trvale udržitelný rozvoj

VZESTUP

VERTIKÁLNÍCH
FAREM
Pěstování potravních plodin v městských mrakodrapech by vyžadovalo méně vody a fosilních
paliv než klasické venkovské zemědělství, odstranilo by odtok kontaminovaných zemědělských
vod a poskytlo by obyvatelům měst čerstvé potraviny.

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY
■■

■■

■■

■■

Zemědělství ničí naše životní
prostředí a na celém světě už
nezbývá dostatek orné půdy,
aby nasytila populaci 9,5 miliard lidí, které bude v roce
2050 naše planeta hostit.
Pěstování potravin ve vysokých skleněných věžích by
významně omezilo emise
fosilních paliv a umožnilo by
recyklovat městské odpadní
vody, které dnes znečišťují
vodní toky.
Farma zaujímající místo jednoho městského bloku a tyčící se do výšky 30 poschodí
by mohla vyprodukovat stejné množství potravin jako
2400 akrů zemědělské půdy
na venkově, ale přitom s menšími ztrátami.
Technologickým základem
prototypů vertikálních farem,
o kterých uvažují městští
architekti po celém světě, by
se mohly stát již existující
hydroponické skleníky.
—Redakce
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6,8

miliard lidí na Zemi využívá pro pěstování potravinových plodin a chov dobytka půdu o celkové rozloze Jižní Ameriky
– to je obrovský zásah zemědělství do krajiny. Demografové však předpokládají, že do roku 2050 bude naše
planeta hostit 9,5 miliard lidí. Protože každý z nás potřebuje minimálně 1500 kalorií (6,3 kJ) za den, pokud
se zemědělské metody výrazně nezmění, civilizace
bude muset obdělat další půdu o rozloze Brazílie (2,1
miliard akrů). Tolik orné půdy ovšem na naší planetě
už není. Abych citoval velkého amerického humoristu
Marka Twaina: „Kupujte půdu, už se nevyrábí.“
Zemědělství navíc spotřebovává pro zavlažování sedmdesát procent dostupné pitné vody světa, čím ji díky
kontaminaci hnojivy, pesticidy, herbicidy a kaly činí nepoužitelnou pro další konzumaci. Pokud budou současné trendy pokračovat, v některých hustě obydlených
oblastech světa úplně přestane být dostupná nezávadná
pitná voda. Zemědělství také spotřebovává ohromná
množství fosilních paliv – dvacet procent veškerého
benzínu a nafty spotřebovaných v USA. Výsledné emise skleníkových plynů jsou samozřejmě velkým problémem, ale stejně tak i fakt, že ceny potravin jsou těsně
svázány s cenami paliva – mezi roky 2005 a 2008 tento
mechanismus přibližně zdvojnásobil náklady na výživu
ve většině míst světa.

S C I E N T I F I C A M E R I C A N Č E S K É V Y DÁ N Í 

Někteří agronomové věří, že řešení spočívá v ještě
intenzivnějším, tzv. „průmyslovém zemědělství“, provozovaném stále menším počtem vysoce mechanizovaných zemědělských konsorcií, která za pomoci účinných agrochemikálií pěstují geneticky modifikované
plodiny s vysokým výnosem. I kdybychom ho však realizovali, půjde jen o krátkodobé řešení, protože rychlá
změna klimatu stále mění charakter zemědělské krajiny, čímž hatí i ty nejlepší strategie. Krátce poté, co se
Obamova administrativa ujala práce, ministr energetiky Steven Chu varoval veřejnost, že klimatické změny
by do konce století mohly úplně zlikvidovat zemědělství v Kalifornii.
Kromě toho, pokud bychom pokračovali se současným masivním odlesňováním jen kvůli získání nové zemědělské půdy, globální oteplování tím ještě katastroficky urychlíme. A větší odtok kontaminovaných
zemědělských vod by mohl vytvořit tolik mrtvých vodních zón, že ústí většiny řek a dokonce i části oceánů by
se změnily na pustiny bez života.
A jako kdyby těch obav už nebylo dost, nemoci z jídla jsou odpovědné za významný počet úmrtí po celém
světě – jen namátkou můžeme jmenovat salmonelu,
choleru, Escherichia coli nebo úplavici. Ještě větší částí
problému jsou život ohrožující parazitické infekce, jako
třeba malárie nebo bilharzióza. Také běžná praxe vyuú n o r 2 010

