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Vážení čtenáři, 
letní dovolené vstoupily do druhého měsíce prázdnin a k některým z Vás se dostal první 
elektronický čtvrtletník o Projektu  TRAWA, nazvaný  TRAWA NEWSLETTER, nebo také 
ekologický a sociálně zaměřený časopis TRAWA. Abychom Vám zpříjemnili volné chvíle, 
přinášíme Vám novinky z aktivit projektu TRAWA společně s několika články, fotografiemi a 
příspěvky. Tento první, v tomto formátu pojatý newsletter je zaměřený všeobecně na 
rostlinnou, ekologickou a sociální problematiku, kterou budeme v dalších číslech rozšiřovat. 
Zajímá nás téma ochrany životního prostředí, rostlinolékařství a pěstování, využití plevelu a 
důstojné zacházení s nimi jako s bylinami. Atraktivními tématy jsou i způsoby využití rostlin a 
odpadů v různých moderních aplikacích od stavebních materiálů až po ekologické zdroje 
energie nebo ochranných prostředků či výrobků určených pro zdravou výživu, atd. Cílem je 
nabídnout informace, vzdělávat, bavit, motivovat a nabízet příležitosti zapojení se v projektu. 
Team projektu TRAWA navrhuje subprojekty a experimentuje. Aktivně připravujeme 
produkty, které jsou nebo budou dostupné pro všechny zájemce.  Naší vlajkovou rostlinou se 
stalo technické konopí jako univerzální, velice diskutované a všestranně využitelné a i 
bohužel zneužitelné rostliny. Zajímáme se o ni jako o perspektivní rostlinu 21. století, ale 
vedle ní se zaměřujeme i na další méně známé všudy přítomné rostliny, které lidé často ani 
neuznávají jako cenné. Součástí sociálního programu je nabídka spolupráce a aktivit pro ty, 
jež chtějí využít své příležitosti seberealizovat se a udělat užitečné činy pro sebe, své okolí a 
aktivně řešit určitou problematiku, která je především baví. Z výnosů a našich příspěvků se 
snažíme připravit podporu pro sporty, zdravý životní styl, sociálně slabé a protidrogovou 
prevenci společně s rozvojem ekologického vzdělání a aplikací v praxi.  
Důvody vzniku tohoto samizdatu jsou prosté, rozhodl jsem se prezentovat projekt moderní, 
ne pouze webovou formou, ale zprostředkovat Vám informace přímo do vašeho 
elektronického zařízení, aktuálně a se zajímavým a stručným podáním. Vy sami si můžete 
vybrat, co Vás zajímá, a pak na to reagovat.  Je však nutno podotknout, že kvalita, obsah a 
grafika tohoto samizdatu se bude ještě vyvíjet. Je to pouze první vydání. Nebudu před Vámi 
skrývat, že nemám zkušenosti s psaním časopisů, avšak věřím, že se nám brzy podaří 
vytvořit kvalitní redakční tým s oborníky, s jehož výsledky budete spokojeni a informace zde 
přinesené Vám budou pomáhat a čtení Vás bude vzdělávat a bavit. V případě jakýchkoliv 
dotazů prosím neváhejte a napište nám email na trawa.cz@gmail.com nebo pro získání více 
informací navštivte naši webovou stránku www.trawa.cz. Tato webová stránka bude však 
průběhu srpna až října procházet rekonstrukcí, jak po tematické, grafické, tak i systematické 
stránce, proto prosím, omluvte případné komplikace. Chystáme přehlednější repre-
zentativnější a ucelenější web, který Vás bude bavit, vzdělávat a poskytovat Vám příležitosti.  
Rád bych všem popřál veselé a zdravím naplněné letní dny zalité radostí. Těm, kterým 
počasí způsobuje komplikace, přeji mnoho zdaru, víry a sil při překonávání překážek, jež nás 
posouvají o kus dál. Přejeme Vám příjemné čtení a těším se na podzim. 
Team projektu TRAWA a autor projektu Ing. Tomáš Ružovič 
 
 

Ochrana rostlin v lét ě 
Jak už bylo naznačeno, počasí je 

poslední dobou velmi letní a snaží se nám 
vsugerovat svůj subtropický až tropický 
charakter vysokých teplot. Neubývá 
suchých dnů s občasnými agresivně prud-
kými průtržemi. Netradiční podmínky způ-
sobují vysílení živočichů a rostlin v našem 
prostředí. V tomto suchu je nutné neza-
pomenou na ranní nebo večerní přimě-
řenou zálivku ke kořenům a opatrnost při 
hnojení, mohlo by dojít ke spálení a 
poškození rostlin. Je třeba připravit zásoby 
vody a vhodným způsobem ji skladovat. 
Špatná voda může způsobit rozvoj škůdců 

Obrázek 1: Kopřivo - křenová jícha po vykvašení před 

filtrací a ředěním. 
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na rostlinách. Jedná se zejména o různé 
virózy a bakteriální nákazy, které mohou 
být přenášené nekvalitní vodní zálivkou.  
Ta může být i kontaminována zárodky 
škodlivých hmyzích škůdců, nebo druhot-
ně poskytuje na rostlinách živiny pro jiné 
škůdce.  

 
Obrázek 2: Rostoucí vrcholík technického konopí v plné a zdravé 

síle. 

Doporučujme preventivní ošetření 
jíchou nebo speciálními přípravky na po-
sílení obranyschopnosti rostlin. Jsou dos-
tupné v běžných obchodech zaměřené na 
rostlinné pěstování nebo na internetu. 
V domácích podmínkách můžete připravit 
jíchu k postřiku. Prakticky stačí 1kg čerst-
vých kopřiv, cibule nebo jiných vhodných 
plevelnatých bylin (weed) najemno naře-
zaných zalitých 20l vody. Směs za 
občasného míchání necháme zkvasit 14. 
dní ve stínu (obr. 1).  

