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ABSTRAKT
Tato práce je výsledkem kvalitativního výzkumu, který sledoval proces stavby
soběstačného domu typu Zeměloď (Earthship) v širším centru Prahy. V této práci
využívám přístupy ekologické antropologie Tima Ingolda, které mi umožňují sledovat
proudy materiálního toku a směny jak v rámci chodu hotového domu tohoto typu, tak
v průběhu výstavby konkrétního domu Zeměloďky Anděl. Soustředím se na procesy, které
výstavbu tohoto experimentálního domu provázejí a na nichž se podílí kromě lidí také
neživé prvky a materiály a přírodní elementy prostředí, ve kterém stavba vzniká a jehož je
nedílnou součástí. S pomocí Ingoldova konceptu síťoviny zjišťuji, že Zeměloď je živoucí a
dynamický organismus, který je napojený na své životní prostředí a se svým stávání se
zapojuje do různorodých společenských procesů. Stavba svou materialitou naviguje
jednání stavitelů a obyvatel a vede je ke změně stylu života a každodenních praktik
směrem k udržitelnější spotřebě.

ABSTRACT
This thesis is based on a qualitative research which followed the construction process of a
self-sustaining house Earthship that is located in the larger centre of Prague. I am making
use of Tim Ingold´s approach of ecological anthropology which allows me to track the
lines of the material flow and the exchange of materials which take place within the house
and during the construction process of the Prague Earthship. Apart from humans there are
other actants involved in these construction processes, that is non-human materials and
elements of the natural environment which the building is an integral part of and which it is
embedded in.With the help of the Ingold´s concept of meshwork I interpret the Earthship
as a living and dynamic organism, which is connected to its environment and which is
through its becoming involved in various social processes. The materiality of the building
navigates actions of its builders and residents and directs them to changing their life style
and everyday practices towards more sustainable consumption.
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Zeměloďka jako síťovina materiálního toku: Etnografie výstavby soběstačného
domu

Úvod

„Nyní vidíme, že vzduch, oceán a půda jsou mnohem víc než jen prostředí, ve kterém
žijeme; jsou součástí samotného života. … Když přemýšlíme o důsledcích našeho členství
v tomto velkolepém společenství žijících věcí, mnoho z nich nás může uklidnit, mnoho
vyděsit. Možná v Gaie hrajeme roli jejích smyslů a nervového systému.1 Skrze naše oči
poprvé spatřila svou spravedlivou tvář a v našich myslích došla k uvědomění sebe sama.
Opravdu sem patříme. Země je více než jen domov, je to žijící systém a my jsme jeho
součástí.“ James Lovelock2
První řádky této práce citují chemika a environmentalistu Jamese Lovelocka, který
ve spolupráci s mikrobioložkou Lynn Margulis v 70. letech 20. století formuloval tzv.
hypotézu Gaia. Tato teorie říká, že organismy a jejich anorganické okolí na Zemi na sebe
navzájem působí a tvoří tím samoregulační, komplexní systém, který pomáhá udržovat
podmínky pro život na planetě. Principy této teorie se dnes ujaly například v
oblasti biochemie a ekologie a inspiraci k analogiím a interpretacím v ní našly například
sociální a politické vědy. Teorie byla ale také kritizována především za to, že je příliš
teologicky laděná nebo že jde proti principům přírodního výběru. Navzdory kritikám a
kontroverznosti tohoto principu zde o Gaie píši a to proto, že tato teorie podnítila myšlení o
planetě jako o integrovaném systému, a protože ji převzal a přeformuloval také Bruno
Latour, francouzský filozof, antropolog a sociolog vědy a technologií, jehož myšlenkami je
tato diplomová práce inspirovaná. Podle Latoura (in Davis, Turpin, 2015) byla Gaia v 70.
1

James Lovelock definuje Gaiu jako: komplexní entitu zahrnující Zemskou atmosféru, biosféru, oceány a
půdu. Jde o totalitu ustavující kybernetický systém, který zajišťuje optimální fyziké a chemické prostředí pro
život na naší planetě. Dostupné z: <http://environment-ecology.com/gaia/70-gaia-hypothesis.html>. [cit. 2. 6.
2015]
2

James Lovelock, What is Gaia? Dostupné z: <http://ecolo.org/lovelock/what_is_Gaia.html>. [cit. 1. 4.
2015]
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letech, kdy koncept uvedl James Lovelock, vědě vesměs lhostejná. Zájem o ni probudily až
debaty o nástupu nové epochy Antropocénu.3 Paul Crutzen (Crutzen, Stoermer, 2000;
Crutzen, 2002), atmosférický chemik, který termín popularizoval, považuje vliv lidského
chování na zemskou atmosféru za natolik významný, že navrhuje označit moderní dějiny
lidstva za nové geologické období. Antropocén, jehož počátek někteří spojují
s průmyslovou revolucí, jiní s neolitickou, zatím jako oficiální název pro současnou
epochu schválen nebyl, výzkumná skupina (AWG) zabývající se důkazy prokazujícími či
popírajícími nástup této éry bude prezentovat konečné rozhodnutí na Mezinárodním
geologickém kongresu 2016.4 Přesto někteří vědci používají termín Antropocén již nyní,
Latour je jedním z nich.
Gaia je s nástupem Antropocénu podle Latoura (in Davis, Turpin, 2015) s osudem
člověka propojena natolik, že už nám lhostejná být nemůže. Termínem Gaia Latour
(2013b) označuje entitu složenou z řady vzájemně spojených, ale neřízených procesů.
Stejný pojem užívá také v souvislosti s obtížemi, které nastávají při snaze popsat všechny
aktéry, kteří svým propojením tvoří život na planetě. (Latour in Davis, Turpin, 2015)
Antropocén je pak podle něj urychlením či zvýrazněním jednoho z těchto propojení,
propojení člověka s Gaiou. V této epoše, do které jsme možná již vstoupili nebo teprve
vstupujeme, je člověk hlavní geologickou silou. Jak tvrdí Bronislaw Szerszynski (2013),
lidé vybaveni technologiemi dnes humanizují planetu neuvěřitelným tempem. Člověk, píše
Szerszynski, přeměnil více než polovinu zemského povrchu, upotřebil přes polovinu
dostupné pitné vody, využil kolem čtvrtiny celosvětové roční produkce biomasy a fixuje
z atmosféry více dusíku než všechny ostatní žijící entity dohromady. Podle Latoura (in
Szerszynski, 2013) potřebujeme koncept jednání, který by odpovídal nové situaci, takový,
v němž jednáme na základě toho, že planeta činí, a naopak planeta jedná, protože konáme
my. Latour (2013b) říká, že neexistuje spor mezi klimatology a popírači klimatické změny,
ale mezi těmi, kteří zůstávají věrni tradičnímu pojetí politiky striktně oddělené od vědy, a
těmi, kteří si uvědomili, že tato stará politická epistemologie ve výsledku politiku i vědu
oslabuje. Právě to podle Latoura (2013b: 5) odlišuje uspořádání Holocénu a Antropocénu.
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Termín Antropocén byl užíván již v 60. letech 20. století vědci Sovětského svazu k označení geologického
období Čtvrtohor zahrnujících posledních 2,6 milionů let. Nový obsah dal tomuto termínu v 80. letech 20.
století ekolog Eugene F. Stoermer. Posléze byl pojem popularizován atmosférickým chemikem Paulem
Crutzenem. Dostupné z: <https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropocene>. [cit. 11. 2. 2015]
4

AWG je zkratka pro Anthropocene Working Group. Více informací o činností této výzkumné skupiny
dostupné z: <http://quaternary.stratigraphy.org/workinggroups/anthropocene/>. [cit. 12. 2. 2015]
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V Antropocénu bychom si měli uvědomit, že věda i politika jsou aktivity otevřené
pochybnostem a revizím a že nejlépe budou fungovat společně. „Bez nástrojů vědy nebude
organizovaná společnost nikdy vědět, kolik nových entit musí brát v potaz. A bez politiky
společnost nepozná jak seřadit, ohodnotit a protřídit nezměrný počet aktérů, se kterými
musí progresivně sestavit společný svět – toto je definice politiky-s-vědou, kterou
navrhuji.“ (Latour, 2013b: 7) Současná ekologická krize ukazuje, že představa lidského
„ovládání“ přírody bez odezvy „ovládaného“ je iluzí. Antropocén, ať už epocha oficiálně
přijatá nebo ne, se jeví jako čas, kdy by lidé měli uznat, že nemohou jednat v izolaci od
ostatních elementů a entit tvořící tento svět. Podle Latoura (2014: 17) je nyní naším
úkolem distribuovat a přiznat schopnost jednání všem organismům a částem tvořícím tento
svět. Místo Antropocénu jako epochy světa lidí na jedné straně a jednotné přírody na straně
druhé, upozorňuje Latour (2013a), je dnes naléhavě nutné nahlížet svět jako domov
„pozemšťanů“ (Earthbounds), kde to, co bývalo lidské a to, co bývalo přírodní, je natolik
spletené dohromady, že již není možné rozlišit jedno od druhého.
S konceptem Antropocénu a s tvrzením, že lidské jednání je hlavní geologickou silou
ovlivňující podobu Země přichází neodvratně otázka zodpovědnosti. My, jakožto lidé žijící
(možná) v Antropocénu, nejsme jednotní, a proto nemůžeme říci, že má globální
oteplování antropický původ. Jak píše Latour (2014), indiáni v Amazonském pralese
nemají s urychlením klimatických změn nic moc společného, stejně tak jako obyvatelé
slumu v Bombaji. Zodpovědnost za ekologickou krizi je rozprostřena nerovnoměrně. A
souhlasím s Latourem (tamtéž) také v tom, že je bohužel velice nepravděpodobné, že
rozměr našeho ohrožení bude zázračně fungovat jako jakýsi magnet, který by pomohl
sjednotit lidi světa v jednoho společného politického aktéra. Sama kolem sebe vidím, že
současná planetární krize klimatické změny či globálního oteplování vyvolává různorodé
odezvy mezi jednotlivci i vládami. Škála reakcí je široká, od odmítání a nezájmu přes laxní
uznání k odhodlání ke změně a aktivismu. O propukající klimatické katastrofě se ví,
důkazy o ní vědci šíří mezi celou společnost, reakce člověka na ni je však v poměru
k hrozícím dopadům příliš malá. Přesto se snahy o řešení či zmírnění ekologické krize
v různých podobách promítají do každodenního života člověka. Při nákupu v obchodě si od
prodavačky za kasou nevyžádám plastovou nákupní tašku, snažím se nakupovat potraviny
bez obalů, recykluji, čím dál častěji upřednostňuji oblečení z druhé ruky, potraviny si
raději koupím od českého farmáře než od anonymního dodavatele ze vzdálených krajin.
Hesla jako úspora, šetrnost, soběstačnost či eko se na mě hrnou ze všech stran. Někteří lidé
6

přehodnocují své dosavadní chování a hledají alternativy, které by tolik nezatěžovaly
životní prostředí a které by možná zároveň ulevily i našemu svědomí.
Radikálním aktivismem reagujícím na současnou ekologickou krizi je také koncept
či idea zcela soběstačných domů - Zemělodí (Earthship). Šetrnému stavebnictví se dnes
dostává velké pozornosti a člověk bažící po stavbě ekologického domu má na výběr
z pestré škály různých typů budov, mezi nimiž je Zeměloď dnes tou nejsoběstačnější. Mé
zaujetí Zeměloděmi začalo po zhlédnutí dokumentárního filmu o jejich tvůrci, architektu
Michaelu Reynoldsovi, a jeho boji za prosazení konceptu těchto staveb mezi širší veřejnost
ve Spojených státech.5 Do České republiky tuto stavbu přijel představit samotný Reynolds.
Pod jeho dohledem byla v květnu 2012 postavena poblíž Sázavy modelová stavba
Zeměnka, která měla jako první budova tohoto typu ve střední Evropě sloužit k testování
chodu těchto obydlí v našich klimatických podmínkách.6
Skutečný začátek mé cesty k blízkému poznání těchto staveb pak začal na počátku
roku 2013, kdy jsem několika kliknutími na levé tlačítko počítačové myši otevřela Míšinu
a Honzovu webovou stránku. Míša s Honzou se zúčastnili čtyřměsíční stáže v Novém
Mexiku s Michaelem Reynoldsem a jeho týmem a pomáhali také se stavbou Zeměnky u
Sázavy.7 Společně s kamarádem Hynkem se, odhodláni rozšířit ideu těchto staveb
v Čechách, rozhodli postavit jednoduchý model Zemělodě v centru Prahy. Příprava
pozemku, který se rozléhá na jedné zahradě v zahrádkářské kolonii poblíž rušného
pražského Anděla, začala na podzim roku 2012. Osobně jsem se s Míšou, Honzou,
Hynkem a několika dalšími nadšenci seznámila v březnu 2013, kdy byly práce i komunita
teprve na svém počátku. V té době se zrodilo mé rozhodnutí pokusit se proniknout k dnes
velice aktuálnímu tématu soběstačnosti a ekologie skrze vznikající stavbu Zemělodě.

5

Dokument o Michaelu Reynoldsovi Garbage Warrior byl natočen roku 2007. Dostupný z:
<https://www.youtube.com/watch?v=Jnkv_qj1xUc>. [vid. 20. 4. 2015]
6

Ačkoliv dům byl postaven již před třemi lety, stavba stále není dokončena, převážně jde o nedostatky
v interiéru. Evropské centrum Zeměloď, které Zeměloď vlastní a spravuje, by mělo po dokončení sloužit jako
informační a vzdělávací centrum soběstačných staveb. Zeměnkou se v této práci zabývat nebudu, považuji
však za nutné ji zde alespoň takto krátce představit. Dostupné z: <http://www.zemelod.cz/cz/zemelod.html>.
[cit. 14. 9. 2015]
7

V Taosu (v Novém Mexiku) se nachází území, na kterém Earthship Biotecture, organizace založená
Michaelem Reynoldsem, pracuje na výstavbě těchto obydlí. Rozlehlé území slouží k experimentální výstavbě
různých druhů staveb typu Earthship.
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Akademické práce zabývající se fenoménem Zemělodí v České republice chybí.
Zmínit mohou pouze diplomovou práci Lindy Dvořáčkové (2014), která popisuje převážně
jen systémy a technologie použité v Zemělodích, jak je líčí sám Reynolds, a pouze
závěrečnou část práce věnuje možnostem realizace tohoto konceptu v podmínkách české
legislativy a místního klimatu. Podle mého názoru se těmto stavbám v našich
akademických kruzích nedostává takové pozornosti, které by si pro svou provázanost
s ekologickou krizí současnosti zasloužily, a ve své práci chci proto nabídnout
antropologický náhled na fenomén Zemělodě. Pokud bych zůstala věrná mainstreamovým
přístupům v sociálně vědním výzkumu, svou pozornost bych upřela téměř výhradně na lidi.
Analyzovala bych jejich chování, motivace, hodnoty a vztahování se jeden k druhému,
popřípadě k věcem. Zajímala bych se o jejich interpretace zkoumané reality nebo o to, jak
je stavba Loďky sociálně konstruovaná. Inspirována teorií aktérských sítí (ANT), jejímž
předním představitelem je výše zmíněný Bruno Latour (1988, 1996), dám však slovo vedle
lidí také dalším entitám. ANT uznává, že lidské jednání utváří a tvaruje materiální svět,
mimo to však i neživým objektům přiznává sílu tvarovat lidská těla a sociální sféru. Tyto
vzájemné interakce mezi mimolidským materiálním světem a světem lidí jsou tak zásadní,
že je podle ANT nemyslitelné povyšovat lidi nad jiné aktéry a naopak. Proto jsou všichni
konceptualizováni jako rovnocenně důležití v heterogenní síti vazeb a jsou to právě tyto
sítě (nikoliv jednotliví aktéři samotní), které utvářejí společnost (Latour, 1996). Přístup
Bruna Latoura mi v této práci poslouží jako základna mého přemýšlení o zkoumané realitě.
Tuto myšlenkovou platformu se dále pokusím rozvinout studiemi Tima Ingolda (2000,
2011, 2012, 2013), britského antropologa, který své výzkumy zasvětil především
ekologickým přístupům v antropologii, vztahu člověka a zvířete a způsobům vnímání
životního prostředí. Ingoldovo a Latourovo uvažování o realitě je v mnohém paralelní.
Latourova realita je tvořena vazbami mezi živými a neživými prvky, ta Ingoldova vzniká
vzájemným prolínáním mezi danými entitami. Ingold, stejně jako Latour, svou pozornost
zaměřuje vedle lidí i na jiné než lidské organismy a neživé věci, odmítá navíc vymezení
sociality jen v rámci stejného druhu a navrhuje uznat společenskost jakýmkoli druhům
bytostí, lidským i nelidským. Neboť, jak píši výše, se v této diplomové práci prolínají
myšlenky obou těchto zmíněných vědců, paralely a nesoulady v jejich přístupech popíši
čtenáři detailněji v úvodu k první kapitole.
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Ve své práci tedy navazuji na teorii aktérských sítí a primárně na myšlenky Tima
Ingolda o vztahování se k životnímu prostředí, pokouším se přitom ukázat, jak může
aplikace těchto přístupů rozšířit naše uvažování o domech a jejich stavbě, konkrétně o
zcela soběstačném domě a jeho experimentální stavbě v centru Prahy. Musím také
podotknout, že antropologické a sociologické práce týkající se domů a jejich role ve
společnosti, které by stavěly na symetrickém přístupu a tedy překonaly striktní rozdělování
na objekt a subjekt, přírodu a společnost, jsou také stále poměrně vzácné. Přehled těchto
prací přináší Richard Vokes (2013) uvádějící výčet autorů (Morgan, 1881; Mauss,
Beuchat, 1979 (1906); Van Gennep, 1960 (1909); Bourdieu, 1970 a další), kteří se zajímají
o fenomén domů nebo se ho alespoň okrajově dotýkají a kteří ve studiích věnovaným
těmto objektům často považují sociální oblast pouze za působiště lidí a dům reprezentují
jen jako objekt, na který je tato skutečnost projektována, nebo jako prostor, ve kterém se
odehrává (Vokes, 2013: 528). Tyto interpretační rámce se pokusil překročit například
Daniel Miller se svou výzkumnou skupinou na Londýnské univerzitě (UCL). Ve sborníku
Home Possesions (2001a), jenž obsahuje etnografické studie z Evropy, Východní Asie a
Kanady ukazují, že budovy mohou sociální formy různými způsoby narušovat a upozorňují
na kontradikce a disharmonie ve vztahu mezi lidmi a jejich domy (Miller 2001b: 10 in
Vokes, 2013). Miller uznává, že obyvatelé domů někdy vnímají, že jejich domy a
materialita jejich domácností mají určitý stupeň agency, tedy schopnost některé procesy
umožňovat a jiným bránit. Podobnému závěru dospěl také Alfred Gell (1998), ten přispěl
pojmem „rozšířená osobnost“ (distributed personhood), s jehož pomocí by se na domy
dalo pohlížet jako na jakési zástupce záměru, se kterým byly postaveny, a na objekty
neustále připomínající přítomnost druhých, ne nutně jen lidí, ale především svých
designerů, stavitelů a předešlých obyvatel.
Stejně jako Vokes i já si však myslím, že symetrický přístup k realitě nabízí pohled,
který výše zmíněné přístupy posune ještě o krok dále. To ve své diplomové práci Hybridní
geografie domácností ukazuje také Zuzana Rousová (2013). Autorka, inspirována kromě
jiných (např. Latour, 1987, 2003; Guggenheimn, 2010, 2011) také Ingoldem (2000)
vycházela z předpokladu, že lidé nejednají „nad“ fyzickým prostředím, ale v jeho rámci,
jsou jeho nedílnou součástí. Rousová se zaměřila na materialitu domácností tří
alternativních obydlí (konkrétního pasivního domu, jurty a hausbótu), ta dle ní implikuje
množství procesů, které pohybují s aspekty, jež přesahují její fyzické vymezení. Kromě
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toho, že jsou domy svým upoutáním ke konkrétnímu místu vystaveny různým užíváním a
interpretacím, mají i své vlastní materiální životy, které lidé nemohou plně kontrolovat.
Dvě klíčové inspirace této práce jsou tedy myšlenky Bruna Latoura a Tima Ingolda.
Na Zeměloď na Andělu proto pohlížím jako na fenomén tvořený prolínáním lidských a
nelidských prvků. Ačkoliv lidé zastávají významnou roli při tvorbě a provozu Zemělodě,
snažím se vyhýbat redukcionismu a tvrdím, že důležitě zasahují také prvky další,
materiální i nemateriální povahy, které se s lidmi proplétají ve vzájemných vztazích.
Stavbu budu, inspirována Latourem, nahlížet jako proces, událost spojující interakce
různých aktérů, živých i neživých, v různých časech a prostorech. Působení Loďky tak
neomezuji jen na území, kde je její stavba realizována, ale napříč prací sleduji, jak se
v různých formách promítá i v časoprostorech mimo hranice pozemku. Tato práce si tedy
dává za cíl, kromě přiblížení konceptu soběstačného bydlení českému čtenáři, nahlédnout
fenomén Zemělodí optikou symetrického přístupu, který nám odhalí vazby mezi lidmi,
vznikajícím domem, neživými materiály, přírodními živly a dalšími entitami. Napříč touto
prací sleduji stavbu Zemělodě na Andělu od prvních návrhů stavby až po její realizaci. V
návaznosti na postupy Rousové budu pak i já stopovat přesahy a trajektorie, po kterých se
pohybují lidé, myšlenky, materiály, přírodní a jiné živé elementy v obydlích typu
Zemělodě a na konkrétní stavbě Zeměloďky, a které vykazují různé vlastnosti, implikující
různé podoby reality. A troufám si říct, že to budou především body střetu a nesnadné
přechody, jež se stavbě postavily do cesty, které o projektu Zemělodě u Anděla a jeho
realizaci v našich podmínkách vypoví nejvíce.

K metodě výzkumu
Na zahradu u Anděla jsem začala docházet na jaře roku 2013 a přímo se podílet na
výstavbě domu. Kromě zapojení manuálního mi byl umožněn i přístup na interní
organizační schůzky stavitelů. Zúčastněné pozorování, které trvalo přes dva roky a které se
neodehrávalo jen na pozemku stavby, ale také na dalších místech v Praze, kde se konaly
přednášky prezentující projekt, jsem pak doplňovala volně vedenými rozhovory s lidmi
především přímo na stavbě. Brzy jsem totiž zjistila, že manuální práce a „klábosení“ jdou
ruku v ruce. Hovory jsem tak vedla jak s organizátory stavby na Andělu, tak s dalšími
lidmi, kteří se do realizace stavby zapojovali nebo kteří se o projekt zajímali. Velké
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množství materiálů čerpám také ze sociálních sítí, skrze něž probíhala většina komunikace
mezi jednotlivými staviteli. Byl mi umožněn také přístup k virtuální kanceláři skupiny, kde
se především v počátcích organizovalo vše kolem stavby. Na sociálních sítích a webových
diskuzích dále čerpám také informace o tom, jak vnímají projekt Zeměloďky někteří čeští
uživatelé, kteří do projektu nejsou aktivně zapojeni. Informace o konceptu stavby typu
Earthship pak získávám převážně z oficiálních webových stránek organizace Earthship
Biotecture, ale také ze seminářů, knih sepsaných architektem Reynoldsem (1990, 1991,
1993) a od zkušenějších organizátorů stavby.8
Stěžejní pro sepsání této práce zůstává však má praktická zkušenost na stavbě, kde
jsem naslouchala také aktérům nelidským, sledovala jsem trajektorie materiálů, jejich
přeměny a prolínání, směnu mezi nimi a lidmi. Na vlastní kůži jsem pocítila propojování
své lidské síly s nástroji a různými hmotami, sledovala jsem své vlastní zásahy do
zkoumané reality. Jak by řekly Butler či Gibson-Graham (in Rose, 1997: 17) výzkumník,
zkoumaný a výzkum se utvářeli navzájem. Představa, se kterou jsem k výzkumu zpočátku
přistoupila, se s bližším poznáváním skupiny kolem projektu a Loďky samotné měnila.
Měsíc po měsíci jsem nabývala nové teoretické i praktické znalosti o soběstačném
stavitelství, ty postupně měnily můj pohled na zkoumaný fenomén sestávající z lidí i aktérů
nelidských. Stejně jako Gibson-Graham (in Rose 1997: 315) proto pojímám výzkum jako
konstitutivní jak pro mne jako výzkumníka, tak pro další zúčastněné a v této práci si
nekladu za cíl přinést znalosti kompletní, univerzálně použitelné a nezpochybnitelné, ale
jak píší Haraway a Harding (in Rose, 1997: 307), jen omezené, specifické a částečné. Jinak
tomu ani být nemůže, neboť znalosti jsou situované, tedy poznamenané svým původem a
záleží na tom, kdo je vytvořil. Jsem vymezena časem a lokalitou a zkoumám konkrétní
stavbu a konkrétní lidské jedince a nelidské prvy s ní spojené. Čtenáři této práce proto
podávám jen částečnou perspektivu na probírané téma, pohled z mé pozice, pohled
vtělený.