kenn brown Mondolithic Studios

Dickson Despommier
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Dickson Despommier je profesorem veřejného zdraví a mikrobiologie na Kolumbijské univerzitě a prezidentem projektu Vertical Farm,
který slouží jako informační centrum pro vývojové práce (viz www.
verticalfarm.com). Před lety se ještě
jako postdoktorandský stipendista
na Rockefellerově univerzitě spřátelil s René Duboisem, proslulým
zemědělským výzkumníkem, který
ho seznámil s koncepcí ekologie
člověka.

žívání lidských fekálií jako hnojiva ve většině Jihovýchodní Asie, mnoha částech Afriky a Střední i Jižní
Ameriky (komerční hnojiva jsou příliš drahá) přispívá
k rozšíření infekcí přenášených parazitickými červy,
které postihují 2,5 miliard lidí.
Je jasné, že je nutná nějaká radikální změna. Jeden
strategický posun by odstranil téměř všechny právě
jmenované nemoci: pěstování potravinových plodin
v uzavřených halách, v přísně kontrolovaném prostředí – takzvané „vertikální farmy“. Rostliny, pěstované ve
vysokých budovách postavených na opuštěných pozemcích měst a ve velkých několikapatrových sklenících na střechách běžných budov, by nám poskytovaly
potravu po celý rok bez ohledu na počasí, za výrazně
nižší spotřeby vody, menšího objemu odpadu, nižšího
rizika infekčních nemocí a bez nutnosti využívat těžkou mechanizaci poháněnou fosilními palivy na sklizeň a dopravu ze vzdálených venkovských oblastí.
Vertikální zemědělství by mohlo způsobit převrat ve
způsobu, jak nasytit sebe dnes, ale také stále rostoucí
populaci v budoucnu. Naše potrava by navíc mohla
chutnat lépe a označení „vypěstováno v místě spotřeby“
by se mohlo stát běžnou normou.
Pracovní popis, který zde nastíním, se může zpočátku zdát jako čirá fantazie. Ale inženýři, městští architekti a agronomové, kteří zkoumali, jaké technologie by
k tomu byly třeba, jsou přesvědčeni, že vertikální zemědělství je nejen uskutečnitelné, ale mělo by být
vyzkoušeno.

Především neškodit

Pěstování našich potravin na půdě, která dříve byla
[Problém]

Jak nasytit lidstvo v budoucnosti: Není dost půdy
Pěstování potravinových plodin a chov dobytka pro 6,8 miliard lidí dnes vyžaduje zemědělskou půdu o rozloze Jižní Ameriky. Do roku 2050 ovšem budeme potřebovat celou
další Brazílii, pokud zůstaneme u tradičních zemědělských metod. Tolik orné půdy však
už na světě neexistuje.

