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Obrázek 1: vlastní schéma 

Jídlo je nejzákladn�jší ze všech zdroj�. Vznik zem�d�lství byl po�átkem lidské 
civilizace. Po celou historii jsme byli pevn� spjati s krajinou, která nás živila. Dodnes 
je v�tšina naší krajiny utvá�ena historickým vztahem sídla a okolní plužiny. Zárove
 
krajina vždy odrážela spole�n� sdílené hodnoty, v našem p�ípad� k�es	anské. 
P�irozené vztahy dnes již neplatí, spole�né hodnoty jen t�žko hledáme. P�vodní 
závislost m�sta na okolní zem�d�lské krajin� se zcela obrátila. To, co d�íve bývalo 
sob�sta�ným venkovem, je dnes suburbánní kaše zcela okázaná na blízkost m�sta. 
Žijeme dnes paradoxn� jako ateisté a m�š	áci v krajin� k�es	anské a zem�d�lské, 
které nerozumíme. Zem�d�lstvím se dnes zabývá malé procento lidí.  P�itom 
produkce jídla zm�lnila naše prost�edí více než kterákoliv jiná lidská �innost a má 
významné environmentální dopady. Naše zvyky spojené s jídlem, stravovací vzorce, 
skladba potravy, produkce jídla a jeho distribuce, to vše zásadním zp�sobem ovlivnilo 
i formování m�st. Nezbývá nám než znovu definovat náš vztah ke krajin� a pot�eby, 
které má uspokojit. Spolu s tím se logicky zm�ní i zp�sob uvažování o m�stech.  
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 229 

Countryside, City, People and Food 

Food is the most basic of all resources. Invention of agriculture was the beginning of 
human civilization. Throughout all history we have been firmly connected with the 
landscape that feed us. Even today most of our landscape is shaped by the historical 
relationship between settlements and the surrounding productiv area. Also the 
landscape has always reflected the shared values and common beliefs, in our case 
Christian religion. Natural relations are no longer valid a we have nothing to replace 
them. Original reliance of the city on the surrounding agricultural landscape is 
completely reversed. What earlier used to be self-sufficient country, is now a urban 
sprawl, completely depend to the proximity of the city. Today we live as atheists and 
urban people in a Christian and rural landscape, which we don‘t understand. Only a 
small percentage of people work in agriculture now. However the production of food 
changed our environment more than any other human activity and has significant 
environmental impacts. Our habits associated with food, eating patterns, our diet, 
food production and distribution all significantly influenced the formation of the cities. 
We have no choice than to redefine our relationship to the landscape and the needs 
to satisfy. This logically change the way of thinking about cities as well. 

Keywords: vertical farm, eating patterns, city, landscape, food, agriculture 

1 Zem�d�lství 
Vznik zem�d�lství s sebou p�inesl nebývalý nár�stu lidské populace a jejich 
domácích zví�at. S rostoucí populací lidí za�aly vznikat první vesnice a pozd�ji m�sta. 
Usedlý zp�sob života m�l rozhodující význam p�i vzniku nových organizací lidské 
spole�nosti. Díky zem�d�lství jsme se za pouhých 10 tisíc let prom�nili z primitivních 
lovc� a sb�ra�� do podoby sofistikovaných m�stských obyvatel. A�koliv zem�d�lství 
umožnilo vznik celé civilizace, je dnes paradoxn� jedním z limitu jejího dalšího vývoje.  

Pro p�stování plodin a chov hospodá�ských zví�at využívá lidstvo celkovou plochu 
zem� o velikost Jižní Ameriky. Demografové p�edpovídají, že v roce 2050 bude na 
planet� 9,5 miliardy lidí. Každý z nás pot�ebuje minimáln� 1500 kalorií denn�. Pokud 
budeme pokra�ovat v tradi�ním zem�d�lství, bude civilizace v blízké budoucnosti 
pot�ebovat další plochu orné p�dy odpovídající zhruba rozloze Brazílie. Tolik 
dostupné orné p�dy jednoduše neexistuje.  

N�kte�í agronomové v��í, že �ešení spo�ívá v ješt� intenzivn�jším pr�myslovém 
zem�d�lství, ve v�tších výnosech díky genetické modifikaci potravin a siln�jších 
agrochemikáliích. I v p�ípad�, že by toto �ešení fungovalo, m�lo by pouze krátkodobý 
efekt, protože zm�ny klimatu budou nadále m�nit uspo�ádání zem�d�lské krajiny a 
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ma�it i ty nejsofistikovan�jší strategie. Ba co víc, budeme-li p�i získávání nové orné 
p�dy pokra�ovat v celoplošném odles
ování, globální oteplování se ješt� zrychlí. 

