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Vodič rikše má jednoduchú úlohu. Previesť 5 ľudí 
s ich batožinou z Bratislavy do približne 20 kilomet-
rov vzdialeného Pezinka. Naloží prvého cestujúceho 
a svojou silou ho dopraví do Pezinka, odkiaľ sa vráti 
po ďalšieho pasažiera a  zavezie ho do Pezinka. Po-
dobne napokon prevezie všetkých 5 cestujúcich aj ich 
batožinu. Pri predpoklade, že bude pracovať 8 hodín 
denne, zvládne túto úlohu za 5 dní. Za túto 40-ho-
dinovú prácu dostane náležite zaplatené, dostane 
1  euro a  40 centov. To je cena jedného litra nafty. 
Cena nafty, za ktorú by automobil previezol 5 ľudí 
a ich batožinu na rovnakej trase. Tento príklad názor-
ne ilustruje energetický ekvivalent fosílnych palív, 
ktoré tak „pracujú za nás“. Ak niekto pracuje namies-
to nás, nemusíme rozmýšľať nad efektivitou a  šet-
rením. Práve lacné fosílne palivá viedli k vytvoreniu 
súčasného štandardu bývania a stavby budov. Vzni-
kol štandard koncepčne primitívnych, neefektívnych 
a trvalo neudržateľných budov. 

Fosílne palivá – lacný energetický otrok
Jeden energetický otrok je hypotetická predsta-
va – ide o  také množstvo energie, ktoré je schop-
ný vykonať jeden človek. Medzi našou každodennou 
energetickou potrebou (ktorá je asi 2 500 kcal = 
10,46 MJ = 3 kWh1) a našou skutočnou spotrebou 
energie je veľký rozdiel. Energia z jedného litra ben-
zínu alebo jedného kubického metra zemného ply-
nu zodpovedá približne jednému až dvom týždňom 
ľudskej práce. Ak by sme počítali s  ekvivalentom 
týždňovej práce (za 2 € na hodinu), vyjde nám, že 
„energetický otrok“ je asi 80 až 160-krát lacnejší 
než človek.

Koľko otrokov na nás pracuje?
Predstavme si, že všetku energiu na svietenie, do-
pravu, ohrev vody, kúrenie, chladenie by sme tvorili 
len ľudskou prácou. Ak uvažujeme, že človek svojou 
prácou za deň vykoná 6,5 MJ práce2 výkon približne 
180 wattov počas 10 hodín) a  pri odhade spotreby 

energie fosílnych palív celého ľudstva zistíme, že 
v priemere na každého človeka žijúceho na Zemi pra-
cuje približne 80 energetických otrokov (na súčasnú 
populáciu Zeme tak pracuje okolo 550 miliárd ener-
getických otrokov)3. 

Takmer všetci otroci pracujú 
kvôli nášmu bývaniu
Pri podrobnej analýze4 zistíme, že takmer 97 % všet-
kých energetických otrokov pracuje kvôli nášmu bý-
vaniu! Bývanie – stavba a prevádzka domov či bytov 
vyžaduje dodávky energií, materiálov, potravín atď. 
Kvôli výrobe materiálov pre domy nám tak vznikli ce-
mentárne, kameňolomy, štrkovne. Popri požiadavke 
na energie domov nám pribudli aj energetické požia-
davky pre cementárne, kameňolomy, oceliarne, pre-
to nám vznikli tisíce elektrární, milióny kilometrov 
potrubí, rozvodných sietí a  iné. Vznikol priemysel 
pre výrobu potrubí, káblov, strojov, zariadení, ktorý 
takisto potreboval energiu aj materiály na stavbu 
výrobných hál atď. Muselo sa postaviť mnoho ad-
ministratívnych budov, v ktorých sa plánovala výro-
ba, nákup, predaj – cementu, ocele, energií, potrubí. 
Administratívne budovy museli byť postavené z ma-
teriálov, na svoju prevádzku potrebujú takisto ener-
giu, preto vzniklo ešte viac elektrárni, viac oceliarní, 
ktoré takisto vyžadujú… Bývanie sa tak stalo jadrom 
energetickej a materiálovej špirály novodobého kon-
zumu ľudstva. Preto nie div, že 97 % zo súčasných 
550  miliárd energetických otrokov pracuje pre 
uspokojenie potrieb našich domov či bytov.5 

Obmedzené zdroje – efektívne budovy
Nie je to tak dávno, keď naši pra-prarodičia využívali 
výhradne len svoju prácu a prácu zvierat. Akákoľvek 
požiadavka vyžadujúca energiu sa priamo premietla 
do nevyhnutnosti ich práce. Domy sa preto stava-
li efektívne, tak, aby vyžadovali minimum práce ich 
vlastníkov. Vykuroval sa len potrebný priestor, len 
v  potrebnom čase. Dom mal toľko priestoru, koľko 
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bolo nevyhnutne potrebné, lebo nároky na priestor 
a komfort sa odzrkadlili priamoúmerne v ľudskej prá-
ci. Ľudia žili podľa týchto princípov tisíce rokov. Oko-
lie ich príbytkov im poskytovalo všetko nevyhnutne 
potrebné na pokrytie základných životných potrieb. 
Poskytovalo materiál na stavbu domov (drevo, ka-
meň, hlinu, slamu), vodu, potraviny, ako aj energe-
tické zdroje (drevo na kúrenie). Príroda počas tohto 
obdobia zostala čistá, neexistovali žiadne skládky 
odpadu. Ľudia žili udržateľne. Po tisíce rokov zosta-
li rovnako čisté ich vody, pôdy, vzduch. Vnúčatá žili 
v rovnako čistej prírode ako ich prarodičia.

