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Suchozemské biomy jsou definovány podle globálního 
rozšíření vegetačních typů, které jsou určovány 
globálním klimatem, půdou a dalšími fyzikálními faktory 
prostředí. Biom se skládá z klimaxových ekosystémů 
a všech přidružených vývojových nebo degradačních 
stadií ekosystémů včetně ekosystémů pozměněných 
nebo vytvořených člověkem. Vymezení biomu je tedy 
založeno na potenciálním vegetačním typu. To umožňuje 
definování biomů na velkých souvislých oblastech a tím 
se liší biomy od jiných klasifikačních systémů založených 
na habitatech (biotopech) v aktuálním stavu.

Historicky existuje několik typů členění biomů, které se v 
mnoha ohledech liší. Jejich oblíbenost v různých kulturních a 
zeměpisných oblastech často závisí na místních geografických 
podmínkách a historii oblasti.

Například ve střední Evropě je populární systém členění biomů 
dle Tischlera, který rozlišuje 9 suchozemských biomů: Hylaea 
(tropické deštné lesy), Skleraea (tropické a subtropické suché 
lesy a lesosavany), Silvaea (opadavé a smíšené lesy mírného 
pásu), tajga (severské a horské jehličnaté lesy), lesotundra 
(přechodné pásmo mezi biomem tajgy a tundry), tundra, 
stepi, pouště a polopouště a Litoraea (trvale nebo dočasně 
zaplavená území). Tento systém je ale zase opomíjen 
anglosaskými vědci, zjednodušuje totiž velmi členění vodních 
biomů pouze na biom volného oceánu a biom šelfových moří, 
což je sice ve středoevropských podmínkách pochopitelné, 
ale pro vědce námořních mocností nedostatečné.

V současné době se ve světě postupně prosazuje jednotná 
klasifikace biomů a biogeografických oblastí vytvořená 
odborníky z Světového fondu na ochranu přírody a nazvaná 
Global 200.

Tropický deštný les má trvale humidní až hyperhumidní 
klima, s ročními úhrny 2000-3000 mm. Teplota je celý rok 
stálá kolem 25-28 °C, denní amplituda teploty dosahuje 
maximálně 6-11 °C. Stálá je i půdní teplota.

Nachází se zde stará a hluboce zvětralé půdy s vysokým 
podílem oxidů železa, hliníku a kaolinitu. Je zde málo 
živin v zásobě, odumřelá biomasa se rychle rozkládá a 
uvolněné živiny jsou ihned využívány rostlinami.

Vegetaci tvoří vždyzelený les, s nepravidelnými cykly 
kvetení, růstu a výměny listů. Diverzita je vysoká, zejména 
u stromů, a je realizována hlavně ve vyšších patrech. Na 
zemi je pak relativně málo druhů. V deštných lesech je 
pak výrazná patrovitost (málo světla a vysoká vzdušná 
vlhkost v dolních patrech), velká diferenciace nik a 
obrovská rozmanitost potravních vazeb.

Ze životních forem zde převažují fanerofyty, téměř 
chybějí kryptofyty a terofyty. Je zde velké zastoupení 
epifytů, poloepifytů a lián.

Suchozemské biomy

Tundra
Subpolární lesy (tajga)
Vysokohorské	trávníky	a	křoviny
Jehličnaté	lesy	mírného	pásma
Listnaté a smíšené lesy mírného pásma
Trávníky,	savany	a	křoviny	mírného	pásma
Tropické	a	subtropické	jehličnaté	lesy
Tropické a subtropické vlhké listnaté lesy
Tropické a subtropické suché listnaté lesy
Tropické	a	subtropické	trávníky,	savany	a	křoviny
Středomořské	lesy	a	křoviny
Pouště	a	suché	křoviny
Mokřadní	trávníky	a	savany
Mangrovy

Sladkovodní biomy

Velká jezera
Velké	říční	delty
Polární	řeky	a	jezera
Vysokohorské	řeky	a	jezera
Pobřežní	řeky	mírného	pásma
Lužní	řeky	a	mokřady	mírného	pásma
Horské	řeky	mírného	pásma
Tropické	a	subtropické	pobřežní	řeky
Tropické	a	subtropické	lužní	řeky	a	mokřady
Tropické	a	subtropické	horské	řeky
Vysychavé	řeky	a	bezodtoká	jezera
Oceánské ostrovy

Mořské biomy

Polární	moře
Šelfy	a	moře	mírného	pásma
Upwelling mírného pásma
Tropické upwelling
Tropická	korálová	moře

ÚVOD

ROZDĚLENÍ	BIOMŮ
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Faktická tvrzení

celosvětově drahá půda
nedostatek vody
levná energie
nové materiály a technologie výstavby
migrace do měst
netěžit přírodní zdroje

Shrnutí faktu 

minimalizovat trvalý lidský zásah do půdy 
jednorázový zásah nevadí (má dobrou 
regeneraci).

Plně využívat obnovitelných zdrojů (voda, 
slunce, vítr). Migrace do měst za vzděláním 
a prací , kdy dnešní megapole nebudou mít 
dostatečnou kapacitu. Celosvětový problém 
s odpadem a pitnou vodou. Regenerovat 
přírodu a nadále do ní trvale nezasahovat. 
Nebudeme znehodnocovat těžbou další biomy.
Zakonzervovat stávající situaci a začít od znovu.
Využívat nové zdroje na stavbu struktur (plast), 
netěžit přírodní zdroje
nutnost pracovat s vertikální strukturou pro 
získávání vody, zachování biodiverzitu přírody, 
vertikální struktura také nevrhá trvalý stín

Po konzultaci doc. ing Zdeňkem Vejpustkem 
by horizontální struktura ze statického hlediska 
nebyla jednodušší naopak taková struktura by 
byla srovnatelná  a do budoucna se její cena 
nebude měnit naopak pro danou vertikální 
strukturu projektu se bude cena měnit výrazně
 

Ekodům je stavba harmonizující s okolím, vhodně 
využívající půdu, efektivně využívající vodu, 
energii, chránící rostliny, zvířata, zemědělské, 
kulturní a archeologické zdroje, spotřebovávající 
minimum stavebního materiálu pro vlastní 
výstavbu a maximum recyklovaných hmot, 
zohledňující snadnou a ekologicky šetrnou 
likvidaci stavby po dovršení její životnosti.

ÚVOD

ABSTRAKT



Se potýká za poslední století obrovskými problémy, které jsou 
zapříčiněny	růstem	populace,	neustále	se	rozvíjejícím	průmyslem,	
co má za následek neustále se zvyšující produkce CO2, zvyšování 
hladiny	 vody,	 nesprávné	 využívání	 zemědělské	 půdy	 a	 vymírání	
živočišných	druhů.	To	způsobuje	ničení	Biomu.
 
Velký podíl na to mají i architektonické a urbanistické tendence 
ve	 stavbě	 měst,	 které	 se	 ani	 dnes	 nemění,	 využívají	 maximum	
plochy,	materiály,	které	se	nedají	recyklovat.	Nedostatečné	využití	
obnovitelných	 zdrojů	moderního	 zemědělství,	 soběstačnosti,	 jak	
bytových,	 tak	 městských	 struktur.	 Důvodem	 nevyužívání	 těchto	
technologií	je	z	velké	části	problém	politický	a	obchodní.	

Cíl	 práce	 je	 zkoumat	 problémy,	 kterým	 v	 dnešní	 době	 čelíme	
a	 najít	 smysluplné	 řešení.	 Změnit	 stávající	 architektonické	 a	
urbanistické	tendence.	Vytvořit	soběstačnou	strukturu	v	místech,	
kde	byly	Biomy	zničeny	a	v	návaznosti	na	to	tvořit	nové.	V	těchto	
místech	jsou	často	špatné	podmínky	pro	život,	jako	vysoká	teplota,	
nedostatek	pitné	vody	a	přelidněnost.	Za	pomoci	 jednoduchých	
pravidel	 práce	 s	 krajinou	 a	 využití	moderní	 technologie	 vytvořit	
nové	 prostředí	 biosféry,	 změnit	 na	 daném	 místě	 klimatické	
podmínky	a	vytvořit	vhodné	podmínky	pro	život,	jak	rostlinných,	
tak	živočišných	společenstev.	

Struktura	by	měla	být	obydlena	určitým	počtem	lidí,	kteří	budou	
žít	 v	 modulech,	 které	 budou	 po	 vzoru	 ISS	 plně	 soběstačné.	
Poskytovat	dostatek	pitné	vody,	jídla	a	energie.	Konstrukce	by	měla	
být	 vytvořena	 z	 plastového	 odpadu	 novými	 technologiemi	 pro	
výstavbu,	jako	je	3d	tisk	za	využití	nanotechnologie	a	uhlíkových	
vláken.	Tím	by	měla	být	plně	recyklovatelná	a	obnovitelná.	Cílem	je	
pracovat	s	jednou	strukturou	a	v	návaznosti	na	to	tvořit	struktury	
další.

Celosvětový	problém	s	plastovým	odpadem. Zvyšující	se	populace. Pustošení	divoké	přírody.

NAŠE PLANETA

ÚVOD

PROBLEMATIKA

12 13



VÝZKUM

FAKTA





K roku 2100 populace přesáhne 11 miliard.

Nejhorší situace s populačním růstem bude na africkém kontinentu.
Již dnes je 800 milionu lidí ohroženo přírodními vlivy, jako je stoupání 
hladin oceánů, nedostatek půdy a rychle se zvyšující teplota.

zdroj: 
https://ourworldindata.org/future-population-growthbbc.com
nationageographic.com

Tato otázka se nabízí zvláště, když všechny ostatní (většinou ekonomické) 
ukazatele jsou hnány za neustálým růstem (HDP, mzdy, úroda a další), ale 
musíme si uvědomit, že vlády nedokáží zabránit populačnímu boomu v 
rozvojových oblastech, což zvyšuje riziko toho, že přírodní zdroje mohou 
být rychle vyčerpány. K ničení zdrojů již dochází kvůli změně klimatu, 
odvodňování krajiny, přepasávání, kácení lesů a dalšími zásahy do krajiny. 
Vyspělé země navíc svými "ekologickými" rozhodnutími (biopaliva, investiční 
činnosti Číny a dalšími kroky) pomáhají plundrovat půdu a vodní zdroje.

Regulace a plánování populačního vývoje je ožehavé téma, navíc v dnešní 
době politické korektnosti, nemůže bohatý západ říkat vyspělým zemím, že 
by měly začít tlumit svůj růst populace, ale z nezvládnutého růstu světové 
populace se stává tikající bomba, jež může dopadnout na naše děti v podobě 
nedostatku půdy, vody, energie a místa k životu.

sir David Attenborough

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY

RŮST	POPULACE
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Celosvětový problém s nerovnoměrným rozložením půdy. Nedostek	půdy	pro	agrokulturu	a	lidská	
obydlí,	ceny	pozemku	velice	rychle	rostou.	
Vznikají	 slamy	 blízko	 velkých	 měst,	 z	
kterých	 se	 lidé	 chtějí	 dostat	 za	 lepším	
životem	 (práce,	 vzdělání,	 služby),	 takže	
migrují.	Ve	slamech	jsou	často	neúnosné	
podmínky: hygienické, problém s pitnou 
vodu, energiíí, nedostatek potravy, 
prostor	na	jednoho	člověka	zde	vychází	
na	 3	metry	 čtvereční	 rozloha	 ku	 počtu	
obyvatel,	porovnání	lidnatý	New	York	88	
metrů	čtverečních	na	osobu.

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY

NEROVNOMĚRNÉ	ROZLOŽENÍ	PŮDY
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CO  2

Shrnutí faktu

rychlý	růst	populace	má	obrovský	vliv	na	:	produkci	CO2,	niče-
ní	biomů	a	masivní	vymírání	živočišných	druhů,	dále	se	zvyšující	
využití	zdrojů	pitné	vody,nedostatek	půdy,	jak	pro	průmysl	tak	
obydlí,	kompletní	zničení	biodiverzity	oceánů

zdroj: bbc, national geographic, celoživotní práce 
sira Davadia Attenborougha

Lesy hrají důležitou roli při změně klimatu. Zničení a degradace lesů 
přispívá k problému uvolněním CO2.  Výsadba nových lesů může 
pomoci zmírnění klimatických změn odstraněním CO2 z atmosféry. 
V kombinaci se sluneční energií je zachycený uhlík přeměněn na 
kmeny, větve, kořeny a listy procesem fotosyntézy. Uchovává se v 
této “biomase" (sekvestrace uhlíku), dokud se nevrátí zpět do at-
mosféry, ať už přirozenou cestou nebo lidským zásahem, čímž se 
dokončí uhlíkový cyklus.

Nová ambiciózní analýza světových lesů zjistila, že existuje prostor 
na vysázení 1,2 bilionů nových stromů - což by mohlo absorbovat 
více uhlíku než vytvářejí lidské emise.
Podle posledních údajů ETH Zurich vědec Thomas Crowther uvedl 
pro britský deník The Independent, že stromy jsou "naší nejsilnější 
zbraní v boji proti změně klimatu".

V posledních letech množství CO2 v atmosféře a dalších skleníkových 
plynů  (metan, ozon, pára) i díky činnosti člověka stále vzrůstá a způso-
buje negativní skleníkový efekt. Člověk produkuje CO2 např. spalováním 
fosilních paliv. Kromě produkce CO2 ale i snižuje využívání CO2 rostlina-
mi tím, že rostliny ničí - kácí se pralesy (Amazonie, Borneo, Sibiř) a lesy, 
zastavují se a betonují zelené plochy, ničí se půda.  Toto je další často 
opomíjený vliv člověka na stoupající hladiny CO2 v atmosféře.

Zvyšování hladiny CO2 v atmosféře má za následek růst globální teploty 
se všemi negativními dopady na celosvětové klima, které se mění a má 
na různých částech světa různé extrémní projevy (extrémní vedra, požáry, 
sucho, povodně, tání ledovců, stoupání hladin moří, vymírání druhů, …)

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY

ROSTOUCÍ	 POPULACE	 A	 JEJÍ	 VLIV	 NA	 ŽIVOTNÍ	
PROSTŘEDÍ
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Shrnutí faktu

Predikce vzestupu hladiny oceánu k roku 2100 až o 1,2m.
Neustálé zvyšování teploty k 2100 až o 1 stupěň Celsia.
V grafu na pravé straně je možno vidět státy, které jsou nejohroženější vze-
stupem hladiny moří.
Již dnes se řeší situace pro oblast Maledivy, kdy se hledá nový domov pro 
300 tisíc obyvatel.

Většina odhadů globálního průměrného vzestupu hladiny moře v tomto století 
klesla pod 2 m. Toto množství je srovnatelné s pozitivním vertikálním zkreslením 
základního modelu digitální elevace (DEM) používaného k hodnocení globálních 
a národních populačních expozic extrémním hladinám pobřežních vod, SRTM 
NASA. CoastalDEM je nový DEM využívající neurální sítě ke snížení chyby SRTM. 
Zde ukazujeme - zaměstnáváme CoastalDEM - že 190 milionů lidí (150–250 milio-
nů, 90% CI) v současné době zabírá globální půdu pod předpokládanými přílivo-
vými linkami pro rok 2100 při nízkých emisích uhlíku, oproti dnešním 110 milionům, 
se středním nárůstem o 80 milionů Tyto údaje ztrojnásobují hodnoty založené 
na SRTM. Při vysokých emisích indikuje CoastalDEM až 630 milionů lidí žijících na 
zemi pod předpokládanou roční úrovní povodní pro rok 2100 a až 340 milionů pro 
polovinu století, ve srovnání se zhruba 250 miliony v současnosti. 

Ve své páté hodnotící zprávě (2013) Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) 
odhadl, jak je pravděpodobné, že mnoho hladiny moří stoupat v 21. století na 
základě různých úrovní emisí skleníkových plynů. Tyto projekce jsou založeny na 
dobře známých faktorech, které přispívají ke zvyšování hladiny moří, ale vylučují 
jiné procesy, které nejsou dobře pochopeny. Pokud země rychle sníží emise (scé-
nář RCP2.6), IPCC považuje za pravděpodobné, že hladina moře vzroste o 26–55 
cm s intervalem spolehlivosti 67% . Pokud emise zůstanou velmi vysoké, IPCC 
předpokládá, že hladina moře vzroste o 52–98 cm (20–39 palců). [20] V srpnu 
2020 vědci uvedli, že pozorovali ztráty ledových štítů v Grónsku aAntarktida sledu-
je nejhorší scénáře projekcí vzestupu hladiny moře v páté hodnotící zprávě IPCC.

zdroj: 
https://www.worldwildlife.org/initiatives/freshwater
https://www.nationalgeographic.org/topics/water/?q=&page=1&per_page=25
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Vliv nesprávného zemědělatví na celosvětovou 
produkci CO2,
nevhodné zacházení s půdou.

Rozdíl mezi lednem a duben/květen, kdy 
začínáme orat půdu. CO2 se odráží od povrchu, 
kde nejsou rostliny a vrací se zpět do atmosféry. 
(vpravo)

Problém s Co2 nebyl tak významný, jelikož jeho 
největší pohlcovatel byl oceán, ale ten je trvale 
zničen a musíme vymýšlet nové alternativy, jak 
snížit jeho produkci.

zdroj: https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/

Vědci předpokládali, že hustěji osídlené 
městské oblasti obecně vypouštějí méně 
oxidu uhličitého na osobu, protože jsou 
energeticky účinnější: to znamená, že v 
těchto oblastech je zapotřebí méně ener-
gie na osobu kvůli faktorům, jako je využí-
vání veřejné dopravy a efektivní vytápění 
a chlazení bytových domů. Satelitní data 
mohou zlepšit naše chápání tohoto vzta-
hu, protože popisují kombinované emise 
ze všech zdrojů. Tyto informace mohou 
být začleněny do konkrétnějších zdro-
jů, soupisů zdola nahoru, aby pomohly 
vedoucím městům plánovat energeticky 
efektivnější růst a vypracovat lepší odhady 
budoucích emisí oxidu uhličitého.

Data OCO-2 ukazují, že ne všechny hustě 
osídlené městské oblasti mají nižší emise 
na obyvatele. Města s hlavními zařízeními 
na výrobu energie, jako je Yinchuan, Čína 
a Johannesburg, měla vyšší emise, než by 
jinak naznačovala jejich hustota obyvatel-
stva.

„Družice detekuje oblak oxidu uhličitého 
v elektrárně, nikoli ve městě, které energii 
skutečně využívá,“ řekl Lin.