Aplikaci provádíme za sucha ráno 
nebo večer s 20% roztokem kvasného 
filtrátu. Postřik provádíme na celou rostlinu 
z vrchní i spodní části listu nejlépe roz-
prašovačem alespoň 1x týdně. Vysílené 
rostliny tak získají odolnost proti škůdcům 
a budou životaschopnější. Ošetření se 
projeví životností rostliny a na větší a 
vitálnější úrodě (obr. 2). Druhy domácích 
jích a hnojiv s recepty na jejich výrobu 
můžete naleznout na internetu ve velké 
hojnosti. V případě nejasností nás kon-
taktujte, my Vám rádi poskytneme infor-
mace nebo Vám jíchu pomůžeme připravit 
přímo u Vás doma. Zbytky rostlin ze 
vzniklé jíchy lze připravovat z posekaných 
plevelů, můžete tak využít energetického 
toku hmoty. Vzniklé opady z výroby jíchy 
lze aplikovat do kompostu nebo smíchat 
s hlínou a využít jako hnojení třeba 
okrasných rostlin, bylin a travin.  

 

 
 
 

Já & Ty - člověk ekologicky  
 Vstoupili jsme do 21. Století a žijeme 
v něm už 15 let. V roce 2012 byl před-
povídán konec světa nebo začátek 
velkých změn. Žijeme všichni na jedné 
planetě, která nám i v tomto století bude 
poskytovat domovy, zdroje energie, zdroje 
potravin, vzduchu a prostoru pro bytí a 
zakládaní nových generací. Průmyslová 
revoluce v posledních stoletích nabídla 
nesčetné množství technologií, produktů, 
materiálů, ale i životních stylů a filosofií, 
kterými se člověk může ubírat většinou dle 
své volné vůle a svobodného rozhodnutí. 
Vzdálenosti mezi lidmi se zkrátily a 
komunikace se zjednodušila natolik, že 
pomalu zapomínáme mluvit mezi sebou 
z očí do očí, seznamovat se s cizími lidmi 
z důvodu všerůzných obav a předsudků. 
V neposlední řadě stěží sdílíme osobní 
čas, zážitky a pocity se skutečnými přáteli, 
jejichž hodnoty jsou stejně důstojné a 
morální jako ty naše. Co udělat pro 
zlepšení?  
 Ekologie je věda studující vztahy mezi 
živými organizmy, například lidmi a jejich 
prostředím. Ale co vše může být pro-
středí? Může to být okolí tvořeno z živých 
členů, jako jsou lidé, rodina, přátelé, 
kolegové nebo četnost zvířat a v ne-
poslední řadě poměr živých a neživých 
věcí a předmětů různých materiálních a 
duševních hodnot. Je to složitá věda a 
vždy je třeba se konkrétně ptát, jak na 
ekologii nahlížet, co je živý organizmus a 
co tvoří prostředí a jaké jsou projevy vzta-
hu. Já, jako člověk ekologický, mám zá-
kladní ekologickou potřebu, a to mít tyto 
vztahy v přítomnosti v pořádku a jako 
moudrý člověk chci tvořit vztahy mezi ži-
vými organizmy a prostředím tak, aby byly 
v pořádku dle potřeb okolí i v budoucnu. 
 Proto člověkem ekologicky aktivním je 
především ten, kdo tvoří podmínky pro 
nynější a hlavně budoucí harmonické 
vztahy mezi živými organizmy a pro-
středím. Stačí přitom málo. Základem je 
nebýt pokrytecký a snažit se disci-
plinovaně a pravidelně vykonávat to, co je 
užitečné pro přírodu a člověka a jeho 
zdraví. Začít může každý, i TY! Jak?  Jed-
noduše, fyzickým a duševním cvičením, 
skromností, třídění odpadů a uvědomělým 
stravováním, pěstováním užitečných rost-
lin doma. Studiem pravdivých informací 
proměňujíc zkušenost a šíření do svého 
okolí a prostředí, přirozeně.                                                                                                                             
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Zrealizované aktivity projektu TRAWA 

V rámci tohoto newsletteru bych rád připomenul několik aktivit, kterých se mohli zájemci 
účastnit. Dále také aktivit, které byly zrealizované nebo probíhají do dnešních dnů. Věřím, že 
naleznete zalíbení v tom, co projekt TRAWA dělá a možná dostanete i chuť přidat se nebo 
nás podpořit.  
 
INFORMAČNÍ AKTIVITY 

Poradenství je součástí informačních 
aktivit. Oslovilo nás několik lidí s žádosti o 
radu v oblasti: 
- Léčby konopím 
- Legálním způsobem pěstování konopí 
- Legislativní problematika marihuany  
- Kvalita konopných produktů a 

CBD&THC 
- Použití a zdroje CBD olejů 
- Způsoby hnojení a výživy rostlin 
- Témata pro společenské projekty 

v oblasti environmentálního vzdělávání 
- Problematika invazních rostlin  
- Výroba konopných produktů, zdroje 

osiva aj. 
- Rostlinolékařství konopných rostlin aj. 

Vždy šlo o první konzultace, které 
provádíme ZDARMA. Z  některých jsme 
získali sympatizanty, aktivní dobrovolné 
pomocníky a i VIP členy teamu TRAWA, 
kteří se výrazně podílejí na rozvoji projektu 
s přislíbeným finančním podílem. Všem 
děkujeme a těšíme se na další spolupráci! 
 
Dokumentace aktivit - Foto&Video 
TRAWA 

V průběhu našich aktivit vznikají řady 
fotografií i občasná videa. Snažíme se 
stále provádět a soustřeďovat tyto média 
systematicky, ale na jejich profesionálně 
nebo amatérské zpracování nám již 
nezbývá čas. Proto nabízíme spolupráci 
v této věci, hledáme nadšence, který by 
systematicky zpracovával naše aktivity ve 
formě vhodné k prezentaci jako video. 
Uvítáme zpracování fotografií do zají-
mavého formátu nebo jiný typ 
reprezentativního audio-vizuálního formá-
tu. Bylo by super spolupracovat tak, aby-
chom mohli co nejdříve publikovat zmí-
něné zajímavosti rovnou na internet široké 
veřejnosti. Upřednostnili bychom dlouho-
dobou spolupráci. Je třeba podotknout, že 
nyní nedisponujeme financemi na plné 
zaplacení profesionálů, ale předpokládá-
me růst a finanční zdroje na tyto marke-
tingové aktivity jsou již průběžně vyhra-
zeny.  

