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Oživlá hala
Dva roky poté, co Zdeněk Fránek realizoval 

experimentální zelenou administrativní laboratoř 
pro výrobce Liko-S, uplatnil stejný princip pro 

návrh těžkého provozu výrobní haly. Kovovýroba 
ukrytá za zelenou slupkou, která neplní pouze 

designový, ale i mimořádně praktický účel, 
je originální odpovědí na obvyklou utilitární 

architekturu výrobních provozů.
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01 Zelená hala 
využívá zeleň 
několika způsoby.
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SITUACE

02 Extenzivní vegetační střecha pro 
zachycení dešťové vody

03 Vegetační bloky byly speciálně 
vyrobeny a předpěstovány pro opláš-
tění fasády.

04 Zelená oáza je přístupná z poby-
tové terasy.
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05 Východní fasáda je 
osázena vegetačními blo-
ky a část fasády slouží jako 
čistírna odpadních vod.
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ArchIteKtOnIcKé řešení

Architektura objektu se plně podřizuje hlavní ideji celého návrhu, 
což je v tomto případě pracovat v lůně přírody, avšak se všemi vy-
moženostmi moderní doby. Žít v souzvuku s přírodou, nebýt na 
obtíž. A to nejen vizuálně, ale i z praktického hlediska. 
Fasáda přístavby je opláštěna vertikálními záhony. Mezi těmi-
to svislými zahradami do objektu proudí zelení filtrované svět-
lo. Živá vzrostlá zeleň je ostatně i v interiéru objektu. Povrchy jsou 
hygienické, většinou přírodní, ve zcela soudobém provedení: pře-
kližka, OSB desky, lamino, spárovka. Podlahy jsou lité, bílé. Střecha 
je zelená vegetační. 
Frázování konstrukčního systému je přeneseno do vybočení 
stěn, tak aby vzniklými průzory mohlo vstupovat světlo do haly. 
Střecha je pilová, „shedy“ proudí horní osvětlení. 
Atributy skutečného ekologického pojetí objektu jsou v tomto 
případě přímo nositeli architektonických forem. Objekt se tak stá-
vá čistou přírodní formou nového typu, která svůj původ přiznává 
a na minimum eliminuje cokoli hmotné.

PrOVOzní A dIsPOzIční řešení

Objekt haly slouží jako výrobní hala kovovýroby, zázemí pro do-
končovací práce výroby a zázemí pro zaměstnance a administ-
rativu. Přístavba haly je navržena jako jednopodlažní bez pod-
sklepení, ve které je umístěn dvoupodlažní vestavek s provozním 

a hygienickým zázemím. Objekt má nepravidelný půdorys o pů-
dorysném rozměru 41,5 x 26,4 m se zastřešením kombinací she-
dové a ploché střechy pro zajištění dostatečného osvětlení vnitř-
ních prostor. V části vestavku je střešní rovina uskočená a vytváří 
pochozí zelenou střechu přístupnou venkovním schodištěm.
V přístavbě výrobní haly jsou situovány prostory provozně roz-
dělené do tří pracovních skupin s umístěním jednotlivých pra-
covních stolů. Dále jsou připojeny místnosti kompresorovny 
a technické místnosti. Na výrobní provoz navazují prostory ad-
ministrativního a provozního zázemí umístěné ve dvoupodlaž-
ním vestavku v hale. V přízemí vestavku jsou z prostor výrobní 
haly přístupny kanceláře, šatna pro muže a ženy a hygienické zá-
zemí sprch, WC a úklidu. V patře vestavku přístupném z galerie se 
nachází kanceláře, zasedací místnost, denní místnost a hygienic-
ké zázemí WC a úklidu. Z této úrovně je taktéž zajištěn přístup na 
volné prostranství v jižní fasádě. Výroba předpokládá 66 zaměst-
nanců (6 žen, 60 mužů ve dvousměnném provozu, kde se jedná 
o osoby jak ve výrobní hale, tak v administrativní části přístavby).
U severní fasády výrobní haly je umístěn staticky nezávislý ob-
jekt určený pro expedici a nakládku vyhotoveného zboží z výrob-
ní haly. Prostor není dispozičně členěn, východní a západní fasáda 
jsou ponechány beze stěn pro zajištění příjezdu vozidel expedice, 
severní fasáda je provedena jako zelená z popínavých rostlin na 
nerezových sítích.