Současnost

=

využívá zemědělskou půdu
o rozloze Jižní Ameriky

6,8 miliard lidí

2050

=
9,5 miliard lidí

+
bude potřebovat další
půdu o rozloze Brazílie

nedotčeným lesem nebo prérií, zabíjí naši planetu a uvádí do pohybu procesy, které jednou povedou k naší
záhubě. Minimálním požadavkem na chování lidstva
by měla být varianta klasické zásady lékařů: „Především
neškodit.“ V našem případě by to mělo znít „Už více
Zemi neškodit.“ Lidstvo během svého vývoje řeší stále
náročnější problémy. Od časů Charlese Darwina v polovině 19. století až dodnes byla každá malthusiánská
předpověď konce světa kvůli rostoucí populaci doprovázena sérií technologických novinek, které nám zatím
vždy pomohly z nesnází. Zemědělské stroje všech typů,
vylepšená hnojiva a pesticidy, rostliny speciálně vyšlechtěné pro větší produktivitu a odolnost vůči chorobám,
plus vakcíny a léky proti běžným zvířecím nemocem –
to všechno nám dalo více potravy, než rostoucí populace potřebovala ke svému přežití.
V 80. letech však začalo být zřejmé, že zemědělství
na mnoha místech zatížilo půdu až za samou hranici její
schopnosti plodit úrodu. Agrochemikálie zničily přirozené cykly živin, pomocí kterých kdysi nedotčené
ekosystémy udržovaly samy sebe při životě. Musíme
proto přejít na zemědělské technologie, které jsou ekologicky dlouhodobě udržitelné.
Proslulý ekolog Howard Odum prý kdysi poznamenal: „Příroda má všechny odpovědi, takže jaká je vaše
otázka?“ Moje by zněla: „Jak můžeme žít všichni kvalitním životem a současně umožnit ekologickou obnovu světových ekosystémů?“ Mnoho klimatických expertů – od úředníků Organizace pro výživu a zemědělství OSN až k ekologovi trvale udržitelného rozvoje a
nositeli Nobelovy ceny míru za rok 2004 Wangarimu
Maatahi – ti všichni souhlasí, že umožnit zemědělské
půdě vrátit se ke svému přirozenému zatravněnému a
zalesněnému stavu je nejjednodušším a nejpřímočařejším způsobem, jak zpomalit klimatické změny. Tyto
krajiny totiž přirozeně absorbují oxid uhličitý z okolního vzduchu. Zkrátka nechte půdu na pokoji a dovolte
jí, aby vyléčila naši planetu.
Příkladů je kolem nás řada. Demilitarizovaná zóna
mezi Severní a Jižní Koreou, vytvořená po skončení korejské války roku 1953, začínala jako 4 kilometry široký
pás příšerně zjizvené půdy, ale dnes je to plně obnovená, bujně porostlá životem kypící krajina. Kdysi holý
koridor oddělující Východní a Západní Německo je
dnes zelený. Katastrofální prachové bouře z 30. let,
způsobené nevhodnými zemědělskými postupy a suchem, po sobě zanechaly vyprahlou a opuštěnou krajinu v několika amerických státech. Dnes jsou tyto oblasti opět vysoce produktivní součástí národní obilnice.
A celá Nová Anglie, která byla od 18. století už nejméně třikrát proměněna na holoseč, je dnes domovem rozsáhlých zdravých listnatých boreálních lesů.

Vize

Stále rostoucí civilizace tedy z mnoha důvodů potřebu-
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Jacques Descloitres Modis Land Rapid Response Team/NASA/GSFC/Visible Earth (vodní květ z fytoplanktonu);
david r. frazier Getty Images (závlahy); paul grebliunas Getty Images (rozprašování pesticidů)

je vyvinout alternativní způsob zemědělství. Ale jsou
uzavřené městské mrakodrapy opravdu praktickým
řešením?
Ano, zčásti i proto, že metody pěstování potravy
v uzavřených halách jsou stále běžnější. Tři metody –
kapkové zavlažování, aeroponie a hydroponie se již
úspěšně využívají po celém světě. Při kapkovém zavlažování rostliny koření v korytech s lehkým inertním
materiálem, jako je například vermikulit, který lze opakovaně používat po celá léta. Od rostliny k rostlině běží
tenké trubičky, ze kterých ukapává voda s rozpuštěnými živinami přesně ke kořenům každé rostliny, což eliminuje masivní ztráty vody při klasickém zavlažování.
U aeroponické metody, vyvinuté roku 1982 K. T. Hubickem a později vylepšené vědci z NASA, jsou rostliny volně zavěšeny ve vzduchu, který je nasycen vodní
párou a živinami, což také eliminuje potřebu půdy.
Agronomu Williamu F. Gerickovi je přisuzován
vynález moderní hydroponie roku 1929. Rostliny jsou
uchyceny na místě tak, aby jejich kořeny ležely v korytech bez půdy, kterými protéká voda s rozpuštěnými
živinami. Během 2. světové války bylo na ostrovech
v Jižním Pacifiku hydroponicky vypěstováno pro tamní spojenecké síly více než 4 tisíce tun zeleniny. Dnes
hydroponické skleníky dokazují správnost principů
halového zemědělství – plodiny mohou být pěstovány
w w w. S c i A m . c z

