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Abstrakt 
Príspevok pojednáva o aspektoch zavedenia poľnohospodárstva do identity 

architektúry ako o východisku pre dosiahnutie potravinovej sebestačnosti - jednej zo 
základných prvkov udržateľnosti. Schopnosť zabezpečiť si potravu predstavuje 
základnú podmienku pre prežitie ľudstva, a teda aj pre prežitie architektúry samotnej. 

  

1      Koncept 
Čoraz intenzívnejšie začíname vnímať a pociťovať, že formy našich osídlení, ako 

aj metódy našej obživy sú funkčne nezlučiteľné s obmedzenými prírodnými zdrojmi 
planéty Zem. Moderné mestá spolu s tradičnými poľnohospodárskymi metódami 
exponujú našu (už teraz) obrovskú populáciu44 a zároveň vykazujú rázny 
metabolizmus lineárneho charakteru s negatívnymi dôsledkami45.  

Nové pohľady na možnosti efektívneho využitia architektúry pri samotnom 
vytváraní zdroja potravy ponúka koncept vertikálnych fariem. Združuje technológie 
pestovania bez pôdy v kontrolovanom prostredí architektúry. Pre anglické pojmy 
vertical farm, skyfarming, urban agriculture, farming in the Z axis, urban farming, 
building-integrated agriculture (BIA) či agritecture sa v slovenčine používa 
najčastejšie ekvivalent vertikálna farma. Pôvod termínu vychádza z vertikálneho 
nakladania doteraz predovšetkým horizontálnych vrstiev produkčných plôch polí či 
fariem do interiéru. Vertikálne vrstvenie sa deje nielen v rámci jednotlivých podlaží 
v budove, ale predovšetkým v rámci samostatných technologických zariadení na 
jednotlivých podlažiach. Zlúčením prvotných opisov môžeme zadefinovať vertikálnu 
farmu ako budovu (pozn. autora: pojem vertikálna si netreba   automaticky   asociovať 
s pojmom výšková budova či mrakodrap), ktorá je uspôsobená na prevádzkovanie 
poľnohospodárenia bez pôdy v kontrolovanom prostredí vertikálnych vrstiev 
technologických jednotiek umiestnených na jednotlivých podlažiach. Vertikálna farma 
teda využitím moderných technológií, progresívnych konštrukčných postupov 
a súčasných princípov v procese tvorby zelenej budovy vytvára podmienky pre 
kultiváciu rastlín v prostredí, kde je možné elementy ako svetlo, teplota, voda a živiny 
kontrolovať a riadiť.  

                                                 
44 Svetová populácia presahuje 7,1 miliardy ľudí. Zdroj: [online]. 31. 05. 2013, [cit. 2013-05-31]. 
Dostupný z WWW: <http://www.worldometers.info/>. 
45 NOVÁČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj. Olomouc, ČR: Papírtisk, 2011. 430 s. ISBN 9788024427959 
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Doposiaľ bola táto high-tech forma hortikultúry primárne využívaná len pre 
projekty na univerzitách a výskumných staniciach v dôsledku jej vysokých finančných 
nákladov. V poslednom desaťročí sa však na základe inovácií a zlepšení technológií 
spojených s postupmi pestovania bez pôdy, ako aj v dôsledku zvýšenia oprávnenosti 
ich benefitov umožnilo rozšírenie problematiky do širokospektrálneho fungovania. 
Zlomový okamih prišiel v roku 2001 s príchodom celosvetovej krízy cien potravín, keď 
sa objavila prvá významná zmienka o vertikálnych farmách  v masmédiách (viď. 
Obrázok 1), ktorá bola určená upokojiť zvýšený záujem o novo vznikajúce 
poľnohospodárske stratégie, ktoré by mohli zlepšiť potravinové zabezpečenie ľudstva 
v budúcnosti. Súčasná idea odkazujúca sa na využívanie vertikálnych priestorových 
dimenzií v procese produkcie potravy bola uvedená v roku 2010 profesorom 
Dicksonom Despommierom (Kolumbia univerzity, New York, USA). Propagácia, 
skúmanie a vizuálne šírenie odkazov vertikálnych fariem pokračuje vo vzrastajúcej 
miere. (viď. Obrázok 2) 

 

 
Obr. 1  Ateliér MVRDV, projekt Pig City, Rotterdam, Holandsko, 2001. Zdroj: [online]. 31. 05. 2013, [cit. 
2013-05-31]. Dostupný z WWW: <http://www.mvrdv.nl/#/projects/181pigcity>.  
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Obr. 2  Zľava: Vertikálna farma Symbiosis Tower, L. Dongjin, J. Kórea, 2011. Zdroj: [online]. 31. 05. 
2013, [cit. 2013-05-31]. Dostupný z WWW: <http://www.evolo.us/architecture/vertical-farm-2/>; 
vertikálna farma Living skyscraper, B. Kurasek, USA, 2008. Zdroj: [online]. 31. 05. 2013, [cit. 2013-05-
31]. Dostupný z WWW: <http://blakekurasek. com/thelivingskyscraper.html>; vertikálna farma Skyfarm, 
Ch. Jacobs, USA, 2009. Zdroj: [online]. 31. 05. 2013, [cit. 2013-05-31]. Dostupný z WWW: 
<http://www.nextenergynews.com/news1/next-energy-news-las-vegas-vertical-farm-1.2b.html>. 