autorská zpráva

06

07

06 Provozní a hygienické zázemí 
haly je doplněno pobytovou terasou 
pro zaměstnance.

07 Detail šedové střechy s exten-
zivní zelení.

08 Detail fasádní kořenové čistírny 
odpadních vod.

KOnstruKční řešení

Objekt haly je konstrukčně řešen jako jednolodní hala s příčný-
mi vazníky s vaznicemi. Základní svislé nosné konstrukce výrob-
ní haly tvoří ocelové sloupy, průřez hlavních sloupů je IPE pro-
fil v příčném směru vetknutý. Příčle tvoří příhradová konstrukce, 
horní, dolní pásy a svislice z hEA profilů, diagonály z jaklů. Štítové 
sloupy (IPE) v ose h připojeny kloubově jak k základům, tak ke ští-
tovým příčlím. Příčnou tuhost štítové konstrukce zajišťují ztužidla 
(ocelové trubky).
V podélném směru je hala ztužena ve střešní rovině a ve stěnách 
rovněž trubkovými ztužidly. Vaznice (IPE) jsou ve sklonu 20° a sta-
bilizují spodní a horní pás příhradového vazníku a zároveň tvo-
ří tvar pilové střechy. Pomocné fasádní paždíky, sloupky a výměny 
na okna a dveře jsou tvořeny jakly. 
Svislé konstrukce dále tvoří železobetonová monolitická stěna 
pod úrovní terénu v tl. 300 mm. Obvodové nosné konstrukce jsou 

doplněny o ocelové prvky uzavřeného průřezu pro potřebu opláš-
tění. Opláštění je provedeno v rozdílných systémových provede-
ních: volné fasády výroby objektu mají skládaný plášť (stříkaná 
izolace na nosiči, větraná mezera a opláštění z vegetačních blo-
ků); fasáda zázemí v 2. NP a čelní fasáda objektu osy 02 a 08 jsou 
provedeny ze skládaného pláště s opláštěním sibiřským modří-
nem. Stěna přilehlá ke stávající výrobní hale osa F je provedena ze 
sendvičových panelů vyplněných minerální vlnou.
Střešní konstrukci tvoří ocelové příhradové vazníky uložené na 
ocelové sloupy, jež spolu s ocelovými vaznicemi vytvářející she-
dový tvar střechy. Střecha je zateplena shora na trapézový plech, 
jedná se o zelenou extenzivní střešní rovinu, nad administrativní 
částí je na střeše umístěna kořenová čistírna.
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O svém přístupu k tvorbě „zelené 
architektury“ mluví autor tzv. živé haly 
Zdeněk Fránek.
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„Živá hala Liko-Vo“ nebyla vaše první spo-
lupráce s majitelem firmy Liko-S. Co vás 
svedlo dohromady?

Mne objevila už před časem v tisku spolu-
majitelka firmy, paní Musilová. Pozvali si 
mě ale původně na přestavbu rodinného 
domu. Až posléze jsme přišli na to, že nás 
s panem Musilem spojuje environmentál-
ní zájem. Ptal se mě, jak mohou architek-
ti ovlivnit aktuální nevábnou situaci. Dali 
jsme hlavy dohromady a vymysleli jsme 
koncept prvního, kancelářského domu 
Liko-Noe. 

V čem tedy jsou tyto domy odlišné? 
Kam jste se za těch x let společné práce 
posunuli?

