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Dizertační práce o mírně nadstandardním rozsahu textu vč. bohaté fotografické dokumentace a 

obzvláště bohatých příloh jako je seznam bibliografických citací a původ obrázků, ale bez seznamu 

studované literatury (z níž není nutno citovat), je věnována inspirativnímu, ale v názvu práce 

poněkud zúženému  tématu  architektury ekofarem v ČR. To omezení – zúžení spočívá již ve formulaci 

zadání a pak cíle disertace, ale ve vlastní práci téma alespoň částečně rozšířeno. 

Předně nejde jen o architekturu, příp. urbanizmus ekofarem. Komplexnost práce postihuje všechny 

aspekty tohoto aktuálního fenoménu – od jeho vývoje, legislativy, statistiky, ekonomiky vč. Dotací a 

také širokou, naprosto neunifikovanou, škálu architektonických koncepcí. Ty skutečně nelze 

reprodukovat jako jednotný trend. Dále je v zadání a cíli proklamováno zaměření na nové ekofarmy, 

příp. na nové objekty v těch stávajících farmách. Četné příklady však ukazují velmi výhodné využití 

starých objektů u nás i v Evropě. To je také zcela přirozené: až děsiví množství socialistických 

„středisek rostlinné a živočišné výroby“ s dalšími halami mechanizace a stavebních skupin i sídel 

administrativy se stalo tvrdou, ale integrální součástí naší půvabné, členité krajiny. Stejně tak 

depresivní je brownfieldizace jejich významné části. Není tedy nic logičtějšího než jejich rekonstrukce 

a využití většinou chudými idealistickými ekofarmám. Příklad Nenačovic je vzorový, byť nejde o 

chudého farmáře, ale autorka tak mohla alespoň částečně naznačit, jak architektonicky pracovat 

s běžnými kravíny, vepříny a dalšími budovami bývalých JZD a Státních statků, jejichž stavební 

kondice často není na demolici. (Tak jako se rekonstruují barokní panské kravíny na stylové hospody). 

U těchto pozůstatků zemědělského kolektivizmu by mohlo dojít k určitému zobecnění zásad 

architektonického řešení. Četné a reprezentativní příklady ekofarem ČR, Rakouska a Švýcarska totiž 

nevykazují nějaké společné architektonické tendence. Jestliže autorka uvádí Mexico jako zemi, kde je 

nejvíce ekofarem, bylo by zajímavé uvést jejich architekturu. Při tak velkém počtu jistě vykazují určité 

společné znaky. 

Nyní však hodnocení dizertace podle předepsaných kritérií: 

Téma práce je velmi aktuální. Nejen početní růst ekofarem u nás i v Evropě, ale i životní styl a úroveň 

našeho kontinentu směřují ke zvyšování kvality potravin pro vybranou třídu bohatců, idealistů a příp. 

i hypochondrů. Ekofarmaření by však mohlo mít i určitý sociální efekt. Inspirací pro takovou úvahu je 

překvapivá výzva současného papeže Benedikta XVI. V jedné z nedávných encyklik vyzývá: „Vraťme se 

k půdě!“ Idea rozvedená v podporu drobného zemědělství. To by mohlo nejen snižovat 

nezaměstnanost, nebo vylepšovat situaci nevýhodně zaměstnaných, ale také zpomalovat všeobecné 

běsnění elektronické virtuality navázáním drobných zemědělců na skutečné biorytmy. Nevyužívané 

nebo špatně využívané půdy je i Evropě dostatek. U těchto zahradnických zemědělců sice není 

zajištěna realizace všech bezchemických a recyklačních rituálů, ale proti těm velkofabrikám jsou stále 

velmi eko. 