ZAMĚDĚLSTVÍ TĚŽCE ZATĚŽUJE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Umělá hnojiva v odtékajících
vodách živí rozsáhlé povlaky
vodního květu (řas), jenž vytvářejí v oceánech mrtvé zóny
(modré a zelené spirály na
snímku vlevo); zavlažování a
zemědělská mechanizace spotřebovávají obrovská množství
vody a fosilních paliv (obrázek
vpravo nahoře) a pesticidy kontaminují potravu, půdu i podzemní vodu (obrázek vpravo
dole).

po celý rok; netýkají se jich sucha nebo záplavy, jež
na venkově často zničí celou úrodu; výnosy jsou maximální díky přísně kontrolovaným ideálním podmínkám pro růst a dozrávání a lidské patogeny jsou
minimalizovány.
A co je nejdůležitější, hydroponie umožňuje pěstitelům vybrat si místo svého podnikání bez ohledu na
přírodní podmínky, jako je kvalita půdy, srážkové nebo
teplotní profily, atd. Halové zemědělství lze provozovat všude tam, kde je k dispozici dostatek vody a energie. Rozsáhlá hydroponická zařízení můžeme najít ve
Velké Británii, Holandsku, Dánsku, Německu, Novém
Zélandu a dalších zemích. Jedním z čelných příkladů
jsou farmy Eurofresh o rozloze 128,7 hektaru v arizonské poušti, které produkují velká množství vysoce kvalitních rajčat, okurek a paprik po 12 měsíců v roce.
Většina těchto podniků však sídlí v polovenkovských oblastech, kde je půda dostupná za přijatelnou
cenu. Mnohakilometrová doprava úrody z těchto oblasti ke konzumentovi však zvyšuje náklady, spotřebovává fosilní paliva, emituje oxid uhličitý a způsobuje
vážné ztráty v podobě kazících se plodin. Přesuny skleníků do vysokých staveb v dosahu měst by tyto zbývající problémy mohly vyřešit. Představuji si tak třicetipatrovou budovu zaujímající celý jeden městský blok.
V tomto měřítku by vertikální farmy umožnily skutečS C I E N T I F I C A M E R I C A N Č E S K É V Y DÁ N Í
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Rostliny jsou uchyceny v prostoru tak, aby jejich kořeny volně
visely ve vzduchu, který je nasycen vodní parou a živinami.
Vhodné pro pěstování kořenové
zeleniny (brambory, mrkev, atd.).

Začlenění produkce potravin do městského prostředí by bylo obrovským krokem k soběstačnému a
dlouhodobě udržitelnému životu ve městech. Nové
odvětví by navíc přineslo do města i netradiční pracovní nabídky – byli by zapotřebí zemědělci, pěstitelé,
chovatelé, sklizňoví dělníci. Příroda tak bude schopná
zotavit se z našich ekologických hříchů. Tradiční venkovští zemědělci by mohli být podporováni ve vysazování travin a stromů na své pozemky a byli by placení
energetickým průmyslem za zachycování uhlíku, který tento průmysl produkuje. Selektivní těžba dřeva by
nakonec umožnila rozvoj ohromného dřevařského
průmyslu, přinejmenším ve východní polovině USA.

Hydroponie

Praktické otázky

PĚSTEBNÍ
TECHNIKY
Vertikální farmy by mohly
využívat tři dnes známé
technologie pěstování rostlin bez půdy.

Aeroponie

Rostliny jsou uchyceny v prostoru tak, aby jejich kořeny ležely
v otevřených žlabech, kterými
nepřetržitě proudí voda s rozpuštěnými živinami. Vhodné pro
mnoho druhů zeleniny (rajčata,
špenát) a také bobulové ovoce.

KAPKOVÉ ZAVLAŽOVÁNÍ
Rostliny rostou v korytech obsahujících lehký inertní materiál
(například vermikulit), který je
možné po léta opakovaně používat. Tenké trubičky na povrchu
dávkují po kapkách vodu nasycenou živinami přesně ke kořenům každé rostliny. Vhodné pro
obiloviny (pšenice, kukuřice).

