


ROZHOVOR 

ZDEŇKA FRÁNKA 

S LIBOREM 

MUSILEM 

Podnikatel a stavitel zelených 

staveb Libor Musil si vydobyl jméno 

již výstavbou své budovy LIKO-Noe 

(2015). Letos otevřel další zelenou 

halu s názvem LIKO-Vo, kterou 

zapojil do systému hospodaření 

s vodou způsobem, jenž by mohl být 

podobným továrním komplexům 

inspirací. 

Připravil Zdeněk Fránek 

Foto archiv LIKO-S 

Zdeněk Fránek Co si myslíš, že architekti mo

hou dělat proti následkům oteplení7 A pů

jdeme do detailů. Protože to se netýká jen 

zelených stěn a zelených střech, ale celého 

směřování budoucí a vlastně i současné 

architektury. 

Libor Musil Podívej se, jak to celé vzniklo. Ono 

to začíná u urbanizace krajiny. Posledních 

sto padesát let byla architektura nemocná. 

Nemocná snahou dostat se k co nejnižším 

nákladům budoucích lidských sídel, tak aby 

z toho byl co největší výnos. Což je cesta, 

která principiálně není sama o sobě úplně 

blbá, ale problém je v tom, že právě lidé, kteří 

měli tuhle cestu „komplikovat", to znamená 

architekti, svou práci neodvedli. Při budování 

lidských sídel se prostě zapomnělo na přírodu. 

Zdeněk Fránek Začalo to už za Marie Terezie, 

která vydala výnosy o využívání krajiny pro 

zemědělství a lesů pro těžbu. A já si myslím, 

že to je prvopočátek, kdy se za těch dvě stě 

let stala z přirozené krajiny krajina naprosto 

nepřirozená. 

Libor Musil To jsi trefil. Protože my jako lidé 

jsme si vlastně udělali ze zeměkoule koryto. 

Najednou jsme začali myslet na přírodu oko

lo nás jako na zdroj peněz. A vlastně to je ten 

prapůvod. Protože jestli někdo začne myslet 

na les jako na zdroj peněz, nepochopil, že 

les má úplně jinou roli než vydělávat lidem 

peníze. A člověk pak nenašel důvod, proč 

přírodu nepřenést do architektury, do měst 

a dále. Takže stavebnictví se úplně odvrátilo 

od přírody, začalo přírodu drancovat, ničit, 

škodit světu. 

Zdeněk Fránek Takové je myšlení člověka. 

Ten nemyslí na dobro přírody, chce jen těžit, 

rabovat a přetvářet krajinu, aby maximál-

ně vydělávala. A přitom si vytvořil takový 

byrokratický aparát, který to rabování nejen 

schvaluje a brání, ale to nejhorší v něm ještě 

dotuje penězi těch, kteří to tak nechtějí. 

Bezohledně zničí krajinu pro svůj zisk. 

Zneužijí ji a donutí k těm největším výnosům. 

Libor Musil A to je prostě blbě. My se ale na 

druhou stranu nemůžeme stát úplně levičá

ky a říct, že honba za ziskem je něco špatné

ho. Ale zároveň, když se bavíme o architek

tuře, ta je jedním z regulátorů. Architekti 

jsou lidé vzdělaní, kteří by de facto měli 
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prosazovat i trošku svoje myšlení. Myslím 

si, že architektura, výchova a učení archi

tektů a celé jejich vzdělání vůbec šly blbým 

směrem, takže se vlastně není čemu divit. 

Architekti nezatáhli za ruční brzdu. Zatáhla 

za ni sama zeměkoule. 

Zdeněk Fránek Jestli ovšem už není pozdě. 

Vidím to opravdu bledě. Cítím řadu úkazů, 

že ten vývoj už nepůjde zvrátit. Co si o tom 

myslíš? 

Libor Musil Ty to vidíš bledě, já jsem v tomhle 

ohledu optimista. Já ten tvůj realistický 

přístup - nemůžeme říct pesimistický, ale rea

listický - chápu. Sám z toho mám také strach, 

ale myslím si, že ještě pozdě není. Víš, co 

mě nabíjí pozitivismem? Jsou to technologie 

a nová generace, která s nimi umí zacházet. 

Když do toho teď zapojíme technologie a lidi, 

kteří s nimi budou umět dělat, mohli bychom 

to zachránit, zvrátit negativní vývoj. 

