voda namiesto starého kotla na naftu sa dajú 

dosiahnuť ročné úspory 50% aj viac. Doba návratnosti je v priemere 10 rokov, ale môže sa 

hýbať medzi 5 – 15 rokmi v závislosti od miestnych podmienok.  

Úspory sa dajú dosiahnuť iba vtedy, ak je čerpadlo správne nadimenzované. ( v súlade 

s odporučeniami obežníka Ministerstva pre cirkevné záležitosti. ) 

Čítaj viac (v dánskom jazyku): 
Noise Calculator: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-

energiforbrug/varmepumper/stojberegner 

Heat List: http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten 

Heat pump system: www.vp-ordning.dk 

More info: http://www.energitjenesten.dk/vp-luft-luft.html 

Calculate the price of heating: http://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html 

EcoDesigned requirements: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3AP

DF 

4.2. Tepelné čerpadlo vzduch /voda  - pre faru 

Tepelné čerpadlo vzduch /voda môže byť dobrým riešením pre mnohé fary, ktoré sú 

umiestnené mimo dosahu diaľkového vykurovania.  

Účinnosť tepelného čerpadla vzduch/voda je o niečo nižšia, ako u dobre nadimenzovaného 

tepelného čerpadla zem/voda. Ak ale na danom mieste nie je dostatok miesta na 

http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/varmepumper/stojberegner
http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/varmepumper/stojberegner
http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten
file:///C:/Users/jana.hoffmanova/Desktop/www.vp-ordning.dk
http://www.energitjenesten.dk/vp-luft-luft.html
http://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
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umiestnenie zemných kolektorov, je lepším riešením čerpadlo vzduch/voda. Ak existuje 

nejaká možnosť napojiť faru na diaľkové vykurovanie, táto možnosť sa obvykle 

uprednostňuje pred inštaláciou tepelného čerpadla.  

Ktoré budovy sú vhodné? 

Budova by mala byť dostatočne dobre izolovaná a kompaktná, aby malo zmysel inštalovať 

tepelné čerpadlo. Aby sa znížili náklady, je veľmi dôležité, aby teplota prívodu bola čo 

najnižšia. Podlahové vykurovanie by bolo výhodou, ale nie je podmienkou.  

Ak sú v budove inštalované radiátory, je dôležité, aby boli dostatočne dimenzované. Toto sa 

týka starších budov, ktoré boli renovované a dodatočne izolované podľa novších štandardov, 

ale pôvodné radiátory v nich boli ponechané.  

Je pomerne ľahké otestovať, či sú radiátory dostatočne dimenzované aj vzhľadom na nový 

stav fary po zateplení. Test sa najlepšie vykoná v zime v chladnom počasí v rozpätí 7-14 dní. 

Nastavte teplotu prítoku na 60°C (alebo nižšie: až na 45 - 50 °C, ak to kotol zvládne. Ak je to 

potrebné, obráťte sa na inštalatéra). Ak teplota zostane na komfortnej úrovni, je 

pravdepodobné, že tepelné čerpadlo bude môcť byť inštalované bez problémov. "Test" je 

spoľahlivejší, čím nižšia je vonkajšia teplota. 

Ak objekt počas testovacieho obdobia veľmi vychladne, je potrebná väčšia hrúbka izolácie, 

lepšie utesnenie netesností budovy, alebo sú potrebné väčšie radiátory. Možno je dokonca 

nevyhnutné urobiť všetko vyššie uvedené a v tom prípade stojí za to zvážiť, či je tepelné 

čerpadlo tým správnym riešením.   

Umiestnenie vonkajšej jednotky 

Umiestnenie vonkajšej jednotky sa musí starostlivo zvážiť, pretože treba dodržať tak 

estetické okolnosti, ako aj hlukové limity. Pokiaľ ide o susedov, dánska agentúra pre ochranu 

životného prostredia má obmedzenia hluku, ale obec môže rozhodnúť aj o uložení ďalších 

limitov. Pokiaľ ide o cintorín, môžu existovať miesta, ktoré sú kvôli hluku nežiaduce.  

Je dôležité, aby bola vonkajšia jednotka umiestnená vo voľnom priestranstve, aby sa 
zabezpečila správna dodávka čerstvého vzduchu. Podkrovia alebo podobné miesta sa vo 
všeobecnosti neodporúčajú. Ak je pre vonkajšiu jednotku vybudovaný uzavretý priestor, 
musí mať dostatočné otvory, pretože ak nebude zabezpečené dostatočné vetranie, spotreba 
energie bude zbytočne veľká. 

Inšpekcia  

Každoročná inšpekcia je povinná, pretože systém obsahuje viac ako 1 kg chladiva.  

Ekonomika 

Inštaláciou tepelného čerpadla namiesto starého kotla na naftu sa dajú dosiahnuť ročné 

úspory 50 -60%.  

Investícia je samozrejme závislá na veľkosti tepelného čerpadla. Malé tepelné čerpadlo 

vzduch/voda „rodinnej veľkosti“ obvykle stojí okolo 100.000 DKK. Na väčších farách môžu 

byť investície aj viac ako 200.000 DKK.  

Príklad 
Fara postavená v roku 1953 v centrálnom Jutlande má energetický štítok „D“. Vykurovaná 

plocha je 475m2, pozostáva z prízemia, 1.poschodia a suterénu s triedami. Budova má 
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naftové vykurovanie. Kotol a nádrž sú z roku 1974, ale horák je novší. Účet za vykurovanie je 

ročne 36.000 DKK.  

Farská rada sa rozhodla vymeniť starý kotol, aby dosiahla úspory energie a lepšiu 

spoľahlivosť. Tu sú dve možné riešenia:  

Nový kotol: 

Pôvodný kotol môže byť nahradený novým kondenzačným s vyššou účinnosťou. Zároveň 

musí byť vymenená aj nádrž na naftu v zmysle platnej legislatívy. Celková investícia bude 

okolo 80.000 DKK. Dosiahnuté budú úspory okolo 8.000 DKK ročne a návratnosť bude okolo 

10 rokov.   

Tepelné čerpadlo vzduch/voda: 
Starý kotol bude demontovaný a nádrž odstavená alebo tiež demontovaná. Inštalácia 

tepelného čerpadla bude stáť okolo 150.000 DKK. Ročná faktúra za vykurovanie bude okolo 

16.000 DKK. Úspory budú teda činiť okolo 20.000 DKK ročne. Návratnosť bude okolo 7-8 

rokov.  

Investícia do tepelného čerpadla vzduch/voda je skoro dvojnásobná oproti investícii do kotla 

a nádrže. Ale už po siedmych rokoch sa investícia do tepelného čerpadla splatí.  

Čítaj viac (v dánskom jazyku): 
Noise Calculator: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-

energiforbrug/varmepumper/stojberegner 

List of heatpumps: http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten 

Heat pump system: www.vp-ordning.dk 

The Ministry of Ecclisiastical Affairs Heat Circular: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628 

EcoDesign requirements: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3AP

DF 

More info: http://www.energitjenesten.dk/vp-luft-luft.html 

Calculate the price of heating: http://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html

  

4.3. Tepelné čerpadlo vzduch/voda – pre iné farské budovy  

Tepelné čerpadlo vzduch/voda môže byť vynikajúcim riešením pre komunitné centrá do 

určitej veľkosti. Pre malé cintorínske budovy a veľmi malé farské komunitné centrá sú 

investičné náklady v porovnaní s potrebou vykurovania privysoké.  

Účinnosť tepelného čerpadla vzduch/voda je o niečo nižšia, ako u dobre nadimenzovaného 

tepelného čerpadla zem/voda. Ak ale na danom mieste nie je dostatok miesta na 

umiestnenie zemných kolektorov, je lepším riešením čerpadlo vzduch/voda. Ak existuje 

nejaká možnosť napojiť faru na diaľkové vykurovanie, táto možnosť sa obvykle 

uprednostňuje pred inštaláciou tepelného čerpadla.  

 

http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/varmepumper/stojberegner
http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/varmepumper/stojberegner
http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten
http://www.vp-ordning.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://www.energitjenesten.dk/vp-luft-luft.html
http://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html
http://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html
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Ktoré budovy sú vhodné? 

Budova by mala byť dostatočne dobre izolovaná a kompaktná, aby malo zmysel inštalovať 

tepelné čerpadlo. Aby sa znížili náklady, je veľmi dôležité, aby teplota prívodu bola čo 

najnižšia, najlepšie okolo 50-55°C. Podlahové vykurovanie by bolo výhodou, ale nie je 

podmienkou.  

Ak sú v budove inštalované radiátory, je dôležité, aby boli dostatočne dimenzované. Toto sa 

týka starších budov, ktoré boli renovované a dodatočne izolované podľa novších štandardov, 

ale pôvodné radiátory v nich boli ponechané.  

Ak sa komunitné centrum užíva iba príležitostne, je rozumné znížiť teplotu o pár stupňov 

v čase, keď sa práve nepoužíva.  

To však prináša dodatočné požiadavky na kvalitu zateplenia a veľkosť radiátorov, aby bolo 

možné vyhriať priestory v relatívne krátkom čase na normálnu teplotu len s použitím 

tepelného čerpadla. 

Umiestnenie vonkajšej jednotky 
Umiestnenie vonkajšej jednotky sa musí 

starostlivo zvážiť, pretože treba dodržať 

tak estetické okolnosti, ako aj hlukové 

limity. Pokiaľ ide o susedov, dánska 

agentúra pre ochranu životného 

prostredia má obmedzenia hluku, ale 

obec môže rozhodnúť aj o uložení ďalších 

limitov. Ak sa budova nachádza v blízkosti 

cintorína, treba zvážiť umiestnenie 

zariadenia, aby nerušilo okolie hlukom.  

Je dôležité, aby bola vonkajšia jednotka 
umiestnená vo voľnom priestranstve, aby 
sa zabezpečila správna dodávka čerstvého 
vzduchu. Podkrovia alebo podobné miesta sa vo všeobecnosti neodporúčajú. Ak je pre 
vonkajšiu jednotku vybudovaný uzavretý priestor, musí mať dostatočné otvory, pretože ak 
nebude zabezpečené dostatočné vetranie, spotreba energie bude zbytočne veľká. 

Inšpekcia  

Každoročná inšpekcia je povinná, pretože systém obsahuje viac ako 1 kg chladiva.  

Ekonomika 
Vykurovanie komunitného centra tepelným čerpadlom vzduch/voda stojí obvykle 60 až 65 

øre/ kWh. Toto je o niečo vyššia cena ako pre faru, zníženie dane za elektrickú energiu sa 

vzťahuje v Dánsku iba na rodinné domy. Elektrina z tepelného čerpadla sa platí v plnej výške.  

Pre používanie elektrickej energie na cintorínoch platia iné pravidlá. Je možnosť vrátenia 

časti DPH a dane z elektriny, ak je spotreba elektriny meraná separátne, podružným 

meračom.  

Zvyčajne vznikajú úspory vo výške 40- 50%, po inštalácii tepelného čerpadla namiesto kotla 

na naftu. Ak je zdrojom kotol na zemný plyn, zvyčajne žiadne úspory nevzniknú.  

 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda v budove na cintoríne 
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Čítaj viac (v dánskom jazyku): 
Noise Calculator: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-

energiforbrug/varmepumper/stojberegner 

List of heatpumps: http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten 

Heat pump system: www.vp-ordning.dk 

The Ministry of Ecclisiastical Affairs Heat Circular: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628 

EcoDesign requirements: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3AP

DF 

More info: http://www.energitjenesten.dk/vp-luft-luft.html 

Calculate the price of heating: http://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html 

  

http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/varmepumper/stojberegner
http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/varmepumper/stojberegner
http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten
http://www.vp-ordning.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF
http://www.energitjenesten.dk/vp-luft-luft.html
http://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html
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5. Lekcia 5: Fotovoltické články 
 

Čo sú fotovoltické články? 

Solárne alebo fotovoltické články sa používajú na výrobu elektriny zo slnečného žiarenia. Je 

to svetlo (a nie slnečné lúče), ktoré ich aktivuje, takže do určitej miery fotovoltické články 

produkujú energiu, aj keď je zamračené. Produkujú jednosmerný prúd (DC), ktorého 

intenzita závisí od veľkosti systému a intenzity slnečného žiarenia. 

 

Konvenčné fotovoltické články dokážu konvertovať 9-15% energie slnka na elektrickú 

energiu, zatiaľ čo najnovšie a najlepšie typy dokážu využívať až 20% prichádzajúcej energie. 

 

Fotovoltické články možno rozdeliť do troch typov: monokryštalické, polykryštalické a 

tenkovrstvové fotovoltické články, ktoré sú všetky založené na kremíku. Existujú tiež rôzne 

typy založené na medi. Typy na báze kremíka sú najbežnejšie. 

 

Do siete pripojené fotovoltické články sú súčasťou energetického systému budovy, ktorý je 

pripojený k verejnej elektrickej sieti. 

Fotovoltické články produkujú jednosmerný prúd (DC), ktorý musí byť konvertovaný na 

striedavý prúd (AC) skôr, ako je použitý v elektrických zásuvkách budovy. Konvertovanie 

zabezpečuje sieťový menič umiestnený vo vnútri budovy v blízkosti elektromera. V sieťovom 

meniči sa prúd z fotovoltických článkov zmieša s elektrickou energiou od dodávateľskej 

spoločnosti a prúdi do elektrických zásuviek budovy. 

Umiestnenie fotovoltických článkov 
Fotovoltické články sú citlivé na tieň a mali by byť vo všeobecnosti umiestnené tak, aby 

počas dňa neboli zatienené. Panely zostavené z nich sú zapojené do série, čo znamená, že 

tieň aj na malej ploche môže znížiť výkon väčšej časti systému. Preto je pri výbere 

umiestnenia dôležité brať do úvahy riziká zatienenia, ako sú stromy, susedné budovy, 

podkrovia, komíny a podobne. Fotovoltické články vyžadujú určité množstvo priestoru a 

zvyčajne zaberajú medzi 6-15 /m2 /kWp (v závislosti od typu), čo napríklad znamená, že 

systém s výkonom 3 kWp vyžaduje približne 20-45 m2. 

Umiestnenie fotovoltických panelov na streche 

Plocha strechy je často optimálnym umiestnením pre fotovoltické články, pretože je z väčšej 

časti šikmá a netienená s ľahkým prístupom k elektrickým zariadeniam budovy. Veľké plochy 

bez rušivých prvkov sú všeobecne výhodné, a to z estetických dôvodov, aj ako pre zaistenie 

rovnomerného osvetlenia. Pri menších systémoch je často možné dosiahnuť jemnú vizuálnu 

interakciu medzi jedným alebo dvoma modulmi fotovoltických článkov pri okennom prvku 

alebo podkroví. 

Umiestnenie fotovoltických panelov na ráme 

Ak nie je možné umiestniť panely na strechu, môžu byť umiestnené na ráme na štítovej 

stene alebo na konštrukciách na zemi. Panely umiestnené na zemi by mali byť zdvihnuté pol 

metra nad zemou, aby sa zabránilo prístupu snehu a zabezpečilo sa ich vetranie. 
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Integrované systémy fotovoltických článkov 

Fotovoltické články môžu byť integrované do samotnej budovy. To je relevantné najmä pri 

nových stavbách alebo pri veľkých rekonštrukciách, ako je napríklad výmena strechy. Celý 

povrch strechy alebo jeho časť môže byť namiesto pôvodne plánovaných materiálov 

vyskladaná z fotovoltických modulov. 

Pri integrácii modulov do budovy je dôležité zabezpečiť vetranie okolo nich. Nedostatok 

vetrania zvyšuje prevádzkovú teplotu a znižuje ich výkon. 

Je tiež dôležité skontrolovať, či sú v územnom pláne zóny nejaké obmedzenia, ktoré zakazujú 

inštaláciu fotovoltických článkov a či sa netýkajú aj riešenej budovy. 

Ekonomika fotovoltických článkov 

Nákup fotovoltických článkov je dlhodobou investíciou, celá alebo časť spotreby elektriny sa 

zakúpi naraz na niekoľko rokov. Či investícia do fotovoltických článkov je dobrý nápad - z 

ekonomického hľadiska - v podstate závisí od toho, čo sa ušetrí tým, že vyrábate celú vašu 

spotrebu elektriny alebo jej časť sami, v porovnaní s jej nákupom. 

Po 20. novembri 2012 je umiestnenie fotovoltických článkov veľmi dôležité pre 

hospodárnosť celého systému. Kvôli novým predpisom, ktoré stanovujú cenu za hodinu, je 

dôležité použiť väčšinu energie vyrobenej fotovoltickými článkami v čase kedy sa vyrobí. 

Spotreba elektriny na farách v pracovných dňoch medzi 8:00 a 16:00 často nie je veľmi 

vysoká, je preto dôležité optimalizovať výkon z fotovoltických článkov v dopoludňajších a 

popoludňajších hodinách. To sa najlepšie dosiahne ich orientáciou na východ a západ skôr 

ako na juh. (čo je ináč bežná prax). 

Južná orientácia fotovoltických článkov môže zase naopak dobre fungovať vo farských 

komunitných centrách s kanceláriami.(čiže spotrebou elektriny medzi 8:00 a 16:00) 

5.1. Fotovoltické články – pre kostol 

Inštalácia panelov z fotovoltických článkov sa z estetických dôvodov vo všeobecnosti 

neodporúča pre kostoly a budovy a priestory v ich blízkosti.  

Existujú ale aj výnimky, na novšej kostolnej budove z roku 1979 (kostol Šimona Petra v 

Koldingu) boli nainštalované fotovoltické panely na časti rovnej strechy v roku 2013. Panely 

nie sú viditeľné zo zeme. 

Bolo by teda pravdepodobne možné inštalovať fotovoltické články aj na strechy iných 

novších kostolov, ak by sa to dalo urobiť takým spôsobom, že panely nebudú viditeľné. 

 

Pri súčasných pravidlách platných pre fotovoltické inštalácie by ale takáto investícia nebola 

ekonomicky návratná.  

Umiestnenie 
Fotovoltické panely by mali byť takpovediac „neviditeľné“, zároveň sú tu ale aj iné aspekty, 

ktoré treba brať do úvahy. Po prvé je treba zistiť, či je strecha schopná uniesť dodatočnú 

záťaž z panelov. Takisto treba zabezpečiť, aby panely neboli zatieňované, pretože to by 

výrazne znížilo ich výkon.   
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Povolenie 

Na inštaláciu fotovoltických panelov musí byť udelené povolenie. Takisto treba kontaktovať 

diecézu a obec. 

Ekonomika  

Pri súčasných pravidlách pre používanie elektriny z fotovoltických článkov je z ekonomických 

dôvodov veľmi dôležité, aby čo najväčšia časť vyrobenej elektrickej energie bola okamžite 

použitá vo vlastnom zariadení. Vyrobená a okamžite použitá elektrická energia nahradí 

nakupovaný výkon v plnej cene (približne 2,10 DKK za kWh). Prípadná nadbytočná elektrická 

energia je vyúčtovaná za trhovú cenu, ktorá je v súčasnosti v rozmedzí 20 - 30 øre za kWh. 

Vlastná spotreba by mala byť vyššia ako 50%, aby sa dosiahla dobrá ekonomickosť s dobou 

splácania 15 rokov. Vysokú úroveň vlastnej spotreby je ľahšie dosiahnuť inštaláciou menších 

systémov.  

Čítaj viac (v dánskom jazyku): 
Danish Energy Agency for solar cells: http://sparenergi.dk/forbruger/el/solceller 

Laws and regulations: http://www.energinet.dk/DA/El/Solceller/Sider/Love-og-regler.aspx 

5.2. Fotovoltické články – pre faru 

Získanie povolenia na inštaláciu fotovoltických panelov pre faru je ťažké. Mnohé fary sú 

považované za historicky cenné budovy, nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti kostola, 

môžu byť dokonca pamiatkovo chránené, alebo inštalácia panelov jednoducho nie je žiaduca 

z estetických dôvodov.  

Jednoduchšie je to pri niektorých novších farách, kde je ľahšie nájsť vhodné miesto pre 

inštaláciu.  

Pri súčasných pravidlách platných pre fotovoltické inštalácie je obtiažne zaistiť, aby takáto 

investícia bola ekonomicky návratná. 

Umiestnenie 
Okrem estetického hľadiska existujú aj ďalšie podmienky, ktoré treba dodržiavať. Po prvé je 

treba zistiť, či je strecha schopná uniesť dodatočnú záťaž z panelov. Takisto treba zabezpečiť, 

aby panely neboli zatieňované, pretože to by výrazne znížilo ich výkon.   

Po 20. novembri 2012 je umiestnenie fotovoltických článkov veľmi dôležité pre 

hospodárnosť celého systému. Kvôli novým predpisom, ktoré stanovujú cenu za hodinu, je 

dôležité použiť väčšinu energie vyrobenej fotovoltickými článkami v čase kedy sa vyrobí. 

Spotreba elektriny na farách v pracovných dňoch medzi 8:00 a 16:00 často nie je veľmi 

vysoká, je preto dôležité optimalizovať výkon z fotovoltických článkov v dopoludňajších a 

popoludňajších hodinách. To sa najlepšie dosiahne ich orientáciou na východ a západ skôr 

ako na juh. (čo je ináč bežná prax). 

Povolenie 

Na inštaláciu fotovoltických panelov musí byť udelené povolenie, takže treba kontaktovať 

diecézu a obec. Na diecéze sa potom zhromaždia vyjadrenia od jednotlivých zodpovedných 

konzultantov. 

http://sparenergi.dk/forbruger/el/solceller
http://www.energinet.dk/DA/El/Solceller/Sider/Love-og-regler.aspx
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Ekonomika  

Pri súčasných pravidlách pre používanie elektriny z fotovoltických článkov je z ekonomických 

dôvodov veľmi dôležité, aby čo najväčšia časť vyrobenej elektrickej energie bola okamžite 

použitá vo vlastnom zariadení. Vyrobená a okamžite použitá elektrická energia nahradí 

nakupovaný výkon v plnej cene (približne 2,10 DKK za kWh). Prípadná nadbytočná elektrická 

energia je vyúčtovaná za trhovú cenu, ktorá je v súčasnosti v rozmedzí 20 - 30 øre za kWh. 

Vlastná spotreba by mala byť vyššia ako 50%, aby sa dosiahla dobrá ekonomickosť s dobou 

splácania 15 rokov. Vysokú úroveň vlastnej spotreby je ľahšie dosiahnuť inštaláciou menších 

systémov.  

Niektoré fary už inštalovali fotovoltické systémy v zmysle daných regulácií a dosahujú dobrú 

ekonomickosť projektu.  

Čítaj viac (v dánskom jazyku): 
Danish Energy Agency for solar cells: http://sparenergi.dk/forbruger/el/solceller 

Laws and regulations: http://www.energinet.dk/DA/El/Solceller/Sider/Love-og-regler.aspx 

5.3. Fotovoltické články – pre iné farské budovy  

Inštalácia fotovoltických článkov na komunitných centrách, cintorínskych budovách a 

budovách, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kostola, nie je povolená z estetických dôvodov. Ak 

sa však budova nachádza ďaleko od kostola alebo v mestskej oblasti, je v niektorých 

prípadoch možné získať povolenie. Podľa 

súčasných pravidiel však investovanie do 

fotovoltických článkov vo väčšine prípadov nie 

je finančne udržateľné. 

Umiestnenie 

Okrem estetického hľadiska existujú aj ďalšie 

podmienky, ktoré treba dodržiavať. Po prvé je 

treba zistiť, či je strecha schopná uniesť 

dodatočnú záťaž z panelov. Takisto treba 

zabezpečiť, aby panely neboli zatieňované, 

pretože to by výrazne znížilo ich výkon.   