 

 
Choroby na konopí 

V části výzkumných aktivit uvádíme, 
že pěstujeme konopí a jiné byliny, avšak 
také řešíme problematiku, která se pěs-
tování rostlin týká. Kromě péče o rostliny 
z hlediska podzimní přípravy půdy, hnoje-
ní, úpravu půdní charakteristiky jako je 
vhodná struktura a typ půdy, kyselost či 
zásaditost, obsah živin je i neméně důle- 

 
 

žité počasí a s ním spojený i výskyt 
chorob.   

Je mnoho faktorů, které mohou 
ovlivnit výskyt chorob a škůdců na konopí 
od tzv. chemických či fyzikálních, až po ty 
biologické – genetické u rostlin či sa-
motných škůdců a chorob obecně.  

V našem případě pěstování se vys-
kytly dotazy na téma identifikace chorob, 
předcházení jim a případná redukce škod-
livého účinku a redukce ztrát na úrodě 
konopí. Proto jsme se spojili s odborníky a 
připravujeme intenzivní řešení této prob-

Obrázek 3: Dírkovitost listů na konopí 

Obrázek 4: Septorióza na konopném listě  
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lematiky na zakázku a to nejen u konopí, 
ale i u jiných bylin, travin a tzv. weed 
rostlin. To spojíme v budoucnu i se způ-
soby omezení růstu tzv. invazních rostlin a 
paradoxně, i šetrnými postupy při řešení 
omezení růstu plevelů.   

Tento příspěvek popíše trochu naši 
zkušenost s chorobami na konopí. Na 
našich rostlinkách se objevily choroby, 
však velice zřídka. Nalezli jsme je na 
listech při pěstování odrůd technického 
konopí na kamenité půdě.  

 
 

Mezi škůdce pravděpodobně patří 
dírkovitost listů konopí setého (Phyllosticta 
cannabis, teleomorpha Mycosphaerella 
cannabis) (obr. 3) a dále  pravděpodobně 
septorióza konopí setého (Septoria 
cannabis) (obr. 4). V laboratoři jsme byli 
překvapeni v roce 2014 návštěvou i hmy-
zího škůdce z čeledi třásněnkovitých 
(Thripidae) (obr. 5)  a podle projevů změn 
zbarvení na listech konopí v období květu 
a podle morfologie byl určen jako druh 

třásněnky skleníkové (Heliothrips haemo-
rrhoidalis).  

Vzpomínáme, že při experimentálním 
pěstování technického konopí v r. 2012, 
ještě před projektem TRAWA), ve ven-
kovním prostředí v podhůří Jeseníků byl 
nalezen škůdce na konopných  květech a 
listech způsobující žíry v období květu.  

 
 
Nalezli jsme nazelenalou housenku 

patřící nejspíše do čeledi píďalkovitých 
(Geometridae) s předpokládaným rodem 
Erranis a druhem Erannis defoliaria, tedy 
tmavoskvrnáč zhoubný (obr. 6).   

Letos jsme se s housenkami neset-
kali, ale naše kytičky navštívil bez pozvání 
brouček, který je nejspíše zvaný Dřepíček 
chmelový (Psylliodes attenuata).  

Naštěstí broučci, další choroby a jiní 
škůdci nejsou rozšířeni tak hojně a nez-
působují významné škody, ale i přesto na 
něj chystáme postřik z jíchy a budeme 
sledovat účinek a případné zastavení 
šíření těchto škůdců a chorob. 

 Naše dotazy v oblasti rostlinolékařské 
péče kontaktovali odborníci z VURV 
v Praze Ruzyni paní Mgr. Alenou 
Hanzlovou PhD. A připravujeme obsá-
hlejší článek o této problematice ve 
spolupráci se studenty z ČZU (Česká 
zemědělská univerzita v Praze). 
  

Obrázek 6. Housenka požírající konopný list. 

Obrázek 5: Mikrofotografie třásněnky. 
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VÝZKUMNÉ AKTIVITY 

Byla úspěšně navázaná spolupráce a 
přislíbena spolupráce s VŠB, fakultou FBI 
a váženým panem profesorem 
Danihelkou. Tato spolupráce bude zamě-
řena na využití konopných materiálů ve 
stavebnictví v kombinaci s pojivy pracující 
na bázi nanotechnologií. Další podpo-
rovatelé projektu jsme našli v řadách 
studentů a pedagogů Hornicko-Geologické 
fakulty. V rámci účasti Ing. Tomáše 
Ružoviče na konferenci „Konopí a Věda“ 
v Brně 18. května, se podařilo získat 
kontakty a navázat spolupráci s řadou 
osob a institucí včetně České zemědělské 
univerzity v Praze (ČZU) nebo Mendlovy 
univerzity (MU) v Brně. Součástí konfe-
rence byla i prohlídka překrásné botanické 
zahrady v areálu MU (obr. 7).  V součas-
nosti jsou formy a návrhy na spolupráci 
v přípravě.  

 

V rámci kvality rostlinných produktů a 
rostlinolékařské konzultace byla navázána 
vazba i na odborníky z Výzkumného ústa-
vu rostlinné výroby v Praze Ruzyni a ambi-
ciózní studentkou ČZU se zájmem spolu-
práce s projektem TRAWA v této proble-
matice. 
 
1. EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA 
Jakartovice, p řed lihovarem 
 
Polykulturní p ěstování - Technické 
Konopí a K řen selský 

Za účasti dobrovolníků bylo počátkem 
května v Jakartovicích zaseto konopím 
okolo 120 m2 plochy. O políčko je 
průběžně pečováno. Výhodou je, že zde 
v podrostu roste i částečně křen selský,  

 
 

 

což je krásný příklad polykulturního pěs-
tování. Konec konců křen má mnoho-
stranné využití i přes to, že ho mnoho lidí 
považuje za nežádoucí plevel. Přitom stačí 
chtít ho zkrotit a využít. Na podzim z něj 
budeme připravovat vlastní výrobek k jídlu 
a i jiným účelům (obr. 8). 
 
Rostlinný insekticid z kop řivy a k řenu 

Probíhá zde malovýroba a testování 
jíchy složené z křenu a kopřiv. Objem jíchy 
je 50l a připravovaný postřik bude mít cca 
až 100l. Aplikace se připravuje na vzorky 
rostlin rybízu, angreštu, šípkové růže, ko-
nopí, bylin (meduňka, pažitka aj.) a na 
vzdálené pokusné rostliny napadené 
mšicemi.  
 
Ostrovy pro užite čný hmyz 

Připravili jsme několik stanovišť pro 
zachování druhové rozmanitosti. Máme 
tak celkem 5 lokalit o ploše cca 5x3 m2 na 
kterých jsou ostrovy neposekaných rostlin.  

Zde jsou umístěny konstrukce pro 
lepší životaschopnost hmyzu, který 
zvyšuje celkovou biodiverzitu zahrady. 
(obr. 9). Z pohledu rostlinolékařského se 
tak podporuje výskyt užitečných živočichů 
(škvorů, pestřenek, slunéček a mnoho dal-
ších), kteří mohou v některých případech 
pomoci rostlinám proti nemocem více, než 
samotné postřiky. 

Obrázek 7. Botanická zahrada MU 

Obrázek 8: Polykultrurní pěstování konopí a křenu 
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Už máme infoTABULE 

Byly nainstalovány informační tabule, 
které informují o projektu TRAWA a 
pěstování konopí (obr. 10). Zatím jsou 
skromného malého formátu, velikosti mezi 
A3 až A2.  

 
Chystáme se ale vytvořit větší rek-

lamní a dokonce informačně-vzdělávací 
tabule. Tyto plánujeme až na léto 2016, 
kdy bychom se rádi zúčastnili i meziná-
rodního projektu podporovaného EU. Vše 
je ještě ve fázi přípravy.   

 

 
Kde je voda, tam je život aneb – okapy, 
sudy a hadice 

Byl připraven systém pro zavlažování 
ve spolupráci s ochotnými dobrovolníky, 
sousedy zahrádkáři. Můžeme se tak spo-
lehnout, že v tropických vedrech nám ne-
hrozí vysušení půdy. A snad se můžeme 
spolehnout i na dobrovolníky, kteří nám 
zahradu občas zalévají. Kde je voda, tam 
je život. I když  je spodní voda cca 1,5m 
hluboko, je i tak dobré zavlažovat. Pořídili 
jsme si tedy sudy o celkovém objemu 200l 
a hadici napojenou na občasný přívod vo-
dy v případě potřeby. Systém nám umožní 
sběr vody i z okapů a připravujeme i polo-
automatické zavlažování. Tak můžeme na-
še konopí a byliny zalévat o sto šest. Naše 
skromné vybavení se bude rozvíjet (obr. 
11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vysokoškolská p řednáška na zahrad ě 

Jednu letní sobotu proběhlo školení 
nebo přenáška Ing. Tomáše Ružoviče 
přímo na zahradě v krásném odpoledním 
dni, a to s praktickou ukázkou. Přednáška 
byla zaměřena na způsoby a teorii při 
výzkumu biodegradace polychlorovaných 
uhlovodíků ve spolupráci se studentem 
z VŠB-TUO z institutu environmentálních 
technologií. Ten má v plánu vypracovat 
bakalářskou práci na zmíněné téma a pro 
jeho budoucí experimenty mu byla 
nabídnuta spolupráce s projektem 
TRAWA. Mimo jiné i prostory aj. vybavení. 
Očekáváme, že by se z této aktivity mohla 
být velmi slušná praktická aplikace bio-
technologií, čisticí životní prostředí v praxi.   
 
Švesti čky z naší zahrádky 

Slívové stromy na zahradě byly 
experimentálně přihnojeny slepičím tru-
sem. Budeme tak pozorovat účinek u při-
hnojených a nepřihnojených stromů.    
Chystáme také efektivní sběr plodů 

Obrázek 9: Uprostřed travnatý ostrov pro hmyz, víc napravo dál 

je slaměný  úkryt. 

Obrázek 11: Příprava na stavbu zavlažovacího systému. 

Obrázek 10: Informační tabule v Jakartovicích a Mníšku po Brdy 
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z ovocných stromů technologií záchy-
tových sítí. Pod stromy natáhneme sítě a 
jejich pomocí budeme bezpečně sbírat 
spadlé plody nad zemí. Tyto nebudou pod-
léhat rychlému zkažení jako u plodů spad-
lých na zem. Věříme, že se tak zvýší výno-
sy švestek a budeme tak mít letos opravdu 
hodně povidel a jiných kapalnějších pro-
duktů vhodných nejen do kuchyně.  
 
2. EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA  
Mníšek pod Brdy, Čísovická 401  
 
Vitalita konopí v kontaminovaných 
půdách  

S novým aktivním a velmi nadšeným 
členem projektu TRAWA panem Jarosla-
vem Struskou jsme úspěšně rozjeli větší a 
serióznější experiment sledující vitalitu a 
životaschopnost konopí v kontaminova-
ných půdách. Ve webu 

http://trawa.cz/experiment-vitalita-konopi-
v-kontaminovanych-pudach naleznete celý 
článek popsaný detailněji. Ve zkratce jde o 
následující:  
Bylo zasezeno celkem 210 semínek 
technického konopí do tří kontrolních 
vzorků půd v 5 ti různých koncentracích 
kontaminované půdy z hald v kovohutích 
v Mníšku pod Brdy s namíchanou kontrolní 
hlinito-jílovitou půdou. Po dnešní dny je 
zde konopí pěstováno (obr. 12 a 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K naší nové zkušenosti vyrostlo konopí 
vitálně a zdravě pouze v čisté půdě 
s úsudkem, že i 25 % objemová směs 
kontaminované půdy a 75% hlíny působí 
velice toxicky a neumožňuje přímé sázení. 
Jiné byliny (plevel), které vyrostly 
v kontrolních, čistých půdách, nevyrostly 
v kontaminovaných půdách. K tomuto 
problému již úspěšně navrhujeme a 
provádíme testy, které tuto problematiku 
vyřeší.  

O těchto aktivitách v oblasti pěstování 
konopí je informován místní obecní úřad a 
policie, abychom předešli zbytečným 
raziím. Konopí je technické a máme k 
němu patřičné certifikáty.  
 
Substráty s r ůznou klí čivosti a nové 
zkušenosti  

Byly otestovány substráty na zaklíčení 
s různými výsledky. Jedním ze substrátů 
byl materiál na bázi minerálních vláken, 
další byly běžně dostupné substráty, 
avšak s kyselejší povahou a pak vlastní, 
namíchané a připravené substráty. Velice 
se osvědčily substráty na mineralně-
vláknité bázi, určené především pro 
hydrophonické pěstování (obr. 14).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Získali jsme i zkušenosti o vlivu tep-

loty na klíčivost a jak změřit klíčivost osiva 
před samotnou výsadbou, abychom mohli 
lépe předpovědět úrodu.  

 
Políčko dvou odr ůd konopí 

Bylo také zasazeno a je úspěšně 
pěstováno políčko s odrůdou Tiso a 
Tibosalaszi (obr. 15). V průběhu růstu 
jsme si všimli hned několika menších 
rozdílů, a to jak z hlediska vitality, klíčivos-
ti, tak i lehké morfologické změny. Kytičky 
stále rostou a my je průběžně sledujeme a 
fotíme. Již brzy budete moci vidět všechny 

Obrázek 12: Zkušební pěstební květináče s konopím, v kontrole 

rostou, v kontaminované půdě ne. Proč? To je cíl řešení. 

Obrázek 14: Zkušební květináče s různými substráty. 

Obrázek 13: Nevzrostlá rostlina v kontaminované půdě po 

několika týdnech. 
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detaily v připravovaném článku. Nyní mají 
výšku přes 1,5 m a některé až 3 m. 
Rostliny jsou v celku v dobré kondici díky 
výborné péči pěstitele. Nyní na políčku 
testujeme účinek hnojené a nehnojené 
části. Hnojivem je přípravek od jednoho 
z našich sponzorů, který se zaměřuje na 
výrobu speciálních hnojiv.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legální sušený kv ět a list i se 
semínkem 

Na vývoj produktů jsme zakoupili 
několik kg konopné biomasy odrůdy 
USO31. A fakticky jsme byli i obohaceni o 
několik desítek gramů osiva bez 
chemického ošetření v původním stavu. Je 
sice bez papíru, ale máme doklad o 
dodaném konopí a o odrůdě, která je 
schválená EU. Nyní pozorujeme, jak se 
této odrůdě bude dařit. Uvidíme, co nám 
čas přinese a jestli se biomasa bude hodit 
na další druhy výrobků.  
 
Celorepublikový pr ůzkum 2015  
 
Průzkum ve řejného mín ění  

V rámci již zahájeného průzkumu 
veřejného mínění na téma „VEŘEJNÁ 
ZNALOST A INFORMOVANOST 
V OBLASTI KONOPÍ A KVALITY JEHO 
PRODUKTŮ V ČR“ bylo vyplněno několik 
desítek anonymních i neanonymních 
dotazníků, avšak soutěž z důvodu malého 
počtu neanonymních dotazníků a nedo-
statku kvalitních koordinátorů (tazatelů) a 
respondentů neproběhla tak, jak bylo 
přepokládáno. V současné době se do-
tazník přepracovává do elektronické 
podoby tak, aby jej bylo možné vyplnit 
přímo na webových stránkách. Pro 
koordinátory, kteří mají zájem o spo-
lupráci, však stále platí nabídka, že za 10 
vyplněných neanonymních dotazníků 
získají odměnu v hodnotě 200 Kč nebo 

naše výrobky v podobné výši. Více 
informací na emailu trawa.cz@gmail.com 

 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 
 
1. ATAK – první Alternativní Terénní 
Aktivita Kdekoliv  

Bylo zasazeno přes 30 rostlinek 
konopí na 10ti různých kontrolních 
lokalitách s různou půdní a další vegetační 
charakteristikou, a to vše ve spolupráci 
s Kovohutěmi Holding v Mníšku pod Brdy. 
ATAKu se zúčastnily 4 osoby a vznikl 
článek zveřejněný na http://trawa.cz/1-
atak-rust-ci-nerust .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cílem ATAKu bylo zasadit květiny 

předpěstovaného konopí do kontaminova-
ných půd, a zjistit, jak se jim bude časem 
dařit. Také jsme v průběhu ATAKU poznali 
zajímavá místa a naučili se novým zkuše-
nostem. Tento ATAK není určitě poslední 
svého druhu. Chystáme další ATAKY 
s trošku odlišnou náplní a neidentickým 
cílem, avšak věříme, že budou také velice 
zajímavé a přínosné. Máte-li zájem plá-
novat ATAK s námi a zúčastnit se, tak ne-
váhejte a napište nám (Obr. 16, 17). 
 

Obrázek 15. Malé políčko konopí dvou certifikovaných odrůd. 

Obrázek 16: Týmová spolupráce ATAKu, jeden sadí, druhý 

zaznamenává GPS a podmínky v okolí, třetí dokumentuje 

průběh, čtvrtý hlídá. 
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Obrázek 17: Konopné rostlinky zasazené a označené na 

kontaminované výsypce. 