„Uistili sme sa, že ľahké životné podmienky sú kul-
túre nepriateľské.” Arnold J. Toynbee

Lacné zdroje, lacní otroci – 
neefektívne budovy
Nástupom lacných energetických zdrojov – otrokov 
mohol človek zvýšiť svoje požiadavky na priestor 
a pohodlie svojho bývania nad akúkoľvek zdravú me-
dzu, lebo to neviedlo úmerne k navýšeniu jeho práce. 
Jeho práca sa zvyšovala neúmerne, lebo energetický 
otroci pracovali stokrát lacnejšie. Človek tak začal 
stavať domy, ktoré využívali prácu energetických ot-
rokov. Mohli byť použité nové „neprirodzené“ mate-
riály (oceľ, betón, plasty), ktoré mohli byť pre stavbu 
domu dopravené aj z opačnej strany zemegule. Otro-
ci – plyn, uhlie a ropa tak začali pracovať v cementár-
ňach, oceliarňach, elektrárňach, autách. V súčasnos-
ti už pracujú všade, kam sa len pozrieme. Pracujú za 
nás pri výkope základov, pri samotnej stavbe domu, 
ako aj pri jeho užívaní – vykurovaní, osvetlení, chla-
dení atď. Moderný koncept bývania – domu tak au-
tomaticky predpokladá dodávky materiálov, energií, 
vody a potravín, ktoré získavame pomocou fosílnych 
palív. Domy sa stali úplne oddelenými od svojho 
okolia, stali sa závislými od otrokov. Títo otroci boli 
a (zatiaľ) sú veľmi lacní. Keď je niečo lacné a je toho 
veľa, neexistuje silný dôvod na šetrenie. Splachuje-
me pitnou vodou, vykurujeme a klimatizujeme naše 

domy aj keď ich využívame len pár hodín denne6. 
Mnohí z  nás ani nevedia, koľko elektrickej energie 
naše domy míňajú v  našej neprítomnosti. Súčasný 
koncept bývania je tak v samotnej podstate neefek-
tívny a  neudržateľný, bytostne závislí od fosílnych 
palív. 

Ako sa stal otrok otrokárom
Prechod z  udržateľných stavieb k  súčasnému štan-
dardu nebol skokový. V priebehu troch storočí sa do 
domov dostávali prvky, ktoré ľudom uľahčovali prácu 
a zvyšovali komfort. Domy boli spočiatku stále sta-
vané pomocou ľudskej a zvieracej sily a zásobované 
potravinami z  jeho blízkeho okolia, no postupom 
času do domov prenikalo viac a viac prvkov vyžadu-
júcich energiu (z fosílnych palív) až po súčasný stav, 
keď sú naše domy odkázané na dodávky vody, potra-
vín a energií, bez ktorých sa stávajú neobývateľné. Ak 
uvážime fakt, že v „civilizovaných“ krajinách pracuje 
na jedného človeka viac ako 100 energetických otro-
kov a jeden energetický otrok je zhruba 80x lacnej-
ší, zisťujeme, že z energetických otrokov sa stali naši 
páni. Pracujeme najmä preto, aby sme zaplatili hy-
potéku (splácame výrobu a dovoz materiálov, prácu 
ľudí a strojov), zaplatili účty za plyn, elektrinu, po-
traviny7 a podobne. 

„Globálna ekonomika je postavená na princípe, že 
jedno miesto môže byť využívané, a to aj zničené, kvô-
li inému miestu.“ Wendell Berry

Neudržateľnosť súčasného štandardu bývania
Na poliach pestujeme repku olejnú, z ktorej vyro-

bíme bionaftu. Bionaftu natankujeme do kamióna, 
ktorým prepravíme potraviny z krajín západnej Eu-
rópy. Tieto potraviny mohli byť pestované na tom 
istom poli – priamo u  nás, bez potreby kamióna, 
jeho paliva, závodu na výrobu bionafty, množstva 
zbytočne spotrebovanej práce, energie atď. Tento 
príklad ilustruje jednu z  mnohých nezmyselných 
situácií „civilizovanej“ spoločnosti. Tragédiou však 
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je, že podobné bludné cykly existujú v našich do-
moch a bývaní. 

To, čo môžeme spraviť priamo, robíme v  zmysle 
cyklu repka olejná – bionafta – kamión – dovoz po-
travín, čo vyžaduje oveľa viac energie (z  fosílnych 
palív) a času, času, ktorý musíme stráviť v zamest-
naní. Nemáme čas opatrovať svoje deti, lebo pra-
cujeme v zamestnaní, aby sme mohli zaplatiť opat-
rovníčku. Nemáme čas kálať drevo a  sadiť stromy, 
lebo pracujeme v zamestnaní, aby sme mohli zapla-
tiť účty za elektriku a  plyn. Nemáme čas žiť zdra-
vo, lebo pracujeme na lieky, ktoré si kúpime, keď sa 
prácou vyčerpáme a ochorieme. Nemáme čas čítať 
a  vykonávať naše záujmy počas dňa, lebo zarába-
me peniaze na elektrickú energiu, káble, vypína-
če, svietidlá. Nemáme čas na pestovanie zdravých 
a čerstvých potravín, vymieňame svoj čas strávený 
v práci za ich pestovanie, prepravu, balenie, chemic-
ké konzervovanie, postreky, stroje, farmy. Napokon 
život v  našich „civilizovaných“ domoch vyžaduje 
toľko našej práce, že v dome takmer len prespáva-
me, lebo väčšinu času strávime v zamestnaní alebo 
prípravou naň. 

A  čo vlastne v práci robíme? Robíme prepravcov, 
opatrovníkov, baličov potravín, výrobcov bionafty, 
káblov, svietidiel = „repka olejná – bionafta – kami-
ón  – potraviny“. Vyvinuli sme mnoho vecí, ktoré 
nám uľahčujú život, ktorý sa stal ťažkým z dôvo-
du vývoja a kúpy vecí, ktoré nám ho mali uľahčiť. 
Sme preto jediné tvory na Zemi, ktoré musia toľ-
ko pracovať!

Nepomôžu ani obnoviteľné zdroje 
energie, ani riadiaca technika
Udržateľný spôsob života môžeme v najhrubšom de-
fi novať ako taký spôsob života, ktorým budú môcť 
žiť rovnako naše vnúčatá aj ich vnúčatá, spôsobom, 
ktorým budú môcť rovnako žiť ľudia o  sto, dvesto 
aj tisíc rokov. Súčasný štandard budov, bývania je 

preto (koncepčne) „od základu“ neudržateľný, lebo 
vyžaduje dodávky energií, ktoré sú konečné  – ob-
medzené. Tu nepomôže riadiaca technika, facility 
management ani obnoviteľné zdroje energie (OZE). 
Riadiaca technika a dobrý facility management síce 
znížia spotrebu budov, to však vedie len k  oddia-
leniu vyčerpania konečných zdrojov. Obnoviteľné 
zdroje energie (fotovoltaické panely, veterné tur-
bíny, vodné elektrárne) sú vyrobené (vybudované) 
pomocou fosílnych palív a  majú obmedzenú život-
nosť (fotovoltaický panel 20 – 30 rokov). Energetic-
ký „payback“ OZE je kontroverzný, lebo podľa môj-
ho názoru nezahŕňa všetky energetické väzby, ktoré 
do výrobku akumulujeme.8 Predstava dlhodobého 
pokrytia energetickej spotreby ľudstva (OZE by tak 
museli byť použité na výrobu samotných zariadení 
pre OZE) sa javí pri súčasnom trende „efektívneho“ 
využívania energií ako utopická. Problémom je, že 
ľudstvo sa nesnaží energiu šetriť9 (znížiť energetic-
kú potrebu, odstrániť šialené cykly plytvania rep-
ka – bionafta – kamión – dovoz potravín), namiesto 
toho sa snaží pokryť stúpajúcu enormnú energetic-
kú spotrebu ľudstva pomocou obnoviteľných zdro-
jov energie. Snažíme sa zlepšiť technológiu výroby 
bionafty („vylepšiť riadiaci systém budov“, „zvýšiť 
účinnosť fotovoltaiky“), no uniká nám podstata, ne-
zmyselnosť plytvania samotnej energie, to značí, ne-
riešime otázku, či je vôbec nevyhnutné míňať toľko 
energie.