První představoval naprostý experiment.  
Vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme. 
Zelené střechy používá kdekdo, zele-
né stěny se používají spíše jako dekora-
ce, popřípadě jako ochlazení fasády. Znal 
jsem předtím jen dvě stěny většího rozsa-
hu: jedna je v Madridu u budovy herzoga 
& deMeurona (autor Patrick Blanc – pozn. 
red.) a druhá je v Berlíně na obchodním 
domě, který navrhl Jean Nouvel. V našem 
prvním domě pro LIKO-S se jednalo o čis-
tý experiment: investor se obrátil na do-
davatele dřevostaveb, aby podle našeho 
návrhu vyrobil přesnou stavebnici, se vše-
mi detaily. Dnes je dům plný čidel moni-
torující jeho fungování, je laboratoří sebe 
sama. 

Druhý dům ale slouží, kromě zázemí 
a menší administrativní části, jako výrob-
ní hala.

Systém jsme kvůli tomu trochu změni-
li. Najdeme v něm jiné skladby stěn a ji-
nak posázené a rozmístěné rostliny často 

jiných druhů. Přesto to byla do určité míry 
sázka na jistotu, protože se ty rostliny 
dlouho dopředu předpěstovávaly. Při ote-
vření haly už na stěnách rostly velké rost-
liny. Ale i tento dům se monitoruje, aby 
měl investor přehled, jak vše funguje.

Otázkou je, pokud položíte při navrhování 
environmentální hlediska, zda tam někde 
zbývá skulinka pro architekturu?

Většina architektů tyto principy odmítá, 
ale ti špičkoví to přijímají. Přitom se dnes 
už nikdo zelené střeše nediví, ani šikmá 
zelená už nevadí. Proč se tedy pozastavo-
vat nad zelenou fasádou? Špičkovou ukáz-
kou je Jean Nouvel, který je dnes používá 
skoro na všech stavbách. Z mého pohledu 
se jedná jen o další materiál fasády, při-
čemž neomezuje mou kreativitu. Pro mne 
je to fasáda jako každá jiná, někdo ji omít-
ne, já mám svislou stráň nebo louku. 

Opravdu ale potřebujeme osázet fasády 
stromy a rostlinami? Nemají své místo na 
jiných, tradičnějších místech?

Myslím, že odpověď je mnohem komplex-
nější. hodně jezdím po republice, najedu 
500 km skoro každý den. Vnímám, že ko-
lem nás kolabuje příroda. Lesy jsou kom-
pletně suché, třeba kolem Dačic, kde se 
často pohybuji, byla nádherná krajina, 
louky, voda tekla proudem… Dnes je tam 
poušť. Cesta zpět je nemožná. V jižních 
státech se klima měnilo tisíce let, u nás se 
změní za 5 let. Na jihu Evropy se postup-
ně adaptovaly jiné rostliny, ale tady to 
tak rychle nepůjde. Každé řešení ochlaze-
ní je dobré. 

Mohou situaci spasit architekti, není to 
úkol spíše pro politiky?

Bohužel ty, co mají moc, to nezajímá. Před 
časem se z Číny vrátil můj kamarád Michal 
Kortyš, bývalý starosta Litomyšle. Říkal, že 
tam všude sází stromy, třeba na domy, na 
šikmé stěny. N rozdíl od Číny si ale nemy-
slím, že by se to mělo u nás řešit příkazem 
shora. Pokud stavím dům, měl bych to vzít 
v potaz, nečekat až to za mne vyřeší ně-
kdo „shora“.  

V čem tedy spočívá základní princip vyu-
žití zelené fasády? Aby se právě nejednalo 
jen o povrchovou úpravu?

Každý dům vyzařuje teplo. Princip tepelné  
stabilizace spočívá v hledání řešení jak za-
bránit, aby to teplo vyzařoval. Vezměte si,  
že ze sklepa jde chlad. Člověk potřebuje  
pro tepelný komfort něco pouze kolem 
dvaceti stupňů. Takže kde se ta teplota 
bere? Logickou odpovědí je, že na střeše, 
kterou rozpálí slunce. Díky trávě se dům 
ochladí, vzniknou mikrostíny. Proto pokud  
se projdete kolem naší haly, cítíte chlad. 