Po 20. novembri 2012 je umiestnenie fotovoltických článkov veľmi dôležité pre 

hospodárnosť celého systému. Kvôli novým predpisom, ktoré stanovujú cenu za hodinu, je 

dôležité použiť väčšinu energie vyrobenej fotovoltickými článkami v čase, kedy sa vyrobí. 

Vo farskom komunitnom centre s kanceláriami by mohla byť dobrým nápadom aj južná 

orientácia fotovoltických článkov. 

Povolenie 

Na inštaláciu fotovoltických panelov musí byť udelené povolenie, takže treba kontaktovať 

diecézu a obec. Na diecéze sa potom zhromaždia vyjadrenia od jednotlivých zodpovedných 

konzultantov. 

http://sparenergi.dk/forbruger/el/solceller
http://www.energinet.dk/DA/El/Solceller/Sider/Love-og-regler.aspx
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Ekonomika  

Pri súčasných pravidlách pre používanie 

elektriny z fotovoltických článkov je 

z ekonomických dôvodov veľmi dôležité, aby 

čo najväčšia časť vyrobenej elektrickej 

energie bola okamžite použitá vo vlastnom 

zariadení. Vyrobená a okamžite použitá 

elektrická energia nahradí nakupovaný výkon 

v plnej cene (približne 2,10 DKK za kWh). 

Prípadná nadbytočná elektrická energia je 

vyúčtovaná za trhovú cenu, ktorá je v 

súčasnosti v rozmedzí 20 - 30 øre za kWh. 

Vlastná spotreba by mala byť vyššia ako 50%, aby sa dosiahla dobrá ekonomickosť s dobou 

splácania 15 rokov. Vysokú úroveň vlastnej spotreby je ľahšie dosiahnuť inštaláciou menších 

systémov.  

Príklad: 

V roku 2013 bolo vydané povolenie na inštaláciu fotovoltických článkov na "Prístavbu" v 

Langae, po tom, čo bol projekt pripomienkovaný Kráľovským stavebným inžinierom, 

Národným múzeom a Ministerstvom pre cirkevné záležitosti. 

Tieto hodnotenia zahŕňali umiestnenie fotovoltických panelov aj budúce prevádzkové 

náklady. Povolenie bolo udelené, pretože prístavba a inštalácia fotovoltických článkov nie sú 

viditeľné z kostola. Ďalej sa odhadovalo, že je možné dosiahnuť vlastnú spotrebu vo výške 

približne 40%, čo zodpovedalo dobe návratnosti 15 rokov podľa pravidiel a cien platných v 

tom čase. 

Čítaj viac (v dánskom jazyku): 
Danish Energy Agency for solar cells: http://sparenergi.dk/forbruger/el/solceller 

Laws and regulations: http://www.energinet.dk/DA/El/Solceller/Sider/Love-og-regler.aspx 

  

Annex building, Langaa church. 

http://sparenergi.dk/forbruger/el/solceller
http://www.energinet.dk/DA/El/Solceller/Sider/Love-og-regler.aspx
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6. Lekcia 6: Solárne panely 

Čo je solárne vykurovanie? 

Solárne kolektory konvertujú slnečnú energiu na teplo. Solárny vykurovací systém obsahuje 
vonkajšiu jednotku, ktorou sú kolektory. Kolektory obsahujú vodu s nemrznúcou kvapalinou, 
ktorú zohrievajú slnečné lúče. Teplo potom prechádza do vnútornej jednotky, ktorá je 
výmenníkom tepla. 
 

Výmenník tepla môže byť buď priamo pripojený k centrálnemu vykurovaciemu systému 
budovy, alebo môže byť pripojený k zásobníku, kde ohrievaná voda zo solárneho kolektora 
uvoľňuje svoje teplo do vody v zásobníku. Horúca voda sa skladuje v nádrži až 3-4 dni 
a používa sa podľa potreby. 
 
Solárny vykurovací systém zvyčajne pokrýva približne 30% spotreby tepla (vykurovanie 
miestností) a 60% spotreby teplej vody v bežnom dome. Je dôležité dimenzovať panely tak, 
aby vyhovovali špecifickým potrebám budov a - ak sa jedná o dom - aj veľkosti rodiny. 
 

Na dánskom trhu existujú dva hlavné typy solárnych panelov - ploché solárne kolektory a 
vákuové kolektory (rørsolfanger). Sú medzi nimi drobné rozdiely, ale v podstate fungujú 
rovnako. 
 

Rôzne solárne vykurovacie systémy je tiež možné zadeliť do troch kategórií – solárny systém 
na zabezpečenie teplej úžitkovej vody, solárny systém na zabezpečenie vykurovania, 
a kombinovaný systém – teda aj zabezpečenie teplej úžitkovej vody aj vykurovania. 
 

Solárne systémy na teplú úžitkovú vodu  

Solárne vykurovacie systémy na teplú úžitkovú vodu sú zvyčajne malé systémy, ktoré 
pozostávajú z 3 až 6 m2 solárnych kolektorov na streche a zásobníka horúcej vody s 
objemom 200 až 300 litrov vody. Táto veľkosť je zvyčajne vhodná pre rodinu pozostávajúcu z 
2-4 osôb. Systém môže pokrývať približne 60% celkovej spotreby teplej vody za rok. 
 

Solárne systémy na vykurovanie budovy 

Ak sa solárny vykurovací systém používa na vykurovanie budovy, systém bude musieť byť 
približne 6 - 12 m2. Inštalácia tejto veľkosti môže pokryť približne 30% spotreby energie 
potrebnej na vykurovanie budovy v závislosti od veľkosti a konštrukcie budovy. 
 

Kombinované solárne systémy 

Solárne vykurovacie systémy, ktoré majú zabezpečiť horúcu vodu aj vykurovanie domu, sú 
zvyčajne 9 - 18 m2, s nádržou na horúcu vodu o objeme približne 300 litrov. V závislosti od 
veľkosti budovy, stupňa izolácie a potreby vykurovania môže systém pokryť približne 40% 
celkovej spotreby energie v budove. Solárny vykurovací systém preto nie je preto dostatočne 
veľký na to, aby fungoval ako skladovacia kapacita pre horúcu vodu, a bude k nemu potrebný 
dodatočný zdroj tepla na pokrytie hodín bez slnečného žiarenia alebo keď sú potreby 
vykurovania väčšie (napríklad v zime). 
 

Umiestnenie solárnych panelov 

Často sú solárne vykurovacie panely umiestnené na streche domu, pretože je tam dostatok 
priestoru a málo tieňa. Ale vzhľad panelov tiež zohráva úlohu pri rozhodovaní o ich 
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umiestnení. V prípade mnohých starších domov je často esteticky vhodnejšie umiestniť 
solárne panely niekde inde ako na streche. Solárne panely je možné ponoriť do strechy, v 
takomto prípade sa zvyčajne preferuje model plochého kolektora. 
Solárne panely môžu byť umiestnené kdekoľvek, kde nie je tieň. Výstup je najväčší v prípade, 
že solárne panely smerujú na juh a sklon strechy je medzi 30 a 60 stupňami. Ak je podklad 
pod panelmi plochý, môžete umiestniť solárne panely na rám. 
 

Ako to funguje 

Tento princíp je dosť jednoduchý. Energia zo slnka sa zhromažďuje vo vonkajších solárnych 
kolektoroch, v ktorých cirkuluje voda. Slnko ohrieva vodu v kolektore a ohrievaná voda 
prechádza potrubím do výmenníka tepla vo vnútri domu, kde zásobuje buď ohrievač teplej 
vody alebo radiátory. Voda je vedená späť do solárneho kolektora, kde sa opäť zahrieva. 
Voda z kolektora teda cirkuluje v uzatvorenom okruhu a úžitková voda neprichádza do styku 
s vodou v kolektore. Je to len teplo, ktoré sa prenáša z jedného okruhu do druhého. 
Nemrznúca zmes sa pridáva do vody v kolektore, aby sa zabránilo zamrznutiu v zime.  
 

Prečo si vybrať solárny systém 

Solárny vykurovací systém je energeticky úsporný a hospodárny doplnok k existujúcemu 
zdroju energie v budove. Dôležité je, že solárny vykurovací systém nemôže nahradiť 
existujúci zdroj vykurovania, ale môže znížiť potrebu zemného plynu, nafty, dreva alebo 
elektriny. Koľko spotreby energie je možné pokryť pomocou solárnych panelov, čiastočne 
závisí od využitia a veľkosti solárneho systému. 
 
Buďte si vedomí toho, že solárne panely nemôžu byť samostatným zdrojom vykurovania. V 
závislosti od veľkosti solárneho vykurovacieho systému, typu systému a veľkosti spotreby, 
solárny vykurovací systém zvyčajne pokrýva približne 30% spotreby tepla a 60% spotreby 
teplej vody v obyčajnom dome. Je to spôsobené viacerými faktormi, predovšetkým tým, že 
potreba vykurovania je v zime, keď je menej slnka. Solárne panely sa často kombinujú s 
kotlami na naftu, plyn, palivové drevo alebo drevené pelety. Výhodou kombinácie solárnych 
panelov s hlavným kotlom je, že v lete asi 4-5 mesiacov ročne môže byť kotol vypnutý, 
pretože solárny vykurovací systém je vtedy dostatočným zdrojom. 
 

Životnosť solárneho vykurovacieho systému 

Predpokladaná životnosť solárneho ohrevu je 20 rokov. Nádrž na horúcu vodu a prídavné 
zariadenia, ako napríklad čerpadlá, majú kratšiu životnosť, zvyčajne 10-20 rokov. Nákup 
solárneho vykurovacieho systému bude ekonomicky obzvlášť výhodný, ak sa zároveň vymení 
starý zásobník horúcej vody, starý kotol alebo ak sa prejde od elektrického vykurovania na 
iné formy vykurovania. To môže znížiť cenu systému o 50%. 

6.1. Solárne panely – pre kostol 

Solárne vykurovacie systémy primárne vyrábajú teplú vodu. Niektoré systémy môžu byť tiež 
súčasťou ústredného alebo podlahového kúreniu. 
 
Čo sa týka kostolov, solárne vykurovanie sa v súčasnosti nepovažuje za relevantné pre tento 
typ budov, keďže spotreba horúcej vody je tu veľmi obmedzená. Veľmi málo kostolov má 
podlahové vykurovanie a ak aj má, nezapína sa počas leta. 
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Nakoniec, inštalácia solárnych panelov sa neakceptuje na kostoloch alebo na budovách 
alebo oblastiach v ich blízkosti z estetických dôvodov. 
 

Povolenie 

Na inštaláciu solárnych panelov musí byť udelené povolenie, takže treba kontaktovať 

diecézu a obec.  

Ekonomika  

Inštalácia kompletného solárneho systému spravidla stojí medzi 35.000 a 65.000 DKK. 

Solárny systém nijako významne neprispieva k ohrevu kostola. Vyrába hlavne horúcu vodu, 

ktorá si vyžaduje relatívne veľkú spotrebu (približne 50 m3 teplej vody ročne), aby sa 

investícia dala považovať za návratnú.  

 

6.2. Solárne panely – pre faru 

Solárne vykurovacie systémy môžu byť relevantné na farách, kde je zdrojom tepla nafta, plyn 

alebo drevené pelety a kde je pomerne vysoká spotreba vody (zodpovedajúca spotrebe 3-4 

osôb). 

Rovnako ako v prípade fotovoltických panelov, existuje niekoľko dôležitých estetických 

hľadísk. V dôsledku toho sa mnohým farským úradom, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej 

blízkosti kostola, alebo ktoré sú označené ako pamiatkovo chránené, nebude povoľovať 

umiestniť solárne panely na strechu. 

Existujú dva hlavné typy solárnych zariadení: ploché solárne panely alebo vákuové trubice na 

streche. 

Umiestnenie 

Solárne panely / vákuové trubice by mali byť umiestnené na juh a so sklonom približne 45 ° 
(medzi 30 ° a 60 °). Pred inštaláciou panelov by sa malo preveriť, či je strecha schopná 
preniesť dodatočnú záťaž. 
 
Dôležité je aj to, aby potrubie bolo dostatočne krátke - od panelov k ohrievaču vody. V 
opačnom prípade dôjde k príliš veľkej tepelnej strate. 
 

Ak je to možné, panely by nemali byť zatienené, keď svieti slnko, aj keď výkon solárneho 
vykurovacieho systému nie je natoľko ovplyvnený zatienením, ako fotovoltické panely.  

Povolenie 

Na inštaláciu solárnych panelov musí byť udelené povolenie, takže treba kontaktovať 

diecézu a obec.  

Ekonomika 

Solárne vykurovanie je obzvlášť výhodné pre fary vykurované naftou, plynom alebo 

drevnými peletami. Inštalácia solárneho vykurovania znamená, že kotol sa môže počas leta 

vypnúť. To poskytuje primerané úspory, pretože väčšina kotlov v lete keď vyrába (takmer) 

iba horúcu vodu, beží neefektívne.  

Kompletný solárny vykurovací systém vrátane inštalácie zvyčajne stojí od 35.000 do 65.000 

DKK, v závislosti od veľkosti a od toho, či sa jedná iba o inštaláciu na prípravu teplej vody 
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alebo či ide o kombinovaný systém pre teplú úžitkovú vodu a vykurovanie (podlahové 

vykurovanie). 

Príklad 

Fara vykurovaná naftou je vybavená kombinovaným solárnym vykurovacím  systémom na 

ohrev teplej vody a vykurovania (podlahové kúrenie). Cena je 60.000 DKK vrátane inštalácie. 

Na fare žijú 4 osoby. V kúpeľni je podlahové kúrenie a v kuchyni a jedálni je dlažba. Obe 

priestory potrebujú vykurovanie aj počas leta kvôli vlhkosti aj komfortu. 

 

Po montáži solárneho kolektora sa starý kotol vypne na 4-5 mesiacov. Solárny kolektor 

poskytne časť tepla aj počas roka a pokryje tak čiastočne potrebu vykurovania (asi 65% 

spotreby teplej vody). 
 

Tým sa ušetrí okolo 800 litrov nafty, čo predstavuje približne 7.500 DKK ročne. Doba 

návratnosti j okolo 8 rokov. 

Čítaj viac (v dánskom jazyku): 
Energy Agency on solar heating: http://sparenergi.dk/forbruger/varme/solvarme 

 

6.3. Solárne panely – pre iné farské budovy 

Solárne vykurovacie systémy primárne vyrábajú teplú vodu. Niektoré systémy môžu byť tiež 

pripojené k systémom ústredného kúrenia a prispievajú podlahovým kúrením v lete. 

 

Solárne vykurovanie sa nepovažuje za užitočné pre budovy komunitných centier a budovy na 

cintorínoch, pretože spotreba horúcej vody je v nich vo všeobecnosti pomerne obmedzená. 

Iba niektoré z týchto budov majú podlahové kúrenie, a ak áno, je spotreba zvyčajne nízka. 

 

A nakoniec, inštalácia solárnych panelov sa neakceptuje na budovách v blízkosti kostolov z 

estetických dôvodov. 

Povolenie 

Na inštaláciu solárnych panelov musí byť udelené povolenie, takže treba kontaktovať 

diecézu a obec.  

Ekonomika 

Kompletný solárny vykurovací systém vrátane inštalácie zvyčajne stojí od 35.000 do 65.000 

DKK. Solárny systém nijako významne neprispieva k ohrevu kostola. Vyrába hlavne horúcu 

vodu, ktorá si vyžaduje relatívne veľkú spotrebu (približne 50 m3 teplej vody ročne), aby sa 

investícia dala považovať za návratnú. 

  

http://sparenergi.dk/forbruger/varme/solvarme
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7. Lekcia 7: Peletové kotle 

Čo je kotol na pelety 

Na dánskom trhu existuje mnoho typov kotlov na pelety, ale celkovo existujú dva hlavné 

druhy: kompaktné systémy a kotly so samostatným zásobníkom. V kompaktných systémoch 

sú kotol, úložný priestor a stohovač spojené. Je možné automatické nakladanie peliet, 

systém sa sám čistí a automaticky sa zapne a vypne. 

Na kotol na drevené pelety je možné umiestniť samostatný stohovač, ktorý je taký malý a 

kompaktný, ako napríklad naftový kotol. Výber samostatného stohovača je lacnejšou 

možnosťou, najmä ak sa použije existujúci kotol a úložný priestor na pelety si zriaďujeme 

sami. Kompaktné systémy sú drahšie, ale zvyčajne sú tiež efektívnejšie a - v závislosti od 

systému - vyžadujú minimum práce, čo sa týka nasýpania peliet, čistenia a vyprázdňovania 

popola.  

Prečo kotol na drevené pelety 

Použitie drevených peliet ako zdroja tepla je lacný a zároveň ekologický spôsob, ako vykúriť 

dom / budovu, a nevyžaduje to oveľa viac práce ako kotol na naftu. Ale aj keď spaľovanie 

dreva je CO2 neutrálne, stále emituje škodlivé častice a decht. Preto je dôležité vybrať 

systém s dobrým a efektívnym spaľovaním a vždy používať čisté, suché palivo. 

 

Moderné drevené kotly na pelety sú automatizované v oblasti regulácie, osvetlenia a 

čistenia. Dokonca aj plnenie peliet môže byť automatizované. Nové kotly majú dostatočne 

vysokú účinnosť, takže intervaly vyprázdňovania popola sú dlhé.  

 

Čo treba zvážiť pred nákupom kotla na pelety 

Pri kúpe kotla na pelety je dôležité zvážiť umiestnenie kotla a skladovanie drevených peliet. 

Manipulácia s peletami by mala byť jednoduchá a pelety by mali byť suché a čisté, pretože 

vlhké pelety môžu zablokovať dávkovací mechanizmus kotla. Navyše nečistoty, ako napríklad 

prach, piesok alebo podobne z okolitého prostredia môžu mať za následok nečisté 

spaľovanie. 

Ak máme blízko susedov, je dobré zabezpečiť, aby ich neobťažoval dym z komína. Obec má 

právo zasiahnuť, ak váš dym obťažuje okolie a ak váš kotol je príliš veľkým zdrojom 

znečistenia. (podľa Brændeovnsbekendtgørelsen – Regulácia pre kotle na drevo). 

Inštalácia kotla na pelety znamená viac práce týkajúcej sa údržby a opätovného plnenia 

peliet a vyžaduje tiež väčší skladovací priestor v porovnaní napr. s tepelným čerpadlom. 

7.1. Peletový kotol – pre kostol  

V kostoloch, ktoré sa nachádzajú mimo oblastí s diaľkovým vykurovaním môže byť kotol na 

pelety dobrou alternatívou ku kotlom na naftu alebo plyn.  

 

Existujú systémy peletových kotlov, ktoré sú prakticky plne automatizované, ale väčšina 
z nich si vyžaduje istú manuálnu prácu s peletami, čistenie a kontrolu. Väčšina prác sa 
uskutočňuje počas bežnej pracovnej doby, ale môže sa stať, že bude treba zasahovať aj 
inokedy. 
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Požiadavky na kotolňu a skladovanie 

Pri inštalácii kotla na drevené pelety musia byť splnené určité požiadavky týkajúce sa kotolne 

a skladovania (požiarne predpisy atď.). Pred inštaláciou kotla treba skontrolovať jestvujúci 

komín. 

Odporúča sa, aby sa pelety skladovali v blízkosti kotolne, aby sa zabezpečilo ich jednoduché 
dávkovanie. Na trhu sú k dispozícii kotle na pelety, ktoré automaticky nasávajú pelety zo sila 
(to možno ľahko vytvoriť v existujúcej budove alebo kontajneri). Napriek tomu je pre 
nakladanie zvyčajne potrebný závitový dopravník (čo si vyžaduje trochu vyššie silo s 
kónickým dnom a vypúšťaním dole). Manuálne doplňovanie z vriec je možné tiež, ak je k 
dispozícii pracovná sila. 
 

Výstavba úplne novej budovy pre kotolňu a sklad môže byť komplikovaná, pretože si to 
vyžaduje schválenie zo strany zodpovedných inštitúcii.  

Výmena kotla 

Pri výmene kotla je dôležité splniť požiadavky uvedené v obežníku Ministerstva cirkevných 
vecí týkajúce sa dimenzovania a stavu rozvodov tepla. Ak rozvody tepla nespĺňajú 
požiadavky, ani výmena kotla za nový nebude dostatočným riešením. Bude potrebné 
zrekonštruovať alebo nahradiť celú inštaláciu.  
 

Ak sa uvažuje s výmenou celého vykurovacieho systému, stojí za to zvážiť, či by sa nedalo 
prejsť na elektrické vykurovanie, najmä ak sa jedná o príležitostne vykurovaný kostol, ktorý 
sa používa iba 1-2 krát týždenne. 

Spoločná kotolňa? 

Ak sa kostol, fara a možno ešte komunitné centrum a nejaká budova na cintoríne nachádzajú 
blízko seba, mohlo by sa zvážiť zriadenie spoločnej centrálnej kotolne. To ale môže fungovať 
iba vtedy, ak je vykurovací systém správne zostavený. Odporúča sa inštalácia dvoch kotlov na 
pelety zapojených do kaskády (typicky s väčším a menším kotlom). Výhodou tohto riešenia 
oproti inštalácii jedného veľkého kotla je, že strata energie je minimalizovaná. 
 

Dimenzovanie obidvoch kotlov musí zodpovedať tomu, že počas zimy bude potreba tepla na 
vykurovanie kostola veľmi vysoká a naopak, počas leta, bude dopyt po teple malý (na teplú 
úžitkovú vodu a prípadne podlahové vykurovanie). Menší kotol pokryje letnú spotrebu tepla 
a mal by byť dimenzovaný tak, aby aj v lete jeho prevádzka bola hospodárna.  

Ekonomika 

Cena peliet sa značne líši, rovnako ako aj ich kvalita. Vo všeobecnosti je ale ohrev drevenými 
peletami lacný. Cena je zvyčajne pohybuje okolo 40 až 45 øre za kWh tepla. 
 

Investičné náklady sú tiež rôzne. Existuje veľké množstvo typov kotlov, v rôznych cenových 
reláciách a s rôznym príslušenstvom. Niektoré kotle sú takmer plne automatizované, zatiaľ 
čo iné vyžadujú viac manuálnej obsluhy. Dodatočné náklady na kotolňu, komín a sklad sa tiež 
veľmi líšia. Odporúča sa dať si vypracovať viac špecifikovaných ponúk. Ak sa vyžadujú väčšie 
zmeny, zvyčajne musí byť zapojený architekt. 
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Príklad 

Kostol Feldballe v Syddjurs Provsti je vyhrievaný drevenými peletami. Zriadili spoločnú 

kotolňu pre kostol, faru a ďalšie vykurované budovy. Fara je pamiatkovo chránená budova 

a kotol je inštalovaný v jednej (predtým nepoužívanej) časti budovy, ktorá bola premenená 

na kotolňu a sklad. 

 

V Saksild near Odder chceli použiť podobné riešenie, ale nepodarilo sa im to. Neexistovala 
totiž vhodná budova, ktorá by sa bola dala použiť ako kotolňa a povolenie na výstavbu novej 
budovy pre kotolňu nebolo udelené, pretože by to znehodnotilo pohľad z kostola. 
 

Čítaj viac (v dánskom jazyku): 
Boiler List: http://www.teknologisk.dk/kedelliste/35412 

Order on Particle Air Pollution: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175857 

Chimney Sweep Guild: http://www.skorstensfejerlauget.dk/vaerd_at_vide.html 

Fire safety instructions: http://www.dbi-net.dk/btv-32-biobraendselsfyrede-centralvarmekedler/ 

AT-guidance, Technical equipment - B.4.8 

EU requirements in force from 1 January 2020: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1187&from=EN 

 

7.2. Peletový kotol –pre faru 

Na farách, ktoré sa nachádzajú mimo oblastí s diaľkovým vykurovaním a kde nie je možnosť 

inštalovať tepelné čerpadlo, môže byť kotol na pelety dobrou alternatívou ku kotlom na 

naftu alebo plyn.  