„Nemôžeme vyriešiť problémy rovnakým  spôso-
bom myslenia, aký sme použili, keď sme ich vytvorili.” 
Albert Einstein

Energia – nulové, ekologické, 
úsporné, „zelené“? 
Často sa stretávame s  označením nulový, ekologic-
ký, úsporný alebo zelený. Väčšinou je však takého 
označenie veľmi zavádzajúce, čo ukážeme na príklade 
kotla na biomasu, ktorý sa v  súčasnosti vníma ako 
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„ekologický“ často označovaný ako zdroj „s  nízkou 
alebo nulovou produkciou CO2“.

„Kotol na biomasu spaľuje organické palivá, ako 
sú napríklad drevené pelety, ktoré sú považované za 
palivo s nulovými emisiami, pretože množstvo oxidu 
uhličitého, ktoré uvoľnia, pri ich spálení, je kompen-
zované množstvom, ktoré bolo absorbované pestova-
ním plodín.“

Realita
Výrobný proces peliet zahŕňa zvoz suroviny, triede-
nie suroviny, sušenie suroviny, peletizáciu, chlade-
nie peliet, uskladnenie, balenie a dovoz peliet. Každý 
z  týchto procesov vyžaduje použitie určitých zaria-
dení a energie (zvoz suroviny – kamiónová doprava, 
sušenie suroviny – potreba približne 5 MJ na 1 kg 
odparenej vody, peletizácia – štiepkovač, peletovací 
lis atď.). Každý proces produkuje určitým spôsobom 
CO2 (zvoz suroviny → kamiónová doprava → spaľova-
nie fosílnych palív → produkcia CO2), preto „množ-
stvo oxidu uhličitého, ktoré uvoľnia, pri ich spálení, je 
kompenzované množstvom, ktoré bolo absorbované 
pestovaním plodín“ je veľmi zavádzajúce z celkové-
ho pohľadu produkcie oxidu uhličitého.

Nulový automobil – nulový dom
Skúsme zaviesť pojem „nulový automobil“. Je to 
auto, ktoré má vždy pri jazde z vysokého kopca sme-
rom nadol veľmi nízku alebo žiadnu spotrebu fosíl-
nych palív, poprípade nulovú produkciu emisií. Na 
prvý pohľad je zrejmý nesprávny pohľad na „nulo-
vosť“ automobilu, lebo spotrebu fosílnych palív mi-
nutú cestou do kopca sme zanedbali, uvažovali sme 
len s tým, čo auto minie jazdou z kopca. 

Rovnako nezmyselné označenie v súčasnosti použí-
vame pre nulové domy. Koľko energie sme do domu 
vložili (výroba materiálov, stavba domu, výroba tech-
nológií atď.) si nevšímame, všímame si dom až od 
okamihu kolaudácie (jazdy z kopca). 

Ako posúdiť mieru ekologickosti, 
energetickej efektívnosti?
Ak chceme posúdiť energetickú náročnosť budovy 
alebo jej vplyv na životné prostredie, musíme analy-
zovať celý životný cyklus budovy (od výroby materiá-
lov, stavebného procesu, času užívania až po demolá-
ciu budovy a recykláciu) a nielen jej vplyv na životné 
prostredie počas užívania budovy. Na tento účel bola 
vyvinutá technika hodnotenia životného cyklu.

Hodnotenie životného cyklu 
Hodnotenie (posúdenie) životného cyklu (LCA  – 
Life Cycle Assessment, známe ako analýza od kolís-
ky po hrob „from-cradle-to-grave“10) je technika na 
posúdenie vplyvu produktu na životné prostredie, 
spojené vo všetkých fázach životného cyklu  – „od 
kolísky po hrob“ (to značí od ťažby surovín cez 
spracovanie materiálov, výrobu, distribúciu, po-
užívanie, opravy, údržby po likvidáciu alebo re-
cykláciu). Cieľom LCA je porovnať celý rad účinkov 
environmentálnych vplyvov priradených k  tova-
rom a  službám s  cieľom zlepšiť procesy, podporiť 
hospodárnosť a  poskytnúť solídny základ pre kva-
lifi kované rozhodnutia. Termín „životný cyklus“ sa 
odvoláva na predstavu, že objektívne a komplexné 
hodnotenie vyžaduje posúdiť produkciu surovín, 
výrobu, distribúciu, používanie a  likvidáciu vráta-
ne medziprepráv a všetkých ostatných úkonov po-
trebných k existencii výrobku. LCA pomáha vyhnúť 
sa presunu environmentálneho problému z jed-
ného miesta na druhé miesto, pričom umožňu-
je študovať celý výrobný systém, teda vyhne sa su-
boptimalizácii, ku ktorej by mohlo dôjsť zameraním 
štúdie len v rámci jedného procesu. 

Hodnotenie životného cyklu domu
Na posúdenie spotreby energií a produkcie emisií tak 
musíme brať do úvahy všetky dôležité väzby, ktoré 
sa s domom spájajú. Uvedieme jednoduchý príklad. 
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Na výrobu jedného m3 plnej tehly sa spotrebuje 
1 350 kWh11 energie a jedného m3 slameného balíka 
6 kWh. V prípade domu s úžitkovou plochou 150 m2 
tvorí rozdiel energie potrebnej na výrobu obvodo-
vých stien murovaného a slameného domu približne 
150 MWh (bez energie na prepravu a stavbu). Inými 
slovami, pri murovanom dome sme len do materiá-
lov vložili toľko energie, čo vystačí na vykurovanie 
domu z prírodných materiálov približne na 100 rokov 
(produkcia emisií a  CO2 je analogická). Pri podrob-
nej analýze zistíme, že mnohé „ekologické“ zariade-
nia a technológie minú viac energie na svoju výrobu 
(vyprodukujú viac CO2), ako dokážu „ušetriť“ počas 
svojej životnosti. 