Nová orná p�da bude pot�eba zejména pro výživu stoupajícího po�tu hospodá�ských 
zví�at. Podle nové zprávy Livestock's long shadow: environmental issues and options, 
publikované roku 2009 Organizací pro výživu a zem�d�lství OSN, jsou hospodá�ská 
zví�ata jednou z výrazných hrozeb pro dnešní životní prost�edí. Živo�išná výroba 
využívá 30 % zemského povrchu p�evážn� v podob� pastvin, p�i�emž 33 % z 
celosv�tové plochy orné p�dy je využíváno k produkci krmiva pro hospodá�ská 
zví�ata. O�ekává se, že díky rostoucí prosperit� lidské spole�nosti se globální 
spot�eba masa a mléka do roku 2050 více než zdvojnásobí.  

V sou�asnosti jsou stáda p�í�inou i rozsáhlé degradace p�dy.  Živo�išná výroba 
rovn�ž pat�í mezi nejv�tší zne�iš	ovatele zdroj� vody. Hlavní p�í�inou zne�išt�ní jsou 
výkaly zví�at, antibiotika a hormony, chemikálie z koželužen, hnojiva a pesticidy 
používané p�i p�stování krmiva. Nejp�ekvapiv�jší je ale jejich podíl na globálním 
oteplování. 

M��eno v ekvivalentu CO2 vyprodukují hospodá�ská zví�ata 18% celkových emisí 
skleníkových plyn� za rok, což je více než doprava. Emise CO2 zp�sobené p�ímým 
využíváním p�dy tvo�í z t�chto 18 % asi polovinu.  Mimo to však zví�ata produkují 
mnohem v�tší podíl škodliv�jších skleníkových plyn�. Jsou zodpov�dné za 65 % 
celkových emisí oxidu dusného, který má 296 krát v�tší potenciál globálního 
oteplování (GWP) než CO2. V�tšina toho plynu pochází z hnoje. Také jsou zdrojem 
37 % z celkových emisí metanu, který vzniká v trávícím traktu p�ežvýkavc� a má 23 
krát v�tší GWP než CO2.  

Mimoto jsou se zem�d�lstvím spojeny další negativní jevy. Velká �ást ploch orné 
p�dy je ohrožena v�trnou nebo vodní erozí.  Zem�d�lství využívá 70% globální 
spot�eby pitné vody. Voda pro zavlažování je kontaminována hnojivy, pesticidy, 
herbicidy a hnojem stává se nepitelnou.  Produkce jídla také spot�ebuje obrovské 
množství fosilních paliv. Mimo emisí skleníkových plyn� je nebezpe�ím i provázanost 
cen potravin s cenou pohonných hmot, což m�lo za následek výrazné zdražení cen 
potravin v posledních letech.  

V neposlední �ad� je s produkcí jídla spojena �ada nemocí, které mají po celém sv�t� 
na sv�domí významný po�et úmrtí. V jihovýchodní Asii a v mnoha �ástech Afriky a 
St�ední a Jižní Ameriky je b�žnou praxí používání lidských výkal� jako hnojiva, což 
usnad
uje ší�ení nákazy.  

Otázka tedy zní: Jak je možné zachovat sou�asnou úrove
 naší civilizace, zajistit 
dostupnost kvalitních potravin a zárove
 zlepšit stav p�írodních ekosystému? 
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2 Stravovací vzorce 
�ešením problém� spojených s chovem hospodá�ských zví�at m�že být zm�na 
stravovacích vzorc�. Holandská architektonická kancelá� MVRDV ve svém projektu 
MetaCity/DataTown zkoumá teoretické m�sto založené na statistických datech a 
dochází k záv�r�m, že vegetariáni se uživí zhruba na polovin� orné p�dy jako lidé 
pojídající maso. 

Autor Ekologické stopy William E. Rees zd�raz
uje, že sou�asná výroba potravin je 
spole�n� s dopravou a provozem domácností zodpov�dná za v�tšinu ekologické 
stopy obyvatel. 