 
Připravujeme vzd ělávací program 
pro ob čany EU 

Prakticky jsme nechtěli tuto informaci 
zatím zveřejňovat, ale chceme Vás 
informovat o našich plánech. I když se tato 
aktivita plánuje na rok 2016, tak bych rád 
sdělil, že připravujeme několikahodinový 
program v českém a anglickém jazyce 
v rámci spolupráce s určitou institucí a 
odborníky. Tato instituce umožňuje ne-
tradiční způsoby vzdělávání v několika-
denním kurzu pro určitý počet lidí 
z různých zemí EU s různou tématikou. 
Projekt TRAWA je natolik zaujal, že se 
proto  připravuje úzká spolupráce v tomto 
duchu. Čas, schopnosti a týmová spo-
lupráce společně s potřebnými prostředky 
ukáže, jestli se nám tento větší projekt, se 
kterým vystoupíme na veřejnost vydaří. 
Pevně však věřím, že ano.  
 
E-vzdělávaní pomocí videí  

Na webu http://trawa.cz/vzdelavani 
přibylo mnoho nových videí, které jsme 
rozdělili do několika sekcí podle témat: 
• BYLINY ZELENINA NA ZAHRADĚ, 

LÉČIVKY, OVOCE A  (10 videí) 
• ZAHRADA, INVAZNÍ ROSTLINY,  

PLEVELE (13 videí)  
• KONOPÍ & MARIHUANA (32 videí)   
 
 

Je nutné podotknout, že to jsou vše 
internetové odkazy na filmy, seriály nebo 
videa, které nám jsou blízké a považujeme 
je za velice přínosné a věrohodné. Faktem 
je, že skutečný úsudek může mít každý 
jiný, a proto by je měl shlédnout a podělit 
se o něj s námi.  V této sekci videa tak, 
jako na celých webových stránkách se 
chystá velká administrativní a grafická 
změna v průběhu srpna – září.  
 
Internetové vzd ělávání 

Na základě potřeb moderní společno-
sti jsme zřídili: 
www.facebook.com/trawa.cz 
Skype: Projekt-TRAWA  
Twiter: Projekt TRAWA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budeme rádi, když nám zde za-
necháte vzkazy. Případně je možné se 
domluvit na dni a čase a provést vzdě-
lávací webinář na dané téma. Není prob-
lém zřídit i virtuální procházku po dané 
lokalitě, kde probíhají experimenty a pro-
střednictvím skype kamery Vám přímo na 
místě ukázat, jak vše vypadá v reálném 
čase. Tyto akce je třeba domluvit předem 
a to nejlépe telefonicky nebo E-mailem.  
 
PRODUKČNÍ AKTIVITY  

Stručně řečeno jde o byliny a produkty 
z nich vyrobené. Zatím se nám podařilo 
experimentálně vyprodukovat několik 
desítek metrů čtverečných konopí různých 
odrůd. Dalšími produkty se nebudeme 
příliš chválit. Ale momentálně probíhá 
experimentální vývoj produktů jako např: 
• Konopné krémy, oleje, nápoje, 

potraviny, hračky aj.  
• Krmivo s bylinami 
• Čisticí prostředky na EKO-bázi 
• Dekorační prostředky 
• Psací prostředky – ruční výroby 
• Substráty pro dekoraci i pěstování 
• Sorbenty 
• Vlákna a šňůrky 
• Palivo tuhé i kapalné 
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• Prefabrikáty a plasty  
z nekonopných produktů to bude: 

• Bylinné postřiky proti hmyzu 
• Bylinné směsi 
• Čisté byliny  
• Marmelády (Šípková aj.) 
• Bylinné 
• Kompost 
• Bio-plastické kompozity 
• Bylinné sady 
• Květináče typu „take to go“ 
O podrobnostech se zatím nebudeme 
veřejně a blíže zmiňovat. Vše je v po-
čáteční fázi vývoje. Na rychlejší rozvoj 
hledáme spolupracovníky a investory.  
 
Rodí se univerzální KONOPNÝ 
TRAWACREAM 

Je to letošní favorit, který připra-
vujeme k zavedení na trh. Jedná se o 
konopný olej-krém, který má výtečné hojicí 
vlastnosti a je zároveň jedlý a předurčen i 
na technické účely. Chystáme ho obohatit 
o CBD analýzy a zjištění nutričních hod-
not, aplikací na kůži, boty, dřevo, ale i na 
tělo jak zvenčí tak zevnitř.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vše je ještě ve vývoji (obr. 18, 19). 

Více informaci poskytneme prostřednic-

tvím e-mailu. První vzorky můžete získat 
na základě spolupráce na průzkumu 
veřejného mínění za 10 neanonymních 
dotazníků. Podpoříte tak nejen projekt 
TRAWA, ale i vzdělanost a v konečném 
použití i své zdraví. V současnosti řešíme 
design etiket, tisk, povolení a názvy 
produktů, kde byl původní název upraven 
na TRAWACREAM.  
Hledáme budoucí obchodní zástupce a 
investory.  
 
Byliny v truhlíku na objednávku  

Není to nic obvyklého, ale připra-
vujeme se na pěstování bylin v truhlíku. 
Pro zájemce bude možné v čas si předem 
objednat byliny, které mu můžeme před-
pěstovat a poté dodat v malém truhlíku 
z našeho vlastního alternativního bio-
betonu nebo vašeho truhlíku (obr. 21). 

Odběr bude však osobní z hlediska 
bezpečnosti. Letos se nám podařilo 
vypěstovat pažitku, bazalku, rozmarýn, 
levanduli, zelence a také konopí. Skvělá 
zkušenost se povedla při vypěstování 
konopí ve výšce přes 100 cm v půdě o 
výšce půdního profilu 4 cm a ploše 45x20 
cm (Obr. 20).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 18: Krém, umíme ho vyrobit, teď mu ještě dáme název a 

obal.  Pak už jen zavést výrobu a prodej na trh. 