Koľko energie sme uložili do domu?
V mysli človeka vznikla myšlienka na stavbu domu 
(budovy). Nakreslí koncept na papier. Pri kreslení 
minie jednu ceruzku a 10 papierov. Energiu na vý-
robu ceruzky a papierov pripočítame na konto ener-
gie potrebnej k stavbe domu. Koncept cestuje 10 km 
autom k  architektovi, započítame energiu na pro-
dukciu spotrebovaného benzínu. Architekt spracu-
je na PC skicu domu a vytvorí projekt domu, ktorý 
vytlačí na tlačiarni na 100 listov papiera, započíta-
me spotrebovanú energiu počítača, energiu na vý-
robu papiera a farieb tlačiarne, energiu na vykuro-
vanie/chladenie kancelárie architekta počas tvorby 
projektu. Podobne môžeme započítať energiu na 
zabezpečenie stravy architekta. Takto môžeme po-
kračovať cez všetky prvky životného cyklu budovy. 
Väzby sú však oveľa rozsiahlejšie. Papier na skicu 
musel byť niekde vyrobený. Závod na výrobu papie-
ra musel byť postavený pomocou určitej energie, 
ktorá sa rozpočíta medzi všetky vyrobené papie-
re počas životnosti závodu. Podobne auto, ktorým 
sa skica zaniesla k  architektovi, muselo byť vyro-
bené pomocou určitej energie. Pri životnosti auta 
1 000 000 km tak započítame do energetickej bi-
lancie domu energiu prislúchajúcu na 10 km. Závod 
na autá však musel byť tiež postavený. Vyrobilo sa 
v ňom 1 000 000 áut, tak do bilancie domu zapo-
čítame energiu prislúchajúcu na jedno auto prislú-
chajúce na 10 km. Do závodu dochádzali pracovníci, 
ktorí minuli určité množstvo paliva. Časť pripadá 
na auto, ktorým sa zaniesol koncept k architektovi. 
Závod na výrobu áut musel byť tiež naprojektova-
ný… zacyklili sme sa. Nedostali sme sa ani k výkopu 
základov a vidíme, koľko energie sme započítali do 
energetickej bilancie domu. Iba takýmto spôsobom 
však môžeme určiť, koľko energie na Zemi sa pre 
konkrétnu budovu spotrebovalo. Príklad ilustruje 
fakt, že k  segmentu budov sa viažu takmer všetky 
činnosti modernej spoločnosti, ktoré sú bytostne 
závislé od fosílnych palív. Tento spôsob stavby do-
mov a bývania je očividne neudržateľný.

Budúcnosť budov – okolie poskytne všetko
Súčasný štandard bývania pre uspokojenie svojich 
potrieb vyžadoval vybudovať priemysel, dopravné 
trasy a  zariadenia, stavbu tisícok elektrární, stov-
ky miliónov kilometrov káblov, potrubí. Vyžadoval 
stavbu miliónov administratívnych budov, v ktorých 
sa všetky toky do našich domov mohli naplánovať, 
vyúčtovať atď. Dôsledok tejto cesty, doby necelých 
dvoch storočí je očividný. Spustošená príroda, vyčer-
pané zdroje, nepokoj a  dezintegrovanosť ľudského 
ducha. S ubúdaním zdrojov12 – zvyšovaním cien ropy, 
plynu a uhlia bude ubúdať aj budov, ktorých existen-
cia je založená práve na ich existencii. Ak nebudú fo-
sílne palivá, bager vám nevykope základ domu, nevy-
pálite si ani nedoveziete tehlu, nezohrejete si vodu, 
nezasvietite si a podobne (celosvetovo sa vyše 90 % 
elektrickej energie vyrába z  fosílnych palív13). Kon-
cept budov blízkej budúcnosti tak bude nevyhnutne 
založený na princípoch udržateľného spôsobu života. 

Budú fungovať podobne ako príroda, lebo príroda 
tu existuje milióny rokov a všade tam, kde sa nedo-
stal „civilizovaný“ človek, zostala neporušene čistá. 

Príroda stavia z toho, čo je poruke. Mravce na Slo-
vensku si nestavajú mravenisko z materiálu doveze-
ného z Poľska využívajúc elektrickú energiu vyrobenú 
v Nemecku. Stavajú len z toho, čo je „poruke“ s ener-
giou, ktorá je „poruke“. Koncept udržateľných budov 
tak bude musieť byť založený na zmienenom princí-
pe. Všetky požiadavky materiálové, energetické, po-
travinové a iné musí uspokojovať práve jeho okolie.14 
Pretože čím ďalej od miesta spotreby sa nachádza 
zdroj, ktorý chceme spotrebovávať, tým viac ener-
gie sa minie. Nie je náhoda, že na rovnakom princípe 
fungovali naše domy tisícky rokov až do obdobia vy-
užívania lacných fosílnych palív.

Analógia v prírode
Ak pri návrhu stavby alebo ľudského sídla využije-
me princíp, ktorý nenájdeme v prírode, s najväčšou 
pravdepodobnosťou zistíme, že tento princíp z dlho-
dobého hľadiska fungovať nebude. Alkohol môžeme 
vyrobiť energeticky náročnou chemickou cestou ale-
bo jednoduchým použitím kvasinky. Kyslík môžeme 
vyrobiť chemicky (napríklad zmiešaním peroxidu vo-
díka a  skalice modrej) alebo zasadením rastlín ale-
bo stromov, v  ktorých prebieha fotosyntéza. Vodu 
môžeme zohriať v plynovom bojleri alebo „pomocou 
Slnka“. Výsledok je vždy ten istý. V  prvom prípade 
však potrebujeme vyrobiť zariadenia a dodať energiu. 
Ak sa pokazí niektorá súčiastka v zariadení, sú nevy-
hnutné opravy, produkuje sa odpad a emisie. V dru-
hom prípade energiu alebo produkt len odoberáme, 
poruchy a odpad neexistuje. Ak sa odlomí konár zo 
stromu, strom „pracuje“ ďalej. Príroda je navrhnutá 
ako bezúdržbová. Človek má len povinnosť brať koľ-
ko, aby túto dokonalosť nenarušil – teda človek by 

ALFA04_2014-02.indd   14ALFA04_2014-02.indd   14 2/9/15   12:22 PM2/9/15   12:22 PM



Domy potrebujú otrokov

ALFA 4 ¦ 2014 15

mal žiť udržateľne = spôsobom života, ktorý by uspo-
kojoval v  rozumnej miere potreby všetkých ľudí na 
svete (a to vrátane budúcich generácií), ale súčasne 
by bol šetrný k životnému prostrediu a neprekračoval 
by únosnú kapacitu využívania ekosystému. 