8

Oficiální webové stránky Earthship Biotecture jsou dostupné z: <http://earthship.com/>. [cit. 5. 4. 2015]
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Seznámení se Zeměloděmi a Zeměloďkou
Na tomto místě čtenáři práce alespoň krátce představím ony stavby se záhadným
názvem Earthship. Tyto domy začal již před více než čtyřiceti lety, v sedmdesátých letech,
stavět americký architekt Michael Reynolds. Jeho vizí bylo vytvořit dům, který by byl
soběstačný, zkonstruovaný z lokálních materiálů a který by co nejvíce využíval materiálů
recyklovaných. Dalším požadavkem byla nezávislost těchto domů na sítích, tedy na
veřejných poskytovatelích energií a paliv. Místo toho se domy měly spoléhat na
obnovitelné přírodní zdroje energie. Konečně měla být konstrukce tohoto domu nenáročná
a to do té míry, aby si ho mohl postavit kdokoliv, aniž by musel mít speciální stavitelské
dovednosti.
„Jako občan země…
mám plné právo…
sbírat vodu z nebe
pěstovat ve vlastním obydlí svou potravu
sklízet energii ze slunce a větru
uchovávat a recyklovat vlastní odpad na svém pozemku
žít ve svém příbytku pohodlně bez použití fosilních paliv
a schraňovat to, co jiní vyhodí, abych si z toho postavil vlastní domov.
Za obranu těchto práv a šíření poznání jak jich dosáhnout jsem ochoten zemřít.
Když by i dalších šest bilionů lidí sdílelo tento postoj…
přemohli bychom korporace, vlády a federální rezervní banky.
My, lidé, bychom vždy přežili.“ (blog Michaela Reynoldse, červen 2013)9

Své představy zhmotnil do podoby zcela soběstačných domů Earthship, které jsou
dnes považovány za nejekologičtější a nejekonomičtější samo-udržitelné stavby. Tyto
domy si samy produkují jídlo, sbírají vodu, vyrábějí si vlastní energii, elektřinu a vytápění
a nepotřebují ani odvod použité vody. Jsou to takové samostatně plující lodě, proto název
9

Dostupné z: <http://earthship.com/blogs/2013/06/as-a-citizen-of-the-earth/>. [cit. 5. 5. 2015]
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Earthship. Jak přesně soběstačnost domů funguje, přiblížím v rámci první kapitoly.
Nezávislost na centrálních rozvodech, které jsou v běžných domácnostech poskytovány
státem či různými korporacemi, osvobozuje obyvatele těchto obydlí od placení účtů za
provoz domu. Architekturu, kterou staví, nazývá Reynolds biotekturou (biotecture), neboť
představuje koncept, kde se architektura protkává s životním prostředím. Jak jsem již
zmínila, tyto stavby se staví již přes čtyřicet let, experimentuje se s použitím různých
materiálů a především se zkouší jejich odolnost a míra soběstačnosti v různých
klimatických podmínkách. Earthship Biotecture staví několik základních modelů
Zemělodí. Nejuniverzálnější je model globální, nejjednodušší takzvaný model „pro přežití“
(Simple Survivor), nejnověji pak architekti v EB pracují na modelech klenutých (Vaulted
model). Staví se ale i různé další varianty. Lidé, kteří jsou do stavby domu ochotni
investovat větší obnos peněz, si mohou nechat postavit Earthship na míru (Custom
Designs) nebo model kombinující prvky různých typů Zemělodí (Packaged model).
Motivací k vytvoření těchto domů byla pro Reynoldse mimo jinými také touha
poskytnout lidem cenově dostupné bydlení, kvůli kterému se nebudou muset zatěžovat
úvěry a půjčkami. To se u základních modelů Zemělodí vyplnilo, pokud chce ovšem
člověk dosáhnout stejného komfortu bydlení jako v konvenčních domech, cena roste a
výstavba Zemělodě se v takovém případě výrazně neliší od ceny klasického domu.
Náklady se však mohou vyšplhat ještě výše a to pokud si zájemce o tento způsob bydlení
zakoupí stavební plánky přímo od Reynoldse a jeho týmu nebo pokud si od nich nechá
postavit celý dům.
Přestože se koncept těchto staveb rozšířil i za hranice Spojených států, kde vznikl,
v Evropě je jeho rozšíření zatím nízké. Na virtuální mapě evropských Zemělodí jich dnes
napočítáme šestnáct (existují ale další, neoficiální stavby, které na mapě nejsou
vyznačeny).10 V České republice byla první stavba tohoto typu postavena v roce 2012.
Další stavby Zemělodí jsou v našich zeměpisných šířkách ve stádiu přípravy či stavby,
některé jsou hotové, ale z důvodů legislativních bariér je jejich vlastníci oficiálně jako
Zemělodě neprezentují. Tato práce se zabývá stavbou Zemělodě v širším centru Prahy,
která byla iniciována skupinou aktivistů nadšených pro ideje, které se v této stavbě odráží a
důsledky, které budova má jak pro své obyvatele, tak pro společnost a životní prostředí.
10

Virtuální mapa dostupná z:
<http://eebu.earthshipeurope.org/index.php?option=com_gmapfp&view=gmapfp&layout=categorie&catid=4
6&id_perso=2&Itemid=107>. [cit. 24. 9. 2015]
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Jedním z významných aktérů, ne-li tím hlavním, v mé práci je Loďka nebo také
Zeměloďka či oficiálně dnes Zeměloďka Anděl, proto bych zde ráda vyhradila místo pro
její představení. Pátrám v paměti, kdy přesně jsem její jméno zaslechla poprvé, možná to
bylo z úst Míši při mé první návštěvě zahrady, možná jsem o ní už před tímto setkáním
četla na Míšiných webových stránkách, kde se o ní snažila říci světu. Ať už je to jakkoliv,
začátkem roku 2013 byla Loďka vizí, představou plnou ideálů, nadšení, ale i obav, kterou
sdílela jen hrstka lidí. Loďka existovala ještě v další formě, jako tuhami popsané papíry,
tedy ve formě prvních plánů, které načrtli její tvůrci. (Obr. 1)

Obrázek 1: Jeden z prvních náčrtů Zeměloďky (Zdroj: Facebookový profil ZL Anděl)

Loďka, jak jsem se s ní seznámila já, byla představou o nezávislosti, vytržení se ze
stereotypních pravidel o způsobu bydlení a žití, ale také pravidel o způsobu a technikách
stavění domu a používání materiálů na jeho výstavbu. Loďka byla vidina ušetřených
peněz, kratší doby strávené v práci a většího množství volného času.
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„Já to řeknu v bodech bez omáčky a tu dovaříte. Na začátku Garbage Warriora
[pozn. dokument o M. Reynoldsovi] Mike říká, že chce zachránit svůj zadek. Já rád
pomáhám lidem, ale je to těžký, když řeším vlastní existenční věci. Takže nejdřív zachránit
prdel sobě a změnou svýho přístupu změnit, inspirovat a ovlivňovat okolí. Krátkodobě bych
rád snížil náklady na vlastní život a tím zvýším volnej čas svýho života. Mám přesně
spočítaný, o kolik snížím životní náklady, když budu bydlet v Zemělodi a fascinuje mě to.
Chci stavět, učit se a cestovat a roztahovat náruč těch myšlenek a postupně to šířit.”
(Pavel Ž., záznam ze schůze 23. 5. 2013)
Z představ a náčrtů začala Loďka postupem času dostávat další hmotné podoby.
Jménem se začalo odkazovat na jedno konkrétní místo. Šlo o pronajatou zahradu
v zahrádkářské kolonii u Anděla. Nenazývala se tak samotná zahrada, která se strategicky
pro potřeby Zemělodí nacházela v příkrém svahu s otevřeným výhledem na jihovýchod,
ale to, co na ní vznikalo. Zpočátku se tak odkazovalo k vykopané prohlubni ve svahu
zahrady. O několik měsíců později tento název neslo několik pneumatik vyplněných
udusanou hlínou vinoucích se na témž místě jako had. Dnes je Loďka zastřešený, ale
nedokončený domek, směs pneumatik, lahví, plechovek, dřeva, drátů, hlíny, jílu, štěrku,
písku, pletiva, igelitu, rostlin a dalších materiálů. Zeměloďka je dnes také ilegální stavba,
nepříjemný problém, kterým se musí zabývat pražští úředníci. Je symbolem vzepření se
pravidlům, zatím nenaplněná a stagnující vize vzdělávacího centra. Je experimentem
stavebním a sociálním.

Loďka jako organismus
V úvodu k této práci se čtenář dozvěděl, že primární inspirace pro přístup k tématu
své diplomové práce čerpám z myšlenek Bruna Latoura a Tima Ingolda. Považuji nyní za
nezbytné na tomto místě čtenáři nejdříve ujasnit, kde se přístupy těchto dvou vědců
prolínají a kde naopak narážejí na nesmiřitelné neshody. Oba, Ingold i Latour, se svou
prací snaží o překonání některých praktik, které v antropologii po dlouhou dobu
převládaly, jako je především stavění kultury či společnosti a přírody do vzájemné opozice
a přísné oddělování lidských a nelidských entit. Kromě lidí zahrnují tedy do svého
zkoumání i další aktéry, a to živé i neživé.
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Ještě než se dostanu k vymezení rozdílů mezi myšlenkami Latoura a Ingolda, krátce
nastíním odlišnou cestu, kterou se oba vydali a která se vine jiným směrem než hlavní
proud studií materiální kultury (např. Miller, 1987, 1995, 1998; Appadurai, 1986). Olsen
(2007: 580) a další (např. Ingold, 2000; Pinney, 2005; Brown, 2003) upozorňují, že studia
materiální kultury sice vyzdvihují věci jako důležité pro život lidí, ale pohlížejí na ně jako
na reprezentace něčeho jiného než věcí samotných, význam je do nich vždy vložen. Toto
pojetí manifestuje Appadurai (1986: 4) již v úvodu své studie, kde píše, že sociální věci
nemají jiný význam než ten, se kterým je lidské jednání, přisuzování a motivace spojí.
Olsen (2007: 585) tvrdí, že „ačkoliv jsme vždy „vhozeni“ do přímého, propleteného a
symetrického soužití s věcmi, stal se náš intelektuální život charakteristický tím, že se nás
od sebe snaží zcela opačné gravitační síly odtrhnout.“ Tato asymetrie dle Olsena uvrhla
sociální vědy do jakési kolektivní amnézie ve vztahu k přírodě a věcem, ty si pak vytvářejí
nereálnou představu o společnosti fungující bez zprostředkování artefaktů. Symetrický
přístup, ke kterému se kloní Latour i Ingold, na druhou stranu dle Olsena nevidí tyto
nelidské entity jen jako tiše sedící a čekající na to, až jim lidé přidělí sociálně ustavené
významy. Příroda a věci mají své vlastní jedinečné kvality a kompetence, které si s sebou
do našeho společného soužití samy přinesly. „Vlastnosti půdy a vody, kosti a kamene,
bronzu a železa se směnily s těmi lidskými“ (Olsen 2007: 587).
Takto se tedy liší studia materiální kultury od přístupu symetrického. Nyní si pojďme
nastínit konvergence a nesoulady mezi Ingoldovým a Latourovým uvažováním. 11 O to se
pokusil sám Ingold v knize Being Alive (Ingold, 2011b), kde v kapitole When Ant meets
Spider rozpoutal rozhovor mravence jako představitele ANT s pavoukem reprezentujícím
SPIDERa.12 Mravenec líčí svět, ve kterém žije, jako roj aktivit, přičemž sledováním linií
těchto aktivit popíšeme širokou síť, ve které je každý jedinec konkrétním uzlem. Aktérství
(agency), tedy to, co způsobuje, že se věci dějí, je přitom distribuováno mezi celou síť. Do
sítě může navíc patřit cokoli, nemusí jít výhradně o mravence. Tyto ne-mravenčí entity
nepovažuje mravenec za pasivní objekty, je s nimi totiž spjat ve vztazích, stejně jako je
spjat se svými druhy mravenci. Pavouk, představitel Ingoldova přístupu, se proti představě
reality jako sítě vyhrazuje, nespokojen je také s představou hybridity. Pro něj svět není
11

Latour, na rozdíl od Ingolda, shody a rozdíly přístupů ANT a SPIDER ve svých pracích netematizuje,
respektive se mi srovnání obou přístupů v Latourových pracích nepodařilo dohledat.
12

ANT je zkratka pro Actor Network Theory. SPIDER je zkratka pro Skilled Practice Involves
Developmentally Embodied Responsiveness.

16

shluk heterogenních částí, ale propletení vláken a linií. Samotná vlákna jeho pavučiny jsou
tvořena materiály vyloučenými z jeho těla, dá se říct, že jsou prodloužením jeho bytosti,
která se tak rozprostírá do prostředí, ve kterém žije. Jednání a události tak podle Ingolda
nejsou výsledkem akérství, které je v ANT distribuováno v síti, ale objevují se ze souhry
sil vedených mezi liniemi meshworku - síťoviny. V ANT, píše Ingold (2011b), je
schopnost jednat a ovlivňovat rozprostřena ve světě entit – mezi pavouka, pavučinu, větve,
na nichž je zachycena atd. – podle Ingolda ale pavučina není entita, tedy ohraničený
objekt, je to svazek vláken někde pevně spjatých, jinde rozprostřených do různých směrů,
navazujících na další vlákna z jiných svazků. (Ingold 2011b: 91) „Je to, jako by bylo mé
tělo utvořené spletením vláken života, které vybíhají skrze všechny mé končetiny do
pavučiny a posléze do širšího okolí.“ (tamtéž) Prostředí, ve kterém žije, vnímá mravenec
(stavitel sítě) jako shluk různorodých objektů, zatímco pavouk (předač pavučiny) jako tkáň
propletených vláken.
Další rozdíl mezi Ingoldovým a Latourovým přístupem je role, kterou přisuzují
živlům jako je voda či vzduch. ANT přírodní živly vnímá jako aktéry, se kterými jiní aktéři
interagují. Ingold s tím nesouhlasí a pojímá je jako materiální média, do kterých jsou živé
věci pohrouženy, jejichž silovými poli jsou obklopeny a jako zprostředkovatele
podmiňující jednání ve světě síťoviny. (Ingold 2011b: 93)
Ačkoli jsou Ingold i Latour zastánci změny v přístupu k ne-lidským entitám v rámci
antropologického výzkumu a oba hledají způsoby, jak hovořit o lidech a ne-lidských
aktérech se zachováním jejich různorodosti, aniž by je stavěli do opozice, i v této oblasti u
nich nalezneme určité nesoulady.13 Latour (2003) nové pojetí nazývá symetrickým, lidé a
ne-lidé si v něm mohou vyměnit vlastnosti a role a navzájem se k sobě vztahují. Ingold
(2013) však Latourovy kolektivy kritizuje. Latour totiž podle něj zcela opomíjí roli rostlin
a zvířat (vyjma domestikovaných). Ingold se táže, proč se například paviáni nemohou
vztahovat k dalším jiného druhu, zatímco lidé mohou navazovat vazby i s ne-lidskými
aktéry. Latour tak podle Ingolda omezuje pole společenské interakce u jiných druhů a
člověka vidí jako zásadně odlišného. Ingold proto kritizuje Latourův symetrický přístup,
dle něj totiž leží na asymetrickém základu, tedy na unikátnosti lidí, kteří jsou dle Latoura
radikálně odlišní od jiných žijících druhů. Ve výše zmíněné knize Being Alive (2011b)
shledává navíc problém v kategorii ne-mravenců, tedy ne-lidí, která zahrnuje vše od zrnka
13

K samotnému termínu ne-lidský (nonhuman) se Ingold staví rozpačitě, neboť podle něj evokuje opozici
mezi lidmi a jinými a dopomáhá k jejímu ustanovení.
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písku, přes mšice až ke člověku. Koncept aktérství musí podle Ingolda totiž přihlížet ke
složitosti žijících organismů ve srovnání s nečinnou hmotou. „Pokládat zrnko písku a mšici
na rovnovážnou pozici a tvrdit, že jsou si rovnocenné, je skutečně absurdní. … Rozdíl
mezi mým pohybem (pavouka) a pohybem například listu je ten, že můj pohyb je také
pohybem pozornosti a to ze mne dělá aktéra“. (2011b: 94) Esence jednání tak podle něj
leží v těsném sepjetí tělesného pohybu a vnímání. Všechno jednání je do jisté míry
zkušenostní. Zkušený praktik, odborník, je ten, který umí nepřetržitě sladit své pohyby se
zmatkem ve vnímaném prostředí, aniž by přitom kdy přerušil proud jednání. Taková
dovednost se nezíská jen tak, naopak, vyvíjí se jako část růstu samotného organismu a jeho
vývoje v rámci prostředí. Schopnost jednat vyžaduje dovednost, a neboť dovednost vzniká
vývojem, je podle Ingolda proces vývoje pro schopnost jednání nezbytný. Připisovat tak
aktérství objektům, které nerostou a nevyvíjí se, nemají dovednost a jejichž pohyb se
nesjednocuje s jejich vnímáním, je dle Ingolda (tamtéž) nesmyslné.
Svůj přístup nazývá Ingold ekologická antropologie nebo jinde „antropologie nejen o
lidech“ (anthropology beyond humanity) a stejně jako Latour v něm překonává rozdělení
na subjekt a objekt. V této kapitole se inspiruji Ingoldem a navrhuji nepohlížet na Zeměloď
jako na objekt, statickou entitu, která je určena pouze ke spotřebě a užití. Nahlédnu ji jako
aktivní složeninu různých materiálů a soustředím se na materiální tok a formativní procesy,
kterými se rodí. Zeměloď zde v tomto smyslu může fungovat právě jako materiál, nikoliv
jako statický objekt. Tím, že Zeměloď sama neustále produkuje (voda, energie, potrava,
atd.), jako by byla stále v pohybu, jako by byla tímto aktivním materiálem. Domnívám se,
že Latourovský slovník by mi nedovolil popsat procesy směny materiálů v rámci Zemělodě
a její stavby tak, jak mi to umožní Ingoldova teorie ekologie materiálů. Proto je tato
kapitola protknuta převážně myšlenkami Tima Ingolda. Ingoldova teorie mi umožňuje
nahlížet stavbu jako věc, která „prosakuje“ (leak). Podle Ingolda (2012: 435) jsou
materiály nevýslovné, nemůžeme je ohraničit z hlediska ustavených konceptů a kategorií.
Abychom materiály poznali, musíme je sledovat. Sledovat proud materiálů jako ryzí
produktivitu, tak jak to vždy dělali řemeslníci (Deleuze, Guattari in Ingold, 2012: 435).
Každý technický pohyb pracovníka jako by byl položenou otázkou, na kterou materiál
odpovídá podle svých vlastností. Sledování materiálu neznamená, že na sebe pracovník a
materiál vzájemně působí, ale spíše že na sebe navzájem reagují (Ingold, 2011a: 10).
Důležité zde je, že v procesu výroby se linie pohybů pracovníka a proudů materiálů
nespojují v síť, jsou neustále na prahu vzniku, navzájem se proplétají a tvoří tzv.
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meshwork, síťovinu. Věci mohou dle Ingolda existovat a přetrvávat jen proto, že prosakují,
tedy díky směně mezi materiály skrze jejich povrchy, kterými se odlišují od okolního
prostředí (Ingold, 2012: 438) Těla organismů a věcí podle Ingolda (2012) prosakují
neustále a na tomto prosakování závisí jejich životy. V této kapitole se pokusím ukázat, že
stejně tak prosakují i různé materiály, živé i neživé organismy v rámci Zemělodě a že život
této stavby závisí právě na této materiální směně. Nejdříve čtenáři představím jednotlivé
obecné principy fungování domu typu Earthship a pokusím se na nich, tak jak navrhuje
Ingoldův přístup ekologie materiálů, sledovat tok a směnu, která v hotovém domě mezi
materiály probíhá. Ve druhé části kapitoly si budu všímat prosakování materiálů a
organismů přímo v průběhu stavby Zeměloďky na Andělu.

Tok a směna materiálů v domě Earthship
Tuto kapitolu bych ráda uvedla citací z knihy Michaela Reynoldse (1993: 45),
zakladatele Zemělodí: „S vývojem samotné Zemělodě se vyvíjí také její různé mechanické
systémy. Stejně jako je lidské tělo výsledkem odlišných systémů, které ho podporují
(oběhový, nervový, dýchací, atd.), je také Zeměloď produktem systémů, které ji podpírají.
S touto myšlenkou jsme se zaměřili na to, abychom systémy Zemělodí vytvořili tak, aby
jim běžný člověk porozuměl a mohl si je dovolit, aniž by zatěžoval planetu.” Zemělodě
byly tedy vytvořeny jako budovy, jejichž soběstačné fungování zajišťuje propojenost
systémů v jejích útrobách a tuto samostatnost nastíním na následujících řádcích při popisu
standardního chodu hotové Zemělodě.
Začněme u střechy. Ta je u hotového domu tohoto typu tvarována tak, aby sloužila
jako nálevka pro sběr vody. Veškerá voda v domě tak pochází z filtrované dešťové vody
(popřípadě ze sněhu) a je vedena přes filtry do cisterny. Obyvatel Zemělodě se zbavuje
závislosti na veřejných vodovodech a spoléhá se na přírodu.14 Získaná voda je použita
čtyřikrát, přičemž každé užití pozmění její složení. Člověk při běžných úkonech v
domácnosti použije vodu v umyvadlech, ve sprše nebo pračce.15 Voda protéká
14

Míra odpojení záleží na majiteli domu, systémy domů umožňují napojení klasických vodovodů jako
záložních zdrojů vody.
15

Rostliny jsou poměrně odolné vůči mycím prostředkům používaným v domácnosti, a to především díky
velkému objemu vody, se kterým se mycí prostředky smíchají. Přesto je obyvatelům domu doporučován
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vodovodním systémem Zemělodě, filtry, pumpami a následně je její složení pozměněno
člověkem, který do ní přidá mycí prostředek, špínu smytou z rukou, zbytky oběda
zachycené na talíři. Vznikne tak šedá odpadní voda, která je dále vedena do vnitřních
botanických jednotek. Ty jsou vyložené kaučukovou fólií, je v nich štěrk, písek, hlína a
rašelina a musí mít jistou hloubku a spád, aby v nich voda tekla tam, kam má. V těchto
botanických jednotkách voda zalévá rostliny a pomocí jejich kořenů se zároveň pročistí,
neboť kořeny vytahují z vody nečistoty a bakterie. Rostlinami, štěrkem a rašelinou
vyfiltrovaná voda se poté načerpá na záchod a je použita potřetí, tentokrát jí člověk
spláchne záchod. Voda s příměsí exkrementů je pak použita naposledy, putuje do septiku a
ze septiku do venkovní botanické jednotky, kde zalévá a zároveň hnojí venkovní rostliny a
dále se čistí.16
„Nazýváme to přímé žití. Zdroj, přístup i cíl jsou přítomny v Zemělodi, na dosah
ruky. V elektrickém systému těchto domů není žádná věda. Zdroj vody také není neznámý.
Nenachází se v nich žádná černá díra, která kouzlem nechá zmizet všechny naše odpady.
Místo toho řešíme tyto problémy tím, že pracujeme v harmonii s planetou – bereme si
přímo od ní to, co nám poskytuje a na oplátku vracíme to, co si žádá od nás. Systémy
Earthship jsou vytvářeny v rámci této harmonie.“ (Reynolds, 1993: 46)
Také elektřinu získává Zeměloď využitím přírodních sil. Dům si ji vyrábí pomocí
solárních panelů a/nebo větrné turbíny/dynasféry. Získaná energie je uložena do baterií,
odkud je následně rozváděna do elektrických zásuvek. Co se týče teploty v domě, ta by
měla zůstávat stabilně kolem 21°C, jejími zdroji je jednak slunce, jednak stabilní teplota
Země. „Planeta Země je teplotně stabilizující masa, která vysílá teplotu bez použití drátů či
trubek. Slunce je pak jaderná elektrárna, která také dodává energii bez přívodových kabelů
či trubek.“ (oficiální internetové stránky organizace Earthship Biotecture)17 Teplo ze
slunce je převáděno skrze skleník, strategicky umístěná okna a termomasu. Dům je
situován na jih, tam na čelní stěnu dopadá nejvíce slunečního svitu po celý rok. Na této
jižní, čelní straně je vybudován skleník, ochráněn je minimálně dvěma dvojitými skly. Ve
skleníku jsou umístěny botanické jednotky na čištění vody a celoroční pěstování ovoce a
zeleniny. Tento skleník ohřívá celý dům a zároveň funguje jako nárazová zóna, ve které se
výběr biologicky rozložitelných mycích a pracích prostředků přírodního složení. Produkty jako savo či
ředidlo by se do oběhu vody dostat neměly.
16
Dostupné z: <http://earthship.com/Systems/water>. [cit. 10. 1. 2015]
17

Dostupné z: <http://earthship.com/Systems/comfort-in-any-climate>. [cit. 10. 1. 2015]
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může lehce snížit nebo zvýšit teplota podle počasí venku, ale v obytné části zůstane
zachována stále stejná, pro člověka komfortní, teplota. Okna mají sklon podle polohy
zimního slunce na obloze, aby se dům ohříval ze slunce i v zimě. Nad okny jsou pak
umístěny solární panely v optimálním úhlu pro maximum efektivity.
Dům je stavěn z pneumatik napěchovaných hlínou, které udržují teplo. Na
pneumatiky navazuje masa udusané hlíny a tepelná izolace. Masa hlíny se přes den nabíjí
teplem, které je chráněno před únikem pomocí izolace. Takto vytvořená termomasa plní
funkci jakési tepelné baterky, která se přes den nabíjí a v noci uvolňuje teplo do domu.
Masa funguje jako vodič teplot. Pokud je potřeba naopak klima v domě ochladit, využije se
k tomu chladnější masa země, do které je termomasa z pneumatik „napojena“. „Je to jako
napojovat velkou baterii (Zemi) k menší baterii (příbytku). Termomasa Země i termomasa
příbytku fungují jako tepelné akumulátory.“ (oficiální internetové stránky Earthship
Biotecture) Dále termomasou prochází větrací šachty, ve kterých se vzduch ochladí a
následně putuje nahoru a ven světlíkem na střeše skleníku.
Na vyvažování teploty v Zemělodi také vidíme směnu mezi přírodními živly,
konkrétně sluneční energií, geotermální energií - zemským povrchem, domem, rostlinami a
člověkem. Teplota dodávaná přírodními silami umožňuje komfortní bydlení člověku,
rostlinám umožňuje rychlý růst. Na teplotu v domě mají vliv ale i další aktéři. Sám člověk
na základě svých biologických pochodů neustále produkuje teplo a to odevzdává do svého
okolí. Lidé jsou dle teorie ekologické antropologie víceméně věci, neboť lidské tělo je
souhrn materiálů v pohybu. Dle Ingolda (2012) je živoucí tělo udržováno díky stálému
přijímání materiálů z okolí, do kterého na oplátku vrací svůj podíl prostřednictvím dýchání
a látkové výměny. Také přístroje, které člověk v domě používá (například počítač,
kuchyňský robot) produkují teplo. Věci, dle teorie ekologie materiálů, existují a přetrvávají
díky neustálé směně materiálů, tzv. prosakování. Takové prosakování můžeme pozorovat i
v těchto domech, kde se v jedno mísí a je směňováno teplo vydávané různorodými zdroji.
Zeměloď si tedy využitím přírodních sil, slunce, větru, vody a geotermální energie vyrábí
vše potřebné pro svůj chod. „Ostatně ekologická antropologie je z velké části o tom,
jakými způsoby jsou lidské životy spjaty v procesech produkce se životy zvířat, s
rostlinami, počasím a se zemí.“ (Ingold, 2012: 431) Zeměloď je stavba takzvaně „mimo
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sítě“ (off the grid), spoléhání na externí sítě dodavatelů však vyměňuje za závislost na
přírodních silách.18
Výše jsem popisovala botanické jednotky, které jsou součástí interiéru domu typu
Zemělodě. V domech Earthship rostliny neplní jen estetickou funkci, hrají zásadní roli pro
„život“ domu, jsou zapojeny do sítě směny materiálů. Fotosyntéza nebo také fotosyntetická
asimilace je biochemický proces, při kterém se přijatá energie světelného záření mění na
energii chemických vazeb. Vnější faktory, na nichž průběh fotosyntézy závisí, jsou světlo,
teplota, voda a koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu. Rostliny v Zemělodi využívají
světelného, slunečního záření k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin –
cukrů – z jednoduchých anorganických látek – oxidu uhličitého (CO2) a vody. Průběh
fotosyntézy se dělí do dvou fází, světelné a temnostní. Ve světelné fázi, kdy barevné
pigmenty pohlcují světlo a získávají z něj energii pro následné děje, dochází k rozkladu
vody a uvolnění kyslíku. Kyslík, vedlejší produkt světelné fáze, pak využívají jiné
organismy k dýchání. Rostliny v domě si tak směňují s jeho obyvateli kyslík a CO2. Na
stránkách Earthship Biotecture a na blogách o produkci rostlin a potravin v Zemělodích
existují seznamy doporučených rostlin, které by měly fungovat jako jakési filtry vzduchu
v domě.19 Rostliny přes noc zpracovávají a absorbují oxid uhličitý, který vyprodukuje
obyvatel domu. Přes den pak uvolňují do vzduchu kyslík a pomáhají tak nastolit
příjemnější kvalitu vzduchu pro člověka.
Vedle směny oxidu uhličitého a kyslíku, funguje směna mezi rostlinami a člověkem
v Zemělodi ještě na další úrovni. V podkapitole o vodě bylo popsáno, jak promyšleným
systémem recyklace vody v Zemělodi člověk dodává vnitřním i venkovním botanickým
jednotkám živiny a hnojivo. Obyvatel domu dále rostliny dle potřeby zbavuje plevelu,
popřípadě škůdců, a když rostlina vyroste, sklidí její jedlé části, které mu slouží jako
potrava. „Organické látky vytvářené při fotosyntéze spotřebovávají heterotrofní organismy
při své výživě.”(Karlson, 1965) Mezi tyto heterotrofní organismy patří také člověk.
Rostliny se tedy dostanou do lidského těla, to vyživují, projdou jeho útrobami a opět se
vrací do koloběhu směny materiálů ve chvíli, kdy se v podobě exkrementů smísí po