 

Existujú systémy peletových kotlov, ktoré sú prakticky plne automatizované, ale väčšina 
z nich si vyžaduje istú manuálnu prácu s peletami, čistenie a kontrolu. Väčšina prác sa 
uskutočňuje počas bežnej pracovnej doby, ale môže sa stať, že bude treba zasahovať aj 
inokedy. 
 

Kde by mali byť peletové kotle umiestnené? 

Pred zakúpením kotla na drevené pelety je dôležité zvážiť umiestnenie kotolne aj 
skladovanie drevených peliet. Manipulácia s peletami musí byť jednoduchá a pelety musia 
byť skladované suché. Pokiaľ nie je vhodný zadný vchod alebo prístrešok v blízkosti budovy, 
kde môže byť kotol umiestnený (a schválený požiarnymi úradmi), existuje riziko, že sa bude 
musieť stavať nová vhodná kotolňa. 

http://www.teknologisk.dk/kedelliste/35412
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175857
http://www.skorstensfejerlauget.dk/vaerd_at_vide.html
http://www.dbi-net.dk/btv-32-biobraendselsfyrede-centralvarmekedler/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1187&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1187&from=EN
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Požiadavky na kotolňu a skladovanie  
Pri inštalácii kotla na drevené pelety musia 

byť splnené určité požiadavky týkajúce sa 

kotolne a skladovania (požiarne predpisy 

atď.). Pred inštaláciou kotla musí byť 

skontrolovaný jestvujúci komín. 

Odporúča sa, aby sa pelety skladovali v 

blízkosti kotolne, aby sa zabezpečilo ich 

jednoduché dávkovanie. Na trhu sú k 

dispozícii kotle na pelety, ktoré automaticky 

nasávajú pelety zo sila (to možno ľahko 

vytvoriť v existujúcej budove alebo 

kontajneri). Napriek tomu je pre nakladanie 

zvyčajne potrebný závitový dopravník (čo si vyžaduje trochu vyššie silo s kónickým dnom a 

vypúšťaním dole). Manuálne doplňovanie z vriec je možné tiež, ak je k dispozícii pracovná 

sila. 

Výstavba úplne novej budovy pre kotolňu a sklad môže byť komplikovaná, pretože si to 
vyžaduje schválenie zo strany zodpovedných inštitúcii.  

Spoločná kotolňa? 

Ak sa kostol, fara a možno ešte komunitné centrum a nejaká budova na cintoríne nachádzajú 
blízko seba, mohlo by sa zvážiť zriadenie spoločnej centrálnej kotolne. To ale môže fungovať 
iba vtedy, ak je vykurovací systém správne zostavený. Odporúča sa inštalácia dvoch kotlov na 
pelety zapojených do kaskády (typicky s väčším a menším kotlom). Výhodou tohto riešenia 
oproti inštalácii jedného veľkého kotla je, že strata energie je minimalizovaná 
 

Dimenzovanie obidvoch kotlov musí zodpovedať tomu, že počas zimy bude potreba tepla na 
vykurovanie kostola veľmi vysoká a naopak, počas leta, bude dopyt po teple malý (na teplú 
úžitkovú vodu a prípadne podlahové vykurovanie). Menší kotol pokryje letnú spotrebu tepla 
a mal by byť dimenzovaný tak, aby aj v lete jeho prevádzka bola hospodárna.  

Ekonomika 

Cena peliet sa značne líši, rovnako ako aj ich kvalita. Vo všeobecnosti je ale ohrev drevenými 
peletami lacný. Cena je zvyčajne pohybuje okolo 40 až 45 øre za kWh tepla. 
 

Investičné náklady sú tiež rôzne. Existuje veľké množstvo typov kotlov, v rôznych cenových 
reláciách a s rôznym príslušenstvom. Niektoré kotle sú takmer plne automatizované, zatiaľ 
čo iné vyžadujú viac manuálnej obsluhy. Dodatočné náklady na kotolňu, komín a sklad sa tiež 
veľmi líšia. Odporúča sa dať si vypracovať viac špecifikovaných ponúk. Ak sa vyžadujú väčšie 
zmeny, zvyčajne musí byť zapojený architekt. 
 

Príklad 
Kostol Feldballe v Syddjurs Provsti je vyhrievaný drevenými peletami. Zriadili spoločnú 

kotolňu pre kostol, faru a ďalšie vykurované budovy. Fara je pamiatkovo chránená budova 

a kotol je inštalovaný v jednej (predtým nepoužívanej) časti budovy, ktorá bola premenená 

na kotolňu a sklad. 

 

Fara Feldballe, menovaná budova. 
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V Saksild near Odder chceli použiť podobné riešenie, ale nepodarilo sa im to. Neexistovala 
totiž vhodná budova, ktorá by sa bola dala použiť ako kotolňa a povolenie na výstavbu novej 
budovy pre kotolňu nebolo udelené, pretože by to znehodnotilo pohľad z kostola. 

 

Čítaj viac (v dánskom jazyku): 

Boiler List: http://www.teknologisk.dk/kedelliste/35412 

Order on Particle Air Pollution: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175857 

Chimney Sweeps Guild: http://www.skorstensfejerlauget.dk/vaerd_at_vide.html 

Fire safety instructions: http://www.dbi-net.dk/btv-32-biobraendselsfyrede-centralvarmekedler/ 

AT-guidance, Technical equipment - B.4.8 

EU requirements in force from 1 January 2020: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1187&from=EN 

7.3. Peletový kotol – pre iné farské budovy 

Na farách, ktoré sa nachádzajú mimo oblastí s diaľkovým vykurovaním a kde nie je možnosť 

inštalovať tepelné čerpadlo, môže byť kotol na pelety dobrou alternatívou ku kotlom na 

naftu alebo plyn.  

 

Existujú systémy peletových kotlov, ktoré sú prakticky plne automatizované, ale väčšina 
z nich si vyžaduje istú manuálnu prácu s peletami, čistenie a kontrolu. Väčšina prác sa 
uskutočňuje počas bežnej pracovnej doby, ale môže sa stať, že bude treba zasahovať aj 
inokedy. 

Kde by mali byť peletové kotle umiestnené? 

Pred zakúpením kotla na drevené pelety je dôležité zvážiť umiestnenie kotolne aj 
skladovanie drevených peliet. Manipulácia s peletami musí byť jednoduchá a pelety musia 
byť skladované suché. Pokiaľ nie je vhodný zadný vchod alebo prístrešok v blízkosti budovy, 
kde môže byť kotol umiestnený (a schválený požiarnymi úradmi), existuje riziko, že sa bude 
musieť stavať nová vhodná kotolňa. 
 

Požiadavky na kotolňu a skladovanie  
Pri inštalácii kotla na drevené pelety musia byť splnené určité požiadavky týkajúce sa kotolne 

a skladovania (požiarne predpisy atď.). Pred inštaláciou kotla musí byť skontrolovaný 

jestvujúci komín. 

Odporúča sa, aby sa pelety skladovali v blízkosti kotolne, aby sa zabezpečilo ich jednoduché 

dávkovanie. Na trhu sú k dispozícii kotle na pelety, ktoré automaticky nasávajú pelety zo sila 

(to možno ľahko vytvoriť v existujúcej budove alebo kontajneri). Napriek tomu je pre 

nakladanie zvyčajne potrebný závitový dopravník (čo si vyžaduje trochu vyššie silo s 

kónickým dnom a vypúšťaním dole). Manuálne doplňovanie z vriec je možné tiež, ak je k 

dispozícii pracovná sila. 

Ekonomika 

Cena peliet sa značne líši, rovnako ako aj ich kvalita. Vo všeobecnosti je ale ohrev drevenými 
peletami lacný. Cena je zvyčajne pohybuje okolo 40 až 45 øre za kWh tepla. 
 

http://www.teknologisk.dk/kedelliste/35412
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175857
http://www.skorstensfejerlauget.dk/vaerd_at_vide.html
http://www.dbi-net.dk/btv-32-biobraendselsfyrede-centralvarmekedler/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1187&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1187&from=EN
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Investičné náklady sú tiež rôzne. Existuje veľké množstvo typov kotlov, v rôznych cenových 
reláciách a s rôznym príslušenstvom. Niektoré kotle sú takmer plne automatizované, zatiaľ 
čo iné vyžadujú viac manuálnej obsluhy. Dodatočné náklady na kotolňu, komín a sklad sa tiež 
veľmi líšia. Odporúča sa dať si vypracovať viac špecifikovaných ponúk. Ak sa vyžadujú väčšie 
zmeny, zvyčajne musí byť zapojený architekt. 

Čítaj viac (v dánskom jazyku): 

Boiler List: http://www.teknologisk.dk/kedelliste/35412 

Order on Particle Air Pollution: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175857 

Chimney Sweeps Guild: http://www.skorstensfejerlauget.dk/vaerd_at_vide.html 

Fire safety instructions: http://www.dbi-net.dk/btv-32-biobraendselsfyrede-

centralvarmekedler/ 

AT-guidance, Technical equipment - B.4.8 

EU requirements in force from 1 January 2020: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1187&from=EN 

http://www.teknologisk.dk/kedelliste/35412
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175857
http://www.skorstensfejerlauget.dk/vaerd_at_vide.html
http://www.dbi-net.dk/btv-32-biobraendselsfyrede-centralvarmekedler/
http://www.dbi-net.dk/btv-32-biobraendselsfyrede-centralvarmekedler/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1187&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1187&from=EN
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8. Lekcia 8: Diaľkové vykurovanie 

Čo je diaľkové vykurovanie? 
Diaľkové vykurovanie je založené na centralizovanej výrobe tepla a jeho následnom rozvode 

do mnohých domácností. Teplo pochádza buď z teplární, ktoré vyrábajú výhradne teplo, 

alebo z kogeneračných elektrární, ktoré vyrábajú teplo i elektrinu. Pôvodne bola hlavným 

cieľom týchto kogeneračných elektrární výroba elektriny, zatiaľ čo teplo bolo "vedľajším 

produktom", využitým následne na vykurovanie budov. Diaľkové vykurovanie z takéhoto 

zdroja je ale vďaka výrobe obidvoch médií energeticky najúčinnejšie.  

Energia pochádza hlavne zo spaľovania fosílnych palív (najmä zemného plynu alebo uhlia), 

odpadu alebo biomasy, ako je slama, drevná štiepka alebo pelety. Čím ďalej, tým viac ale 

teplárne aj elektrárne počas letných mesiacov vyrábajú teplo pomocou solárneho ohrevu. 

Mnohé tiež využívajú odpadové teplo od rôznych spoločností (veľké obchody, ťažký 

priemysel, napr. výroba cementu alebo tavenie ocele). 

 

Moderné biopalivové systémy kondenzujú spaliny a dokážu ďalej využívať zvyškové teplo 
prostredníctvom tepelných čerpadiel, čím dosahujú veľmi vysokú účinnosť. 

Prečo diaľkové vykurovanie? 

Približne 60% dánskych domácností získava teplo takýmto spôsobom. V priemere ide o 
energeticky najnižšie emisie CO2, ale s veľkými miestnymi rozdielmi v závislosti od toho, 
ktoré palivo sa používa. Všeobecne sa ale považuje za ekologicky najvýhodnejšiu formu 
vykurovania. 
 
Ceny za energiu a fixné náklady sa tiež líšia v závislosti od dodávateľa, ale patria k tým 
lacnejším zdrojom tepla. Pred konverziou na diaľkové vykurovanie sa však odporúča 
preskúmať bežné ceny a to vrátane poplatku za pripojenie. 

Je povinné pripojiť sa ? 

Vo veľkých častiach Dánska je povinné pripojiť sa k dodávke diaľkového vykurovania. Toto 
riešenie je efektívne a ekonomické a jeho účinnosť narastá s počtom pripojených budov. 
Informáciu, či v danej oblasti existuje povinnosť pripojiť sa, dáva obec. Ak existuje povinnosť 
pripojenia, je v podstate nezákonné zmeniť zdroj tepla. Výnimkou sú opatrenia na úsporu 
energie v nových stavbách, ale tie sa vzťahujú iba na nízkoenergetické domy po 2020. 
 
Od 1. júla 2016 už nie je možné inštalovať kotol na naftu v tam, kde je dovedené diaľkové 
vykurovanie alebo existujúce rozvody zemného plynu. Toto opatrenie sa týka nových aj 
existujúcich budov. 

8.1. Diaľkové vykurovanie  – pre kostol 

Diaľkové vykurovanie je bežným a lacným zdrojom tepla. V oblastiach, kde existuje diaľkové 
vykurovanie už dlhé roky, je väčšina mestských kostolov pripojená. Niekde sa ale mestá 
vyvinuli z pôvodných dedín a mestské osídlenie sa rozrástlo okolo bývalých dedinských 
kostolov. Takéto kostoly ešte nie sú napojené na diaľkové vykurovanie, ale stále sú 
vykurované naftou alebo elektrinou.  
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Ak sa kostol nachádza v oblasti, kde je možné pripojiť sa k diaľkovému vykurovaniu, nie je 
povolené vymeniť starý naftový kotol za nový. Pripojenie k diaľkovému vykurovaniu nie je 
síce požiadavkou, je však jasným riešením. 
 

Ak je kostol vykurovaný elektricky, malo by sa zvážiť pripojenie na diaľkové vykurovanie. To 
bude znamenať veľkú investíciu, pretože celý vykurovací systém bude musieť byť vymenený. 
Či to bude ziskové, bude závisieť od toho, ako často sa kostol používa. Ak je doba užívania 
niekoľko krát do týždňa, pravdepodobne sa táto investícia oplatí. 
 
Kostoly s kombinovaným vykurovaním a elektrickým ohrevom  
Niektoré mestské kostoly majú kombinované diaľkové a elektrické vykurovanie - diaľkové 
vykurovanie zabezpečuje základnú potrebu tepla a elektrické vykurovanie poskytuje komfort 
spojený s bohoslužbami. 
 

To môže byť dobré riešenie, ale riziko je, že elektrické vykurovanie postupne "preberie" 
rastúcu časť vykurovania, pretože je s ním ľahšia manipulácia. V niekoľkých kostoloch majú 
skúsenosť, že elektrické vykurovanie predstavuje 60-70% ich celkovej spotreby energie, 
pričom ideálne by malo byť 15-20%. Najväčšiu časť spotreby by malo pokrývať diaľkové 
vykurovanie, pretože cena na kWh tepla z diaľkového vykurovania tvorí iba 25-50% z ceny 
kWh elektrickej energie. 
 

Ekonomika 
Cena diaľkového vykurovania od jednotlivých dodávateľov je rôzna, ale zvyčajne je to od 
0,50 do 1,00 DKK na kWh tepla. Okrem toho sú tu fixné poplatky a možno aj pokuta, ak 
chladenie vykurovacej vody nie je dostatočné. Fixné poplatky sa počítajú rôznymi spôsobmi, 
ale zväčša sa pohybujú medzi 4.000 a 10.000 DKK ročne. 
 
Pri inštalácii diaľkového vykurovania sa platí poplatok za pripojenie, ktorého cena sa 
pohybuje medzi 20.000 až 35.000 DKK. 
 

Príklad 
V Saksild Church nainštalovali diaľkové 

vykurovanie namiesto kotlov na naftu. Zároveň 

zmenili vykurovací systém z kaloriferov na 

konvektory pod lavicami a pozdĺž stien. 

Jednou z výziev je nájsť priestor pre dostatočné 

množstvo konvektorov dimenzovaných tak, aby 

bolo možné vykúriť kostol na nové teploty (60 ˚C 

teplota prietoku a 30 ˚C spiatočka). 

 

Čítaj viac (v dánskom jazyku): 
The Ministry of Ecclisiastical Affairs Heat Circular: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628 

Danish Energy Agency for district heating: http://sparenergi.dk/forbruger/varme/fjern 

8.2. Diaľkové vykurovanie – pre faru 
Diaľkové vykurovanie je bežným a lacným zdrojom tepla. Väčšina farských budov 

nachádzajúcich sa v oblastiach s diaľkovým vykurovaním, je už napojená, možno s výnimkou 

Saksild Church, stredoveký kostol 

building. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628
http://sparenergi.dk/forbruger/varme/fjern
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oblastí, kde bolo diaľkové vykurovanie inštalované iba nedávno. Čo sa týka vykurovania 

naftou, ak je fara vykurovaná naftou a pôvodný kotol je na hranici svojej životnosti, už sa 

nepovoľuje vymeniť starý naftový kotol za nový podobného typu. Požiadavky sa v rámci 

územia rôznia - v niektorých oblastiach sa vyžaduje pripojenie k diaľkovému vykurovaniu, 

v iných je zase v zásade dovolené inštalovať aj tepelné čerpadlá alebo kotly na drevené 

pelety. V zásade ale, ak je možnosť pripojiť sa k diaľkovému vykurovaniu, tak by mala byť 

jednoznačne preferovaná. Z dlhodobého hľadiska to bude najlacnejšia a najspoľahlivejšia 

alternatíva - a zároveň aj riešenie znamenajúce najväčšie sociálno-ekonomické výhody.  

Zmeny vykurovacieho systému? 

Normálne pri prechode z kotla na naftu alebo zemný plyn na diaľkové vykurovanie nie sú 

potrebné žiadne podstatné zmeny vykurovacieho systému. Treba iba vymeniť kotol za 

jednotku diaľkového vykurovania a inštalovať buď výmenník tepla alebo zásobník teplej 

vody. Ak sa ukáže, že je problematické dosiahnuť chladenie vody diaľkového vykurovania, 

možno bude potrebné realizovať nejaké zmeny, ako výmena termostatických ventilov 

a prípadne aj nedostatočne dimenzovaných radiátorov. V prípade staršieho jednorúrového 

systému by bolo  výhodné prejsť na 2-rúrkový systém, kvôli pohodliu aj kvôli energetickému 

hľadisku, to je ale dosť nákladné. 

Ekonomika 

Cena diaľkového vykurovania od jednotlivých dodávateľov je rôzna, ale zvyčajne je to od 
0,50 do 1,00 DKK na kWh tepla. Okrem toho sú tu fixné poplatky a možno aj pokuta, ak 
chladenie vykurovacej vody nie je dostatočné. Fixné poplatky sa počítajú rôznymi spôsobmi, 
ale zväčša sa pohybujú medzi 4.000 a 10.000 DKK ročne. 
 
Pri inštalácii diaľkového vykurovania sa platí poplatok za pripojenie, ktorého cena sa 
pohybuje medzi 20.000 až 35.000 DKK. 

Čítaj viac (v dánskom jazyku): 
Danish Energy Agency for district heating: http://sparenergi.dk/forbruger/varme/fjernvarme 

8.3. Diaľkové vykurovanie – pre iné farské budovy 

Komunitné centrum 

Väčšina komunitných centier nachádzajúcich sa v oblasti 
s diaľkovým vykurovaním, je už napojená. Niektoré 
menšie budovy sú prípadne vykurované elektrickou 
energiou. Ak sa takéto budovy používajú len 
príležitostne, inštalácia tepelného čerpadla vzduch-
vzduch je lacnejším riešením ako inštalácia kompletného 
vykurovacieho systému pripojeného na diaľkové 
vykurovanie. Ak je budova vykurovaná naftou, prechod 
na diaľkové vykurovanie je relatívne jednoduchý.  
 

Budovy na cintorínoch 
Mnohé malé budovy na cintorínoch sú vykurované elektricky a to aj v prípade, že priľahlý 

kostol je napojený na diaľkové vykurovanie. V takýchto prípadoch je často veľmi nákladné 

prechádzať z elektrického vykurovania na diaľkové, keďže by to znamenalo inštaláciu 

kompletného nového vykurovacieho systému včítane výmenníku tepla, systému regulácie a 

Diaľkové vykurovanie v komunitnom 
centre 

http://sparenergi.dk/forbruger/varme/fjernvarme
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radiátorov. Ak má budova malú spotrebu energie, úspory by boli tiež primerane malé, čo 

znamená, že návratnosť by bola asi v rozmedzí 15 - 25 rokov. 

Ak sú niektoré časti týchto malých budov vykurované elektrickým podlahovým kúrením, je to 

ďalšia komplikácia, pretože zabudovanie nového podlahového vykurovania by bolo veľmi 

nákladné. Riešením by mohla byť inštalácia radiátorov, čo by ale znamenalo chladné podlahy 

v kúpeľniach a šatniach a celkovo zníženie komfortu. 

V niektorých prípadoch sa budova kostola a cintorín nachádzajú v istej vzdialenosti od seba a 

v takýchto prípadoch klásť medzi nimi vykurovacie potrubie by bolo viac menej nemožné. 

Ekonomika 
Cena diaľkového vykurovania od jednotlivých dodávateľov je rôzna, ale zvyčajne je to od 

0,50 do 1,00 DKK na kWh tepla. Okrem toho sú tu fixné poplatky a možno aj pokuta, ak 

chladenie vykurovacej vody nie je dostatočné. Fixné poplatky sa počítajú rôznymi spôsobmi, 

ale zväčša sa pohybujú medzi 4.000 a 10.000 DKK ročne. 

 
Pri inštalácii diaľkového vykurovania sa platí poplatok za pripojenie, ktorého cena sa 
pohybuje medzi 20.000 až 35.000 DKK. 

Čítaj viac (v dánskom jazyku): 

Danish Energy Agency for district heating: http://sparenergi.dk/forbruger/varme/fjernvarme 

  

http://sparenergi.dk/forbruger/varme/fjernvarme
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9. Lekcia 9: Elektrické vykurovanie 

Dá sa vykurovanie elektrinou považovať za obnoviteľný zdroj? 

Veterná energia pokrýva v Dánsku čím ďalej, tým väčšiu časť spotreby elektrickej energie. V 

roku 2015 to bolo viac ako 42% celkovej spotreby elektrickej energie. Ak k tomu pripočítame 

výrobu elektriny pomocou fotovoltických článkov a výrobu elektriny založenú na biomase, 

znamená to že viac, ako 50% celkovej spotreby elektrickej energie je založené na 

obnoviteľnej energii. 

Podiel obnoviteľnej energie sa v nasledujúcich rokoch ešte zvýši, čiastočne kvôli rozšíreniu 

veterných elektrární a čiastočne z dôvodu prechodu časti elektrární z uhlia na biomasu. 

Zvyšnú spotrebu energie pokrývajú elektrárne používajúce fosílne palivá, najmä zemný plyn 

a uhlie. Elektrické vykurovanie preto nemožno definovať ako 100% obnoviteľnú energiu, ale 

asi 50%. 

Konzistentnosť medzi výrobou a spotrebou - veľká výzva 
Výroba elektriny z veterných turbín a fotovoltických článkov sa mení zo dňa na deň. Celková 

spotreba je predvídateľná, ale výrazne sa líši v závislosti od času dňa, času v týždni, vo vzťahu 

k voľným dňom atď. Veľkou výzvou je dosiahnuť, aby výroba a spotreba lepšie zodpovedali. 

9.1. Elektrické vykurovanie – pre kostol 

Asi polovica dánskych kostolov je vykurovaná 

elektricky. Elektrické vykurovanie sa dá ľahko 

rozmiestniť v celej budove kostola, nie je príliš 

viditeľné, podlahy sa nemusia rozkopávať a ani 

iné veľké zásahy do kostola nie sú nevyhnutné. 

Elektrické vykurovanie je tiež ľahko ovládateľné a 

zahrievanie je všeobecne rýchle a presné. To 

vysvetľuje rozšírené používanie tohto typu 

vykurovania.  

Rozvody tepla pri elektrickom vykurovaní 
Ideálne rozloženie tepla sa dosiahne, keď sú 

ohrievače umiestnené pod lavičkami (rúrky  

alebo žiariče) a pozdĺž vonkajších stien (zvyčajne ako elektrické ohrievače alebo panely) 

v hlavnej lodi a na balkónoch. Elektrické vykurovanie môže zabezpečiť aj vyhrievacia plocha 

kalorifera (vzduchové teplo), čo však znamená horšie rozloženie tepla a väčšiu spotrebu 

energie. 