„Některá města neprodukují tolik oxidu 
uhličitého, vzhledem k jejich hustotě oby-
vatelstva, ale spotřebovávají zboží a služ-
by, které by vedly k emisím oxidu uhličité-
ho jinde,“ dodal Wu.

Další výjimkou z pozorování vyšší hustoty 
obyvatelstva / nižších emisí je bohatství. 
Bohatá městská oblast, jako je Phoenix, 
produkuje více emisí na obyvatele než 
rozvíjející se město jako Hyderabad v Indii, 
které má podobnou hustotu obyvatelstva. 
Vědci spekulují, že vyšší emise Phoenixu 
na obyvatele jsou způsobeny faktory, jako 
je vyšší míra řízení a větší, lépe klimatizo-
vané domy.

NASA
GLOBAL	CLIMATE	CHANGE

Za posledních 171 
let lidské činnosti se 
zvýšily atmosférické 
koncentrace CO 2 o 
48%.

CO  2
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Jak všichni víme, současná nerovnováha skladování oxidu uhličitého 
(CO2) mezi zásobami atmosféry a zásobami země je bezprostřední a 
bezprostřední hrozbou pro naše světové ekonomiky a způsoby života. 
Odstranění uhlíku z naší atmosféry sekvestrací uhlíku má pochybnou 
historii; na rozdíl od vypouštění obrovského množství železa do oceánu 
za účelem simulace exkrementů velryb (komplimenty Rusa Georga a 
HFRC) byla v komorách Longworthské kancelářské budovy domu Spo-
jených států diskutována jednodušší, ekocentrická a zdravá metoda se-
kvestrace uhlíku. zástupců minulou středu. Podvýbor pro veřejné zdroje 
a regulaci životního prostředí uspořádal slyšení o sekvestraci uhlíkové 
půdynebo „uhlíkové zemědělství“ a vyslechli svědectví z pohledu ekolo-
gů, farmářů a vědců podporujících vznikající oblast sekvestračních studií.

Kořenové nebo mykorhizní houby řídí přenos živin mezi rostlinami a 
půdou. Podle australské vědkyně o půdě Christine Jonesové mohou 
rostliny s mykorhizními spoji přenášet do půdy až o 15 procent více 
uhlíku než jejich nemikorhizní protějšky. Mykorhizní houby mají běžně 
nitkovitá vlákna zvaná hyfy, která rozšiřují dosah rostliny a zvyšují přístup 
k živinám a vodě. Tyto hyfy jsou pokryty lepkavou látkou zvanou glo-
malin, která byla objevena až v roce 1996 a která napomáhá struktuře 
půdy a ukládání uhlíku. Americké ministerstvo zemědělství doporučuje 
správcům půdy  chránit glomalin  minimalizací zpracování půdy a che-
mických vstupů a používáním krycích plodin k udržení živých kořenů v 
půdě. Ve  výzkumu publikovaném v Nature v lednu vědci z University of 
Texas at Austin, Smithsonian Tropical Research Institute a Boston Univer-
sity zhodnotili cykly uhlíku a dusíku v různých mykorhizních režimech a 
zjistili, že rostliny spojené s plodovými houbami nebo houbovými druhy 
uchovávaly o 70 procent více uhlíku na jednotku dusíku v půdě. Podle 
současných postupů hospodaření vede nadměrná pastva a nedostateč-
né pokrytí půdy k významnému snížení produktivity hub.

Techniky pozemní rehabilitace jsou nyní dobře známy a pozemní re-
habilitace má zřetelnou výhodu v tom, že zadržuje atmosférický uhlík 
zpět do půd, které ho kdysi hostovaly. Existuje rozumné, levné a zoufale 
potřebné řešení sekvestrace uhlíku, které naší vládě hledí do očí. EDN 
vyzývá Kongres, aby přijal opatření a zavedl lepší politiku obhospoda-
řování půdy, která pomůže obnovit kdysi velkou prérii našich národů s 
vysokou trávou a pomůže zachytit uhlík ke zmírnění dopadů globální 
změny klimatu.

Shrnutí faktu

Po prozkoumání zdrojů bylo zjištěno, že ani CO2 není problém, 
protože se ho dostává nedostatek do půdy vlivem tradičního ze-
mědělství a koždoročním oráním půdy.

Cílenou regenraci krajiny je možno snížit obsah CO2 v atmosféře.
Další zjištění bylo, že nejvíc se ho do ovzduší dostává běhen dub-
na a května, což probíhá celosvětově orání půdy (studie nasa CO2 
z roku 2014)
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Většina bakterií mikroflóry patří do rodů Bacteroides, 
Clostridium, Fusobacterium, dále Eubacterium, Ruminococcus, 
Peptococcus, Peptostreptococcus a Bifidobacterium. Výrazně 
nejčastější je rod Bacteroides, který tvoří 30 % všech bakterií 
v střevě.

Půdní organismy jsou živou složkou půdy. Vytvářejí z půdy 
unikátní přírodní dynamický systém s charakteristickými 
vlastnostmi a schopností zabezpečovat růst a vývoj rostlin. 
Půdní mikroorganismy v interakcích s půdními živočichy 
zabezpečují nepřetržitý tok látek a energie půdou: rozkladné 
a syntetické procesy, procesy přeměny jednotlivých prvků 
a živin, interakci mezi půdou a jejím okolím. V tom je jejich 
naprosto nenahraditelná úloha. Půdní organismy žijí na 
povrchu pevných částic v půdních pórech – mikroorganismy 
a nejmenší živočichové jsou vázáni na vodní film a vodou 
zaplněné drobné póry, větší půdní živočichové obývají póry 
zaplněné vzduchem. Velcí půdní živočichové si razí půdou 
vlastní chodby a jsou řazeny mezi endokrinní disruptory. 
Souvislost mezi pesticidy a Parkinsonovou chorobou ukázala 
studie izraelských vědců.

Je tomu tak, že pesticidy jsou určeny k hubení migroorganismů 
v půdě, ty se poté dostanou do živin a zahubí bakterie stejně 

v našem těle. Zdravá půda = zdravý lidský systém. Bakterie v 
90% stejné.
https://arnika.org/pesticidy-leukemie-a-nebo-poskozeni-
mozku

DDT, plným názvem 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan, 
je aromatická halogensloučenina (organochlorid). Je jedním 
z nejstarších a nejznámějších insekticidů. V čisté formě je to 
bezbarvý nebo bílý krystalický prášek, velmi slabé aromatické 
vůně, velmi špatně rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v 
některých organických rozpouštědlech, například v tucích.

Zdravá půda = zdravý lidský systém. Bakterie 
obsaženy ve střevní mikrofloře jsou z 90% 
stejné jako v půdě.
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Shrnutí faktu 

Roční produkce 2035 mil tun odpadu, z toho nejsme schopni 
30% recyklovat.
Nejhorší situace je na asijském kontinentu, protože je nejvyšší 
producent i výkupce odpadu.
zdroj: 
https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends_in_
solid_waste_management.html
https://ourworldindata.org/plastic-pollution
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Odpad je významným globálním 
problémem. Se zvyšováním světové 
populace a životní úrovně se vytváří stále 
větší množství odpadu. Dopad na životní 
prostředí je významný a každoročně 
vzniká obrovské množství odpadu, který je 
prováděn pouze základním nebo malým 
způsobem, aby se minimalizoval jeho 
dopad

Průměrně člověk vyprodukuje 300 kg odpadu 
ročně. Evropan až 500kg.

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY
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Rozdělení odpadu do skupin dle produkce.

40%  plast
21% budovy
9%  automobily
6%  elektronika
20%  nezařazený odpad

zdroj:
https://www.researchgate.net/figure/Future-projections-of-global-
mismanaged-plastic-waste-MPW-generation-and- distribution_
fig2_330542951

Nedostatečná recyklace

25 milionu tun odpadu (vyprodukovaného 
ročně) nedokážeme zrecyklovat a skončí v 
oceánech

Grafy, které predikují situaci s 
odpadem na naší planetě a poukazujou 
na reálné scénáře.

A.  Nezměníme naše zvyky.
B. Začneme skutečně recyklovat.
C.  Snížíme produkci odpadu. Zahrneme 
menežment recyklace a začneme využívat 
rozložitelné materiály.

Grafy, které predikují 3 pravděpodné 
situace, podle toho, jak budeme 
zacházet s odpadem.

A.  Nezměníme naše zvyky.
B.  Začneme skutečně recyklovat.
C.  Snížíme produkci odpadu. Zahrneme 
menežment recyklace a začneme využívat 
rozložitelné materiály.
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SVĚT. Průměrně člověk denně spotřebuje 1900g potravy 
a 3800 l pitné vody

Shrnutí faktu 

denní spotřeba na člověka na naší planetě 
dle national geographic
denní spotřeba pitné vody na osobu je 
3800l
celková spotřeba masa v tunách na rok je 
1 250 000 tun masa
srovnání spotřeby vody celosvětově (litr/
osoba/den), s modulárním systémem iss
zdroj: 
wwf.com
nationalgeographic.com

Relevantní data od spotřeby kalorií na osobou vycházejí z celosvětového 
průměru, nadále využíváno na vytvoření obnovitelného systému zemědělství, 
tak aby bylo splněno denní vyžívové hodnoty.

Voda je dnes využívána neekonomicky a neudržitelně. Je plánovano čistit 
vodu lokálně, tak jako to například v modelu iss. Využití nových zemědělských 
technologií , aby byla snížena spotřeba vody na minimu a byla 100% využita. 
Spotřeba masa znázorněna na grafu ukazuje na další problém, s místem pro 
chov zvěře spotřebě vody, obilí apod.

Závěrem dnenšní člověk potřebuje denně: 1878g živin v 2870 kaloriích a vodní 
stopa 3,4 m3 vody, což je 3400l sladké vody. Všechny uvedené hodnoty jsou 
na osoba/den.
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3D tisk potravin je proces výroby potravi-
nářských produktů pomocí různých adi-
tivních výrobních technik. Nejběžněji jsou 
injekční stříkačky pro potravinářské účely 
drženy tiskařským materiálem, který je po-
tom nanášen přes vrstvu trysek pro potra-
vinářské účely.Chov hospodářských zvířat 
je jedním z hlavních přispěvatelů k odles-
ňování, degradaci půdy, znečištění vody 
a dezertifikaci. To mimo jiné vedlo k nové 
slibné technologii bioprintu masa. Jednou 
z alternativ k chovu hospodářských zví-
řat je kultivované maso, známé také jako 
laboratorně pěstované maso. Kultivované 
maso se vyrábí odebráním malé biopsie 
ze zvířat, extrakcí myosatelitových buněk 
a přidáním růstového séra k množení 
buněk. Výsledný produkt se poté použi-
je jako materiál pro biologický tisk masa. 
Fáze následného zpracování mimo jiné 
zahrnuje přidání chuti, vitamínů a železa 
do produktu. Ještě další alternativou je tisk 
masového analogu . Novameat, španělský 
startup dokázal vytisknout rostlinný steak 
a napodobit texturu a vzhled skutečného 
masa.

Hydroponie je pěstování rostlin bez půdy 
v živném roztoku. Velká většina rostlin, 
která je pěstována hydroponicky, může 
růst v hydroponii i v půdě. Mezi výhody 
patří rychlejší růst rostlin, menší náchyl-
nost k chorobám. Vděčnou hydroponickou 
rostlinou je např. voděnka (Tradescantia 
zebrina). Tato metoda pěstování je vhodná 
pro alergiky.

Shrnutí faktu

Vliv moderních technologií na zemědělství, 
až 40x vyšší výnosnost plodin, menší 
spotřeba vody až o 200%. Naopak vyšší 
spotřeba energie, ale narozdíl od klasické 
zemědělství využívá obnovitelné zdroje 
a neprodukují CO2. Za pár let budeme 
schopni generovat obrovské množství čisté 
energie, změníme (nevýhodu) ve výhodu.

zdroj: https://www.grandviewresearch.com/industry-ana-
lysis/vertical-farming-market

Moderní zemědělství 
spotřebuje o 200% 
méně vody než 
pěstování plodin 
tradičním způsobem.

ZEMĚDĚLSTVÍ
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Akvaponie je přírodní princip využívaný v integrovaných 
systémech kombinující chov ryb a pěstování rostlin. 
Samotný název je spojením slov akvakultura a hydroponie, 
vystihující spojení těchto technologií. Akvaponie je snahou 
o vytvoření ekosystému podobného tomu přírodnímu. 
Například v řece jsou rybí výkaly sedimentovány a 
rozpuštěny. Poté dochází k jejich degradaci a přeměně 
sloučenin na jiné látky, které jsou využity dalšími 
mikroorganismy, planktonem a rostlinami. Na rozdíl od 
přirozeného ekosystému je akvaponický systém uzavřená 
soustava vytvořená člověkem.

zdroj:
https://youmatter.world/en/definition/aquaponics-
sustainable-benefits-system/

Aquaponics se týká systému, který kombinuje konvenční akvakultury 
(zvyšování vodní živočichy , jako jsou šneky, ryby , raci a krevety 
v nádržích) s hydroponii (pěstování rostlin ve vodě) v symbiotický 
prostředí. V normální akvakultuře se ve vodě mohou hromadit výlučky 
chovaných zvířat, což zvyšuje toxicitu. V aquaponickém systému se 
voda z akvakulturního systému přivádí do hydroponického systému, 
kde se vedlejší produkty štěpí nitrifikačními bakteriemi, nejprve na 
dusitany a následně na dusičnany, které rostliny využívají jako živiny . 
Poté se voda recirkuluje zpět do systému akvakultury.

Jelikož stávající hydroponické a akvakulturní zemědělské techniky 
tvoří základ pro všechny aquaponické systémy, velikost, složitost a 
typy potravin pěstovaných v aquaponickém systému se mohou lišit 
stejně jako jakýkoli systém nalezený v obou odlišných zemědělských 
disciplínách.

Aquaponie se skládá ze dvou hlavních částí, z části akvakultury pro 
chov vodních živočichů a části hydroponie pro pěstování rostlin.
Vodní odpadní vody, které pocházejí z nespotřebovaného krmiva 
nebo z chovu zvířat, jako jsou ryby, se hromadí ve vodě v důsledku 
recirkulace uzavřeného systému většiny systémů akvakultury. Voda 
bohatá na odpadní vodu se stává toxickým pro vodní živočicha ve 
vysokých koncentracích, ale obsahuje živiny nezbytné pro růst rostlin. 
[16] Ačkoli se aquaponické systémy skládají převážně z těchto dvou 
částí, jsou obvykle seskupeny do několika složek nebo subsystémů 
odpovědných za účinné odstraňování pevných odpadů, za přidávání 
zásad k neutralizaci kyselin nebo za udržováníokysličování vody.

/ AQUAPONIE

Zemědělství bez pesticidů

TECHNOLOGIE

MODERNÍ	ZEMĚDĚLSTVÍ
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Shrnutí faktu

úbytek pitné vody na naší planetě je obrovský a proto musíme vynlézat 
nové technologie pro obnovitelné získávání

systému pracují s kondenzací, největší problém je umístění stroje v úrovni 
terénu, kdy musíme draze navlhčovat vzdut, systém evolo uvádí že s rostou-
cí výškou roste produkce vody, navíc nevysušujeme okolí

systém S.A.W.ER.  pro obnovitelné získávání vody z vlhkosti vzduchu
systém je schopen denně produkovat 172l vody v jakémkoliv ročním období
ročně ubývá několik procent přírodně obnovitelných zdrojů vody

systém eole water denně získa 800-1000l vody, záleží na výšce a prostředí 
do kterého zařízení umístíme

AUTOMATICKÝ PROVOZ
Jednotku SAWER lze provozovat zcela autonomně bez potřeby energie z exter-
ních zdrojů. Energie pro její provoz (elektřina, topení, chlazení) je odebírána z 
místního prostředí solární střechou. Energie se ukládá v úložišti baterií a zásobní-
cích tepla a chladu.

Proto je jednotka SAWER vhodná do oblastí bez jakékoli infrastruktury. Tato tech-
nologie je optimalizována pro provoz v horkém a suchém podnebí (pouště); po-
stup však lze upravit i pro jiné oblasti.

VÝROBA
Jednotka typu SAWER využívá celkový průtok venkovního vzduchu 2 000 m3 / ha 
její průměrná denní produkce je 100 litrů v suchém a horkém pouštním prostředí 
(klimatické podmínky Rijádu) v autonomním provozu. V takovém prostředí je výro-
ba vody v jednotce SAWER ve srovnání s běžnými jednotkami pouze pro konden-
zaci asi osmkrát vyšší. V případě typických pouštních podmínek (teplota vzduchu: 
30 ° C, relativní vlhkost: 20%) vyprodukuje jednotka SAWER každou hodinu 8 litrů 
pitné vody při pouhém chlazení vzduchu pomocí chladiče s povrchovou teplotou 
5 ° C neprodukuje vůbec žádnou vodu.

PŘÍPRAVA PITNÉ VODY DRINKABLE
Jako poslední stupeň technologie SAWER vyvinula společnost EuroClean remi-
neralizační jednotku WatiMin. Surová voda musí být filtrována, dezinfikována a 
remineralizována v zařízení EuroClean WatiMin, aby se stala pitnou pro lidi a hos-
podářská zvířata. Pomocí remineralizačního zařízení EuroClean WatiMin můžeme 
nastavit správnou koncentraci minerálů, jako je vápník, hořčík a draslík, podle ja-
kýchkoli světových standardů.

zdroj: https://inhabitat.com/eole-waters-wind-turbine-generates-fresh-clean-
-drinking-water-from-condensation/
https://www.eolewater.com/
https://voda.tzb-info.cz/vlastnosti-a-zdroje-vody/20458-zarizeni-s-a-w-e-r-jak-

V ATMOSFÉŘE JE 6X  VÍCE 
VODY NEŽ VE VŠECH 
ŘEKÁCH NA PLANETĚ.
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Podíl obnovitelných 
zdrojů ročně roste, 
ale využitelnost není 
dostatečná z politických 
a obchodních důvodů.