18

Tyto domy nejsou napojeny na sítě dodavatelů energií, vody a tepla, jde o takzvané ostrovní domy.
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Dostupné z: <http://earthship.com/blogs/2011/04/top-ten-indoor-plants-to-reduce-pollution/>. [cit. 10. 1.
2015]
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spláchnutí záchodu s vodou. Tato černá voda pak putuje do vnějších botanických jednotek,
kde vyživuje další, tentokrát venkovní rostliny.
„Musíme si uvědomit, že my, uživatelé této lodi [pozn. domu Zemělodě], jsme její
součástí. Stejně jako jsme my, uživatelé tohoto světa, součástí planety. Zeměloď je
účastníkem v převládajících systémech fungování planety Země. Nezpůsobuje konflikt,
stres, trauma, nepustoší planetu. Lidé potřebují komfortní teplotu, světlo, elektřinu, horkou
vodu, jídlo, vývod odpadu atd. Všechny tyto nezbytnosti jsou v Zemělodi dostupné v rámci
určitého ‘rytmu’. Čím jsme schopnější skloubit naše priority a potřeby s rytmy planety, tím
snadněji a levněji (jak ve smyslu ekonomickém tak ekologickém) budou pro nás tyto
priority k dostání.“ (oficiální internetové stránky organizace Earthship Biotecture)20
Stavitelé těchto domů, jak je vidět ve výše uvedené citaci, hovoří o propojení
Zemělodí s člověkem a s planetou Zemí a zmiňují se o určitém rytmu, který v domech
zajišťuje jeho správný chod. V této podkapitole jsem se snažila čtenáři tento rytmus,
založený na směně materiálů mezi různorodými aktéry, přiblížit. Zemělodě, které se
radikálně liší od konvenčních domů, jsou tvořeny různorodými prvky, lidskými i
nelidskými, a ty na základě vzájemné směny zajišťují chod domu nezávislý na externích
dodavatelích. Tato různorodá síť vztahů tvoří hybriditu domu. O výjimečnosti této povahy
domu hovoří také její zakladatel, který konvenční domy vidí jako pouhé skořápky či obaly
napojené na sítě, tedy elektřinu, vodu a kanalizaci. Naproti tomu Zeměloď je podle
Reynoldse budovou, ale i strojem. (Reynolds in Scheinherrová, 2011) Popisem propojení
člověka, technologií domu, materiálů, rostlin a přírodních sil jsem se snažila ukázat skryté
závislosti, které v domech typu Zemělodě fungují. Ingoldův přístup směny materiálů
aplikovaný na provoz Zemělodí ukazuje tento dům jako proměnlivou složeninu materiálů,
mezi něž patří také člověk, který k efektivnímu fungování systémů v obydlí přispívá
především svými biologickými prvky. Zeměloď nahlížená z této perspektivy přestává být
pouhým objektem, nečinným, rigidním přístřeškem pro člověka. Směny a procesy, které
jsem výše popsala, mnohdy sahají za pneumatikové zdi domu. Provázané linie pohybů
materiálů tvořících život tohoto domu se rozpínají všemi směry. Některé sahají do hloubky
k teplu zemského jádra, jiné se natahují do výšin ke slunci a dešti, další se vinou ke
stromům a květinám rostoucím v okolní zahradě. Z neživé, nehybné skořápky se tak stává
živý, proměnlivý organismus.
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Směna materiálů na stavbě
Až dosud jsem se věnovala směně materiálů v rámci chodu již hotového, funkčního
domu typu Earthship. Výše jsem tedy popsala jakýsi ideální scénář samostatného chodu
domu. Zemělodě jsou stavby experimentální, neustále se pracuje na jejich vývoji, zkouší se
jejich funkce v různých částech světa a klimatických podmínkách, přichází se na jejich
nedostatky. V České republice, jak jsem psala v úvodu, existuje pouze několik takových
domů. Ty navíc zatím nefungují dostatečně dlouho na to, aby se mohlo potvrdit, či
vyvrátit, zda směna materiálů, tak jak jsem ji popsala, funguje i v našich podmínkách, a
není to ani cílem této práce. Místo toho budu nyní sledovat tok materiálů, jejich směnu a
přechody mezi nimi v průběhu výstavby domu, konkrétně při stavbě Loďky u Anděla. Při
pozorování dění na stavbě se postupně vynořují různí aktéři, kteří svým působením
umožňují vznik a růst stavby. Samozřejmě jsou tu lidé. Jednou vynakládají hrubou
fyzickou sílu, jindy dělají jemné rozvážné pohyby. Jednou používají jen své holé ruce,
jindy potřebují prostředníky. Takovými prostředníky, kteří se zapojují do stavby, jsou
nástroje. Lopaty, palice, kolečko nebo krumpáč zde působí jako extenze lidí, jejich rukou.

Vezměme si takového pracovníka, který má za úkol natlouct pneumatiku hlínou.
Nejprve si za pomoci vodováhy musí zkontrolovat, zda je pneumatika přesně umístěna.
Musí být srovnaná s okolními pneumatikami v řadě. Když je pneumatika na správném
místě, přinese si pracovník v kbelících dostatek hlíny. Na Loďce se používá přebytečná
hlína zbylá z výkopu prostoru ve svahu zahrady. Hlínu pracovník vyklopí do pneumatiky
vystlané krabicovým kartonem. Nasype jí tam dostatek, aby bylo kolo plné. Vezme do
rukou těžké kladivo s dlouhou rukojetí. Dlaně si rozloží dostatečně daleko od sebe, tak se
jeho síla rozloží po celé délce rukojeti a člověk se nemusí tolik namáhat. Nohy si mírně
rozkročí, kolena pokrčí, záda nepatrně zakloní a následuje nápřah kladiva za rameno tak
daleko, aby se hlava kladiva téměř dotýkala středu zad. Přichází první švih. Dopad nástroje
pracovník směřuje do středu pneumatiky. Po každém přistání kladiva do hlíny uvnitř gumy
následuje nový nápřah a nový švih. Takzvané bouchání pneumatiky je fyzicky velice
vyčerpávající výkon. Pracovník má za úkol kladivem či palicí udusat hlínu do rámů
pneumatiky tak, aby se zbavil všech vzduchových bublin. Hlína se musí dostat do všech
zákrutů kola a musí být natlučena do tvrdosti kamene. Jedině tak vznikne kýžená
termomasa, která bude mít schopnost uchovávat v sobě teplo. Tlučení se střídá
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s přestávkami. To si pracovník buď sám dojde pro další kbelíky hlíny a přisypává další
materiál nebo, což velice často na Loďce fungovalo, dodává takzvanému bouchači hlínu
pracovník jiný a šetří tak bouchajícímu pracovníkovi čas. Stavitel pak tluče, svaly se mu
napínají, pot vyráží, tepová frekvence rychle narůstá. Bouchání, zpočátku v pravidelných
rychlých intervalech, tak po chvíli zpomaluje, nakonec stagnuje. Nastává další přestávka.
To se pracovník, většinou orosený a udýchaný, opírá o násadu svého nástroje, protahuje si
záda, která se při bouchání dokulata hrbí. Po chvíli stavitel nabírá druhý dech, dosypává
hlínu do pneumatiky a záklonem se opět napřahuje a bouchá. U tlučení často mění své
pozice a to tak, aby hlavice kladiva dopadala do všech stran pneumatiky, hlína se totiž
musí natlouct rovnoměrně do všech prostor rámu. Hopsá tedy z jedné strany pneumatiky
na druhou, chvílemi styl bouchání švihem mění za styl jiný. To uchopí násadu kladiva tak,
že se obě dlaně na dřevěné rukojeti téměř dotýkají a vyzdvihuje kladivo nahoru a dolu. Při
pohybu dolu pak hlava kladiva tvrdě dopadá na hlínu v pneumatice. Když už ruce opravdu
bolí a žádají si odpočinek, odloží pracovník kladivo stranou, stoupne si oběma nohama na
naplněnou pneumatiku a začne divoce skákat nahoru a dolu. Skoky, díky kterým pracovník
plnou vahou svého těla dopadá na zeminu uvnitř nově vznikající termomasy, jsou krátké a
úderné. Ač by se zdálo, že si při nich stavitel odpočine, není tomu tak. I zde je nutné velké
fyzické vypětí. Nezkušený bouchač se s natlučením jedné pneumatiky může trápit i hodiny.
Pracovník v této specifické technice zběhlý si s jednou poradí třeba i za patnáct minut.
Takový stavitel již ví, jak uchopit nástroj a jak dlouhé dělat nápřahy, aby co nejefektivněji
využil své síly a zbytečně jimi neplýtval.
Člověk tedy vynakládá fyzickou sílu a přemýšlí, aby pak zanechal hmotné stopy na
stavbě v podobě rostoucí zdi domu. Fyzická práce ale zanechává stopy také na člověku,
který ji vykonává. Jsou to jednak okamžité reakce těla jako pot, pocit únavy, bolest, drobná
poranění, zlomený nehet, zarytá tříska či spálení od slunce. Pak jsou tu stopy, které
vznikají delší dobu a také delší dobu na těle pracovníka přetrvávají. Podle takových stop
jsem sama při svých návštěvách stavby vysledovala mnohé nevyřčené o jednotlivých
pracovnících. Tak například kondice. Délka výdrže pracovníka mi často sloužila jako
nápověda k tomu, jak často daný člověk na stavbu chodí a kolik zkušeností má. A co
teprve nárůst svalů! U skalních držáků, pravidelných pracovníků, kteří ve stěžejních
měsících stavěli téměř každý den, jsem sledovala fyzickou proměnu jejich těl. Vystouplá
pánská bříška mizela, paže a ramena mohutněly. Fyzická proměna stavitelů byla ostatně
také často tematizovaná samotnými staviteli. Stavbu po dlouhém dni často opouštěli
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s komentáři o bezplatném fitness centru na čerstvém vzduchu. O mnohém vypovídá také
nápad Loďkařů vytvořit kampaň „Loďka dělá hezká těla“, která měla nalákat nové
dobrovolníky na práci.
Takovéto propojování těla pracovníka a materiálů nazývá Ingold (2012) meshwork
- síťovina.

„Při procesu výroby tvůrce spojuje své vlastní pohyby a gesta - vlastně

samotný svůj život - se zrodem materiálů, sjednocuje se se silami a proudy, které
uskutečňují jeho práci.(…) Tyto propletené linie tělesného pohybu a materiálního toku
společně utvářejí to, co jinde nazývám meshwork, jako protiklad k síti spojených entit. A
tento meshwork – (…) – není nic jiného než síť samotného života.“ (Ingold, 2012: 435)
Stejné propojení jsem při svých pracovních návštěvách Zeměloďky také zažívala.
Následující řádky nastíní mou zkušenost se stavbou domu, kdy jsem se dostávala do
přímého kontaktu s materiály, nástroji a živly a má tvořivá činnost si vyžadovala zapojení
všech mých smyslů. (Obr. 2)
Dnes začínám přípravou hmoty na omítnutí vnitřní stěny. Písek na stavbě nacházím,
jíl bohužel chybí, proto se přezutá do erárních tygrovaných holínek vydávám k brance
s prázdnými kbelíky, v každé ruce jeden. Hromada jílu je zasypaná spadaným listím a já
jen horko těžko lopatou nabírám hmotu do nádob. Přecenila jsem se a kbelíky jsem
naložila moc plné, to ovšem zjišťuji až v půlce cesty, kdy se mi na čele začínají tvořit první
kapičky potu. Šplhám se uzoučkou pěšinkou mezi zahrádkami, bláto mi podkluzuje pod
holínkami a do rukou se mi zařezávají držátka od přetěžkých kyblíků. Potají se modlím,
aby jílu bylo dost a abych tak nemusela cestu absolvovat znovu. Rozprostírám igelit, sypu
na něj písek. Než k němu přidám jíl, musím z něj ovšem nejdřív vybrat kameny, které do něj
nepatří. Bořím se do hmoty holýma rukama, mazlavá masa se mi dostává za nehty.
Stýskám si po rukavicích. Přilévám trochu vody a dávám se do šlapání připomínající tanec
domorodců z Konga. Po chvíli pomocí igelitu přeložím vzniklou hmotu na půl a pokračuji
ve šlapání. Postupně ve dvou, třech várkách přidávám slámu. Šlapu, tančím, přehazuji. Do
oka mi přilítne kus pískovité hmoty. Chvíli nic nevidím, slzí mě oko a toužím si oči
vypláchnout. Snažím se na to nemyslet a pracuji dál. Když je směs hotová a má tu
správnou konzistenci, vkládám ji do prázdných kbelíků. Obtěžkána pak stoupám po
pneumatikových schodech a usazuji se na vrchu zadní stěny Zeměloďky. Vnitřní stěnu
mokrou houbou kropím vodou, ta stéká v drobných proudech dolů. Následně se rukou
zabořím do kbelíku, nabírám plnou dlaň hrudkovité hmoty a vší silou plácám hroudy cobu
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na stěnu. Upatlaná od mazlavé hmoty od hlavy k holínkám (což si v daný moment už
užívám) si vychutnávám krásný výhled na Prahu a paprsky říjnového sluníčka. Je mi
krásně. (poznámky z terénního deníku, 24. 10. 2013)

Obrázek 2: Manuální práce, zapojování smyslů (Zdroj: Facebookový profil ZL Anděl)

Vedle viditelných vlivů manuální práce na člověka jsem na stavbě vypozorovala
proměnu pracovníků také po stránce psychické a odborné. Změnu postoje a chování jsem
postřehla také na sobě. Při první návštěvě Loďky jsem se cítila velice nezkušeně,
neohrabaně a víc na škodu než k užitku. Bez instrukcí od zkušenějších bych jen postávala u
plotu pozemku a nevěděla bych co a především jak mám dělat. Stavba je ale místem směny
informací. Na staveništi si lidé směňují zkušenosti, vědomosti a praktické návody.
Zkušenější radí nováčkům, ti se učí, okoukávají a zkoušejí si nově nabyté znalosti v praxi.
Přeměna z laika ve zkušeného je velice rychlá. Sama jsem se dostala do situace, kdy jsem
pouhý den po tom, co jsem se naučila vytvořit cob na stěny, radila jiným, jak se tato hmota
vytváří. V průběhu stavby Zeměloďky organizovali její iniciátoři pravidelné workshopy,
na které docházeli dobrovolníci z různých koutů České republiky i ze zahraničí.
Dobrovolníci zde směňovali svou fyzickou sílu za know-how školitelů, zkušenějších
pracovníků. Ti je učili především technice pěchování pneumatik, popřípadě dalším
postupům v rámci stavby Zemělodě, jako je například výroba luxferových cihel ze
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skleněných lahví nebo vazného věnce z hliníkových plechovek. Směna zkušeností a učení
probíhá velice rychle. „Mě hrozně baví, že se naučím bouchat pneumatiky a pak někdo
přijde a toho člověka to zase naučím já, ačkoli jsem se to sám naučil teprve před týdnem.
Líbí se mi, že ty systémy jsou jednoduchý, takže je můžeš snadno předat dál.“ (Pavel Ž.,
záznam ze schůzky stavitelů, 23. 5. 2015)
Základní techniky stavby jsou poměrně jednoduché a nevyžadují od pracovníka
speciální znalosti. Přesto jsem v průběhu stavby zpozorovala, že pracovníci se dopouštěli
chyb, které posléze museli napravovat. Navíc nešlo jen o drobné nedostatky nových
nezkušených dobrovolníků, kteří například nevyrovnali pneumatiky v řadě přesně podle
vodováhy. Nepřesnosti se objevovaly také ve vykonané práci zkušenějších organizátorů
stavby. V případě nejistot stavitelé často volali přímo ze stavby kamarádce architektce,
která fungovala jako „pomoc na telefonu“. Stavitelé byli v kontaktu také s několika
blízkými spolupracovníky Michaela Reynoldse v Novém Mexiku, se kterými pro
upřesnění postupu při stavbě komunikovali prostřednictvím internetového komunikátoru
skype. Na stavbu přicházeli lidé, kteří se zajímali o soběstačné stavby a čerpali informace
od stavitelů Zeměloďky. Několikrát jsem však byla přítomna také obrácené situaci, kdy si
samotní stavitelé nechali poradit od návštěvníků, kteří byli v některých stavebních úkonech
zběhlejší než oni. Experimentálnost stavby a neúplná vědomostní základna o domech
tohoto typu v České republice tak způsobovala pozdržování prací a konstrukční
nepřesnosti stavby, které ve výsledku mohou ohrozit správné fungování hotového příbytku.
Nejistota organizátorů stavby pak působí kontraproduktivně při prezentaci projektu
návštěvníkům a zájemcům o soběstačné stavby.
Vidíme tedy, že skrze práci dochází k obohacování pracovníků, učí se nové techniky
a postupy, někdy nabývají nových vědomostí také skrze omyly a chyby. Z hovorů na
stavbě jsem dále postřehla, že někteří stavitelé pohlížejí na stavbu a na manuální práci,
kterou přispívají k jejímu zhmotnění, jako na napojení na přírodu a planetu. V
neformálním rozhovoru mi Míša říkala, že toto souznění podle ní každý neumí najít
prostřednictvím filozofického rozjímání nebo meditace. Napojení lze dosáhnout také skrze
hmotu, materiály a jejich používání při stavbě Zemělodě. Pro ni Zeměloď představuje
jakési zhmotnění propojení člověka s přírodou. Podobné smýšlení o propojení jsem
zaznamenala i u jiných stavitelů, kteří hovořili o obohacování vlastního Já prostřednictvím
manuální práce. Velice často v této souvislosti používali obrat „rostu“. „Pokaždý, když
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sem přijdu a dělám rukama, nejenom, že za tou prací vidím výsledek, ale cítím taky, jak se
sám vnitřně měním.“ (Honza, zápis z terénního deníku, 15. 3. 2013)
Kromě toho se Zeměloďka stala také platformou pro určitý druh recipročního
ekonomiky. Vzhledem k tomu, že výstavba Zemělodě je technologicky poměrně snadná,
ale fyzicky velice náročná a zpravidla si ji lidé chtějí postavit za co nejmenší finanční
náklady, podmínkou k jejímu úspěšnému postavení se stává existence komunity. Na tu se
stavby chtivý člověk obrátí s prosbou o pomoc při stavbě domu. Většina dobrovolníků, se
kterými jsem se na stavbě setkávala, plánovala v budoucnu výstavbu vlastní Zemělodě.
Tito lidé chodili pracovat na Zeměloďku jednak proto, aby získali praktické i teoretické
znalosti o budování domu, ale také z toho důvodu, že věděli, že jim stavitelé Loďky na
oplátku přijdou pomoci s jejich stavbou. Příslib pomoci, který vyžadoval určitou míru
důvěry, se tak stal směnným artiklem. O tomto fenoménu píše také Reynolds.
„Několik lidí začalo obchodovat s prací a znenadání jsme viděli, že lidé (kteří by se
spolu za jiných okolností nedružili) společně omítali cizí dům. Ti samí lidé poté pěchovali
pneumatiky na Zemělodi jiného člověka. Posléze pomáhali dokončovat další cizí projekt.
Tito lidé viděli (bez dozoru či nařízení od nějakého vedoucího či doktríny), že ruce jsou
ruce, práce je práce, pomoc je pomoc bez ohledu na to, od koho je.“ (Reynolds, 1993: 138)
Vysoké fyzické vypětí, které stavba po staviteli vyžaduje, v kombinaci s konstrukční
a materiálovou nenáročností domu (nevyžadující odborné znalosti) tak daly vzniknout
minoritnímu druhu směny. Stavitelé, kteří se na pozemku zahrady scházeli, sdíleli velice
podobné záměry a hodnoty (které je také dovedly k rozhodnutí postavit si tento typ domu),
proto tento reciproční obchod upevňovala také solidarita, která mezi nimi na základě
shodných postojů vznikla. Skutečnost, že Zeměloďka je experimentální projekt, závisející
na dobrovolném přispění sympatizujících lidí však s sebou přinesla také problémy.
Dobrovolná práce se organizátorům projektu jen velice těžce koordinovala, a tak často ve
chvílích, kdy bylo na stavbě potřeba větší množství lidské síly, nepřišel nikdo a to posléze
demotivovalo některé skalní držáky, pracanty, kteří výstavbě Zeměloďky dali všechen svůj
volný čas. Organizátoři stavby navíc zároveň s projektem Zeměloďky řídili a zakládali
další projekty v oblasti soběstačného životního stylu, které byly časově náročné a odváděly
pozornost organizátorů mimo stavbu Loďky. Roztříštěnost aktivit organizátorů skupiny
v průběhu stavby způsobila pnutí mezi nimi a některými dobrovolnými pracovníky, kteří
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považovali za prioritu dostavbu Zeměloďky a spuštění jiných projektů považovali za
vhodné až po dokončení stavby.
Zatímco v první podkapitole mi Ingoldův princip síťoviny - tedy vnímání prostředí
jako neustálého protínání různorodých organismů a materiálů - umožnil nahlížet Zeměloď
jako organismus, v druhé podkapitole jsem se zaměřila na tvořící proces, ze kterého takový
dům vzniká. Pracovníky, tedy i sama sebe, jsem vnímala jako nedílnou součást fyzického
prostředí, ve kterém se nacházeli. Pokusila jsem se popsat směnné procesy probíhající mezi
aktéry zapojenými do zmíněných situací na stavbě daného soběstačného domu. Pozorovala
jsem vztahy mezi lidmi, technologiemi a materiály, které dohromady vytvářejí vznikající
Zeměloďku, a byla jsem tak schopná zaznamenat nejen vlivy člověka, stavitele, na
materiály a rostoucí dům, ale také opačné působení neživých materiálů a elementů na
pracovníka. Čtenář této práce se tak mohl dozvědět, že na stavbě dochází k propojování těl
pracovníků s materiály, se kterými pracují. S proměnou stavby se mění také těla stavitelů,
která fyzickou námahou mohutní a nabývají na výdrži. Stavba se mi odhalila také jako
základna pro směnu informací a technik pro stavbu Zemělodí, jako místo, kde někteří
stavitelé nacházejí napojení na přírodu, které ztratili v hektickém životě města.
Specifičnost Zemělodí nakonec dává vzniknout také novému druhu reciproční směny,
jejímž hlavním artiklem je lidská manuální práce. Směna a proudění materiálů na stavbě
Zeměloďky však vytváří také různá pnutí a disharmonie. V případě této konkrétní stavby a
výše popsaných případů vznikaly tyto nesoulady především kvůli experimentální povaze
projektu, závislosti stavby na dobrovolné práci, nekvalifikovanosti pracovníků a s tím
spojenou nedostatečnou vědomostní platformou o stavbě domů typu Earthship v České
republice.