„Kiežby som mohol pozbierať vaše domčeky do dla-
ne a rozosiať ich po lesoch a lúkach. Kiežby údolia boli 
vašimi ulicami a zelené chodníčky vašimi cestami, aby 
ste chodili vinicou jeden druhému a vaše šaty boli plné 
vône Zeme. Ale na to ešte nedozrela doba. Vo svojich 
obavách predkovia postavili priveľmi blízko svoje prí-
bytky a tento strach ešte nejakú chvíľu pretrvá. Mest-
ské hradby tak skoro nepadnú a nadlho budú oddeľo-
vať vaše kozuby od vašich polí.“ Prorok Chalil Džibrán

Udržateľná stavba podľa prírody
Aby naše ľudské dizajny boli v harmónií s prírodou, 
musíme sa riadiť rovnakými vzormi, aké používa 
príroda. Z  podmienky udržateľnosti stavieb je pre-
to zrejmé, že každá stavba bude úzko previazaná so 
svojím okolím. Okolie domu (budovy) by tak malo 
čo možno v najväčšej miere uspokojiť potreby stav-
by domu a  jeho užívania, ako aj činnosti vykonáva-
ných užívateľmi domu – potravinovo, materiálovo, aj 
energeticky. 

Dom teda potrebuje dostatočne veľké prostredie, 
ktorého bude čerpať materiály, energiu, potraviny15 
a iné zdroje.

Permakultúra ako súčasť budovy
Permakultúrou rozumieme systém pre navrhovanie 
trvalo udržateľných ľudských sídiel. Slovo samotné 
nie je skratkou len pre permanentné poľnohospo-
dárstvo (permanent agriculture), ale aj pre perma-
nentnú kultúru, lebo žiadna kultúra nemôže prežiť 
bez základu, ktorým je trvalo udržateľné etické vy-
užívanie krajiny. Na určitej úrovni sa permakultú-
ra zaoberá rastlinami, zvieratami, budovami (voda, 
energie, komunikácie…), ale nejde jej o  tieto prvky 
samotné osebe, skúma skôr vzájomné vzťahy, ktoré 
medzi nimi môžeme vytvoriť tým, že ich správne roz-
miestnime v priestore. Cieľom je vytvoriť ekologicky 
zdravé a ekonomicky prosperujúce systémy schopné 
zabezpečiť svoje vlastné potreby bez vykorisťovania 
a znečisťovania.16 

Permakultúrny dizajn
Je systém kombinovania koncepčných, materiálo-
vých a  strategických zložiek do takého usporiada-
nia, ktoré prospieva životu vo všetkých jeho formách. 
Tento dizajn je založený na pozorovaní prírodných 
ekosystémov, múdrosti obsiahnutej v  tradičných 
poľnohospodárskych a  sociálnych systémoch a  mo-
derných vedeckých environmentálnych poznatkoch. 
Využíva vrodené vlastnosti rastlín a  zvierat, ktoré 
kombinuje s prirodzenými charakteristikami štruktúr 

a krajiny do systémov podporujúcich život, vhodných 
do mesta aj na dedinu, zaberajúcich najmenšiu mož-
nú plochu. Permakultúra spojuje tri oblsti: starost-
livosť o planétu Zem, starostlivosť o ľudí a spravod-
livé rozdeľovanie voľného času, peňazí a surovín na 
tieto účely.

Základné princípy permakultúry 
v oblasti stavieb
Efektívny návrh domu je založený na prírodných 
energiách, ktoré vchádzajú do systému (slnko, vietor, 
dážď…), okolo rastúcej vegetácie a stavebných tech-
nikách vychádzajúcich zo zdravého rozumu.
• Relatívne umiestnenie – každý prvok je umiest-

nený vo vzájomnom vzťahu k  ostatným prvkom, 
čím si môžu navzájom pomáhať. Je srdcom per-
makultúrneho dizajnu. Dizajn znamená vzájom-
né prepojenie vecí. Aby ktorákoľvek zložka návrhu 
(dom a jeho technológie, záhrada, les, zdroj ener-
gie…) fungovala správne, musíme ich umiestniť na 
správne miesto. Napríklad vhodným umiestnením 
listnatých stromov na južnú stranu domu eliminu-
jeme použitie klimatizácie v letných mesiacoch.

• Každý prvok vykonáva mnoho funkcií. Každý pr-
vok systému by mal byť vybraný a umiestnený tak, 
aby mohol vykonávať maximálne množstvo fun-
kcií. Napríklad zmienené stromy poskytujú tieň, 
ovocie, palivové drevo. Ďalej môžu slúžiť ako vet-
rolam, klimatický tlmič atď.

• Každá dôležitá funkcia je zabezpečovaná mno-
hými prvkami. Dôležité základné potreby, ako sú 
voda, potraviny, energie a ochrana proti požiaru by 
mali byt zabezpečené dvoma i  viacerými spôsob-
mi. Dom vybavený slnečnými kolektormi na ohrev 
vody môže mať rezervný ohrievač na tuhé palivo, 
ktorý sa zapne, keď slnko nesvieti, prípadne v zim-
ných mesiacoch.

• Energeticky úsporné plánovanie. Kľúčom k ener-
geticky úspornému plánovaniu (ktoré je súčasne 
ekonomicky efektívnym plánovaním) je umiest-
nenie rastlín a štruktúr (dom, komunikácie, vodné 
plochy, energetické zdroje…) do zón a sektorov. Na 
umiestnenie majú ďalej vplyv miestne faktory, ako 
sú trh, prístupy, svahovitosť, podnebné odchýlky 
a podobne. 

• Prednosť sa dáva biologickým zdrojom pred 
fosílnymi palivami. V  permakultúrnom systéme 
využívame biologické zdroje (rastliny a  zvieratá) 
kedykoľvek je to možné, aby sme ušetrili energiu. 
Namiesto spoliehania sa na stroje a hrubú silu mô-
žeme udržovať a riadiť svoj majetok premýšľaním.

• Kolobeh energie priamo na mieste (tak palív, ako 
aj ľudskej energie). Permakultúrne systémy sa po-
kúšajú zastaviť únik energie a výživných látok z po-
zemku a  nahradiť ho kolobehom. Napríklad ku-
chynské odpadky sú recyklované v komposte, šedá 
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voda z domácnosti zavlažuje záhradku atď. Dobrý 
dizajn využíva vstupujúce prírodné energie a kom-
binuje ich s tými, ktoré už na pozemku sú, do kom-
pletného energetického cyklu. Napríklad zachy-
távanie a  skladovanie vody v najvyšších možných 
polohách. Pritom nezáleží na množstve zrážok, 
ktoré máme k dispozícii, ale skôr na tom, koľko uži-
točných kolobehov dokážeme s daným množstvom 
vody vytvoriť.