Obnovitelná energie je energie vyrobená z obnovitel-
ných zdrojů, které se v lidském časovém měřítku přiro-
zeně obnovují,[1] patří mezi ně uhlíkově neutrální zdroje, 
jako jsou sluneční záření, vítr, déšť, příliv, vlny a geoter-
mální teplo.[2] Mezi zdroje obnovitelné energie je často 
také zařazována biomasa, u které je diskutabilní uhlíko-
vá neutralita.[3][4] Opakem jsou neobnovitelné zdroje 
energie jako jsou například fosilní paliva, která se neob-
novují v lidském časovém měřítku a jsou tedy vyčerpa-
telné jejich spalování přispívá ke globálnímu oteplování. 
Obnovitelné zdroje energie poskytují energii především 
ve třech důležitých oblastech: ve výrobě elektřiny, pří vy-
tápění a chlazení, a v dopravě.[5]

Jednotlivé energetické systémy, využívající obnovitelné 
energie jsou čím dál tím účinnější a také levnější a je-
jich podíl na celkové výrobě energie stále stoupá.[6] V 
roce 2019 bylo více, než 2/3 nově instalovaných energe-
tických zdrojů obnovitelných.[7] Podle zprávy REN21 z 
roku 2020 měly v roce 2017 obnovitelné zdroje energie 
celosvětově následující podíly: 26,4 % výroby elektřiny, 
10,1 % výroby tepla a 3,3 % v případě dopravy. Mezi lety 
2013 a 2018 došlo nárůstu obnovitelné energie v celkové 
celosvětové spotřebě energie o 7,2 %, pro moderní ob-
novitelné zdroje energie byl tento nárůst 21,5 %.

Shrnutí faktu

Podíl obnovitelných zdrojů ročně roste, ale využitelnost 
není 100% (politické a obchodní důvody) ale už dnes se 
mění kvůli nařízením a obchodníci odstupují od těžby a 
ohromně investují do obnovitelných zdrojů

Produkce organických solárních panelů se definitivně 
blíží. Jejich velká výho bude velice levná levná výroba. 
Účinnost vzrostla na téměř 18%, což se dá srovnat s kla-
sickými solárními panely.

solární panely s vysokou účinností mají 25-28 %

zdroj:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S092702481000468X?casa_token=5XxGYNjKmUEAAA-
AA:vd8QSV6GRel
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3D	tisk	neboli	aditivní	výroba	také	inkrementální	nebo	přírůstková	
výrobní technologie (anglicky 3D printing neboli additive 
manufacturing	(AM))	je	proces	tvorby	třídimenzionálních	pevných	
objektů	z	digitálního	souboru	(Additive	Manufacturing	File	–	AMF).	
V	aditivních	procesech	je	objekt	vytvořen	pokládáním	souvislých	
vrstev	materiálu,	dokud	není	celý	projekt	dokončen.	Každá	z	těchto	
vrstev	může	být	považována	za	úzce	rozříznutou	horizontální	sekci	
daného	objektu.	Z	mechanismů	3D	tisku	také	vychází	technologie	
3D	per.	

Shrnutí faktu

Stereolitografie	 (sla)	 vfunguje	 zaměřením	 ultrafialového	 (UV)	
laseru	na	nádobu	s	fotopolymerní	pryskyřicí.

Sla	 technologie	 nabízí	 velkou	 variabilitu	 používání	 materiálů	 a	
umožňuje	 tisk	 v	 obrovském	detailu.	 Zjednodušení	 konstrukce	 a	
minimalizace	použitého	materiálu	a	tiskového	času.

Výzkum	aditivních		systému	nabízí	nové	využití	a	taky	nové	formy	
v	architektuře.

Obrovské	úspory	materiálů	a	ceny.

Požadované	tvary	z	přírody.

Materiál	resin	od	přírodních	prvků	až	po	průmyslovésloučeniny	a	
je	plně	obnovitelný	a	recyklovatelný.

zdroj:
oxford	university	archive	research

Stereolitografie je aditivní výrobní proces, který ve své nejběžnější 
formě funguje zaměřením ultrafialového (UV) laseru na sud 
fotopolymerní pryskyřice. Pomocí softwaru pro počítačovou 
výrobu nebo pro počítačový design (CAM / CAD)  se UV laser 
používá k nakreslení předem naprogramovaného designu 
nebo tvaru na povrch fotopolymerové vany. Fotopolymery jsou 
citlivé na ultrafialové světlo, takže pryskyřice je fotochemicky 
zpevněna a tvoří jednu vrstvu požadovaného 3D objektu. [15] 
Poté stavební plošina sníží jednu vrstvu a čepel překryje horní 
část nádrže pryskyřicí. Tento proces se opakuje pro každou 
vrstvu návrhu, dokud není 3D objekt kompletní. Dokončené díly 
je nutné umýt rozpouštědlem, aby se z jejich povrchů odstranila 
mokrá pryskyřice. 
Stereolitografie vyžaduje použití nosných konstrukcí, které se 
připevňují k plošině výtahu, aby se zabránilo vychýlení v důsledku 
gravitace, odolávaly bočnímu tlaku z čepele naplněné pryskyřicí nebo 
zadržovaly nově vytvořené sekce během „kývání vany“ tisku zdola 
nahoru. Podpory se obvykle vytvářejí automaticky během přípravy 
modelů CAD a lze je také vytvořit ručně. V obou případech musí být 
podpěry po tisku odstraněny ručně.

Skupina Mediated Matter Group založená na MIT  , založená 
architektem a designérem  Neri Oxmanem , je dobře známá 
svými průkopnickými průzkumy v souvislosti s  3D tiskem , 
designem a tím, co Oxman označuje jako „ materiální ekologie 
“, což je termín, který pokrývá projekty od lešení vyrobeného 
pomocí CNC stočeného s hedvábnou nití od 6 500 bource 
morušového po masivní dřevěnou lenošku zdobenou 3-D 
tištěnými vícebarevnými buňkami. Nyní skupina zveřejnila 
záběry z jejich nejnovějšího projektu zahrnujícího roj robotů, 
přezdívaných Fiberbots, schopných rychle vyrobit volně stojící  
trubky vyztužené vlákny .

V průběhu 12 hodin Fiberbots samostatně vyrobili řadu přibližně 
15 stop dlouhých vláknových struktur. Těch 16 trubek má průměr 
čtyři palce, každá používá odhadovanou délku 1,2 míle vlákna ze 
skleněných vláken. Celkově bylo pro celou instalaci točeno více 
než 80 mil ze skleněných vláken.

Společnost Mediated Matter Group testovala své nové zařízení 
v  Cambridge v Massachusetts ve venkovním prostředí, aby 
změřila odolnost Fiberbot. Konstrukční tým připojil k robotům 
řadu externích monitorů, aby umožnil reakci v reálném čase 
na vnější podněty, které upravovaly výrobní proměnné podle 
kolísání teploty nebo rychlosti větru.

Tělo každého Fiberbot je identické, skládající se z elektroniky 
a softwarové jednotky uzavřené v nafukovací silikonové 
membráně.

Každý robot prochází volně stojící konstrukcí kompresí a 
nafouknutím okolní silikonové membrány. Membrána se rozpíná, 
zatímco robot vyrábí nový segment ze skleněných vláken, a 
následně ustupuje uvnitř trubice, když tento segment ztuhne. 
Tento proces sleduje předem naprogramovanou trajektorii, aby 
bylo zajištěno, že žádná z trubek nedopatřením nenarazí.

SLA technologie
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MARS. V první fázi použijeme dvoufázový přístup, ekosystém robotů 3D 
tisku dorazí měsíce předem před jakýmkoli lidským průzkumníkem, 
postaví ochranný štít základny přijetím modulární robotické rojové 
strategie, což je plán, který umožňuje propouštění a zvyšuje šance 
na úspěch. Inteligentní autonomní roboti budou mít vyměnitelné 
role od skladování baterií přes logistiku Scout Rovers až po vyko-
pávací a dokonce i 3D tiskové jednotky, vše integrované s několika 
kamerami a senzory pro navigaci. Mohou se překonfigurovat 
pro mnoho účelů a zajistit tak prodloužené používání nad rámec 
počátečních fází sestavení.

Shrutí faktu

Na marsu se počítá s využitím stávajícího materiálů a bude 
využíván 3d tisk za pomoci slinování. Tato technologie je 
použita z ekonomických a logistických důvodů. Situace na 
naší planetě není žádoucí, abychom začali v takovém měřítku 
těžit přírodní materiál.

zdroj: david nixon spacearchitect.com

3d tisk FFF/FDM v prostoru

Je nutnost přesně rovné podložky. Robot si při tisku musí 
tisknout samostatné lešení, technologie je tudíž neekonomic-
ká.
      
zdroj: http://itersnews.com/

3D tiskárny jsou velice objemné a objekty, které jsou schopny 
tisknou, jsou často omezeny na vlastní objem sestavení.

Ve spoluráci dvou laboratoří vytvořili řešení autonomního robo-
ta pro 3d tisk na světě. Celá tiskárna je připevněna k základně 
všesměrovými kolečky, takže je umožněn pohyb v libovolném 
směru, v závislosti na tiskových datech, ovládáno bezdrátově.

Robot je stále omezen,že podkladní vrstva musí být ideálně 
rovná, avšak umožňuje jakýkoliv tvar a velikost objektu. Mož-
nost tisku všech plastovitých látek. pokud je model dostatečně 
vysoký vytiskne si robot strukturu a pokračuje v práci.
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Cena objektu z uhlíkových 
vláken byla srovnatelná 
někdy do konce  levnější 
než z běžně dostupných  
materiálů.
„Umělým svalem“ je aerogel - lehký houbovitý materiál sestáva-
jící převážně ze vzduchu - natažený do dlouhé pásky.
Aplikováním napětí na šířku pásky se elektricky nabijí nanotrubi-
ce, které procházejí materiálem. Díky tomu se navzájem odpu-
zují a páska se může okamžitě rozšířit do strany až na trojnáso-
bek původní šířky. „Tyto svaly jsou pozoruhodně rychlé,“ říká Ray 
Baughman z University of Dallas v Texasu, který vedl výzkum.
Umělý sval se může rozpínat asi 4 000krát rychleji než lidský 
sval, říká Baugman, a lze jej bez zhoršení zapínat a vypínat až 1 
000krát za sekundu (viz video).Aplikace napětí po délce pásky 
má velmi odlišný účinek. Spouští strukturu nanotrubiček, čímž 
se materiál stává hustší a velmi tuhý (viz animace). To znamená, 
že „svaly“ by mohly zabalit mocný úder - po celé délce pásky 
je aerogel nanotrubiček, hmotnost za váhou, silnější než ocel. 
Práce je dnes publikována ve Science1.Co na mě opravdu udělá 
dojem, je to, že pásky vykazují neuvěřitelně velký rozdíl v tuhos-
ti v závislosti na tom, kterým směrem je sondována,“ říká John 
Madden, vědecký pracovník z University of British Columbia ve 
Vancouveru v Kanadě. „Jsou možná miliónkrát tužší v jednom 
směru než v ostatních dvou. Představte si, že cítíte materiál, kte-
rý je jako diamant v jednom směru a guma v ostatních dvou.“
 zdroj:
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:dc01031a-eb3e-4399-9657-d-
d7556bfff2e
oxford univerty reaearch archive

Shrnutí faktu

Výroba uhlíkových vláken za pomoci elektrostatického zvlákňová-
ní výzku TU Liberec.

Dají se používat, jak přírodní tak průmyslově vyrobené materiály, 
ale i většina průmyslově vyrobených materiálů je plně obnovtelná, 
recyklovatelná a rozložitelná v přírodě

První člověk, který použil uhlíkové vlákno byl Thomas Alva Edison 
do žárovky, vyrobeno z bambusu

Dnešní výroba uhlíkových vláken za pomoci elektrostatického 
zvlákňování, dnes běžné použití letecky, automobilový, sportovní 
a zdravotní průmysl, ve stavebnictví se používá jen zřídka a to u 
rekonstrukcí

zdroj: http://www.ft.tul.cz/document/595

zdroj:
h t t p s : / /www. s c i enced i re c t . com/sc i ence /a r t i c l e /p i i /
S092702481000468X?casa_token=5XxGYNjKmUEAAAA-
A:vd8QSV6GRel
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Tendence 

Maximílní využítí plochy, což zničlo většinu divoké přírody, tato forma 
výstavby není trvale udržitelná, takže bychom měli v 21. století najít 
nové tendence inspirace kmenovými národy, kteří žijí trvale udržitelně 
a další příklady  k vytváření Biomu nových, což příroda zvládne bez 
člověka, který do ní nebude takto razantně zasahovat. Musíme se 
naučit zkloubit vyšší růst populace s ekoligickým způsobem života. 
Není rozdíl mezi tím jestli stavíme na zeleném prostransví v oceánu 
nebo na poušti.

K roku 2020 lidé využívají 60% zemského povrchu s růstem populace 
by to mělo být daleko více, i když k bydlení využíváme pouze 4%. 
Tak například u zemědělství je to až 56%. Takže integrace je velmi 
důležitá

Naše tendence dále přesouváme na další Biomy. Zničení oceánů a 
pouští nepřipadá v úvahu pokud nechceme způsobit zánik civilizace 
dalšími globálními problémy.

Lidé migrují do měst za „lepším životem“. Zejména za prací a 
vzděláním. To má za následek přelidnění urbanistických struktur. Dále 
zvyšující se nároky na dopravní obslužnost, nedostatek zelených 
ploch, zmenšování životního prostoru a nerovnoměrné rozdělení 
půdy. Měli bychom začlenit tyto jevy do procesu při návrhu funkčních 
celků a důkladně je zkoumat s dalšími aspekty. Jako jsou vlivy sociální, 
kulturní, technologické a ekonomické. Hlavním cílem  práce je 
zkoumat tyto aspekty a pokusit se najít vhodná řešení.

Východisko tedy je cílená regenerace přírody za pomoci stavby 
soběstačných a udržitelných struktur ve všech měřítcích. Které budou 
fungovat jako uzavřený ekosystém. Obnovitelné získávání energie 
a vody je velice důležité proto musíme změnit naše uvažování o 
architektonické formě. 

Dle předložených faktu a stoupajícího 
trendu, kdy většina obyvatel chce žít 
ve městech (OSN udává, že před sto 
lety žilo 8/10 obyvatel naší planety 
na venkově a již dnes 50 % žije ve 
městech a ve vzestupné tendenci 
budeme pokračovat). Pokud nepřijde 
neočekáváná změna tak se naše města 
budou stále rozrůstat. Je důležité 
pokládat si otázky a porovnávat 
následky struktur vertikálních nebo 
horizontálních na urbánní prostředí. 
Nadále vyřešit napojení na dopravu 
a obslužnost. Zlepšení městské 
hromadné dopravy a její navýšení, 
propojení s vysokorychlostní tratí, 
zlepšení komfortu uživatelů v tomhle 
odvětví je velice důležité, a naopak 
zvýšení diskomfortu u automobilové 
dopravy by mohl být další cíl pro 21. 
století. Navýšení zelených ploch ve 
městech, aby zabránily nadměrnému 
přehřívání a zvýšili počet relaxačních 
míst v daném celku. Analyzovat 
rozvoje měst i s jejich akcenty poučení 
a následná zapracování struktury do 
urbánního celku.

Velký rozvoj technologie bude mít 
vliv na architektonickou formu. 
Nejvhodnější materiály se dnes 
ukazují, jako kompozity vytvořené z 
vláknitého materiálu. Podle architekta 
Li z Tu Stuttgart by nám mohly otevřít 
novou škálu nepoznaných geometrií, 
kdy už dnes u volných tvarů mají 
dobré ekonomické výsledky. Musíme, 
ale změnit i celkový proces výroby, 
který by měl být plně automaticky. 
Pokud se budeme domnívat, že umělá 
inteligence za nás vyřeší veškeré 
problémy, tak zastávám názoru, že se 
mýlíme. Ar pracuje pouze s faktickými 
údaji, které pro nás nejsou výhodou 
obávám se, že by spíše pracovala 
v náš neprospěch. že se vytrácí 
jedinečnost díla v architektuře.

Nesmíme se však dívat na dnešní 
problémy pouze měřítkem faktických 
údajů. Musíme dodat lidem všech 
vrstev více než strukturu, která bude 
udržitelná, soběstačná a poskytne 
obyvatelům ochranný prostor.  
Vnímám, že bychom měli lidem nadále 
poskytnout místo, které je obohatí o 
prostorový zážitek a ukáže jim onu 
krásu, jakožto neměřitelnou veličinu. 
Nadále se musíme postarat se o jejich 
svobodu a vnímat jedinečnost kulturní 
a společenskou. Věřím, že prostor 
může člověka inspirovat, podporovat 
ho ve svobodě a poskytnout mu 
duchovní rozvoj. Krása, v čem spočívá, 
jak jí vnímáme? Mně je nejblíž motto 
od Le Corbusiera, „Krása řídí vše“.

K roku 2020 naše 
populace využívá 60% 
zemského povrchu.
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Shrnutí faktu 

Architektonické tendence v urbanismu a ve stavbě měst: 
neohlížíme se na životní prostředí, struktura takto postavených 
měst není trvale udržitelná už dnes ve městech je problém 
s pitnou vodou,  která se přepravuje na velké vzdálenosti, 
problém s dopravou a nedostatek potravy.
Z historie hojně využíváme přírodních materiálů na stavbu 
obydlí a tím decimuje přírodu. Následně využijeme pozemek 
pro zemědělství nebo obydlí.
Argumentace nesmí skončit u ekonomiky, ale musíme vnímat 
ekonomiku jako důležitý aspekt.

MĚSTO.
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Maximílní využítí plochy, což zničlo většinu 
divoké přírody, tato forma výstavby není trvale 
udržitelná, takže bychom měli v 21. století najít 
nové tendence inspirace kmenovými národy, 
kteří žijí trvale udržitelně a další příklady  k 
vytváření Biomu nových, což příroda zvládne 
bez člověka, který do ní nebude takto razantně 
zasahovat. Musíme se naučit zkloubit vyšší 
růst populace s ekoligickým způsobem života. 
Není rozdíl mezi tím jestli stavíme na zeleném 
prostransví v oceánu nebo na poušti.

New york 1609 před zastavěním a dnes. Způsob 
zástavby je ve vytěžení přírody a mít z půdy 
maximalní ekonomický profit.

New York 1609

New York dnes
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Z celkové  plochy 
ocenánu  je 8% vhodných 
k využití. Tato část 
oceánu obsahuje 90% 
veškerého podmořského 
života.
Oceán je ohrožen rekultivací půdy. Jelikož se pobřežní města 
snaží vyrovnat s rychlým populačním růstem, mnozí jednoduše 
sypou písek do oceánu a vytvářejí novou zemi. Neomezená po-
břežní urbanizace ničí miliony hektarů oceánu a mořského ži-
vota; téměř 50 procent lidí na světě žije v pobřežních oblastech. 
Rostoucí moře a změna klimatu tento problém ještě zhoršují. 
Oceanix podniká odvážné kroky směrem k odolnější budouc-
nosti.