Obrázek 19: Vývoj etiket na TRAWACREAM 

Obrázek 20: Konopí vysoké přes 1 m v půdě o výšce cca 5 cm 
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Podpo řte rozvoj projektu TRAWA  
 V těchto začátcích členové projektu 
investují a shání finance na aktivity 
doslova, jak se kde dá. Jednou z mož-
ností, jak se můžou dobrovolníci a veřej-
nost podílet je zakoupení připravovaného 
proutků, jež bude nositelem investiční 
hodnoty, která se bude zvyšovat nebo 
bude mít různou hodnotu v čase, která se 
bude veřejně aktualizovat. Tato hodnota 
poroste s růstem projektu a společností, 
která se připravuje. Celý mechanizmus je 
ve zrodu a jistotou je, že to co koupíte, 
neztratí kupní hodnotu a předmět bude 
držiteli sloužit. Chystáme netradiční 
způsob investice a našeho startu.  
Zatím nás můžete podpořit zakoupením 
produktů, které Vám můžeme osobně 
představit nebo vlastní aktivitou či 
investorským zakoupením potřeb a služeb. 
Stále hledáme podporu a lidské zdroje 
v oblasti práva duševního vlastnictví, 
ekonomiky a řešením projektového řízení 
a dotací, administrativní, IT, redakční a 
jiné odborníky (biology, chemiky, země-
dělce, strojaře a řemeslníky) pro spo-
lupráci na aktivitách.  
 
SOCIALNĚ-SPONZORSKÉ 
AKTIVITY 

V tomto čtvrtletí bylo více práce na 
projektových aktivitách, než jsme čekali. 
Vše zabralo více času a i financí. Přesto 
jsme nezapomněli na jednu z nejdůleži-
tějších aktivit a to sociálně-sponzorské.  
 
 
Půjčujeme i sbíráme knihy  

V rámci aktivit jsme také zapůjčili 
několik knih zaměřených na přírodu, vědu, 
ekologií, byliny a zahradní činnosti. Zatím 

tvoříme seznam zajímavých knih, které 
bychom mohli půjčovat za půjčovné a 
které zdarma, ale zatím je to na přirozené 
bázi a důvěře mezi členy teamu projektu 
TRAWA a jejími přáteli na základě 
známostí jména a adresy. Zpětné vazby 
jsou více než pozi-tivní. Knihy také 
sbíráme a vykupujeme (obr. 22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

První konzultace ZDARMA 
Není to zvykem, ale my to děláme. 

Zvláště u lidí, kteří mají zdravotní 
problémy a chtějí poradit jak s léčebou 
pomocí konopí postupovat legálně. Těmto 
lidem umožňujeme konzultace zdarma.  Je 
nám ve své podstatě ctí a také naší 
povinnosti šířit pozitivní informace bez 
nároku na odměnu. Poradíme i s cho-
robami, pěstováním, ekologickou proble-
matikou, drogovou legislativou, kvalitou 
půd a rostlin, hnojením a mnohým dalším, 
základem je, zeptat se. Proto neváhejte a 
víte-li, že někdo potřebuje poradit, ale má 
předsudky, ozvěte se nám. Umíme vše 
rozumně vysvětlit, podložit literaturou nebo 
fakty a nasměrovat tím správným směrem. 
Když už nebudeme moci pomoci my, víme 
na koho odkázat, kdo se opravdu vyzná 
v dané problematice, a to včetně lékařů a 
specialistů.  
 
Plánujeme protidrogovou prevenci a 
dílnu 

Nejsme sice adiktlogové a protidrogo-
vá poradna, ale připravujeme aktivity pro 
osoby, léčící se z drogové závislosti. 
Připravujeme také možnosti naplnění 
jejich volného času, jako je ruční příprava 
a výroba malých produktů, např. tužky aj. 
drobné předměty, ATAKy, sport a další 
aktivity. Tato aktivita se chystá na přelom 
roku 2015/2016. Jde nám především o to, 
motivovat lidi kteří propadli závislostem, 

Obrázek 21: Polykulturní pěstování tří bylin v květináči, 

majoránka vlevo, pažitka a bazalka. 

Obrázek 22: Knihy, které občas zapůjčujeme, ale je jich mnohem 

více, zaleží na tématu.  
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k práci, zručnosti a v konečném výsledku 
k pochopení jiného významu konopí, nejen 
jako drogy marihuany a hašiše, ale jako 
nadějné rostliny pomáhající společnosti a 
přírodě. Celý projekt je zatím ve fázi 
přípravy a hledáme koordinátory a 
sponzory.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponzoring sportu  

Nebudeme si nalhávat, že sport je 
bezpečný. Při každém druhu sportu hrozí 
nějaké zranění. Skutečností je, že přináší 
více dobra než zla. Protože sport je dobrý 
a my chceme podporovat dobré věci už u 
těch nejmladších, rozhodli jsme se vyhle-
dávat jednotlivce i skupiny amatérských i 
neamatérských sportovců z různých oblas-
tí sportu, které nám jsou sympatické a 
s nimi začít kooperovat v rámci spon-
zoringu. V této věci hledáme koordinátory 
a další spolupracovníky, a to především 
na rok 2016. Zajímají nás nyní sporty jako 
posilování workout, běh, tanec, cyklistika, 
skateboarding, atletika, tenis, fotbal. V pří-
padě možností se zúčastníme spon-
zoringu i u jiných zajímavých sportovních 
nemotorových disciplín, kde je klíčovým 
prvkem především pohyb lidského těla a 
jeho dokonalé schopnosti posouvat lidské 
hranice v souladu s přírodou. 
 