• Iné (zrýchlená sukcesia, spolupracujúce systémy, 
okrajové efekty a prírodné vzory…).

Naša práca a znečistenie prostredia sú 
vždy dôsledkom nesprávne navrhnutého 
neprirodzeného systému. Dizajn stavby 
znamená návrh vzájomných prepojení vecí
Pracovné vzťahy medzi jednotlivými prvkami vytvo-
ríme tak, aby potreby jedného prvku boli uspokojo-
vané výstupom druhého prvku.17 „Ako možno použiť 
produkty tohto prvku na uspokojenie potrieb os-
tatných prvkov.“ Ak nepoužijeme tieto prístupy na 
uspokojenie potrieb iných prvkov nášho systému, 
čaká nás ďalšia práca a znečistenie. Plánovanie dizaj-
nu je najdôležitejšia vec, ktorú môžeme urobiť skôr, 
než čokoľvek umiestnime na pozemok. 

Prečo stále staviame neudržateľné domy
Domy nedávnej minulosti (približne pred 200 rokmi) 
boli chápané ako neoddeliteľná súčasť svojho okolia. 
Dom so záhradou slúžil na bývanie, slúžil životu. Po-
zemok bol zdrojom materiálov na stavbu domu, zdro-
jom energie na zimné obdobie, zdrojom obživy. Člo-
vek sa tak vedel postarať sám o seba, prežil skromne 
aj v ťažkých podmienkach. Nebol závislý od dodávok 
plynu, elektriny, potravín. Človek, ktorý sa vie posta-
rať sám o seba a nie je od niečoho bytostne závislý, 
je slobodný.

Domy moderného bývania vyžadujú plyn, elek-
trickú energiu, dodávky potravín. Základné životné 
potreby, ktoré nám poskytovalo okolie domu, bolo 
striktne oddelené – vznikla sieť obchodníkov, pre-
pravcov, teplární… Ovocie a zeleninu zo záhrady na-
hradili hydrofonické „továrne“, sady, baliarne, pre-
pravné spoločnosti, obchodníci… Drevo zo záhrady 
nahradila sieť potrubí, plynových staníc, rafi nérií, 
jadrových elektrární… Svoje životné potreby sme 
vložili do „cudzích rúk“, stali sme sa závislými. 
Mohli by sme využívať materiály, energie a potravi-
ny zo svojho okolia. Eliminovali by sa tak energetic-
ké potreby nášho bývania (aj našej práce) až o 95 %. 
To však nie je žiaduce. Kde by bol zisk kameňolo-
mov, cementární, oceliarní, prepravcov, výrobcov 
obalov, výrobcov áut, rafi nérií…  Ekonomika štátov 
by sa zrútila. Tá nepotrebuje šetrenie ani skutočné 
ekologické, udržateľné domy. Potrebuje „ekologic-
ké“ domy, ktoré potrebujú fotovoltaické systémy, 

veterné turbíny, batérie, tepelné čerpadlá. Také domy 
potrebujú dodávky vody, potravín, materiálov, zmie-
nených technológií, čo nepriamo vyžaduje kameňo-
lomy, cementárne, rafi nérie, kancelárie, dopravu, 
teda veci, ktoré treba vyrobiť a zakúpiť – veci, na kto-
rých sa dá zarobiť. 

„Civilizované“ bývanie je závislé od dodávok všet-
kých vstupov, ktoré do domu prúdia. Ak chce človek 
piť, zaplatí za vodu toľko, koľko určí vodárenská spo-
ločnosť. Ak chce jesť, zaplatí za potraviny toľko, koľ-
ko určia poľnohospodári. Ak chce mať v dome teplo, 
zaplatí za teplo toľko, koľko určí plynáreň (teplá-
reň)… Je závislý. Aby mohol platiť účty, musí praco-
vať. Musí pracovať aj za 300 eur18, len aby prežil. Veď 
mu dom nič zo základných potrieb neponúka. 

Návrat k udržateľnosti bývania bude ťažký
Zmena súčasného moderného bývania založeného na 
lacných energetických otrokoch na udržateľné býva-
nie – využívajúce potraviny, materiály a energie svoj-
ho okolia nebude vôbec ľahké, lebo pocítime dôsle-
dok „civilizovaného“ bývania dvoch storočí. 

Predpokladom udržateľného bývania je lokalizá-
cia zdrojov. Vodovod vyžadujúci enormné množstvo 
energie (stavba oceliarne, výroba potrubí, čerpadiel 
atď.) by mala byť nahradená vodou z lokálnych stud-
ní. Energeticky náročné poľnohospodárstvo (stavba 
závodov na výrobu strojov, postrekov, hnojív, mohut-
nej dopravy atď.) má byť nahradené sieťou malých 
lokálnych statkov. Presne takto to fungovalo tisíce 
rokov, žiaľ, následky maximalizácie ziskov a neúmer-
nej snahy zvyšovať životný komfort ako krédo a zmy-
sel ľudskej existencie sú zrejmé.

Znečistený vzduch, zdevastované a  vyčerpané 
pôdy19, otrávené vody, moria, oceány. Prechod k udr-
žateľnému životu tak bude enormne náročný, najmä 
pre husto osídlené oblasti – veľké mestá. 

Múdrosť sa prejavuje v činoch, nie v názoroch
Každý tvor v prírode sa vie postarať sám o seba. Od 
narodenia vie, čo má jesť, ako postaviť svoje hniezdo 
alebo úkryt, vie dokonca, čo má robiť, aby vyzdravel, 
ak ochorie. 

Človek sa pokladá za najrozumnejšieho tvora, av-
šak akoby od narodenia nič nevedel. Nevie, čo má 
jesť, či byť vitariánom, vegánom, vegetariánom, mä-
sožravcom. Nevie si sám postaviť svoj príbytok, ku-
puje si byt či dom a  ten spláca desiatky rokov. Vie 
toho veľmi málo, preto takmer štvrtinu života strávi 
v školách. Ak ochorie, nevie si sám pomôcť, musí ísť 
lekárovi. Nevie…

Nevie si sám postaviť svoj príbytok v  súlade so 
okolitým prostredím – prírodou.

Pre svoj dom berie viac, ako je mu z  „organiz-
mu Zeme“ dávané dobrovoľne. Pre ich vybudovanie 
„saje“ zo zemských útrob ropu, nerasty a  energie, 
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ktoré na  to nemusia byť určené. Počas svojej exis-
tencie tieto domy brať neprestávajú. Vyžadujú ďalšie 
uhlie, plyn, elektrinu. Človek tak stavia domy, ktoré 
znečisťujú vzduch, ktorý dýcha, znečisťujú vody, kto-
ré pije, ničia pôdy, ktoré ho živia. Niektoré z nich do-
konca nazval „inteligentné“.