V posledních letech přednáším o vertikálních farmách
pravidelně a lidé mi většinou kladou dvě hlavní praktické otázky. Za prvé, skeptici se zajímají, jak by tento
koncept mohl být ekonomicky životaschopný, vzhledem k často přemrštěným cenám pozemků ve městech
jako Chicago, Londýn nebo Paříž. Komerční zóny
v centrech samozřejmě nebudou pro farmy dostupné,
ale každé město má dostatek méně atraktivních lokalit
na okrajích, které často přímo prosí o nějaké projekty,
které by přinesly tolik potřebné finanční prostředky.
Například ve městě New Yorku leží ladem pozemky bývalé námořní letecké základny Floyd Bennet
Field, opuštěné roku 1972, jejichž 5,4 km 2 půdy přímo vyzývá k novému využití. Další velkou plochou je
Governors Island – parcela o rozloze 69,5 ha v New
York Harbor, kterou americká vláda teprve nedávno
vrátila městu. Nedostatečně využitou lokalitou přímo

Maximální výnos
Na většině podlaží vertikálních farem (viz obrázek na protější straně) by
automatický pásový dopravník mohl posouvat sazenice z jednoho konce
haly na druhý tak, aby ovoce nebo zelenina měly během své cesty dostatek času na dozrání, než dosáhnou sklízecího stroje. Zavlažování a osvět-

PODLAŽÍ S KAPKOVÝM
ZAVLAŽOVÁNÍM

lení v jednotlivých úsecích haly by tak bylo přesně optimalizováno pro určité vegetační stadium rostlin. Nevyužitelný odpad z rostlin by výsypkou
padal do spalovny v přízemí, kde by se z něj vyráběla elektřina.

Světla
(s proměnlivou vlnovou délkou)

Řídicí centrum

Setí

Sklízecí stroj

Zavlažovací hadice

Výsypka na
rostlinný odpad
Pásový dopravník
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ně udržitelný městský život: komunální odpadní vody
by bylo možno recyklovat pro zavlažování farem a zbývající pevný odpad by mohl být spalován společně s nepoživatelnou rostlinnou hmotou. Vzniklá pára by pak
poháněla turbínu generující elektrickou energii pro farmu. Pomocí současných technologií lze v halách pěstovat širokou škálu potravních plodin (viz obrázek na protější straně). Přidružená vodní farma by mohla chovat
také ryby, krevety a měkkýše.
Jedním ze způsobů, jak začít s vertikálním zemědělstvím, by mohly být startovní granty a vládou
sponzorovaná výzkumná centra. Užitečné by bylo také
partnerství univerzit se společnostmi jako Cargill,
Monsanto, Archer Daniels Modland a IBM. Oba přístupy by umožnily využít ohromnou zásobárnu talentů na mnoha zemědělských, technických a architektonických školách k navržení a konstrukci menších,
přibližně pětipatrových a jednoakrových (0,4 ha) prototypů farem. Tato zařízení by sloužila jako experimentální „hřiště“ pro postgraduální studenty, vědce a
konstruktéry, kteří by si zde mohli všechno nejprve
vyzkoušet metodou pokusů a omylů, než by bylo možné vybudovat plně funkční komerční farmy. Jako testovací půda pro velké farmy by mohly sloužit také
menší komplexy budované na střechách obytných budov, nemocnic a škol. Výzkumná zařízení již fungují
u mnoha škol, včetně Kalifornské univerzity v Davisu, Pennsylvánské státní univerzity, Rutgersovy univerzity, Michiganské státní univerzity a dalších škol
v Evropě i Asii. Jedním z nejznámějších příkladů je
Controlled Environment Agriculture Center při Arizonské univerzitě, které řídí Gene Giacomelli.

Výškové farmy
Třicetipatrová vertikální farma
by na různých podlažích mohla
využívat různé pěstební technologie. Sluneční články na
stěnách a spalování rostlinného odpadu by dodávaly energii. Vyčištěné odpadní vody
města by namísto vypouštění do okolního prostředí zavlažovaly rostliny. Slunce a
umělé osvětlení by poskytovalo světlo. Příchozí osivo by nejprve bylo testováno v laboratoři a poté by se
nechalo vyklíčit v pěstební školce. A součástí farmy
by mohly být také obchod
a restaurace, které by vypěstované produkty prodávaly přímo veřejnosti.