Přesto – výrobní haly jsou u nás obvykle  
předmětem tzv. spotřební výstavby. Až 
na několik málo výjimek jsou poskládané 
z panelů… Stavět halu splňující i jiné než 
jen funkční nároky na první pohled po-
strádá ekonomický smysl. Koho to byl ná-
pad, stavět Liko-Vo tímto způsobem?

S myšlenkou přišel majitel firmy: navrhně-
te mi výrobní halu, která bude mít stejné 
parametry, jako předchozí administrativní 
laboratoř Liko-Noe. Tak jsme postupně vy-
mýšleli, konzultovali a vyvíjeli… 

Navrhnout podobný dům vyžaduje hodně  
sofistikované uvažování. Do jaké míry 
o jeho podobě rozhodují technologové 
a do jaké architekti?

09 Dopředu předpěstované 
vegetační bloky tvořili během 
otevření haly rozkvetlou louku.
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10 Frázování konstrukčního systé-
mu je přeneseno do vybočení stěn, 
tak aby vzniklými průzory mohlo 
vstupovat světlo do haly.

11 Šedová střecha je pokryta ex-
tenzivní zelení, která zachycuje deš-
ťovou vodu, brání přehřívání vnitř-
ního prostředí i samotné konstrukce 
haly a zároveň ochlazuje vzduch, jenž 
proudí okny do interiéru.

Pravidla jsou ale velmi jednoduchá. První 
je, že okna musí směřovat na sever. Druhé 
pravidlo zní, že fasády směřující na jih 
a pokud možno i na západ, je potřeba mít 
„zelené. Třetím předpokladem je navržení 
podzemních kolekorů na chladný vzduch. 
Čtvrtý předpoklad je instalace strojovny  
na čištění vody, pokud možno skryté. 
Dalším pravidlem je blízkost vodní plo-
chy. V té se shromažďuje dešťová voda 
na zalévání a navíc jímá vodu z provo-
zu – ze záchodů, z jídelny… zpět se pou-
ští přes kořenovou čistírnu na fasádě a na 
střeše. Pod jezerem je propojení na zem-
ní zásobník. 

Dá se podobný zelený dům postavit za ro-
zumné náklady?

Dodržení těchto principů nezvýší nákla-
dy na stavbu o více než 15 %. Ale není 
správné uvažovat jen v intencích nákladů. 
Snažili jsme se navrhnout udělat něco pro 
životní prostředí. Protože jsme navrhova-
li prototyp, tak jeho realizace stála o něco 
víc – možná o 20 či 25 %. 

Pořád je to ale nárůst investice!

Člověk jako investor obecně se chová vel-
mi neurvale. Proto nám přijde zvláštní, po-
kud se někdo chová odpovědně. Majitel 
Liko-S je defacto dobrodinec. Nemusel 
stavět zelený dům. Zelené střechy chce 
dnes skoro každý, ale proniknout do pod-
staty toho uvažování a opravdu přispět ke 
změně klimatu, to nikoho nezajímá. 

Pokud opustíme tento konkrétní dům. 
Jakým způsobem máme zařadit obě udr-
žitelné stavby do kontextu vaší tvorby? Na 
jedné straně stavíte sakrální stavby, zasvě-
cené lidské duši. Je potřeba za příklonem 

k udržitelnému stavění hledat posun k ji-
nému tématu?