Oceanix navrhuje a staví plovoucí města, aby lidé mohli udrži-
telně žít v oceánu. Věříme, že lidstvo může žít v souladu se ži-
votem pod vodou. Není to otázka jednoho proti druhému. Tato 
technologie nám umožňuje žít na vodě, zatímco přírodě se daří 
i nadále. Oceanix je průkopníkem nového odvětví s modrými 
technologiemi, které splňují potřeby lidstva v oblasti přístřeší, 
energie, vody a potravin, aniž by zabíjely mořské ekosystémy.

Na podporu nové městské agendy UN-Habitat je OCEANIX 
CITY vizí první odolné a udržitelné plovoucí komunity na světě 
pro 10 000 obyvatel na 75 hektarech. Návrh je zakotven v cílech 
udržitelného rozvoje a směruje toky energie, vody, potravin a 
odpadu k vytvoření plánu modulární námořní metropole. OCE-
ANIX CITY je navržen tak, aby v průběhu času rostl, transformo-
val se a organicky se přizpůsoboval, vyvíjel se ze čtvrtí, vesnic, 
měst s možností škálování.

Modulární čtvrti o rozloze 2 hektary vytvářejí prosperující soběstač-
né komunity až 300 obyvatel se smíšeným využitím pro bydlení, 
práci a shromažďování ve dne i v noci. Všechny postavené stav-
by v sousedství jsou udržovány pod 7 příběhy, aby vytvořily níz-
ké těžiště a odolávaly větru. Každá budova se vyznává ve stínění 
vnitřních prostor a veřejné sféry, poskytuje pohodlí a nižší nákla-
dy na chlazení a zároveň maximalizuje plochu střechy pro solární 
zachycení. Komunální zemědělství je srdcem každé platformy a 
umožňuje obyvatelům využívat kulturu sdílení a systémy nulového 
odpadu.

Shrnutí faktu

projekt	OCEANIX	pod	záštitou	OSN	nabízí	vužití	nového	vydlení	v	oceánu	blízko	
megapolí	v	tzv.	oceánských	shelfech,	které	jsou	nejvíce	zastoupeny	vodními	ži-
vočichy,	biodiverzita	by	byla	jsně	narušena

stavíme	v	oceánských	shelfech	z	důvodu	nevyspitatelnosti	počasí		a	spojení	se	
souší, tak aby bylo minimální

kdyby	 jsme	tak	chteli	vyřešit	situaci	s	nárůstem	populace	 	zničili	bychom	další	
Biom,	který	i	bez	tohohole	zásahu	je	už	dnes	závažně	poškozen

uvádí	se,	že	10%	živočichů	se	pohybuje	ve	volném	oceánu,	zbytek	je	v	oceán-
ských shelfech nebo jejich okolí, kde taky probíhá masivní rybolov
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ISS je nejznámější 
systém, který je 
plně soběstačný a 
udržitelný.
ISS má dva systémy rekuperace vody. Zvezda obsahuje systém 
rekuperace vody, který zpracovává vodní páru z atmosféry, kte-
rou lze v případě nouze použít k pití, ale obvykle se přivádí do 
systému Elektron za účelem výroby kyslíku . V americkém seg-
mentu je během STS-126  nainstalován systém regenerace vody, 
který dokáže zpracovat vodní páru shromážděnou z atmosféry 
a moči na vodu určenou k pití. Systém zpětného získávání vody 
byl původně dočasně nainstalován v Destiny v listopadu 2008  a 
v únoru 2010 byl přesunut do Tranquility (Uzel 3). 

Tři stojany ECLSS, které byly vystaveny v testovacím zařízení EC-
LSS Marshall Space Flight Center v roce 2012. Zleva doprava 
systém zpětného získávání vody (stojan 1), WRS (stojan 2) a sys-
tém generující kyslík.
Systém zpětného získávání vody se skládá ze sestavy procesoru 
moči a sestavy procesoru vody umístěné ve dvou ze tří stojanů 
ECLSS. 

Sestava procesoru moči využívá nízkotlakou vakuovou destilaci, 
při které se pomocí odstředivky kompenzuje nedostatek gravi-
tace, a tím pomáhá při oddělování kapalin a plynů.  Sestava pro-
cesoru moči je navržena tak, aby zvládla zatížení 9 kg / den, což 
odpovídá potřebám 6členné posádky.  Ačkoli návrh požadoval 
regeneraci 85% obsahu vody, následné zkušenosti se srážením 
síranem vápenatým (za podmínek volného pádu přítomných 
na ISS jsou hladiny vápníku v moči zvýšené kvůli úbytku kostní 
hustoty) vedlo k revidované provozní úrovni regenerace 70% 
obsahu vody.

Voda ze sestavy procesoru moči a ze zdrojů odpadní vody se 
kombinuje k přivádění sestavy vodního procesoru, která filtruje 
plyny a pevné materiály před průchodem filtračními ložemi a poté 
sestavou vysokoteplotního katalytického reaktoru. Voda je poté 
testována palubními senzory a nepřijatelná voda se cykluje zpět 
přes sestavu procesoru vody. 

Sestava pro odstranění těkavých látek letěla na STS-89 v lednu 
1998, aby demonstrovala katalytický reaktor sestavy vodního pro-
cesoru v mikrogravitaci. V STS-107 letěl experiment s destilací s 
kompresí par, ale byl zničen . 

Systém řízení a podpory životního prostředí Mezinárodní vesmír-
né stanice ( ECLSS ) je systém podpory života, který poskytuje 
nebo řídí atmosférický tlak , detekci a potlačení požáru, hladiny 
kyslíku, nakládání s odpady a zásobování vodou. Nejvyšší prio-
ritou pro ECLSS je atmosféra ISS, ale systém také shromažďuje, 
zpracovává a ukládá odpad a vodu produkovanou a používanou 
posádkou - proces, který recykluje kapalinu z umyvadla, sprchy, 
toalety a kondenzace ze vzduchu. Systém Elektron na palubě 
Zvezdy a podobný systém v Destiny generují kyslík na palubě sta-
nice. [1] Posádka má záložní variantu ve formě lahví s kyslíkem a 
kanystrů s generováním kyslíku na tuhá paliva (SFOG). [2] Oxid 
uhličitý je odstraněn ze vzduchu ruským systémem Vozdukh ve 
Zvezdě , jedním shromážděním pro odstranění oxidu uhličitého 
(CDRA) umístěným v modulu US Lab a jedním CDRA v modulu 
Node 3 pro USA. Další vedlejší produkty lidského metabolismu, 
jako je metan z plynatosti a amoniak z potu, jsou odstraněny filtry 
s aktivním uhlím nebo systémem pro sledování stopových látek
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Lehký a kompaktní servisní modul 2,4 metru x 2,4 
metru x 2 metry pojme kuchyňské, koupelnové 
a mechanické servisní komponenty, které fungují 
jako přechodová komora a úložný prostor. Když 
je servisní modul „otevřen“, uvolní se druhý 
nafukovací modul, který expanduje do sférického 
životního prostoru pro čtení, přemýšlení, odpočinek 
a další duchovní činnosti. Když je dům v přepravě, 
lze nafukovací modul vyfouknout a složit zpět v 
servisním modulu. Tímto způsobem se servisní 
modul chová podobně jako kufr - inspiruje název 
prototypu. 

Společně tyto dva moduly tvoří MARS Case: místo 
samocirkulační energie a minimálního odpadu, 
kompaktní a mobilní, ve kterém jsou obsaženy 
všechny naše základní životní potřeby. V době, 
která je poznamenána krizí spotřeby a životního 
prostředí, nás projekt záměrně tlačí k přehodnocení 
naší definice ideálního domu a nakonec přináší 
silné důsledky pro současné i budoucí bydlení.

zdroj: openarchitecture.org

„prototyp RV“ (pokojové vozidlo) od architekta 
greg lynna je 1/5 měřítko rezidence, která 
zvětšuje životní prostor rotací ve dvou osách 
na robotické základně vyvinuté pro budoucí 
výstavu primitivů na bienále interieur 2012 v 
kortrijku , Belgie. snížením půdorysu na jeden 
povrch podlahy, stěny a stropu spojuje obydlí 
inteligentní systémy, pohodlí a svobodu pohybu. 
plocha 150m2 je realizována dojmem 60m2, 
který je složen z lehkého jádra vyrobeného z 
tkaniny z uhlíkových vláken, díky čemuž je celá 
hmotnost skořápky menší než 50 kilogramů, 
což jí umožňuje snadné otáčení.

Greg Lynn (o projektu) :

snížení jeho celkového dopadu přináší do 
typické domácnosti novou vrstvu nadšení a 
aktivity, podobně jako u cvičebního stroje nebo 
křečka. životní prostředí reaguje na okolní 
krajinu tak, že je prostřednictvím svých rotačních 
akcí optimalizováno na počasí, denní světlo a 
teplotu. na základě vlivu z vnitřního trupu lodi 
navrhuje obydlí na zakázku novou typologii, 
která byla kdysi sedavá, do jedné založené na 
pohybu a interakci.

Metabolisti nesouhlasili s dosavadním 
vývojem měst a urbanistickými 
prostředky jejich řešení, protože 
neodpovídají dynamickým proměnám 
života. Opouštějí tradiční architektonické 
myšlení v pojmech funkce a tvar a 
zdůrazňují prostor a jeho funkční 
proměnlivost. Do centra své koncepce 
položili ideu nezakončenosti a stálé 
změny architektonické kompozice. 
Usilují vytvořit takové podmínky, které 
umožní jednotlivým stavbám a jejich 
komplexem měnit se a rozvíjet v čase 
a prostoru.

Evidentní snaha o snížení zabrání 
zemské půdy

K dosažení tohoto cíle v architektuře 
vydělili dlouhotrvající stabilní struktury 
jako například dopravní uzly a magistrály, 
místa veřejných shromáždění a prvky, 
které nemají dlouhodobou trvanlivost a 
morální rychlé stárnou. Jimi mohou být 
například obytné a pracovní místnosti, 
které lze podle potřeby snadno nahradit 
druhými.
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Rostliny jsou symbiotické 
organismy pro živočichy, 
poskytují biogenní prvky, 
regenerují vzduch a 
slouží jako prostředí k 
životu organismů.

Až na výjimky jsou rostliny tzv. fotoautotrofní (fototrofie znamená, 
že rostliny jako zdroj energie používají sluneční záření; autotrofie 
znamená, že vytvářejí vlastní organické látky z látek anorganických). 
Středem zájmu je u rostlin fotosyntéza, základní skladný proces, 
díky němuž se do rostlinných těl zabudovává uhlík v podobě or-
ganických sloučenin, a to za pomoci energie ze slunečního záření. 
Rostliny nejsou jediné organizmy, které fotosyntetizují – jejich plas-
tidy mají původ ve fotosyntetizujících sinicích a zároveň plastidy 
některých dalších eukaryot vznikly sekundárně pohlcením již foto-
syntetizující jednobuněčné rostliny.

Fotosyntéza u rostlin probíhá v tzv. chloroplastech; umožňují ji ze-
jména zelená barviva (chlorofyly) a na ně navazující fotosystémy. V 
nich dochází ke světelné fázi fotosyntézy. Následující (temnostní) 
fáze již světlo nevyžaduje; jejím principem je Calvinův cyklus, pří-
padně Hatch-Slackův cyklus u určitých skupin rostlin.

Nenahraditelný význam pro biosféru mají díky unikatní schopnosti 

zadržovat a řízeně uvolňovat vodu. Ničení rostlinných porostů má 
prokazatelně následek v lokálním snížení vzdušné vlhkosti a množ-
ství srážek.

Rostliny jsou symbiotické organismy pro živočichy, poskytují bio-
genní prvky, regenerují vzduch a slouží jako prostředí k životu or-
ganismů.
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Staré kořeny jsou tenké a vyznačují se tzv. 
primární stavbou, která na příčném řezu obsahuje 
rhizodermis, primární kůru (exodermis, mezodermis, 
endodermis) a zcela uprostřed je střední válec s 
pericyklem a radiálními cévními svazky. Později však 
kořeny nahosemenných či například dvouděložných 
dřevnatých rostlin potřebují tloustnout, načež takový 
kořen označujeme jako sekundární. Sekundární kořen 
má jiný typ cévního svazku (viz stélé), vzniká v něm 
sekundární dřevo a sekundární lýko, krycím pletivem 
se stává druhotná kůra neschopná přijímat živiny 
a, co je nejdůležitější, mezi dřevem a lýkem vzniká 
dělivé pletivo kambium, jehož činností přirůstá dřevo 
a lýko.

Obecně řečeno, čím více dostupného CO2 je ve 
vzduchu, tím vyšší je rychlost
fotosyntézy. Rostliny přijímají CO2 prostřednictvím 
otvorů v listech zvaných průduchy (lat.
stomata). Průduchy řídí rychlost, kterou do listu 
vstupují a z něj vystupují plyny, včetně CO2.
Tento děj se nazývá vodivost průduchů. Když jsou 
průduchy otevřené, dovolují, aby do listu
vstupoval CO2 potřebný pro fotosyntézu a zároveň 
umožňují unikat vodě (H2O, v plynném stavu.

Stonek je základním orgánem velké většiny 
cévnatých rostlin. Jako takový má i některé 
zásadní funkce. Nese orgány fotosyntézy (listy) a 
orgány pohlavního rozmnožování (květy, plody). 
Stonek dále rozvádí roztoky minerálních látek z 
kořenů do listů a organické asimiláty z listů do 
růstových pletiv. Nejméně důležitá je i skutečnost, 
že umožňuje růst rostliny, na něm se opět podílejí 
dělivá pletiva, umístěná ve vzrostném vrcholu. 
Stonek také pomáhá orientovat listy ke světlu a 
vyzdvihuje květy nad ostatní rostlinné části.

List (folium, fylom) je postranní vegetativní 
zelený orgán rostlin. Je omezeného 
vzrůstu[zdroj?] (dosahuje velikosti od 
několika milimetrů až po 2 metry čtvereční) 
a zpravidla do plochy rozšířený. Plošné 
rozšíření listu je evolučně výhodná adaptace 
rostlinného těla, která umožňuje rostlině 
efektivnější zachytávání světla listy, tato 
efektivita pak může být ještě umocněna 
aktivním nastavením listu vůči světelným 
paprskům. Listy dělíme na asimilační listy 
(základní typ), dále děložní lístky a listeny. 
List má tři základní funkce – výměna 
plynů s okolním prostředím, fotosyntéza 
a odpařování vody. Pokud je sucho, tak 
opadávají, aby zabránily ztrátám vody.

Někdy mají stonky i další, méně významné 
funkce. Mladé stonky s chlorenchymem 
pod pokožkou mají například funkci 
asimilační. Některé modifikace stonku mají 
zásobní funkci.

FOTOSYNTÉZA
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Zachráníme, obnovíme, doplníme, vysadíme. Touha člověka opravovat jím 
narušenou přírodu nezná hranic a nevyhýbá se ani lesům. Ty nejrozmanitější 
lesní porosty světa, proslulé diverzitou druhů i vzájemností ekologických 
vazeb, totiž vznikají samovolně a bez lidského přispění. Pomalou sukcesí, 
postupnou samovolnou obnovou. Na tuto dnes v Evropě opakovaně 
zapomínanou zkušenost upozorňují aktuálně lidé z neziskovky Rewilding 
Britain (RB).
 
Podle nich by řízená výsadba stromů měla ideálně probíhat jen tam, kde 
je přirozená a samovolná regenerace lesů buď nepravděpodobná, anebo 
by trvala příliš dlouho. Úplně nová myšlenka to není, jen zaznívá v době, 
kdy si Britové v rámci „zelené revoluce“ vytkli za cíl vysadit 30 000 hektarů 
lesů ročně, aby zmírnili dopady klimatických změn. Aniž by možná úplně 
sledovali jiné cíle udržitelnosti. Tlak na rapidní obnovu či spíše co nejrychlejší 
vytvoření lesních porostů ( jež momentálně pokrývají jen 13 % rozlohy 
ostrovů) totiž v mnoha ohledech připomíná jen ambiciózní zelený projekt, 
při němž se na přírodu trochu zapomnělo.

Ono to umí růst i samo
Přitom výhody přirozené obnovy jsou zřejmé. Pokud necháte les 
samovolně růst, bude se jako poněkud zbytnělý plevel šířit a rozrůstat do 
svého okolí. V horizontu vyšších dekád se postupně ustanoví rovnováha 
mezi jednotlivými přítomnými druhy, jejichž zastoupení bude odpovídat 
podmínkám konkrétního stanoviště a budou své lokalitě plně adaptované. 
Je to levné, kvalitní a vzniká to samo. Přirozeně rostlé lesy jsou také schopné 
ve své biomase vázat výrazně více uhlíku (silně přes odhadovaných 12,8 t/
ha ročně platných pro vysazované lesy) než lesy uměle vysazované. Což 
je v současnosti asi tím nejvýraznějším motivem projektu obnovy lesních 
porostů.

Jenže s takovou přirozenou obnovou lesních porostů se pojí i nevýhoda: 
někdy trvá opravdu dlouho. A je přirozeností lidí i jejich politických zástupců, 
že výsledky své práce chtějí vidět pokud možno hned. Klimatická krize si totiž 
žádá okamžité řešení, a tím pádem i okamžitou výsadbu stromů. Ty jsou pak 
ale ve svém principu degradovány na pouhý biotechnický nástroj k lapání 
atmosférického uhlíku, aniž by se přemýšlelo o jejich dalších přínosech pro 
přírodu. Navíc ona přirozená obnova je fenoménem, který se jen špatně 
škatulkuje, vykazuje a administrativně řídí. Od lidských správců vyžaduje 
trpělivost a toleranci, a ne přímé vedení, školení porostů, plnění plánů.

Pro stromy neuvidíte les
Proto je z principu v rozporu s konvenčním lesnickým hospodařením. A proto 
zatím nemá v britské politice zazelenění ostrovů místo. Lidé z RB oponují 
tím, že snaha o okamžité celonárodní zalesnění je zcestná. Jejím výsledkem 
jsou totiž často jen monokultury nebo výsadby naplněné nepůvodními 
na stanoviště neadaptovanými druhy. A také ochuzení místní biodiverzity, 
ohrožení dostupnosti vodních zdrojů. Ostatně, souhrn posledních dosud 
vysazených dřevin to svou monotónní jehličnatostí potvrzuje. Kvalitu a 
původnost nahrazuje kvantita.

„A jen s kvantitou, zástupy stromů, co nejsou 
les, to nevyhrajeme,“ podotýká Rebecca Wrigley, 
vedoucí RB. „Obnovovat naše lesy prostě 
nemůžeme jen vysazováním. A proto chceme, 
aby vláda explicitně zahrnula taktiku přirozené 
obnovy do svých zalesňovacích plánů.“ Jak by 
to mělo vypadat v praxi? Ponechat netknutý 
a chráněný prostor kolem dosud existujících 
starých lesů, aby se ty měly kam nerušeně 
šířit. Zatím se totiž při svých hranicích potýkají 
s přepásáním, vysekáváním a klučením. „Pokud 
je necháme růst, zaplní Británii miliony stromů, 
samy o sobě,“ dodává Wrigley.