Informace o tom, kolik energie a plochy orné p�dy je pot�eba na zajišt�ní potravy pro 
lidi, kte�í jedí maso, pro vegetariány a pro vegany v rámci �eské republiky, lze nalézt 
v bakalá�ské práci Michaely �ermákové z Masarykovy univerzity z roku 2008. Její 
práce s názvem Jak levné je jíst maso zkoumá efektivitu, environmentální souvislosti 
a náklady r�zných stravovacích vzorc� v �R a dochází k záv�ru: 

"Díky vysoké spot�eb� živo�išných produkt� je konven�ní stravovací vzorec v 
porovnání s alternativními stravovacími vzorci mén� udržitelný. Živo�išná výroba se 
tak jeví jako neekonomická, energeticky náro�ná a environmentáln� neudržitelná a 
osobní výb�r stravy jako d�ležitý aspekt snižování (vlastní) ekologické stopy i sou�ást 
globální odpov�dnosti. 
 Snižování konzumace živo�išných produkt� je proto žádoucí. Mohlo by jím být 
dosaženo mnoha výhod na více úrovních - od úrovn� jednotlivc� (nap�. zlepšení 
vlastního zdraví) p�es výhody environmentální a energetické (nap�. snížení emisí 
skleníkových plyn�, zlepšení kvality a dostupnosti vod, snížení pot�eby p�d a 
efektivn�jší využívání p�írodních zdroj� v�bec) až po úrove� globální. Na té by 
snížení spot�eby živo�išných produkt� v rozvinutých zemích mohlo p�inést relativn� 
nižší r�st poptávky po živo�išných výrobcích v zemích mén� rozvinutých. Sou�asné 
modely r�stu spot�eby p�írodních zdroj� by tak nemusely být napln�ny."  

3 Vertikální farma 
Autorem myšlenky p�stování plodin ve výškových budovách je profesor Kolumbijské 
univerzity Dickson Despommier. Ve svých úvahách vychází z p�esv�d�ení, že tradi�ní 
zem�d�lství neúm�rn� zat�žuje prost�edí a je t�eba ho nahradit trvale udržitelnou 
alternativou.  Pokud by se poda�ilo zrealizovat jeho plán, znamenalo by to revoluci 
v pohledu na krajinu. 

�ada klimatolog� je totiž p�esv�d�ena, že navrácení zem�d�lské p�dy zp�t do 
p�vodního travnatého nebo zalesn�ného stavu je nejjednodušší zp�sob, jak zpomalit 
klimatické zm�ny. Takováto krajina totiž p�irozen� pohlcuje oxid uhli�itý, nejhojn�jší 
ze skleníkových plyn�.   
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Plodiny by byly p�stovány v interiéru, za p�ísn� kontrolovaných podmínek,  
v poscho�ových sklenících p�ímo ve m�stech. Tyto vertikální farmy by mohli 
produkovat potraviny po celý rok, s menším rizikem infek�ních onemocn�ní, používat 
podstatn� mén� vody, vyráb�t málo odpadu a výrazn� zredukovat pot�ebu fosilních 
paliv oproti doprav� ze vzdálených venkovských farem. Lokáln� p�stované by se tak 
stalo normou. Je ale vertikální farma v�bec reálná? 

P�stování plodin v interiéru se již stává b�žné. T�i techniky p�stování – 
mikrozavlažování, aeroponie a hydroponie se úsp�šn� používají na celém sv�t�. 
Mikrozavlažování spo�ívá v p�ísunu vody a živin tenkými trubi�kami p�ímo ke 
ko�en�m rostlin. Podobn� funguje aeroponie vynalezená v 80 letech 20. století a 
pozd�ji zdokonalená v�dci z NASA, kdy jsou ko�eny rostlin  uzav�eny v prostoru, do 
kterého je vhán�n vodní aerosol obohacený o živiny. Technika hydroponie se používá 
již od 30 let 20. století je založena na podobném principu, kdy jsou ko�eny rostlin 
pono�eny p�ímo ve vod�. Okruhu cirkulace vody.  

Všechny t�i zp�soby p�stování je možné provozovat kdekoliv, kde je dostate�ný 
p�ísun vody a energie, bez ohledu na venkovní podmínky jako je p�da, srážky �i 
teplota. Díky tomu se �ada skleníku nachází na pozemcích s nízkou cenou, daleko od 
míst spot�eby. P�eprava potravin na velké vzdálenosti zvyšuje náklady, spot�ebu 
fosilních paliv, emise oxidu uhli�itého a zvyšuje množství plodin, které se p�i p�eprav� 
zkazí. St�hování skleníkového zem�d�lství do výškových budov v centrech m�st 
m�že tyto zbývající problémy vy�ešit.  

Integrace produkce potravin p�ímo do m�st by znamenala obrovský krok sm�rem k 
vytvá�ení trvale udržitelného života ve m�stech. Vznikla by nová pr�myslová odv�tví 
a nové pracovní pozice dosud ve m�stech nevídané.  Tradi�ní zem�d�lci by byli 
povzbuzováni k zatrav
ování a sázení strom�, a byli placení za izolování uhlíku.  