Myslím, že se jedná spíše o dvě různé 
vnější formy kontinuálního a souvisejícího  
uvažování. U mých staveb velkého měřít-
ka lze inspiraci najít v rostlinách. Mám tře-
ba obrovský herbář a sbírku motýlů. Pří- 
rodu jsem vnímal už od dětství. Kdybyste 
přijel za mnou do Slavonic na chalupu,  
pochopíte. Ale pokud jde o změnu té-
matu: vezměte si Gerharda Richtera. 
U něj najdete jak hyperrealistické obra-
zy, tak čistě geometrické, nebo strukturál-
ní krajiny… Často se jej na to ptají, jak to, 
že je vlastně schopen takového rozpty-
lu. Ale pokud se podíváte na Leonarda či 
Michelangela, to byli umělci, již rozumě-
li optice, fyzice či anatomii. Jednoduše ře-
čeno – mám široký záběr. Aktuálně navr-
hujeme kostel do Neratovic, jenž je celý 
pojatý tímto systémem, včetně mokřa-
du. Otázka totiž nestojí „jak je možné na-
vrhovat tímto způsobem?“. Dneska už to-
tiž není zbytí. Civilizace již došla na hranu 
a od určitého data situace nepůjde zvrá-
tit. Svět bude postupně vylučovat člověka 
z jeho existence. 

Můžete tedy definovat vlastní tvorbu  
skrze témata, jež vás kontinuálně zajímají? 
Je to skepse z člověka?

Pokud jde o ducha tvorby, zajímá mne 
vždycky atmosféra stavby a prostorové 
řešení. Věřím tomu, že stavba by nemě-
la nechat kolemjdoucího chladným. Když 
je vám lhostejná, tak je to ještě horší, než 
když je na první pohled hnusná, protože 
zde je pořád šance, že se zboří. Při kontak-
tu s budovou byste měl cítit určitý vzruch, 
neříkám jásot, ale stačí, když je to výrazná 

emoce. Přesně to je můj princip, nit, jež 
věřím, že prochází všemi mým stavba-
mi. Neříkám, že se mi to pokaždé daří, ale 
snad je vidět alespoň snaha. 

Obecně dnes současná česká architektu-
ra působí spíše unyle, neoriginálně. Máte 
zkušenost s výchovou mladé generace, se 
studenty… Kde si myslíte, že je příčina, že 
se mladí lidé plní idejí a nápadů poslušně 
zařadí do unifikovaných „šuplíků“?

Velkou roli hraje tlak finanční, potřebují  
se uživit. Lidé se ale ve své podstatě ne-
mění: talentovaných studentů je tak pět 
ze sta. Těch, co mají tah na branku, je ješ-
tě méně. hodně záleží na tom, jak moc si 
stojí za svým. Musí risknout vlastní exis-
tenci a tvořit pořádné věci. Mám pár stu-
dentů, kteří projevili obrovskou míru ta-
lentů a uspěli, ale byli mezi nimi i další, 
kterým chyběla potřebná dravost. 

Nicméně talent a dravost by měly jít ruku 
v ruce.

Ano, důležitá je míra. Jsou zde mladé  
ateliéry, které všem lezou na nervy. 
Vykukují na vás zpoza každého rohu. Až 

ZDENěK FRáNEK (1961)

architekt a pedagog

Narodil se v Boskovicích. Po studiích 
na Fakultě architektury VUT v Brně 
působil na ÚhA v Blansku, v roce 
1989 založil firmu Fránek Architects. 
V současné době se věnuje projekční, 
publikační a pedagogické činnosti 
doma i v zahraničí.
Jako pedagog působil na FA VUT 
Brno (externí přednášející), na VŠB 
Ostrava, na ARChIP Praha a na TU 
v Liberci. habilitoval se v roce 2008 na 
AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval 
profesorské řízení na VŠUP Praha a od 
roku 2012 do roku 2018 byl děkanem 
Fakulty umění a architektury na 
Technické univerzitě v Liberci.
Realizoval řadu výstav, mimo jiné 
v roce 2007 výstavu Perspektivy 
v Galerii Jaroslava Frágnera v Praze, 
2011-2012 výstavu Útroby architektury 
v Domě umění města Brna, v roce 
2012 výstavu v Galerii CCC v Pekingu, 
dále pak řadu samostatných výstav 
v Litomyšli, Boskovicích, Blansku, 
Zlíně, Pelhřimově, Gentu, Utrechtu, 
hildesheimu, Vídni.
Přednášel pro odborníky a studenty 
na univerzitách v České republice – 
AVU, VŠUP, ČVUT, KU, VUT Brno, VŠB 
Ostrava, UTB Zlín a dalších. V zahraničí 
přednášel mj. na univerzitách v Gentu, 
Utrechtu, hildesheimu, New Delhi, 
Pekingu, Santiagu de Chile.

jim bude třicet, tak skončí, protože na ně 
už nebude sedět nálepka „mladý“ či „pod  
30 let“ nebo „10 let ateliéru“ a jejich tvor-
ba není nijak výrazná a jejich jméno je 
uměle „vyhoněné“ PR agenturami. 