Zeměloďka, experiment architektonický a sociální

Úvod aneb jiné vnímání odpadu
V této kapitole se zaměřím na experimentální charakter Zeměloďky. Tento projekt je
velice specifický tím, že jako stavební prvky domu využívá nekonvenční materiály –
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odpady. Nový způsob nahlížení odpadu v rámci sociálních věd přinesl Michael Thompson.
Ve své studii Rubbish Theory (Thompson, 1979) definuje tři třídy objektů: trvalé,
přechodné a třídu odpadu. Status objektů v prvních dvou kategoriích je ve vztahu k
hodnotě, kterou jim společnost přisuzuje, jasně vymezen. Trvanlivé objekty mají vysoký
status, který časem narůstá, a jsou vnímány jako sociálně důležité (např. starožitný
nábytek). Status objektů přechodných časem klesá (např. automobil). Objekty spadající do
kategorie odpadu se nachází ve flexibilní oblasti (Thompson, 1979: 8). Thompson třídu
odpadu nahlíží jako dynamické a nestabilní místo nacházející se mezi dvěmi
předcházejícími kategoriemi, které není podrobeno stejným kontrolním mechanismům jako
kategorie přechodných a trvalých objektů. Odpad proto pro Thompsona není nechtěný a
přebytečný, ale nezbytný pro širší systém hodnocení objektů. Poskytuje prostor pro
zdánlivě nemožné přechody předmětů z kategorie přechodného do trvalého či z
přechodného do třídy odpadu, kde může být věc znovu objevena a může nabýt nové
hodnoty (tamtéž: 9).
Na Thompsonovu práci navazuje Kevin Hetherington (2012), který také požaduje
přehodnocení vnímání odpadu jako konečného a zbaveného hodnoty. Vyhození věci
(disposal) není konečné tak, jak to pojem odpadu implikuje. Popelnici Hetherington
nevnímá jako reprezentaci toho, jak spotřebitelé likvidují věci, přirovnává ji spíše ke
dveřím. „Když jsou dvěře otevřené, umožňují pohyb v obou směrech, když jsou zavřené,
drží věci venku/uvnitř, přítomné/nepřítomné, tedy alespoň dočasně a provizorně.”
(Hetherington, 2004: 164) Vyhození tak není konec, je to uvalení statusu nepřítomnosti,
neviditelnosti či vzdálenosti na dané věci a to metaforicky či doslovně skrze proces
ohodnocení. Zbavování se věcí považuje Hetherington za integrální součást spotřebitelské
aktivity (tamtéž: 159). Produkce a spotřeba jsou podle něj procesy propletené jeden v
druhý. Produkce nemusí nutně předcházet spotřebě a stejně tak produkce samotná vyžaduje
předchozí akty spotřeby předtím, než je nabídnuta ke spotřebě (truhlář musí získat dřevo,
malíř barvu atp.). Stejným způsobem bychom podle Hetheringtona měli pohlížet na
vyhazování předmětů. To není jen posledním aktem v posloupnosti produkce-spotřebalikvidace, ale je rekurzivně zapletené v uspořádání celého sledu událostí (Hetherington,
2004: 160) V návaznosti na Hetheringtona nahlížím odpad jako fázi nikoli konečnou, ale
přechodnou, v níž materiální život vyřazených věcí pokračuje. Na likvidaci odpadu
pohlížím v této práci jako na nedokončený proces, kdy se vyhazované věci neustále
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pohybují na hranici mezi stavem nepřítomnosti a přítomnosti. Vyhazované tak s sebou
vždy nese možnost svého vlastního návratu (Hetherington, 2004).
Takový návrat vyhozeného zpět do koloběhu spotřeby popisuje Bahar Emgin (2012),
která píše o trendu zvaném „trashion“, jenž vznikl v roce 2004 na Novém Zélandě. Hlavní
myšlenkou tohoto konceptu je přeměna odpadu (trash) v módní (fashion) objekt za pomoci
designu. Objekty jsou přetvořeny procesem tzv. upcyclingu. Metodou upcyclingu získá
vyhozená věc druhou šanci k tomu, aby byla využita a integrována například do směnného
procesu (Emgin, 2012: 65). Tato kapitola si klade za cíl ukázat čtenáři, že proces
upcyclingu můžeme vidět také v rámci stavby Zemělodě. V případě těchto budov jsou totiž
odpady (pneumatiky, lahve, plechovky) kombinací s jinými materiály (zemina, karton,
lepicí páska, beton), s využitím nástrojů (palice, pilka, bruska) a pomocí tělesných pohybů
člověka (pěchování pneumatik, řezání a slepování lahví, skládání věnce z plechovek)
přeměněny ve stavební prvky. Upcycling nabývá v případě stavby Zeměloďky jednak
ekologické hodnoty, kdy se nachází nové využití pro věci vyřazené ze spotřeby, jednak
hodnoty ekonomické. Použitím materiálů, které stavitelé získají zdarma, lze ušetřit mnoho
peněz, které by lidé při stavbě konvenčního domu museli investovat do standardních
materiálů. Ekonomický faktor tak zde hraje významnou roli a bylo také záměrem
Reynoldse, aby si Zemělodě svými jednoduchými technologiemi a dostupnými materiály
mohli dovolit lidé bez rozdílu finančního zajištění. Kromě toho, jak ukáží následující
řádky, lze význam „oživení” odpadů při stavbě Zeměloďky vidět také v tom, že nabourává
zaběhlé smýšlení o odpadu, jenž je většinovou společností pokládán za bezcenný. Návrat
odpadů do užívání pak v tomto případě spouští další procesy sahající za hranice pozemku
stavby. To, jak odpady nabývají v prostředí stavby Zeměloďky nových hodnot a funkcí, se
pokusím čtenáři ukázat sledováním trajektorí materiálů (Ingold, 2012), vazeb a sítí (Latour,
2005) přírodních, neživých a lidských aktérů na stavbě a kolem ní.

Po stopách pneumatik
Koncept bydlení se po dlouhá staletí příliš nezměnil. Jak píše Reynolds (1990: 4),
lidé se zprvu chtěli ochránit před přírodními živly, později pod přístřešky začali dělat věci,
které vyžadovaly světlo, oheň, vodu a určitou úroveň pohodlí. Energii a vodu si lidé
nejdříve přinášeli do svých obydlí manuálně, později pomocí systémů, které se radikálně
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vyvinuly a centralizovaly se. Domy, které lidem slouží stejnému účelu jako před stovkami
let, jsou tak dnes na těchto systémech závislé. Kolaps sítí staví obyvatele domů do
bezmocné pozice a to je jeden z hlavních důvodů, proč Reynolds (1990: 6) zpochybňuje
stávající koncept bydlení. Zemělodě proto navrhl tak, aby samotné obydlí přirozeně
poskytovalo systémy, na které si lidé zvykli. Stavět je Reynolds začal z „vedlejších
produktů” naší civilizace. „Tvar a materiál Zemělodě se musí uzpůsobit ‘přirozeným’
zdrojům našeho věku. To zahrnuje cokoliv, co se na zemi objevuje ve velkém množství a
na mnoha územích.” (Reynolds, 1990: 17) Tyto materiály a techniky jejich zpracování
musí být navíc snadno přístupné běžnému člověku a to s ohledem na cenu a dovednosti
nutné k jejich použití. Čím méně se musí daný materiál zpracovávat, tím lépe. Základní
stavební materiál by přitom měl splňovat několik kritérií. Měl by být původní dané
lokalitě, použitelný bez potřeby náročného zpracování, kompaktní a masivní, svou
podstatou trvanlivý, pružný (schopný přizpůsobit se otřesům při zemětřesení), jeho použití
by nemělo vyžadovat speciální znalosti a k jeho aplikaci by měly být používány jen
jednoduché technologie. Všechny tyto podmínky dle Reynoldse splňuje opotřebená
pneumatika napěchovaná udusanou zemí. Sekundární materiál, ten který tvoří například
výplň nenosných zdí, stropů a podlah, by měl splňovat stejná kritéria vyjma požadavku
masivnosti, ta při daném použití není nutná. Pro tyto účely se v Zemělodích používají
především hliníkové plechovky od nápojů (Obr. 3) a skleněné či plastové lahve.

Obrázek 3: Hliníkové plechovky jako stavební materiál nenosných stěn (Zdroj: Facebookový
profil ZL Anděl)
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Při svém výzkumu jsem zpozorovala, že Zeměloďka (a stavba Zemělodi obecně),
tedy její specifické materiální složení, charakteristickým způsobem koriguje chování
stavitelů, a to již ve fázi, kdy se projekt stavby utváří teprve v jejich myšlenkách. Lidé,
kteří si chtějí Zeměloď postavit, měsíce někdy roky před prvním úhozem palice do zeminy
v pneumatice začnou ve svých domácnostech, garážích či sklepech hromadit stavební
materiály. Tito lidé přehodnocují svůj pohled na odpad, skleněné lahve, plechovky či
kartony se pro ně stanou užitečnými. V kratším časovém horizontu navíc není v silách
jednoho člověka vyprodukovat dostatek odpadu (stavebního materiálu), proto se budoucí
stavitel poptává také u svých kamarádů a známých a vzniká propojená síť lidí, kteří mění
svůj pohled na odpad. Pneumatiky, kterých bylo potřeba třista padesát, získali stavitelé
Loďky zdarma od okolních pneuservisů, zhruba polovinu plechovek z celkového počtu
dvou tisíc sesbírali během jednoho pražského festivalu, zbytek jim pomohli nashromáždit
přátelé. Skleněné lahve, kolem tisíce kusů, pak dostali převážně od pražského projektu
Bajkazyl.21
Jak je výše zmíněno, skleněné lahve jsou na Zeměloďce druhotným materiálem, ale i
jejich status je v rámci stavby Zemělodě pozměněn. Tzv. luxferovou cihlu z nich pracovník
vyrobí tak, že dvě lahve se stejným průměrem příčně rozřízne a spodní části lahví k sobě
slepí páskou. Vzniklé průsvitné cihly se používají nejčastěji na nenosné stěny v interiéru
domu. Zeměloďka u Anděla se během mého výzkumu nedostala do fáze, kdy by se takto
vyrobené cihly mohly použít. Jejich aplikaci popisují například Hewit a Telfer (2012).
Cihly jsou skládány do stěn s 2,5 centimetrovými odstupy a jako pojivový materiál se
používá cement. Stejným způsobem je možné stavět zdi z plechovek od nápojů, ty jsou
použity v celku. Z hliníkových plechovek se v prostoru mezi poslední řadou pneumatik a
střechou tvoří také vazný věnec. Na vrchní řadu pneumatik obvodové zdi se do dvou linií
kladou plechovky, spojovány jsou betonem, kterým je následně vylit i kanálek vzniklý v
prostoru mezi plechovkami.

21

Projekt Bajkazyl vznikl v roce 2010, zaměřuje se na recyklaci starých kol, jejich servis, zahrnuje také
provoz baru a podílí se na kulturních akcích pro cyklisty.
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Obrázek 4: Pneumatika jako konstrukční materiál pro stavbu domu (Zdroj: Facebookový profil
ZL Anděl)

Stěžejním prvkem pro stavbu Zeměloďky jsou však pneumatiky (Obr. 4), a já je
proto v této části své práce nechám promlouvat. Pojďme se tedy společně vydat po stopách
ojeté pneumatiky. Když se její hluboký vzorek třením o povrch silnice opotřebí natolik, že
již řidiči automobilu jízdu neusnadňuje, ale naopak vystavuje ho riziku nehody, člověk ji
odmontuje z auta a vyřadí ze svého používání. Na pneumatiky se podle českého zákona (č.
185/2001 Sb.) vztahuje tzv. povinnost zpětného odběru.22 Použité pneumatiky je podle
tohoto předpisu povinna odebírat od konečného uživatele fyzická nebo právnická osoba,
která pneumatiky uvedla na trh. Část pneumatik vyřazených ze spotřeby tak končí v
pneuservisech, které mají ze zákona povinnost postarat se o jejich další „život”. Možnosti
nakládání s vyřazenými pneumatikami popisuje například Poul (2008). Oběžná plocha
opotřebené pneumatiky může být buď opravena procesem vulkanizování nového
pryžového vlákna (protektorování), nebo se pneumatika může (drcením či granulací)
připravit pro materiálové využití (povrch hřišť, přídavný prvek do asfaltu), popřípadě lze
opotřebenou pneumatiku využít energeticky (například výroba páry a elekřiny ve
spalovnách odpadů, cemenátrnách).23 Poul (tamtéž) dále uvádí, že v ČR představuje

22

Dostupné z: <http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185>. [cit. 11. 3. 2015]

23

Vulkanizace je fyzikálně chemický proces, při němž působením vulkanizačního činidla dochází ke
strukturním změnám elastomeru. Elastomer, v tomto případě kaučuk, se mění v pryž. Protektorování by bylo
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energetické využití až 72% objemu celkového sebraného množství vyřazených
pneumatik.24 Hlavním problémem téměř všech recyklačních procesů je podle Petry
Matějovské (2012) jejich vysoká energetická náročnost, která negativně ovlivňuje cenu
recykláže, a má tudíž i nepřímý vliv na životní prostředí. Aby recyklace byla smysluplná,
musí být i ekonomicky efektivní. Matějovská (tamtéž) odkazuje na studii (Amari a kol.,
1999) zabývající se energetickým vztahem mezi výrobou pneumatik a jejím spalováním, ta
totiž ukazuje, že pouze 37 procent energie spotřebované při výrobě pneumatiky se vrací ve
formě energie uvolňované při jejím spalování. Z energetického hlediska je tedy vhodnější
pneumatiku recyklovat než využít jako palivo (Amari a kol., 1999). Také Poul (2008)
tvrdí, že vysoké procento energetického využití ojetých pneumatik je z pohledu preferencí
zakotvených v zákonu o odpadech nežádoucí. Snahou je snižování poměru energetického
využití s cílem úplného zákazu metody spalování pro její špatný ekologický dopad.
V úvodu k této kapitole jsem zmínila práci Kevina Hetheringtona (2004) a vrátím se
k ní krátce i zde. Hetherington totiž odkazuje na Gordona (1997), když hovoří o tom, že
nedokončená či nezvládnutá likvidace věci je reprezentována postavou ducha. Člověk totiž
podle něj nemůže zcela kontrolovat dopady svého jednání a musí za ně zodpovídat i
v momentě, kdy se jejich forma změní do nepředvídané podoby. Hetherington (2014)
shledává, že stejně tak nezvládáme plně kontrolovat osudy vyhozených věcí. Aktérství
vyhozeného je podle něj nejviditelnější tehdy, když nakládání s ním nefunguje efektivně,
když je jeho absence narušena, vrátí se zpět a překvapí nás svou důležitostí. Tento návrat
nedokonale vyhozené věci pak s odkazem na Jacquesa Derridu přirovnává ke strašení. „Je
to dluh, který my, dědicové předcházející spotřeby, máme proto, že jsme se nezvládli
něčeho zbavit náležitým způsobem.“ (Derrida, 1994 in Hetherignton, 2004: 170) Jako
součást spotřeby a odpovědnost za ni, lze podle mého názoru nahlédnout také způsob,
kterým se společnost zbavuje pneumatik. Formy recyklace pneumatik, které jsou šetrné k
životnímu prostředí, jsou u nás bohužel využívány jen okrajově. Kromě pneumatik, které
se dostanou zpět do pneuservisů, končí množství těchto odstrčených objektů také na

z hlediska ekologie ideálním způsobem recyklace, pokud by nedocházelo ke stárnutí pneumatik (Poul, 2008).
24

Statistiky ročních součtů pneumatik jako odpadu v České republice Poul bohužel nedokládá. Uvádí je však
ve své diplomové práci Petra Matějovská (2012: 32), která do statistik za roky 2002-2010 zahrnuje
pneumatiky, které vznikly jako vlastní vyprodukovaný odpad a dále pneumatiky, které byly převzaty v rámci
zpětného odběru. Průměrná produkce pneumatik v rámci ČR v letech 2002-2010 pak činí 59170 tun
pneumatik za rok.
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ilegálních skládkách.25 Vyhození pneumatiky, jak píše Hetherington (2004), není konečná
fáze, vyhozený produkt se člověku v různých formách a prostorech navrací a pneumatiky
na skládkách jsou příkladem nezvládnuté kontroly nakládání s vyhozenou věcí. Gordonův
(1997) duch se tak člověku často zjeví nečekaně. Někdy při procházce lesem, kde člověk
narazí na hromadu okrouhlých předmětů narušující linie krajiny. Jindy ho postraší
zprostředkovaně skrze záběry hořící skládky pneumatik ve večerních televizních zprávách
nebo prostřednictvím fotografií otištěných v novinách zachycujících hory pneumatik na
dně Atlantického oceánu.26
Vraťme se ale zpět k následování cesty ojeté pneumatiky a věřme, že tuto řidič
automobilu zodpovědně dopravil do pražkého pneuservisu. Představme si také, že ji
zaměstnanci tohoto servisu nenaložili do kamionu mířícího do spalovny odpadu, ale že si
pro ni přijeli jiní lidé, stavitelé Zeměloďky. Tito lidé si pneumatiku nejdříve prohlédli a
vybrali si ji na základě její šířky, profilu a průměru. Spolu s dalšími takovými
pneumatikami ji stavitelé naložili do dodávky, a aniž by za ni zaměstnancům servisu
museli něco platit, ji odvezli k brance zahrádkářské osady na Andělu. Dál, do prostorů
zahrad, se už motorové vozidlo nedostalo. Pneumatiku člověk vyložil z prostoru dodávky a
za zamčenými vrátky osady se ojeté kolo na den či dva stalo součástí provizorního pneuhradu. To ale jen do té chvíle než ji znovu uchopil člověk a položil ji oběžnou plochou na
zem. Lidské ruce se pak na povrchu kola v pravidelných intervalech střídaly a uváděly
pneumatiku do pohybu podobnému tomu, který vykonávala ve službách automobilu.
Úzkou a klikatou cestičkou se pneumatika dostala na místo svého dalšího využití, na
zahradu ve svahu. Opotřebená pneumatika v prostředí této zahrady, v kombinaci s dalšími
materiály, lidskými silami a ideou stavby samo-udržitelného domu, nabývala různých
funkcí a hodnot.
V souladu s Reynoldsovou vizí se pneumatika dovezená na stavbu nemusí dále nijak
složitě upravovat. Pracovník ji položí na místo, kde bude tvořit zeď, její dno vyloží kusem
25

Odpady, které nesmějí být ukládány na skládkách (dle Přílohy č. 5 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.):
Pneumatiky, s výjimkou pneumatik používaných jako technologický materiál pro technické zabezpečení a
uzavírání
skládky,
v
souladu
s
provozním
řádem
skládky.
Dostupné
z:
<
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-294>. [cit. 10. 11. 2015]
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Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/Osborne_Reef>. A z:
<http://www.projectbaseline.org/gulfstream/project-baseline-gulfstream-projects/the-osborne-tire-reef/>. [cit.
10. 5. 2015]
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kartonu (pokud tvoří první vrstvu, doporučuje se kvůli hydroizolaci vyložit také igelitem) a
napěchuje ji zeminou do tvrdosti kamene. Člověk svými pohyby pneumatiku obohatí o tyto
složky a ta se přemění z „odpadu” na stavební prvek nového domu. Podle Deleuze a
Guattariho (Ingold, 2012) je materiál proměnlivý a aktivní právě v tomto smyslu, tedy že
na sebe bere podobu, kterou mu lidé dají v určitém prostředí a v kombinaci s různými
dalšími materiály. „Materiály jsou substance v pohybu, v procesu stávání se. Pokračují,
přebírají formy, které jim byly v různých časech přiděleny.” (Ingold, 2012: 435) Na
zahrádce u pražského Anděla se pneumatiky stávají masou schopnou uchovávat teplo. Ve
spojení s dalšími pneumatikami a zeminou, kterou jsou obklopeny, tvoří tepelnou baterii
domu. V teplých měsících teplo akumulují, v zimních naopak teplo vydávají. Pneumatiky
se navíc stanou základnou a zároveň nosnou konstrukcí domu. Na pozemku v zahrádkářské
kolonii na Andělu lidé pneumatiky navíc používají také na tvorbu teras ve svahu zahrady.
Nabývají tak další hodnoty, stávají se bezpečnostními prvky stabilizujícími svah, bránící
sesuvu půdy a zpřístupňující terén zahrady jejím uživatelům. Terasy vytvořené z
pneumatik mají ještě další účel. Do země, kterou jsou pneumatiky naplněny, stavitelé
vložili semena, která se za nějaký čas proměnila v květiny, bylinky, zeleninu a ovocné
plody. Z vyřazených kol se tak zapojením rostlin a přírodních živlů slunce a deště, staly
také záhonky pro pěstování rostlin. (Obr. 5)

Obrázek 5: Pneumatika jako záhon pro pěstování rostlin (Zdroj: Facebookový profil ZL Anděl)
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Tímto výčtem jsem nové role ojeté pneumatiky nevyčerpala úplně, v propojení
s dalšími aktéry, věcmi a lidmi, se pneumatiky podílely na dalších, pro stavitele mnohdy
nečekaných, událostech. V dubnu 2013, kdy se na pozemku již hromadil stavební materiál
a nářadí, svah byl z části zpevněn pneumatikovými terasami a vznikala také pneumatiková
stěna skleníku, se stavitelé poprvé setkali s právními normami mobilizovanými proti jejich
projektu. Pneumatiky a další materiály čekající na pozemku zahrady na návrat do procesu
spotřeby totiž „postrašily“ obyvatele domu sousedícího se zahrádkářskou kolonií. Když
obyvatelé vily vyhlédli ze svých oken, neviděli vznikající dům, ale rostoucí skládku
odpadu. Tento duch (Gordon, 1997) navrátivší se z útrob kontejnerů a pneuservisů je
znepokojil natolik, že sepsali stížnost na nelegální skladování odpadu na pozemku zahrady
a poslali ji na příslušné oddělení Policie ČR. Hynek byl jako pronajímatel zahrádky vázán
smlouvou uzavřenou se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu.27 Hynkova
smlouva obsahovala také Osadní řád, ten Hynka zavázal k tomu, aby skládkami či
komposty na pronajatém pozemku nenarušoval vzhled okolí zahrádkové osady, aby
udržoval pořádek a zásady hygieny.28 Další povinnosti v rámci vzájemných sousedských
vztahů pak upravuje Občanský zákoník.29 Na popud této stížnosti přišlo stavbu v dubnu
2013 zkontrolovat několik policistů. Nečekanou návštěvu policie popisovali pracovníci
pozitivně a nacházeli v ní motivaci k tomu, aby mohli projekt a jeho účel ukázat veřejnosti,
která se o něj začala zajímat. Stavitele podpořil i přístup policistů, ti totiž vyjádřili podporu
projektu těmito slovy: „Někdo tady dělá něco smyslupného a my tady musíme prudit!“
(Facebookový profil projektu Zeměloďky, 15. 4. 2013) Výbor ČZS ZO č. 58 v Praze 5 pak
na konci dubna 2013 dopisem vyzval Hynka k zastavení úprav zahrádky.30 Výzvu učinil na
základě písemné stížnosti od Společenství vlastníků jednotek domu Mrázovka „A”, tedy
právě obyvatel domu sousedícího se zahrádkářskou kolonií, z jehož jedné strany je přímý
výhled na pozemek se stavbou. Několik nesouhlasných reakcí se způsobem užívání
Hynkovi zahrádky přišlo podle výboru také od okolních zahrádkářů s výtkou, že zasahuje
27

Danou zahrádkářskou lokalitu spravuje Základní organizace Českého Zahrádkářského svazu č. 58
Mrázovka. Hynek je v nájmu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
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Tato pravidla nařizuje standardní Osadní řád, jehož
http://www.zahradkari.cz/dokumenty/predpisy/osadni_rad.php
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Dostupné z: <http://zakony.centrum.cz/obcansky-zakonik/cast-2-hlava-1-paragraf-127>. [cit. 20. 3. 2015]