Přístup navrhovaný Rewilding Britain není „buď 
- anebo“, nežádá si jen jeden jediný přístup. Spíše 
usiluje o rozšíření dosavadního arzenálu možných 
přístupů o prvky přirozené obnovy. V místech, kam 
by se stromy dostávaly jen stěží, na lokalitách, kde 
není přirozená regenerace lesa pravděpodobná, by 
měla dál fungovat umělá výsadba. Ta by ale neměla 
být jediným a hlavním aplikovaným přístupem. Jedna 
z nejlepších variant pro obnovení lesů je nesázet 
žádné stromy, protože ony si tam najdou cestu sami.

Shrnutí faktu

Postup, jak doržet biodiverzitu přírody při nové 
výsydbě, tak abychom neuškodili přírodě a nové 
druhy nevytlačily druhy stávající. Většina bilogů se 
shoduje, že cílené výsadba nedává žádný smysl a 
musíme nechat přírodu , aby se sama zregenerovala 
viz. černobyl.Udržet tak biodiverzitu a nepodléhat 
ekonomickým a politickým vlivu na monokulturní 
výsadbu
zdroj:https://www.sciencealert.com/restoring-forests-should-
be-as-easy-as-letting-trees-plant-themselves
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Co je to „ekologický dům“?
- Philip S. Wenz

Chcete bydlet v domě šetrném k životnímu prostředí, ale zajímá vás, co 
to ve skutečnosti znamená? Musí být váš dům nabitý drahou „zelenou“ 
výbavou nebo postaven z recyklovaných pneumatik? Je praktické dovybavit 
stávající dům? Pomohou vaše nové „ekologické funkce“ životnímu prostředí, 
nebo jsou to jen další věci ke konzumaci - trendy, ale nakonec škodlivé pro 
planetu?

Ačkoli neexistuje jednotná, definovaná definice ekologicky šetrného domu, 
je dobré hned na začátku přemýšlet o tom, čeho se snažíte dosáhnout. 
Koncept „ekologického domu“ - nový nebo dovybavený, velký nebo malý - 
mi připadal užitečný pro stanovení cílů projektu.

Ekologický dům je modelován na základě energetických a materiálových 
toků přírodních ekosystémů, a tak životní prostředí spíše vylepšuje než 
zhoršuje. Stejně jako ekosystém i ekologický dům šetří zdroje (energii, vodu, 
potraviny a materiály). Produkuje také zdroje nebo alespoň shromažďuje a 
ukládá více z nich, než používá. „Extra“ zdroje jsou distribuovány zpět do 
většího prostředí, aby podpořily život jinde.

Standardní dům je naproti tomu jímka zdrojů. Vlévají do něj životní potřeby, 
jsou rozptýleny nebo degradovány, dokud nejsou k ničemu, a jsou vypouštěny 
do životního prostředí, někdy jako toxický odpad. Tok je jednosměrný, od 
zdroje ke dnu do odpadu.

V ekosystému a v ideálním ekologickém domě není žádný odpad, protože 
tok zdrojů je kruhový. Stejně jako domy i ekosystémy dovážejí energii - 
v jejich případě většinou solární. Na rozdíl od standardních domů však 
ekosystémy ukládají energii a znovu ji využívají. Skladuje se nejprve jako 
rostlinná biomasa, která se nakonec distribuuje jako potrava nesčetným 
obyvatelům ekosystémů. Dále, a to je skutečný klíč k udržitelnosti 
ekosystémů, akumulovaná energie nadále cirkuluje jako vyměněná živina, 
dokud se nevrátí zpět k rostlinám. Ve scénáři známém každému šestému 
srovnávači si rostliny vytvářejí živočišnou stravu a zvířata rostlinnou stravu.

Ekologové a ekologičtí návrháři popisují toto chování ekosystémů jako 
uzavření smyček živin. Systémy lidského bydlení - od měst po domy - 
vytvářejí jednosměrné toky energie a materiálu a nechávají smyčky otevřené. 
Ekosystémy nevědomky praktikují výrok o „snižování, opětovném použití, 
recyklaci“ a udržují se miliardy let. Lidské systémy existují jen asi milion let a 
možná nebudou existovat mnohem déle, pokud se nezačnou řídit pravidly 
přírody, že „odpad se rovná jídlu“.

Jak můžete napodobit přírodu a uzavřít smyčku 
u vašeho domu? Kompostujte zbytky jídla a 
použijte je k pěstování zahrady. Standardní 
přístup ke konzumaci potravin v otevřené 
smyčce vylučuje zbytky bohaté na živiny jako 
odpad, které k likvidaci vyžadují energii ve 
formě popelářského vozu. Pokud přeměníte 
svůj nepoužitý organický materiál na rostlinnou 
stravu a použijete sluneční energii k výrobě 
potravin pro člověka, uzavřeli jste smyčku a snížili 
jste nároky své rodiny na širší životní prostředí.
zdroj:
https://www.ecotecture.com/your-ecological-house/what-is-
ecological-house.html

Kromě vnitřní cirkulace živin přispívají ekosystémy k životu ve své 
oblasti a biosféře uvolňováním nevyužité potravy, vody a minerálů do 
svého okolí ve vhodnou dobu. Podobně může „domácí ekosystém“ 
přerozdělit zdroj, jako je „šedá voda“ - například voda ze sprchování, 
která je pro určité účely dostatečně čistá - a tuto vodu skladovat v 
rostlinných tkáních, řekněme, v ovocných stromech pěstovaných na 
pozemku.

V době sklizně část vody cirkuluje zpět do vaší rodiny jako ovoce, uzavírá 
místní smyčku a část vypršela pro zdravou recirkulaci v atmosféře, 
protože listy vysychají a odpadávají (na rozdíl od nezdravého a 
energeticky náročného ošetření v čistírně odpadních vod). Sušené listy 
lze samozřejmě použít jako kompost a mulčování pro zeleninovou 
zahradu příštího roku.

Shrnutí faktu

Ekodům je stavba harmonizující s 
okolím, vhodně využívající půdu, 
efektivně využívající vodu, energii, 
chránící rostliny, zvířata, zemědělské, 
kulturní a archeologické zdroje, 
spotřebovávající minimum 
stavebního materiálu pro vlastní 
výstavbu a maximum recyklovaných 
hmot, zohledňující snadnou a 
ekologicky šetrnou likvidaci stavby 
po dovršení její životnosti.

Ekodům
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Pokud	neznměníme	naše	návyky,	vytěžíme	všechny	
přírodní	zdroje	a	našimi	vlivy	(migrace,	hladomor)	
nebo	 vlivem	 přírodních	 katastrof.	 Je	 dle	 BBC	

reálný	 scénář,	 že	 dojde k radikálnímu 
poklesu naší civilizace.

Kolonizace znamená osidlování dosud 
nevyužívaného	 nebo	 málo	 osídleného	 prostoru,	
později	 také	zakládání	nebo	dobývání	vzdálených	
kolonií.	Lidská	kolonizace	se	obvykle	dělí	na	vnitřní	
a	vnější.

Malé	 skupiny	 vědců	 a	
ekologů	budou	v	zemích	3.	
světa	podporovat	vzdělání,	
udržitelnost	 a	 vytvářet	
jim vhodné podmínky 
pro	 život	 my	 změníme	
našr	 návyky	 a	 budeme	 žít	
udržitelný	 život	 a	 doufat,	

že	se	změna projeví 

Regenerace 	 změníme	
naše	 návyky	 a	 začneme	 se	 učit,	 jak	 za	 pomoci	
jednoduchých	 pravidel	 změnit	 klima.	 Začneme	
využívat	obnovitelné	zdroje,		moderní	technologie,	
uvědomíme	si,	že	už	nemáme	čas	a	začneme	více	
investovat	 do	 zdroju	 k	 obnově	 a	 vracet	 planetě	
to,	co	jsme	z	ní	vzali.

SHRNUTÍ FAKTUREGENERACE



možné přístupy
ekomická otázka
porovnání s horizontální strukturou
formy z historie po současnost lidské obydlí, příroda
ideální formy
nové materiály

konzultace a zdroje informací : 
Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D., pedagog fakulta architektury v Brně, WaVe 
Structural Design
        
doc. Ing. Petr Frantík, Ph.d,  obor teoretická a exerimentální stavební mechanika 
Fast VUT Brno

V minulosti nebylo možné stavět vertikální struktury z důvodu ekonomických, 
technickác a z důvodu nedostatku energie.

 
Složitě geometrie budov jsme si nemohli dovolit kvůli prefabrikaci a skladebnosti 
prvků, ale to se postupem času změnilo cena energií kvůli novým zdrojům bude 
rapidně klesat, technologie a materiály na výrobu již existijí, takže můžeme začít 
měnit paradigma geometri našich staveb a nezůstávat u základních  geomterických 
prvků

Hodně záleží na tom, jaké technologické postupy se v architektuře udrží, pokud 
bude tendence stejná, jak doteď tak nové struktury v porovnání s tradičními 
strukturami můžou být  levnější ale vytlačí je cenově trhová politka.

Přírodní svět je plný 
zajímavých geometrií, od 
spirál a koulí po křivky 
a kuželky. Přesto je 
postavený svět příliš často 
složen z trojúhelníků, 
kruhů a čtverců. 

VERTIKALITA

Výzkum vertikálních struktur
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Postup růstu lesů v čase je založen na přístupu k slunečnímu světlu a 
jeho konkurenci. Tento proces je založen na vertikálnosti. Jak rostlina 
roste výš, vrhá stín na všechno pod svými listy a brání růstu menších 
rostlin níže. Tento proces lze nalézt v celém přírodním světě a sleduje 
vzorec opětovného růstu zvaného  sukcese rostlin . Postupnost rostlin 
probíhá v jednom směru: nahoru a pryč od povrchu Země. Cílem 
každé jednotlivé rostliny je růst co nejvyšší, aby byla maximalizována 
šance na přežití. Celkově to funguje jako závod na vrchol, protože 
nejvyšší rostliny mají přístup k nejvíce slunečnímu světlu, a proto 
budou nadále růst. Tento proces je docela darwinovský, jak vysvětluje 
Richard Dawkins:

„Proč jsou například stromy v lesích tak vysoké? Krátká odpověď je, 
že všechny ostatní stromy jsou vysoké, takže si žádný strom nemůže 
dovolit, aby nebyl. Pokud by se to stalo, bylo by to zastíněno. To 
je v podstatě pravda, ale ekonomicky smýšlejícího člověka to uráží. 
Vypadá to tak zbytečně, tak zbytečně. Když jsou všechny stromy v plné 
výšce vrchlíku, jsou všechny přibližně stejně vystaveny slunci a žádný 
si nemůže dovolit být kratší. Ale kdyby byly všechny kratší; kdyby 
existovala nějaká odborová dohoda, která by snížila uznávanou výšku 
vrchlíku v lesích, prospělo by to všem stromům. Budou mezi sebou 
soutěžit v baldachýnu o přesně stejné sluneční světlo, ale za to, že 
by se dostali do baldachýnu, zaplatili by mnohem menší rostoucí 
náklady. Celková ekonomika lesa by z toho měla užitek, stejně jako 
každý jednotlivý strom. Přirozený výběr se bohužel nestará o celkovou 
ekonomiku a nemá prostor pro kartely a dohody. Proběhly závody 
ve zbrojení, ve kterých se lesní stromy s postupujícími generacemi 
zvětšovaly. V každé fázi závodů ve zbrojení nebyla žádná skutečná 
výhoda v tom, že byl vysoký kvůli sobě. V každé fázi závodů ve 
zbrojení bylo jediným bodem vysoké postavy být relativně vyšší než 
sousední stromy. 

zdroj: Dawkins, Richard. Slepý hodinář . New York: WW Norton & 
Company, 1986. 261.

Jeden	 prvek	 rostoucí	 do	 výšky	 převzetí	 do	
architektury, jako sloup

Rostliny	s	větším	počtem	prvků,	které	se	navzájem	
protínají	a	proplétají	aby	mohly	 růst	co	nejvýše,		
do	 architektury	 můžeme	 převést	 pouze	 když	
použijeme	minimálně	3	prvky	tak,	aby	konstrukce	
byla	stabilní.

Konstrukce	se	zavěšenými	prvky	podobné	stožáru	
elektrické	hapětí.

INSPIRACE V PŘÍRODĚ

VERTIKALITA

V	PŘÍRODNÍM	SVĚTĚ
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rozhledna od martina rajniše

3 vetrikální prvky, které se opět k vrchu zužují
pro uspoření materiálů propletená konstrukce

VÝŠKA 100000km
do nedávna byl tento projekt pouze na úrovni sci-
fi a vědecké teorie, ale se zvlákňováním materiálů 
a vývojem přišel materiál, který je cenově 
dostupný a použitelný na stavbu podobných 
konstrukcí jsou to: 
karbonové nanotrubice
realizace do roku 2060
japonsko

vychází z geometrického tvaru hyperboloidu 
fasádu tvoří nosné táhla, které jsou vetknuty 
do středového sloupu, proto je konstrukce 
i celý dům levný, vychází ze základních 
geometrckých prvků

nejlevnější ze soutěžních návrhů na národní 
knihovnu, jeden z důvodu vítězství v soutěži

2007 

zdroj: ivan margolius pro budoucnost a pro 
krásu 2021

základní tvar hyperboloidu, který se k vrchu 
zužuje použil u stavby oscar niemeyer 

po povrchu geometrie vede nosné prvky 
které jsou ve vrchní části spojeny

1970 

VERTIKALITA

PŘÍKLADY	KONSTRUKCÍ



Shrnutí faktu 

VERTIKÁLA

Ideální výška pro získávání vody z vlhkosti od 70m (poušť 
suchý vzduch), zároveň se nebude narušovat okolní 
prostředí.
Minimalizace obslužných ploch pruty uvnitř fungují jako 
potrubní pošta.
Jednoduché napojení na hyperloop a doprava do města.
Výška struktury se bude odvíjet od potřeby lokace (voda, 
potrava, energie), každý program napojeny na strukturu 
bude plně soběstačný

HORIZONTÁLA

Stíny ze struktury budou stálé a nemůžeme udržet 
biodiverzitu prostředí.
Těžké získávání vody v úrovni povrchu, protože vzduch 
je velice suchý.
porovnání systému S.A.W.E.R(160l denně), EOLE WATER 
(1000l denně a s rostoucí výškou se produkce zvyšuje)
struktura vertikální je zároveň nosná a jsou v ní obsaženy 
generátory na vodu 
u horizontální musí být dodatečná konstrukce přidaná 
sloupy apod.

VODA. Ideální výška pro získávání vody z vlhkosti od 
70m (poušť suchý vzduch), zároveň se nebude 
narušovat okolní prostředí

VE
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IK
A
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TA HORIZONTALITA

VERTIKALITA

POROVNÁNÍ	 HORIZONTÁLNÍ	 A	
VERTIKÁLNÍ	KONSTRUKCE
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Přírodní svět je plný zajímavých geometrií, od spirál a koulí po křivky 
a kuželky. Přesto je postavený svět příliš často složen z trojúhelníků, 
kruhů a čtverců. Ve snaze odemknout rozsáhlý katalog možných tvarů 
pro konstruované objekty, Lharchi a Lu strávili svou stavbu BUILD 
Space zkoumající geometrický potenciál kompozitů vyztužených 
vlákny (FRCs).
Vytvoření nových geometrií s FRC - včetně uhlíkových, skleněných a 
aramidových vláken - vyžaduje podle Lharchi efektivní způsob výroby. 
"Nejlepší využití vlákna je pro struktury s velkým rozpětím - když 
chcete například zakrýt střechu stadionu a nechcete, aby sloupce 
blokovaly prostor pod ním, " říká. "Pokud chcete v současné době 
něco podobného stavět, můžete použít buď velký stroj, jako jsou 
ty, které používají k vytváření 3D vytištěných domů, které si těžko 
dokážu představit na místě, nebo průmyslové robotické rameno, 
kde jste omezený do jaké míry může rameno dosáhnout. To, co se 
snažíme, je najít výrobní metodu, která je praktická pro budování 
jedné kontinuální rozsáhlé struktury (FRC). "

Samotný příchod oceli nevytvořil mrakodrapy. Aby architekti využili 
výhody oceli, potřebovali také novou stavební techniku: konstrukci 
ocelového rámu. Stejně tak je tomu v případě inovativních materiálů, 
jako je uhlíková vlákna: Její potenciální závislost na vývoji špičkových 
výrobních metod k překlenutí propasti mezi laboratořemi a pracovišti.
Během svého nedávného zaměstnání ve společnosti BUILD Space, 
Kim a spoluobčané, studenti Ayoub Lharchi a Yencheng Lu, absolventi 
univerzity ve Stuttgartu, testovali a demonstrovali takové metody. 
Jejich práce předstírá budoucnost, v níž architektonický případ 
kompozitů je stejně silný jako ocel. Nebo více na to: silnější

zdroj: https://cze.architecturaldesignschool.com/will-carbon-fiber-
revolutionize-architecture-41960

Namotávání prvků na formu.

Vhodné	použití	u	struktury	prefabrikované	je	nutno	
použít	spoje.	Vhodné u struktury s jedním prutem. 

Struktura tisknutá bez podpor.

Inspirace	pavoučí	sítí,	 je	možno	použít	 jako	jako	
prefabrikovaný	 prvek.	 Vhodné u struktury s 
jedním prutem. 

Struktura tisknuta za pomoci vytvzování UV 
světlem.

Je	možné	použít	 pro	 geometrii	 tisknutou	přímo	
v	lokaci,	tisk	je	možný	při	správné	geometrii	bez	
podpor 

Vhodné pro vysokou geometrii s více pruty.

INSPIRACE V PŘÍRODĚ

VERTIKALITA

MOŽNÉ	TECHNOLOGICKÉ	PŘÍSTUPY



Objekt je tvořen ze 7 prutů vzájemně propletených 
do výšky 400-600m.

pruty jsou mezi sebou propleteny 
.

Objekt tvořený ze 3prutů , které budeme vzájemě 
umísťovt za sebe jsou vhodné jelikož 3 pruty, které 
u nich jsou můžeme ohýbat pouze v jednom 
směru ty ostatní jsou v zákrytu, zase platí pravidlo, 
že musíme použít minimálně 3 objekty abychom 
dostáli stability 
možná výška 600-800m 

pruty jsou mezi sebou propleteny 

Shrnutí faktu.