Dotkli jsme se budoucnosti české archi-
tektury, vraťme se k blízké budoucnos-
ti Zdeňka Fránka. Uspěli jste v soutěži na 
vstupní budovu pražské Botanické zahra-
dy, což je zjevně další z vašich oblíbených 
témat.

Botanika je další moje oblíbené téma 
a v případě Botanické zahrady Praha se 
sešla s mojí láskou k architektuře. Zde cí-
tím příležitost naplnit určitý úkol a musím 
přiznat, že mě práce na Botanické zahra-
dě do určité míry těší více než ty sakrální 
stavby. Protože v nich vytváříme fyzickou 
schránku pro již existující duchovní rovi-
nu, kdežto v botanické zahradě, kde je cí-
lem působit i didakticky zejména na mla-
dou generaci, nevytváříme jen slupku, ale 
celý dům vědění o rostlinách. Navrhujeme 
stavbu, kterou budou mít lidi rádi a budou 
se do ní rádi vracet. 

Vraťme se ještě ke stavbám ve Slavkově 
u Brna. Jsou stavby, o nichž můžeme říkat, 
že jsou udržitelné, ale kritéria mezinárod-
ních certifikátů splňují spíše díky sofistiko-
vaným technologiím. Vaše budovy jdou ji-
nou, přirozenější cestou.

Já ty certifikáty ani neznám. Považuji je  
za další byrokracii, další předpisy, které  
bytostně nesnáším. Většinu času trávím 
ve svém starém domě ve Slavonicích. 
Když otevřete dveře od sklepa, tak i v nej-
větších vedrech z nich sálá chlad. Otevřu 
okna a dům se přirozeně vyvětrá. Když 
to funguje léta, proč by nemohlo dnes-
ka? Nejsem proti technice, taky rád řídím 
špičkově vybavené auto. Ale všechno má 
své meze. S majitelem LIKO-Su, panem 
Musilem, se hádáme, zda svět v podo-
bě, jaký ho známe, skončí. Já si myslím, že 
ano, on tvrdí, že nás technologie zachrání. 
Já o tom ale, když se podívám kolem sebe, 
nejsem přesvědčen. 

Děkujeme za rozhovor.

Rozhovor připravil Matej Šišolák.
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12 Fasádní kořenová čistírna od-
padních vod.

13 Základní principy „Živé haly“ 
vychází z předchozího experimen-
tálního objektu Liko-Noe.

Spolupráce Zdeňka Fránka s rodinou majitelů 
jihomoravské firmy LiKo-S se zrodila již před 
časem – paradoxně na mnohem menším projektu 
přímo pro rodinu Musilů. od té doby vznikly další dva 
domy různé funkce i měřítka, a navíc se rozvinula 
spolupráce dvou mozků spojených přemýšlením 
o odpovědnosti a udržitelnosti, navíc vyjádřeným 
prostřednictvím skutečných realizací.

I když je spojuje společné téma, jejich pří-
stup ke rozdílný. Zatímco investor je „po-
zitivním technologistou“ věřícím v sílu 
lidského ducha a v pokrok, který dokáže 
zvrátit cestu naší planety kormidlovanou 
směrem „na konečnou“, poznání a zkuše-
nost architekta Fránka vede spíše ke skep-
si. Přesto se ale společně pokusili učinit 
další krok k odpovědnému navrhová-
ní a stavění, jehož výsledkem je tzv. „živá 
hala“, jak zní oficiální název provozu kovo-
výroby ve slavkovském LIKO-Su. 