Elektrické vykurovanie pre príležitostne vykurované kostoly, nie pre trvalo 

vykurované kostoly 

Príležitostne vykurované kostoly bez základného tepla dosahujú najnižšie náklady na 

vykurovanie pomocou elektrického vykurovania. Elektrické vykurovanie možno veľmi presne 

riadiť a možno ho vypnúť, keď sa kostol nepoužíva a to bez rizika poškodenia vykurovacieho 

zariadenia mrazom. Spotreba energie môže byť teda veľmi nízka, čo prevažuje nad tým, že 

elektrické vykurovanie je drahšie ako iné formy tepla v prepočte na energetickú jednotku. 

Ideálna distribúcia tepla sa dosiahne, keď 
ohrievače sú inštalované pod lavicami 
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Spotreba energie je relatívne vysoká, ak sa v kostole vykuruje na základnú teplotu a/ alebo 

sa tam koná veľa bohoslužieb. Elektrické vykurovanie je relatívne drahé a v prípade, že sa 

v kostole koná v priemere viac ako jedna alebo dve bohoslužby týždenne, malo by sa zvážiť, 

aké dobré a lacné alternatívy k elektrickému vykurovaniu existujú. 

Elektrické vykurovanie v kombinácii s tepelným čerpadlom? 
Kombináciu elektrického vykurovania a tepelného čerpadla vzduch-vzduch možno zvážiť v 

kostoloch, kde je potrebné vykurovať na základnú teplotu. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 

nemôže pokryť celú spotrebu energie, ale môže pokryť základnú potrebu tepla, ak je správne 

dimenzované. Elektrický vykurovací systém by sa mal teda zapnúť iba vtedy, keď sa kostol 

vykuruje na účel bohoslužby. Vykurovanie pred bohoslužbou sa musí robiť rýchlo, jednak 

kvôli využitiu energie, jednak kvôli zachovaniu kostola a jeho vybavenia. Vyžaduje to, aby 

výkon vykurovacieho systému bol veľmi vysoký - vyšší ako výkon samotného tepelného 

čerpadla vzduch-vzduch. 

Je elektrické vykurovanie kostola trvalo udržateľné? 

Rastúci podiel spotreby elektrickej energie v Dánsku je založený na obnoviteľnej energii, 

najmä na veternej. Napriek tomu sa tu stále nachádzajú elektrárne, ktoré vyrábajú elektrickú 

energiu z uhlia alebo zemného plynu a tie primárne vyrábajú elektrickú energiu počas 

špičkového zaťaženia (čas dňa, kedy je celková spotreba väčšia) a keď nie je vietor. Pomer 

"zelenej energie" a "čiernej energie" teda nie je konštantná hodnota. 

V pracovných dňoch v priebehu dňa a najmä okolo večere je zvyčajne veľký podiel "čiernej 

energie", pretože spotreba je vysoká a elektrárne musia veľa prispievať. Naopak, noci majú 

väčší podiel "zelenej energie", pretože spotreba je nízka a elektrárne nevyrábajú. 

Ak je vykurovanie v príležitostne vykurovaných kostoloch optimálne regulované, prebieha 

hlavne v noci, napr. v nedeľu v noci je podiel "zelenej energie" v elektrickej sieti najvyšší. 

Vtedy sa teda elektrické vykurovanie v kostoloch dá považovať za udržateľnejšie ako 

elektrické vykurovanie vo všeobecnosti. 

Ekonomika 

Pri cene približne 2,10 DKK na kWh je elektrické kúrenie drahým zdrojom tepla. Na druhej 

strane je však možné ho pomerne presne regulovať, takže následkom je minimálny "odpad". 

Elektrické vykurovanie je preto často v príležitostne vykurovaných kostoloch výrazne 

lacnejšie v porovnaní s vykurovaním na báze nafty. 

Príklad 
Stredoveký kostol vo východnom Jutsku bol vykurovaný pomocou kotlov na naftu a 

kaloriferov. Kostol má objem približne 600 metrov kubických a je vyhrievaný asi pre 35 

bohoslužieb ročne. Spotreba nafty je vysoká, priemerne okolo 4500 litrov ročne. Celý 

vykurovací systém bol vymenený a namiesto toho bol zriadený elektrický ohrev. Súčasne bol 

nainštalovaný nový užívateľsky prívetivý systém riadenia, takže teplo môže byť presne 

regulované. 

Celkové úspory sú približne 33.000 DKK ročne. S investíciou približne 650.000 DKK doba 

návratnosti je približne 20 rokov. Doba splácania je v skutočnosti o niečo kratšia, pretože aj 

starý vykurovací systém by bol pravdepodobne potreboval významnú údržbu a opravu, ak by 

sa bol zachoval. Bonusom je, že komfort v kostole to výrazne zlepšilo. 
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Čítaj viac (v dánskom jazyku): 

The Ministry of Ecclisiastical Affairs Heat Circular: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628 

9.2. Elektrické vykurovanie – pre faru 

Ak je celá fara vykurovaná elektricky, odporúča sa zvážiť inštaláciu iného typu vykurovania. 

Dá sa prejsť na tepelné čerpadlo alebo, ak je to možné, diaľkové vykurovanie, pretože 

vykurovanie elektrinou je oproti týmto alternatívam oveľa drahšie. 

Elektrické vykurovanie v podkroví? 

Niektoré, hlavne staršie fary majú podkrovie alebo malé pomocné miestnosti, ktoré sú 

elektricky vykurované. Tieto miestnosti boli zvyčajne prispôsobené na bývanie, archívy alebo 

podobné účely neskôr, ako zvyšok budovy. 

V takýchto priestoroch môže byť rozumným riešením elektrické vykurovanie v prípade, ak je 

účelom predovšetkým zabezpečiť aby  v miestnosti nemrzlo, alebo ak je spotreba vo 

všeobecnosti veľmi nízka. Ak sa ale priestory často alebo dokonca trvale vykurujú na 

normálnu izbovú teplotu, malo by sa preveriť, či je možné pripojiť tieto miestnosti na 

centrálne vykurovanie v zvyšku budovy. 

Ekonomika 

Náklady na vykurovanie elektrinou sa pohybujú okolo 2,10 DKK na kWh, čím sa elektrina 

stáva najdrahšou formou tepla. Pri ústrednom vykurovaní napojenom na diaľkové 

vykurovanie alebo tepelné čerpadlo sa budú ceny pohybovať okolo 40 až 70 centov za kWh 

tepla. 

9.3. Elektrické vykurovanie – pre iné farské budovy 

Mnohé budovy na cintorínoch, učebne a iné malé farské budovy sú vykurované elektrickou 
energiou. To môže byť dobré riešenie pri niektorých budovách, inde ale môže byť výhodné 
inštalovať tepelné čerpadlo alebo ich prípadne pripojiť k diaľkovému vykurovaniu, ak je taká 
možnosť. 
 

Elektrické vykurovanie – vhodné pre 
malé miestnosti v malých budovách  

Elektrické vykurovanie je drahé a malo by sa 
používať iba v trvalo vykurovaných 
budovách, ak nie sú k dispozícii žiadne iné 
možnosti. 
Veľa budov na cintorínoch je vykurovaných 

elektricky. V malých samostatných 

priestoroch je to často jediné rozumné 

riešenie. Ak však sú v objektoch veľké 

priestory alebo množstvo malých miestností 

navzájom prepojených, treba zvážiť inštaláciu 

tepelného čerpadla vzduch-vzduch. 

Niektoré učebne a malé farské budovy sú 

vybavené elektrickým ohrevom, ale nie sú trvalo vykurované. Ak sa v budove udržiava 

V malých priestoroch, ako napr. verejné WC, môže byť 

vykurovanie elektrinou dobrým riešením  

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628
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základná teplota, môže byť často výhodné inštalovať tepelné čerpadlo vzduch-vzduch v 

kombinácii s existujúcim elektrickým vykurovaním. Tepelné čerpadlo dokáže zabezpečiť 

denné vykurovanie a pravdepodobne tiež zvládne vykurovanie pred aktivitou v budove. 

Počas činnosti môže byť tepelné čerpadlo vypnuté, ak je jeho hluk rušivý, a môžu byť 

zapnuté elektrické radiátory, aby sa  teplota až do skončenia stretnutia alebo aktivity 

udržala.  

Ekonomika 

Elektrické vykurovanie stojí okolo 2,10 DKK/kWh, z čoho sa dá ešte odpočítať daň za 

elektrinu. Čistá cena elektrického vykurovania objektu na cintoríne je zvyčajne okolo 1,50 

DKK/kWh. 

Na porovnanie, teplo vyrobené tepelným čerpadlom vzduch-vzduch stojí asi 40-50 

centov/kWh. 

Príklad 

Objekt na cintoríne má celkovú spotrebu elektriny na vykurovanie 3.000 kWh ročne. Plánuje 

sa, že v budúcnosti bude 2.500 kWh pokrytých tepelným čerpadlom, zvyšných 500 kWh sa 

minie na malom verejnom WC so samostatným vchodom. To povedie k úsporám okolo 2.750 

DKK ročne. Pri investícii približne 16.000 DKK bude návratnosť menej ako 6 rokov. 

V malých miestnostiach v malých budovách, ako sú verejné toalety, môže byť elektrické 

vykurovanie dobrým riešením, pretože je príliš nákladné prechádzať na inú formu tepla. 

 

  



151 
 

10. Úlohy 
Odpovedajte na otázky týkajúce sa nasledujúcich 10 prípadov na základe informácií, ktoré 
ste sa dozvedeli v predchádzajúcich kapitolách. 

1. Stredoveký kostol so starým kotlom na naftu  

Kostol je zo žuly, bol postavený v roku 1100 a má objem asi 800 m3. Nachádza sa v malej 
obci bez diaľkového vykurovania. Koná sa v ňom približne 35 náboženských obradov do roka. 
 

Kostol je vykurovaný naftou. Kotol bol inštalovaný na začiatku sedemdesiatych rokov 
minulého storočia, má teda okolo 45 rokov. Teplo je distribuované radiátormi v kostole. 
Systém vykurovacích telies je poddimenzovaný, a preto je teplota prívodu zvýšená na 80 ° C, 
takže doba ohrevu nie je príliš dlhá. 
 

Kotol začína strácať vodu, je treba ho vymeniť. Nádrž na naftu je rovnako stará ako kotol, je 

preto tiež potrebné ju vymeniť. 

 

Aký druh vykurovania by ste odporučili mestskej rade? 

Kotol je situovaný v budove na cintoríne a ohrieva aj túto budovu, ktorá má tri malé 

miestnosti: obedovú miestnosť, toaletu a spoločenskú miestnosť. 

 

Ako by mala byť táto budova vykurovaná v budúcnosti? 

2. Stredoveký kostol s novším kotlom na naftu  

Kostol bol postavený okolo roku 1200 a má objem cca. 1000 m3. Nachádza sa vo veľkej 
dedine a často sa používa - ročne je tam  okolo 125 náboženských obradov. Vykurovanie 
kostola zabezpečuje cca. 10-ročný kotol. Ten istý kotol vykuruje aj budovy na cintoríne, zatiaľ 
čo fara, umiestnená vedľa kostola je vykurovaná vlastným kotlom na naftu. Tepelný komfort 
je vysoký, ale vysoké sú zároveň aj účty za vykurovanie. V dedine nie je diaľkové vykurovanie. 
 
Viete navrhnúť lacnejší typ vykurovania kostola? 

Ako si myslíte, že by mohli byť v budúcnosti vykurované objekty na cintoríne a fara? 

3. Novší kostol na zemný plyn 

Kostol bol postavený v roku 1895 z červených tehál. Objem kostola je ca. 600 m3, čiže jedná 
sa o menší kostol, používaný približne raz za týždeň. V súčasnosti je kostol vykurovaný 
zemným plynom, ale obec rozhodla, že to chce zmeniť. Ponúka sa možnosť napojenia sa na 
diaľkové vykurovanie v susedstve. (nie je to však povinnosť) 
 

Kostolu sa tiež ponúka možnosť napojiť sa na diaľkové vykurovanie. Zvolili by ste si aj Vy 

toto riešenie, alebo budete hľadať iné? 

 
Plynový kotol je umiestnený v miestnosti vedľa priestorov pre zamestnancov cintorína, ktoré 
sú však vykurované elektricky. Na vykurovanie veľkej miestnosti pre zamestnancov a dvoch 
menších sociálnych zariadení sa spotrebuje ročne 3,500 kWh elektriny.  
 

Ako by mali byť v budúcnosti tieto priestory vákuované? 
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4. Stredoveký kostol na predmestí 

Kostol bol predtým umiestnený mimo mesta, ale medzičasom sa mesto rozrástlo a dnes sa 
kostol nachádza na okraji rezidenčnej štvrte s diaľkovým vykurovaním. V kostole inštalovali 
nové elektrické vykurovanie pred asi 10 rokmi. 
 

Vo farnosti žije veľa ľudí a v kostole je veľa aktivít, v priemere 2-3 krát týždenne. Okrem toho 
v kostole často skúša organista. Organista a farský výbor sa dohodli, že v kostole sa bude 
udržiavať základná teplota okolo 12 ° C pre zaistenie tepelného komfortu. Teraz je ale farský 
výbor presvedčený, že vykurovať kostol je veľmi nákladné. 
 

Čo by mal farský výbor urobiť? 

Objekt pre pracovníka cintorína je tiež vykurovaný elektricky. V tomto objekte sa nachádza 
pekný veľký priestor s rozlohou 25 m2, s malým WC. 
 

Čo by ste navrhli, aby farský výbor urobil, ak chcú ušetriť energiu? 

5. Fara so starším kotlom 

Fara bola postavená v polovici 18. storočia a nachádza sa vo veľkej záhrade vedľa cintorína. 
Budova je vykurovaná starou olejovou pecou, ktorá je v suteréne. V blízkosti farského domu 
nie sú žiadne malé budovy. Kostol je vykurovaný novým elektrickým vykurovacím systémom 
 

Fara má rozlohu asi 350 m2 a žijú tam 4 ľudia. Pred piatimi rokmi, keď sa farár premiestnil, 
bola budova rekonštruovaná a zateplená. Farár si želá, aby sa fara vykurovala viac 
ekologickým spôsobom. 
 

Aký druh vykurovania by bol vhodný? 

Farár by si prial inštalovať veľký fotovoltický systém, ktorý by pokryl väčšinu spotreby 
elektrickej energie. 
 

Bude to dobrý nápad? 

 

6. Fara, pamiatkovo chránená budova  

Fara je - po kostole - najstaršia budova vo farnosti. Pred 25 rokmi bola zapísaná ako kultúrna 
pamiatka a odvtedy neboli vykonané žiadne zmeny ani žiadna rekonštrukcia. 
 
Faktúry za vykurovanie sú vysoké. Budova je ohrievaná olejovou pecou, ktorá sa nachádza v 
nevykurovanej budove vedľa fary. Na záhrade farského domu sa nachádzajú veľké staré 
stromy. 
 

Fara zvažuje zmenu starého olejového kotla na nový olejový kotol s vyššou účinnosťou. 

Máte iné návrhy? 

 

Bolo rozhodnuté, že fara musí byť obnovená tak, aby bola energeticky úspornejšia. Zateplí sa 
podkrovie a položia sa nové podlahy s izoláciou a podlahovým kúrením. 
 

Ovplyvní to Vašu voľbu nového vykurovacieho systému? 
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7. Fara, novšia budova 

Fara bola postavená v roku 1972, nachádza sa spolu s ostatnými obytnými domami v obci, 
obvodové steny sú z červených tehál. Dom je vykurovaný olejom. V oblasti existujú plány na 
zavedenie diaľkového vykurovania, nie však v horizonte niekoľkých rokov. Keď sa diaľkové 
vykurovanie začne realizovať, bude povinné sa pripojiť v lehote 10 rokov. 
 

Na fare žijú 4 ľudia a farár tam má aj svoju kanceláriu.  

Cirkevná rada rozhodla, že nechce nahradiť pec na olej, ale je zároveň pripravená zrealizovať 
nejaké investície, ak by to prinieslo zníženie faktúr za vykurovanie.  
 
Ktoré zariadenia je možné kombinovať s pecou na olej, aby sa dosiahlo zníženie faktúr za 

vykurovanie? 

 

8. Fara s veľkou učebňou 

Fara a učebňa sú vykurované zemným plynom. Učebňa sa zvyčajne používa iba raz týždenne, 

preto je kúrenie väčšinu času vypnuté. Keď je potrebné učebňu vykúriť, trvá veľmi dlho, kým 

sa dosiahne komfortná teplota, čo spôsobuje vysokú spotrebu energie. 

 

Mala by učebňa byť stále vykurovaná zemným plynom, alebo sú tu aj iné riešenia? 

Používanie zemného plynu je povinné, takže nemôžu prejsť na iné palivo, ale je možné 

pridávať ďalšie zdroje energie. 

 

Aký druh obnoviteľného zdroja by sa dal navrhnúť? 

Za akých okolností by to bolo výhodné? 

 

9. Učebňa s elektrickým vykurovaním 

Fara je vykurovaná geotermálnym systémom, ktorý bol inštalovaný pred 2 rokmi namiesto 

olejového kotla. Učebňa sa nachádza pár metrov od fary, ale je vykurovaná elektricky. Farár 

sa raz týždenne stretá so svojou triedou v obývacej izbe. Okrem toho sa tam konajú mesačne 

1 - 2 stretnutia. Keď sa učebňa nepoužíva, farár zníži teplotu na 14 ° C. 

Farár a cirkevná rada by chceli šetriť energiu, ale nie sú si istí, aké by malo byť správne 

riešenie pre učebňu. 

 

Ako sa dajú dosiahnuť úspory pri vykurovaní učebne? 

Kňaz žije so svojou manželkou, ale nemajú deti. 

 

Sú spokojní s novým geotermálnym systémom, ale zvažujú, či by mohli ušetriť ešte viac 

inštaláciou solárnych alebo fotovoltických článkov. 

 
Akú radu by ste im dali? 
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10. Komunitné centrum so starou pecou na olej 

Komunitné centrum sa nachádza v bývalej fare. Dom má prízemie a prvé poschodie, ale iba 

prízemie je používané a vykurované. Aktivity v objekte sú organizované niekoľko krát 

týždenne.  

 

Komunitné centrum je vykurované starou olejovou pecou, pričom olej je používaný veľmi 

neefektívne. 

 

Cirkevná rada prerokovala rôzne iné riešenia, ale zatiaľ sa nerozhodla. 

 
Aký druh vykurovania by ste navrhovali? 

 

Jeden z členov Cirkevnej rady si myslí, že by mali byť tiež inštalované solárne panely.  

 

Aj vy by ste navrhli solárne panely? 
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Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na 

Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku 
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Úvod 
Cirkvi vo vidieckych oblastiach sú často vlastníkmi zeme z tak povediac historických dôvodov. 

Vlastnia polia a lesy, lúky, živé ploty a iné nevyužívanie územia tzv. „brownfields“. Kým orná 

pôda je zväčša dávaná do nájmu farmárom ktorí ju kultivujú, o les sa stará cirkevná 

komunita. Záujem o les a veci s ním spojené je v cirkevnej komunite pomerne malý.    

Cirkvi, teda aj Evanjelická cirkev v Strednom Nemecku, prevádzkujú vzdelávacie inštitúcie, 

ktoré sa často nachádzajú vo veľmi idylickom prostredí a ktoré ponúkajú širokú škálu 

vzdelávacích podujatí a tréningových kurzov pre všetky vekové skupiny. 

Základnou myšlienkou prezentovaného vzdelávacieho programu je preto skĺbiť obidva tieto 

fakty dokopy -  uvedomenie si dôležitosti lesa a krajiny prostredníctvom cirkevných  

vzdelávacích inštitúcií. Centrálnou otázkou je: ako môžu les a okolitá krajina byť užívané 

trvalo udržateľným spôsobom a zároveň prispievať k zlepšovaniu sociálnej situácie 

znevýhodnených ľudí vo vidieckych oblastiach.   

Tento vzdelávací program poskytuje účastníkom teoretické vedomosti a praktické zručnosti 

pre úspešný rozbeh a implementáciu ich vlastných projektov. Hlavné zameranie projektov 

má byť na využitie lesa, ovocného sadu a dreva všeobecne. Trvalo udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov a získané kompetencie v projektovom manažmente by mali umožniť 

účastníkom vedieť lepšie sa kontaktovať a zlepšiť svoju účasť na sociálnom živote vo 

vlastnom regióne. Naskytuje sa tiež možnosť, že časť ich príjmu by mohla byť generovaná 

z trvalo udržateľných projektov.    

Vzdelávací program je zacielený na sociálne znevýhodnených ľudí ( zväčša starších ako 45 

rokov) vo vidieckych oblastiach. Bol testovaný v Národnom parku Dübener Heide vo 

Východnom Nemecku. Znevýhodnenie môže mať rôzne príčiny: dlho trvajúca 

nezamestnanosť, nedostatok kontaktov a integrácie, nepoznanie prostredia (novo prišlé, 

vylúčené osoby), neisté zamestnanie (slabo platené, príp. dočasné zamestnanie)  

Hlavným cieľom tohto vzdelávacieho programu je predovšetkým poskytnúť vedomosti 

o vzájomných väzbách v lesnom ekosystéme a o jeho využiteľnosti. Zahŕňa tiež schopnosť 

získavať vedomosti, keďže väčšina účastníkov má skúsenosti s učením dávno za sebou a tieto 

skúsenosti často nekorešpondujú s prístupmi modernej pedagogiky. Predovšetkým by malo 

byť posilnené trénovanie odbornosti, ako  aj metodologické a sociálne kompetencie. 

Program ponúka rôzne metodologické prístupy a početné individuálne a skupinové cvičenia 

s možnosťou prezentovania výsledkov.  Zažitie úspechu posilňuje sebavedomie účastníkov.  

Tento vzdelávací program je vhodný tak pre cirkevné ako je pre sekulárne vzdelávacie 

inštitúcie.  
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Štruktúra vzdelávacieho programu  

Každý seminár tohto vzdelávacieho programu začína popisom obsahu. Nasleduje vysvetlenie 

príslušných vzdelávacích cieľov. V tretej sekcií sa naučíte ako postupovať, ktoré individuálne 

aktivity nasledujú a ktoré pomôcky budú potrebné. Sú popísané individuálne učebné metódy 

ako aj potrebný čas. 

Niektoré úlohy obsahujú výskumnú časť. Malo by byť zaistené, že účastníci majú prístup na 

internet a že je k dispozícií vhodná literatúra. Zoznam odporúčanej literatúry je uvedený na 

konci.  

Sekcia "Iné" ukazuje možnosti rozšírenia témy a možné praktické uplatnenie pre účastníkov.   

Na konci každého seminára sú otázky, aby sa dal overiť učebný pokrok. Preskúšanie by sa 

malo uskutočniť na konci každého seminára, začína sa individuálnou prácou a pokračuje 

prácou v skupinách. Táto diskusia v skupine pomáha prehlbovať vedomosti a vymieňať si 

praktické skúsenosti. Preskúšanie by malo trvať 1 hodinu.  

Poznámky k vzdelávaciemu programu 
Vzdelávací program obsahuje 12 celodenných podujatí so šiestimi témami. Sú rozdelené do 

teoretickej a praktickej časti. Odporúča sa plánovať dvojdenné semináre (teória a prax). Pre 

prax je potrebné vhodné miesto (les, sad...), ideálne je, ak sú v blízkosti učební pre 

teoretickú časť. Ináč je nevyhnutné zahrnúť presuny z miesta teoretickej časti na miesto 

praktickej časti do trvania seminára.  