Půjčovna EKO-KOL TRAWA 

Za malou zmínku stojí i to, že 
připravujeme sběr starých kol vhodných 
k renovací a využití těchto kol k půjčování 
pro studenty a osoby podporující náš 
projekt TRAWA v Praze a okolí. Tato akce 
je plánovaná na rok 2016. Máte-li staré, 
funkční a nepotřebné kolo na půdě či ve 

sklepě, vykoupíme ho za cenu, dle osobní 
dohody.  
ZÁBAVNÝ KOUTEK  
Najdi 5 rozdílů: 

 
(ZDROJ: http://chladnouhlavu.cz/, graficky upraveno )  

Ekofór 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ZDROJ: www.ekolist.cz, 4. Místo, Ekofór 2007) 

Znáte text naší hymny?  
Travička zelená, to je moje potěšení. 

Travička zelená, to je moje peřina. 

Když si smyslím na ní lehnu. 

Když si smyslím na ní sednu. 

Travička zelená, to je moje peřina. 

Travička zelená, to je moje potěšení. 

Travička zelená, to je moje peřina. 

Jen se zjara začne pučit. 

Nechci já se doma učit. 

Travička zelená, to je moje peřina. 

 

Travička zelená, to je moje potěšení. 

Travička zelená, to je moje peřina. 

Když si smyslím na ní lehnu. 

Když si smyslím na ní sednu. 

Travička zelená, to je moje peřina. 

Travička zelená, to je moje potěšení. 

Travička zelená, to je moje peřina. 

Jen se zjara začne pučit. 

Nechci já se doma učit. 

Travička zelená, to je moje peřina. 

 
Nejlepší učení je s přírodou. Pomáhejme 
přírodě. Team projektu TRAWA  

 
 

Obrázek 23: Konopné tužky, jeden z rukodělných produktů.  
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ZÁVĚREM 
Věříme, že tento o trochu obsáhlejší Newsletter TRAWA Vám přinesl alespoň malý 

přehled o tom, co se odehrává a postupně bude odehrávat v projektu TRAWA. Faktem je, že 
se blíží pomalu výročí projektu, a to 7.11. 2015 a sami přiznáváme, že nám občas vše trochu 
přerůstá přes hlavu. Někdy se cítíme jako líheň nápadů, na které nám nestačí ani deníčky 
nebo konzultační hodiny, když se scházíme jako Team. Pravdou je, že se snažíme vše 
postupně a systematicky pomalu realizovat. Věřím, že čím více lidí bude s námi, tím rychleji 
se vše povede, a tím více lidí bude moci využít jak našich služeb, tak produktů a potenciál 
jen poroste.  

Vzhledem k narůstajícímu počtu zajímavých nápadů a postupné realizaci chystáme i 
v roce 2016 strukturní změny, které povedou k dynamičtějšímu rozvoji celého projektu, 
společnosti. Proto je letos ten nejlepší čas, připojit se do kreativního marketingu a aktivního 
managmentu v projektu TRAWA, protože příští rok už to bude mnohem těžší.  

Další newslatter plánujeme na říjen – listopad a snad budeme moci informovat o 
průběhu Cannafestu, sklizní a nových produktech, které bychom už i rádi nabídli k prodeji. 
Chystáme také restrukturalizace webu a plno novinek v rámci webových a internetových 
aplikací, které Vám zprostředkují více zajímavých informací a příležitostí, které poskytuje 
projekt TRAWA a jehož prostřednictvím můžete pomoci přírodě a zdraví.  

Ke konci tohoto letního newsletteru TRAWA bychom Vám chtěli popřát hezké letní dny 
strávené v pohodě a klidu. Na Vašich dovolených a prázdninách Vám přejeme mnoho 
splněných představ a skutečných zážitků prožitých ve zdraví. 
Se srdečným pozdravem 
  
Team TRAWA 
www.trawa.cz  
trawa.cz@gmail.com  
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Za podporu projektu TRAWA d ěkujeme naším partner ům a sponzor ům: 
 

 

HYDROPONIC JUNGLE  je komplexní rostlinná 
výživa s širokým využitím při pěstování konopí, 
zeleniny, ve vinařství a uzavřených 
hydroponických systémech , jako jsou například 
zelené stěny.  Máme tu čest být partnerem 
projektu TRAWA od samého počátku.  

 

NEJCOM TECHNOLOGY s.r.o. je společnost 

provozující inovativní technologie v oblasti 

stavebních úprav pomocí speciálních cementů, 

betonů a omítek vysoce odolných proti vlhkosti a 

agresivnímu prostředí pracujících na bázi 

nanotechnologií.  Podporuje vývoj a výrobu 

produktů šetrných k životnímu prostředí. 

www.oxydtron.cz  

 

Grafické studio Mníšek nabízí komplexní služby 

v oblasti tisku, internetu a reklamy. Od 

grafického návrhu loga a firemní identity, 

reklamních tiskovin, billboardů, webu, webových 

aplikací, až po finální zpracování a 

realizaci. Nabízí nezávaznou konzultaci. 
www.studiomnisek.cz  

 

 
Chce Vaše firma podpo řit projekt TRAWA formou sponzoringu a být 
uvedena v dalším  čtvrtletníku nebo na webu? Chcete se podílet na 

jeho realizaci projektu nebo dalších čísel newsletteru TRAWA? 
Napište nám na trawa.cz@gmail.com 

 
Děkujeme. 

Team TRAWA 
 

POMÁHÁME PŘÍRODĚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w w w . t r aw a . c z   
 
 

VYDÁNO V RÁMCI PROJEKTU TRAWA  2015, 1. ČÍSLO, SAMOZDAT.  ŠÉFREDAKTOR ING. TOMÁŠ RUŽOVIČ, VECHNA 
PRÁVA VYHRAZENA ©Ing. Tomáš Ružovič 2015,  NEPRODEJNÝ KUS, NEŘÍZENÉ ŠÍŘENÍ BEZ POVOLENÍ ŠÉFREDAKTORA 

JE ZAKÁZANO! NESLOUŽÍ K ŠÍŘENÍ TOXIKOMÁNIE!  JE TO ČTVRTLETNÍK S EKOLOGICKOU A SOCIÁLNÍ TÉMATIKOU.  


