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OSTROVY UPROSTÅ˜ED CIVILIZACE
NedÄ›le, 24 zÃ¡Å™Ã- 2017

Jak tak jezdíme po rÅ¯zných permakulturních projektech, nav&scaron;tívili jsme i jeden ostrovní systém. To je dÅ¯m naprosto
nezávislý na okolí, co se týÄ•e inÅ¾enýrských sítí, na jaké jsme z civilizace zvyklí. Takové stavení je zásobováno vodou z vlastn
studnÄ›, pÅ™ípadnÄ› potÅ¯Ä•ku a z de&scaron;tÄ›, odpady se zpracovávají vlastním septikem Ä•i koÅ™enovou Ä•istírnou, vnitÅ
vytápí dÅ™evem z okolního lesa (nejlíp vlastního), a hlavnÄ› je k dispozici vlastní zdroj elektÅ™iny v podobÄ› fotovoltaických
panelÅ¯ a akumulátorÅ¯.

Ostrovní dÅ¯m si mÅ¯Å¾ete vybudovat kdekoli, ale nejvÄ›t&scaron;í smysl to dává dál od civilizace, v místÄ›, kam by se
prodraÅ¾ilo zavést elektrické vedení, kde máte po ruce dostatek dÅ™eva a pÅ¯dy a kde nebudete tak na ránÄ›, pokud by
opravdu bylo zle a krajinou by táhly tlupy hladových lidí. Na ostrovních systémech je pro mÄ› nÄ›co silnÄ› pÅ™itaÅ¾livého
&ndash; jde o opravdové dotaÅ¾ení onoho kýÅ¾eného modelu &bdquo;odpoutání od systému&ldquo;, coÅ¾ je pro nás
permakulturisty (a asi i pro dal&scaron;í ekology) skoro mantra. Lokálnost, sobÄ›staÄ•nost a DIY jsou tu dovedené do
dÅ¯sledkÅ¯. Na druhé stranÄ› je v tomhle jevu ale nÄ›co stísÅˆujícího &ndash; a to je oÄ•ekávání budoucí katastrofy. Jak si
poradit s elektÅ™inou, vodou a teplem NejpropracovanÄ›j&scaron;í Ä•ástí tohoto konkrétního otrovního systému je takzvaná
ostrovní elektrárna. ProtoÅ¾e energie pochází ze slunce, elektÅ™iny dává takový systém v létÄ› nadbytek (takÅ¾e tÅ™eba
varná plotýnka nebo topinkovaÄ• mohou být v letních mÄ›sících stále v provozu), zatímco nejhor&scaron;í mÄ›síc je listopad,
protoÅ¾e je nejchmurnÄ›j&scaron;í, má nejménÄ› sluneÄ•ního svitu. V zimním období je tÅ™eba pÅ™emý&scaron;let, jaké spo
a kdy pou&scaron;tÄ›t, a hlídat stavy akumulátorÅ¯. Zásadní je investovat do kvalitních baterií, které hodnÄ› vydrÅ¾í. Co se týÄ
vody, tenhle dÅ¯m má vlastní studni, jenÅ¾e ta mÅ¯Å¾e snadno vyschnout &ndash; a nejen tady. Hladina spodní vody na
na&scaron;em území v posledních letech klesá a je nesmysl pouÅ¾ívat pitnou vodu ze studnÄ› tÅ™eba na splachování, nebo
na zalévání zahrady. Proto si majitelé ostrovního systému vybudovali levné a flexibilní zaÅ™ízení na zadrÅ¾ování
de&scaron;Å¥ové vody ze stÅ™echy domu. Nejobvyklej&scaron;í Å™e&scaron;ení &ndash; velkou podzemní cisternu &ndash;
vyhodnotili jako zbyteÄ•nÄ› nákladné a navíc závislé na elektÅ™inÄ› k pÅ™eÄ•erpávání vody. Proto si zÅ™ídili systém vzájemn
propojených IBC kontejnerÅ¯ &ndash; lep&scaron;í jsou ty s kovovým povrchem, kam nemÅ¯Å¾e svÄ›tlo a nemnoÅ¾í se Å™as
&ndash; který vydrÅ¾í i zimní mrazy, pokud se vypustí pÅ™ívodní trubky, a kaÅ¾dý z kontejnerÅ¯ mÅ¯Å¾e fungovat nezávisle n
ostatních. Teplá voda se v létÄ› ohÅ™ívá sluncem (ne pÅ™ímo, ale pÅ™es elektÅ™inu), v zimÄ› ji zaji&scaron;Å¥uje kotel na d
který souÄ•asnÄ› dÅ¯m vytápí.