Ak priestory použité na praktickú časť nie sú vlastníctvom vzdelávacej inštitúcie je potrebné 

opýtať sa vlastníkov a vyžiadať si ich súhlas. Odporúča sa mať súhlas v písomnej forme. 

V niektorých prípadoch sú potrebné zdravotné a bezpečnostné inštrukcie. Do niektorých 

praktických častí musia byť zapojení experti. Napr. práca s motorovou pílou vyžaduje 

patričnú kvalifikáciu. Ak je to pre účastníkov vzdelávacieho programu zmysluplné, tréning 

môže byť rozšírený o doplnkový seminár „práca s motorovou pílou“.  

V nasledujúcom nájdete jednotlivé semináre vzdelávacieho programu. Poradie musí byť 

dodržané, obsah jednotlivých častí na seba nadväzuje.  

  



158 
 

1. Povaha a sociológia lesa  

1.1. Obsah 

Seminár poskytne účastníkom prehľad o lesnom ekosystéme ako časti človekom vytvorenej 

kultúrnej krajiny Centrálnej Európy a ako súčasti prírodnej rovnováhy, živej komunite 

a trvalo udržateľnom organizme, ktorý na rozdiel od ostatných prvkov kultúrnej krajiny 

nezávisí od nás. Naopak my ľudia závisíme od neho!  

Teoretické vedomosti o povahe lesa, o rozmanitosti viditeľných aj neviditeľných sietí jeho 

organických a anorganických súčastí sú nevyhnutnou podmienkou pre jeho starostlivý 

manažment a rozvoj. Čisto ekonomické záujmy nemôžu postačovať! Tento základný 

poznatok sa učí prostredníctvom lekcií a dialógov a rozširuje sa lokálnym overovaním faktov.   

Ako prídavok k získavaniu faktických a teoretických vedomostí, emócie účastníkov by mali 

byť tiež zapojené prostredníctvom ich vlastných dojmov a vnemov počas exkurzií. Les 

ponúka šancu chápať ho priamo ako živú súčasť celku – dokonca aj v jeho zraniteľnosti. 

V tomto ohľade môže byť vyvolaný /alebo posilnený pocit zodpovednosti za les. 

Poznatok o vysoko komplexnom vzťahu sa má účastníkom odovzdávať spolu s motiváciou 

podľa toho aj jednať. Toto kladie špeciálne požiadavky na prípravu, dohľad a spoločné 

vyhodnocovanie exkurzií.  

1.2. Ciele vzdelávania 

Ciele seminára sú: 

• pochopiť les ako živý organizmus, 

• pochopiť  vysokú komplexnosť vzťahov jeho organických a anorganických súčastí  

• uvedomiť si zraniteľnosť tohto organizmu  

Získať základné vedomosti o funkciách lesa: sanácia spodných vôd, ochrana proti vetru, 

prevencia proti erózií pôdy a lavínam, les ako filter vzduchu, všestranné zdravotné 

a rekreačné funkcie lesa. 
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1.3. Program seminára 

1.3.1. Teória: Základné vedomosti o téme lesa 

Seminár trvá jeden deň (8 hodín), je rozdelený do štyroch blokov po 90 minút s primeranými 

prestávkami. 

Požaduje sa konvenčné vybavenie pre mítingy a moderovanie (projektor, obrazovka, počítač, 

tlačiareň, kopírka pre rozmnožovanie podkladov) 

1.3.1.1. Definícia. Kedy je les lesom? 

Cvičenie 1: Spoločné odvodenie 

Úloha: Úlohou je zjednotiť účastníkov ohľadom témy a zistiť ich skúsenosti a vedomosti o 

nej. 

Metóda: Zozbieranie kľúčových slov vyvolávaním. Asistent zaznamenáva kľúčové slová na 

tabuli.  

 

Cvičenie 2: Vytvor vlastnú definíciu 

Úloha: Na základe prvej časti účastníci vytvárajú vlastnú definíciu v malých skupinách (3-4 

osoby) 

 

Cvičenie 3: Porovnanie 

Úloha: Porovnaj vlastnú definíciu s ostatnými. Kde sú podobnosti? Kde sú rozdiely? Za týmto 

účelom sú ako šablóny pripravené vzorové definície.  

Metóda: Individuálna práca. Následne sú výsledky analyzované v pléne. 

1-Práca v borovicovom lese. Foto: S. Höhne 
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Dva príklady definícií lesa: 

Ekologická definícia: 

Stromy sú dôležitou jednotkou v živote lesa. Ale skupina stromov nevytvára ani ekosystém 

lesa, ani les v užšom význame slova. Iba vtedy, keď stromy sú tak nahusto a je ich tak veľa, že 

sa vytvorí typická lesná klíma ( teplota je viac vyvážená, pohyby vzduchu a intenzita svetla sú 

nižšie a vlhkosť vyššia) dá sa hovoriť o lese. Park teda nie je les. Organizácia OSN pre výživu a 

poľnohospodárstvo (FAO) hovorí o lesoch, keď stromy vo veku zrelosti sú najmenej tri metre 

vysoké v studených oblastiach, najmenej sedem metrov vysoké v miernych oblastiach a 

najmenej 10% pôdy je zatienenej stromami. 

Právna definícia: 

Podľa § 2 nemeckého Lesného zákona: 

(1) Pre účely tohto Zákona, lesom je akékoľvek územie pokryté lesnými stromami. Lesom sa 

teda rozumie aj územie na ktorom sa zbierajú plody, lesné cesty, oblasti a živé ploty, lesné 

lúky, prírodné lokality, lokality na ktorých sa uskladňuje drevo a iné s lesom spojené oblasti.  

(2) Lesom pre účely tohto Zákona nie sú: 

Územia, na ktorých sa pestujú stromy s cieľom skorého vyrúbania a s dobou rastu nie viac 

ako 20 rokov ( krátkodobé plantáže)  

Územia s populáciou stromov, ktoré ale zároveň slúžia pre kultiváciu poľnohospodárskych 

produktov.  

Federálny Lesný zákon je rámcový zákon, federálne štáty majú svoje vlastné Lesné zákony. 

Tieto sú dostupné na internete na stránkach príslušných lesných úradov.  

1.3.1.2. Lesy v strednej Európe  

Potenciálne prírodná vegetácia 

Potencionálne prírodná vegetácia (PPV) je definovaná ako finálne štádium vegetácie, ktoré 

by sa dalo očakávať bez akéhokoľvek ľudského zásahu v príslušnej oblasti. Potencionálne 

prírodná vegetácia sa líši od prvotnej vegetácie, ktorá existovala v pôvodnej krajine bez 

zásahu človeka. A líši sa tiež od rekonštruovanej prírodnej vegetácie, ako by táto bola 

existovala v dnešných klimatických podmienkach bez ľudskej intervencie. Potencionálne 

prírodná vegetácia sa tiež líši od klimaxovej vegetácie, ako záverečnej po sérií sukcesií, 

pretože proces sukcesie môže zmeniť lokalitu. Napr. potencionálne prírodná vegetácia 

eutrofického jazera je vodná rastlina nie tŕstie alebo jelša, ktoré ale v oblastiach eutrofických 

jazier1 môžeme dnes nájsť. 

Cvičenie 1: Robiť výskum v malých skupinách  

Úlohy: 

A) Pochopiť názov PPV a jeho porovnanie s prvotnou  a rekonštruovanou vegetáciou. 

B) Popísať PPV v konkrétnej lokalite ( napr. vlastné mesto)  

C) Prezentácia výsledkov v pléne 

                                                           
1 Source:  Reinhold Tüxen: Today's potential natural vegetation as the subject of vegetation mapping. In: Applied 
Plant Sociology 13, 1956, ISSN 0174-8564, S. 5–42. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhold_T%C3%BCxen
http://dispatch.opac.dnb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0174-8564
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Ekosystém les: 

Les ako ekosystém má významný vplyv na globálnu klímu. Stromy v lesoch absorbujú 

kysličník uhličitý z ovzdušia a uvoľňujú kyslík. Prispievajú tak k udržiavaniu biosféry na zemi.  

Pôda v lesnom ekosystéme:  

Lesná pôda je živá! V hrsti zeminy žije viac živočíchov než ľudí na celej zemi. Dážďovky, 

mnohonožky, améby, roztoče,  hlísty, rôzne baktérie, huby a riasy sú zodpovedné za rozklad 

organických substancií. Tak sa živiny z mŕtveho organického materiálu stávajú znovu 

dostupnými pre rastliny. 

Jednou z najviac úrodných prísad pôdy je humus. Táto tmavo hnedá až čierna pôda sa tvorí v 

priebehu pár týždňov rozkladom organického materiálu. Vysoký počet mikroorganizmov 

a dostatok rozpusteného dusíka robia túto pôdu obzvlášť hodnotnou pre rast rastlín. V 

listnatých lesoch v miernych šírkach sa vrstva humusu tvorí priebežne. Dážďovky 

zabezpečujú, že vrstva humusu sa priebežne prevzdušňuje, čo opätovne podporuje proces 

rozkladu aeróbnymi baktériami.  

Niektoré dobre známe stromy: 

Javor, breza, dub, jelša, jaseň, smrek, hrab, lipa, borovica, topoľ, červený buk, jedľa, brest, 
vŕba 

Hladiny lesa 

Na základe maximálnej výšky rastu rastlín sa v ekosystéme lesa vytvárajú diferencované 
vrstvy. V tomto kontexte sa často rozlišuje – podobne ako pri dome - medzi piatimi rôznymi 
úrovňami: suterén, prízemie, 1. poschodie, 2. poschodie a najvyššie poschodie. 
 

Najvyššie poschodie: hladina stromov 

Horná vrstva je tvorená hladinou stromov. Podľa typu rozdeľujeme listnatý, ihličnatý alebo 

zmiešaný les. Listy zvyčajne tvoria hustú vrstvu a zabraňujú tak veľkému množstvu svetla 

preniknúť až na zem. V úrovni hladiny stromov možno nájsť iba vtáky, šplhajúce sa zvieratá, 

hmyz a popínavé rastliny. 

Výška: 4 až 30 metrov 

Vyskytujúce sa rastliny: stromy 

Zvieratá: veverička, sova, netopier, ďateľ 

 

2. poschodie: hladina krovín 

Krovinná vrstva sa skladá z rôznych kríkov a tiež mladých stromov. Kríky sú len zriedka vyššie 

ako tri metre. V tejto vrstve sú často hniezda hniezdiacich vtákov. 

Výška: 1 až 3 metre 

Vyskytujúce sa rastliny: kry, mladé stromy 
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Zvieratá: drozd, salašník, jeleň, motýľ 

 

1. Poschodie: hladina rastlín 

Prechod medzi bylinnou a krovinovou vrstvou je pomerne plynulý a je možné ho spozorovať 

iba pri bližšej kontrole. Zvyčajne tu môžu existovať len rastliny, ktoré sú buď skoré (kvitnúce 

na jar, predtým ako stromy vytvoria tieň), alebo rastliny ktoré znášajú polotieň až tieň. 

Výška: 0 až 1 metrov 

Vyskytujúce sa rastliny: trávy, byliny, malé rastliny, kvety 

Zvieratá: líška, zajac, jeleň, diviak 

 

Prízemie: hladina machov 

Ako vrstva machu sa opisuje iba tá vegetácia, ktorá je priamo na pôde a nerastie do výšky. 

Patria sem len machy, lišajníky a malé huby. V tejto vrstve vrátane priľahlej humusovej 

vrstvy v pôde sa nachádza väčšina druhov hmyzu 

Výška: 0 až 0.1 metrov 

Vyskytujúce sa rastliny: lišajníky, machy, huby 

Zvieratá: mravce, chrobáky, pavúky, hady 

 

Suterén: hladina koreňov 

Koreňová vrstva zahŕňa všetky podzemné vrstvy. V závislosti od regiónu môže koreňová 

vrstva dosahovať až do hĺbky 25 metrov. Samotná pôda pozostáva z úrodnej humusovej 

vrstvy. 

Výška: -5 až 0 metrov 

Vyskytujúce sa rastliny: iba korene rastlín a hľuzy 

Zvieratá: napr. európsky škrečok, myš, krt a dážďovka 
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Cvičenie 2: Krátka prezentácia 

Úloha: Každý si vyberie čiastkovú tému z komplexného ekosystému lesa a vypracuje krátku 

prezentáciu, ktorú potom prezentuje v pléne. 

1.3.2. Praktický seminár 1 

Seminár je plánovaný ako 8 hodinová exkurzia s tromi hlavnými komponentami: 

A) Vedecký prístup (2 hodiny) 

B) Exkurzia so sprievodcom (2 hodiny) 

C) Učiť sa čítať les (2 hodiny) 

Na záver sa v rámci skupiny urobí vyhodnotenie exkurzie.  

 

A) Vedecký prístup 

Cieľ: Zachytiť fyzické dáta lesa na rôznych miestach ( na okraji lesa, vnúti a v samotnom 

centre) a diskutovať o výsledkoch. 

Potrebné materiály: teplomer,  vlhkomer 

Znalosť pozadia: 

V Nemecku je ročný priemer zrážok 700 mm (= liter na meter štvorcový), ale tieto priemerné 

hodnoty sa môžu veľmi líšiť. Približne 70% tohto množstva sa vráti do atmosféry 

prostredníctvom procesu odparovania. V tomto množstve je zahrnuté odparovanie v 

dôsledku fotosyntézy, odparovanie vody uloženej v oblasti koruny a odparovanie z pôdy. 

Zvyšná časť zrážok vytvára nové podzemné vody 
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Početné dutiny vytvárané koreňmi a pôdnymi organizmami absorbujú vodu ako špongia 

a iba pomaly ju púšťajú do spodných vôd. Ako dôsledok sa škodlivé látky (napr. ťažké kovy ) 

vyfiltrujú a z vody sa stáva pitná voda. Listnaté lesy vo všeobecnosti majú silnejší filtračný 

efekt ako ihličnaté lesy, pretože listy sa môžu rozkladať rýchlejšie ako ihličie. Humusová 

vrstva pod listnatým lesom je preto silnejšia, môže absorbovať viac látok a tak ich odstrániť z 

vody. 

Početné dutiny v lese poskytujú aj vysokú kapacitu na uskladnenie vody. Vrchných 10 

centimetrov pôdy bohatých na humus je schopných absorbovať a uložiť až do 50 litrov 

dažďovej vody v krátkom čase. To umožňuje lesu zmierňovať najväčšie zrážky a významne 

prispievať k ochrane pred povodňami. Filtrovaná a uskladnená voda z lesa tvorí približne 

70% celonárodných zásob pitnej vody. Les je teda naším najväčším rezervoárom sladkej 

vody. 

 

B) Exkurzia so sprievodcom: 

Potrebné materiály: Účastníci môžu po ceste zbierať materiál, ktorý považujú za prírodný 

(listy, kamene, ovocie ...) 

Les je jedným z najprirodzenejších biotopov v strednej Európe. Existuje tu veľká rozmanitosť 
flóry a fauny, ale zodpovedajúco bohaté je aj množstvo senzorických dojmov, tvarov, farieb 
a priestorov. Skúmanie, objavovanie a formovanie tejto rozmanitosti je cieľom tohto 
cvičenia. 
 

Pedagogicky riadené výlety do lesa umožňujú ľuďom objavovať a prežívať prírodu hravo, so 
všetkými zmyslami. Les poskytuje dostatočne veľký priestor na podnecovanie fantázie a 
tvorivosti. Nič nie je prefabrikované. "Dobrodružné ihrisko les" vždy čaká na nové úlohy, 
experimenty, pozorovania a nápady. Ďaleko od akejkoľvek nadmernej stimulácie účastníci 
vnímajú lepšie svoje sily a zažívajú svoje individuálne možnosti a obmedzenia. 
 

Nápady pre všetky zmysly 

• Bilancovať na kmeni stromu na okraji cesty. 

• Hádzanie borovicových šišiek. Kto hodí najďalej? Alternatívne sa môže hádzať na cieľ 

označený na zemi palicou. 

• Všetci účastníci zavrú oči. Každý z nich popíše zvuky, ktoré počuje. 

• Do košíku dajte rôzne materiály: borovicovú šišku, palicu, mach, dubový list, ihličie 

z borovice, koreň. So zavretými očami sa účastníci pokúšajú hádať o aký objekt ide iba podľa 

hmatu. 

• Rozpoznať strom so zavretými očami: Zakryte účastníkovi oči látkou a zaveďte ho ku 

stromu. Má minútu na to, aby strom ohmatal rukami. Potom ho zatočte okolo osi, kým 

nestratí orientáciu. Odstráňte pásku. Bude vedieť nájsť ten istý strom znovu?  

Nápady na lesné hry 

• Lesná pamäť: Umiestnite asi 10 rôznych lesných materiálov ma zem: borovicovú šišku, 

listy, palice. Každý si môže  rýchlo zapamätať veci. Potom veci prikryte látkou a jednu z vecí 

odstráňte. Zistia účastníci čo chýba? 
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• Vytvorte dočasný obraz lesa. Načrtnite rám obrazu na zemi. Použijúc prírodné materiály, 

ktoré boli zozbierané po ceste lesom, všetci spolu „namaľujte“ fantazijný obraz lesa.  

 

C) Učiť sa čítať les 

Cieľ: Kombinovať senzorické skúsenosti s vedeckými poznatkami, s cieľom lepšie pochopiť 

lesný ekosystém.  

Potrebné materiály: „Sprievodca“ a iné klasifikačné materiály 

Je doporučené pozvať experta na túto časť exkurzie, napr. lesníka alebo lesného pedagóga.  

Počas prechádzky lesom treba venovať pozornosť všetkým stopám. Môžu to byť: 

exkrementy, stopy krmiva, stopy boja atď. V lete obsahuje vlhká a ílovitá pôda veľa stôp. V 

zime zase sneh poskytuje mimoriadne dobrú možnosť detekovať stopy života vo voľnej 

prírode. 

Na konci dňa účastníci majú zdieľať svoje skúsenosti. Na tento účel je užitočné zhromaždiť sa 
na vhodnom mieste v kruhu a nie najskôr klásť otázky, ale požiadať účastníkov, aby povedali, 
čo na nich najviac zapôsobilo. Následne sa môžu klásť otázky a dávať na ne odpovede. 
Reflexia slúži na prehĺbenie skúseností, na racionálnej i emocionálnej úrovni. 
 

Poznámka k exkurzií: 

Každý sám je zodpovedný za správne oblečenie a pevnú obuv, ako aj pitný režim počas 

exkurzie.   

 

Exkurzie so „Sprievodcom“ a rôznymi klasifikačnými príručkami 

„Sprievodca“ sa vo všeobecnosti využíva na určovanie druhov zvierat, rastlín, húb alebo 

iných organizmov. Určovanie sa rozlišuje podľa štruktúry, postupu určovania, cieľovej 

skupiny a použitých vedeckých postupov. 

Pre nadšeného laika je k dispozícii veľké množstvo dobre ilustrovaných kníh, pri ktorých 

určovanie druhov závisí predovšetkým na celkovom vzhľade alebo charakteristických, ľahko 

rozpoznateľných individuálnych znakoch (napr. farba kvetov rastlín). V závislosti od 

podrobností knihy sa toto dopĺňa ilustráciami a / alebo opismi charakteristických vlastností 

jednotlivých druhov, aby nedošlo k zámene. 

Klasifikačné príručky, ktoré obsahujú iba fotografie môžu skôr viesť k nesprávnemu určeniu 

druhu.  

Klasifikačné príručky pre čisto vedecké účely sú zväčša bez ilustrácií a sú teda pre laika úplne 

nevhodné.   

1.4. Prídavný modul 1 

V závislosti od kvalifikácie účastníkov, technických možností na mieste, ako aj časového 

rámca je možné naplánovať návrh nástenky alebo vytvorenia lesného vzdelávacieho 

chodníka.  
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1.5. Preskúšanie  - otázky 1 

 

1. Čo sú súčasti lesného ekosystému? 

 

2. Čo je " genius loci“ daného miesta"? 

 

3. Aký je rozdiel medzi skupinou stromov na kraji lesa a v jeho strede?  

 

4. Prečo je ochrana pôdy taká dôležitá? 

 

5. Aká je úloha lesa pri zachovaní rovnováhy vo vodnom cykle? 

 

6. Ako môže vlastník lesa prispieť k jeho prirodzenému rozvoju? 
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2. Živé ploty, „prsty na ruke lesa“ (Hermann Benjes) 

2.1. Obsah 

Na seminári sa účastníci učia o prepojení lokalít so živými plotmi ako komponentmi kultúrnej 

krajiny (história, význam, ohrozenie). 

To, ako každý účastník môže prispieť k zachovaniu a rozšíreniu tejto mnohostrannej siete 

prepojení medzi lesom, poľom a záhradami osídlených oblastí, je ilustrované príkladmi  

teórie aj praxe a rozširuje pohľad nad rámec známeho lesného ekosystému. Téma 

"krátkodobých plantáží" bude súčasťou diskusie "Lesná stratégia 2020". 

2.2. Ciele vzdelávania 

Cieľom seminára je vyjadriť vysokú dôležitosť ekosystému „živých plotov“ pre prirodzenú 

rovnováhu, ochranu pôdy, lokálnu klímu  a v neposlednom rade pre krajinu. 

Princíp Benjesových „živých plotov“ sa prezentuje ako alternatívne použitie "mŕtveho 

dreva", čiže rezaného dreva z lesných a ovocných stromov ako bezprostredný nový 

prirodzený biotop a prírodná bariéra. 

V súvislosti s propagáciou obnoviteľných surovín sa na takzvaných "nevyužívaných 

pozemkoch" čoraz viac vysádzajú krátkodobé plantáže. Nemôžu však primerane nahradiť 

prirodzené „živé ploty“ ako biotopy poskytujúce biodiverzitu. 

2.3. Program seminára 

2.3.1. Základné informácie o ekosystéme živých plotov 

Seminár trvá jeden deň (8 hodín), je rozdelený do štyroch blokov po 90 minút s primeranými  

prestávkami.  

2- Jabloňový kvet;  Foto: M. Fasbender 
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Požaduje sa konvenčné vybavenie pre mítingy a moderovanie (projektor, obrazovka, počítač, 

tlačiareň, kopírka pre rozmnožovanie podkladov) 

2.3.1.1. Ekosystém  „živého plota“ 

Poľné „živé ploty“ sú rady krovín na vidieckych cestách a v otvorenej krajine, v ktorých môžu 

rásť aj stromy. Ak v „živých plotoch“ dominujú stromy, sú to „stromoradia. 

Na rozdiel od záhradných plotov, „živé ploty“  sú viacvrstvové, takže masívnejšie. Skoro-

prírodné živé ploty nie sú pravidelne zostrihané a pozostávajú z prírodných drevnatých 

druhov.  

Rozvoj a kompozícia „živých plotov“ závisí od rozličných environmentálnych faktorov. Sú to 

najmä svetlo a teplo, vietor, zrážky, pôda a vlhkosť, hodnota pH pôdy, obsah humusu a 

obsah CO2 v ovzduší. Vo vnútri živých plotov, na rozhraní blízko zeme  a nad nimi, v závislosti 

od smeru vetra sa vytvárajú rôzne klimatické zóny malého rozsahu, ktoré ponúkajú cenný a 

rôznorodý biotop pre rôzne druhy zvierat s rôznymi požiadavkami. Celkovo 10 000 druhov 

živočíchov od vtákov až po hmyz kolonizuje európske živé ploty. 

Živé ploty, ktoré sú dlhšie ako 50 metrov, sú legálne chránené biotopy. To znamená, že s 

výnimkou tradičnej starostlivosti sú akékoľvek zásahy, ktoré poškodzujú tento biotop, ničia 

alebo menia jeho charakter, zakázané. 