30

Český zahrádkářský svaz základní organizace č. 58 Mrázovka v Praze 5.
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do pokojného užívání jejich zahrádek. Výbor Hynka touto cestou vyzval „k okamžitému
zastavení prací, kterými zahrádku upravuje, k neprodlenému odstranění jakéhokoliv jeho
materiálu z okolních zahrádek a k nápravě případných škod na těchto zahrádkách, pokud
byly způsobeny, a k zaslání písemného stanoviska k úpravám, které na zahrádce činí, spolu
s vyjádřením k dopisu od sousedů a dokumentů, které má k dispozici.” (dopis ČZS ZO)31
Pneumatiky, lahve a plechovky vnímali pracovníci jako stavební prvky, součásti
vznikajícího domu. Pro lidi zvenčí, kteří se projektu neúčastnili přímo, však tyto vyhozené
věci svůj status nezměnily a vyděsil je jejich nežádaný návrat před jejich zraky. Stížnost a
mobilizace zákonů pro ně byl způsob, jak dostat odpad zpět pod kontrolu. Tyto události
nutily stavitele k přehodnocení dalších kroků a své strategie probírali také s odborníkem na
přírodní stavitelství. Zpočátku se skupina snažila odvolávat na provádění zemních prací.
Ohrazovali se tedy tím, že na pozemku zpevňují sesouvající se svah a z pneumatik vytváří
zahradní terasy. Odborník jim především poradil, aby hovořili pouze o stavbě velkého
skleníku s terasami. Zmínka o stavbě domu by způsobila další problémy, jednak proto, že
na stavbu domu je nutné povolení od vlastníka pozemku, další překážkou je zákon, kterým
se vlastník domu při kolaudaci zavazuje k tomu, že použil certifikované stavební materiály.
Uchopení situace ilustruje komentář jednoho ze stavitelů na sociálních médiích.
„ ... hlavně se tam ŽÁDNÁ stavba nestaví, prostě děláme terénní úpravy svahu,
který je v pohybu a my ho pneumatikama jen zpevňujeme, a to ještě navíc v režimu krajní
nouze - nebezpečí sesuvu trvá, takže my musíme rychle jednat - zabránit vznikajícím
škodám ... na projednávání s úřady není čas … hlavně si myslím, že bysme se měli
namotivovat a pustit se pořádně do práce, ať je to hotový, než se úředníci a všichni
vzpamatují.“ (Facebookový profil projektu Zeměloďky, 15. 4. 2013)
Stavitelé se snažili nabídnout úřadům, sousedům a obyvatelům vily nový pohled na
pneumatiky. Lidem, kteří je vnímali jako nebezpečné odpady, prezentovali pneumatiky
jako bezpečností prvy zajišťující stabilitu svahu. Jak se čtenář dozví v dalších odstavcích
této práce, diametrální různost pohledů obou stran se však nedala tak snadno překonat.
Součástí nové strategie bylo i přeorganizování materiálů v prostorech zahrady. Stavitelé se
pokusili změnit vizuální působení stavby na nezasvěcené okolí tím, že netradiční stavební
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Výtah z dopisu, který Hynek obdržel 29. 4. 2013 od ČZS ZO č. 58 Mrázovka v Praze 5.
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materiály přeskládali a částečně zakryli. Mezi prioritní pracovní úkony se tak na čas zařadil
úklid stavebních materiálů pod plachty a provizorní přístřešek a zkrášlování prostor
zahrady vysazením nových rostlin a keřů. Nové uspořádání pozemku ilustruje zápis z mé
návštěvy.
Po příchodu mě Pavel provádí celým pozemkem a pyšně ukazuje pokroky. Terasovité
záhonky se rozrostly o další patro, teď už jsou tři. Rostliny jahod jsou zasázené v nově
vytvořených pletivových květnících na záhoncích z pneumatik. Pavel mi se šibalským
úsměvem na tváři ukazuje narafičené umělé plody jahod, prý pro lepší efekt při focení
prezentačních fotek. Procházíme další záhonky, sklání se a trhá list česneku, který
dostávám k ochutnání. Pavel si dnes připravil k vysazení několik keříků levandule a máty.
Levanduli chtějí umístit strategicky na viditelné místo, až pokvete, postará se o krásný
vizuální dojem. Jeden keřík se chystá vysadit do záhonku v blízkosti sousedního pozemku.
Jeho majitelka si jim stěžovala, že jí někdo z pracantů pošlapal květiny. Pavel mi
vysvětluje, že šlo o dobrovolníka, kterému dostatečně nevyjasnili, kde jsou hranice
pozemku Loďky. V rámci urovnávání vztahů se proto pokusí sousedku potěšit levandulí.
Mimo to se Pavel zmiňuje, že sousedka již minule dostala od jiného stavitele maliny, které
přinesl také se záměrem napravení reputace. (Zápis z terénního deníku, 8. 5. 2013)
Posilování dobrých vztahů mezi sousedy v zahrádkářské osadě jsem vypozorovala i
dále, když se stavitelé Zeměloďky chtěli zapojit do společné brigády zahrádkářů v osadě a
demonstrovat tím své dobré úmysly. Pozvánka na brigádu vypadala následovně: „V sobotu
se koná společná brigáda zahrádkářů v osadě. Přátelé z vedení si ovšem myslí, že je málo
lidí, kteří chtějí společnému pomáhat. My ale víme, že nás je hodně. Loďka zde v osadě
kotví! A tak máme možnost ukázat, že naše posádka má sílu a pomáhá ráda. A že jsme za
toto místo vděčni a chceme, aby vzkvétalo.” (Facebookový profil projektu Zeměloďky,
červen 2013)
V návaznosti na výše popsané události a snahy stavitelů je korigovat ve prospěch
Zeměloďky, zažádali organizátoři projektu Stavební úřad o dodatečné stavební povolení.
To bylo zamítnuto a pneumatika vyplněná zeminou získala od pražských úředníků nový
status, označení „necertifikovaný stavební materiál“. Stavební úřad pak požádal stavitele o
doložení souladu s ustanovením §156 stavebního zákona. „Pro stavbu mohou být navrženy
a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
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způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné
údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na
úsporu energie a ochranu tepla.“32Ačkoliv stavitelé na příslušném úřadě všechny tyto
požadavky doložili, Stavební úřad povolení ke stavbě zamítl.33
Ojeté pneumatiky byly poté, v kombinaci s dalšími aktéry, které čtenáři popíši na
následujích řádcích, hybateli dalších procesů souvisejících právě s jejich novým statusem
necertifikovaných, a tedy nelegálních stavebních prvků. Stavební předpisy zaktivované
propojením různorodých aktérů, od netradičně využitých pneumatik přes znepokojené
sousedy zahrádkářské kolonie po povolané pražské úředníky, odstartovaly další aktivity
stavitelů. Ti spustili program zvaný „Legalizace odpadu”, v jehož rámci se snažili
shromáždit informace ohledně využívání a zneužívání odpadu v ČR a ve světě. Informace
sesbírané především z internetových zdrojů se staly součástí prezentací, kterými stavitelé
podporovali veřejná představení Loďky. Obavy české veřejnosti o škodlivosti pneumatik
použitých na stavbě odstartovaly dále sérii výzkumů zaměřených na látky obsažené
v pneumatice a jejich možný únik a působení na okolní prostředí. Mé další kroky tak v září
2015 vedly za Dr. Procházkou, geochemikem, který koordinoval výzkum škodlivosti
pneumatik na Zeměloďce. Dr. Procházku, který v současnosti pracuje na Přírodovědecké
fakultě UK, zájem o soběstačné stavby a sympatie ke konceptu Zemělodí přivedly k
Zeměloďce již v dobách počátku projektu. Zeměloďka tak v tomto případě, jak píši v první
kapitole této práce, posloužila jako prostor směny informací, zájmů a dovedností lidí, kteří
se na ní setkávali. S organizátory stavby navázal Dr. Procházka přátelské vztahy a
vzhledem k tomu, že v dané době nepracoval ve svém oboru a chtěl se k němu vrátit, sám
výzkumy inicioval a ujal se jejich vedení. V době, kdy průzkum zahájil, se organizátoři
projektu Zeměloďky připravovali na blížící se schůzku na Magistrátu hl. m. Prahy (jaro
2014), výzkum škodlivosti pneumatik proto považovali za vítaný příspěvek pro
vyjednávání s úřady.
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Dostupné z: <http://zakony.kurzy.cz/183-2006-stavebni-zakon/paragraf-156/>. [cit. 20. 4. 2015]
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K listopadu 2015 Stavební úřad přijal odvolání k rozhodnutí o odstaranění stavby a organizátoři projektu
Zeměloďky plánují podat již druhou žádost o dodatečné stavební povolení.
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Pro odhad případné kontaminace z ojetých pneumatik na stavbě Loďky bylo podle
Dr. Procházky nejlepší řešení analyzovat potenciálně nejohroženější složky prostředí. Jde
hlavně o biomasu (především konzumní rostliny) v „květináčích“ z pneumatik, případně
také vodu stékající po pneumatikách v některých vnějších částech stavby. Provedení testů
bylo financováno částečně prostřednictvím dobrovolných příspěvků od podporovatelů
projektu Zeměloďky, částečně z vlastních financí Dr. Procházky. Jak uvedl ve výzkumném
rozhovoru, kromě komerčních (tedy dražších) laboratoří zprostředkoval Dr. Procházka také
rozbory v akreditovaných laboratořích přes své známé, kde jako platidlo pro urychlení
výsledků testů použil také ovoce z vlastních zdrojů. Dr. Procházka v rozhovoru uvedl, že
kontakty na laboratoře a některé informace získané při provádění výzkumů pro Zeměloďku
mu jsou k užitku i dnes v jeho činnosti mimo projekt Zeměloďky. Zapojení do projektu tak
pro něj mělo i tento osobní přínos. Dr. Procházka mi v rozhovoru vylíčil, že se na
Zeměloďku pro sběr vzorků vydával často sám, kdykoli se vyskytly vhodné podmínky pro
získání kýžených odběrů. Výzkum na Zeměloďce se tak promítl i do jeho každodenního
života, kdy sledoval změny počasí a s příchodem deště vyrážel na zahradu u Anděla, aby
získal vzorek vody stékající po pneumatikách do půdy. S prvním záznamem z testování
se Dr. Procházka vydal společně s Hynkem na Magistrát, kde byl projednáván problém
s certifikací pneumatik jako stavebního materiálu. Dr. Procházka mi však při rozhovoru
řekl, že tam o chemické rozbory nikdo zájem nejevil. Problém podle něj není v odmítání
stavby jednohlasně všemi úředníky, jde o jednotlivce, konkrétně o osobu zodpovědnou za
stavební, která s projektem radikálně nesouhlasí a jeho dostavbu proto odmítá schválit.
Kromě chemických analýz se Dr. Procházka staral také o provedení nedestruktivních
měření magnetické susceptibility s cílem zjistit případnou korozi ocelové výztuže
pneumatik. Dosavadní výsledky podle něj korozi nenasvědčují, upozorňuje však, že je
měření nutné po několika letech zopakovat. Dr. Procházka dodal vzorky k analýze také
studentce Ladě Juránkové, která napsala a obhájila bakalářskou práci (Juránková, 2015) na
Katedře analytické chemie PřF UK zaměřenou na stanovení obsahu kovů v biomase ze
Zeměloďky Anděl. V souvislosti s možnou kontaminací z okolního prostředí věnovala
Juránková pozornost především zinku a jeho zvýšený obsah (v koncentračním rozmezí
150-200 mg kgˉ¹) byl skutečně pozorován. Juránková však nepotvrzuje souvislost jeho
zvýšené koncentrace ve vzorcích s přítomností pneumatiky. „Z výsledků analýz materiálu
z různých míst na lokalitě v podstatě vyplývá, že se nejedná o vliv místních pneumatik, ale
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pravděpodobně se projevuje spíše znečištění lokality z různých zdrojů.“ (Juránková, 2015:
40)
Debaty na téma škodlivosti pneumatiky jako materiálu na stavbu Zemělodě jsou v
komunitě stavitelů soběstačných staveb velice časté. Mike Reynolds (1990) ve své knize
jejich užití v těchto specifických podmínkách obhajuje. „Jediné, co způsobuje rozklad
pneumatiky je sluneční světlo a oheň. Pneumatik, které jsou při stavbě Zemělodě naplněné
zemí a další hlínou jsou zakryty, se sluneční světlo nikdy nedotkne. Ty samé vlastnosti,
které z nich dělají celospolečenský problém (skutečnost, že se jich nelze zbavit), z nich
tvoří ideální trvalý stavební materiál pro Zemělodě (Reynolds, 1990: 78). V dosavadních
výzkumech na Zeměloďce u Anděla se testy zaměřily na anorganické látky a výsledky
nenaznačují, že by množství, které se z pneumatik do okolí uvolňuje, bylo pro člověka
škodlivé. Dr. Procházka však upozorňuje, že je potřeba ve výzkumech pokračovat a je
nutné zaměřit se také na látky organické. „Venku je guma z ekologického hlediska v
podstatě totéž jako na autě - pokud se nezačne moc rozpadat a stávat se součástí půdy, pak
se všechna svinstva samozřejmě uvolňují. Karcinogenní jsou hlavně organické látky jako
benzo-a-pyren, ty se dříve či později rozloží, ale je to o kvantitě. Takže lepší je gumu
chránit před sluncem a deštěm i venku.” (Facebookový profil skupiny Earthship Czech
Republic, 31. 5. 2015)
Pneumatika, píše Ondřej Poul (2013: 14), je složena z velké části z kaučuku
(přírodního či syntetického), dále pak ze sazí a siliky, zpevněna je ocelí a nylonem,
změkčena oleji a pryskyřicí a pro potřeby vulkanizace jsou ke směsi přidány chemikálie,
jako je síra, oxidy zinku, antioxidanty a další chemické prvky, v závislosti na konkrétním
výrobci. Takové pneumatiky, pokud jsou nasazeny na nápravu automobilu, jsou lidmi
vnímány většinou kladně, neboť zajišťují přenos sil mezi koly a vozovkou a působí také
jako odpružení dopravního prostředku. O oblibě takového využití pneumatik svědčí trvalé
navyšování jejich výroby a produkce dopravních prostředků, které je využívají. Když ale
tyto stejné (tedy složené ze stejných prvků) pneumatiky umístili stavitelé Zeměloďky na
pozemek zahrady u Anděla, propojili je se zeminou a kartony a jejich oběžné plochy, které
dříve třením o vozovku silnice zajišťovaly pohyb vozidla, zakryli směsí jílu, písku, šterku a
slámy, pohled veřejnosti se rázem změnil. Kombinace pneumatik s těmito dalšími
elementy a jejich lokalizace uprostřed zahrádkářské kolonie způsobila obavy a rozproudila
debaty nad možnými negativními důsledky, které by toto netradiční využití pneumatik
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mohlo lidem způsobit. Projekt Zeměloďky tak otevírá prostor pro další akademické práce
v oboru biochemie a toxikologie, které by se zaměřily na důkladé zpracování tohoto
tématu. V případě úspěšného dokončení stavby a zprovoznění Loďky může podle Dr.
Procházky následovat intenzivní výzkum látkové bilance skleníku (případně i s dalšími
částmi

pozemku)

jako

přesně

definovaného

ekosystému,

včetně

kontinuálního

monitorování vstupů látek, např. deštěm a prašným spadem, a výstupů včetně odtoku vody.
Přestože se recyklace dnes stává, s ohledem na ochranu životního prostředí, nutností,
někteří lidé stále pohlížejí na odpad jako na rigidní kategorii s omezenými možnostmi
využití a jak jsem popsala na předcházejících řádcích, u recyklace pneumatik mohou být
obavy na místě, proto je výzkum jejich škodlivosti nutností. V případě projektu
Zeměloďky v Praze hrají právě pneumatiky a jejich využití jako stavebního materiálů
významnou roli v odmítnutí stavby jako celku jak ze strany úřadů, tak ze strany české
společnosti. Stavitelé Loďky odmítavý postoj společnosti také registrují: „ … abychom
mohli stavět z ‘odpadu’, musíme začít vnímat kontext a změnit dogma o tom, jaké využití
odpadu je čisté a jaké je nečisté.” (Facebookový profil projektu Zeměloďka, 3. 2. 2014) O
možném negativním vlivu transformace odpadu ve funkční objekty píší také Beisel a
Schneider (2012) a nahlížejí proměnlivost (fluidity) objektu jako ambivalentní vlastnost.
Tito autoři popisují přeměnu vyřazeného auta pohotovostní služby v Německu v plně
funkční prostředek hromadné přepravy v Ghaně. Na jedné straně auto úspěšně slouží
novému účelu, na straně druhé však svým stavem představuje nebezpečí pro své pasažéry i
ostatní účastníky silničního provozu. Stejně tak i vyřazená pneumatika a její proměna
v experimentální stavební materiál na Zeměloďce Anděl může být nahlížena jako
ambivalentní. Pneumatiky se ve spojení se zeminou, kartonem a lidskou silou stávají
termo-masou uchovávající teplo a nosnou konstrukcí soběstačného domu. Chemické prvky
v ní obsažené by však na druhé straně mohly prosakovat do půdy, kontaminovat vodu nebo
ovzduší, tedy škodit lidem i prostředí, ve kterém se stavba nachází. Tato „odvrácená
strana“ pneumatik, jejich obávané aktérství jako stavebních materiálů v rámci Zemělodí je
však dnes zatím jen domněnkou, a proto je uskutečnění dalších výzkumných prací v této
oblasti nezbytností.
V této kapitole jsem se vydala po stopách materiálů, především jsem následovala
vyřazenou pneumatiku a snažila jsem se čtenáři popsat transformaci, kterou prochází na
stavbě Zeměloďky. Využita jako stavební materiál se pneumatika mění fyzicky tím, že je
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obohacena o další prvky – vystlána kartonem, popřípadě igelitem, vyplněna zeminou - a
těsně napojena na další, stejným způsobem proměněné pneumatiky. Kromě materiální
změny však dochází také ke změně statutu věci, a to dokonce několikrát. Nejdříve se
proměnou ve stavební prvek zbaví (dočasně a jen pro některé lidské aktéry) označení
„odpad“, posléze se promění v problematický necertifikovaný stavební materiál.
Pneumatiky užité při stavbě Zeměloďky jsou tedy aktéry velice proměnlivými a
nestabilními, jejich role a význam se stále mění. Princip základu stavby Zemělodě vypadá
na první pohled jednoduše, člověk vezme pneumatiku a promění ji ve stavební prvek.
Když se ale podíváme lépe, vidíme, že člověk pneumatiku nemá zcela pod kontrolou a
právě momenty, kdy se zpod kontroly vymaní, odhalují její aktérskou sílu nejlépe. Tu jsme
v této kapitole mohli společně sledovat a viděli jsme, že vzniká v propojení s dalšími
věcmi a lidmi a v případě Zeměloďky Anděl se zhmotnila v mobilizovaných stavebních
předpisech a nařízení Stavebního úřadu o odstranění stavby. Pneumatika (staviteli a za
pomoci dalších materiálů) proměněná v termo-masu narušila standardy českých stavebních
předpisů a standardy určující materiály vhodné pro stavební účely a stala se podnětem pro
zahájení několika vědeckých výzkumů zabývajících se jejím vlivem na okolní prostředí.
Obavy o škodlivosti těchto lidských produktů jsou odrazem nezvládnuté efektivní
likvidace a recyklace, přičemž využití pneumatik jako stavebních materiálů pro
Zeměloďku tuto problematiku zviditelnilo a pneumatiky se dostaly do role výše zmíněného
Gordonova (1997) „ducha“, který straší naši společnost spotřebitelů.

Zeměloďka jako síťovina materiálního toku
V této kapitole se zaměřím na vyjednávání života Zeměloďky, které nabíralo mnoha
různých podob a odehrávalo se na odlišných místech, zapojilo mnoho lidí i nelidských
aktérů. Přistupovat k této problematice budu inspirována prací Tima Ingolda a Gisli
Palssona (2013). Ti ve své studii navrhují přehodnocení našeho chápání života, jeho vývoje
a nás samotných. Přemýšlí o lidech a všech jiných stvoření ve smyslu toho, co dělají,
nikoli, kdo jsou. Podle nich bychom o sobě měli přemýšlet nikoli jako o bytostech
(beings), ale jako o stávání se (becomings). Nejsme totiž předem dané entity, ale trajektorie
pohybu a růstu (tamtéž: 8). Život se poté jeví jako tapiserie navzájem se podmiňujících
vztahů a v tomto smyslu je všechen život sociální. Zároveň je však život také biologický v
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tom, že zahrnuje procesy organického růstu a rozkladu, výměnu látek a dýchání způsobené
směnou a neustálým prouděním materiálů mezi povrchy vznikajících životních forem.
Každá trajektorie stávání se se nachází v oblasti, která je vnitřně sociální i biologická, tedy
biosociální. A proto tito autoři hovoří o lidech jako o biosociálních stávání se (Ingold,
Palsson, 2013: 9). Představme si konopné lano. Takové lano je ukroucené z množství
provázků, které jsou samy také spleteny z řady vláken a tato vlákna jsou tvořena dalšími
buněčnými a molekulárními složkami. Stávání se, stejně jako konopné lano, je tvořeno
komplexitou, proplétáním vláken, metabolickou výměnou (tamtéž). Podle Ingolda a
Palssona (2013) organismus, ať už lidský nebo jiný, není ohraničená entita působící proti
prostředí. Je to místo růstu v rámci vztahů, které je vymezené proudy materiálů. Můžeme
si ho představit jako uzel, spleť linií, přičemž každá linie sahá dále a tam se zaplétá s
dalšími uzly. Pro takové chápání organismů a jejich prolínání navrhují přehodnocení
termínu prostředí. Prostředí je v rámci této teorie nahlíženo spíše jako zóna prolínání a
organismy v ní rostou a nabírají různých forem a při tom do sebe začleňují životní linie
jiných organismů.

Vito Laterza se svými kolegy (in Ingold, Palsson, 2013) navazují na Ingoldovu
myšlenku síťoviny (meshwork) a navrhují, abychom se při zkoumání reality nesoustředili
na sítě propojující hotové objekty, ale právě na síťovinu linií materiálního toku. Materiály
jsou totiž také konstitutivně biosociální. „Biosociální život je síťovina materiálů propletená
prvky životní síly a pohybu“ (tamtéž: 18). Laterza popisuje zpracovávání dřeva na pile ve
Svazijsku, pohyby a gesta lidí, kteří tam pracují, a strojů, které ovládají. Nachází směsici
propustných, vzájemně se překrývajících organismů a věcí.

V této kapitole se pokusím aplikovat Ingoldovu fenomenologii linií, proudů a
materiálů na proces vznikání, stávání se, soběstačné stavby Zeměloďky. Mezi různými
druhy materiálů, které se spolu při vzniku tohoto projektu promíchávají, přitom neexistují
žádné a priori kategorické prostorové či časové rozdíly. Laterza ve své studii sledoval práci
na pile. Pohyby lidí, věcí a materiálů ovlivňovaly především vlastnosti prostředí, které
určité proudy a pohyby umožňují, jiným brání. Laterza si vypůjčuje pojem amerického
psychologa Gibsona (1979) a nazývá tyto atributy prostředí affordances. Také já se
zaměřím na vlastnosti prostředí a jejich vliv na vyjednávání života Zeměloďky, přičemž
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prostředí budu vnímat jako zónu protínání organismů a věcí, které tvoří Zeměloďku, jako
prostor jejich růstu a vzájemného formování. Chtěla bych zde ukázat, že tímto způsobem
lze přistupovat k celé stavbě, nikoli jen k jednotlivým stavebním úkonům na staveništi.
Sledování proudů a linií života Zeměloďky nás totiž zanese daleko za bariéry jednotlivých
pracovních stanovišť a daleko za plot ohrazující zahrádkářskou kolonii. Tato kapitola si
tedy dává za cíl nahlédnout prostředí, ve kterém se stavba realizovala, jako prostor
prolínání různorodých materiálů a věcí, lidí a jiných organismů. Pokusím se popsat, jak se
stavba a prvky, které ji tvoří, mění a přizpůsobují tomu, co jim prostředí dovoluje.

V této souvislosti se zaměřím také na proměnu přístupu stavitelů k vyjednávání
života Zeměloďky, jež v průběhu stavby nabyla ilegálního statutu. Využiji zde práci Gill
Seyfang (2009), environmentální socioložky, která se v rámci svého výzkumu věnuje
průkopnickým inovacím (grassroot inovations) a jejich potenciálu rozšíření mezi širší
veřejnost. Seyfang pojednává o environmentálním filosofickém a politickém hnutí „Nová
ekonomika“ (New Economics), které staví na přesvědčení, že ekonomiku nelze oddělit od
kontextu prostředí a společnosti. Cílem tohoto hnutí je praktický přístup k udržitelnému
vývoji, kterého chce dosáhnout využíváním místních zdrojů, snížením ekologické stopy,
budováním komunity, kolektivním jednáním a vytvořením nové infrastruktury služeb, kam
spadá například autonomní bydlení nezávislé na sítích a poskytovatelích. Ve své studii
vyhrazuje místo také iniciativám soběstačného bydlení a dochází k závěru, že aktivity
komunit propagujících soběstačné bydlení čelí zejména stavebním předpisům, ty totiž
neberou alternativní stavební metody v potaz. Pokusím se navázat na studii Gill Seyfang a
napříč touto kapitolou budu sledovat momenty setkávání inovativního projektu Zeměloďky
s širší společností, vládními institucemi, státní správou a samosprávou. Zaměřím se na
ústupky, ke kterým v zájmu vyjednávání existence Loďky stavitelé přistoupili,
nekoherence způsobené změnou strategií a pokusím se vysledovat potenciální cesty ke
sblížení této alternativy s českou společností. Přístup Gill Seyfang (2009) se přitom
pokusím rozvinout tím, že se zaměřím také na ne-lidské prvky a jejich zapojování do
společenských procesů.
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Prostředí stávání se Zeměloďky

Úplný začátek života projektu Zeměloďky nalezneme v myšlenkách jejích
organizátorů, kteří projekt začali plánovat v roce 2012. Své nápady posléze zaznamenali na
papír a stavba dostávala další formy a podoby. Brzy se tito lidé rozhodli, že začnou
s realizací svých představ a plánů a nalezli pro ně místo. Když lidé (kteří se později stali
staviteli) přišli na pronajatý pozemek zahrady poprvé, v létě roku 2012, rozprostíral se před
nimi příkrý svah porostlý vysokou trávou a divoce rostoucími keři. Zahrada byla směsí
různorodých materiálů a organismů, živých a neživých. Uprostřed se panovačně rozhlížel
strom, v jeho stínu se o sebe opíraly dřevěné latě uspořádané do podoby kůlny. V husté
trávě se skrývaly staré zahradní nástroje, kusy železa a další věci, které zde nechali
předchozí majitelé, a které časem přikryla hustá tráva a nánosy hlíny. Zahrada, tedy její
uspořádání, korigovala pohyb lidí a materiálů. Některé její části byli přístupné, jiné hůře či
vůbec. Pohyb člověka po ploše neobhospodařované zahrady byl zkrátka velice omezený.
Pozemek se proto lidé rozhodli upravit. Ze zahrady během několika týdnů kolečka, kbelíky
a posléze auta rozpohybovaná lidskými silami odnosily a odvezly několik set kilogramů
železa a dalšího odpadu. Lidské ruce, holé nebo chráněné rukavicemi, někdy prodloužené
zahradními nůžkami, lopatami a krumpáči prostor zbavily klestí, popínavé rostliny, která
se rozrostla po velké části zahrady, a také vzrostlého stromu tyčícího se uprostřed svahu.
Rozbouraly i budku, stojící vedle stromu. Přeorganizování vnějších atributů zahrady však
nestačilo. Stráň v zahrádce, tedy hlína, která ho zčásti tvoří, ukrytá před zraky lidí trávou
kořenící v její hmotě, byla v neustálém pohybu. Způsoboval jej jednak ostrý sklon
povrchu, jednak voda protékající při každém dešti přes celou délku svahu. Hrozící sesuv
půdy, který by ohrozil jednak plánovanou stavbu, jednak zahrady nacházející se pod
pozemkem, se stavitelé rozhodli řešit úpravou terénu svahu a jeho zpevněním terasovitými
záhonky vytvořenými z pneumatik.

Při stavbě Zemělodí se stěny tvořené pneumatikami vyplněné kompaktní zeminou
zahrnují zvnějšku další vrstvou hlíny, aby vytvořily silnou termální masu. Snazší
alternativou je přímé zapuštění stavby do svahu, přičemž fyzické proporce zahrady ke
zvolení této varianty přímo vybízely. Po výše popsaných úpravách zahrady tak pracovníci
vzali do rukou krumpáče a kopali ve svahu díru, do které se později Loďka zasadila. Po
hodinách kutání, jako by se svah bránil, narazily krumpáče na tvrdou břidlicovou skálu.
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Nově objevená struktura svahu způsobila pozdržení prací, velký úbytek fyzických sil
pracovníků a zapojení mocnější techniky. Vyjednávání se skálou skončilo po deseti dnech,
kdy vysílení lidé zvítězili s pomocí hydraulické sbíječky. Linda Dvořáčková (2014)
zabývající se ve své diplomové práci fungováním staveb typu Zemělodě píše, že každý
jednotlivý model tohoto domu musí brát v úvahu místní podmínky a musí se jim také
přizpůsobit. „Vždy ale existuje maximální snaha o využití vlastností daného prostředí a o
soulad s přírodními jevy namísto potřeby s nimi bojovat.“ (Dvořáčková, 2014: 7) U stavby
Zeměloďky vidíme, že fyzické atributy zahrady se propojením práce lidských svalů a
pohybů a zapojením nástrojů mění, proměna zahrady vypětím sil pracovníků přitom někdy
boj připomínala.

Popisem příprav pozemku na stavbu jsem chtěla čtenáři ukázat, jak zahrada, její
proporce a hmotné uspořádání, působí na jednání stavitelů a směruje jejich další stavební
strategie. Pracovníci se přizpůsobují rázu zahrady, vidíme ovšem, že také zahrada, svah, na
kterém se rozprostírá, se podřizuje intencím stavitelů. Vznikání projektu Zeměloďky tedy
již od samého počátku reaguje na prostředí, vliv je ale obousměrný. Stavba, která je zatím
jen plánem na papíře, myšlenkou organizátorů projektu, totiž mění prostředí svého
hmotného zrodu, a to prostřednictvím fyzické síly svých stavitelů a za pomoci krumpáčů,
lopat a sbíječek.