Kolem domu, bývalé hájovny stojící stranou v&scaron;ech obcí na lesní mýtinÄ›, jsou políÄ•ka s tykvemi, bramborami, rÅ¯zno
zeleninou a bylinami, v plánu jsou slepice, takÅ¾e majitelé mají na&scaron;lápnuto i na potravinovou sobÄ›staÄ•nost.
VytvoÅ™ili si tu útulné a hodnÄ› stranou schované hnízdeÄ•ko, ze kterého vyráÅ¾ejí podle potÅ™eby do svÄ›ta za prací nebo z
lidskou spoleÄ•ností. OÄ•ekávání katastrof DÅ¯m je opatÅ™en mÅ™íÅ¾emi v oknech, které jsou pravda natÅ™ené nabílo,
skryté v mu&scaron;kátech a pÅ¯sobí nenápadnÄ› a nijak nepÅ™átelsky. KoneÄ•nÄ› mÅ¯Å¾e jít o ochranu pÅ™ed obyÄ•ejným
a vandaly. Navíc tihle konkrétní majitelé ostrovního projektu svoji polohu neutajují, a tak si nemyslím, Å¾e by panikaÅ™ili a
chystali se na nejhor&scaron;í. Ale existuje mnoho takových, kteÅ™í svoji adresu a souÅ™adnice nezveÅ™ejÅˆují. VlastnÄ› je
hnutí prepperÅ¯, neboli lidí pÅ™ipravujících se na globální katastrofu a zhroucení civilizace. Ona ani není potÅ™eba moc velká
fantazie na to, abychom si pÅ™edstavili, Å¾e tÅ™eba po nÄ›jaké vichÅ™ici a poÅ™ádné vánici dÅ¯kladnÄ› zkolabuje rozvodná
elektÅ™iny a s ní i veÅ™ejná doprava, bankomaty a nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í sluÅ¾by. Najednou si nebudeme moci nakoupit v
supermarketu jídlo a bude to trvat tÅ™eba nÄ›kolik týdnÅ¯. Co pak? RozhodnÄ› tedy ne&scaron;kodí mít doma slu&scaron;nou
zásobu pitné vody a trvanlivých potravin. Ne Å¾e bych to sama dÄ›lala, ale moÅ¾ná Å¾e bych mÄ›la; nepÅ™ijde mi to nijak
pÅ™ehnané. Ale co kdyÅ¾ to bude hor&scaron;í? OsobnÄ› mi docela pomáhá vyrovnat se se stísÅˆující pocity z neznámé
hrozby tím, Å¾e si rÅ¯zné katastrofické scénáÅ™e budoucnosti opravdu pÅ™edstavím. Co se tedy mÅ¯Å¾e stát
nejhor&scaron;ího? Ná&scaron; civilizaÄ•ní systém se mÅ¯Å¾e zhroutit ekonomicky, coÅ¾ by asi pÅ™i&scaron;lo pomalu a pl
a moÅ¾ná by nám dlouho nedocházelo, co se dÄ›je &ndash; v&scaron;echno by zdraÅ¾ovalo, trpÄ›li bychom Ä•ím dál
vÄ›t&scaron;ím nedostatkem a vÄ›ci by vázly a pÅ™estávaly fungovat, rÅ¯zné &bdquo;mezilidské&ldquo; sítÄ› od obyÄ•ejných
známých aÅ¾ po mafiány by byly stále silnÄ›j&scaron;í a pro pÅ™eÅ¾ití poÅ™ád dÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í. Tady by nám
samozásobitelství a kutilství mohlo dost pomoci. Nebo mÅ¯Å¾e pÅ™ijít nÄ›co náhlého a drastického, válka, vlny nájezdníkÅ¯
cizích nebo i domácích a podobnÄ›. V takovém pÅ™ípadÄ› by potravinová sobÄ›staÄ•nost opravdu nestaÄ•ila. KdyÅ¾ to domys
ze v&scaron;eho nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í by bylo mít poÅ™ádné a úÄ•inné zbranÄ›, opevnÄ›né místo a partiÄ•ku (nebo
&scaron;ir&scaron;í rodinu), kde by se dalo zajistit neustálé hlídkování a vÄ•asná likvidace hladových rabujících vetÅ™elcÅ¯. Nojo, ale co dál? Tyhle vyhlídky mi pÅ™ijdou tak pÅ™í&scaron;erné, Å¾e jsem si celkem jistá, Å¾e se jich nechci doÅ¾ít a
rad&scaron;i chci být mezi tÄ›mi slabo&scaron;skými obÄ›Å¥mi, které budou hned na poÄ•átku zkoseny. NehledÄ› na to, Å¾e
tohle není ten nejhor&scaron;í scénáÅ™. DobÅ™e se pamatuju na strach z jaderné války nÄ›kdy v &scaron;edesátých a pak
osmdesátých letech minulého století, na to, jak jsme se ve &scaron;kole uÄ•ili o igelitových pytlících, poloze hlavou od
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výbuchu, uÅ¾ívání jódu a o odmoÅ™ování radioaktivitou zasaÅ¾ených vÄ›cí... jenomÅ¾e kdyby taková jaderná válka mÄ›la jen
trochu vÄ›t&scaron;í rozsah, povrch zemÄ› by nadlouho zastínil mrak, atmosféra by se ochladila tak, Å¾e bychom rozhodnÄ›
nepÅ™eÅ¾ili, a nastal by velký evoluÄ•ní zvrat Å¾ivota na zemÄ›kouli, moÅ¾ná vÄ›t&scaron;í, neÅ¾ kdyÅ¾ vymÅ™eli dinosa
náhodou jsem zrovna cestou na výlet do ostrovního domu u benzínky zahlédla nový Ä•asopis nazvaný &bdquo;PÅ™eÅ¾ít&ldqu
s podtitulkem &bdquo;Guns and Survival&ldquo;, tedy &bdquo;StÅ™elné zbranÄ› a pÅ™eÅ¾ití&ldquo;. Tedy vychází uÅ¾ rok,
v&scaron;imla jsem si ho teprve teÄ•. Hm. Opravdu by nám stÅ™elné zbranÄ› tak moc pomohly? EVA HAUSEROVÁ
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