Typickými rastlinami pre živé ploty sú pichľavé druhy, ako sú napríklad ostružiny, černice, 

trnky, hloh, ale tiež lieskovce, baza čierna, alebo obyčajná hortenzia. Semená, orechy a 

bobule predstavujú bohato prestretý stôl pre zvierací svet. A tiež my ľudia radi jeme z ovocia 

na okraji cesty. V zime po prvých mrazoch je užitočné obzvlášť pre vtáky, ak kríky 

neoberieme úplne.  

Stromy rastúce v týchto „živých plotoch“ sú: javor, hrab, dub, rôzne druhy ovocných 

stromov. Obzvlášť staré stromy s rôznymi otvormi majú vysokú hodnotu pre netopierov 

alebo pustovníka, v Európe prísne chráneného chrobáka. 

Dnešné biotopy „živých plotov“ sú sprevádzané okrajmi z rastlín prevažne dusíkatých 

druhov, ako je žihľava pichľavá. Tieto sa čoraz viac rozširujú, keďže dostávajú živiny z 

poľnohospodárstva. Na miestach s nízkym obsahom dusičnanov sa pôvodne vyskytovali skôr 

byliny uprednostňujúce svetlo a teplo a v závislosti od pH pôdy buď pohlcujúce zásady alebo 

kyseliny. 

Cvičenie 1: práca v malých skupinách 

Úloha: Spoločné vypracovanie typických charakteristík poľného „živého plota“ 

- História poľných „živých plotov“ a regionálne charakteristiky 

- Biotické a abiotické faktory: Miesto ovplyvňuje živý plot a živý plot ovplyvňuje miesto! 

Pôdne podmienky, zásobovanie živinami, vodou, smer otáčania a mikroklíma v rámci 

poľného živého plota. 

Flóra poľných živých plotov: Regionálne typické pôvodné stromy a okrajové biotopy. Takýto 

živý plot z kríkov je mimoriadne cenný z ekologického hľadiska. Najmä na južnej strane 

živého plota by mal byť ponechaný priestor pre zabezpečenie rozvoja okrajových biotopov, 

čo je zvyčajne niekoľko rokov po hlavnej vegetácií. 
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- Fauna poľných „živých plotov“: ktoré sú regionálne možné zvieracie druhy, rozdelenie 

podľa miesta výskytu, potravy, koridor medzi rôznymi biotopmi, ..... ležovisko, úkryt  

- vzájomný vzťah medzi faunou a flórou, ukazujúci vysokú hodnotu okrajových zón. 

2.3.1.2. Ekologická dôležitosť poľných „živých plotov“ v kultúrnej krajine  

Živé ploty a dreviny vyskytujúce sa na poliach sú cenné štruktúry. Oživujú a menia krajinu 

a poskytujú útočisko mnohým zvieracím a rastlinným druhom. Hniezdia tu napr. spevavé 

vtáky, pretože sú kryté a chránené pred počasím. Živé ploty mnohé druhy využívajú ako zdroj 

potravy a zimovisko.  

Živé ploty prepájajú biotopy a teda slúžia zvieratám a rastlinám ako „cesty“. Majú pre krajinu 

klimatický a protierózny efekt. Tým, že redukujú povrchový odtok zrážkových vôd, regulujú 

zároveň aj vodnú rovnováhu.   

Cvičenie 2: Individuálna práca 

Úloha: Vypracovanie schém:  

Dôležitosť živých plotov...  

- pre mikroklímu susediacich polí, ochrana pred pôdnou eróziou a dehydratovaním 

- pre krajinu a jej rekreačnú hodnotu – bohatstvo štruktúr, vizuálne vzťahy a ochrana, 

priestorový rozvoj  

Nebezpečenstvá a narušenie – napr. nesprávnym farmárčením, použitím herbicídov, 

pesticídov a ich prienikom k živým plotom  

2.3.1.3. Ochrana a starostlivosť o existujúce (staré) živé ploty  

Princípy starostlivosti 

Živé ploty sa majú zostrihať v zime, nikdy nie počas hniezdenia vtákov.  

Starostlivosť o živé ploty by mala byť vykonaná tak šetrne, ako je to len možné. Pomaly 

rastúce druhy a tŕnisté kríky sa režú menej často.  

Rezy a selektívna údržba: Priesekmi sa na malom priestore získajú rôzne vekové úrovne. 

Kríky sú zrezávané asi 20-40cm nad zemou na dĺžke ca 20 m. Postupne sa môže kultivovať ca. 

20% živého plota v priebehu niekoľkých rokov.  

Pri obzvlášť krátkych živých plotoch môže byť "zosekanie" nahradené starostlivým rezaním, 

takže ekologická funkcia živého plota sa zachováva aj napriek zásahu. Na konci sú príliš dlhé 

výhonky odrezané asi 10 cm nad zemou. 

Okraje živých plotov by mali byť využité extenzívne a vykášané tak neskoro ako je to len 

možné, aj to po častiach. Časť by mala byť ponechaná celoročne – staré trsy trávy sú 

miestami oddychu pre rôzne malé zvieratá.  

Odstráňte pokosený materiál. Ak ho tam necháte, živiny sa môžu akumulovať, čo podporuje 

šírenie druhov ako pŕhľava.  
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Ak je použitie motorových zariadení nevyhnutné, používajte najmodernejšie technológie, 

ktoré spôsobujú najmenej hluku a emisií. Najlepšie by bolo zariadenia poháňané motorom 

vôbec nepoužívať. 

Používajte žacie techniky priateľské k zvieratám: Použitiu rotačných kosačiek a žacích 

sekačiek by sme sa s ohľadom na zvieratá mali vyhnúť. Tyčové kosačky sú podstatne 

vhodnejšie.  

 

Použite kosu! Táto tradičná technológia má budúcnosť v malých a členitých lokalitách. 

Kosenie kosou nespôsobuje žiadne výfukové plyny, žiadny hluk a je prijateľné v obývaných 

priestoroch aj mimo bežných pracovných hodín. Získanie a údržba sú zanedbateľné v 

porovnaní s motorovými kosačkami. 

Zachovanie štrukturálnej rôznorodosti: plány implementácie v malom rozsahu napomáhajú 

zvieratám nachádzať útočisko.  

Pastviny: Pasenie dobytka prispelo k vytváraniu vyschnutých lokalít. Mokrade, najmä miesta 

bohaté na živiny, sú tiež vhodné ako pastviny. Extenzívna starostlivosť vo forme pasenia je 

nákladovo efektívna a udržiava štrukturálnu rôznorodosť   

 

Cvičenie 3: Hranie rolí 

Úloha: Konzultácia 

Scéna: 

Farmár má živé ploty ma svojich poliach a orgán Ochrany prírody ho požiadal, aby sa o ne 

staral.  Farmár sa ide poradiť k lokálnemu ochranárovi.  

Pri hraní rolí sa prediskutujú nasledovné témy : 

- Prečo sa nedovoľuje kosenie živých plotov 

- Prečo je užitočné vykonávať starostlivosť o živý plot postupne 

Špeciálna forma živého plotu – val typu „Benjes“: Živé „mŕtve“ drevo 

Živé ploty alebo valy typu „Benjes“ – pomenované po ich objaviteľoch Heinrichovi a 

Hermannovi Benjesových – reprezentujú špeciálny druh skoro prírodného živého plota. 

V tomto type živého plota sa odrezané konáre navrstvia do formy valu. Sadenie v ideálnom 

prípade urobí príroda sama: vtáky a iné zvieratá nanosia do valu semená, takže rozmanité 

kríky a stromy prerastú do živého plota, ktorý plní širokú škálu ekologických funkcií, pokiaľ 

drevo hnije. Žiadny div, že stavba takéhoto valu je spojená s oveľa menším úsilím 

a nákladom, než sadenie nového živého plota.  Aby sa zvýšila biodiverzita v tomto type plotu, 

býva užitočné vysadiť nejaké rastliny na začiatok.  

Poznámka: Novo vytvorený val tohto typu sa na začiatku javí ako "chaos". Preto by sa malo 

označiť, aká je funkcia tejto kopy dreva. V opačnom prípade hrozí, že sa použije ako skládka 

záhradného odpadu. Val by sa mal urobiť v období od októbra do marca, pričom na jeho 

realizáciu je dobré si naplánovať tak pod dňa.  Ak sú miesto a čas na realizáciu valu 

stanovené, môžeme začať! Ak je plánovaná počiatočná výsadba, je to prvá práca. Na tento 

účel by sa mali použiť miestne druhy. Potom nasleduje stohovanie dreva, až kým val 
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nedosiahne výšku asi jedného metra. Je dôležité, aby do valu mohlo preniknúť dostatočné 

množstvo svetla, čo poskytne semenám dostatočný rastový potenciál. 

2.1.3.4. Lesná stratégia  2020 a krátkodobé plantáže 

Oblasti činnosti a čiastkové ciele Lesnej stratégie 2020: 

1. Ochrana klímy a prispôsobenie sa zmene klímy "Príspevok lesného hospodárstva k 

ochrane klímy sa musí zabezpečiť a zvýšiť.  Adaptácia lesa na zmenu klímy je potrebná na to, 

aby sa naďalej zaručili všetky funkcie lesa: pre spoločnosť, vlastníkov, prírodu a životné 

prostredie. " 

2. Vlastníctvo, práca a príjem (pridaná hodnota) "Musí byť  zachovaný ekonomický základ 

lesníckych podnikov, ako aj pridanej hodnoty a pracovných miest v lesníctve a 

drevospracujúcom hospodárstve." 

3. Suroviny, využitie a efektívnosť "Je potrebné zabezpečiť produkciu dreva z trvalo 

udržateľného lesného hospodárstva a zlepšiť rámcové podmienky pre udržateľnú dodávku 

surovín pre drevo, papier a energetiku prostredníctvom ďalšieho rozvoja.“ 

4. Biodiverzita a ochrana lesa "Biodiverzita v lesoch by sa mala ďalej zlepšovať vhodnými 

opatreniami. Bude sa pokračovať vo výskume väzieb medzi lesným hospodárstvom 

a biodiverzitou, zistenia budú začlenené do ďalších rozhodovacích a plánovacích procesov." 

5. Lesníctvo "Lesné oblasti v Nemecku sa majú čo najviac zachovať a rozširovať. Stabilita, 

produktivita, rôznorodosť a blízkosť lesov sa má zvýšiť osvedčeným integračným prístupom 

vo forme udržateľného multifunkčného lesníckeho príspevku.“ 

6. Poľovníctvo "Lov je kľúčovým prvkom trvalo udržateľného lesného hospodárstva. Prísne a 

účinné lovecké postupy zabezpečujú zachovanie lesného ekosystému a podporujú prírodné, 

prirodzene sa omladzujúce lesy." 

7. Ochrana pôdy a vodných zdrojov "Pôda ako dôležitý výrobný faktor lesov by mala byť 

chránená, mali by sa znížiť škodlivé účinky, mali by sa hodnotiť služby lesníctva v rámci 

zásobovania vodou a mali by sa preveriť možnosti lepšieho odmeňovania." 

8. Zotavovanie, zdravie a cestovný ruch "Hodnota lesa pre rekreáciu a voľný čas a jeho 

osobitné kultúrne funkcie a služby sa zachovajú. Vhodnými opatreniami sa zabráni 

negatívnym účinkom na prírodu, vlastníctvo a riadenie lesa." 

9. Výskum, vzdelávanie, vzdelávanie spotrebiteľov: "Aby sa zabránili a minimalizovali 

konflikty cieľov vo vyššie uvedených oblastiach činnosti, je potrebné vyvinúť značné úsilie v 

oblasti výskumu. Zároveň je nevyhnutné zintenzívniť vzdelávanie spotrebiteľov ohľadom 

pochopenia lesného ekosystému, ako aj efektívneho využívania obnoviteľných surovín.“ 

Úloha krátkodobých plantáží (KDP) 

Pestovanie rýchlo rastúcich druhov drevín s krátkou rotáciou (2-10 rokov) je osobitnou 

formou obrábania dreva. Drevo sa potom používa ako energetické drevo alebo na recykláciu 

materiálu. Tradične používané druhy drevín sú listnaté stromy ako vŕba, topoľ a robinia. 
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Hnojivá nie sú poskytované, ale môžu byť potrebné podľa rovnováhy živín. Zber sa 

uskutočňuje každých dva až päť rokov v zime, zvyčajne samohybným kombajnom, ktorý 

drevo hneď reže. Po období 20 - 30 rokov sa rastový výkon KDP znižuje, takže v dôsledku ich 

zníženého výnosového potenciálu sa tieto plochy zmenia opäť na konvenčnú 

poľnohospodársku pôdu. Pre rekultiváciu sa používajú mulčovacie a bagrovacie stroje 

používané aj v lesníctve alebo pri pestovaní ovocia. 

Cvičenie 4: Skupinová diskusia 

Úloha: prediskutovanie výhod a nevýhod krátkodobých plantáží namiesto živých plotov 

v kultúrnej krajine.  

2.3.2. Praktický seminár 2 

Cieľ: Zhruba 8-hodinová exkurzia k poľným živým plotom. V závislosti od času roka a 

miestnych možností sú tieto úlohy: 

• Pozorovanie miest výskytu, rastlín a zvierat 

• Vysadenie časti živého plota 

• Zredukovanie časti poľného živého plota správnym rezom alebo  

• Vybudovanie valu typu Benjes 

Na záver je exkurzia spoločne vyhodnotená. 

Potrebný materiál: vhodné pracovné oblečenie a obuv!  

Ďalekohľad na pozorovanie, zodpovedajúce pomôcky ako teplomery, pôdne teplomery. 

V závislosti od ďalšieho projektu: rastliny na vysadenie do živého plota, iné nástroje 

a materiály, prípadne materiál na vytvorenie Benjes – valu  

Poznámka: 

Ak sa majú vykonať nejaké práce prípadne stavať Benjes – val, je potrebná profesionálna 

podpora na mieste. Musia byť tiež vyjasnené vlastnícke práva. Je najlepšie, ak majiteľ je 

nielen informovaný, ale priamo zapojený. Je užitočné organizovať prácu spolu s miestnymi 

vlastníkmi, ktorí môžu prevziať ďalšiu starostlivosť a pozorovanie (ornitológovia, školské 

triedy, poľovníci ...) 

2.4. Prídavný modul 2 

Pozri tiež:  Exkurzia: Výsadba a starostlivosť o živé ploty  

2.5. Preskúšanie - otázky 2 

1. Prečo je prepojenie miest výskytu dôležité pre konzerváciu biodiverzity? 

2. Popíš typickú „živú“ komunitu v poľnom živom plote! 

3. Aké sú funkcie poľného živého plota? 

4. Čo sa má brať do úvahy pri omladzovaní živých plotov? 

5. Ako by mal byť živý plot v ideálnom stav budovaný? 

6. Popíš princíp a benefity zo živého plotu typu Benjes ! 

7.Aká je environmentálna hodnota poľného živého plota v porovnaní s krátkodobou 

plantážou?  
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3. Les, jeho história, funkcie a využitie 

3.1. Obsah 

Na základe krátkeho prehľadu histórie lesníctva a lesníctva v Strednej Európe sa prezentujú 

princípy trvalej udržateľnosti. Dnes tento termín zahŕňa okrem funkcie používania aj 

ochrannú a rekreačnú funkciu lesa.  

Seminár poskytuje prehľad o rôznych účinkoch, funkciách a využití lesa, ako aj o takmer 

prirodzenom lesnom hospodárení, ako predpoklade pre dlhodobé zachovanie týchto funkcií 

pri čo najhospodárnejšom využitím zdrojov. Je tiež o význame dreva ako o obnoviteľnom 

zdroji dneška. 

3.2. Ciele vzdelávania  

Cieľom seminára je porozumieť stavu lesa na základe jeho histórie a uznať vlastnú 

zodpovednosť za jeho budúce využitie. Chceme účastníkom poskytnúť základné spojenie 

medzi účinkami lesa a úspechmi lesného hospodárstva zameraného na udržateľné 

zachovanie lesných funkcií. Chceme tiež poskytnúť diferencovaný pohľad na boom 

bioenergie a jej možné dôsledky. 

3- Kraj lesa; Foto: G. Asztalos 



174 
 

3.3. Program seminára 3 

3.3.1. História a budúcnosť lesa 

Seminár trvá jeden deň (8 hodín), je rozdelený na 4 bloky po 90 minútach s primeranými 

prestávkami.  

Požaduje sa konvenčné vybavenie pre mítingy a moderovanie (projektor, obrazovka, počítač, 

tlačiareň, kopírka pre rozmnožovanie podkladov) 

3.3.1.1. Les v priebehu času  

Intenzívne využívanie lesa človekom začína usadeným osídlením. Dokonca už usídlení roľníci 

keramickej kultúry začali meniť tvár lesa pred 7500 rokmi. Prvé, intenzívnejšie využívanie 

lesa je v keltskom období s rozširovaním poľnohospodárstva a tavenia kovov. Toto 

pokračovalo v rímsko-germánskom období, najmä v husto osídlených juhozápadných 

častiach Nemecka. 

V prvom storočí  

Tacitus opísal "Germaia" ako krajinu, ktorá je pokrytá strašnými lesmi alebo ohavnými 

močiarmi. Možno predpokladať, že počas tohto obdobia boli horské oblasti nepreniknuteľné 

a týmto spôsobom boli väčšinou ušetrené ľudského vplyvu. Ale aj na rovinách boli stále 

veľké, spojené lesné oblasti. Tieto sa nachádzali hlavne medzi osídlenými oblasťami 

germánskych kmeňov a boli rešpektované ako vzájomné hranice. 

Pre osídlenie boli vhodné územia okolo riek a lesy na bohatých pôdach. Zásahy sa uskutočnili 

najprv priamym osídlením, neskôr sa začalo klčovanie za účelom získať úrodnú zem 

a pasienky pre dobytok. Kvôli vyťažovaniu dreva na kúrenie osídlení sa ďalej zužovali 

prírodné zdroje. Na rôzne typy použitia, napr. pasenie ošípaných sa využívali dubové 

a bukové lesy. V blízkosti ťažobných oblastí boli vyťažené zásoby bukového dreva, pretože na 

spracovanie kovu bol potrebný oheň z bukového dreva. 

Rímska kolonizácia bola drastickým zásahom do lesov strednej Európy. Zostali po nej zóny 

bez lesov, bývalé pasienky, ktoré sa nikdy nespamätali. Druhová štruktúra mnohých lesných 

spoločenstiev bola narušená selektívnym využívaním špeciálnych stromov a dovezené druhy 

sa stali súčasťou vegetácie. 

Lesy v stredoveku 

Po rozšírení lesa v čase migrácie národov nasledovalo opäť jeho veľké ťaženie v ranom a 

rozvinutom stredoveku. Na jednej strane slúžilo rozvoju nových osád, na druhej strane ťažbe 

stavebného a palivového dreva. Toto obdobie formovalo krajinu veľkých častí strednej 

Európy až dodnes. 

V tejto počiatočnej fáze zostala väčšina oblastí horských oblastí neosídlená. Prvé trvalé 
osídlenia sa nachádzajú v Čiernom lese približne od roku 1000. Vtedy sa cez Harz dalo prejsť 
len s obtiažami. Ale aj lesy okolo riek (napr. pri Rýne) zostávali neporušené kvôli 
nepredvídateľnosti riek. Používali sa odľahlé časti lužných oblastí. 
 

Počnúc rokom 1100 sa začalo druhé veľké obdobie ťaženia. Ľudské osady teraz prenikali do 
odľahlých údolí vrchov. Lesné oblasti boli vyťažované do roku 1300 alebo používané tak 
intenzívne, že stratili svoj lesný charakter. Na konci 14. storočia vznikol vzťah medzi 
kultúrnou a lesnou krajinou, čo približne zodpovedá dnešku. 
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Použitie stavebného dreva 

Drevo je stále jedným z najdôležitejších zdrojov energie pre človeka. V strednej Európe bolo 
v priebehu 19. storočia nahradené uhlím. Pri použití palivového dreva v stredoveku 
rozlišujeme dva typy: v blízkosti osád (hlavne palivové drevo pre domáce použitie) a na 
druhej strane ďaleko od osád. Niekoľko predindustriálnych produkcií využívalo spaľovanie 
dreva ako zdroj energie alebo surovinu, konkrétne výroba dreveného uhlia, skla, soľné bane 
a bane všeobecne. Čiastočne bolo drevo jednoducho spaľované, aby sa získala potaš, jediný 
zdroj draslíka v stredovekom obchode. 
 
V stredoveku bolo sklo veľmi cenené a bolo preto cenné. Pri sklárňach v lese bývali často 
malé osady (tzv. Waldglashütten), v ktorých žili rodiny sklárov. Tieto osady boli 
charakterizované mimoriadne veľkou spotrebou dreva a v súdobých správach boli často 
označované ako " drevo-konzumujúci priemysel". Fúkači skla tiež potrebovali horáky na 
drevené uhlie a na popol, ktoré poskytovali dôležité suroviny pre výrobu skla. 90% 
spotrebovaného dreva bolo potrebných na potaš, najdôležitejšiu surovinu pri výrobe skla, 
zvyšných 10% pri skutočnom tavení skla. 
 

V neskorom stredoveku bola väčšina soľných jaskýň majetkom panovníkov, čo viedlo k veľkej 
nedostupnosti tohoto dôležitého majetku. Pre ťažbu soli boli potrebné veľké množstvá 
dreva, a to ako pre stavbu tunelov, tak aj pre soľné panvy. Príklad mesta Lüneburg ukazuje, 
ako zničujúce bola ťažba soli pre niektoré oblasti. Miesta soľných depozitov, predtým 
obklopené hustými lesmi, sa počas výroby soli postupne odlesnili. Zvyšná krajina bola úplne 
zničená ďalším využívaním pôdy. 
 
Ťažba potrebuje tri prírodné podmienky: prvou je, samozrejme, prítomnosť rúd, druhou 
potrebou sú rozsiahle lesy, z ktorých sa dá ťažiť  drevo na výrobu uhlia alebo rúd a treťou 
potrebou je vodná energia vo forme prúdov a riek. Keďže ťažba vyžadovala veľké množstvo 
dreva, ľudia čoskoro začali premýšľali o jeho pravidelnom používaní. Už na začiatku 
stredoveku sa uskutočnilo prvé zdanenie lesov na banské účely. Lesy v ťažobných oblastiach 
mali osobitný status a čoskoro bolo definované ich primárne použitie na výrobu rudy. 
 

19te a 20te storočie 

V polovici devätnásteho storočia boli devastované lesy a holé zalesnené oblasti vysadené 
smrekom na lepších pôdach a lesnou borovicou na chudobnejších pôdach, aby sa zabránilo 
bezprostrednému nedostatku dreva. Tieto dva robustné druhy drevín sú lepšie prispôsobené 
náročným ekologickým podmienkam na holých povrchoch, ako sú stromy citlivé na mráz, 
ako je buk a jedľa, a tiež prinášajú vysoké výnosy dreva. Od tohto obdobia, čiastočne aj skôr, 
boli v strednej Európe zriadené štátne lesnícke správy, ktoré mali zabezpečiť riadne 
využívanie dreva. 
 

Vzhľadom na rastúcu industrializáciu a výstavbu železníc v druhej polovici 19. storočia 
hlavným zdrojom energie pre domácnosti, priemyselné a komerčné podniky sa namiesto 
dreva stalo uhlie. Tým sa zabezpečilo ekologické uvoľnenie lesov. Navyše vývoj minerálnych 
hnojív a rastúce používanie slamy ako podstielky znížili využívanie lesov, čo umožnilo lesnej 
pôde obranej o živiny pomaly sa zregenerovať.  
 
Počas a po dvoch svetových vojnách, vojenskom ničení, reparáciách a veľkom množstve 
dreva potrebnom na opätovné vybudovanie obcí a miest, bolo následkom opäť veľké 
odlesnenie. Opäť sa na obnovu lesov používali borovice. 
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V 80. rokoch minulého storočia sa "vymieranie lesov" stalo novým problémom lesov strednej 
Európy. 