Bývanie určuje životy nás aj našich detí. Od neho 
závisí, koľko času strávime v práci, koľko energie mi-
nieme, koľko znečistenia vyprodukujeme – od neho 
závisí v akom stave odovzdáme planétu Zem svojim 
potomkom. Musíme priznať, že bývanie v  domoch 
„civilizovaných” krajín nie je udržateľné. Je závislé od 
práce energetických otrokov, spôsobujúcich nesmier-
nu devastáciu prírody. 

Naša planéta je postavená na tom, že tu všetko je. 
Vie to každé zviera a každý hmyz. Tí nepotrebujú pe-
niaze ani prácu. Príroda žije a stavia z toho, čo je po-
ruke, preto tu existuje milióny rokov a  tam, kde sa 
nedostal človek, zostala druhovo pestrá a neporuše-
ne čistá.

Nemusíme však odísť do jaskyne a odhodiť tech-
nické výdobytky. Pri zmene princípov bývania – lo-
kalizácii zdrojov – by sme mohli žiť z 5 % energie20, 
ktorú dnes míňame bez toho, aby sme sa vzdali čo-
hokoľvek cenného. Zvyšok energie míňame zbytočne. 
Vytvárame nezmyselné cykly (repka olejná – bionafta 
– kamión – dovoz potravín), ktoré spotrebúvajú ener-
giu a produkujú znečistenie. 

Energia je niečo, čo si nevieme predstaviť, čoho sa 
nemôžeme dotknúť. Je to pre nás väčšinou len číslo 
na účte. Potom si je ťažké uvedomiť, aké sú dosahy 
spotreby energie, prípadne, ako môžeme najlepšie 
energiou šetriť. Ľudská práca už predstaviteľná je. 
Prirovnanie „Jedna 100-wattová žiarovka = jeden ot-
rok“, lepšie demonštruje prácu energetického otroka. 

Prechod k  udržateľnému bývaniu nebude jedno-
duchý. Nevyhnutným predpokladom je uvedomelosť 
na strane znečisťovateľa a vykorisťovateľa – človeka. 
Dnes nemá človek v úcte život svoj (fajčí, prejedá sa) 
ani životy iných ľudí (neutíchajúce genocídy, vojny), 
preto nie div, že nemá v úcte životy zvierat ani zdra-
vie prírody. Človek konštatuje, že znečistenie planéty 
je katastrofálne, spôsob života neudržateľný, no „nie 
je až také zlé“, aby sa vzdal svojho pohodlia a ziskov. 

Následky maximalizácie ziskov a neúmernej snahy 
zvyšovať životný komfort ako krédo a zmysel ľudskej 
existencie tak môžu byť nevypočítateľné a náhle. Ak 
nedokážeme regulovať svoj počet, apetít a  rozlohu, 
ktorú okupujeme, príroda to urobí za nás formou hla-
du, erózie, biedy a chorôb.

1 Popri uhlíkovej stope môžeme považovať energiu ako 
univerzálny indikátor udržateľnosti. Týmito dôležitými 
indikátormi udržateľnosti sa zaoberá občianske združenie Zelený 
kruh – asociace ekologických organizací 3/2014, www.hraozemi.cz
2 Dnešná spoločnosť, tak ako ju poznáme, by nemohla existovať 
bez využívania fosílnych palív. Ropa, uhlie a plyn pokrývajú 
takmer všetku energetickú spotrebu ľudstva. Joseph A. Tainter, 
T. F. H. Allen, Amanda Little, W. Hoekstra sa vo svojej štúdií 
Resource Transitions and Energy Gain: Contexts of Organization, 
Conversation Ecology publikovanej v roku 2003, http://www.
consecol.org/vol7/iss3/art4 venovali práve energii a spôsobe 
jej využitia a získavania. Od publikácie uplynulo vyše 10 rokov, 
pričom predikované indikátory sa potvrdili.
3 75 je celosvetový priemer. Vyspelé krajiny majú toto číslo 
vyššie. Napríklad na priemerného Američana pracuje každý deň až 
150 energetických otrokov. Ak by každý energetický otrok býval 
v miestnosti s rozlohou 12 m2 (3 × 4 m), tak by domy všetkých 
energetických otrokov pokryli celú Austráliu.
4 Použitím metodiky hodnotenia životného cyklu (vlastný 
výskum 97 % energie je naviazanej na naše bývanie) – Life cycle 
assessment-u (Števo, 2012).
5 Naše bývanie zahŕňa aj mobilitu, pretože najviac energie 
minieme práve kvôli bývaniu, lebo aby sme mohli bývať, musíme 
platiť účty, to značí pracovať, a teda dochádzať do práce.
6 Ak k súčasnému osem a polhodinovému pracovnému času 
pripočítame čas trávený cestou do práce, čas potrebný na nákupy 
a podobne a pripočítame zdravý osemhodinový spánok, zistíme, 
že v bdelom stave využívame náš dom či byt len niekoľko hodín 
denne, neporovnateľne menej ako čas strávený v práci.
7 Intenzifi kácia poľnohospodárstva však nie je zadarmo 
a má svoj rub a líc. Na dvojnásobné zvýšenie výnosov je 
potrebné desaťnásobné (!) zvýšenie energie (vo forme 
hnojiva, mechanizácie…), ktorá sa získava predovšetkým 
z neobnoviteľných fosílnych palív. Mnohých preto asi 
v modernom poľnohospodárstve prekvapí nepriaznivý pomer 
medzi energiou získanou a energiou vloženou (tzv. energetická 
návratnosť). U človeka – lovca a zberača plodín – bol tento 
pomer 5 : 1 až 10 : 1 v prospech získanej energie (to nie je 
prekvapivé zistenie, človek musel logicky lovom alebo zberom 
získať viac energie, než na túto činnosť spotreboval, inak by 
zahynul hladom). Tradičné samozásobiteľské poľnohospodárstvo 
malo veľmi priaznivý pomer 15 : 1 až 40 : 1. S príchodom 
industrializácie sme však vo veľkom začali vkladať dodatkovú 
energiu, ktorej je viac ako energia, ktorú poľnohospodárskym 
hospodárením získame. Svetový priemer pomeru medzi získanou 
a vloženou energiou je približne 0,1 : 1. Lovec a zberač plodín pred 
niekoľkými desiatkami tisíc rokov bol teda v získavaní energie 
100x efektívnejší ako moderný poľnohospodár. Do agrárneho 
sektora tak vložíme 10x viac energie (vo forme fosílnych palív 
– energetických otrokov) ako energie získanej z dopestovaných 
potravín. Vo veľmi nepriaznivom pomere tak „vymieňame fosílne 
palivá za potraviny”. Veľmi kvalitne spracovanou publikáciou 
zaoberajúcou sa širšími väzbami udržateľnosti je kniha Udržitelný 
rozvoj – Olomouc 2010, Univerzita Palackého v Olomouci od 
Pavla Nováčeka, kde sa výstižne (s. 150) venuje energetike 
získavania potravín.
8 Energiu potrebnú na dopravu zamestnancov do závodu na 
výrobu OZE. Energiu na výrobu áut, ktorými zamestnanci cestujú 
do práce. Energiu na stavbu automobiliek, kameňolomov, stavby 
a údržby ciest. Časť tohto všetkého je nevyhnutné zahrnúť do 
energetického LCA produktu, na čo sa však často zabúda.
9 Šetrenie a skromnosť je v kontraste s konzumným spôsobom 
života. Práve na princípe spotreby (konzume) fungujú 
ekonomicky „vyspelé“ krajiny. Ekonomika je tak závislá od 
spotreby, preto nie div, že spoločnosť dospela do bodu, keď sa 
považuje za jednoduchšie vyťažiť ropu z podzemia, doviesť ju do 
rafi nérie, vyrobiť z nej naftu, z tej vyrobiť pesticídy a hnojivá, 
rozviesť ich na farmy po celom svete, aplikovať všetko na 
pôdu a rastliny, úrodu odviesť do inej krajiny, spracovať ju 