Fyzické vlastnosti zahrady některé pohyby člověka na pozemku znemožňovaly, jiné
dovolovaly. Vidíme, že některým se pracovníci přizpůsobili, jiné se snažili obcházet nebo
je změnili. Prostředí stavby, jak se čtenář dočetl v úvodu k této kapitole, neomezuji jen na
parcelu pronajatého pozemku. Projekt Zeměloďky zasahuje mnohem dále a to se pokusím
ukázat na následujících řádcích. Další důsledky pro proces stavby mělo totiž umístění
pozemku v zahrádkářské kolonii. Zahrada je obklopena dalšími zahradami patřícími
různým nájemníkům a dostat se k ní je možné pouze po pěšince vinoucí se kolem okolních
zahrad. Pěšinka se v některých místech kroutí, stoupá, jinde klesá a zužuje se natolik, že po
ní dva lidé vedle sebe neprojdou. Tyto rysy přístupové cesty navigovaly pohyby lidí a
materiálů mezi stavebním pozemkem a světem za plotem zahrádkářské kolonie. Rozměry
cestičky nedovolily vjezd auta, všechen materiál tak museli na pozemek nosit stavitelé
v ruce, v kbelících, někdy za pomoci kolečka, které se v nejužších částech klikaté pěšiny
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jen tak tak prodralo mezi ploty okolních zahrad. Proud materiálů byl rozprostřen.
Pracovníci jej dopravovali na pozemek po troškách. Množství přepravených stavebních
prvků záviselo na silách konkrétního pracovníka a na stavu povrchu pěšiny (morko,
sucho). Materiál přinášeli na stavbu v nepravidelných intervalech, většinou podle toho, co
zrovna na stavbě docházelo. Přístupová cestička, na jednom konci zahrazená plotem a
zamčenou vstupní brankou, korigovala také proudění osob na stavbu. Branka se musela
z bezpečnostních důvodů zamykat, proto se dobrovolníci či návštěvníci scházeli před
bránou často v určitý smluvený čas a byli vpuštěni do prostorů kolonie po domluvě se
stavitelem, který u sebe měl klíč. Fyzické atributy pozemku a přístupové cesty na něj pak
také ovlivnily záměr, který mají s dokončenou stavbou její organizátoři. Cílem stavitelů je
vytvořit na pozemku vzdělávací a výzkumné centrum, jehož chod se podřídí vlastnostem
daného prostředí. „Pozemek Loďky je malý (okolo 300 m²), a je proto kapacitně omezen
na cca 10 lidí. Loďka je součástí oplocené osady, a proto nebude moci být v budoucnu
volně dostupná kolemjdoucím. Návštěva bude možná v době konání akcí nebo po
předchozí domluvě.“ (oficiální internetové stránky Zeměloďky Anděl)34

Výstavba Zeměloďky sice probíhá jen na jedné ze zahrad, snažím se však čtenáři
ukázat, že na ni působí prostředí mnohem rozsáhlejší, zahrnující celou zahrádkářskou
kolonii a nejen to, proudy jejího života sahají ještě mnohem dál. Další vlastnosti prostředí,
které mají vliv na pohyby lidí, nelidských organismů a věcí na Zeměloďce se vztahují ke
klimatickým podmínkám a geografické poloze Prahy, potažmo České republiky. Zemělodě
se dnes staví již po celém světě, tedy v různých zeměpisných polohách a odlišných
klimatických podmínkách. Příroda se v těchto různých místech výstavby chová odlišně,
často diametrálně jinak než v Novém Mexiku, kde tyto stavby začal Mike Reynolds stavět
poprvé.35 Design budov byl tedy tvořen v závislosti na podmínkách v Novém Mexiku a při
výstavbě v odlišných podmínkách je potřeba ho různě modifikovat. Tímto tématem se
zabývá studie Hewitta a Telfera (2012), kteří popisují přizpůsobování Zemělodí na
evropské podmínky a o některých stavebních modifikacích v České republice hovoří také

34

Dostupné z: <http://zemelodka.cz/co-stavime/>. [cit. 14. 10. 2015]

35

Zemělodě byly vyvíjeny v rozdílných klimatických a geografických podmínkách. V Novém Mexiku: 37°
severní šířky a v nadmořské výšce 2 130 m, kde v zimě teplota klesá až k mínus 34 °C a v létě ke 38° C nad
nulou. V těchto podmínkách si Zeměloď udržuje stabilní teplotu mezi 18-24° C. (Reynolds, 1990: 28)
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Linda Dvořáčková (2014), která ve své diplomové práci popisuje systémy budov typu
Zemělodě. Dvořáčková píše například o tom, že kvůli větší vlhkosti je u nás vhodné pod
podlahu aplikovat vrstvu izolace. Stavitelé Loďky u Anděla položili pod první vrstvu
pneumatikové stěny koberec a EPDM (bazénovou) folii, a vytvořili tak hydroizolační
vrstvu. Na stavbě jsem se několikrát potkala také se zkušenějším stavitelem přírodních
obydlí. Organizátoři stavby ho poprosili o pomoc s přizpůsobováním stavby místním
podmínkám. Poradil jim, jak předejít promáčení obydlí vodou, která při dešti stéká po
svahu. Na jeho radu tak pracovníci kolem stavby vykopali drenážní kanálek. Dalším
specifikem při stavbě Zemělodí v českých klimatických podmínkách je dodatečný nebo
záložní zdroj vytápění. Zimy bývají ve střední Evropě poměrně dlouhé a chladné, navíc se
vyznačují velice malým počtem slunečných dní. Na Zeměloďce stavitelé tento problém
řešili tím, že na západní straně příbytku vybudovali další zdroj tepla, kompostér. 36 Z
rozhovorů při práci na stavbě jsem se dozvěděla o dalším úskalí při stavbě tohoto typu
domu u nás. Voda, kterou sběrný systém Zemělodě svádí do domu, obsahuje v českém
prostředí vysoký podíl pylu. Taková voda se nedá skladovat delší dobu, proto by na její
čištění musel být zakoupen velice výkonný, drahý filtr. Lepším řešením je tedy podle
některých českých stavitelů zajistit si jako zdroj vody vlastní studnu.

Toto jsou tedy základní modifikace designu stavby v našem klimatickém prostředí, a
jelikož je většina z nich nastíněna ve výše zmíněných studiích, není cílem této kapitoly se
jimi zabývat detailně. Uvádím je zde proto, že chci upozornit na klimatické podmínky
českého prostředí, které, jak vidíme, jsou dalšími mocnými hybateli pohybů a úkonů
stavitelů a materiálů, jejich druhu a množství, zapojených do stavby. Pokud jsem čtenáře
stále nepřesvědčila, že prostředí vznikání Zeměloďky není prostorově omezené pouze na
zahrádku u Anděla, v následující části této práce ho vyzývám, aby se mnou šel ještě dále,
po stopách prolínajících se proudů lidí, materiálů a věcí, které se zaplétají do života
Zeměloďky a mění tempo jejího růstu a formu, kterou dostává.

36

„Případné další dodatečné vytápění bude probíhat pomocí vzduchu ohřívaného v kompostéru, který je
vybudován na západní straně budovy. … Skrz kompostér bude z budovy vedeno potrubí ve tvaru oblouku,
kdy ústí potrubí budou nad sebou. Tím by mělo docházet k nasávání vzduchu ze spodních prostor a k
ohřívání uvnitř kompostu, kde mohou teploty dosahovat až 80˚C.“ (Dvořáčková, 2014: 74)
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Zeměloďka jako ilegální stavba

Důležitým rysem prostředí, ve kterém rostla stavba Zeměloďky, je status pozemku
zahrady. Zahrádku si Hynek, jeden z organizátorů stavby, pronajal od vlastníka pozemku,
Magistrátu hlavního města Prahy. Hynek, pronajímatel zahrady, byl vázán smlouvou
uzavřenou se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu, která obsahovala také
Osadní řád.37 Podpisem se zavázal mimo jiné k tomu, že na zahradě nevystaví stavbu
trvalého charakteru. Zahrádkářskou chatu sloužící pro odpočinek, uskladnění výpěstků,
nářadí a jiných zahrádkářských potřeb pak povolenu má, ale jen v souladu s územními
záměry a při dodržení postupu dle zákonných předpisů. Provozní zařízení jako jsou
skleníky, nádrže na vodu, kůlny a podobně pak na zahradě zřídit může, ale jen se
souhlasem správy osady a opět jen při dodržení zákonných předpisů. Hl. m. Praha i Svaz
zahrádkářů pozemek ochraňuje pravidly pro jeho užívání, již samotný status pozemku tedy
od počátku bránil uskutečnění projektu Zeměloďky. Tuto překážku se však stavitelé
pokusili obejít a porušili výše popsané restrikce tím, že začali stavět na pronajatém
pozemku bez povolení vlastníka. Při svých návštěvách zahradního staveniště a z rozhovorů
při práci jsem vypozorovala, že se organizátoři stavby vyhrazovali proti konvenčnímu
způsobu stavění domů, ale i dále proti rozšířenému konzumnímu způsobu života. Někteří
sami sebe nazývali „guerrila builders“ a viděli ilegální stavbu jako formu boje se
stávajícím politickým a společenským systémem. Adrian Smith, profesor na Univerzitě
v Sussexu věnující se studiu inovací a soběstačného vývoje (Smith, 2007 in Seyfang, 2009:
134), který se společně s Gill Seyfang zabýval potenciálem rozšíření aktivit společenských
inovací mezi většinovou společnost, tvrdí, že inovativní aktivity založené v opozici k
praktikám většinové společnosti staví na rozdílných hodnotách a vymezují se proti
konvenčně přijímaným myšlenkám. Proto je podle Smithe jejich slučitelnost se stávajícím
režimem jen velmi malá. Propojení s převládajícím společenským a politickým nastavením
a vzájemná spolupráce by pak podle Smithe (tamtéž) byly uskutečnitelné, pokud by došlo
k ústupkům z jedné nebo druhé strany.

37

Zahrádkářskou lokalitu spravuje Základní organizace Českého Zahrádkářského svazu č. 58 Mrázovka.
Uvedená
pravidla
nařizuje
standardní
Osadní
řád,
jehož
vzor
je
dostupný
z:
<http://www.zahradkari.cz/dokumenty/predpisy/osadni_rad.php>. [cit. 2. 9. 2015]
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Jak uvádím výše, stavba začala vědomě jako ilegální aktivita. Měsíce ubíhaly,
příbytek rostl, dobrovolníci a materiály proudili pozemkem a Zeměloďky si všimlo i dosud
nezapojené okolí, sousedé a zahrádkáři. Do života Loďky vstoupily zákony zmobilizované
znepokojenými sousedy. Legislativní opatření upravující nakládání se zahradou a právě
jejich aktivizace se staly zásadním impulzem pro změnu strategie výstavby a měly také
důsledky na materiální podobu Loďky. Nesouhlas s činností skupiny stavitelů nabral již na
jaře 2013 první písemné podoby a Hynek, pronajímatel zahrádky, obdržel od výboru
Českého zahrádkářského svazu výzvu k zastavení úprav zahrady. Následovala žádost od
Stavebního úřadu o zastavení, posléze odstranění stavby z pozemku. Zákony vztahující se
na pozemek zahrady, které zmobilizovali lidé žijící v sousedící vile, se zapojily do proudů
směsice organismů a materiálů tvořící stavbu. Jejich mobilizace se promítla do hmotné
podoby stavby. Během vyjednávání stavitelů s úřady se totiž práce na stavbě značně
omezily. Stavitelé nechtěli pokračováním prací rozhořčit sousedy ani úřady. Kromě toho,
ačkoli stále doufali, že dostavba bude povolena, se postupně pod hrozbou odstranění
stavby zdráhali investovat do projektu čas, sílu a finance. Poslední velkou „brigádou“ proto
byla instalace trámů a krovů tvořící základ střechy Zeměloďky na podzim 2013. Během
roku 2014 na stavbě probíhaly jen menší úpravy a stavitelé se především snažili zabezpečit
Loďku před promáčením deštěm a v zimě před popraskáním. Během roku 2015 pak
proběhly pouze drobné úpravy okolní zahrady. V rozhovoru s organizátory stavby v květnu
2015 jsem se dozvěděla, že Hynek byl navíc vyloučen ze Zahrádkářského svazu a byla mu
vypovězena smlouva o pronájmu zahrady, což zastavilo práce úplně.

Kromě důsledků na hmotné podobě Zeměloďky ovlivnilo zapojení legislativy také
pohyby a strategie stavitelů mimo zahradu. Stavitelé museli improvizovat, jak píší Ingold a
Palsson (2013: 184), aby se vyhnuli překážkám, které před nimi vyvstaly jako součást
proudů života, života Zeměloďky. Od počátečního vědomého přehlížení legislativních
pravidel se organizátoři stavby v zájmu dokončení projektu přiklonili k vyjednávání
s úřady. Stavitelé komunikovali s úředníky osobně, telefonicky i přes email. Vyjednávání
existence Zeměloďky se ze zahrádky dostalo až na Magistrát hl. m. Prahy. Tam se stavitelé
snažili získat podporu primátora Prahy. „To, co začalo jako partyzánská akce, by mělo
vyústit v oboustranně výhodnou koexistenci a provozování vzdělávacího centra
soběstačného bydlení (stojícím na vašem pozemku!), které bude otevřené široké veřejnosti,
kde lidé uvidí unikátní technologie v praxi.“ (citace z emailu stavitelů primátorovi hl. m.
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Prahy, 2013) Stavitelům se v listopadu 2013 podařilo souhlas primátora města získat.38
Kromě záštity primátora zůstal projekt politicky neutrální. Lidé tvořící komunitu kolem
Zeměloďky nejsou svými politickými názory jednotní, proto se rozhodli nepřiklánět se
k žádné politické straně a místo politické podpory žádali o podporu občanskou. Proto
například Ondřeje Lišku, v té době předsedu politické strany Zelených, který se přišel
podívat na stavbu, uvítali nikoli jako politika, ale jako občana. Přišel tedy na požádání sám,
bez fotografů a novinářů, a svůj zájem o projekt vyjádřil pouze stavitelům, aniž by svou
podporu zveřejnil. Skupina se prezentovala jako politicky neutrální také proto, aby si svou
přízní jedné straně nezkomplikovala proces legalizace v případě, že by se osoby, které
budou o věci rozhodovat, přikláněli k jiné politické straně. Důležitým momentem byla pak
schůzka s náměstkem primátora hl. m. Prahy, po které organizátoři stavby podali
v listopadu 2013 žádost o zastavení řízení o odstranění stavby a zažádali o dodatečné
povolení ke stavbě. Zahrádkářská kolonie, jejíž součástí je zahrada s rozestavěnou
Zeměloďkou, je v územním plánu vedena jako hřbitov, proto se stavitelé rozhodli projekt
registrovat jako „zastřešenou zahradu s modlitebnou“.

„Kurz je stále stejnej: plujem do nový země, jenom z ostrovů jménem Úřady se
vyklubala celá zem, kterou už nemůžeme dál obeplouvat. A tak zkusíme proplout po ňáký
řece a doufat, že se dostanem na druhou stranu (a taky, že to nebude celej kontinent)”.
(Facebook, společná konverzace stavitelů, 29. 11. 2013).

Tato plavba, ke které přirovnává řízení ke stavebnímu povolení jeden z organizátorů
stavby, se zatím ukazuje jako velice zdlouhavá. Podle Dvořáčkové (2014) je varianta
kolaudace budovy jako nebytové výhodná v tom, že obnáší nižší požadavky na prostorové
nároky některých součástí bytu (například nutnost oddělené toalety u bytu se třemi a více
obytnými místnostmi či požadavek na kuchyňský prostor). Navíc se snižují nároky také na
kapacitu zásobování vodou a objem odpadních vod. Požadavky na použití certifikovaných
stavebních materiálů a hygienickou nezávadnost ale musí nebytový prostor splňovat do
stejné míry jako bytový (Dvořáčková, 2014: 82). Během roku 2014 stavitelé žádali o
souhlas se stavbou různé úřady státní správy, proudy života Zeměloďky se rozutekly do

38

Záštitu udělil RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., ve funkci od 20. června 2013 – 26. listopadu 2014.
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všech možných stran a s projektem stavby se tak seznamovali další lidé, kteří se svými
podpisy a razítky zapojili do následného směřování vznikající experimentální stavby. 39 Do
konce roku 2014 vyjádřilo souhlas se stavbou jedenáct různých orgánů státní správy.
Stavitelé si navíc nechali vypracovat znalecký posudek k pneumatikám jako stavebním
materiálům a začalo také testování škodlivosti pneumatik chemickým rozborem půdy a
vody ze staveniště. Přesto v dubnu 2015 Stavební úřad žádost o dodatečné povolení ke
stavbě zamítnul. Překážkou bylo využívání necertifikovaného stavebního materiálu,
pneumatik. Organizátoři stavby se proti tomuto rozhodnutí odvolali. K dnešnímu dni
(prosinec 2015) se stavitelé připravují na nové vyjednávání s úřady. Předpokládají ale, že
narazí na stejné problémy jako dosud. Stavební úřad i vlastník pozemku jim brání ve
výstavbě především kvůli používání pneumatik jako hlavního stavebního materiálu.
Stavitelé se proto chtějí zaměřit na certifikaci pneumatik jako stavebního materiálu, tedy
na stanoviska správců sítí a prokázání souladu s obecnými technickými požadavky (OTP).
Z rozhovoru s jedním z organizátorů stavby jsem se dozvěděla o další možné variantě.
Pokud se jim nepovede získat pro pneumatiky certifikaci, stavitelé se chtějí pokusit
obdržení výjimky, neboť se nejedná o klasický obytný dům, ale o experimentální stavbu.

Obě zmíněné činnosti, vystavení znaleckého posudku a proces výzkumu škodlivosti
pneumatik, které měly pomoci se získáním stavebního povolení, byly finančně nákladné.
Další neplánované výdaje způsobilo pozastavení stavby. Některé materiály uložené na
zahradě nevydržely vyčkávání bez újmy. Vlivem deště trouchnivěly, cobová omítka
vlhkem opadala. Finanční náročnost projektu se těmito vlivy zvětšovala, což ohrozilo
jeden ze stěžejních principů staveb Zemělodí, jejich finanční dostupnost. Kompromitování
základních myšlenek projektů nabízejících alternativy k převládajícímu způsobu života
popisuje ve své studii i Gill Seyfang (2009: 182). Iniciativa ve snaze o svou záchranu
reaguje na tlaky společenských norem a snaží se vyhovět standardům, které ustanovují
zákony. Tyto ústupky mohou vést k tomu, že iniciativa některé své boje vyhraje, v jiných
však prohrává (tamtéž). (Obr. 6)

39

Potvrzení získali od Hasičů, Hygieny, Odboru životního prostředí (OŽP) Prahy 5, Odboru dopravy Úřadu
MČ Prahy 5, Odboru životního prostředí Magistrátu, Odboru památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy,
Bezpečnosti a krizového řešení hl. m. Prahy, Oddělení dopravních agend hl. m. Prahy. Dále obdrželi kladné
stanovisko Institutu plánování a rozvoje (IPR) k navrhovanému výjimečnému přípustnému využití, kladné
stanovisko architekta Prahy 5 k navrhovanému přípustnému využití a smlouvu s vlastníkem pozemku
(Magistrátem hl. m. Prahy).

56

Obrázek 6: Současný stav vs. plánovaná podoba dokončené Zeměloďky Anděl (Zdroj:
Facebookový profil ZL Anděl)

Organizátoři stavby se tedy snažili navázat spolupráci s úřady, a to i přesto, že tím
byli nuceni potlačit některé hodnoty, které vyznávali při vzniku myšlenky stavby tohoto
soběstačného domu. Největší překážka, která zkomplikovala plánovaný vývoj životní
dráhy Zeměloďky a která svedla pozornost stavitelů od práce na pozemku k vyjednávání
s úřady a do dnešního dne brání dokončení stavby, je rozhodnutí začít se stavbou bez
povolení majitele pozemku. Pokud by však stejná stavba vznikla na soukromém pozemku,
legislativním překážkám by se stavitelé také nevyhnuli. To můžeme vidět na příkladech
dalších staveb v České republice, které využívají koncept Zemělodí. Jak mi emailem
potvrdil Ing. Hainc, zástupce vedoucího kanceláře Metropolitního plánu, „český právní
systém neumožňuje jen tak stavebníka, povolující a dozorující orgány státní správy zprostit
povinnosti respektování zákonů a podzákonných norem.“ V souvislosti s legislativními
bariérami, které se ukazují jako významné atributy prostředí vznikání Zemělodí v České
republice (a nejen zde), si jejich stavitelé a příznivci jejich konceptu vytvářejí právní kličky
a triky k získání povolení ke stavbě. V rámci komunity, která kolem Zemělodí v České
republice vznikla, povýšili již někteří příznivci tohoto typu staveb na specialisty v
problematice legalizace Zemělodí v našich legislativních podmínkách. O některých
strategiích obcházení zákona jsem se doslechla přímo na stavbě, jiné stavitelé Zeměloďky
získali od odborníka na přírodní stavitelství, další jsem dohledala na internetu, především v
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debatách na sociálních sítích.40 Častým tipem pro stavitele je zamlčet pneumatiky jako
stavební materiál. „Při kolaudaci domu se zavazuješ, že jsi použil certifikované materiály,
tady musíš zalhat. Stačí podpis a razítko a úředníkovi to stačí v případě, že to nikomu
nevadí, tedy není udání atd. Tím to dotáhneš oficiálně do konce.“ (zápis ze setkání
stavitelů s odborníkem na soběstačné stavby, zima 2013)

Pokud se staví na pozemku, který je vedený jako orná půda, vyhne se stavitel
nutnosti stavebního povolení. Pro takovou stavbu stačí územní rozhodnutí a budova může
být vedena jako zemědělský objekt. Tato varianta má však také své stinné stránky, taková
stavba totiž oficiálně nemůže fungovat jako prostor pro trvalé obývání, trvalé bydliště tak
musí být vedeno jinde. Hovoří se také o další variantě. „Nejjednodušší je jít cestou
standardní stavby, která od základu obsahuje funkce ES (fotovoltaika, recyklace vody,
termální hmota, recyklovaný stavební materiál, etc.). Pneumatiky funkci ES nedělají,
fungují jen jako stavební materiál. Důležitý je princip, nikoli forma.“ (Facebookový profil
skupiny Earthship Czech Republic) Shodně se stavitelé, kteří mají s budováním Zemělodě
u nás zkušenost, vyjadřují také k nejednotnému přístupu úředníků. „ … je to opravdu
hodně individuální. Záleží, na jakého úředníka narazíte. ... Každý úředník si vykládá zákon
po svém.“ (FB profil skupiny Earthship Czech Republic). Na stavbě se často o taktikách
obcházení zákonů žertovalo a stavitelé si sdíleli i velice nadsazené tipy. Například prý,
když se kolem stavby vykope příkop a zavodní se, oficiálně pak půjde o jezírko.

Dalo by se tedy říci, že stavitelé jdou ve stopách samotného Michaela Reynoldse,
který se za dlouhá léta stavění Zemělodí v legislativních prostředích různých zemí naučil
se zákonnými bariérami pracovat. „Ne, ani proti nim nebojuji, přizpůsobuji si je [pozn.
zákony]. V každé zemi je spousta lidí, kteří vytvářejí legislativu, a ti sedí na svých zadcích,
pijí kávu, svačí, dlouze rozkládají a dohadují se. Ale dění ve světě nabírá opravdu rychlý
spád, spěje k horšímu a není čas se dohadovat! Takže než bych se s nimi dohadoval, radši
jim navenek vyhovím a přitom něco schovám, zatajím, udělám po svém. Je to, jako když
máte psa, on má červy a vy ho těch červů potřebujete zbavit. Strkáte mu do krku tabletu na
odčervení, ale jemu se to nelíbí. A tak vezmete hamburger, tabletu do něj schováte a on to
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Dostupné z: <https://www.facebook.com/groups/earthshipczechrepublic/?fref=ts ;
http://jecinak.eu/post/show?postId=34>. [cit. 20. 10. 2015]
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okamžitě zhltne. Jde mi to čím dál tím lépe a nacházím tak cesty, jak nemuset bojovat. A
někteří úředníci to vidí a vlastně jsou rádi, protože je to pro dobro věci, aniž by oni museli
něco riskovat – a já jsem přitom vyhověl jejich pravidlům.“ (Scheinherrová, 2011)

Reynolds přitom sám při vývoji těchto budov zpočátku těžil z volnějších stavebních
předpisů v severní části Nového Mexika a z přístupu tamějších úředníků, kteří byli jeho
experimentálním stavbám nakloněni a podporovali ho ve stavbě i přes to, že oficiální
schválení nedostal. Se změnou politických režimů se však měnily i stavební předpisy a
Reynolds s úřady vedl dlouhá vyjednávání. Vyústěním byl vznik „světově první oficiálně
schválené rezidenční osady odpojené od inženýrských sítí“ (Seyfang, 2009: 135) Seyfang
sice uznává, že se Reynoldsovi a jeho organizaci Earthship Biotecture podařilo získat
povolení ke stavbám autonomních domů z recyklovaného materiálu, selhali ale v tom
stavět je levně, neboť cena pozemku se v této rezidenci vysoce zvedla kvůli právním
nákladům a kvůli investici peněz do změny designu budov tak, aby vyhovovaly
legislativním regulacím. Reynoldsovým řešením je vymezení tzv. testovacích území pro
vývoj soběstačných domů, které by umožnily rychlejší rozvíjení nápadů a zkušeností.
(Seyfang, 2009: 136) Reynolds na svém blogu upozorňuje, že Earthship Biotecture na
svých webových stránkách mapuje tyto „ostrůvky svobody“ ve Spojených státech. Na
těchto místech lze postavit Zemělodě bez stavebního povolení nebo je velice snadné ho
získat. (blog Michaela Reynoldse, 14. 2. 2013)41

Gill Seyfang (2009) ve své studii vyzývá státní správu a zákonodárce, aby také oni
přistoupili k ústupkům a umožnili rozvoj inovativních projektů. Rozhodla jsem se
prozkoumat, zda se v Praze, respektive v České republice, řeší možnost realizace
„testovacích území“ pro rozvoj experimentálních soběstačných staveb. Oslovila jsem proto
Institut plánování a rozvoje hlavního města. Regionální inovační strategie hl. m. Praha se
touto oblastí nezabývá. Byla jsem proto přesměrována na kanceláře Metropolitního plánu.
Ing. arch. J. Hainc, zástupce vedoucího kanceláře Metropolitního plánu, mi v emailové
korespondenci sdělil, že o testovacím území a experimentální výstavbě uvažují a jsou
seznámeni s tím, jak tyto věci rámcově fungují. Toto téma se podle Ing. arch. Haince
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Dostupné z: <http://earthship.com/blogs/2013/02/simple-survival-concept-and-rationale/>. [cit. 10. 2.
2015]
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dotýká nejen experimentálních domů pro nízkonákladovou výstavbu, ale také například
bydlení pro různé skupiny obyvatel, kdy lze snížením některých normových požadavků
docílit kvalitního, ale méně nákladného řešení. Územní plán hl. m. Prahy (Metropolitní
plán) nemá však takové pravomoci, aby udělil výjimky pro experimentální stavby. Pro
takové změny je podle Ing. arch. Haince potřeba rozhodnutí centrálních orgánu, případně i
parlamentu. „Praha a také Institut se podílejí na řešení evropských projektů, jejichž cílem
je inovovat přístupy a připravit projekty pro realizaci řešení, která přispívají k
udržitelnému rozvoji. Věřím tedy, že dříve nebo později bude toto i součástí debat v Praze,
popřípadě v ČR.“ (Hainc, 2015)

Podle Smithe (2007 in Seyfang, 2009) se navázání spolupráce mezi inovativními
iniciativami a státem zvyšuje, pokud iniciativní projekty hledají řešení k problémům, které
na stávající režim vytvářejí tlak. V případě výstavby Zemělodí u nás jsou tímto tlakem
ekologické stanovy a normy Evropské Unie. V roce 2014 se na Evropském summitu
v Bruselu zavázala Česká republika do roku 2030 snížit emise škodlivin o čtyřicet
procent.42 K novým cílům a opatřením zajišťujícím šetrnější nakládání se životním
prostředím se zavázali zástupci 196 zemí na Klimatické konferenci v Paříži, která se
konala v prosinci 2015.43 Tato konference byla zakončena tzv. Pařížskou dohodou,
celosvětovým ujednáním o snižování dopadů klimatických změn.44 Jednotným cílem
dohody je udržení globálního oteplování pod hranicí 2°C, ideálně však kolem 1,5 °C,
oproti teplotě v před-industriálním období.45 Podle zprávy Mezinárodního panelu pro