 

Cvičenie 1: práca v malých skupinách 

Úloha: Prezentácia vývoja lesov v Centrálnej Európe za pomoci časovej osi, od 10000 rokov 

až po rok 2000. 

 

Cvičenie 2: Výskum a prezentácia výsledkov 

Úloha: Každý účastník si vyberie a popíše skorší typ využívania dreva. Čo bolo potrebné? 

Ktoré obdobia boli vtedy dôležité? Ako presne vyzeralo využívanie dreva? Mal by tento druh 

využitia zmysel aj dnes?  

3.3.1.2. Boom bioenergie – drevo ako obnoviteľná surovina dneška 

Obnoviteľné suroviny ako drevo majú vynikajúce vlastnosti. Sú odolné, priedušné a 
zdravotne kompatibilné, zabezpečujú príjemnú klímu v miestnosti a sú považované za 
environmentálne kompatibilné suroviny. 
 
Len málo surovín má podobné ekologické vyváženie ako drevo z trvalo udržateľného lesného 
hospodárstva: stromy produkujú slnečné žiarenie a CO2 biomasu a kyslík, pričom uhlík je 
trvalo viazaný v dreve. Les je efektívnym ukladaním uhlíka a v Nemecku ročne viaže približne 
52 miliónov ton oxidu uhličitého (CO2) ročne. 
 

Spracovanie dreva je tiež šetrné k životnému prostrediu: spotreba energie je pomerne nízka, 
od ťažby po spracovanie a likvidáciu. Navyše nie je žiadny odpad, pretože drevné zvyšky sa 
dajú recyklovať (napríklad materiály na báze dreva, výroba papiera) a niekoľko krát  
opakovane použiť, až po koniec životného cyklu výrobku. 
 
To tiež chráni fosílne zdroje energie. Výsledný CO2 je súčasťou cyklu, ktorý je udržiavaný 
obnoviteľnými podnikmi a ich požiadavkami na CO2. Celkovo lesné hospodárstvo a výrobky z 
dreva v Nemecku prispievajú k zníženiu emisií skleníkových plynov v počte 130 miliónov ton 
ekvivalentov CO2 ročne (asi 13% ročných národných emisií CO2). 
 

Cvičenie 3: práca v malých skupinách 

Úloha: Popísať ochranné funkcie lesa 

- Spoločný rozvoj ochranných funkcií a ich dôležitosť pre prirodzenú rovnováhu a ľudí ( pôda, 

voda, klíma, vzduch, hluk...rekreácia, vzdelávanie, výskum) 

- Les a drevo ako úschovňa uhlíka  

- Aké ochranné účinky má použitie moderných technológií ? 

3.3.2. Praktický seminár 3 
Cieľ: Približne 8-hodinová exkurzia k rôzne spravovaným lesom, jeden z nich by mal byť 
vynikajúcim príkladom! Odporúčame pozvať ako vodcu exkurzie lesníka, ktorý bude k 
dispozícii aj v prípade otázok. 
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Ak je to možné, exkurzia by mala viesť aj k zariadeniu na spracovanie dreva (výrobca drevnej 
štiepky alebo drevených peletiek, zariadenie na výrobu bioplynu). Ideálny je rozhovor s 
výrobným manažérom o pôvode a certifikácii, ponuke a dopyte. 
 
Na konci sa exkurzia spoločne zhodnotí. 
 
Potrebné materiály: žiadne, prípadne ochranná prilba. 
 

3.4. Prídavný modul 3 

V priebehu storočí ľudia vyvinuli veľmi špeciálne spôsoby využitia dreva. Zistili, že niektoré 
druhy stavebného dreva majú špeciálne vlastnosti. Sú tieto pôvodné spôsoby využitia dreva 
užitočné aj dnes? Aké kvalifikácie sú potrebné? Je aj dnes trh pre takto produkty?  
 

Príklady: 

- vŕbové prútie pre pletenie košíkov 

- vlákna z lipy na textílie 

- tisové drevo na dýky a  luky 

- jaseňové drevo na rúčky náradí 

3.5. Preskúšanie – otázky 3 

 

1. Aké sú prevažujúce druhy stromov v centrálnej Európe ? 

2. Opíšte kontext histórie vývoja lesov a priekopníckych drevín! 

3. Aké účinky malo pasenie dobytka v lese na lesné hospodárstvo a biodiverzitu v 

stredoveku? 

4. Ktoré ochranné funkcie lesa poznáte? Vysvetlite jeho dôležitosť pre prirodzenú 

rovnováhu! 

5. Aké metódy lesného hospodárstva poznáte a čo ich charakterizuje? 

6. Vysvetlite históriu, výhody a nevýhody výrubov! 
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4. Genofond lesa 

4.1. Obsah 

Seminár poskytuje prehľad o dôležitosti lesa ako genetickej rezervy pre ľudstvo. Dáva návod 

na ochranu biodiverzity, čiže ochranu a podporu prirodzených biotopov divokých zvierat a 

rastlinných druhov s ohľadom na ich prirodzenú vývojovú dynamiku. Les je biotopom 

dlhodobého užívania, ale vplyvy zmeny klímy sa v ňom začínajú prejavovať. Je to vidieť na 

vitalite vybraných druhov stromov, na zmenách ich zloženia, účinkoch na funkcie biotopov a 

ich živé spoločenstvá. 

Základnou otázkou na ktorú má seminár hľadať odpovede je: Ako možno navrhnúť takmer 

prírodnú správu lesa, berúc do úvahy tieto funkcie biotopu?  

Seminár okrem toho ponúka možnosť zoznámiť sa s tradičnými aj súčasnými formami 

lesného hospodárstva prezentovanými v teórii a praxi (exkurzia). 

4.2. Ciele vzdelávania  

Cieľom seminára je ukázať účastníkom živú komunitu lesa v jej dlhodobej dynamike, jej 

snahu o rovnováhu, ďaleko presahujúcu dĺžku ľudského života. Ďalším cieľom je rozvinúť 

chápanie zložitosti vzťahov medzi biotopmi. Účastníci by mali prevziať zodpovednosť za 

ochranu lesov pre budúce generácie. 

4.3. Program seminára 

4.3.1. Základné informácie o ekosystéme lesa  

Seminár trvá jeden deň (8 hodín), je rozdelený na 4 bloky po 90 minútach s primeranými 

prestávkami.  

4- Mandala z listov a kvetov;  Foto: S. Höhne 
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Požaduje sa konvenčné vybavenie pre mítingy a moderovanie (projektor, obrazovka, počítač, 

tlačiareň, kopírka pre rozmnožovanie podkladov) 

 

4.3.1.1. Les ako biotop 

Cvičenie 1: Skupinová práca 

Úloha: Spoločné odvodenie pojmov: biodiverzita/biologická diverzita, ochrana druhov, 

okraje lesa, mŕtve drevo, pôda, miesto výskytu, komunita... ako úvod do témy seminára 

 

Ekosystém les 

Spomedzi všetkých foriem využitia krajiny, ekosystém les je živá komunita charakterizovaná 

vysokou stabilitou a diverzitou. A dlhoveký ekosystém je schopný seba-regulácie a obsahuje 

veľké množstvo biomasy. Toto sa vzťahuje aj na komerčný les, ktorý je sadený s ohľadom na 

lokálne faktory.  

Environmentálne, klimatické, pôdne a iné faktory určujú ekologické podmienky každej 

lokality, čo zase ovplyvňuje podmienky pre výskyt rastlín a živočíchov tam žijúcich. Podľa 

individuálnych kombinácií faktorov sa vyvíjajú rôzne štruktúrované lesné komunity.  

Výskyt druhov rastlín na istej lokalite závisí od ich fyziologických požiadaviek ( voda, živiny, 

svetlo), ale tiež na ich schopnosti konkurovať iným druhom. Hladiny, alebo výšková štruktúra 

lesa je výsledkom adaptácie rôznych druhov na rozdielne svetelné podmienky. Tieňomilné 

druhy stromov ako buk, jedľa, vŕba, sú schopné v mladom veku zniesť veľa tieňa. Môžu 

dlhodobo stáť v podmienkach s malým množstvom svetla bez toho, aby vyhynuli. 

Svetlomilné druhy stromov ako je dub, borovica, smrekovec alebo breza, však kladú vysoké 

nároky na množstvo svetla a kvôli svojej priesvitnej korune sami poskytujú málo tieňa.  

 

Komunity 

Príklad: Symbióza húb a stromov  

Symbióza medzi hubou a stromom sa nazýva mykorizácia; huby, ktoré vstupujú do takejto 

symbiózy, sa preto nazývajú mykorízne huby. V tejto symbióze sa huba prichytáva k jemným 

koncom koreňov stromu a prichádza do kontaktu s koreňovou kôrou. Týmto spôsobom žijú 

huby a stromy v životnej komunite, kde každý má prospech z druhého. Keď huby a stromy 

vstúpia do takejto komunity, sú vo vzťahu vzájomnej hlbokej závislosti. To znamená, že 

narušenie života stromu má negatívny dopad na život huby a naopak.  

Huby uvoľňujú živiny a vodu z pôdy. Na dôvažok, huby odpudzujú patogény, niektoré huby 

sú dokonca schopné zmierniť choroby koreňov a dokonca ich vyliečiť, tým že vylučujú pre 

škodcov jedovaté substancie. Strom produkuje karbohydráty vďaka fotosyntéze a poskytuje 

ich hubám.  

 

Cvičenie 2: Výskumná úloha 

Úloha: Popíš vzájomné pôsobenie mŕtveho dreva a rôznych druhov hmyzu. 
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Potravinový reťazec a potravinová pyramída  

Potravinový reťazec sa chápe ako postupnosť živých bytostí, ktorých potrava je na sebe  

navzájom závislá. Dôležité je, že v potravinovom reťazci jeden druh - a nie niekoľko - závisí 

od iného. Typický potravinový reťazec začína rastlinou alebo rastlinným produktom, ten je 

zjedený bylinožravcom, bylinožravec je konzumovaný mäsožravcom, a tento zase iným 

mäsožravcom. 

V prírode, niektoré tvory jedia nie iba jeden druh, ale mnoho rôznych druhov zvierat alebo 

rastlín. Tento typ „jesť a byť zjedený“ je oveľa komplikovanejší ako jednoduchá potravinová 

reťaz a nazýva sa preto potravinová sieť. Potravinová pyramída je kvantitatívne vyjadrenie 

množstva potravín v rôznych výživových štádiách (výrobcovia, spotrebitelia) v určitej forme 

potravinového reťazca alebo potravinovej siete. 

Potravinová sieť v lese pozostáva z rôznych potravinových reťazcov navzájom prepojených. 

Spája mnoho druhov organizmov v ekosystéme. 

Na začiatku potravinových reťazcov sú vždy organizmy obsahujúce chlorofyl (niektoré 

baktérie, riasy, mach, papradie a rastliny obsahujúce semená). Sú schopné produkovať 

organické látky, ako glukózu, z anorganických látok, oxidu uhličitého a vody. V tomto procese 

uvoľňujú kyslík, sú preto nazývané výrobcovia. 

Živé bytosti, ktoré nemajú chlorofyl, závisia od organických látok vytvorených výrobcami ako 

potraviny. Mnohé z nich (vrátane húb, ľudí a zvierat) konzumujú tieto látky a preto sa 

nazývajú spotrebitelia. 

Skupina spotrebiteľov zahŕňa bylinožravce (spotrebiteľov prvého radu, primárnych 

spotrebiteľov). Títo jedia výrobcov, čiže rastliny. Medzi bylinožravce patria rôzne druhy myší, 

niektoré vtáky, zajace, veveričky, kobylky a motýle. 

Skupina spotrebiteľov zahŕňa aj zvieratá, ktoré sa živia bylinožravcami, ako sú líšky, sovy, 

žaby, hmyz konzumujúce vtáky a hmyz – predátory, ako napr. modlivka. Uvádzajú sa ako 

mäsožravce alebo spotrebitelia druhého radu (sekundárni spotrebitelia). 

Zvieratá, ktoré sa živia spotrebiteľmi druhého rádu (sekundárni spotrebitelia), sa označujú 

ako spotrebitelia tretieho rádu (terciárni spotrebitelia). Trávnatý had, ktorý žerie žabu, je 

spotrebiteľom tretieho rádu. Do tejto skupiny patrí aj sokol, ktorý skonzumuje hmyz 

žerúceho vtáka. 

Iné organizmy, ako sú mnohé huby, baktérie a zvieratá žijúce v pôde (napr. dážďovky), menia 
organický materiál na anorganické látky. Sú preto nazývané deštruktormi (dekompozítormi). 
Živia sa hlavne mŕtvymi organizmami alebo výlučkami organizmov. Deštruktory rozkladajú 
mŕtve ostatky všetkých organizmov, vrátane ich vlastných, do anorganických látok (napr. 
voda, oxid uhličitý, minerály). Tieto sa uvoľňujú v biotopoch (pôda, voda) a môžu byť  
výrobcami opätovne použité ako živiny. Rôzne životné formy deštruktorov majú preto v 
ekosystéme veľký význam. 
 

Ekosystém materiálového cyklu  

Potravinové vzťahy v ekosystéme si vyžadujú materiálový cyklus. Zahŕňa všetky procesy 
absorpcie látok, ako aj konštrukciu, konverziu a degradáciu látok, ako je fotosyntéza 
a dýchanie. 
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Na začiatku potravinových vzťahov sú vždy autotrofné živé organizmy, ktoré obsahujú 
chlorofyl (výrobcovia). Tieto organizmy môžu syntetizovať z oxidu uhličitého a vody 
pomocou chlorofylu a energie svetla glukózu a následne aj ďalšie organické látky. Keď 
heterotrofné organizmy prijímajú potravu, prijímajú taktiež napr. uhlík, dusík a energiu 
obsiahnutú v jedle. Organické látky tvorené výrobcami sú teda prenesené prostredníctvom 
spotrebiteľov na deštruktorov. Títo posledne menovaní ich odbúravajú, čím sa východiskové 
materiály opätovne uvoľňujú a môžu byť opäť použité výrobcami. Cyklus tak začína nanovo. 
 

Cvičenie 3: Práca v malých skupinách 

Úloha: Naskicovanie potravinovej siete v rámci zmiešaného lesa. Grafické výsledky sú 

vysvetlené v rámci skupiny. 

 

4.3.1.2. Takmer prírodná správa lesa  

Prirodzené lesné hospodárenie dnes znamená v prvom rade prestavbu lesa: od lesných 
monokultúr na zmiešané lesy bohaté na štruktúru a druhy. Hlavným dôvodom je zmena 
klímy. Klíma sa mení, pričom extrémy ako teplo, sucho, búrky a silné dažde sa zvyšujú. Keďže 
lesníctvo veľmi závisí od klímy, je dôležité prispôsobiť lesy tak, ako je to len možné, 
meniacim sa podmienkam životného prostredia a extrémnym klimatickým podmienkam. 
Takmer prirodzené lesy s veľkou rozmanitosťou štruktúr a prevažne domácich drevín sú 
najlepšie pripravené na budúcnosť. 
 

Majitelia lesov sa často spoliehajú na smrek alebo borovicu, ktoré sa ľahko kultivujú a 
ktorých drevo je ľahko spracovateľné. Ale smrek, ktorý má ploché korene, čoraz viac zápasí 
so suchom. Oslabuje ho nedostatok vody, straty rastu a preto je viac náchylný na škodcov. 
 
Významnými opatreniami sú prirodzená obnova, samo-selekcia a život vo voľnej prírode 
prispôsobený lesnému ekosystému. 
 

4.3.1.3 . Lesné semená 

Strom má – z genetických dôvodov – špeciálne charakteristiky rastu: môže rásť rýchlo alebo 

pomaly, byť odolný voči externým vplyvom alebo byť skôr nestabilný. Ako vidno, medzi 

druhmi stromov je veľká variabilita vlastností.  Environmentálne faktory, ako pôda alebo 

klíma, ovplyvňujú strom a jeho rastové správanie sa, ale genotyp stromu mu určuje 

genetický rámec, v rámci ktorého strom reaguje na externé faktory.  

Keďže lesný strom je zvyčajne starší ako sto rokov a v tomto dlhom období by mal rásť 

stabilne, je dôležité používať správny genetický materiál. 

Základnou črtou je pôvod. Osivá a sadenicový materiál by mali pochádzať zo zásob, ktoré sa 

ukázali ako vhodné pre konkrétne podnebie a nadmorskú výšku. Pre správny výber vydali 

lesnícke správy odporúčania týkajúce sa pôvodu. 

Vzhľadom na to, že reprodukčný materiál a genetické charakteristiky nemožno zvonka 

rozoznať, zhromažďovanie a distribúcia reprodukčného materiálu lesného hospodárstva 

podlieha prísnym právnym predpisom. Označenie regiónu pôvodu zohráva ústrednú úlohu. 
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4.3.2. Praktický seminár 4 

Cieľ: Približne 8-hodinová exkurzia k rôzne spravovaným lesom. Odporúčame pozvať ako 
vodcu exkurzie lesníka, ktorý bude k dispozícii aj v prípade otázok. 
 

Na prehĺbenie vedomostí z teoretickej časti je potrebné vykonať malé experimenty 
 

- Rozlišovanie vtáctva 

- Rozlišovanie drevo-rozkladného hmyzu alebo jeho vývojových štádií  

Popoludní je vhodné zorganizovať pracovnú návštevu novo vysadených lesov alebo 
obhliadku iných lesníckych činností. Vlastník alebo jeho pracovníci by mali vysvetliť lesné 
aktivity a poučiť účastníkov pri práci. 
 

Potrebné materiály: 

Zväčšovacie sklo, klasifikačné knihy, ak je to potrebné, kufrík s pomôckami na rozbor vody a 

pôdy 

Pracovné ochranné oblečenie popoludní 

 4.4. Prídavný modul 4 

V spolupráci s miestnym lesníckym úradom môže byt zorganizovaný prídavný kurz zahŕňajúci 

návštevu sušiarne osiva.  

4.5. Preskúšanie - otázky 4 

1. Aká je "dynamika rozvoja" lesa? 

2. Prečo je biodiverzita stratégiou prežitia lesných ekosystémov? 

3. Opíšte rôzne postupy lesného hospodárstva a ich vplyv na biodiverzitu! 

4. Aký je význam mŕtveho dreva pre biodiverzitu a materiálový cyklus? 

5. Charakterizujte tri rôzne živé komunity v lese! 

6. Opíšte vzájomné vzťahy medzi jemnými koreňmi stromov a mykoríznymi hubami! 

7. Ako môže vlastník lesa prispieť k zachovaniu a zvyšovaniu biodiverzity svojho lesa? 

8. Aká je funkcia a význam propagácie osiva v lesnom hospodárstve? 
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5. Lesná „samoobsluha“ 

5.1. Obsah 

Seminár dáva účastníkom predstavu o možnostiach činností v lese, ktorý je našim zdrojom 
zdravého života, ale zároveň vyžaduje našu aktívnu ochranu. Priama skúsenosť s prírodou je 
základnou ľudskou potrebou, ktorá je stále viac vytláčaná z nášho každodenného života. 
Účastníci preto rozvíjajú a zažívajú väzbu s prírodou a nachádzajú prístup k silám v prírode. 
Výučba základných princípov prírodnej medicíny od stomatológie až po bylinárstvo, jej 
liečivé účinky a použitie v domácej kuchyni je určená ako vstup do udržateľného zdravšieho 
spôsobu života 

5.2. Ciele vzdelávania  

Na tomto seminári sa vyučujú teoretické a praktické cenné poznatky o prírodnom živote a 
prírodnej medicíne. Získanie a propagácia týchto znalostí si vyžaduje veľký záväzok, ale aj 
odborné znalosti. Účastníci sa zoznámia s dôležitými miestnymi liečivými rastlinami; naučia 
sa vďačnému zaobchádzaniu s prírodnými zdrojmi. Rekreácia v prírode vedie k pocitu 
prirodzenosti a tým podporuje dlhodobú motiváciu chrániť životné prostredie rôznymi 
činnosťami a rozhodnutiami. 

5.2.1. Základné informácie o užitočných rastlinách v lese 

Seminár trvá jeden deň (8 hodín), je rozdelený na 4 bloky po 90 minútach s primeranými 

prestávkami.  

Požaduje sa konvenčné vybavenie pre mítingy a moderovanie (projektor, obrazovka, počítač, 

tlačiareň, kopírka pre rozmnožovanie podkladov) 

 

5- Práca s deťmi v lese; Foto: S. Höhne 
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5.2.2 Potrava a medicínske rastliny v lese 

Tento seminár bude viesť k hlbšiemu chápaniu prírody, účastníci sa naučia, ako rastliny, 

zvieratá a ľudia vzájomne pôsobia. Dôraz sa kladie na spoločné skúsenosti a vnímanie seba a 

prírody. 

Hoci takmer všetky dnešné lesy v strednej Európe sú komerčne užívané lesy, dlhé obdobie 

užívania (približne 100 rokov na strom) a nízke množstvo chemických prípravkov na ich 

ošetrovanie sú v porovnaní s intenzívnym poľnohospodárstvom takmer "prírodné". Jedlé 

divoké rastliny nie sú kultivované. Vzhľadom na dlhé obdobie odpočinku poskytujú lesné 

pôdy celé spektrum minerálnych a stopových prvkov - základ pre cenné sekundárne zložky 

rastlín, ako sú éterické oleje, horké látky a antioxidanty. Tieto tvoria základ pre špeciálne 

zložky lesných rastlín, ktoré sa môžu používať ako potravinárske a liečivé rastliny. 

 

Cvičenie 1: Brainstorming v skupine 

Úloha: Čo vedia účastníci o: 

• Rastliny vo viere a tradícii? 

• História bylín? 

• Hlavné znaky stromov a bylín? 

• Les v rytme ročných období? 

• Liečivé rastliny lesa? 

• Lesné rastliny ako potraviny? 

Potrava 

V dnešnej spoločnosti sa poznatky o používaní a spracovaní voľne rastúcich rastlín ako 

potravy do značnej miery stratili z dôvodu stálej dostupnosti potravín všetkých druhov. Z 

historického hľadiska však rastliny výrazne prispievali k stravovaniu jednoduchých vrstiev 

obyvateľstva. V mnohých ohľadoch však strava ľudí konkurovala strave hospodárskych 

zvierat (napr. lesné pasienky). 

Dnes je možné zhromažďovať, spracovávať a konzumovať voľne rastúce rastliny, ak sa to 

deje s ohľaduplnosťou k rastlinnému a živočíšnemu svetu. Rastúci počet ľudí s 

environmentálnym a nutričným povedomím sa začína zaujímať o tieto staré vedomosti a 

zručnosti.  
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Dôležité medicínske a potravinové rastliny z lesa a vidieka: 

 

Rastlina Časť 

rastliny 

Základné 

ingrediencie 

Obvyklé použitie Pokyny Forma 

prípravku 

Lipa Kvety 

lipy  

Esenciálne 

oleje, 

flavonoidy, 

triesloviny 

Domáce liečivá 

proti nachladnutiu 

a chrípke 

 Čaj, liečivý  

kúpeľ 

Dub Plody Bohaté na 

škrob, 

bezgluténové 

Potravina Pred mletím 

sa horké 

substancie 

odstránia vo 

vodnom 

kúpeli (so 

sodíkom) 

Múka 

 Kôra Taníny Domáce liečivá 

proti nachladnutiu 

a chrípke 

 Liečivý  kúpeľ 

Buk Bukvice Saturované 

tuky, vitamíny 

B6, a C, tanín 

(toxický!) 