Sluneční články

Nádrže
shromažďující
dešťovou vodu
Výsypka na rostlinný odpad

AEROPONICKÁ SEKCE

Tenké fólie slunečních
článků natažené podél
vertikálních nosníků

HYDROPONICKÁ SEKCE

Pěstební
školka
Vodní nádrže

Laboratoř
kontroly
kvality

KAPKOVĚ ZAVLAŽOVANÁ SEKCE
(podrobnosti na opačné straně)

Návštěvnické centrum

Přívod vyčištěných
komunálních
odpadních vod

Restaurace

Obchod
Rozvoz

w w w. S c i A m . c z

Spalovny

S C I E N T I F I C A M E R I C A N Č E S K É V Y DÁ N Í

95

96

v centru Manhattanu je kolejiště na 33. ulici. Kromě
toho po celém městě existuje spousta prázdných parcel a domů určených k demolici. Před několika lety
mí studenti prozkoumali pět čtvrtí města New York
a nalezli nejméně 120 opuštěných míst čekajících na
změnu, z nich mnohé by mohly přinést vertikální farmy lidem, kteří je potřebují nejvíce, jmenovitě obyvatelům vnitřního města, neoplývajícího právě dostatkem služeb. Nespočet podobných míst existuje ve
městech po celém světě. A kromě toho, střechy budov
jsou k dispozici všude.
Jednoduché počty, někdy používané jako kritika
konceptu vertikálních farem, ve skutečnosti prokazují
jejich životaschopnost. Typický blok na Manhattanu
obvykle zaujímá asi asi pět akrů (2 hektary). Kritici říkají, že třicetipatrová budova by tedy poskytla pouze
150 akrů (60,7 ha), což není mnoho ve srovnání s venkovními farmami. Musíme si však uvědomit, že dozrávání úrody by uvnitř mohlo probíhat celoročně. Například hlávkový salát lze sklízet každých šest týdnů a dokonce i pomalu rostoucí plodiny jako kukuřice nebo
pšenice (tři až čtyři měsíce od zasetí po sklizeň) by
mohly být sklízeny třikrát až čtyřikrát do roka. Kromě
toho speciální odrůda trpasličí kukuřice, vyvinutá pro
NASA, zabírá mnohem méně místa než běžné odrůdy
a je vysoká pouze 60 až 90 centimetrů. Trpasličí pšenice je také malá svým vzrůstem, ale bohatá svou nutriční hodnotou. Rostliny by tedy mohly být sázeny blíž
k sobě, což by zdvojnásobilo výnos na hektar, a v jednom podlaží by se mohlo pěstovat několik vrstev trpas-
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ličích plodin. Několikaúrovňové držáky na rostliny,
umožňující maximálně využít prostor, se již dnes využívají u některých hydroponicky pěstovaných plodin.
Zkombinujeme-li tyto faktory do hrubého výpočtu
– řekněme, že každé podlaží vertikální farmy nabízí
čtyři sklizně, zdvojnásobíme-li hustotu sázení rostlin
a uvažujeme-li o dvou vrstvách rostlin na podlaží – dostaneme násobicí faktor 16 (4 ´ 2 ´ 2). Třicetipodlažní
budova, zaujímající jeden městský blok, by tedy mohla
vyprodukovat 2400 akrů (971 ha) potravinových plodin ročně (30 pater ´ 5 akrů ´ 16). Podobné jednoakrové jednopodlažní zařízení na střeše nemocnice nebo
školy by mohlo osazenstvu budovy dole poskytnout
6,5 ha potravin. Růst plodin by samozřejmě mohl být
ještě více urychlen, například 24hodinovým osvětlením, ale prozatím na to nebudeme spoléhat.
Uvedená čísla však mohou být násobena ještě dalšími faktory. Sucha a záplavy každý rok zničí úrodu celých okresů Amerického Středozápadu. Studie navíc
ukazují, že třicet procent sklizně je ztraceno díky chorobám a škůdcům během skladování a přepravy. Většinu těchto problémů by městské farmy eliminovaly, protože v důsledku silné poptávky by produkty mohly být
prodávány prakticky v reálném čase a přímo na místě.
A nezapomínejme ani na to, že bychom z velké části odstranili největší hříchy venkovského zemědělství: umělá hnojiva ve vodě, emise z fosilních paliv a ztrátu přirozené lesnaté a travnaté krajiny.
Druhá otázka, kterou často dostávám, se týká nákladů na energii a vodu pro velké vertikální farmy.
ú n o r 2 010

zdroj: Hollis Graphics (skleník); zdroj: Eurofresh Farms (letecký pohled)