42

Shrnutí z Evropského summitu 2014 dostupné z:
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/141749.pdf>. [cit. 13. 12. 2015]
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Mezinárodní klimatická konference v Paříži, označovaná COP 21, byla 21. konferencí smluvních stran
Rámcové úmluvy Organizace spojených národů (OSN) o změně klimatu. Konference se konala od 30. 11. do
12. 12. 2015.
44

Náčrt dohody dostupný z: <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/da01.pdf> [cit. 14. 12. 2015].
Další informace o výstupech konference dostupné z: <http://www.cop21.gouv.fr/en/more-details-about-theagreement/> [cit. 14. 12. 2015]
45

Koncentrace oxidu CO2 se oproti období před začátkem průmyslové revoluce zvýšila z tehdejších 280 ppm
(počet molekul CO2 na milion molekul a atomů suchého vzduchu) na dnešních více než 400 ppm (květen
2013). Zhruba 2/3 antropogenních emisí CO 2 od roku 1750 pochází ze spalování fosilních paliv a zhruba 1/3
ze změn ve využití půdy. Asi 45 % tohoto dodatečného CO2 zůstalo v atmosféře, zbylých 55 % pohltily
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změny klimatu (IPCC, 2013: 5) se teplota vzduchu a povrchových vod mezi rokem 1880 a
2012 zvýšila v průměru o 0.85 C°, přičemž tempo oteplování se v druhé polovině
zmíněného období téměř zdvojnásobilo (0.13±0.03 °C za dekádu v porovnání s 0.07±0.02
°C za dekádu).46 Vyšší růst teploty by podle vědeckých studií (Mora, 2013; Anderson,
Bows, 2011 a další) způsobil ohrožení života mnoha lidí, především obyvatelů ostrovních
států, ti by mohli být ohroženi zvýšením hladiny moří. Mitigační opatření návrhu Pařížské
dohody (COP 21, 2015: 3) zavazují země dohody k tomu, že v druhé polovině 21. století
dosáhnou neutrality z hlediska produkce uhlíku postupným, dlouhodobým snižováním
emisí. Jak poznamenává Latour (2014), zodpovědnost za zhoršující se stav životního
prostředí není mezi lidmi či státy rozprostřena rovnoměrně. To se promítá také do dohody.
Ta totiž zavazuje průmyslově vyspělé země k pomoci chudším zemím s financováním
opatření ke zmírnění klimatické změny, zatímco rozvojové země se mohou na financování
podílet dobrovolně. Dohoda se stane právně závaznou, pouze pokud úmluvu podepíše
alespoň 55 zemí, které představují nejméně 55 procent celosvětových emisí skleníkových
plynů. Ratifikace dohody by se měla uskutečnit mezi 22. dubnem 2016 a 22. dubnem 2017
v New Yorku. V souvislosti s uzavřením Pařížské dohody se tedy dá očekávat, že tlak na
ekologicky šetrná opatření se bude zvyšovat a tento požadavek by se měl promítnout i do
změny legislativy jednotlivých zemí ku prospěchu nízkoenergetických a soběstačných
inovací. Důsledkem pařížské konference by podle mého názoru mohla být změna
legislativy, která by umožňovala snazší rozvoj také projektům autonomního bydlení.
Budoucí změny v legislativě očekává také Ing. arch. Hainc. Pokud se implementací nových
ekologických strategií změní legislativní atributy prostředí, které u nás v současné době
působí kontraproduktivně na vývoj inovativních projektů udržitelného rozvoje (mezi něž se
řadí i iniciativa soběstačného domu Zeměloďky), navázání spolupráce státních institucí
s těmito inovativními projekty by se mohlo výrazně zjednodušit.

oceány a pozemská biosféra. Dostupné z:
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD>. [cit. 15. 10.
2015]
46

Mezinárodní panel pro změny klimatu (IPCC) je vědecký mezivládní orgán, který byl založen OSNSvětovou meteorologickou organizací (WMO) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) r. 1988.
IPCC slouží k vyhodnocování rizik změny klimatu a poskytuje komplexní vědecké posouzení současných
vědeckých, technických a sociálně-ekonomických informací z celého světa o nebezpečí klimatických změn.
Dostupné z: <http://www.ipcc.ch/organization/organization.shtml.>. [cit. 4. 11. 2015]

61

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo v listopadu 2015 konečný text Strategie
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.47 Strategie (Ministerstvo, 2015) uvádí
prognózy postupné změny klimatu v České republice. Hovoří zejména o významně
častějším (extrémním) střídání období vysokých teplot a nízkého srážkového úhrnu s
obdobími s vysokým srážkovým úhrnem za krátké období. Stavební materiály budou
vystaveny větším teplotním výkyvům. Intenzivnější srážkové jevy, silné větry a vysoké
teploty budou mít vliv na narušení konstrukcí budov, snižování jejich hodnoty a
zkracování životnosti. Změna klimatu také může v důsledku degradace ekosystémů a ztráty
biologické rozmanitosti výrazně ovlivnit řadu ekosystémových služeb, včetně produkce
stavebních materiálů (tamtéž: 44). „Příkladem provázanosti adaptací na změnu klimatu s
mitigačními opatřeními je oblast stavebnictví. Nízkoenergetické a pasivní domy minimálně
zatěžují životní prostředí, zejména díky úspornému způsobu využívání energie. … Aby se
vyhovělo mitigačním cílům, bude do budoucna třeba změnit různé stavební normy týkající
se energeticky úsporných konstrukcí, především úpravy legislativy týkající se energetické
náročnosti budov.“ (Ministerstvo, 2015: 45) V oblasti stavebnictví pak Strategie (tamtéž)
apeluje na podporu výzkumu a vývoje nových materiálů a technologií, které sníží riziko
negativních technických, ekonomických a zdravotních vlivů v případech, kdy stávající
technologie nebudou vyhovovat. Předpokládaným projevům změny klimatu, jako jsou
např. silné nárazové větry, extrémní srážkové či sněhové úhrny nebo teplotní extrémy pak
navrhuje přizpůsobit stavební standardy budov, normy a certifikace, a to jak pro
novostavby, tak pro rekonstrukce staveb.

Kvalitativní kritéria materiálů, která tato strategie navrhuje, lze nalézt u primárního
stavebního materiálu Zemělodí. Pneumatiky jsou materiálem trvanlivým. Tato jejich
kvalita se navíc znásobuje tím, že jsou při stavbě zakryty vrstvami jiných materiálů. Tak
jsou totiž chráněny před přímým sluncem a vodou, tedy elementy, které způsobují jejich
degradaci. Ve formě termo-masy navíc získává pneumatika další kvalitu, tou je stabilita a
výdrž. Domy tohoto typu se také proto staví v oblastech ohrožených zemětřesením a
přílivovými vlnami. Schopnost masy pneumatik akumulovat a postupně uvolňovat teplo (v
zimě) či chlad (v létě) by pak mohla být přijatelným řešením, pokud teplotní výkyvy
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Tato adaptační strategie je připravena na roky 2015-2020 s výhledem do r. 2030 a bude implementována
Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu.
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v České republice zintenzivní tak, jak uvedený strategický plán předpokládá. Stavby typu
Zemělodě jsou koncipovány tak, aby přispěly k řešení ekologické krize. Návrhy adaptace
staveb a norem, které regulují pravidla jejich výstavby v ČR, by proto mohly být
kompatibilní se systémy soběstačného domu Zemělodě. Plánované legislativní změny by
tak mohly vést ke snazšímu navázání spolupráce státu s inovativními projekty jako je i
stavba soběstačného domu u Anděla.

Život v Zemělodi jako „obývání“

V předcházející části kapitoly jsme viděli, jak do spleti různorodých prvků, které
tvoří Zeměloďku, zasáhla mobilizace legislativních nařízení. Procesy, které vyvolalo
zapojení nového aktéra do života projektu, zavedly stavitele Loďky i mne jako
výzkumníka do různých prostorů daleko od zahrádky u Anděla. Propojily Loďku a prvky,
které ji tvoří, s dalšími lidmi a místy, a to se promítlo do procesu jejího hmotného vzniku i
do strategií jejích stavitelů. Organizátoři projektu Zeměloďky začali postupně přikládat
důležitost prezentaci svého projektu. Zpočátku měla propagace sloužit k rozšíření
myšlenky konceptu Zemělodí, později se skrze ni snažili najít u české veřejnosti podporu
pro pokračování projektu. V této kapitole se posuneme dále. Na konkrétním příkladu
prezentační strategie Zeměloďky se pokusím analyzovat způsob, kterým byl a je projekt
v českém prostředí přijímán či odmítám. V návaznosti na studii Gill Seyfang (2009) se
zaměřím na to, zda a popřípadě jak tyto momenty střetu vedou ke vzájemnému sblížení
experimentálního projektu soběstačného bydlení s českou veřejností. Následující odstavce
přitom navazují na hlavní linii této kapitoly tím, že čtenáře navigují dále po trajektoriích
pohybu a růstu projektu Zeměloďky k jeho propagaci. Sledují, jak určité zákony,
společenské normy a lidmi sdílené hodnoty, jež v prostředí vznikání projektu působí,
zasahují do strategií stavitelů a mají dopad také na to, jak je projekt přijímán veřejností.

Gill Seyfang (2009), která popisuje motivace chování spotřebitelů, se vyhrazuje proti
utilitárnímu modelu spotřeby. Ten předpokládá, že rozhodování je lineární kognitivní
proces, interní zhodnocení všech dostupných informací potřebných k rozhodnutí jednat tak,
aby byl dosažen největší možný užitek (tamtéž: 10). Obrací se na studie Jacksona (2004),
Jaeger et al. (1993), Røpke (1999) nebo Burgess (2003), které zpochybňují mainstreamový
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model ekonomické aktivity a snaží se lépe porozumět motivacím spotřebitelů a
možnostem, jak lze ovlivnit jejich chování směrem k větší podpoře udržitelné spotřeby.
Mezi hlavní faktory, které působí na zapojení lidí do ochrany životního prostředí, patří
podle Jaegera a jeho kolegů (1993 in Seyfang, 2009: 11) socio-kulturní procesy, sdílená
pravidla a hodnoty. Tato studie zpochybňuje předpoklad, že se chování lidí změní (k
udržitelné spotřebě) pouze tím, že jim jsou poskytnuty kvalitnější informace. Seyfang
(2009: 12) upozorňuje, že klíčové faktory, které působí na rozhodnutí spotřebitelů, sahají
do společenského kontextu, ve kterém se spotřeba odehrává, a do psychologických potřeb,
které spotřeba uspokojuje. Seyfang (tamtéž) navazuje na poznatky behaviorální ekonomie,
která na rozdíl od neo-klasické ekonomie zastává názor, že rozhodnutí lidí jsou ovlivněna
tím, co dělají lidé v jejich okolí a také společenskými normami, které se mohou časem
měnit.48 Zboží, jak píše Jackson (2004 in Seyfang, 2009: 15), má navíc symbolickou
hodnotu a spotřeba zboží s určitou symbolikou je důležitým aspektem toho, kdo jsme a
společenského světa, který pro sebe vytváříme. V návaznosti na výše uvedené studie v čele
s prací Seyfang (2009) se nyní pokusím nahlédnout konkrétní reakce české veřejnosti na
výstavbu soběstačného domu Zeměloďky. Tento přístup se posléze pokusím rozšířit o další
hledisko. V návaznosti na Tima Ingolda zařadím mezi důležité aspekty formující životní
styl a motivace lidí k soběstačnější spotřebě také způsob, jakým se lidé vztahují k přírodě,
živým a neživým prvků, které ji tvoří (Ingold, 2000, 2011; Ingold, Palsson, 2013).
Vztahování člověka k životnímu prostředí přitom nahlédnu skrze formu jeho obydlí. Tento
vztah totiž podle mne velkou měrou ovlivňuje právě to, jak lidé přistupují k inovativním
projektům udržitelného životního stylu, které v této práci zastupuje stavba Zeměloďky.

Projekt Zeměloďky se jeho stavitelé snažili prezentovat rozmanitými způsoby,
prostřednictvím

spolupráce

s networkingovými

organizacemi,

přednáškami

nebo

prezentací stavby na sociálních médiích. Já jsem si k analyzování vybrala formu propagace
skrze populární sdělovací prostředky. Tato média mají totiž vysokou sledovanost a některá
z nich zveřejňují informace na svých internetových platformách. Na webových portálech
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Behaviorální ekonomie se zabývá dopady sociálních, kognitivních a emocionálních faktorů na ekonomické
rozhodování jednotlivců a institucí. Zatímco standardní ekonomie se zaměřuje na důsledky a vnější okolnosti
lidského jednání za předpokladu racionality, behaviorální ekonomie zkoumá systematické způsoby lidského
rozhodování a jejich vliv na lidské jednání za předpokladu omezené racionality. Dostupné z:
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Behavior%C3%A1ln%C3%AD_ekonomie>. [cit. 4. 11. 2015]
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některých médií se příjemci těchto zpráv (posluchači, čtenáři či diváci) mohou k uvedeným
informacím veřejně vyjádřit. Vzniklé diskuze mi posloužily jako hodnotný zdroj názorů
české veřejnosti o projektu stavby. Zeměloďka se prorůstala mezi českou veřejnost
prostřednictvím rozhlasových, psaných i televizních médií. Nejvíce o ní sdělovací
prostředky hovořily a psaly ve druhé polovině roku 2013, neboť v tomto období se na
stavbě pracovalo nejintenzivněji. Stavitelé se snažili snížit míru této medializace (odmítali
natáčení přímo na stavbě) v průběhu řízení o dodatečném stavebním povolení, tedy od
počátku roku 2014. Kompletní výčet populárních médií, ve kterých se Zeměloďka
objevila, by zabral několik řádek, proto zmíním jen ty z nich, které mají v České republice
největší sledovanost a popularitu a mohly tak rozšířit povědomí o projektu nejmocněji. O
Zeměloďce se natočil například dvou-dílný „seriál“ v rámci pořadu České televize
Polopatě nebo reportáž odvysílaná v hlavním zpravodajství televize Barrandov.49 Velkou
publicitu projekt získal díky článku na webovém portálu iDnes.cz (2013), kde byl v říjnu
2013 v rubrice Bydlení vydán článek Na Andělu vyrůstá dům z odpadu.50 Během podzimu
2013 pořádali Zeměloďkaři na stavbě „Den otevřených dveří“, kdy návštěvníky provedli
po stavbě a vysvětlili její účel. Návštěvnost o víkendu bezprostředně po zveřejnění tohoto
článku byla podle stavitelů rekordní (pracovníci hovořili o 250 lidech za víkend). Veřejně
přístupná diskuze, která vznikla pod článkem, obsahovala převážně negativní reakce a
analýzu této diskuze zde uvádím proto, že jsem se se stejnými názory a obavami setkávala
při svém výzkumu velmi často, kdykoli jsem diskutovala koncept Zemělodí se svými
přáteli i s jinými lidmi, kteří se zajímali o téma mé diplomové práce. S totožnými obavami
se dále střetávali i stavitelé při prezentaci projektu svému okolí a nalezneme je také ve
velkém množství internetových debat týkajících se tohoto typu budov u nás.
Prostřednictvím analýzy několika konkrétních názorů české veřejnosti na projekt
Zeměloďky bych čtenáři chtěla ukázat, jaké motivace vedou lidi k daným postojům a jaké
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Polopatě je moderní hobby magazín České televize. Zeměloďka se v tomto pořadu objevila dvakrát. 24. 11.
2013 pořad online shlédlo 12138 diváků a 26. 1. 2014 vidělo pořad 17631 online diváků. Záznam pořadů je
dostupný z: <http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10658625776-polopate/213562220400011/obsah/292947zemelodka-andel>.; <http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10658625776polopate/214562220400001/obsah/304543-zemelodka-podruhe.>. [vid. 10. 10. 2015]
Reportáž TV Barrandov z 6. 10. 2013 je dostupná z: <http://www.barrandov.tv/video/17486-hlavni-zpravy6-10-2013>. [vid. 10. 10. 2015]
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Dostupné z: <http://bydleni.idnes.cz/zemelodka-dum-z-odpadu-066/stavba.aspx?c=A130927_115722_reality_bdp_web.>. (Vydáno 2. října 2013 1:00) [cit. 20. 11. 2015]
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atributy prostředí pomáhají utvářet toto vnímání daného způsobu soběstačného bydlení a
postoj k udržitelné spotřebě.

Pojďme se tedy podívat na názory a reakce lidí v diskuzi pod článkem, jejichž
sdílení, jak zmiňuji výše, přisuzuji větší části české společnosti, neboť jsem se s totožnými
názory a obavami setkávala v průběhu svého výzkumu. Lidé odmítali především ilegalitu
výstavby, tedy nedodržování zákonů a vznik stavby bez povolení majitele pozemku. Mnozí
diskutující označovali projekt za pouhou nelegální skládku odpadu, někteří se obávali
toxicity pneumatik, jiní místo neobvyklého využití odpadů preferovali recyklaci tradičním
způsobem. Na západě, především ve Spojených státech, získalo vyhazování odpadu
negativní význam s rozšířením environmentálního hnutí v 60. letech 20. století. Lidé se na
něj začali dívat z morálního hlediska. Jak píše Gay Hawkins (2001: 9), obrovské množství
odpadu, které se akumulovalo v městských centrech, začali lidé chápat jako hrozbu
životnímu prostředí, ale také jako znak individualistické konzumní společnosti. U nás byla
situace ovlivněna politickým režimem před rokem 1989. Ten měl, jak píší Daniel Sosna a
Lenka Brunclíková (2015), významný podíl na obtížné dostupnosti a nízké variabilitě
zboží. Nedostatek zboží a nízké platy vedly k tomu, že si lidé většinu věcí opravovali
svépomocí, produkce odpadu byla proto velice nízká (Sosna, Brunclíková, 2015: 24).
Ačkoli

existovalo

mnoho

zákonů

reflektujících

zacházení

s odpadem,

Sosna

s Brunclíkovou (tamtéž) považují odpadový management v období před rokem 1990 za
nejednotný. Upozorňují, že v té době vznikalo obrovské množství skládek, legálních i
nelegálních, přičemž jejich společným jmenovatelem byla nulová péče o životní prostředí
(Sosna, Brunclíková, 2015: 25). Oficiální sběr odpadu byl organizován národními výbory,
byl povinný a zapojeny do něj byly nejen domácnosti, ale i školy a podniky (tamtéž). Tyto
charakteristické rysy spotřeby před rokem 1989 však nevylučovaly vznik a aktivitu
environmentálních hnutí. Smith a Jehlička (2012) poukazují na to, že vztah společnosti
k přírodě hrál v několika uplynulých dekádách zásadní roli v mnoha klíčových epizodách
sociální a politické proměny ve střední a východní Evropě. Veřejné protesty kvůli
environmentálním problémům (např. Černobyl, vodní dílo Gabčíkovo) se podle těchto
autorů (tamtéž) dokonce podílely na znejistění legitimity státního socialismu.
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Sosna s Brunclíkovou (2015) píší, že situace se změnila po roce 1989, kdy se u nás
zvýšila dostupnost konzumního zboží, změna politického prostředí pak přinesla také nové
typy obalového materiálu, komodity jednorázové spotřeby a vymizení sítě opravárenských
podniků. Tyto změny transformovaly vztah člověka k věcem i odpadu samotnému (tamtéž:
26) Nový životní styl a s ním spojený rapidní nárůst množství odpadů si vyžádaly změnu
systému nakládání s odpadem. V porovnání se západním světem se tak u nás rozšíření
konzumního způsobu života i řešení jeho ekologických dopadů objevily se zpožděním.
Také u nás však recyklace získala svůj současný význam „aktu vykoupení“ (Hawkins,
2001: 14). Reakce čtenářů článku o projektu Zeměloďky a názory lidí, s nimiž jsem o
stavbě hovořila, ale naznačují, že přijatelný je pro ně jen určitý druh recyklace odpadu.
Pneumatiky, skleněné lahve a plechovky využité na stavbu domu nepovažují za adekvátní
způsob opětovného použití a odmítají touto cestou „splácet dluh světu za nadměrnou
spotřebu“ (Emgin, 2012: 64). Odpad v prostředí stavby zůstává pro mnohé odpadem,
nečistým a nebezpečným. České stavební zákony také nepovolují užití těchto odpadů jako
stavebních prvků, hlavně proto ostatně dostavba Zeměloďky v současné době stagnuje.
Odmítavý postoj veřejnosti k opětovnému využití ojetých pneumatik, hliníkových
plechovek a skleněných lahví je u nás tedy posilováno také ze strany legislativních norem,
neboť ty mají podle Dawnay s Shah (2005 in Seyfang, 2009: 12) společně se zaběhlými
rutinami důležitou roli v posilování pevně zakořeněných, nevědomých zvyků, které člověk
mobilizuje, když se rozhoduje o své spotřebě.

Jacqueline Burgess s kolegy (2003: 285) ve studii (Un)Sustainable Consumption
uvádějí, že významy a praktiky spotřeby mají návaznost na prostředí, ve kterém se
odehrávají a poukazují na existenci geografických odlišností souvisejících s kulturními a
politickými interpretacemi těchto praktik. „To, co může být na jednom místě v určitý čas
uznáno jako přijatelné, může být v jiném prostředí a čase odmítáno.“ (Burgessa kol., 2003:
285) To lze vysledovat také v diskuzi čtenářů, někteří z nich se totiž vyjádřili
k nepatřičnosti tohoto typu projektu v prostředí Prahy, respektive České republiky.
Odvolávali se při tom na ekonomickou vyspělost českého prostředí a systémy sběru a
recyklace odpadu, které u nás fungují. Na druhou stranu však uznali přínos těchto staveb a
využívání odpadu jako stavebního materiálu v chudých zemích a v oblastech zasažených
přírodními katastrofami.
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Někteří diskutující dále uvedli, že se o konceptu Zemělodí dozvídají poprvé právě
z daného článku. Stejná je i má zkušenost. Většina lidí, se kterými jsem o projektu
Zeměloďky v průběhu výzkumu hovořila, nevěděla do té doby nic o Zeměloďce, ale ani o
konceptu těchto soběstačných budov. Informovanost o tomto projektu jako o možnosti
soběstačného způsobu bydlení a šetrnějšího způsobu nakládání s přírodou a jejími zdroji je
zatím v české společnosti málo rozšířená. Nízká obeznámenost společnosti s tímto
konceptem sice má určitý vliv na to, jak je projekt přijímán, nesmíme však opomíjet další
atributy prostředí, které působí na spotřební volby lidí. Burgess s kolegy (2003) se zabývá
různorodými vlivy na transformaci chování lidí, spotřebitelů, směrem k soběstačnějšímu
životu. Upozorňuje přitom na nedostatky kognitivního přístupu k chování spotřebitelů.
Kognitivní model se zaměřuje na chování jednotlivce a na jeho (sociální) učení. Tento
přístup předpokládá, že jednotlivec získá nové informace a znalosti o dopadech lidského
chování na životní prostředí skrze formální vzdělávání ve škole, cílené informování
vládními institucemi či skrze informační kanály jako jsou masová média. Následně se
zvýší jeho povědomí o hrozících dopadech jeho nesoběstačné spotřeby na planetu, a
následkem toho se jeho stávající hodnoty a postoje k ní změní. Vyšší informovanost má
tedy vést k větší ochotě jedince snížit své dopady na životní prostředí skrze změnu chování
(Burgessa kol., 2003: 271). Tato studie (tamtéž) ale upozorňuje, že výzkumy z různých
míst industrializovaného světa ukázaly, že přestože se veřejné povědomí o problémech
zhoršování stavu životního prostředí rapidně zvýšilo, k žádné podstatné změně chování
nedošlo (např. Dunlap and Scarce, 1991; Ungar, 1994; Worcester 1993). Ačkoli se proto
na kognitivní přístup ke strategiím spotřebitelů snesla kritika (například Macnaghten, Urry,
1998; Burgess, 2003), jsou jeho principy stále uplatňovány. Příkladem může být nová
Strategie Ministerstva životního prostředí ČR k přizpůsobení se změně klimatu v
podmínkách ČR, jejíž cíle zmiňuji v předchozím oddílu kapitoly. Strategie se totiž
soustředí převážně na zvyšování informovanosti veřejnosti a upozaďuje další vlivné
atributy prostředí, které působí na chování lidí a jejich spotřebitelské volby. Mezi hlavní
opatření Strategického plánu tak patří především zvyšování environmentální gramotnosti
prostřednictvím vzdělávání školního i mimoškolního, osvětou a eko-poradenstvím.51
51

Povinnost rozvíjet EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) je vymezena několika zákony, z
nichž nejvýznamnější je zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákon č.
561/2004 Sb. – školský zákon.
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Adaptační strategie si dává za cíl snížit dopady spotřeby obyvatel na ekonomickou,
sociální a environmentální oblast. „Tento cíl má být naplněn přípravou osvětových
kampaní na podporu udržitelných vzorců spotřeby, podporou projektů, které přispějí k
přenosu informací o iniciativách udržitelné spotřeby a výroby na místní úrovni v ČR a
dalšími obdobnými opatřeními.“ (Ministerstvo 2015: 89)

Snahy omezit spotřebu na základě racionálních úvah o životním prostředí, jak také
navrhuje uvedená strategii ČR, jsou podle Gill Seyfang (2009: 15) odsouzeny k neúspěchu,
neboť neberou v potaz komplexní motivace ke spotřebě, které v západních společnostech
existují. Opomíjí společenské a psychologické funkce, jež spotřeba nabízí tím, že skrze ni
lidé vyjadřují svou identitu, způsob náležení nebo svou odlišnost. Pokud nahlédneme
udržitelnou spotřebu způsobem, jež navrhuje Gill Seyfang (2009) či Burgess a její
kolegové (2003), přijatelným postupem, který by mohl pomoci změnit spotřebitelské
chování, se stane snaha transformovat veřejně sdílené hodnoty, normy a očekávání, ty totiž
mají značný vliv na jednání člověka. Jak píše Burgess a kol. (2003: 285), nemůžeme po
spotřebitelích požadovat přechod k šetrnému životnímu stylu, aniž by se tito lidé mohli
opřít o společenský kontext, který vtiskne udržitelné spotřebě hlubší význam. Zákonodárné
státní orgány by v případě projektu Zemělodě a rozšíření konceptu těchto staveb u nás
měly podpořit změnu pohledu společnosti na odpad a jeho využívání změnou legislativních
nařízení, konkrétně norem stanovujících kritéria, která musí stavební materiály splňovat.
Vzhledem k vysokým obavám o škodlivosti pneumatik je nutný odborný a dlouhodobý
výzkum unikání látek do prostředí. Povolení tzv. testovacích území oproštěných od
stavebních předpisů by pak mohlo být dalším krokem k urychlení výzkumu funkčnosti
těchto staveb, jejich dalšího vývoje a modifikací jejich systémů a designu tak, aby
rezonovaly s českým klimatem. Bez takové podpory ze strany státních orgánů a institucí je
větší rozšíření těchto staveb v České republice nepravděpodobné.