Potravina Bukvice sa 

krátko 

zohrejú 

(tanín sa 

odparí) 

Lisuje sa olej 

Pražené 

bukvice 

 

 

Olej z plodov 

Jaseň Celý 

strom 

Vitamíny, 

rastlinné 

proteíny 

Potravina, liečivá 

proti lámke 

a reumatickým 

problémom 

 Zelenina 

Liečivý  kúpeľ 

Smrek Mladé 

ihličie 

Esenciálne 

oleje, 

Liečivá proti 

napätiu svalov 

a dýchacím 

chorobám 

Práškované 

ihličie 

Liečivý  kúpeľ 

Čierna baza Kvety a 

bobule 

Antocyaníny, 

vitamíny, 

glykozidy, 

Lektín 

(toxický!) 

Domáce liečivá 

proti nachladnutiu 

 

Bobule sa 

zahrejú 

(lektín sa 

odparí) 

Šťava z bobúľ, 

Čaj z kvetov 

Hloh Kvety a 

bobule 

 Liečivá proti 

srdcovým 

problémom 

a problémom 

 Tinktúra 

(alkoholový  

extrakt) alebo 
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s krvným tlakom  čaj 

Valeriána Koreň Esenciálne 

oleje a taníny 

Liečivá proti 

nepokoju a 

nespavosti 

 Čaj 

 

Cvičenie 2: Práca v malých skupinách 

Úloha: Ako sa voľne rastúce rastliny zbierajú, uskladňujú a pripravujú? Na čo treba  

prihliadať pri príprave prídavkov do kúpeľa, čajov, štiav a iného ? 

5.2.3. Uvoľnenie s pomocou dreva a dymu 
Oheň a dym sa považovali za znak zmeny a transformácie vo väčšine kultúr. V katolíckych 

a ortodoxných cirkvách sa stále používa živica, aby symbolizovala prítomnosť Ducha Svätého.  

V populácii pálenie hlavne slúžilo na uchovávanie potravín, mäsa, rýb a bobúľ. Dym zabíja 

existujúce baktérie. Vo vidieckych oblastiach bolo tradičné údenie bežné vo väčšine domov 

až do 70. rokov. Dnes sú to najmä rybári, ktorí zachovávajú starú tradíciu. 

Pálenie je skvelý spôsob, ako vytvoriť uvoľnenú atmosféru a meditačnú náladu. Vhodné sú 

na to živice a zrelé ihličie zo smreku. 

 

Cvičenie 3: Experiment v skupine 

Úloha: Praktický pokus pálenia ihličia a živice. Ako treba pripraviť test? Čo treba brať do 

úvahy? Akú vôňu cítime? 

5.2.4. Zberanie voľne rastúcich rastlín 

Pravidlá zberania: 

A) Zberajte iba to, čo naozaj chcete použiť a nechajte aspoň dve tretiny rastlín na mieste, aby 

sa mohli dostatočne rozmnožovať.  

 

B) Nezbierajte pri rušných cestách, na hranici  konvenčne vedených fariem a na miestach, 

kde je veľa psov.  

 

C) Vhodné miesta sú záhrady a nenarušená príroda.  

 

D) Chránené rastliny nesmú byť zberané a zákaz platí aj v rezerváciách.  

 

E) Hľadajte zdravé a čisté rastliny. Najlepší čas na zber sú suché, slnečné dni, hlavne keď 

rastliny treba ochrániť.  

 

F) Pre niektoré rastliny je vhodné použiť nožnice alebo nôž, aby sme sa vyhli  zbytočnému 

poškodeniu rastlín.  

G) Korene by mali byť zberané až po ukončení vegetačného obdobia danej rastliny.  

 

H) Košíky, nádoby a sitá sú vhodné ako zberné nádoby.   
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I) Rastliny sa najlepšie spracovávajú čerstvé. Možná doba uskladnenia je rôzna od rastliny 

k rastline, ale  zriedka je to viac ako 1 až 2 dni. 

Cvičenie 4: Diskusia 

Úloha: Aké výhody má využitie voľne rastúcich rastlín v domácnosti, aké argumenty hovoria 

proti ich použitiu? Čo treba brať do úvahy? 

5.3. Praktický seminár 5 
Cieľ: Približne 8-hodinová exkurzia vedie do zmiešaného lesa, ktorý je čo najrozmanitejší. Ak 

je tento les predmetom ochrany prírody, mal by sa získať súhlas príslušného orgánu. V 

dopoludňajších hodinách účastníci nezávisle preskúmavajú svoju schopnosť pozorovať a 

schopnosť sústrediť sa v okolí, v lese. Účastníci zvolia svoje úlohy nezávisle. Cieľom je 

duševná skúsenosť: 

• Tešte sa zo zdieľaných aktivít 

• Pohyb a relax v lese 

• Potešenie pri praktickom určovaní pôvodných lesných stromov a divých bylín s pomocou 

príručky 

Popoludní sa zbierajú rastliny, ktoré sú vhodné ako potrava alebo ako liečivá. Rastliny sa 

určia, vysvetlí sa ich možné použitie a pripraví sa ich skladovanie / sušenie. 

Na záver je exkurzia spoločne vyhodnotená.  

Potrebný materiál: príručka, košíky alebo krabice, páska, nožnice 

5.4. Prídavný modul 5 
V rámci doplnkovej akcie sa môžu prakticky rozšíriť vedomosti a môže sa precvičiť 

zaobchádzanie s rastlinami. Toto zahŕňa: 

• sušenie a konzervovanie zložiek stromov a bylín, 

• výroba liečivých olejov a kozmetických aplikácií, 

• kuchársky kurz zameraný na použitie voľne rastúcich rastlín v kuchyni. 

5.5. Preskúšanie - otázky 5 
1. Ako spoznáte druh stromu alebo voľne rastúcu rastlinu? 

2. Aké prírodné liečivé rastliny možno zbierať skoro na jar? 

3. Ako vyrobiť dubovú múku? 

4. Púčiky ktorého stromu chutia ako marcipán? 

5. Ako môže baza pomôcť proti hrabošom v záhrade?  
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6. Priatelia sadov 

6.1. Obsah 

 

Priatelia sadov chcú chrániť cenné lúčne sady. Jedná sa o miestnu ponuku pre ľudí, ktorí 

oceňujú zdravé, ekologické jedlá z regiónu. 

Vlastníci a užívatelia starých sadov v regióne sa môžu stretať a pracovať spolu na tejto téme. 

Môžu sadiť nové stromy,  kultivovať existujúce sady a robiť ochutnávku jablčného muštu na 

jeseň.  

V pozadí je zvýšený záujem obyvateľstva o sebestačnosť. Rozhodujúce sú faktory ako 

zvyšovanie povedomia o ochrane prirodzených biotopov a biodiverzity, ako aj získavanie 

nových zručností. Ide o prírodné, nekomerčné a bezpodmienečné poľnohospodárstvo. Kto 

chce kultivovať lúčny sad, mal by hľadať skupinu "priateľov sadov". Užitočná je spoločná 

práca, vzájomná pomoc pri ošetrovaní a zbere. 

Udržiavanie a pestovanie týchto ekologicky cenných stromov si vyžaduje veľké úsilie, ale aj 

odbornosť, ktorá sa bohužiaľ viac a viac stráca. 

V rámci seminára sa vyučujú teoretické vedomosti a praktické zručnosti, seminár sa zameria 

na starostlivosť, konzerváciu a novú výsadbu sadov v zmysle ochrany prírody orientovanej na 

využitie. 

6.2. Ciele vzdelávania 

Prírodný seminár o ovocných stromoch  

Cieľom tohto seminára je podporiť pestovanie ovocných stromov poskytovaním kvalitných 

odborných znalostí. Je to nevyhnutné pre trvalo udržateľné hospodárenie v sadoch, čo 

6 –Správny rez ovocného stromu; Foto: S. Beiche 
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zároveň účinne prispeje k ochrane prírody a krajiny. Sú poskytnuté základné poznatky o 

starých odrodách aj o nových výsadbách (správny rez, omladzovanie, remodelovanie). 

Cieľom je tiež dlhodobo využívať a udržiavať regionálne sady. 

6.3. Program seminára  

6.3.1. Základné vedomosti o téme sadov 

Seminár trvá jeden deň (8 hodín), je rozdelený na 4 bloky po 90 minútach s primeranými 

prestávkami.  

Požaduje sa konvenčné vybavenie pre mítingy a moderovanie (projektor, obrazovka, počítač, 

tlačiareň, kopírka pre rozmnožovanie podkladov) 

6.3.1.1. História a ekologická dôležitosť  

Ekologická dôležitosť 

V sade nachádzajú útočisko trávy, byliny, hmyz, vtáky a cicavce. V závislosti od pôdnych 

podmienok a intenzity pestovania rastú v sade početné druhy rastlín. Tieto zase priťahujú 

širokú škálu druhov hmyzu, od divých včiel po kobylky. Z tejto rozmanitosti hmyzu môžu 

vtáky a cicavce pokryť časť svojich potravinových potrieb. 

Niektoré zvieratá využívajú štrbiny a otvory na starších stromoch ako úkryt. Mnoho vtákov 

stavia svoje hniezda v týchto jaskyniach, alebo priamo v korunách stromov. Akonáhle sa 

potomstvo vyliahne, mladé vtáky potrebujú zásoby - najmä hmyzu - na kŕmenie. Ale aj 

ovocie slúži vtákom ako jedlo. V sadoch možno nájsť hlavne ďatľa zeleného, sýkorku veľkú, 

škorca lesklého, vrabca stromového, krutohlava hnedého a vzácneho výra veľkého.  

V človekom vytvorených prístrešiach, ako sú hromady kamenia a kopy dreva môžu žiť aj 

malé plazy, napr. piesočná jašterica. Medzi stromami sa cíti dobre aj veľa hmyzu. Väčšina z 

nich žije v mŕtvom dreve starých stromov alebo umiestňujú svoje hniezda v norách, ako to 

robia sršne. V dutinách stromov sa nájdu nielen vtáky a hmyz, ako obydlia ich používajú aj 

malé cicavce. Žijú tam tiež niektoré druhy netopierov a taktiež myš domáca. 

Včely sa tiež rátajú medzi obyvateľov sadu. Keď je úľ umiestnený v lúčnom sade, včely nielen 

že zhromažďujú pre včelára ovocný med, ale aj opeľujú kvetiny stromov, čím sa starajú 

o budúcu bohatú úrodu v neskorom lete a na jeseň. 

História lúčnych sadov 

Ovocinárstvo sa dostalo do Nemecka okolo r. 800, v čase Charlemagne. Boli to najmä 

stredoveké kláštory (benediktínske a cisterciánske), ktoré pestovali ovocie vo svojich 

záhradách a poskytovali vedomosti a odrody. Dnes známe odrody jabĺk, šedá francúzska 

reneta a Edelborsdorfer pochádzajú z týchto čias. Aj v bývalom markgrófstve Meissen, 

dnešnom Sasku, založili mnísi dôležité kultivačné oblasti, napríklad pri rieke Mulde. 

Prvé zákony cisára Barbarossu (1187), ako aj saský zákon "Sachsenspiegel", napísaný medzi 

rokmi 1220 a 1230, odsudzovali páchateľov škôd na stromoch a zlodejov ovocia.  V roku 

1577 Elektor Augustus zo Saska vydal "manželský stromový zákon " na podporu pestovania 

ovocia vo volebnom obvode Saska. Zákon zaväzoval všetky manželské páry pred svadbou 

vysadiť dva vrúbľované stromy na území mestských pastvinách.  
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Pokles populácie a rabovanie počas tridsaťročnej vojny (1618-1648) viedol k drastickému 

poklesu počtu ovocných stromov. Štátni hodnostári ale pokračovali v procese podpory 

pestovania ovocia na vidieku. 

Jedno zameranie bolo na rozvoj nových oblastí pestovania. Opatrenia a predpisy zahŕňali aj 

chladnejšie a klimaticky menej vhodné plochy na pestovanie ovocia, aby sa zabezpečilo 

aspoň základné zásobovanie obyvateľstva.  

Za rozšírenie ovocných stromov v 19. storočí bola zodpovedná predovšetkým ekonomická 

situácia toho obdobia. Okraje ciest boli systematicky vysádzané ovocnými stromami. Veľké 

ovocné výsadby sa umiestňovali tiež na bývalých vinohradníckych oblastiach. 

Rast populácie znamenal zvýšený dopyt po potravinách. Vďaka opatreniam, ktoré prijali 

vládcovia v 17. a 18. storočí, boli zberové množstvá v sadoch veľké, ale nemohli pokryť 

dopyt. Neskôr sa zaviedlo paralelné hospodárenie (pasenie dobytka) na trávnatých plochách 

sadov a kultivácia odrôd, aby sa dosiahlo zvýšenie výnosu na rovnakej ploche. Začalo sa to, 

čo sa v súčasnosti nazýva extenzívne a tradičné využívanie pôdy. 

Na začiatku 20. storočia sa z hospodárskych dôvodov uprednostňovali ovocné plantáže s 

menšími stromami. Z hľadiska ochrany prírody je to menej cenné, ako kultivácia 

štandardného ovocného stromu.  

Cvičenie 1 Individuálny výskum s následnou skupinovou prácou 

Úloha: Výskum 3 tradičných ovocných druhov s ich požiadavkami a charakteristikami. Potom 

sa výsledky umiestnia na spoločnú tabuľu.  

6.3.1.2. Sadenie ovocných stromov a starostlivosť o  ne 

Starostlivosť o lúky   

Ak chcete pochopiť, ako sa kultivujú ovocné sady, pozrite si predošlý text: cieľom bolo 

dosiahnuť výnosy na dvoch úrovniach, kombináciou produkcie ovocia a starostlivosti o 

pasienky. S cieľom uľahčiť využitie oblasti pod nimi, boli vysadené vysoké stromy s výškou 

spodných vetiev asi 1,80 metra. Táto forma ekonomickej aktivity odhalila bohatstvo druhov 

a nádheru kvetov. 

Aby bolo možné toto všetko zachovať, je potrebné kosiť alebo spásť lúky raz alebo dvakrát 

do roka, aby sa terén nezarástol stromami. Prvé kosenie prebieha po tom, ako lúky zakvitnú, 

druhý krát na jeseň, ak je potrebné. Príliš veľa kosenia alebo hnojenia vedie k miznutiu 

typickej flóry a teda aj s tým spojenej fauny. 

Rezanie stromov je dôležité pre zvýšenie kvality a množstva plodín, redukciu chorôb a 

predĺženie dĺžky života stromov. Pri ochoreniach, ako je bakteriálna spála, musia byť 

infikované stromy bezodkladne vyrúbané, pretože toto ochorenie sa veľmi ľahko šíri. 

Tam, kde staré ovocné stromy chýbajú, vysádzajú sa nové. Starostlivosť začína výberom 

odrody. Ak vyberieme odrodu prispôsobenú lokalite, ušetríme si v budúcnosti veľa roboty,  

pretože bude menej náchylná na choroby. 

Vysádzanie stromov 

Za sezónu sadenia sa môže považovať  jar a jeseň, tak ako pri iných krovinách. Jeseň je 

vhodnejšia, pretože stromy môžu formovať korene aj na konci jesene a v zime, a je preto 
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pravdepodobnejšie, že na jar nahodia nové výhonky. Navyše, v tomto období už nie je 

potrebné sústavné zavlažovanie. Sadiť sa môže iba pokiaľ ešte nemrzne.  

Čím hlbšia je výsadbová jama, tým lepšie. Mala by byť aspoň 1,5 násobok veľkosti koreňa 

rastliny (zvyčajne asi 40 cm hĺbka a 70 cm priemer). Vykopaná pôda (s trávou) sa uskladňuje 

oddelene. Pôda by mala byť zmiešaná s kompostom alebo humusom. 

Výsadbová jama je vystlaná ochranou proti hrabošom (zajačie pletivo s šírkou oka do 13 mm) 

a prvá tretina jamy je naplnená zmiešanou pôdou. 

Strom je teraz umiestnený do jamy. Druhá tretina jamy je naplnená pôdou. Ochranné pletivo 

pristrihneme na správnu dĺžku nožnicami na plech a uzavrieme priamo okolo koreňového 

balu, ale tak, aby  drôt nepoškodil kôru. 

Starostlivosť a  rez 

Ovocné stromy sú kultivované rastliny, ktoré potrebujú profesionálnu starostlivosť. Mladé 

stromy bez starostlivosti netvoria stabilné, tvarované korunky. Mnohé nerezané mladé 

stromy predčasne zomrú. Správne vykonané prerezávanie môže tiež predĺžiť životnosť 

starých stromov. Pre dobré výnosy a dobrú kvalitu ovocia je správne prerezaný strom 

nevyhnutným predpokladom. Rozlišujeme rôzne typy rezov. 

Výchovný rez: 

Výchovný rez by mal byť vykonaný na jar, po ukončení silných mrazov. Z dostupných vetiev 

sa vyberie stredná vetva a 3 až 4 ďalšie, čo najsilnejšie hlavné vetvy. Mali by byť v uhle 45 až 

60 stupňov k strednej vetvi. Všetky ostatné vetvy sa musia odrezať. Najslabšia z hlavných 

vetiev sa skráti na polovicu a ostatné hlavné vetvy sa odrežú tak, že ležia približne na 

rovnakej úrovni. Reže sa vždy nad púčikom smerujúcim do vonkajšej strany. Stredná vetva je 

skrátená tak, že presahuje ostatné vetvy o šírku ruky. 

Formujúci rez: 

Všetky vetvy, ktoré sú príliš husté alebo rastú smerom dovnútra, musia byť odstránené, 

rovnako ako všetky vetvy, ktoré konkurujú niektorej z hlavných vetví. Ponechávame len 

plodonosné vetvy.   

Udržiavací rez: 

Tento rez zabezpečí, že hlavné vetvy rastú rovnako čo do dĺžky aj hrúbky a jedno ročné 

výhony sú úplne odstránené.   

Omladzovací rez:  

Životnosť starnúcich stromov sa môže predĺžiť omladzovacím rezom. Hlboký rez hlavných aj 

plodonosných vetiev stimuluje strom k tvorbe nových výhonov. Začiatočníci by si mali 

naštudovať odbornú literatúru a zoznámiť sa s pravidlami prerezávania skôr, ako zoberú do 

rúk nožnice a pílu. Najlepšie je učiť sa od profesionála alebo sa zúčastniť kurzu. 

 

Cvičenie 2 Práca v malých skupinách 

Úloha: Vysvetlite  rozdielne techniky rezu ovocných stromov. 
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6.3.1.3. Obhliadka stromov 

Kedy je potrebná údržba? 

Rozhodujúca je nielen identifikácia symptómov prejavujúcich sa na strome, ale aj ich 

vyhodnotenie. Majiteľ stromu by mal preto nielen byť schopný identifikovať a vyhodnotiť 

príznaky problému na korune, kmeni a koreňovej oblasti stromu, ale aj vyhodnotiť 

potenciálne nebezpečenstvo. 

Pri vizuálnej obhliadke možno získať užitočné informácie o strome kontrolou týchto troch 

častí: 

• Koruna / vetvy 

• Kmeň 

• Oblasť koreňov/ okolie stromu 

 

Oblasť 

kontroly 

Znaky /symptómy Informácia o: 

Koruna Vitalita, regenerácia Zdravotný stav 

Konárový 

systém 

Vetvenie, diery, praskliny, mŕtve drevo, 

drevokazné huby  

Zdravotný stav,  

Odolnosť voči lámaniu  

Kmeň Vetvenie, diery, praskliny, mŕtve drevo, 

drevokazné huby, sklon kmeňa 

Zdravotný stav,   

Odolnosť voči lámaniu  

Oblasť 

koreňov 

Praskliny, drevokazné huby, poškodenia koreňov, 

prepadávanie sa pôdy alebo jej vydúvanie  

Stabilita 

Okolie stromu Pokrytie, znečistenie, utesnenie, zhutnenie, 

erózia, zatopenie, stlačenie, praskliny v pôde, 

stavebné práce 

Zdravotný stav,  

Stabilita 

Všetky informácie o jednotlivých častiach stromu umožňujú dobré zhodnotenie jeho zdravia 

a stability. 

 

 

Cvičenie 3: Skupinová práca 

Úloha: Diskusia o potrebnosti pozorovania stromov v ovocných sadoch, na uliciach 

a v parkoch. Aký je medzi nimi rozdiel? Prečo by takúto prácu mal robiť profesionálny 

arborista?  

 

6.3.2. Praktický seminár 6 

Cieľ: 

Praktické cvičenia v sade podľa organizačných a miestnych možností. 

Praktický seminár má byť realizovaný pod odborným dohľadom. Najprv musí expert vysvetliť 

bezpečnostné pokyny.  
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Možnosti: 

• Sadenie ovocných stromov pod odborným dohľadom 

• Požiadavky na kvalitu výsadbového materiálu, ochrana kmeňa, upevnenie stromu, 

prerezávanie  

• Prerezávanie v rôznych  fázach života stromu  

• Identifikácia najzávažnejších symptómov chorôb stromov (zrezávanie rakovinou 

napadnutých častí stromu)  

Potrebné materiály: vhodné náradie a bezpečnostné vybavenie v závislosti od typu seminára  

6.4. Prídavný modul 6 

Dodatočné semináre týkajúce sa kultivácie ovocných sadov:  

Starostlivosť o pastviny, spoločné vlastnenie oviec  

Environmentálne vzdelávanie  

Vychádzky cez ovocné sady so sprievodcom – od jari do zimy: 

Ďalšie možné exkurzie, semináre a vychádzky: 

• Vtáčie hlasy v ovocných sadoch 

• Pozorovanie vtákov 

• Botanické prechádzky  

• Prechádzky za bylinkami  

• Zvieratá a rastliny v ovocných sadoch 

• Pôvodné typy ovocia  

6.5. Preskúšanie  - otázky 6 

1. Čim je špecifické ovocie z ovocných sadov? 

2. Koľko rastlinných a živočíšnych druhov existuje v lúčnych sadoch? 

3. Aké spôsoby prerezávania stromov poznáme? 

4. Čo sa rozumie pod pozorovaním stromov? 

5. Aké spôsoby použitia ovocia poznáme? 
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7. Odporúčaná literatúra 

Seminár 1 

Forest pedagogy, manual for forest-related environmental education; Eberhard Bohlay, 

Bertold Reiche; Part 1 (Theory) and Part 2 (Practice), Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 

Edition 4, 2016 

Fauna of Germany - A book of our domestic animals; Paul Brohmer / Matthias Schaefer 

(Hrsg.), H. Ansorge, K. Fiedler, K. Sattler, S. Scheu, E. Schmidt; 2006; 22. New edition 

How do I learn to read tracks ?: A practical guide to rediscovering an old art; Hans-Jörg 

Kriebel; Books on Demand; Edition: 2 (April 13, 2007) ISBN-13: 978-3833496394 

Seminár 2 

Nature & Environment-Praxis, Volume 1: The networking of habitats with field hedges; 

Hermann Benjes, Publisher: Natur & Umwelt Verlag; Edition: 4 (1994) 

What bird is that? Volker Dierschke, cosmos nature leader; 2017 

Seminár 3 

The history of the forest: from primitive times to the present; Hans-Georg Küster, publisher 

CH Beck; 2013 

In the woods: experiencing nature - observing - understanding; Andreas Jaus, Sabine Joss; 

Main Publisher, 2014 

Seminár 4 

BdB Handbook V. Woody plants; Niels Summer; Austrian agricultural publishing; 2007 

Seminár 5 
The Forestry Pharmacy; Dr. Markus Strauch; Knaur publishing house, 2017 

Trees and their inhabitants: the nature guide to the rich life of trees and shrubs; Roland 

Spohn and Margot Spohn; Main Publisher, 2016 

Seminár 6 

Fruit orchards: experience and preserve fruit orchards; Markus Zehnder and Friedrich 

Weller; Publisher Eugen Ulmer, 2016 

Fruit tree section: practical knowledge compact; Helmut Loose; BLV Book publishing house, 

2015 
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