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PohLed do budoucnosti
t ato stavba sice není rodinný dům jako ostatní 

předchozí stavby, nicméně vzhledem k jejímu 
progresívnímu charakteru ji nelze opomenout. 

důležitou roli v jejím pojetí hraje voda a způsob, 
jakým se o ni pečuje. budova LIKO-Noe vznikla jako 
firemní administrativní a zkušební objekt, nicméně 
její koncepce, filozofie a architektura mohou slou
žit jako vhodný příklad pro jiné způsoby užití, včet
ně bydlení. Vymyslel si ji majitel firmy libor Musil, 
aby si v praxi vyzkoušel, jestli lze nejrůznější prin
cipy ekologického stavění využívat také při řešení 
nejrůznějších průmyslových hal. oslovil slavného 
architekta Zdeňka fránka, který dal objektu neza
měnitelnou organickou podobu s velikými oken
ními otvory připomínajícími oči: dívají se do bu
doucnosti!

Stavba byla zahájena 13. dubna 2015 a dokon
čena 10. května. Vše se podařilo stihnout za pou
hých dvacet sedm dní, tedy za méně než čtyři 
týdny. rychlost blesku. provoz domovu vychází 
z konceptu „přírodní tepelné stabilizace“, což zna
mená, že pracuje pouze a jenom s energiemi získa
nými z přirozených zdrojů (sluneční záření, chlad 
z podzemí). Zrodil se energeticky uzavřený kolo
běh, jenž se obejde bez strojů. totéž platí o vod
ním hospodaření. díky kořenové čističce a další
mu dočištění pomocí mokřadní fasády je schopen 
samostatně pracovat s vodou, k čemuž přispívá 
retenční jezírko, které sehrává několik rolí najed
nou. Je to jednak krajinný prvek, jednak integrální 
doplněk architektury, jež se v něm zrcadlí, a pře
devším zdroj vody pro celý firemní areál. Všechny 

role jsou nezastupitelné a nacházejí se ve vzácné 
rovnováze. představte si „administračku“, z níž 
se díváte na vodní hladinu, a když se vám zachce, 
jdete přemýšlet na dřevěné molo. panuje tady 
mikroklima, jaké se jen tak nezažije. nejde jenom 
o vodu, ale stejně tak o zelené fasády, jimiž je 
stavba opatřena. 

Základem objektu je masívní dřevěná konstruk
ce, na niž je z vnější strany položena izolační difúz
ně propustná polyuretanová vrstva. následuje rošt, 
do něhož jsou nakonec vsazeny předpěstované díly 
s rostlinami, jež jsou zvyklé růst na strmých sva
zích. fasáda se tak stává vertikální zahradou, která 
je schopna jak zdobit, tak rozptylovat a zmírňovat 
přímé sluneční záření, ale také vyrovnávat teploty, 
dočišťovat vodu. na téhle louce roste rozmarýn, 
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mateřídouška, oregano, tymián, bazalka i roubo
vané okurky a rajčata, lesní jahody. na střeše jsou 
umístěny kolektory zajišťující výrobu solární ener
gie. dům dosahuje režimu pasívní stavby – chová 
se však aktivně a nízké energetické náročnosti do
sahuje vlastními silami. patnáctimiliónové náklady 
jsou více než přijatelné, zvláště když si uvědomíme, 
jak málo takový dům budoucnosti spotřebuje.