Nesnadnému osvojení myšlenek projektu Zeměloďky u nás, ale i v dalších
ekonomicky rozvinutých zemích, dopomáhá také opoziční vyhranění iniciativy vůči
převažujícímu životnímu stylu, který je tvořen skrze spotřebitelské rozhodování. Podle Gill
Seyfang (2009: 176) existují k překonání propasti, která tím mezi konceptem Zemělodí a
konzumní společností vzniká, dvě hlavní možnosti. Ta první obnáší adaptaci činností

69

iniciativy soběstačného bydlení tak, aby se přiblížila praktikám většinové společnosti.
Touto cestou se vydali i Zeměloďkaři. Jejich počáteční rozhodnutí začít stavět bez
povolení vlastníka pozemku se stalo zásadní překážkou v komunikaci s úřady. Ve snaze
získat dodatečné povolení ke stavbě opustili své vyhranění „guerrila stavitelů“ skrytých za
ploty zahrádky a začali spolupracovat s úřady reprezentující režim, proti kterému se
koncept jejich stavby vymezuje. Ústupky, ke kterým stavitelé přistoupili v rámci procesu
sbližování se stávajícím systémem, kompromitovaly počáteční opoziční vymezení
projektu, kromě toho způsobily také neplánované navýšení finančních výdajů na stavbu,
což ohrozilo jeden ze základních principů Zemělodí, jejich finanční dostupnost
(affordability). Konzumní způsob života, hodnoty, které se k němu vztahují, a legislativní
opatření ošetřující výstavbu budov způsobují v českém prostředí selhání dalšího
elementárního principu těchto soběstačných domů, jejich dosažitelnost (accesibility).
V České republice je tak dnes výstavba těchto příbytků často dosažitelná pouze
obcházením zákonných norem.

Jak jsem popsala výše, normy a hodnoty lidí jsou podle Seyfang (2009) a Burgess
s jejími kolegy (2003) klíčovými faktory, které ovlivňují spotřebitelské chování lidí ve
společnosti. Já zde těmto vlivům také připisuji určitou sílu, chtěla bych však poukázat na
další důležitý a často opomíjený faktor. Spotřebitelské rozhodování lidí je podle mne totiž
formováno také skrze materialitu „věcí“, které spotřebovávají, zde tedy konkrétně domů,
ve kterých lidé přebývají a prostřednictvím praktik, jež do jejich těl vtiskává každodenní
obývání těchto příbytků. Toto hledisko se pokusím osvětlit v následujících odstavcích.

Stavba Zeměloďky, myšlenky tvořící její základ, stojí v opozici ke konzumnímu
způsobu života, který u nás dnes převažuje. Lidé žijící ve standardních obydlích se
spoléhají na rozsáhlý systém poskytovatelů služeb. Tento druh spotřeby, v níž jsou
obyvatelé domů „zajatci“ kolektivních socio-materiálních systémů, nazývají Burgess a její
kolegové (2003: 286) „nenápadnou spotřebou“ (inconspicious consumption). „Nenápadná
spotřeba“, jak píše Burgess (tamtéž), vznikla z technologických a ekonomických
infrastruktur, které podporují moderní způsob života. Tyto systémy přivádějí lidem
elektřinu, vodu, teplo nebo chlad a v běžném životě si člověk svou závislost na nich
většinou neuvědomuje. Mike Reynolds (1990: 4) přirovnává konvenční koncept domů a
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žití v nich k nemocničním přístrojům, které udržují životní funkce pacientů. Poukazuje na
to, že mnoho lidí by raději zemřelo, než aby přežívalo jen díky přístrojům, přesto je na
podobné závislosti na systémech založen každodenní život většiny obyvatel „západního
světa“. Kromě toho, že nám tyto systémy poskytují energie, zároveň nás podle Reynoldse
(tamtéž) pomalu usmrcují. Upozorňuje přitom na kyselé deště, radioaktivní odpad nebo
znečištěné řeky a oceány, které jsou „cenou“ za život v napojení na tyto podpůrné systémy
(Reynolds 1990: 4). Svázanost a konstantní, často neuvědomovaná závislost na systému
poskytovatelů, je lidmi většinou přijímána a jen zřídka ji lidé žijící tímto způsobem
problematizují. Jedním z hlavních důvodů je podpora tohoto způsobu života ze strany
státu, jeho orgánů a institucí, které naopak neposkytují dostatečné subvence projektům,
které nabízejí alternativní způsob života a umožňují lidem tuto skrytou spotřebu opustit.

Podle Tima Ingolda (2011b) struktura myšlenek západního světa naznačuje, že lidé
vidí sami sebe jako oddělené od vnímatelného prostředí, ne-lidských organismů, zvířat a
objektů. Ingold (2000: 178) popisuje, jak se zvířata a lidé vztahují k přírodním prvkům.
Zatímco pro zvířata jsou přírodní entity ihned využitelné (liška bezprostředně nachází
úkryt v kořenech stromu), člověk je vnímá jako nahodilé objekty a jejich konkrétnímu
využití předchází myšlenkový proces, ve kterém člověk objektu přiřadí potenciální způsob
použití (dřevorubec hledící na strom vidí trám pouze ve svých myšlenkách). Akademické
práce západních zemí, píše Ingold (tamtéž), nazývají tyto dva světy, svět lidských hodnot a
účelů a svět fyzických objektů, termíny kultura a příroda. Tyto akademické práce podle něj
staví na představě vnímající lidské bytosti, která je oddělená od světa a než se do něj
smysluplně zapojí, musí jej ve svých myšlenkách nejprve přestavět (Ingold, 2000: 178).
Rozdíl mezi tím, jak žijí zvířata, a tím, jak se vztahují ke světu lidé, spočívá v tom, že
zvířata jsou do světa přirozeně pohroužena a přímo se do něj zapojují svými tělesnými
pohyby. Člověk, na druhou stranu, vnímá své životní prostředí skrze oddělené mentální
reprezentace, které tvoří množství významů a ty pak tento svět přírodních objektů
zakrývají (Ingold, 2000: 177). Tuto perspektivu vztahování se člověka ke svému životnímu
prostředí, která se odráží od představy oddělení mezi vnímajícím člověkem a světem,
nazývá Ingold (2000: 178) „budování“ (building perspective). Ingold (2000) však tuto
představu odmítá přijmout za svou a tvrdí, že je nutné ustavit nový způsob přemýšlení o
organismech a jejich vztahování se k životnímu prostředí. Přichází s myšlenkou nové
ekologie, jejíž hlavní zdroje pochází z biologie, ekologické psychologie a filozofie. Tato
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ekologie má „převracet klasické uspořádání priorit – klasické v dějinách západního
myšlení – formy nadřazené nad procesem.“ (Ingold, 2000: 173) Život, podle tohoto
přístupu, není zjevení předem existující formy, ale právě samotný proces, který danou
formu utváří a udržuje ji. Myšlenka nové ekologie nahlíží člověka jako aktéra „ve světě“ a
odmítá na něj pohlížet jako na uzavřeného jedince vystaveného oddělenému, venkovnímu
prostředí (tamtéž). Svět se podle Ingolda stává pro člověka smysluplným prostorem nikoli
v momentě, kdy ho přetváří tak, aby vyhovoval konvenčním požadavkům, ale když se do
něj přímo zapojí, když v něm žije. Tuto perspektivu nazývá Ingold (2000: 173) „obývání“
(dwelling perspective) a dává ji do opozice k perspektivě „budování“ (building
perspective), kterou dnes stále pohlíží na svět mnoho antropologů a sám Ingold z ní ve
svých dřívějších pracích vycházel (Ingold, 1986).

Formy, které lidé vytvářejí, ve svých představách nebo hmotně, vznikají podle
Ingolda (2000: 186) z proudu činností, do nichž jsou zapojeni a z konkrétního způsobu,
kterým se propojují se svým prostředím. Budování tak podle Ingolda (2011b: 186)
nemůžeme chápat jako pouhý proces transkripce předem existujícího designu končeného
produktu na surový materiál. Ačkoli si lidé umí představit formu před jejím provedením, i
samotné představování je činností skutečných lidí v prostředí skutečného světa. Neděje se
v mysli oddělené od těla, v subjektivním prostoru, v němž se nachází problémy, jež chce
jedinec vyřešit (tamtéž).

V návaznosti na tyto Ingoldovy myšlenky můžeme nahlížet domy, které lidé staví,
v nichž bydlí, jako odrazy toho, jak se lidé „prakticky začleňují do okolního prostředí“
(Ingold, 2000: 186). Neboť jak Ingold s odkazem na Heideggera (1971 in Ingold, 2000:
186) zdůrazňuje, „neobýváme, protože jsme postavili, ale stavíme a stavěli jsme, protože
obýváme.“ Tato myšlenka je principem Ingoldovy perspektivy „obývání“. Stejně jako
mláďata jiných druhů, i děti vyrůstají podle Ingolda (2000) v prostředí, které bylo
upraveno činností předešlých generací. Děti v tomto prostředí rostou a přenášejí formy
svého „obývání“ doslova do svých těl, nikoli do svých genů, ale do určitých dovedností,
citlivostí a dispozic. Pokud aplikujeme tyto Ingoldovy myšlenky, tak také způsob, kterým
dnes lidé běžně žijí, a domy, ve kterých bydlí, jsou odrazem tohoto růstu člověka
v prostředí, které bylo upraveno jeho předchůdci. Druhy výstavby domů a způsob jejich
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obývání patří mezi tyto vtělené praktiky, a také proto je pro nás těžké přijmout nové
způsoby a styly života, které se navíc, jako v případě konceptu Zemělodí, proti stávajícímu
způsobu života vymezují.

Do běžného, standardního bytu v českém městě přináší z neznámých dálek energie,
často z neobnovitelných zdrojů, spleť kabelů. Člověk tak stisknutím čtvercového vypínače
na stěně získá po západu slunce dodatečný zdroj světla, zmáčknutím knoflíku na spotřebiči
umyje nádobí. Dlouhými tunely potrubí pak proudí do příbytku voda, jejíž původ člověk
většinou také nezná. Biologické odpady, které obyvatel klasického domu produkuje, jako
by se propadly do černé díry. Toto je způsob, kterým jsme se ve svém prostředí naučili žít,
přičemž koloběh pokračuje a my tento konzumní životní styl předáváme dále našim
potomkům. V tomto prostředí, na jehož dnešní podobě mají podíl naši předchůdci, jsme
nyní postaveni před závažné ekologické problémy. Zemělodě jsou domy, které vznikly
v rámci proudů environmentálního hnutí ve Spojených státech. Tyto příbytky využívají
obnovitelné energetické zdroje, těmi jsou slunce, vítr, zemské teplo a dešťová voda.
Materiály, z nichž jsou tyto domy vyrobeny, jsou z velké části recyklované odpady.
Obyvatelé takového domu přesně vědí, jak jejich dům funguje a odkud k nim proudí voda,
která jim teče z kohoutku nebo co je zdrojem tepla v jejich příbytcích. Jsou si vědomi také
toho, kde se produkuje energie, jež proudí ze zásuvek domu. Jak píše Ingold (2000: 186),
formy budov vznikají jako druh krystalizace lidské aktivity v životním prostředí.
Soběstačné domy, které sleduji napříč touto prací, vznikly na základě uvědomění si
environmentálních rizik a zodpovědnosti, která je v Antropocénu na lidi uvalena.
Zemělodě se zapojují do souhry různorodých živých i neživých prvků tvořících Zemi a
procesy, které na ní probíhají. To můžeme říci i o běžných, konvenčních domech, které
v České republice obývá značná část obyvatel. Rozdíl je však ve způsobu, kterým se do
této dynamické směsice začleňují. Zeměloďka a koncept Zemělodí všeobecně se pokuší o
změnu zaběhnutých způsobů života a každodenních praktik. Tyto domy mají potenciál
proměnit citlivost člověka vůči svému životnímu prostředí a jejich rozšíření by mohlo
pomoci změnit způsob „obývání“ světa směrem k šetrnějšímu zacházení s planetou a jejími
zdroji.
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V této kapitole jsem se vydala po stopách proudů života Zeměloďky. Trajektorie
materiálů, lidí, věcí a přírodních elementů, které stavbu utváří, jsem přitom nahlížela s
využitím Ingoldovy analytické pomůcky síťoviny, která mi pomohla odhalit místa střetu
některých proudů stávání se Zeměloďky, jenž způsobují neúspěch tohoto projektu
v českém prostředí. Čtenáři jsem tak mohla ukázat, že Zeměloďka není jen pár pneumatik,
lahví a plechovek pospojovaných jílem a zeminou, ale že ji tvoří obrovské množství živých
i neživých prvků a že některé z nich jsou přitom kilometry daleko od místa stavby, přesto
zasahují do hmotné formy projektu a navigují postupy stavitelů. Pokusila jsem se popsat,
jak prostředí a jeho vlastnosti ovlivňují stavbu, její hmotnou podobu i myšlenkovou
základnu, na které je projekt vystavěn. Vedle fyzických parametrů zahrady a klimatických
podmínek České republiky mají na vznikání Zeměloďky a formu, kterou nabírá, vliv také
další atributy prostředí. Stopování propletených linií lidí i neživých věcí nám ukázalo, že
klíčovými vlastnostmi prostoru vznikání projektu Zeměloďky se stávají také normy
určující pravidla výstavby domů v České republice a zákonná nařízení upravující nakládání
s pozemkem zahrady u Anděla. Jejich působení se otisklo do hmotné podoby stavby, ale i
do chování stavitelů a ovlivnilo i to, jak vnímala stavbu širší veřejnost. Analýza
konkrétních reakcí části české veřejnosti na projekt Zeměloďky mě pak zavedla k dalším
prvkům, které mají vliv na to, jakým způsobem moderní společnost přistupuje k
inovativním projektům soběstačné spotřeby, jako je koncept Zemělodí. Motivace lidí ke
změně způsobu života, k posunu od konzumní spotřeby k té udržitelné, závisí značnou
měrou na hodnotách a normách, které spolu lidé veřejně sdílí a jejichž společenské
zakořenění je umocňováno státem a zákonnými normami. Snahy změnit spotřebitelské
chování tak, aby bylo soběstačnější a šetrnější k životnímu prostředí, dále znesnadňují také
praktiky a vtělené dispozice, které si lidé osvojují od dětství v rámci každodenního života.
Proto Tim Ingold (2000) tvrdí, že beze změny existujícího způsobu uvažování lidí o sobě
samých a jejich vztahu k přírodnímu prostředí je téměř nemožné zvrátit ekologické hrozby.
Způsob, kterým lidé v západní společnosti žijí, totiž podle něj podporuje vnímání člověka a
jeho činů jako oddělených od svého prostředí. To by následně mohlo znesnadňovat
dosažení závazných cílů spojených s ochranou přírodního prostředí, jež se dnes, v době
Antropocénu, diskutují na mezinárodní úrovni.

Na příkladu konvenčního způsobu bydlení jsem se snažila ukázat, že běžné domy,
jejich uspořádání a způsob, kterým je jejich chod umožněn, podporují vnímání člověka
74

jako oddělené jednotky, bytosti vyjmuté z vnějšího přírodního světa. Naopak, příbytek
typu Zemělodě, jeho materialita a způsob, jakým v něm člověk „obývá“ své prostředí,
podle mého názoru přispívá proměně člověka a jeho pojetí sama sebe a prohlubuje jeho
prorůstání do světa, který je tvořen kromě lidí také dalšími živými organismy a neživými
prvky, jejichž vzájemné prolínání tvoří skutečnost.

Závěr
Tato diplomová práce sleduje proces vznikání domu. Nejedná se přitom o standardní
dům, který v českém prostředí obývá většina lidí. Tento dům je jiný. Na první pohled se
tento typ obydlí od toho běžného liší svým materiálním složením, technologiemi, jež ke
svému chodu využívá a v případě konkrétní stavby Zeměloďky, se kterou se čtenář napříč
touto prací seznamoval, také svým umístěním. Bližší pohled na projekt stavby nám odhalil
další jinakosti, jako je experimentální charakter výstavby a její ilegalita. Rozdílný je také
způsob „interakce“ tohoto domu s lidmi i nelidskými prvky zapojenými do stavby, s širší
českou veřejností a se státními institucemi a předpisy, které vymezují pravidla výstavby
budov v českém prostředí.

Když jsem se v počátcích svého výzkumu rozhodovala pro způsob, kterým budu svůj
terén nahlížet, zvažovala jsem různé možnosti. Studia materiální kultury reprezentované
například Millerem (1987, 1995, 1998) a Appadurai (1986) se sice snaží o překonání
opozičního vymezení společnosti a přírody, na neživé entity však pohlížejí jako na pouhé
reprezentace významů, které do nich lidé vkládají. Tento přístup staví do středu pozornosti
člověka a vyzdvihuje jej nad ostatní prvky, se kterými se jeho život proplétá. Hlavními
aktéry mého výzkumu a textu, se kterým se čtenář mohl seznámit, však nebyli pouze lidé,
byla jím především budova, tedy její stavba, a proto jsem se rozhodla ke zkoumání jejího
života přistoupit symetrickou optikou. Ta mi umožnila nahlédnout skutečnosti, aniž bych
analyticky povyšovala některé entity, jež ji tvoří, nad jiné. Také příroda a neživé věci mají
své vlastní jedinečné kvality a kompetence. Ty se pak v soužití s lidmi proplétají s jejich
činy a kompetencemi a toto společné působení vytváří skutečnost.
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Přístup, který jsem si ke zkoumané realitě zvolila, se odráží od myšlenek Bruna
Latoura, který je předním představitelem teorie aktérských sítí (ANT). Podle Latoura
(1996) je společnost utvářena heterogenní sítí vazeb, v nichž jsou propojeni lidé s dalšími
organismy a neživými entitami, přičemž tyto jsou konceptualizovány jako souměřitelné.
V průběhu svého výzkumu jsem však vysledovala, že Zeměloď není tvořena pouze
vazbami mezi různorodými prvky, ale také jejich vzájemným prolínáním. Proto je tato
práce protknuta kromě přístupu Latoura také myšlenkami Tima Ingolda a jeho ekologické
antropologie.

Povědomí o Zemělodích je v české společnosti stále velice nízké. Tomuto konceptu
nebyla zatím věnována přílišná pozornost ani ze strany akademiků. Proto čtenáře nejdříve
seznamuji se základními myšlenkami konceptu těchto budov a v první kapitole popisuji
chod hotové Zemělodě, a to za pomoci Ingoldovy analytické pomůcky síťoviny
(meshwork). Ingoldův přístup směny materiálů aplikovaný na provoz tohoto domu mi
dovolil nahlédnout fungování příbytku jako konstantní prolínání pohybů a biologických
materiálů člověka, obyvatele domu, s dalšími živými organismy, neživými prvky a
přírodními elementy. Architekt Michael Reynolds (1993) přirovnává systémy domu typu
Zemělodě k orgánovým systémům, na kterých jsou závislé funkce lidského těla. Tím, že
jsem se vydala po stopách materiálních proudů, tak jak navrhuje Ingold, odhalily se mi
skryté závislosti mezi prvky tvořící tento dům. Zeměloď nefunguje jen díky
technologickým systémům schovaným v jejích útrobách, správný chod tohoto domu je
totiž podmíněn vzájemným prosakováním živých a neživých materiálů domu. Nahlédnutí
Zemělodě perspektivou symetrického přístupu tak proměňuje pohled na dům. Z nečinného,
neživého přístřešku se stává životem pulzující, dynamický organismus.

Samotný proces výstavby tohoto domu jsem sledovala, inspirována Ingoldem (2012),
jako proplétání linií tělesného pohybu stavitelů se stavebními materiály a fyzickým
prostředím, kterého jsou nedílnou součástí. Síťovina života na stavbě, kterou jsem díky
tomuto přístupu byla schopna nahlédnout, mi ukázala různé druhy směny, které se v rámci
procesu výstavby uskutečňovaly. Stavba se tak stala platformou pro směnu sil stavitelů a
jejich teoretických i praktických vědomostí o výstavbě tohoto typu domu. Byla ale také
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místem, kde se představy o průběhu stavby střetávaly s reálnými problémy spojenými
s experimentálním charakterem tohoto projektu.

Experimentální rysy stavby, konkrétně netradiční materiály - odpady, z nichž je dům
postaven, jsou také hlavním tématem druhé části práce. Vydávám se v ní po stopách ojeté
pneumatiky, která je primárním stavebním materiálem Zeměloďky a sleduji, jak kombinací
tělesných pohybů stavitelů, pracovních nástrojů a dalších neživých materiálů a zasazením
do fyzického prostředí zahrady u Anděla, nabývá tento lidmi vyřazený odpad nových
forem a funkcí. Upcycling, tedy přeměna vyřazeného odpadu ve funkční věc, má v případě
stavby Zeměloďky ekologický rozměr, kdy se nachází nové využití pro věci vyřazené ze
spotřeby a ekonomický rozměr, kdy stavitelé šetří peníze, které by jinak vynaložili na
konvenční stavební materiály. Pneumatika se však návratem do oběhu spotřeby na stavbě
Zeměloďky vymanila z pod kontroly zákonů, které jejich použití jako stavebního materiálu
nedovolují a lidí, jež jsou zodpovědní za kontrolu dodržování těchto stavebních norem.
Právě neočekávaný návrat odpadu přeměněného v termo-masu nám nejlépe ukázal jeho
aktérskou sílu. Pneumatiky se totiž dostaly z pod kontroly samotných stavitelů. Stalo se tak
v momentě, kdy jejich začlenění do stavby domu vyvolalo obavy sousedů z jejich možného
škodlivého působení na okolní prostředí. Zalarmovaní sousedé pak zmobilizovali zákonná
opatření, která do dnešního dne brání dostavbě Zeměloďky. Pneumatiky se jako nelegální
stavební prvky Zeměloďky následně podílely na rozproudění debat o škodlivosti těchto
lidských odpadů pro své okolí a staly se proto podnětem pro zahájení několika vědeckých
výzkumů zabývajících se jejich vlivem na okolní prostředí.

V poslední kapitole sleduji proudy a linie vyjednávání života Zeměloďky v různých
prostorech, do kterých se rozpínají. Aplikace Ingoldovy fenomenologie proudů a linií mi
umožnila nahlédnout prostředí, ve kterém se stavba realizovala, jako prostor, který není
limitován hranicemi zahrady a jehož atributy určité směřování stavby umožňují, jinému
brání. Kromě fyzických atributů zahrady a klimatických podmínek České republiky se jako
významné prvky prostředí vznikání projektu ukázaly legislativní bariéry, které v České
republice stavbu tohoto typu nepovolují. Inspirována studií Gill Seyfang (2009) jsem se
pokusila zjistit možnosti sblížení inovativního projektu Zeměloďky se stávajícím
společenským a politickým systémem. Ačkoli jsou nutné ústupky z obou stran, pro rozvoj
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inovativních projektů soběstačného životního stylu, jako je projekt Zeměloďky, je nutná
především spolupráce ze strany státu. Úprava zákonných norem by totiž poskytla prostor
těmto iniciativám a umožnila jejich rozvoj. Nejdříve je však nutné, aby stát a jeho instituce
uznaly potenciál Zeměloďky jako projektu, který by mohl České republice pomoci
s dosažením ekologických cílů, jež stanovují mezinárodní dohody.

V závěru kapitoly nabízím čtenáři analýzu konkrétní formy propagační strategie
Zeměloďky, přesněji způsobů, kterými je projekt skrze tuto prezentaci českou veřejností
přijímán, či odmítán. Do analýzy reakcí české společnosti začleňuji, inspirována Gill
Seyfang (2009), také popis motivací spotřebitelů, přičemž faktory, jež se podílí na zapojení
lidí do ochrany životního prostředí skrze spotřebitelská rozhodování, jsou také společenská
pravidla a hodnoty. Zatímco Seyfang zůstává pouze u abstraktních hodnot a norem, já se
v závěru práce snažím hledat hybatele spotřebitelského rozhodování i jinde. Inspirována
ekologickou antropologií Tima Ingolda (2000, 2011) zařazuji mezi důležité aspekty
formující životní styl a motivace lidí k soběstačnější spotřebě také způsob, jakým se lidé
vztahují k přírodě, živým a neživým prvkům, které ji tvoří. Formy, které lidé vytvářejí,
totiž podle Ingolda (2000) vznikají také z konkrétního způsobu, kterým se lidé propojují se
svým prostředím. Aplikace této myšlenky na formu domů, které lidé budují, v nichž žijí,
mi umožnila nahlédnout, jak standardní budovy svými dispozicemi podporují konzumní
způsob spotřeby a života jejich obyvatel. Zemělodě svou nezávislostí na sítích dodavatelů
a způsobem, jakým svým fungováním nutí své obyvatele přemýšlet a jednat, naopak
navigují člověka k šetrné spotřebě a přispívají tak ke změně zaběhnutých způsobů života a
každodenních praktik.

Touto prací jsem chtěla rozšířit čtenářovo uvažování o domech, konkrétně o jeho
soběstačné verzi, Zeměloďky u Anděla. Tato stavba totiž není jen nečinný objekt, prázdná
skořápka chránící člověka před nepříznivými vlivy počasí. Mobilizací Latourových
myšlenek a zejména teorií ekologické antropologie Tima Ingolda jsem se snažila ukázat, že
Zeměloďka je především živoucí a dynamický organismus, který je napojen na své životní
prostředí a svou existencí, svým stáváním se, se zapojuje do různorodých společenských
procesů. Prvními odstavci v úvodu této práce zavádím čtenáře do epochy Antropocénu,
v níž je podle Latoura důležité uvědomit si, že oddělování lidí od přírody již není možné a
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v níž bychom měli přiznat schopnost jednání všem organismům i nelidským prvkům
tvořícím tento svět. Ekologickým problémům současnosti můžeme čelit, ale pouze když
změníme vnímání světa a svého působení v něm. Ačkoli nedokončená Zeměloďka dnes
dřímá na zahradě u Anděla a její dostavba je v nedohlednu, tento projekt je pokusem o
změnu vnímání světa. Toho se pokouší dosáhnout také skrze materialitu soběstačného
domu, která nás nutí přehodnocovat zaběhnuté způsoby „obývání“ tohoto světa.
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