Metodika zpracování dizertace je jasná a logická. Autorka postupuje od – vlastně spontánního vzniku 

a vývoje ekozemědělství k jeho právním úpravám a vývoji řízenému. Pak se podrobně a kvalifikovaně 

věnuje zásadám navrhování ekofarem. Přiznává, že rozdíl mezi architekturou ekofarmy by neměl být 

žádný, pokud se bude řídit, alespoň základními eko pravidly. To není tak zcela reálné, nejen v té 

chemii, ale hlavně v objemech objektů živočišné výroby tj. velkochovů. O energetickou soběstačnost 

a hospodaření s odpady však usilují velmi podobně. Pak se autorčiny zásady návrhu ekofarmy 

soustřeďují na pozitivní vizáž v krajině. To dokazují zvláště fotografie objemově skromných, poněkud 

romantických farem v podhorských oblastech, kde je však výrazný podíl agroturistiky. Nicméně 

urbanistické i architektonické zásady navrhování ekofarem jsou na vysoké úrovni a postihují i design 

detailu. Autorka však uvádí žurnálově učesané stavby a jejich okolí bez přirozeného a půvabného 

provozního nepořádku se zvířaty, krmením a hnojem. Obytné interiéry jsou zcela nerozlišitelné od 

běžných v časopisech. Proč je odsuzováno „čapí hnízdo“, když řada příkladů (Metzler Käse, 

Achtleitner) nese také znaky exkluzivity. Metodicky správné jsou závěry práce. 

Cíle práce jsou formulovány na str. 35 jasně a stručně a byly naplněny. Mj. také proto, že bylo 

porušeno omezení na nové ekofarmy nebo nové stavby ve stávajících farmách. Snad mohly být 

uvedeny příklady i z jiných než příliš vzorových zemí – Rakouska a Švýcarska. Diskuse: V Polsku je 

v soukromém zemědělství zaměstnáno nejméně 17% ekonomicky činného obyvatelstva. Ti lidé hnojí 

převážně statkovými hnojivy, dosti z nich nemá traktory, tvaroh z mléka z nehnojených luk se k nám 

vozí na tvarůžky – náš hygienik nepovoluje. Neměla by se autorka zamyslet nad touto „primitivní“ 

formou ekofarem?  

Šíře i hloubka analýzy architektury a urbanizmu ekofarem je výrazným přínosem – zejména pro praxi 

projektantů, ale i farmářů. Pro vědní obor jde o okrajovou problematiku vědy aplikované. I tak je to 

zajímavá sonda do málo zpracované problematiky 

Pro další rozvoj oboru – vědy i praxe by se stala velmi přínosnou útlá, heslovitá publikace. Ta by 

znamenala kvalitní informaci pro zainteresované zemědělce i architekty. Zcela správné je, že se 

nestanoví společný architektonický výraz ekofarem – jak svědčí různorodost příkladů. 

Formální úprava dizertace je téměř vzorná. Typ písma a volnost odstavců, ojediněle červeně 

číslované citace, kvalita a velikost fotografií jsou pro oponenta osvěžující. Jazyková stránka – až na 

drobné, příliš hovorové výrazy (rozestupy mezi stájemi se dále nafukují – str. 23) apod. Na str. 65 je 

obzvláště humorná paralela: „jednoduché ležaté kvádry jsou podle feng-shui vhodné pro vládní 

budovy, věznice, hrobky a skladiště.“ A tedy asi i pro ekofarmy. Významná část fotografií vzorných 

farem postrádá proklamovanou stromovou zeleň. Autorka odmítá jehličnatou. To je s poukazem na 

túje do určité míry oprávněné, módní exotické konifery nemají ekologové rádi, ale např. 

v ochranných hygienických pásmech kolem farem se borovice nebo douglasky uplatní nejen 

esteticky. Ty by neobyčejně pomohly Wetterhofu, Biohofu Achtleitner a dalším nefunkcionalistickým 

solitérům. Na str. 96 je uvedeno „přírodní linoleum“. Jaké jsou jeho vlastnosti proti nepřírodnímu. Na 

str. 28 věta „ zhruba 1/3 zemědělské půdy zabírají lesy. 

Přes uvedené připomínky je disertační práce Ing. arch. Lucie Pohankové kvalitním přínosem málo 

zpracovávané problematiky a její kvality vedou k doporučení, aby práce byla přijata k úspěšné 

obhajobě a posléze k udělení vědecké hodnosti PhD. 

V Brně v srpnu 2012.                                                                             Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka CSc.  