Zdeněk Fránek Před chvilkou jsi ale řekl, že 

lidé mysleli jenom na zisk a vůbec nevnímali 

přírodu. Já si myslím, že na zisk myslí doteď 

a myslí na něj čím dál víc a čím dál míň vnímají 

přírodu. Je jenom pár ostrovů, třeba jako tady 

u tebe v továrně, kde s ní jakýmsi způsobem 

pracují. Ale nikde jinde to nikdo nepraktikuje, 

nebo jen minimálně. To, že se shora řekne 

„zasadíme tisíc stromů", neznamená, že je 

někdo zasadí, a jestli je zasadí, pak všechny 

nechá uschnout. A tisíc stromů je nic, protože 

se jich skácelo třeba sto milionů ... 

Libor Musil Víc, víc ... Teď dokonce vyšel člá

nek, včera jsme ho měli v mailu, že vědci ve 

Švýcarsku přišli na to, že na zeměkouli se musí 

zasadit jeden bilion dvě stě miliard stromů, 

aby se vůbec něco změnilo. A když se podíváš 

na plochu, která by se timto osazením měla 

znovu ozelenit, je to plocha deseti procent 

zemského povrchu, který je obyvatelný, 

což odpovídá dnešní ploše zastavění. Oni 

přišli na to, že ty radiátory, které jsme si na 

zeměkouli vytvořili, musíme vychladit stejným 

množstvím stromů, tedy rozlohou lesů, aby to 

ty radiátory uchladilo. Ale znovu opakuji, víš, 

kde beru ten optimismus? V nové generaci, 

která přichází, protože my dva jsme prožili vět

šinu svého života v době, kdy životní prostředí 

nebylo téma. Ať už to bylo dané totalitním 

režimem, nebo tim, že na zeměkouli počasí 

a další procesy fungovaly „normálně". 
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Zdeněk Fránek Nebo žiješ uprostřed skupi-
ny lidí, která si vytvořila názor, že životní 
prostředí je téma. Málokdo jiný to tak vnímá. 
Jsou to jen osamocené ostrůvky. Místní lidé 
nemají péči o přírodu v krvi. Vlastně ji měli, 
ale za totality o ni přišli. 

Libor Musil Mladí už to vnímají. Mladí už se do 
horka a nedostatku vody narodili. Tihle lidé 
už to budou mít jako svoje téma. Tak jako 
naším tématem bylo vydělávání peněz, kariéra. 
Budou ho od začátku cítit, budou o něm mluvit, 
budou ho mít ve školách. Podívej se dneska do 
novin. Kdybys před třemi roky řekl, že každý 
den najdeš v novinách nějaké ekologické téma, 
všichni se ti vysmějí. Řeknou, že jsi blázen, že 
se budou řešit jen ekonomická témata. Dneska 
máš každý den v novinách ekologické téma. 

Zdeněk Fránek Protože je to móda, proud, 
tendence. Teď ještě přejít od slov k činům 
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komplexně, všichni, celý národ, svět. Ostatně 
svět už dávno koná. Jen česká byrokracie 
zaspala. Ale vidím, že v Česku - zemi bez 
moře a veletoků - začíná být situace nejkri
tičtější a byrokratický aparát situaci zcela 
ignoruje a nic konkrétního nečiní. 

Přejděme ke konkrétním příkladům. Když 
malou stavbu, rodinný dům, navrhuje archi
tekt, dá tam zelenou střechu. To už dnes dělá 
skoro každý, nebo bude to za chvilku dělat, 
může tam řešit vodu a takové ty věci, které 
už známe. Co by měl ale navrhovat dál, aby to 
fungovalo ve prospěch místa, na kterém dům 
bude stát, a aby to neškodilo? Představme si 
rodinný domek za pět nebo za deset milionů. 

Libor Musil My jsme to nazvali „přírodní tepelná 
stabilizace staveb". Protože v architektuře 
"nebo stavaři ně je dnes zásadní přepnout 

. na letní mód. Máme dobře architektonicky 
· •i tť,chnicky vymyšlené stavby na zimní mód. 

Existují dobrá okna, dobré systémy větrání, 
dobré systémy vytápění, zdi, izolace ... Přitom 
zima, které by stavba měla silně odolávat, 
trvá tří týdny. Pak je takové krátké přechodné 
období a přijde léto. Léto teď trvá od dubna 
do září a minulý rok bylo léto ještě i v říjnu. 
Dokonce ještě v listopadu teplota vyšplhala 
na dvacet stupňů. To znamená, že léto trvá 
osm až devět měsíců. Takže my musíme začít 
vymýšlet stavby, které budou dobře fungovat 
v létě. Jde o změnu myšlení, o přepnutí na 
letní režim. 

Zdeněk Fránek Říkáš přejít na letní režim ... 