FARMY EUROFRESH o rozloze 128,7
hektarů v arizonském Willicoxu,
pěstují rajčata, okurky a papriky
hydroponicky už více než dekádu
a jsou důkazem, že technologie
halového zemědělství může být
efektivní i ve velkém měřítku.

Z tohoto pohledu je kriticky důležitý výběr lokality (což
není překvapivé). Vertikální farmy na Islandu, v Itálii,
Novém Zélandu, Jižní Kalifornii a některých částech
Východní Afriky by mohly využívat výhod všudypřítomné geotermální energie. Do pouštních krajů spalovaných sluncem (na Americkém Jihozápadě, Blízkém
východě a mnoha oblastech Střední Asie) by se zase hodily dvou- až tříposchoďové stavby, 50 až 100 metrů široké, ale několik kilometrů dlouhé, které by maximálně využily přirozené sluneční světlo pro růst rostlin a
pro fotovoltaickou výrobu elektřiny. Oblasti se stále vanoucími větry (většina pobřežních zón, Středozápad
USA) by zase mohly využívat větrnou energii. A ve
všech oblastech by spalovaný rostlinný odpad z pěstovaných plodin mohl vyrábět elektřinu nebo být přeměňován na biopalivo.
Jeden možný zdroj vody a energie je ovšem stále přehlížen, ačkoli je ve skutečnosti velmi cenný. Komunity
vynakládají spoustu energie a peněz jen na to, aby se ho
bezpečně zbavili. Mluvím o kapalném komunálním
odpadu známém pod označením „černá voda“ (odpadní voda z toalet obsahující fekálie a moč). Obyvatelé
města New York ho produkují každý den 3,7 miliard litrů. Město vynakládá enormní sumy na jeho vyčištění
a výslednou „šedou vodu“ (přečištěnou ale nikoli pitnou) pak vypouští do řeky Hudson. Tato voda by však
mohla zavlažovat vertikální farmy. Pevné meziprodukty, bohaté na energii, by mezitím mohly být spalovány
a elektrická energie by také napájela vertikální farmy.
Jedno typické lejno vydá při spálení v kalorimetrické
bombě 300 kilokalorií energie. Extrapolujeme-li to na
8 miliónů obyvatel New Yorku, je teoreticky možné získat ročně nejméně 100 miliónů kilowatthodin elektřiny jen ze samotného tělesného odpadu, což stačí na pohon čtyř 30patrových vertikálních farem. Podaří-li se
tento nepříjemný odpadní materiál přeměnit na užitečnou vodu a energii, život ve městě se stane mnohem
efektivnějším.
Počáteční investice budou ovšem vysoké, než se experti naučí, jak co nejlépe spojit nejrůznější nutné systémy. Tato finanční náročnost je také důvodem, proč
musíme nejprve postavit menší prototypy vertikálních
farem, na kterých získáme potřebné praktické zkušenosti – stejně jako je tomu u všech nových technologických aplikací. Výroba obnovitelné energie přímo v místě její spotřeby by neměla být dražší než používání drahých fosilních paliv pro velké stroje, které orají, sejí a
sklízejí úrodu (a přitom zároveň emitují velké objemy
škodlivých nečistot a skleníkových plynů do atmosféry). Dokud nezískáme provozní zkušenosti, je obtížné
předpovědět, nakolik může být vertikální farma zisková. Konečným cílem by samozřejmě mělo být vyrábět
potraviny levněji než jsou současné ceny v supermarketech, čehož by mělo být dosaženo hlavně tím, že lokálně pěstované potraviny nebude potřeba převážet na
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PROBLÉMY
Několik překážek by mohlo
zbrzdit rozvoj městského
zemědělství, avšak všechny
jsou řešitelné.
Získání dostatečného počtu
opuštěných městských parcel
a plochých střech na budovách
pro provozování halového
zemědělství.
Přeměna komunálních odpadních vod na vodu využitelnou
pro zavlažování.
Získání levného zdroje energie
pro cirkulaci vody a vzduchu.
Přesvědčit městské architekty,
investory, developery, vědce a
inženýry k vybudování menších
prototypů farem, které by sloužily k praktickému odzkoušení
a vyřešení různých problémů.