tam a zabaliť, výsledný produkt doviesť do inej zeme, kúpiť ho 
v supermarkete, odviesť autom domov a zjesť, ako si kúpiť jedlo 
od miestneho sedliaka…
10 Hodnotenie životného cyklu podrobne vysvetľujem v sérii 
článkov: a) Life Cycle Assessment of Buildings. (http://www.
tzb-info.cz/epc-energy-performance-contracting/8227-life-cycle-
assessment-budov) In: TZB-info. –január (2012); b) Hodnotenie 
životného cyklu budov. In: iDB Journal. Roč. 1, č. 5 (2011), 
s. 30 – 32. Zvýšenú pozornosť venujem LCA práve kvôli tomu, 
že trhová ekonomika sa sústreďuje na subjektívne ukazovatele, 
kvôli zvyšovaniu zisku, pričom sa tak mnohé stavby a technológie 
zámerne nesprávne označujú ako ekologické. Tento fakt bližšie 
rozvádzam v publikácií c) ŠTEVO, Stanislav: Nulový dom. Realita 
alebo fi kcia? In: Eurostav. Roč. 17, č. 9 (2011), s. 25 – 29.
11 Je zaujímavé, že pred polstoročím existovala stavebná norma 
pre stavbu hlinených až trojposchodových domov. Keďže stavby 
z prírodných materiálov sú ľahko dostupné, lacné a energeticky 
nenáročné, bola táto norma zámerne zrušená. Moderné materiály 
v sebe obsahujú veľké množstvo energie, ktorú musíme dodať. Aj 
týmto faktom sa venuje kniha MINKE, Gernot: Příručka hliněného 
stavitelství. Bratislava, Pagoda 2009, s. 58. Energetickú 
náročnosť iných materiálov možno nájsť aj v publikácií NAGY, 
Eugen: Manuál ekologickej výstavby. Permakultura CS, 2007, 
s. 37.
12 Aj keď objavíme nový energetický nosič, ktorý bude konečný, 
bude rovnako vyčerpateľný, teda systém, ktorý bude energiu 
tohto nosiča využívať, nebude udržateľný.
13 Táto štatistika je z roku 2011, zdroj: Breakdown of Electricity 
Generation by Energy Source, The shift project data portal, 
http://www.tsp-data-portal.org/Breakdown-of-Electricity-
Generation-by-Energy-Source#tspQvChart, no v súčasnosti 
sa zastúpenie jednotlivých energetických nosičov výrazne 
nezmenilo.
14 Už Bill Mollison pred štvrťstoročím zistil, že pestovaním 
potravín v okolí miest ich spotreby by ich cena klesla až o 90 %. 
Najvyššie úspory energie sa dosiahnu práve ušetrením nákladov 
na balenie, prepravu a marketing (Mollison, 2012).
15 Podľa údajov spoločnosti CSVV Brno uživia 2 hektáre 
pôdy jedného človeka živiaceho sa prevažne mäsitou stravou. 
Rovnaká plocha však uživí 14 ľudí stavujúcich sa bezmäsitou 
stravou (vegetariánov – jedia mliečne výrobky a vajcia) a tie isté 
2 hektáre môžu uživiť 50 ľudí živiacich sa len rastlinnou stravou 
(vegánov).
16 Bill Mollison si už v mladosti uvedomil neudržateľnosť 
kapitalistickej spoločnosti. V prírode našiel základné princípy 
fungovania – udržateľnosti a preniesol ich do ľudského systému 
ako permakultúru. Bill Mollison & Reny Mia Slay: Úvod do 
Permakultúry. Alter Nativa 2012, je výborná kniha, ktorá sa 
zaoberá princípmi permakultúry.
17 Napríklad ak sa voda z umývadla použije na splachovanie 
toaliet nižšieho poschodia. Technickým aspektom permakultúrnej 
stavby sa kvôli rozsahu nemôžeme podrobnejšie venovať.
18 Závislosť je veľmi výhodná pre tých, ktorí závislých ľudí 
uspokojujú. Teplárne, elektrárne, plynárne, poľnohospodári. Akú 
cenu určia, taká bude akceptovaná. Vedia, že človek na činžiaku 
si nedopestuje potraviny, nebude kúriť v kachliach, neohreje si 
teplú vodu na slnku. Veď závislosť je najjednoduchší nástroj 
manipulácie ľudí.
19 Úrodná pôda už dlhodobo ubúda na celom svete. Erózia 
podľa FAO zasiahla vyše 50 % všetkých obrábaných polí, 40 % 
lesov a 25 % pasienkov. Land degradation assessment, Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, 2014, 
http://www.fao.org/
20 Táto energetická potreba je už pokryteľná OZE. JASMINSKÁ, 
Natália – AZARIOVÁ, Katarína: Proposal for the environmentally 
friendly technologies to supply energy for the objects without 
standard energetic media connection / 2012. In: Transfer inovácií. 
Roč. 4, č. 23 (2012), s. 265 – 271.
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