Libor Musil Jasně, na letní režim, protože dnes 
je potřeba vymyslet stavby architektonicky 
a technicky, které budou dobře fungovat 
v létě. Nelze udělat budovu pouze ze skla, 
jestliže to má být stavba postavená pro lidi, 
kteří jsou v interiéru atakováni po dobu 
šesti měsíců deset hodin denně technolo
giemi tak, že dýchají vzduch, který projde 
přes chladicí zóny, a tak dále. To znamená, 
že stavba musí sama co nejvíce redukovat 
teplotu okolo sebe. Redukovat teplotu tak, 
aby interiér byl co nejméně namáhán teplem 
zvenku. To zaprvé. 



Zadruhé, stavba ještě dál vysušuje a pře

hřívá své okolí. Aby okolo ní mohla vznikat 

nějaká redukční zelená plocha, aby vedle 

ní fungovaly životně nezbytné stromy, 

aby se tam daly sázet, aby neuschly a byly 

schopny vůbec růst, je potřeba snížit tep

lotu v okolí stavby. Tomuto postupu říkáme 

,,přírodní tepelná stabilizace staveb". A ne

napadá mě žádná účinnější technologie, 

která by dokázala ochladit okolí stavby, než 

je technologie přírodní. V Japonsku jsem 

viděl, že v podhorských oblastech to mají 

zařízené tak, že na střechu domu samospá

dem teče voda. Voda teče z hřebene ne

ustále a končí někde v rýžovém poli. To je 

tady ale nereálné. Jediná věc, která mě 

napadá, je pokrýt stavby co nejvíce zelení. 

Plášť ozelenit... 

Zdeněk Fránek A co dát stavbu pod zem? 

Libor Musil To je také řešení. Zakopat ji. 

Využívat to, co nám země dává zadarmo, to 

jest chlad z podzemních částí. A rovněž po

stavit co nejméně radiačních ploch. Pohltivé 

plochy, ne radiační, to je základ. Druhá věc je, 

že stavba musí být dobře izolovaná, v tomhle 

odhledu ale nejde o žádnou revoluci. 
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Mladí už se do horka 
a nedostatku vody narodili. 
Tihle lidé už to budou mít 
jako svoje téma. 

Dále jde o orientaci oken. Dříve se okna 

orientovala na jih, aby do stavby vstupovalo 

sluníčko, aby tam bylo teplo, dneska je potře

ba orientovat je opačně. Nebo najít systémy 

stínění, aby okna nebyla namáhána přímým 

slunečním zářením. A s tím souvisí i prosklená 

plocha. Trend, kdy se všechno prosklilo - vila 

Tugendhat v tisíci podobách - musí pryč. 

Rozměr prosklení musí být menší, protože 

sklo je z hlediska stabilizace staveb špatný 

materiál. Tyto trendy v architektuře se budou 

muset omezovat. Nemohou se stavět skleně

né mrakodrapy. 

Důležité také je dostat k budově chladiče, 

které ji dál pomohou stabilizovat, což jsou 

vodní plochy. Pokud to jenom trochu jde, je 

třeba u staveb vytvořit vodní plochy. Jezírka. 

Ať už bezprostředně u stavby, nebo blízko 

ní, protože vodní plocha má opravdu velice 

dobrý chladicí a klimatízační efekt, vytváří 

mikroklima, aerosol. 

Zdeněk Fránek Takže se vrátit ke starým 

principům větrání, proudění vzduchu, větrání 

a ochlazování domu v noci a přes slunný den 

dům uzavřít. I v nejprogresivnějším autě si 

v létě necháš otevřené dveře nebo za jízdy 

okna, abys ten horoucí vzduch vyvětral ales

poň o dvacet stupňů, než zapneš klimatizaci. 

Libor Musil A Zdeňku, pak je důležité pracovat 

se zahradou. To znamená zastínit trávníky 

pomocí stromů. Všude stromy. Aby se z trávy 

tolik neodpařovala voda, snížila se její spotře

ba, účinněji se distribuovala. Stromy teplotu 

stabilizují, takže nebudeš muset trávníky tolik 

zalévat. Dnes je potřeba lidem vysvětlit, že 

zelený monokulturní trávníček je přežitek, mi

nulost. Udělej si ho třeba na dvaceti metrech 

čtverečních, ale zbytek musí být louka, keřer 

trvalky, stromy. 

Zdeněk Fránek Teď jsi řekl nějaké zásady pro 

malý domek, ale půjdeme ještě hloub. Tyto 

úpravy je nutné samozřejmě dotovat vodou. 

Kde tu vodu vzít, bude ještě hůř, té vody 

bude ještě méně, bude méně pršet, tak kde ji 

vzít a jak ji uchovávat, aby byla pořád dobrá. 

U malého domku, kde nemáš místo na to, 

abys udělal jezero. 