Živá hala je celkově druhou stavbou vyu-
žívající podobný princip. Společně uved-
li do života experimentální halu Liko-Noe 
(2015), administrativní archu a laboratoř 
pro vývoj a testování zelených střech, fa-
sád, možností kořenových čističek a přiro-
zeného větrání. Jelikož se projekt osvědčil, 
padlo rozhodnutí ve stejném duchu vybu-
dovat i výrobní halu.

Základní princip návrhu spočívá ve správ-
né orientaci budovy, využití zelených 
střech a fasád s aplikací postupů a zkuše-
ností získaných ve stavbě Liko-Noe. hlavní 
důraz se klade na zadržování vody a sní-
žení tepelných ztrát objektu použitím „ze-
lených metod“, tedy nikoli pouze obale-
ním stavby do tlustého kabátu izolačních 
hmot. Podle Libora Musila mohou živé 
stavby pomoci s problematikou tepel-
ných ostrovů a vysoušení krajiny, která je 
na pokraji udržitelnosti: „Sucho je před-
zvěstí zániku civilizace. Člověk svou čin-
ností již stovky let vytváří po světě nové 
suché pouštní oblasti. Stavebnictví je 

poskytujících jedlé plody. Zelené je i par-
koviště, jehož provoz je řízen tak, aby 
bylo zatěžováno rovnoměrně v rámci ce-
lého roku. 

Jakkoli se může zdát, že je snažení Libora 
Musila a Zdeňka Fránka donkichotské, je-
jich dvě stavby dokazují, že přístup má 
i pozitivní ekonomický přínos. Snížení ná-
kladů na vytápění a chlazení budov je tím 
primárním, ve druhém plánu znamená 
zlepšení pracovních podmínek přidanou 
hodnotu pro zaměstnance, s jejichž ne-
dostatkem v současnosti zápolí téměř ka-
ždá z firem. 

Jaký má ale „živá hala“ přínos pro archi-
tekturu? Zatímco továrenské budovy mi-
nulého a předminulého století chráníme 
jakožto cenný dokument industriální-
ho dědictví (z aktuálních kromě oceňo-
vané rekonstrukce kotelny v Libčicích 
nad Vltavou od Patrika hoffmana či 8čky 
Luďka Rýznera v humpolci a aktuálně 
taky třeba zachované a obnovené prů-
myslové objekty v projektech Palmovka 
Park od Aulík-Fišer architekti – viz A+ 17 
či ve fázi projektu se nacházející Ferona 
od A69 v Praze 7), jejich pandanti z pře-
lomu 20. a 21. století příliš mnoho ovací 
v odborných kruzích nesbírají. Ano, i zde 
se najdou výrobní haly, kterým se věno-
vala větší než obvyklá péče – za všech-
ny vzpomeňme třeba Sipral od Stanislava 
Fialy a D3A v Praze 10, továrnu Černoch 
v Kolodějích od Martina Rajniše a Patrika 
hoffmana nebo továrnu na nábytek ARA 
v Konárovicích od Josefa Mádra, ještě 

pořád je však soudobý český industriál 
v rámci domácího architektonického dis-
kursu spíše Popelkou. Protože je ale LIKO-
Vo ze všeho nejvíc na prvním místě „oby-
čejnou továrnou“ její význam výrazně 
stoupá. Kovovýroba s ekologickým rozmě-
rem od Zdeňka Fránka představuje vítaný 
průsečík mezi trendy ekonomické efekti-
vity nákladů vynaložených na stavbu čes-
kých montoven a udržitelným a odpo-
vědným stavitelstvím u nás vlastním spíše 
obytným či administrativním budovám. 