D�ležitou otázkou je, zda m�že být projekt vertikální farmy ekonomicky 
životaschopný vzhledem k cenám nemovitostí ve m�stech. Každé velké m�sto má 
ale �adu opušt�ných pozemk�, pro které t�žko vymýšlí smysluplné projekty. 
Využíváním brownfields by vertikální farmy p�inesly nejv�tší užitek svému okolí. Další 
otázkou je, zda bude moci výnos z vertikální farmy konkurovat tradi�nímu 
zem�d�lství. Na první pohled je získaná plocha jen pouhým násobkem p�dorysu 
farmy a po�tu pater. 

Plodiny ve vertikální farm� ale rostou celý rok. Nap�. hlávkový salát m�že být sklizen 
každých šest týdn�, dokonce i plodiny s pomalým r�stem jako kuku�ice a pšenice 
mohou být sklizeny t�ikrát až �ty�ikrát ro�n�. Navíc trpasli�í kuku�ice vyvinutá v NASA 
má t�etinový vzr�st, ale má velkou nutri�ní hodnotu. To znamená další znásobené 
výnosu z plochy. Dalšího zvýšení produkce lze dosáhnout �ty�iadvaceti hodinovým 
svícením. V úvahu musíme vzít i každoro�ní znehodnocení úrody výkyvy po�así. 
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Krom� toho studie ukazují, že až t�etina potravin se zkazí b�hem skladování a 
p�epravy. Potraviny z vertikální farmy by byly distribuovány okamžit� a p�ímo v míst� 
spot�eby. Zásadní otázkou jsou také ekonomické dodávky vody a energie. V tomto 
ohledu velmi záleží na umíst�ní vertikální farmy. Cílem je využití maximálního 
potenciál� dostupných obnovitelných zdroj� v daném míst� (slune�ní, v�trná, 
geotermální energie, mo�ský p�íboj…). Jednou z p�ehlížených možností je využití 
splaškových vod, které se nákladn� likvidují.  Nahrubo p�e�išt�nou odpadní vodou 
mohou být zavlažovány rostliny, skrz které se do�istí na vodu pitnou. Z tuhého 
odpadu a nevyužitelných zbytk� rostlinné hmoty lze anaerobní fermentací získat 
metan, jehož spalování by pohán�lo turbíny.  

Po�áte�ní investice do tohoto experimentu by byli vysoké. Dokud nebude tato vize 
odzkoušena v menším m��ítku, je t�žké �íci, zda je ekonomicky reálná.  Vývoj a 
rozší�ení vertikálních farem závisí na dalším zvyšování ceny energie získávané 
z fosilních paliv. Pokud bychom však navrátili zem�d�lskou p�du p�írodním 
ekosystém�m, nebylo by nutné nákladn� �ešit �adu výše popsaných 
environmentálních problému spojených s intenzivním zem�d�lstvím a finan�ní 
bilance vertikálních farem by byla mnohem p�ízniv�jší.  

4 Záv�r 
Na za�átku jsem vyjád�il p�esv�d�ení, že krajina vždy odrážela spole�n� sdílené 
hodnoty. Co je tedy on�mi spole�n� sdílenými hodnotami v sou�asnosti? 

Jsme spole�ností individualistickou orientovanou p�evážn� na zisk. V nejlepším 
p�ípad� jsme schopni se shodnout na n�kterých environmentálních hrozbách, nikoliv 
však na jejich vážnosti. Problémy vidíme mlhav� n�kde v budoucnosti a nejsme 
schopni si p�iznat, že jsem jejich sou�ástí. Ústupem náboženství zmizel onen p�esah 
do v��nosti a naše míra odpov�dnosti je ohrani�ená pouze naším životem. Co bude, 
až tu nebudeme, nás nezajímá. Docent Ji�í Löw ve svém p�ísp�vku na konferenci o 
Krajiném rázu sídel s názvem B�žné a vyjíme�né píše: 