Libor Musil Dneska moderní člověk potřebuje 

určité množství vody denně. A máš dvě 

možnosti, aniž by ses spoléhal na dešťovou 

vodu, protože na tu spolehnutí není. Vodu, 

kterou potřebuješ pro hygienu a fungování 

domácnosti, buďto pošleš kanalizací pryč 

od domu, nebo si ji tam necháš. I v tomto 

je potřeba změnit přístup architektury, 

technologie a legislativy. To znamená, že 

s vodou, kterou si koupím, naložím, jak budu 

chtít. Legislativa mi nemůže diktovat, že ji 

musím poslat do městské čističky odpad

ních vod. Dobře, musím použít technologie, 

které zajistí hygienický provoz, to je jasné, 

ale jestliže si vodu koupím, je moje. A to je 

základ revoluce. Kdyby se tohoto tématu 

chytili vědci, pak to velice jednoduše budou 

umět spočítat. V podstatě teď přijde perio

da, kdy budeme muset čerpat vodu ze všech 

možných zdrojů, které máme ... 

Zdeněk Fránek O tom píše Václav Cílek, který 

říká, že realita nejbližších let je mít zbraň 

a se zbraní v ruce chránit svůj vodní zdroj. 

Popisuje, jak jednat, jakou čističku vody si 

koupit, jaký typ je nejlepší mít doma a že je 

nutné počítat s tím, že nastane boj o přeži ... 
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Každý domek 
musí být pro své 
okolí zelenou 

"

oazou. 
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Libor Musil Ale od toho tady nejsme, abychom 
podporovali katastrofické verze. Evoluce 
je však za námi. A teď je potřeba revoluce. 
Revoluce v architektuře. 

Zdeněk Fránek Dobře, tak u toho domku budeš 
vodu využívat jako šedou, občas naprší. A teď 
si koupíš nádrž, plastovou, za pár korun, zako
peš ji do země bez betonování. Jak zařídíš, aby 
voda v nádrži neshnila? 

Libor Musil To je právě, Zdeňku, ta víra, ty 
technologie, cokoli technologicky potřebuješ 
udělat, uděláš. Stojí to třeba více peněz, než 
bys chtěl dát, ale uděláš. My se bavíme o tom, 
že do baráku vždycky dovedeš pitnou vodu 
aJo, co ti zbude, co sám nevypotíš, použiješ 
nf to; abys podpořil zeleň. Abys vytvořil oázu. 

Každý domek musí být pro své okolí zelenou 
oázou. A je jedno, co okolo domu máš, jestli je 
to les nebo vyprahlá urbanizovaná čtvrť vedle 
Prahy. Prostě musíš vytvořit oázu. 

Zdeněk Fránek Ale té vody je potřeba hodně. 

Libor Musil No, někdo té vody bude mít prostě 
více a někdo méně. Ale funguje to. Nebude 
to úplně ideální, ale každý si svůj strom musí 
obhospodařit. I kdyby měl být jen jeden. 
Zkrátka neuděláme to, že svoji vodu pošleme 
rourou mimo vlastní dům. A pak další regulo
vanou stokou mimo svůj okres, svoji zemi, tak 
jak je tomu dnes. 

Zdeněk Fránek To znamená, že ti, co nemají 
peníze, si musejí zasadit strom. 

Libor Musil Musejí si zasadit strom. Přesně tak. 
A o ten strom musejí pečovat svojí vodou. 
Když se podíváš na spotřebu vody, jedna 
rodina uživí minimálně tři stromy. A to stačí. 
A změní se akorát to, že nebudou odtoky 
pryč. Začněme vodu zadržovat. 

Zdeněk Fránek Každý musí svůj malý svět 
obhospodařovat. Když je dům větší, měly by 
se samozřejmě dodržovat obligátní režimy: 
tráva by měla být vyšší, dům i plochy kolem 
něj by se měly stínit v maximální možné míře, 
nejlépe zelení. Každý dům by měl mít vodní 
nádrž. Každý dům by měl ukládat vodu a ne
pouštět do kanálu vůbec nic. 

Libor Musil A víš, co je také dobré? Máme zimní 
období, kdy vodu pro údržbu svého okolí 
nepotřebuješ. To je zimní voda. V zimě máš 
více srážek a máš i nadprodukci odpadní vody 

a na to mohou být právě jezírka, různé nádrže 
a depozity vody, které nám poslouží v létě. 

Zdeněk Fránek A to jsou ty architektonicky 
půvabné vodní prvky ve stavbách architektů, 
jakými jsou Frank Lloyd Wright, Tadao Anda, 
Louis Kahn nebo Le Corbusier. Bojujme dál. 

Libor Musil A společně se nám to podaří. 
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