➥ Chcete-li

vědět více:

Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth.
Mathis Wackernagel a William Rees.
New Society Publishers, 1996.
Cradle to Cradle: Remaking
the Way We Make Things.
William McDonough a Michael
Braungart. North Point Press, 2002.
Growing Vertical.
Mark Fischetti, Scientific American
Earth 3.0, díl 18, č. 4, strany 74–79;
2008.
University of Arizona Controlled
Environment Agricultural Center:
http://ag.arizona.edu/ceac
Vertical Farm: The Big Idea That
Could Solve the World’s Food,
Water and Energy Crises.
Dickson Despommier. Thomas Dunne
Books/St. Martin’s Press (v tisku).

druhý konec země nebo světa, ale spotřebují se přímo
v místě výroby.

Přání

Je to už pět let, co jsem poprvé uveřejnil několik všeobecných úvah a hrubých náčrtů vertikálních farem na
webových stránkách, které jsem dal dohromady (www.
verticalfarm.com). Od té doby stránky budily pozornost stále více architektů, inženýrů, designérů a oficiálních organizací. Mnozí developeři, investoři, starostové a městští architekti jsou dnes zastánci těchto myšlenek a projevují velký zájem o vybudování skutečného
prototypu výškové farmy. Byl jsem osloven městskými
plánovači v New Yorku, Portlandu v Oregonu, Los
Angeles, Las Vegas, Seattlu, Surrey v Britské Kolumbii, Torontu, Paříži, Bangalore v Indii, Dubaji, Abu
Dhabi, Incheonu v Jižní Koreji, Šanghaji a Pekingu.
Technologický institut v Illinois dnes vypracovává
detailní plány pro Chicago.
Všichni tito lidé si uvědomují, že pokud chceme zajistit spolehlivé zdroje potravy pro příští generace, musíme co nejdříve jednat. Kladou zároveň tvrdé otázky
ohledně nákladů, návratu investic, využití energie a
vody a potenciálních výnosů plodin. Dělají si starosti
s možnou korozí strukturních nosníků budovy díky
vlhkosti, s energií pro rozvádění vody a vzduchu a s
úsporami z velkovýroby. Podrobně odpovědět na
všechny tyto a další otázky bude vyžadovat spoustu
přemýšlení a práce inženýrů, architektů, halových agronomů a obchodníků. Snad by nějací mladí nadějní
inženýři a ekonomové mohli začít s prvními odhady.
Díky mým webovým stránkám a internetu se iniciativa za vertikální farmy nyní ocitla v rukou veřejnosti. Její úspěch nebo selhání teď závisí pouze na
těch, kdo postaví první prototyp farmy a kolik svého
času a úsilí tomu věnují. Neslavný projekt uzavřeného
ekosystému Biosféra 2 u arizonského Tusconu, který
byl v roce 1991 poprvé osídlen 8 lidmi, je tím nejlepším příkladem, jak nepostupovat. Příliš velká budova,
bez ověřených pilotních projektů, bez znalostí toho,
kolik kyslíku dokáže absorbovat stále tuhnoucí cement v masivních základech. (Arizonská univerzita
nyní získala práva na prozkoumání možného budoucího potenciálu konstrukce.)
Pokud mají vertikální farmy uspět, jejich plánovači se musí vyhnout chybám tohoto a dalších podobných nevědeckých dobrodružství. Novinky jsou zatím
slibné. Podle předních expertů na ekoinženýrství,
jako je například Peter Head, ředitel globálního plánování v Arupu, mezinárodní designérské a konstrukční firmě sídlící v Londýně, by k postavení velké
účinně fungující městské vertikální farmy nebyly třeba žádné úplně nové technologie. Mnoho nadšenců se
proto začíná ptát: „Na co tedy čekáme?“ A já jim na to
nedovedu odpovědět.
■
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