Vertikální struktura generování prutu, dle pravidel 
shrnutých z předešlého výzkumu :

Zachování základní formy hyperboloidu, kdy se 
pruty navzájem protínají

Vybočení je možné, dobrá estetika, ale těžká 
realizace, nutnost podpor, které nejsou 
žádané a ekonomicky neproveditelné.

Osamocený prut je možný do výšky 150 m za 
minimální spotřeby materiálu .Pokud jdeme do 
větší výšky je nutné použít 3 a více prutů, aby byla 
struktura stabilní.

Forma, která využívá 3 prvky, varianta je 
realizovantelná, ale za takových podmínek, 
že další rozvinutí geometrie nebylo 
doporučeno. doc. Ing. Petr Frantík, Ph.D., Ing. 
Zdeněk Vejpustek, Ph.D.

3 elementy 300m

Forma jako výhodný prvek do výšky 150m 
jednoduchý element
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Veličina         Ocel      Uhlíkové nanotrubice
Objemová hmotnost [kg/m3]                7850            1300
Modul pružnosti [         210            270
Mezní napětí [MPa]          100                     13000

Úvod
Zpráva uvádí výsledek orientačního posouzení 
realizovatelnosti architektonického návrhu
neobvyklé a rozměrné konstrukce. Autorem 
návrhu je Bc. Roman Bolcek.

Metodika
Posouzení je pouze orientační ve smyslu 
statického působení v gravitačním poli, včetně 
ověření
stability konstrukce, při výrazném zjednodušení 
navržené geometrie. Posuzovaný materiál
nosných prvků je vzat dvojí: běžná konstrukční 
ocel a očekávaný stavební materiál budoucnosti
tvořený uhlíkovými nanotrubicemi. Návrh se 
považuje za vyhovující, pokud u materiálu
konstrukce po jeho zatížení není překročeno 
zvolené napětí a dále pokud u konstrukce 
nedojde
ke ztrátě stability.

Předpoklady a posouzení
Vlastním návrhem nosné konstrukce je v 
gravitačním poli vertikálně orientovaná, zhruba
rotačně symetrická, soustava 400 trubic, tvořící 
u základny čtveřici svazků o makroskopickém
průřezu podobném čtyřlístku, rozšiřující se 
směrem k vrcholu ve výšce 600 metrů do podpěr
horní plošiny o ekvivalentním rozměru 400×750 
m.
V orientačním posudku je konstrukce 
zjednodušena na jeden 600 m dlouhý dutý 
válec
s kružnicovým průřezem o průměru 200 m s 
obvodovou stěnou tvořenou konstrukčně
vzájemně provázaným svazkem trubic (rovněž 
kružnicového průřezu) o průměru 5 m se
stěnami o tloušťce 10 cm.
Zatížení situované na vrcholu konstrukce je 

dáno součtem vlastní tíhy nosné konstrukce, 
tíhou
plošiny a na ní ležících hmot (1000 kg/m2
) a zatížením od obytných prvků (400 lidí na 
trubku,
30 m2
/člověka, 2 kN/m2
Oba uvažované materiály za výše popsaných 
předpokladů vyhoví. Ocel s využitím 82%
a uhlíkové nanotrubice s využitím 0.6%. 
Konstrukce není náchylná ke ztrátě stability.
Závěrečné zhodnocení
S ohledem na výše uvedená zjednodušení lze 
konstatovat vysoce pravděpodobnou
realizovatelnost návrhu konstrukce, především 
v případě použití vysokohodnotných materiálů,
jakými jsou ušlechtilé kovy a struktur tvořených 
uhlíkovými nanotrubicemi.

V Brně
doc. Ing. Petr Frantík, Ph.D.

VARIANTA A uhlíkový 
nanomateriál
materiál: uhlíková vlákna
vyhovující tl. stěny 100mm
cena: 800 kč/kg, což je 30 dolarů, uvádí se 
žena cena s rozvojem produkce klesne na 10-
15 dolaru (studie oxford university)
využití konstrukce(%) : 5%
celkový objem: 1140m3
plocha válce: 11400m2
objemová hmotnost :
1300 kg/m3
celková cena : 1 938 000x800
1 185 mil.kč do deseti let cena třetinová

VARIANTA B ocel

materiál: ocel: 
vyhovující tl. stěny 820mm
cena: 30 kč/kg
využití konstrukce (%) : 90%
celkový objem: 10260m3
plocha válce: 11400m2
objemová hmotnost : 
7800 kg/m3
celková cena : 80 000 000 x 30
2 401 mil.kč

Srovnání materiálů z uhlíkových vláken 
s tradiční ocelí na daný prvek: orientační 
porovnání materiálů zjednodušení na 
sloup o rozměru 
v. = 600m, podstava d=6m

snížení ceny až o 40%,s dnešní cenou, 
kdy cena nových materiálů s 
produkcí bude dále klesat, do budoucna 
je možno teoreticky počítat až s 80% 
snížením ceny. 
zdroj: oxford university research archive

Jsme schopni použít až 10x méně 
materiálu, který je plně obnovitelný.
Velká výhoda materiálů z uhlíkových 
vláken je 100% obnovitelnost 

Teoretický výpočet pro srovnání materiálu 
oce a uhlíkové vlákno.

a) Táhlo ze standardní oceli Dovolené napětí 
v tahu je v ocelovém táhle rovno 200 MPa. 
b) Táhlo z uhlíkových vláken Dovolené napětí 
v tahu je v táhle z uhlíkových vláken rovno 
2150 MPa. 2 2 0,000465 465 2150,0 1,0 m mm 
F S S F D D    S F  D  2 0,005 200,0 1,0 m F 
S D     m S r S r TÁHLO TÁHLO 0,04 0,005 
2         Hmotnost táhla o délce 1m je: m r l 
0,04 1 7800 39 kg 2 2             Výpočet ceny 
ocelového táhla: Cena  m sazba za 1 kg  39  
25  975 Kč
    Jeden svazek uhlíkových vláken má plochu 
Sp = 0,96 mm2 , potom potřebný počet 
svazků činí: 484 0,96 465    p S S N Poloměr 
táhla z uhlíkových vláken je roven: d m m c 
m S r TÁHLO 2 0,012 0,024 0,025 0,012 1,2 
0,000465        

   Z toho plyne, že 1 m pramenc má hmotnost 
mp =1700/10002 = 1,7 g. Potom hmotnost 
táhla z uhlíkového vlákna činí: m N m 484 1,7 
822,8 g 0,8228 kg.   p     Cena tohoto vlákna 
činila přibližně 32 DM na kilogram, což je v 
přepočtu: C = 32x18 (Kč/DM)x0,8228 = 
474 Kč. 

Porovnáním obou výsledků docházíme ke 
zjištění, že cena táhla z oceli činí 975 Kč a 
cena táhla z uhlíkových vláken 474 Kč. Tento 
velmi zjednodušený příklad dokumentuje, 
že s tímto drahým materiálem je možné 
dosáhnou ekonomicky zajímavých výsledků.
prezentace KPS,  prof. Ing. JOSEF CHYBÍK CSc.

U  teoretického výpočtu a porovnání 
materiálu u konstrukčního táhla můžeme 
vidět 50% rozdíl ceny.

S ohledem na výše 
uvedená zjednodušení 
lze konstatovat vysoce 
pravděpodobnou
realizovatelnost návrhu 
konstrukce, především 
v případě použití 
v y s o k o h o d n o t n ý c h 
materiálů,
jakými jsou ušlechtilé 
kovy a struktur tvořených 
uhlíkovými nanotrubicemi.
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Struktura
Každá je tvořena ze 3 částí a má odlišnou funkci. U všech 
struktur se tyto prvky opakují.

A. Kořeny.
Slouží jako základový prvek, v dutinách je umístěna 
přebytečná voda ze stonku. Z důvodu ideální teploty, 
pro další využití. Kořeny slouží pro další rozvod komodit 
a napojení na městskou strukturu za pomoci hyperloopu.

B. Stonek
Slouží pro umístění generátorů na obnovitelnou výrobu 
vody ze vzdušné vlhosti. Z předešlého výzkumu je 
využita vertikála, jelikož je ideální pro získávání vlhkosti. 
Od výšky 70m. Bonusem je, že zásah do půdy je 
jednorázovy a půda se poté zregeneruje. Stonky mohou 
být připraveny pro osazení obytných modulu, pokud 

to bude v území potřeba. Obytné moduly jsou plně 
soběstačné a udržitelné, takže struktura slouží výhradně 
pro daný urbánní celek. Navíc každy výškový metr vyrobí 
o 3l více vody.

C. Listy
Slouží pro umístění vertikálních farem a struktura listu 
je nařezána tradičním způsobem z konstrukčních 
důvodů a pro maximální vytěžení potravin. Kvůli jevu, 
který se nazývá gravitropism. Je druh tropismu, při 
kterém se rostlina orientuje podle směru gravitace. 
Rostlinné orgány rostoucí směrem dolů se označují jako 
pozitivně gravitropické, orgány rostoucí směrem nahoru 
jako negativně gravitropické. Gravitropickou reakci 
zprostředkovává fytohormon auxin.

VODA.
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Ideální výška pro získávání vody z vlhkosti od 
70m (poušť suchý vzduch), zároveň se nebude 
narušovat okolní prostředí
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Kořen  je nečlánkovaný rostlinný vegetativní orgán, který nenese listy 
ani šupiny. Zpravidla je podzemní a heterotrofní, tzn. neprovozující 
fotosyntézu.Kořenem čerpá rostlina z půdy vodu s rozpuštěnými 
minerálními živinami a upevňuje se v půdě. Druhotně se kořen 
uplatňuje i jako zásobní orgán, orgán vegetativního rozmnožování a 
při symbióze s jinými rostlinami.

Stonek je základním orgánem velké většiny cévnatých rostlin. Jako 
takový má i některé zásadní funkce. Nese orgány fotosyntézy (listy) a 
orgány pohlavního rozmnožování (květy, plody). Stonek dále rozvádí 
roztoky minerálních látek z kořenů do listů a organické asimiláty z listů 
do růstových pletiv. Nejméně důležitá je i skutečnost, že umožňuje 
růst rostliny, na něm se opět podílejí dělivá pletiva, umístěná ve 
vzrostném vrcholu. Stonek také pomáhá orientovat listy ke světlu a 
vyzdvihuje květy nad ostatní rostlinné části.

Někdy mají stonky i další, méně významné funkce. Mladé stonky s 
chlorenchymem pod pokožkou mají například funkci asimilační. 
Některé modifikace stonku mají zásobní funkci.

List (folium, fylom) je postranní vegetativní zelený orgán rostlin. Je 
omezeného vzrůstu (dosahuje velikosti od několika milimetrů až po 2 
metry čtvereční) a zpravidla do plochy rozšířený. Plošné rozšíření listu 
je evolučně výhodná adaptace rostlinného těla, která umožňuje rostlině 
efektivnější zachytávání světla listy, tato efektivita pak může být ještě 
umocněna aktivním nastavením listu vůči světelným paprskům. Listy 
dělíme na asimilační listy (základní typ), dále děložní lístky a listeny. List 
má tři základní funkce – výměna plynů s okolním prostředím, fotosyntéza 
a odpařování vody. Pokud je sucho, tak opadávají, aby zabránily ztrátám 
vody.

Listy jsou velmi citlivé na znečištění prostředí, zvláště na vyšší koncentrace 
sloučenin fluoru nebo oxidu siřičitého.

A. Kořeny.
Slouží jako základový prvek, v dutinách je umístěna 
přebytečná voda ze stonku. Z důvodu ideální teploty, 
pro další využití. Kořeny slouží pro další rozvod 
komodit a napojení na městskou strukturu za pomoci 
hyperloopu. Hlavní hmota je určena jako přístup do 
struktury a předání komodit a lidí. Plná struktura i s 
kořeny je celkově umístěna pod terénem.

B. Stonek

Do 70 m výšky jsou umístěny akumalační zdroje elektrické 
energie. Jsou velice těžké, takže jsou ideální, protože 
pomohou se stabilitou daných struktur.

Od 70 m výšky je použit modul pro generování vody. 
Tato výška byla zjištěna z předešlého výzkumu. Modul je 
následně detailně rozepsán na straně s názvem generátor 
vody. Zařízení se opakuje dle potřeby pro dané území.

C. Listy

Slouží pro umístění vertikálních farem a struktura listu 
je nařezána tradičním způsobem z konstrukčních 
důvodů a pro maximální vytěžení potravin. Kvůli 
jevu, který se nazývá gravitropism. Navíc takto 
umístěny verikální struktury v jednotlivých podlažích 
využijí 100% celkové plochy, z celkové plochy jsou 
odečteny pouze obslužné plochy. Je druh tropismu, 
při kterém se rostlina orientuje podle směru gravitace. 
Rostlinné orgány rostoucí směrem dolů se označují 
jako pozitivně gravitropické, orgány rostoucí směrem 
nahoru jako negativně gravitropické. Gravitropickou 
reakci zprostředkovává fytohormon auxin. Primární 
obsluhu by měli zprostředkovat lidé. Kteří využívají 
robotickou práci pro ulehčení a usnadnění 
každodenní činnosti. 

INSPIRACE V PŘÍRODĚ
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Generátory pro získávání obnovitelné vody z 
vzdušné vlhkosti. Denní produkce dnešních 
systému, které jsou ve vertikále uvádí 1500l vody 
na 1 generátor. Modul obsahuje 2 generátory, 
jehož denní produkce se vyšplhá k 3000l denně a s 
rostoucí výškou bude produkce růst.

Nosná část venkovní tl. 100mm tisknutá v lokaci z 
plastového granulatu s obsahem nanovláken. 

Ztužující část vrchní.

Uchycení generátoru ke vnitřní montované části. 

Prvky pro přefiltrování kondenzované vody na vodu 
pitnou za pomoci membrán. Dodatečné přečištění 
vody z modulu pro další využití.

Výtahy umístěny ve vnitřní části

Vnitřní část montovaná je určna v první fázi k 
šplhání robotického ramena a tisknutí konstrukce 
venkovní. V druhé fázi slouží pro přepravu osob a 
komodit.

Jednotky pro nasávání vzduchu. Distribuce živin ve 
struktuře.
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Shrnutí

Jeden modul systému eole water denně získa 1600 
- 3000 l vody, záleží na výšce a prostředí do kterého 
zařízení umístíme. Voda je uchováná v určitém množství 
v rámci modulu zařízení. Odtud je v případě potřeby 
brána do samostatných systému kapslí, které si doplňují 
požadovaný stav haldiny vody. Přebytek je následně 
stonkem struktury poslán do centrálního uložiště v 
podzákladí. Následně je uschovaná voda využita pro 
rozvoj okolí.

Produkce systému:

Systémy rpo generování vody 2x -1600 - 3000l vody 
denně záleží na lokaci a výškovém umístění modulu. 
Prvotní modul musí být umístěn ve výšce 70m, aby 
bylo možno získávat vodu ekonommicky. Další výhodou 
je omezení dlouhodobého zásahu do přírody. Počet 
modulů a výška struktury se odvíjí od dané lokality a 
spotřeby v daném urbánním celku.

Distrubce živin ve striktuře.Mineralizace a čištění kondenzátů.
Zahřívání a následné zchlazení  
vzduchu k vytvoření kondenzátu.

Nasávání vzduchu.

PRODUKCE STRUKTURY

OBNOVITELNÉ	ZÍSKÁVÁNÍ	VODY
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V budoucnu budeme schopni generovat 
energii, ale z dnešní technologiíí musíme 
do systému vložit. 102110 KW/rok.

B.

A.

A.

Shrnutí

Slouží pro umístění vertikálních farem a struktura listu je 
nařezána tradičním způsobem z konstrukčních důvodů 
a pro maximální vytěžení potravin. Kvůli jevu, který se 
nazývá gravitropism. Navíc takto umístěny verikální 
struktury v jednotlivých podlažích využijí 100% celkové 
plochy, z celkové plochy jsou odečteny pouze obslužné 
plochy. Je druh tropismu, při kterém se rostlina orientuje 
podle směru gravitace. Rostlinné orgány rostoucí směrem 
dolů se označují jako pozitivně gravitropické, orgány 
rostoucí směrem nahoru jako negativně gravitropické. 
Gravitropickou reakci zprostředkovává fytohormon 
auxin. Primární obsluhu by měli zprostředkovat lidé. 
Kteří využívají robotickou práci pro ulehčení a usnadněn

Produkce a spotřeba.

Farma A je v listu umístěna 2483x a má celkovou plochu 
6m2. Celková plocha 14893m2.

Farma B je v listu umístěna 100x a má celkovou plochu 
100m2. Celková plocha 10 000m2. A je andimenzována 
pro menší rostliny.

Z výzkumu vyplývá, že moderním zemědělstvím jsme 
schopni generovat 43kg/m2. Spotřebujeme průměrně 3l 
vody na m2. Spotřeba energie je 27Kw. Všechny uvedené 
informace jsou k 1 roku.

Produkce potravy :  1 070 000 kg/rok
Spotřeba vody :   3 210 000 l/rok
Spotřeba energie :    402 110 Kw/rok

List je z vnitřní strany opatřen solarními panely. Dneší 
hodnoty pro organické panely vykazují účinnost 18%. 
Data uvádějí, že v budoucnu je možno se přiblížit 30%.

Vyrobeno energie účinnost 18 % = 300 000 Kw
Vyrobeno energie účinnost 30 % = 540 000 Kw

V budoucnu budeme schopni generovat energii, ale z 
dnešní technologiíí musíme do systému vložit. 102110 
KW/rok.

PRODUKCE STRUKTURY

POTRAVA	A	MODERNÍ	ZEMĚDĚLSTVÍ
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Typ struktury a její výška je závislá na produkci vody a potravy, protože 
čím je struktura vyšší tím potřebuje více prutů a její produkce roste 
přímou ůměrou.

Produkce vody závisí na počtu modulů pro generování vody. Kdy 
jeden modul vygeneruje 1800-3000l denně. Ročně to může být až 1 
000 000l vody. Která je nadále využívána pro urbánní celek a dodává 
vodu kapslím. Přebytek je vracen zpět přírodě. U každé struktury je 
napsáno kolik litrů vody ročně vygeneruje ke spotřebě.

Z výzkumu vyplývá, že moderním zemědělstvím jsme schopni 
generovat 43kg/m2. Spotřebujeme průměrně 3l vody na m2. Spotřeba 
energie je 27Kw. Všechny uvedené informace jsou k 1 roku.

