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Určeno lektorům pro plánování vlastního kurzu. 

Abstakt a obsah modulu 

Název a popis modulu Principy ekologického pěstování 

 

Podstatou ekologického pěstování je pracovat v rámci přirozených systémů a cyklů. Základním principem je, že půda je stejně 

důležitá jako rostliny, které v ní rostou. 

 

Pokud máte zájem o ekologické hospodaření, principy a zásady, které se dozvíte v rámci tohoto kurzu, jsou navrženy tak, aby vám 

pomohly a inspirovaly vás. Můžete mít zahradu nebo pozemek v zahrádkářské kolonii, úplně stačí i kěkolik květináčů a 

kontejnerů. Tento kurz je určen novým i zkušeným pěstitelům, mladým i starým, z měst i venkova. Dodržování ekologických 

principů podporuje zdravou půdu, povzbuzuje volně žijící živočichy a přináší úrodu ovoce a zeleniny bez toxických chemikálií. 

 

Význam ekologického hospodaření 

Ať je váš pěstební prostor cokoli, není pochyb o tom, že zahradničení je pro vás dobré. Čistý vzduch a fyzická námaha pomáhají 

vašemu zdraví. Budete svědky proměn přírody a budete se těšit z vašich výpěstků. A pokud budete pěstovat ekologicky, přibydou 

i další výhody: vaše úsilí podpoří přírodní prostředí, budete sklízet zdravé ovoce a zeleninu a přirozeně převezmete udržitelný 

životní styl. 

 

Co znamená ekologické? 

Ekologické pěstování neznamená pouze vyhnout se používání chemických prostředků na ničení plevele a přípravků s pesticidy. Je 

to daleko víc vzrušující a uspokojující, ale také náročné. Znamená to využívání přírodních způsobů k podpoře zdravého, 

produktivního a udržitelně rostoucího prostředí. Zahrnuje dodávání živin půdě, zvládání škůdců a nemocí, povzbuzování volně 

žijících živočichů a kreativní práci po boku přírody. 

 



 

Cílová skupina 
 

zainteresovaná veřejnost, komunity, zahrádkáři 

Cíle modulu 
 

Po absolvování kurzu účastníci získají: 
Znalosti 
• Jaké jsou principy ekologického hospodaření? 
• Proč jsou důležité v zahradním prostředí 
• Kde najít informace o tom, jak implementovat tyto principy 
Dovednosti 
• Jak ekologicky udržovat zahradu pěstební proctor malého měřítka 
Kompetence 
• Schopnost pracovat na ekologicky udržovaném prostoru 

 

 

Časový plán: 
 
3,5 hodiny 

Osnova Aktivity Zdroje 
 

 Představení kurzu Co je součástí modulu 
 
 
 

 

10 minut Lekce 1 
Co znamená 
ekologické 
zahradničení 

Úvod 
1. Vytvoření a udržení zdravé půdy 
2. Podpora biologické rozmanitosti 
3. Zodpovědné využívání zdrojů 
4. Stop škodlivým chemikáliím 
5. Zdravá pěstitelská oblast 
 

 

10 minut Lekce 2 
Principy ekologického 
zahradničení pěstební 
semafor 

 Ideální praxe 

 Dobrá praxe 

 Uspokojivá praxe 

 Neakceptovatelná praxe 

 

60 minut Lekce 3 
Principy v detailu: 
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1. Vytvoření a udržení 
zdravé půdy 
2. Podpora biologické 
rozmanitosti 
3. Zodpovědné 
využívání zdrojů 
4. Stop škodlivým 
chemikáliím 
5. Zdravá pěstitelská 
oblast 
 

Kompost, zelené hnojení, plánování výsadby 
Co je to biodiverzita a proč je potřeba v přírodní zahradě 
Prevence onemocnění, škůdců a podpora půdního života 
Redukování, opětovné využívaní, recyklace 
Rostlinné zdroje  
Stop zbytečnému odpadu 
Spotřebitelská síla 
Proč se vyhnout škodlivým chemikáliím 
Tolerance ne vyhlazení 
Zdravé půdní podmínky 
Dostatečná rozmanitost rostlin a vhodné pěstební 
podmínky 
Pozornost a včasné řešení problémů 
Čistota v zahradě 
 

90 minut Lekce 4 
Exkurze po zahradě – 
volitelné  

Demonstrace ekologických zásad v praxi  
• kompostu – různé způsoby kompostování; 
• rotace plodin, produkce v malém měřítku 
• hmyzí domky, jezírka apod. 
 

 

30 minut Lekce 5 
Uplatnění 
ekologických principů 
v praxi 

Hra: ekologický zahradník dělá/nedělá 
https://www.gardenorganic.org.uk/sites/www.gardenorg
anic.org.uk/files/resources/fflp/A6-Organic-gardeners-
do_do-not-game.pdf 
 

 

15 minut Lekce 6  
Plenární sezení a další 
informace 

Jaký bude mít tento kurz vliv na hospodaření ve vaší 
zahradě? 
Jaké první dvě věci uděláte, abyste zahájili cestu k 
ekologickému hospodaření? 

 

https://www.gardenorganic.org.uk/sites/www.gardenorganic.org.uk/files/resources/fflp/A6-Organic-gardeners-do_do-not-game.pdf
https://www.gardenorganic.org.uk/sites/www.gardenorganic.org.uk/files/resources/fflp/A6-Organic-gardeners-do_do-not-game.pdf
https://www.gardenorganic.org.uk/sites/www.gardenorganic.org.uk/files/resources/fflp/A6-Organic-gardeners-do_do-not-game.pdf


Odkazy na další informace o tom, jak se stát ekologickým 
zahradníkem. 
 

 