 
Napriek vysokému záujmu, bibliografia tematiky je pomerne obmedzená. Drvivá 

väčšina publikovaných materiálov sa skladá z malých novinárskych článkov určených 
na úvodné vysvetlenie konceptu laickému čitateľovi. Donedávna bolo k téme 
dostupných len zopár recenzovaných esejí. V decembri roku 2011 sa k nim pridala 
prvá (a zatiaľ jediná) publikácia venovaná výhradne konceptu vertikálnych fariem 
s príslušným názvom The vertical farm46. Problematika vertikálnych fariem však 
pomaly zaberá svoje miesto aj na popredných svetových konferenciách 
a významných architektonických udalostiach (viď. Tabuľka 1).  

 

1999   Slovné spojenie vertikálna farma, D. Despommier, NY, USA 
2001   Projekt Pig City, MVRDV, Rotterdam, Holansko 
2007   Konferencia Innovating metropolitan agriculture, Peking, Čína 
2008   Konferencia Digital forum, Seoul, Južná Kórea 
2009   Prvá medzinárodná súťaž Evolo na tému vertikálnych fariem 
2010   Portál www.verticalfarm.com 
2010   až 2011 prototypy v Japonsku, J. Kórei, Holandsku, Anglicku 
2011   Publikácia The vertical farm, D. Despommier 
2011   Prvá komerčná vertikálna farma Local farm, Singapur 
2012   Komerčná vertikálna farma Local garden, Vancouver, Kanada 
2012   Konferencia Challenges in vertical farming, University of Maryland, USA  

Tabuľka 1: Významné svetové konferencie a udalosti spojené s témou vertikálnych fariem. Zdroj: autor 

                                                 
46 DESPOMMIER, Dickson. The Vertical Farm – Feeding the World in the 21st Century. New York, 
USA: Picador St. Martin´s Press, 2011. 311 s. ISBN 9780312610692 
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2 Navrhovanie 
Zabezpečenie produktivity a funkčné rozloženie prevádzky približuje proces 

navrhovania vertikálnych fariem k procesu navrhovania priemyselných závodov 
a knižníc v spojení s potrebami komerčnej sféry občianskych budov.  

Z hľadiska obsahového zamerania sa vyskytujú dve základné kategórie 
vertikálnych fariem – tie, ktoré sú orientované na vzdelávanie a rozvoj pokrokového 
pestovania a – tie, ktoré sa venujú výlučne komerčnej stránke produkcie potravy. 
V závislosti od súčasného stavu progresu myšlienky vertikálnych fariem, edukačná 
skupina objektov je realizovaná oveľa častejšie, aj vďaka možnosti grantových 
programov a finančných príspevkov na rozvoj vedy a techniky.  Skupina komerčného 
využitia vertikálnych fariem však prevažuje z hľadiska výskytu vyhľadávacích štúdií, 
prevažne prezentovaných prostredníctvom internetových kanálov.  

Na základe preštudovania vzorky projektov, pri navrhovaní vertikálnych fariem sa 
javí ako najpodstatnejšie maximalizovanie plochy pomocou vertikálnej roviny, z ktorej 
sme schopní zozbierať úrodu. Následne je dôležité zabezpečiť, aby objekt ponúkal čo 
najvýhodnejšiu metódu prístupu pracovníkov k pestovaným rastlinám, alternatívne aj 
k chovaným zvieratám. Ďalším význačným bodom je prepracovaný a čo 
najefektívnejší systém vertikálnej prevádzky objektu. Čo sa týka využívania 
prirodzeného preslnenia interiéru vertikálnej farmy, ďalšieho významného bodu 
v procese tvorby, prvotným zámerom je čo najefektívnejšie tvarovanie budovy pre 
zabezpečenie čo najväčšieho solárneho zisku, až potom sa na rad dostávajú 
hydroponické techniky s umelým osvetlením nachádzajúce sa vo väčšej miere v jadre 
hmoty objektu.    

Zosúladenie zmaximalizovania úrodnej plochy a zmaximalizovania slnečných 
ziskov sa z preštudovaných projektov zdá ako najdôležitejšia výzva pre architekta, 
pretože bude primárnym kritériom určujúcim efektivitu celkového dizajnu vertikálnej 
farmy, a teda podmienkou pre jej zrealizovanie. Ďalšou nevyhnutnosťou v procese 
tvorby vertikálnych fariem je orientovanie sa v otázkach využívania alternatívnych 
zdrojov energie v architektúre, čo predstavuje ďalšiu kapitolu aktuálneho skúmania na 
poli architektúry. 