Produkce potravy :  1 070 000 kg/rok
Spotřeba vody :    3 210 000 l/rok
Spotřeba energie :    402 110 Kw/rok

Tyto údaje jsou uvedeny pro 1 list. Listy jsou u všech struktur 
funkčně shodně měřítko je vždy v poměru k prutu konstrukce.

List je z vnitřní strany opatřen solarními panely. Dneší hodnoty pro 
organické panely vykazují účinnost 18%. Data uvádějí, že v budoucnu 
je možno se přiblížit 30%.

Vyrobeno energie účinnost 18 % = 300 000 Kw
Vyrobeno energie účinnost 30 % = 540 000 Kw

V budoucnu budeme schopni generovat energii, ale z dnešní 
technologiíí musíme do systému vložit. 102110 KW/rok. Data byly 
vypočítány pro území USA a v každé lokalitě budou jiné.

Struktury v urbánním celku. Bylo opět použito území USA, 
protože měli nejrelevantnější data pro urbánní celky.Byl použit 
celek 1km2.

Z výzkumu vychází:

Průměrná densita města je :  10 500 obyvytel na km2

Spotřeba vody na osobu :  100l denně 
pozn. číslo je určeno puze pro osobní potřebu obyvatel
Spotřebavpotravy na osobu:  2,5kg denně STRUKTURA 290m 3 pruty

Spotřeba	materiálu	na	konstrukci	bez	obydlí	:	1	188	
m3

Spotřeba	materiálu	na	konstrukci	:	1	979	m3

Produkce vody : 105 000 000 l/rok
Produkce	energie	(Kw)	:	900	000	Kw
Produkce potravy : 2 876 400 kg/rok
Počet	obytných	modulu	:	60

STRUKTURA 450m 6 prutů

Spotřeba	materiálu	na	konstrukci	bez	obydlí	:	4	524	
m3

Spotřeba	materiálu	na	konstrukci	:	7	539	m3

Produkce vody : 481 800 000 l/rok
Produkce	energie	(Kw)	:	3	600	000	Kw
Produkce potravy : 5 572 800 kg/rok
Počet	obytných	modulu	:	300

STRUKTURA 800m 6 prutů

Spotřeba	materiálu	na	konstrukci	bez	obydlí	:	1	188	
m3

Spotřeba	materiálu	na	konstrukci	:	1	979	m3

Produkce vody : 105 000 000 l/rok
Produkce	energie	(Kw)	:	900	000	Kw
Produkce potravy : 2 876 400 kg/rok
Počet	obytných	modulu	:	450

PRODUKCE STRUKTURY

FORMA	,	VÝŠKA	A	JEJICH	VLIV	NA	OKOLÍ



SHRNUTÍ

Pokud bychom uvažovali nad soběstačností a udržitelností tohoto 
urbánního celku. Je potřeba do něj umístit 4 struktury, aby byl 
zajištěn přísun potravy a pitné vody. 

ZÁVĚR

Přebytek vody je 36 mil. l/rok 
vody.Přebytek jídla 1,2 mil. kg/rok. Je možno umístit  90obytných 
modulu. (Spotřeba vody modulu 50000l ročně/36 mil. přebytečné 
vody.) Tudíž struktury mohou být plně obsazeny.

Shrnutí.

Pokud bychom uvažovali nad soběstačností a udržitelností tohoto 
urbánního celku. Je potřeba do něj umístit 2 struktury, aby byl 
zajištěn přísun potravy a pitné vody. Druhá voda je umístěna pouze 
kvůli výrobě potravy přebytečná voda může být využita pro další 
část města.

ZÁVĚR

Přebytek vody je 580 mil. l/rok vody. Přebytek jídla 1,2 mil. kg/rok
Přebytek vody je vhodný pro 11 600 modulu. Struktury mohou být 
plně obsazeny (490 modulů)
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SHRNUTÍ

Pokud bychom uvažovali nad soběstačností a udržitelností tohoto 
urbánního celku. Je potřeba do něj umístit 1 strukturu, aby byl 
zajištěn přísun potravy a pitné vody. 

ZÁVĚR

Přebytek vody je 600 mil. l/rok vody.Přebytek jídla 1,2 mil. kg/rok. 
Přebytek vody je vhodný pro 11 800 modulu. Struktury mohou být 
plně obsazeny (650 modulu).Přebytek vody po obydlení. 562 mil. l

SHRNUTÍ

Pokud bychom uvažovali nad soběstačností a udržitelností tohoto 
urbánního celku. Je potřeba do něj umístit 1 strukturu (450m) a dvě 
struktury výšky (280m), aby byl zajištěn přísun potravy a pitné vody. 
Dvě struktury jsou umístěny pro zmenšení vertikály a dostatečného 
přísunu potravy.

ZÁVĚR

Přebytek vody je 311 mil. l/rok vody. Přebytek jídla 1,2 mil. kg/rok. 
Přebytek vody je vhodný pro 6 220modulu. Struktury mohou být 
plně obsazeny (900 modulu).Přebytek vody po obydlení. 266 mil. l



struktury do městské prostředí do výšky 300m
vhodné pro získávání vody a potravy

struktury do volného 
prostředí s vysokou 
únosností, tak aby unesly co 
nejvíce obytných modulů 
do výšky 450m

nejideálnější struktura v 
gravitačním poli 

konzultace
doc. Ing Petr Frantík, Phd.

STRUKTURA  836m
využívá 60000l vody 

denně
177600m3 betonu při 
váze 440000 tun, 40000 

tun oceli
22 milionu osob/hodin

STRUKTURA 280m 3 pruty

Spotřeba materiálu na 
konstrukci bez obydlí : 

1 188 m3

Spotřeba materiálu na 
konstrukci : 

1 979 m3

Produkce vody : 
105 000 000 l/rok

Produkce energie (Kw) : 
900 000 Kw

Produkce potravy : 2 876 
400 kg/rok

Počet obytných modulu : 
45

STRUKTURA 450m 6 prutů

Spotřeba materiálu na 
konstrukci bez obydlí : 

4 524 m3

Spotřeba materiálu na 
konstrukci : 
7 539 m3

Produkce vody : 
481 800 000 l/rok

Produkce energie (Kw) : 3 
600 000 Kw

Produkce potravy : 5 572 
800 kg/rok

Počet obytných modulu : 
135

STRUKTURA 800m 6 prutů

Spotřeba materiálu na 
konstrukci bez obydlí : 

1 188 m3

Spotřeba materiálu na 
konstrukci : 

1 979 m3

Produkce vody : 
105 000 000 l/rok

Produkce energie (Kw) : 
900 000 Kw

Produkce potravy : 2 876 
400 kg/rok

Počet obytných modulu : 
200

STRUKTURA 280m 1 prut

Spotřeba materiálu na 
konstrukci bez obydlí : 

1 188 m3

Spotřeba materiálu na 
konstrukci : 

1 979 m3

Produkce vody : 
105 000 000 l/rok

Produkce energie (Kw) : 
900 000 Kw

Produkce potravy : 2 876 
400 kg/rok

Počet obytných modulu : 
45

Burj 
Khalifa
828m

Shanghai 
Tower
632m

3 vertikální prvky 
spojeny táhlem 
pod úrovni listu 
možnos do výšky 

800m

Arbai al 
bait
601m

AZ_
TOWER
111m

POROVNÁNÍ STRUKTUR

SROVNÁNÍ	NAVRHOVANÉ	 SITUACE	 S	 JIŽ	
POSTAVENÝMI	BUDOVAMI
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Faktická tvrzení

celosvětově drahá půda
nedostatek vody
levná energie
nové materiály a technologie výstavby
migrace do měst
netěžit přírodní zdroje

Shrnutí faktu 

minimalizovat trvalý lidský zásah do půdy 
jednorázový zásah nevadí (má dobrou 
regeneraci).

Plně využívat obnovitelných zdrojů (voda, 
slunce, vítr). Migrace do měst za vzděláním 
a prací , kdy dnešní megapole nebudou mít 
dostatečnou kapacitu. Celosvětový problém 
s odpadem a pitnou vodou. Regenerovat 
přírodu a nadále do ní trvale nezasahovat. 
Nebudeme znehodnocovat těžbou další biomy.
Zakonzervovat stávající situaci a začít od znovu.
Využívat nové zdroje na stavbu struktur (plast), 
netěžit přírodní zdroje
nutnost pracovat s vertikální strukturou pro 
získávání vody, zachování biodiverzitu přírody, 
vertikální struktura také nevrhá trvalý stín

Po konzultaci doc. ing Zdeňkem Vejpustkem 
by horizontální struktura ze statického hlediska 
nebyla jednodušší naopak taková struktura by 
byla srovnatelná  a do budoucna se její cena 
nebude měnit naopak pro danou vertikální 
strukturu projektu se bude cena měnit výrazně
 

Ekodům je stavba harmonizující s okolím, vhodně 
využívající půdu, efektivně využívající vodu, 
energii, chránící rostliny, zvířata, zemědělské, 
kulturní a archeologické zdroje, spotřebovávající 
minimum stavebního materiálu pro vlastní 
výstavbu a maximum recyklovaných hmot, 
zohledňující snadnou a ekologicky šetrnou 
likvidaci stavby po dovršení její životnosti.
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Přínos struktury do urbánního
celku :

Zdroj vody až pro 2800 obyvtel. 

Absorbuje 80t CO2 ročně

Biodiverzitní příroda o rozloze 4ha.

Zdroj potravy až pro 2939 obyvtel.

Přínos struktur do urbánního
celku :

Zdroj vody až pro 11 200 obyvtel. 

Absorbuje 320t CO2 ročně

Biodiverzitní příroda o rozloze 16ha.

Zdroj potravy až pro 11 756 obyvtel.
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Jedna struktura je  zdroj vody až pro 2800 obyvtel. 
Biodiverzitní příroda o rozlo-
ze 4ha. Absorbuje 80t CO2 ročně

Zdroj potravy až pro 2939 obyvtel.

SITUACE

PŘÍNOS	STRUKTUR	DO	URBÁNNÍHO	CELKU
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KOŘENY : PLNÍ FUNKCI ZÁKLADŮ, 
SLOUŽÍ K ULOŽENÍ VODY V IDEÁLNÍ 
TEPLOTĚ.

BIODIVERZITNÍ VEGETACE  POHLTÍ 
80t CO2. JE TO TÉMĚŘ DVOJNÁSO-
BEK OPROTI UMĚLE VYSÁZENÉMU 
LESU.

STRUKTURA SLOUŽÍ JAKO ZDROJ PITNÉ 
VODY PRO 2800 OSOB A ZDROJ POTRA-
VY AŽ PRO 2939 V DANÉM URBÁNNÍM 
CELKU.

HYPERLOOP

HYPERLOOP SLOUŽÍ K RYCHLÉ 
PŘEPRAVĚ LIDÍ A KOMODIT.

SITUACE 1:500

PŘÍNOS	STRUKTURY	DO	URBÁNNÍHO	CELKU



LIST

STONEK

AKUMULAČNÍ	BATERIE	EL.	ENERGIE + 0,000

+ 60,000

+ 210,000

+ 290,000

-70,000

GENERÁTORY	NA	VÝROBU	PITNÉ	VODY

MODERNÍ	ZEMĚDĚLSTVÍ

KOŘENY

DIAGRAMY

POPIS	STRUKTURY
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VODA

ABSORPCE	VLHKOSTI ABSORPCE	VLHKOSTI

ORGANICKÉ	 SOLÁRNÍ	
PANELY

VYUŽITÍ	VERTIKÁLY	PRO	
TOK	VODY

	TOK	ENERGIE

AKUMULAČNÍ	BATERIE	EL.	
ENERGIE

USKLADNĚNÍ	VODY	V	PODZEMÍ

PŘESUN	VODY	DO	KOŘENŮ

USKLADNĚNÍ	VODY	V	KOŘENECH

DISTRIBUCE	DO	OKOLÍ

ENERGIE

DIAGRAMY

PROUDĚNÍ	VODY	A	ENERGIE
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KONSTRUKCE

POPIS	JEDNOTLIVÝCH	ČÁSTÍ

A

A

B C D

B

C

D

A) Kořeny jsou vyhloubeny ro-
botem a postupný tisk dutého 
prvku při vracení robota zpět. 
Obdobně jako u klasických 
vrtaných pilotu. Konstrukce 
zůstane dutá pro uchovávání a 
rozvádění vody do okolí.

B) Podzemní část  a nosná kon-
strukce stonku jsou vytištěny za 
pomoci robotických ramen z 
plastového recyklátu s využitím 
nanotechnologie. Z 
výzkumu na str. 84-85 vyplývá, 
že v budoucnu u těchto materi-
álů  dokážeme využít minimum 
materiálu. Navíc tyto materiály 
jsou plně obnovitelné. U všech 
struktur je vysoká pravdě-
podonost stability v gravi-
tačním poli. Všechny výpo-
čty jsou pouze orientační.

C) Ztužující prvky prefabriko-
vané slouží k vyrovnání tisknuté 
konstrukce. A napomáhá celko-
vé stabilitě konstrukce. V ston-
ku jsou ztužidla umístěny vně 
konstrukce. V listu se ztužidla 
vysouvájí ven a slouží pro 
uchycení Příhradové konstrukce 
listu. Inspirace konstrukcí listu a 
superkonstrukcema.

D) Trojrozměrná příhradová 
konstrukce, která určuje formu 
listu. Nadále je použito ven-
kovní obložení a celá struktura 
je opatřena ochrannou folii. Z 
osluněných části a vnitřní strany 
listu obsahuje organické solární 
panely na výrobu energie.
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1. Připevnění prefabrikované části pro šplhání 
robotického ramena.

Robotické rameno pro tisk nosné strktury.

2. Tisknutá nosná konstrukce o tl. 100mm. Polymer 
s využitím nanotechnologie.

3. Připevnění vnitřní části k nosné konstrukci. 
Propojení s prefabrikovanou konstrukci.

4. Připevnění prefbrikované konstrukce pro 
uchycení modulu.

5. Připevnění ztužující části. Pro otimální vyrovnání 
odchylek a celkové ztužení konstrukce.

6. Obydlení stonku.

KONSTRUKCE

POSTUP	VÝSTAVBY
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Robotické rameno pro tisk nosné strktury viz. 
výzkum moderní technologie. Jako metriál je použit  
polymer s využitím nanotechnologie.

Přepravní potrubí. V první fázi slouží pro pohyb 
robotického ramena. Po dokončení nosné 
konstrukce se potrubí využívá pro přepravu 
komodit a osob.

Ztužující část a vstup.

Nosná část venkovní tl. 100mm tisknutá v lokaci z 
polymeru s využitím nanotechnologie. 

Ochranná folie.

Nasávání vzduchu.

Prvky pro přefiltrování kondenzované vody na vodu 
pitnou za pomoci membrán. Dodatečné přečištění 
vody z modulu pro další využití.

Generátory pro získávání obnovitelné vody z 
vzdušné vlhkosti. Denní produkce dnešních 
systému, které jsou ve vertikále uvádí 1500l vody 
na 1 generátor. Modul obsahuje 2 generátory, 
jehož denní produkce se vyšplhá k 3000l denně a s 
rostoucí výškou bude produkce růst.

Uchycení generátoru ke vnitřní montované části. 

Prefabrikovaný prvek určen k přichycneí obytných 
modulů k tištěné konstrukci.

Jednotky pro nasávání vzduchu. Distribuce živin ve 
struktuře.

KONSTRUKCE

DETAIL
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HYPERLOOP PŘEPRAVA KOMODIT A OSOB

SKLADOVÁNÍ VÝTAHOVÝCH KAPSLÍ

PODCHOD PRO VSTUP A,B

SKLADOVÁNÍ VODY V PODZEMÍ

+0,000

SKLADOVÁNÍ VODY V KOŘENECH A  DISTRIBUCE

PŘEČERPÁNÍ VODY DO KOŘENŮ

PLATFORMA PRO VSTUP DO STRUKTURY

VÝTAH PRO LIDI A KOMODITY

AKUMULÁTORY ELEKTRICKÉ ENERGIE

KOŘENY

SVISLÝ	ŘEZ
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VSTUP A VSTUP B

VSTUP C

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE

HYPERLOOP PŘEPRAVA KOMODIT A OSOB

KOŘENY

VODOROVNÝ	ŘEZ



VSTUP AZELEŇZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE

HYPERLOOP PŘEPRAVA KOMODIT A OSOB

ROBOTICKÉ RAMENO PRO NÁKLAD A VÝKLAD ZBOŽÍ

VSTUP B VSTUP C

KOŘENY

AXONOMETRICKÝ	ŘEZ





A.

KOŘENY

VIZUALIZACE	HYPERLOOP
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+0,000

+70,000

AKUMULAČNÍ BATERIE PRO UCHOVÁNÍ EL. ENERGIE

VSTUPVSTUP

GENRÁTORY PRO ZÍSKÁVÁNÍ OBNOVITELNÉ VODY OD 
70M

OBYTNÝ MODUL

PLATFORMA PRO HYPERLOOP

Více o obnovitelném získávání vody a pro-
dukci struktur na stranách 40-41 / 92-105.

KOŘENY ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE

Produkce jednoho 
stonku je 100 000l 
pitné  vody denně. 
Celá struktura vytvoří 
300 000l.

STONEK

HORIZONTÁLNÍ	ŘEZ	STONKU	S	OBYDLÍM
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ROZVOD VODY A ENERGIE VE STRUKTUŘE

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

AKUMULAČNÍ BATERIE EL. ENERGIE

ZTUŽUJÍCÍ PRSTENEC

MODUL PRO  UCHOVÁNÍ EL. ENERGIE

Požadavky na zásobování energií u budov 
se v posledních letech dramaticky mění. 
Technologický pokrok a legislativní tlaky vedou 
ke konstrukcím domů se sníženou, nulovou 
nebo dokonce pozitivní energetickou bilancí. 
Takové budovy se pak vyznačují často odlišným 
diagramem spotřeby energií od léty zavedených 
zvyklostí. Dnešní domy a kancelářské budovy 
začínají vykazovat výrazné odběrové špičky v 
letním období a naopak je snižována spotřeba 
v období zimním. V garážích a na parkovištích 
se začínají objevovat nabíječky elektromobilů. 
Budovy stále častěji využívají akumulace energie, 
a to jak tepla, chladu, tak energie elektrické. 
Elektrickou energii si pak často budova sama 
vyrábí (FVE). Přestože tato vyrobená elektrická 
energie není schopna ve většině případů 
100% krýt spotřebu budovy, objevují se zde 
poměrně dobré důvody pro instalaci zásobníků 
elektrické energie. Mezi tyto důvody patří snaha 
o vykrývání odběrových špiček, nebo vyšší 
energetická soběstačnost.