LIKO-Vo není ekologie s nálepkami, není 
to „grínpísák“ připoutaný řetězy k chladicí 
věži jaderné elektrárny – je to „prostě jen 
hala“. Jemná a elegantní ve výrazu, skan-
dinávsky otevřená, ale tak nějak zemitě 
„naše“. Existuje jako důkaz, že myšlení po-
psané v úvodu je realizovatelné beze ztrá-
ty na životech, finančních prostředcích 
i bez autorského rukopisu.

tvar „zubaté střechy“ továren z poloviny 
19. století, zde ovšem se světlíky „naleža-
to“, a osvětlení provozu je díky tomu pří-
mo ateliérové, bez nepříjemného efektu 
přehřívání.

I když je stavba svým ztvárněním unikát-
ní, nejde jen o zelenou dekoraci. Fránek 
má pořád na paměti, že navrhuje halu ko-
vovýroby – „černou kuchyni“ 21. stole-
tí. Vytváří prostředí, které funguje, de-
technologizovanou odpověď využívající 
co nejvíce přirozených odpovědí na výše 
uvedené otázky. Typickým příkladem je 
zatravnění části střechy přilehlé starší vý-
robní haly: zásah motivovaný umístěním 
vzduchotechniky „živé haly“ nad tuto část 
– díky zelené ploše střechy větráky nasá-
vají již předchlazený vzduch, čímž se še-
tří energie potřebná pro účinné větrání. 
Dalším příkladem je stínění terasy přiléha-
jící administrativnímu zázemí haly – oce-
lové sítě s rozrůstající se masou popína-
vek vytváří přirozenou zelenou hradbu 
pro celou jihovýchodní fasádu. A stej-
ně tak v interiéru – i vnitřní stěny haly by 
měly v dohledné době zdobit popína-
vé rostliny. Principy použité při návrhu 
a stavbě LIKO-Vo se navíc neomezují pou-
ze na vlastní výrobní halu. Nadstandardní 
péče věnovaná šatnám a zázemí se pro-
jevuje spíše v použitých materiálech a ra-
cionální dispozici – je vidět, že se zde ne-
ponechalo nic náhodě. Zázemí s moderní 
relaxační místností je propojeno se vsako-
vací zahradou a jezerem. To vytváří mikro-
klima pro pěstování bylin, keřů a stromů 

koncipováno jako brutální zásah do pří-
rody, který vede k růstu teploty a tím i su-
cha. Tempo urbanizace krajiny klasickými 
stavebními metodami překročilo na sever-
ní polokouli bod zvratu, rovnováha v pří-
rodě se hroutí a krajina se již nestačí re-
generovat. Každá další stavba působí jako 
zářič tepla a nositel sucha. Svému oko-
lí neposkytuje žádnou chladicí alternati-
vu. Lesy jsou na ústupu a propadli jsme se 
do spirály zániku. Našimi zelenými stavba-
mi jsme se pokusili najít nový koncept bu-
dov, které nejenom chladí samy sebe, ale 
umí ochladit i svoje okolí. Dnes již víme, 
že je možné na zastavěném pozemku na-
stolit ještě lepší podmínky pro přírodu, 
než tam byly před zahájením stavby.“

Jakkoli se může zdát návrh jednoduchý: 
okna směřující na sever nabízející rozptý-
lené světlo s minimem pasivních solárních 
zisků, skládaný plášť výrobní haly doplně-
ný vegetačními bloky vyvinutými v rám-
ci „laboratoře“ Liko-Noe či modřínovými 
prkny, důmyslné využití odpadní i dešťo-
vé vody kořenovou čistírnou, jejíž osaze-
ní do šikmé střechy i fasády je dnes po-
řád ještě unikátní, kouzlo budovy LIKO-Vo 
spočívá v důslednosti. Zdeněk Fránek vy-
užil všechny dostupné nástroje typické 
pro udržitelné navrhování, ale ve velmi 
ukázněném až utilitárním módu. Jakkoli 
může být zelený kabát skvěle zpeněžitel-
ným marketingovým nástrojem investo-
ra, zde se nejedná o exhibici, ale o čistě 
praktická řešení. Prolamovaná fasáda vy-
užívá pro prosvětlení typický industriální 
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