„Sou�asná doba je typická koncem spole�n� osvojených a sdílených hodnot 
spole�nosti a tím logicky i jejích krajin. Minulá harmonická krajina sice stále p�ežívá, 
stává se však prázdnou, nebo� její podstat� i znak�m a znamením stále více lidí 
nerozumí. Chceme-li krajinu chránit, musíme chránit i hodnoty, které ji vytvo�ili! Proti 
t�m ale spole�nost, v �ele s celou kulturní elitou, bojuje! Boj proti tmá�ským procesím 
v krajin� za zemskou úrodu je p�eci logicky i boj proti drobným sakrálním stavbám 
v ní. K�es�anská kulturní krajina se tak stává pouhou líbivou kulisou našeho 
virtuálního sv�ta. Proto do ní logicky vstupují stejn� prázdní krajiná�i s prázdnými 
rekrea�n� estetickými kompozicemi.“  
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Rem Kolhaas mluví v souvislosti se sou�asnými m�sty o tzv. „Generickém m�st�“. O 
m�st� p�ipomínajícím letišt�, které je všude stejné. O m�st� bez identity, individuality 
a charakteru. Stejný proces unifikace probíhá i v p�írod� a krajin�. Pro� tedy v�bec 
chráníme krajinný ráz, když pro nás nic neznamená? Zvláš� když se ukazuje, že 
tradi�ní zem�d�lství od nepam�ti tento ráz utvá�ející je nyní pro krajinu hrozbou. 
Pokud budeme schopni p�stovat potraviny a chovat zví�ata p�ímo ve m�stech, jaký 
význam pro nás bude krajina mít? Budeme krajinu vnímat jako pouhý zdroj surovin a 
energie a úložišt� odpadu a CO2? Má v�bec ochrana p�írody jiný než ekonomický 
smysl? V nejlepším p�ípad� snad ekologický. Nebylo by up�ímn�jší odhodit nostalgii 
spojenou s p�edstavami o malebnosti krajiny a p�iznat si, že sou�asným symbolem v 
našich spole�ných hodnot a obav je stožár v�trné elektrárny a solární panel na poli? 
Tak jako byla d�ív pro život v krajin� zásadní Boží muka, jsou to dnes vysíla�e 
mobilních operátor�, které jsou rovnom�rn� rozmíst�né tak, aby je m�l každý 
v dosahu.   

Jak bude vypadat v souvislosti s t�mito zm�nami budoucí sídelní struktura �R?  

Pot�ebujeme v�bec venkov, pokud již p�estává plnit svoji odv�kou produk�ní a 
zásobovací funkci? Nebylo by ekologicky i ekonomicky nejvýhodn�jší žit v jednom 
kompaktním velkom�st�, v rámci jehož hranic bychom bydleli, pracovali, odpo�ívali a 
ve vertikálních farmách produkovali potravu?  

V sou�asnosti jsme však sv�dky mnohdy opa�ného trendu, kdy po�et obyvatel �ady 
�eských m�st klesá. Touha po blízkosti p�írod�, pocit, soukromí a chu� bydlet 
v prostoru, který lze kontrolovat, vede lidi ke st�hování na p�edm�stí. V suburbiích se 
však tato p�ání stávají pouhou iluzí. Spl�me si tedy naše p�ání. Rodinný d�m pro 
každého. Na pozemku o rozloze jedné desetimiliontiny rozlohy �eské republiky bude 
každý moci rozvinout svoji individualitu, vyprodukovat si jídlo, získat energii a naložit 
se svým odpadem podle svého. Žádná omezení, žádné vm�šování státu, žádná 
budování spole�né a drahé infrastruktury. 

A�koli jsem na sebe za celý �lánek navrstvil spoustu negativních p�edpov�dí do 
budoucna, pevn� v��ím, že tyto dva limitní modely nikdy nenastanou. P�esto bych ve 
své práci oba rád zkoumal. V dnešní dob� totiž není jasné, ke kterému modelu se 
lidstvo, respektive �eská replublika bude blížit. Podobn� jako již zmín�ný holandský 
ateliér MVRDV bych i já rád pracoval se statistickými daty. Svoji práci chci omezit na 
�eskou republiku, p�esto se, stejn� jako v tomto �lánku, nejde v žádném p�ípad� 
vyhnout souvislostem globálním. Vývoj r�zných model� osídlení v �R bych cht�l 
zkoumat primárn� z ekologického úhlu pohledu, protože se domnívám, že to je 
základní podmínka pro následné hledání �ešení silných i ekonomicky, kulturn� i 
sociologicky.  
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Z celé škály problému m�st a krajiny je pro m� nejd�ležit�jší zkoumání odpov�dí na 
hrozby environmentální. O enviromentalismu mluví prezident Václav Klaus jako o 
novém náboženství, ideologii a p�evle�eném levi�áctví. Opak je pravdou. Šet�it 
n��ím, �eho není nekone�n� mnoho, co neumíme vyrobit a co zárove
 nutn� 
pot�ebujeme, je výrazem pragmatismu a zdravého rozumu.  Naopak velká míra víry 
typická pro náboženství, je obsažena v p�esv�d�ení, že naše konání nebude mít 
žádné d�sledky a jako zázrakem všechno dob�e dopadne.   
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