Pro systémy využívané v budovách je potřeba 
vždy hodnotit systém jako celek. V současné 
době činí cena baterií v systému odhadem 80 
%. Respektive holé články tvoří okolo 50 % 
ceny, další složkou ceny pak jsou BMS systémy a 
měniče. Tento podíl roste se stoupající kapacitou. 
V případě systémů s kapacitou 3 až cca 10 kWh 
je cena za uloženou kWh včetně potřebných 
pomocných systémů, DC a AC rozváděče a 
krytu na českém trhu mezi 27 až 30 tisíci za 
kWh. Cena kompletního řešení s kapacitou 
1 MWh (kontejnerové úložiště) atakuje cenu 
17 tis. za kWh. V současné době je nabízeno 

poměrně široké spektrum bateriových systémů 
a u většiny nabídek výrobce pouze deklaruje 
použití lithiových baterií bez dalšího rozlišení 
použitých baterií. Běžně udávaná životnost 
je 2 000+ plných cyklů a garance se pohybují 
v rozmezí 5 až 8 let. Zákazník by si měl však 
pohlídat, co je míněno jedním cyklem a jaké 
výjimky se vztahují na časovou délku záruky. 
Udávaných 5–8 let je v současnosti technicky na 
vrcholu reality a vyžaduje provozování systémů 
v příhodných podmínkách.

Zdroj : https://oze.tzb-info.cz/akumulace-
elektr iny/20292-akumulace-elektr iny-v-
budovach-zakladni-parametry-a-technologie
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AKUMULAČNÍ	BATERIE	EL.	ENERGIE
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Generátory pro získávání obnovitelné vody z 
vzdušné vlhkosti. Denní produkce dnešních 
systému, které jsou ve vertikále uvádí 1500l vody 
na 1 generátor. Modul obsahuje 2 generátory, 
jehož denní produkce se vyšplhá k 3000l denně a s 
rostoucí výškou bude produkce růst.

Nosná část venkovní tl. 100mm tisknutá v lokaci z 
plastového granulatu s obsahem nanovláken. 

Ztužující část vrchní.

Ztužující část spodní.

Ztužující část a vstup.

Uchycení generátoru ke vnitřní montované části. 

Prvky pro přefiltrování kondenzované vody na vodu 
pitnou za pomoci membrán. Dodatečné přečištění 
vody z modulu pro další využití.

Výtahy umístěny ve vnitřní části

Vnitřní část montovaná je určna v první fázi k 
šplhání robotického ramena a tisknutí konstrukce 
venkovní. V druhé fázi slouží pro přepravu osob a 
komodit.

Jednotky pro nasávání vzduchu. Distribuce živin ve 
struktuře.

Nosná část venkovní tl. 100mm tisknutá v lokaci z 
plastového granulatu s obsahem nanovláken. 

Ochranná folie.

Prvky pro přefiltrování kondenzované vody na vodu 
pitnou za pomoci membrán. Dodatečné přečištění 
vody z modulu pro další využití.

Vnitřní část montovaná je určna v první fázi k 
šplhání robotického ramena a tisknutí konstrukce 
venkovní. V druhé fázi slouží pro přepravu osob a 
komodit.

Jednotky pro nasávání vzduchu. Distribuce živin ve 
struktuře.

Generátory pro získávání obnovitelné vody z 
vzdušné vlhkosti. Denní produkce dnešních 
systému, které jsou ve vertikále uvádí 1500l vody 
na 1 generátor. Modul obsahuje 2 generátory, 
jehož denní produkce se vyšplhá k 3000l denně a s 
rostoucí výškou bude produkce růst.

Generátory pro získávání obnovitelné vody z 
vzdušné vlhkosti. Denní produkce dnešních 
systému, které jsou ve vertikále uvádí 1500l vody 
na 1 generátor. Denní produkce 1500l denně a s 
rostoucí výškou bude produkce růst.

Uchycení generátoru ke vnitřní montované části. 

Uchycení generátoru ke vnitřní montované části. 

Jednotky pro nasávání vzduchu. Distribuce živin ve 
struktuře.

Výtahy umístěny ve vnitřní části

Výtahy umístěny ve vnitřní části

Prefabrikovaný prvek určen k přichycneí obytných 
modulů k tištěné konstrukci.

STONEK

MODUL	GENERÁTORU	PRO	VÝROBU	VODY	BEZ	OBYDLÍ
STONEK

MODUL	GENERÁTORU	PRO	VÝROBU	VODY	BEZ	OBYDLÍ
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AKUMULAČNÍ	BATERIE	EL.	ENERGIE

DISTRIBUCE	ŽIVIN	A	ENERGIE	VE	STONKU

NOSNÁ	KONSTRUKCE

VÝTAHOVÁ	ŠACHTA

BIODIVERZITNÍ PŘÍRODA

STONEK

VODOROVNÝ	ŘEZ	V	ÚROVNI	
AKUM.	BATERIÍ

14 m7 m0 m

STONEK	A	NEOBYDLENÝ STONEK	B	NEOBYDLENÝ

STONEK		C	OBYDLENÝ



Akumulační	nádrž.

OBYTNÝ	MODUL

GENERÁTOR	NA	VÝROBU	VODY

BIODIVERZITNÍ PŘÍRODA

STONEK

VODOROVNÝ	ŘEZ	V	ÚROVNI	
VÝROBY	VODY

STONEK	A	NEOBYDLENÝ STONEK	B	NEOBYDLENÝ

STONEK		C	OBYDLENÝ

NASÁVÁNÍ	VZDUCHUNOSNÁ	KONSTRUKCE

ZTUŽUJÍCÍ	PRVEK

VÝTAHOVÁ	ŠACHTA

GENERÁTORY	PRO	ONDENZOVÁNÍ	
VODY

20 m10 m0 m

DISTRIBUCE	ŽIVIN	A	ENERGIE	VE	STONKU
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STONEK

SVISLÝ	ŘEZ
OBYDLENOU	ČÁSTÍ	C



Ekologický dům je modelován na základě energetických a materiálových 
toků přírodních ekosystémů, a tak životní prostředí spíše vylepšuje než 
zhoršuje. Stejně jako ekosystém i ekologický dům šetří zdroje (energii, 
vodu, potraviny a materiály). Produkuje také zdroje nebo alespoň 
shromažďuje a ukládá více z nich, než používá. „Extra“ zdroje jsou 
distribuovány zpět do většího prostředí, aby podpořily život jinde.

Philip	S.	Wenz
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Celá kapsle je navrhnuta tak, aby minimalizovala vstupy do 
obydlí na absolutní minimum využila veškerých výstupu oby-
vatel po zdroju ISS. Kdy pevný odpad je přesunut do sběrné 
jednotky biologického odpadu a přetvořen na hnojivo do 
farmy v obytném modulu. Veškerý tekutý odpad je přečištěn 
a znovu využíván pro potřebu obyvatel.

Soběstačnost, udržitelnost a omezení konzumního chování 
obyvatel je hlavním cílém. Proto je modul vybaven již zmíně-
nou moderní farmou, která je dle předešlého výzkumu nadi-
menzována pro účely 4 dospělých osob a obstarala jim plno-
hodnotnou obživu po celý rok.

Také interiér modulu si klade za důraz odprostit lidi od zby-
tečných věcí a tudíž se zaměřuje jen na základní potřeby 
člověka jako jsou: pitná voda, jídlo, spánek, hygiena, relaxace.

Cílem je pokrýt základní vstupy do obydlí a poté být maximál-
ně soběstační a udržitelní.

Modul potřebuje 
ke svému provozu 
30l vody denně  
j inak je jeho 
provozní systém 
plně soběstačný. 
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MODUL

ROZLOŽENÁ	AXONOMETRIE
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Akumulační	nádrž.

Rozváděcí	jednotka	přečištěné	vody.

Sběrné	jednotky	biologického	odpadu.

Sběrné	jednotky	biologického	odpadu.

Sběrné	jednotky	biologického	odpadu.

Sběrné	jednotky	biologického	odpadu.

Čistící	jednotka	biologického	odpadu.

MODUL

TECHNICKÉ	ZAŘÍZENÍ	A	INFRASTRUKTURA
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Modulové zařízení na výrobu 
vody

Jeden modul systému eole water denně získa 800-1000l 
vody, záleží na výšce a prostředí do kterého zařízení 
umístíme. Voda je uchováná v určitém množství v rámci 
modulu zařízení. Odtud je v případě potřeby brána do 
samostatných systému kapslí, které si doplňují požadovaný 
stav haldiny vody. Přebytek je následně stonkem struktury 
poslán do centrálního uložiště v podzákladí. Následně je 
uschovaná voda využita pro rozvoj okolí.

Akumulační nádrž

Součástí každého samostatného modulu kapsle je 
akumulační nádrž. Slouží k zásobě a udržení hladiny 
vody v systému kaplse. Kapacitně pojme nádrž až 50 
000l vody. 

Rozváděcí jednotka přečištěné 
vody

Rozváděcí jedotka čerpá přečištěnou vodu uchovanou v 
akumulační nádrži a podle potřeby rozvádí do zařízení 
unitř kapsle. Slouží také k udržování minimální hladiny 
zásoby vody. V případě přebytku pouští vodu do systému 
stonku, v opačném případě si vodu bere.

Sběrné jednotky biologického 
odpadu

Sběrné jednotky slouží pro shromáždování biologického 
odpadu a odpadní vody. Násladně pouštějí odpad do 
čistícího zařízení.
Čistící jednotka biologického od-
padu

Systém čistící jednotky je inspirován primcipem stanice 
ISS. Kde modul research systém přečišťuje odpadní vodu 
a biologický odpad obyvatel modulu. Získanou vodu 
přefiltruje a vrací zpět do systému. Minimalizuje se tím 
plýtvání vodou.

MODUL

TECHNICKÉ	ZAŘÍZENÍ	A	INFRASTRUKURA



ROZVOD	PITNÉ	VODY

ODPADNÍ	POTRUBÍ.

KOMPOSTOVANÝ	ODPAD,	
KTERÝ	JE	DÁLE	POUŽIT	JAKO	
HNOJIVO	DO	FARMY.

PŘESUN	ŽIVIN	DO	CENTRÁL-
NÍHO	ZDROJE	POTRAVY.

MODUL

TECHNICKÉ	ZAŘÍZENÍ	MODULU



MODUL

VODOROVNÝ	ŘEZ
OBYDLÍM	V	ÚROVNI	VSTUPU

0 5 10m

hydrofarmasofa sofavýtahjídelní prostor centralizovaný zdroj 
potravy a vody



SVISLÝ  ŘEZ

OBYDLÍM	A	STONKEM

SOFA

PŘEPRAVA 
LIDÍ

PŘEPRAVA 
LIDÍ

GENRÁTORY PRO 
VÝROBU VODY

GENRÁTORY PRO 
VÝROBU VODY

MINERALIZACE A 
UCHOVÁNÍ VODY PRO 
OBYTNÝ MODUL

MINERALIZACE A 
UCHOVÁNÍ VODY PRO 
OBYTNÝ MODUL

PŘEPRAVA KO-
MODIT

PŘEPRAVA KO-
MODIT

VÝTAH

výtah spací modul

JÍDELNÍ 
PROSTOR 

AKUMULAČNÍ 
NÁDRŽ

INFRASTRUKTURA 
MODULU

TELESKOPICKÉ UKOT-
VENÍ KAPSLE K DRŽÁ-
KU

MODUL

SVISLÝ	ŘEZ	STONKEM	A	OBYTNÝM	MODULEM
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a

b

c d

MODUL

PŘÍSTUP	DO	KAPSLE

a) Sofa
Mít místo, kde můžete vypnout a zahodit své starosti za hlavu je k nezaplacení. 
Základ pro takové prostředí je pocit bezpečí, klidu a pohodlí. Takové místo 
představují dvě ralaxační zóny vybavené na míru navrženou sofou. Ladné 
tvary sofy poskytují pohodlný odpočinek pro dvě osoby.  

b) Jídelní prostor
Jídelní stůl je a bude nepostradatelnou součástí kadžé domácnosti. Tvoří 
jediné místo, kde se schází celá domácnost v jeden čas. Je tak nedílnou 
součástí společenského života, prolínaní generací a jejich názorů. Také v 
obytném modulu tvoří jídelní stůl důležitý prvek.  Svým tvaroslovím doplňu-
je design interiéru a působi výrazným dojmem, kterým na sebe upozorňuje. 

c) Centrální zdroj potravy a vody
V bydlení budoucnosti nahradí celou kuchyň jediné místo pro výdej živin. 
Sloup s nykami vybaven karafou pro každého obyvatele domu, poskytuje 
živiny ve formě vody a tekutých směsí potravin vypěstovaných hydrofarmou. 
Přesně napočítaná kalorická hodnota směsí, poskytne obyvatelům kapsle 
dostatek zdrojů pro život. Konzumní společnost plýtvání a přebytku, se 
transformuje do společnosti investující přebytky zpět do ekosystému přírody. 
Jeho nesmírnou výhodou je minimalizace veškerého odpadu.

d) Hydrofarma
Centrem domu se místo Wrightova krbu stává nejdůležitější komodita – 
potrava- ve formě hydrofarmy. Zajistí soběstačnost obyvatel modulové 
kapsle z hlediska živin. Funkci hydrofarmy zajišťuje automatické řízení, které si 
bere potřebné zdroje z ostatních přidružených systémů kapsle. Hydrofarma 
je navržena na jednotku kapsle o veliksoti 100 m2, kde žijí až 4 sosoby. Pro 
svůj provoz spotřebuje denně 76 kW energie. K získání takového množštví 
postačí 10 m2 organických solárních panalů, umístěných na povrchu kapsle, 
při provozu na 18% své kapacity. Při spotřebě 4600l vyprodukuje 4300 kg 
potravin za rok. Zdroj vody zajišťuje čistící systém napojený na akumulační 
nádrž na spodní straně kapsle. Uskladněno může být najednou až 50 000l 
vody.
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SPACÍ KÓJERELAXAČNÍ 
PROSTOR

VÝTAH HYGIENISKÉ
ZÁZEMÍ 0 5 10m

MODUL

VODOROVNÝ	ŘEZ	
SOUKROMÁ	ČÁST	KAPSLE
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a) Spací kóje
Modul na spaní, kontrolující životní funkce obyvatel.   

b) Sprchový modul
Sprchový modul funguje stejně jako sprchový kout. Šedá voda odtékající po 
sprchování jde do sběrného modulu a následně do čistícího modulu.

c) Výtah
Schodiště je jako komunikační prostor zastaralé a příliš velké pro modul 
kapsle. Spojovací prvkem je výtah pro dvě osoby. Zároveň slouží výtahová 
šachta pro vedení všech vnitřních instalací. 

a

b c

MODUL

PRIVÁTNÍ	ČÁST	KAPSLE



180 181



182 183



LIST

HORIZONTÁLNÍ	ŘEZ	LISTEM

Více o moderním zemědělství str. 38-39.

Vliv moderních 
technologií na 
zemědělství, až 40x 
vyšší výnosnost 
plodin.
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AKUMULAČNÍ	NÁ-

OBYTNÝ	MODUL

PŘÍHRADOVÁ	KONSTRUKCE		PRO		FORMU	LISTU

BIODIVERZITNÍ PŘÍRODA

STRUKTURA	A	NEOBYLENA STRUKTURA	B	NEOBYLENA

STRUKTURA	C	OBYLENA

FOLIE	OBSAHUJÍCÍ	ORGANICKÉ	SOLÁRNÍ	PANELY.

CHLADÍCÍ	BOX.

VÝTAH

NOSNÉ	KONSTRUKCE

AUTOMATICKÁ	OBSLUHA	

VERTIKÁLNÍ	FARMY

50 m25 m0 m

MODUL

VODOROVNÝ	ŘEZ
TYPICKÝM	PODLAŽÍM	FARMY
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BIODIVERZITNÍ PŘÍRODA

STONEK

Obytný	modul.

NOSNÁ	KONSTRUKCE

KONSTRUKCE	LISTU

VNĚJŠÍ	OBÁLKA	OBSAHUJE	
ORGANICKÉ	SOLÁRNÍ	PANELY

AUTOMATICKÁ	OBSLUHA	FARMY

CHLADÍCÍ	BOX	NA	POTRAVINY

VÝTAH

VERTIKÁLNÍ	FARMY

LIST

AXONOMETRICKÝ	ŘEZ 

TYPICKÝM	PODLAŽÍM	FARMY
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d

Výzkum zabývající se moderním zeměděl-
stvím na str. 38-39.

Produkce jednoho 
listu je až 2950 kg 
potravy denně. 
Celková struktura 
vyprodukuje 8794 kg.

LIST

VIZUALIZACE
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d

PLOCHA Forma je určena pro menší druhy rostlin. Její plocha je 
10 000m2.

Shrutí faktu

Farma B je v listu umístěna 100x a má celkovou 
plochu 100m2. Celková plocha 10 000m2. A je 
andimenzována pro menší rostliny.

Z výzkumu vyplývá, že moderním zemědělstvím 
jsme schopni generovat 43kg/m2. Spotřebujeme 
průměrně 3l vody na m2. Spotřeba energie je 
27Kw. Všechny uvedené informace jsou k 1 roku.

Produkce potravy :  1 070 000 kg/rok

Spotřeba vody :   3 210 000 l/rok
Spotřeba energie :    402 110 Kw/rok

List je z vnitřní strany opatřen solarními panely. 
Dneší hodnoty pro organické panely vykazují 
účinnost 18%. Data uvádějí, že v budoucnu je 
možno se přiblížit 30%.

Vyrobeno energie účinnost 18 % = 300 000 Kw
Vyrobeno energie účinnost 30 % = 540 000 Kw

V budoucnu budeme schopni generovat energii, 

LIST

VIZUALIZACE
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REGENERACE
Mnoho z těchto řešení již známe - pouze potřebujeme vůli jednat. Dostatek změn nastane pouze tehdy, 
když společně porozumíme problémům, kterým čelíme, a dostupným řešením. Největší způsob, jak 
můžeme změnit, je dát přirozenost do středu našich rozhodnutí.

V každém okamžiku každého dne je na výběr. Pokud se všichni rozhodujeme s ohledem na přírodu, 
pak společně najdeme způsob, jak žít v rovnováze s přírodním světem. Koneckonců, jsme příroda a 
potřebujeme ji, abychom přežili.

sir David Attenborugh







„Nejde o záchranu naší planety. Jde o záchranu nás sa-
mých. Pravda je taková, že ať s námi nebo bez nás, svět 
přírody se obnoví.“

sir David Attenborough

204



© roman bolcek 2021