 

3 Princípy 
V rámci urbánnej štruktúry dochádza ku zásobovaniu, spracovaniu a konzumácií 

jedla  v rôznych prostrediach, od súkromných bytov, cez reštaurácie, hotely, kaviarne 
až po verejné inštitúcie ako školy, nemocnice a podobne. Vertikálne farmy 
predstavujú relevantný spôsob, ako zásobiť toto široké spektrum spotrebiteľov.  

V závislosti na stupni distribúcie potravy, vertikálne farmy možno  pridružovať k už 
existujúcim typologickým druhom, od čoho sa odvíjajú prevádzkové schémy a vplyv 
na okolité urbanistické prostredie. Možné kombinácie zlučovania funkcií a typov 
vertikálnych fariem, ktoré sa objavili v študijnej vzorke projektov (zoradené podľa 
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najčastejšieho) sú: vertikálna farma v kombinácií s obchodným centrom, vertikálna 
farma spojená s obytnou funkciou trvalého charakteru, vertikálna farma s obytnou 
funkciou prechodného charakteru, vertikálna farma ako súčasť budov pre energetiku 
a vertikálna farma vo forme mestského parku.  

Zistené možnosti prepájania typologických druhov odlišného charakteru indikujú, 
že sa javí jednoduchšie a výhodnejšie zoskupovať vertikálne farmy s generálnymi 
druhmi budov mestského prostredia oproti možnosti individuálnej aplikácie vertikálnej 
farmy do samostatného objektu. Napriek tomu sa vyskytujú aj projekty samostatne 
stojacich vertikálnych fariem, ktoré možno rozdeliť do dvoch základných skupín. Prvú 
skupinu tvoria vertikálne farmy, ktorých výhradným zámerom je produkovať 
a predávať potravu priamo na mieste dostačujúcu pre lokálny rozsah. Druhú skupinu 
tvoria vertikálne farmy, ktoré sa nachádzajú na hranici medzi mestským a vidieckym 
prostredím, ich hlavnou funkciou je produkovať veľké objemy potravy za účelom ich 
dodatočnej distribúcie do organizmu mesta a možno ich charakterizovať ako 
terminály vertikálnych fariem. (viď. Obrázok 3)  

                         

                      
Obr. 3  Typológia vertikálnych fariem. Zdroj: GRAFF, Gordon. Skyfarming. [online]. Kanada, 2011, 
[cit. 2013-05-31]. Dostupný z WWW: <http://static.monolithic.com/pdfs/thesis/graff_gordon.pdf>. 
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Zo skúmania vzorky projektov vertikálnych fariem vyplýva aj interné 
kategorizovanie troch druhov vertikálnych fariem, ktoré závisí od sústredenia sa na 
rôzne druhy produkcie a vedľajších funkcií. Najčastejšie sa vyskytovali návrhy 
vertikálnych fariem s výhradne rastlinnou produkciou. Nato je možné odsledovať 
vertikálne farmy s kombinovanou produkciou, a teda obsahujúcou ako rastlinnú, tak aj 
zvieraciu zložku. Posledným a najmenej zastúpeným typom vertikálnej farmy je 
spojenie produkčnej vlastnosti s funkciou generovania energie.  

Typologicky najdôležitejším prvkom v entite vertikálnych fariem je komponent 
hydroponického pestovania. Zo sledovania dostupných projektov možno odvodiť 
niekoľko základných typov hydroponických systémov, ktoré sa musia vyznačovať 
nízkou hmotnosťou, ľahkým prístupom, bezpečnosťou hygieny, sústavou vodných 
rozvodov, no predovšetkým maximalizovaním priestorových súvislostí na dosiahnutie 
efektivity úrody. Zaujímavé je pozorovať ich kontinuálny vývoj. Prvým druhom 
vyvinutých komponentov je rámová konštrukcia v tvare A, ktorej výhoda spočíva 
v jednoduchosti návrhu a ľahkej dostupnosti na produkty. Vyvinutejším spôsobom 
hydroponického systému je komponent s vertikálnym naskladaním horizontálnych 
rovín na seba (princíp poschodovej postele). Technologicky náročnejšie riešenie 
zastupuje systém s otáčavým bubnom, ktorý je taktiež možné znásobiť vo vertikálnom 
smere. Najnovší komponent predstavuje prototyp stĺpa, na ktorom sú umiestnené 
plochy nádob vyosené za účelom zabezpečenia prístupu slnečného žiarenia. (viď. 
Obrázok 4)  

 
Obr. 4  Typológia vertikálnych fariem. Zdroj: GRAFF, Gordon. Skyfarming. [online]. Kanada, 2011, 
[cit. 2013-05-31]. Dostupný z WWW: <http://static.monolithic.com/pdfs/thesis/graff_gordon.pdf>. 

4  Záver 
Architektúra bez existencie ľudí stráca svoj význam, a preto by sa mala zaujímať 

o otázky zabezpečenia potravy. Efektívne zhodnocovanie prírodného prostredia 
začína spravovaním našej vlastnej existencie a prostredia, ktoré si vytvárame.  


