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Hlavní vstup pro hasiče a záchranáře
Hlavní vstup do sportovního centra
Zádveří
Vstupní prostory
Šatny pro muže hasiče se sprchami
Šatny pro ženy hasiče se sprchami
Prádelna se sušárnou
Sprchy pro hrubou očistu
Myčka pro hasičská auta
Garáže pro hasičská auta
Dílna pro garážmistra
Čištění, sušení a sklad hadic
Sklad materiálů
Sklad dýchacích přístrojů
Sklad technických prostředků
Technická místnost
Komunální odpad
Nástupní komunikace pro záchranáře
Šatny pro ženy záchranáře se sprchami
Šatny pro muži záchranáře se sprchami
Sprchy pro hrubou očistu
Prádelna se sušárnou
Garáže pro záchranářská auta
Sklad vybavení
Strojovna sprinklerů
Sklad
Rozvodna
Technická místnost
Únikové schodiště
Vstup s recepcí do sportovního centra
Zázemí pro zaměstnance
Atrium s lezeckou stěnou
Šatny se sprchami pro ženy
Šatny se sprchami pro muže
Posilovna
Sál
Sál
Bistro pro veřejnost
Zázemí pro bistro
Strojovna sprinklerů
Komunální odpad
Rozvodna
Technická místnost
Únikové schodiště
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Zasedací místnost
Venkovní lodžie
Kancelář
Zasedací místnost
Kancelář
Učebna
Servrovna a rozvodna
Staniční archiv
Schodiště
Únikové schodiště
Sál
Sál
Sklad
Malá tělocvična
Sklad tělocvičny
Únikové schodiště
Atrium
Nouzový pokoj
Nouzový pokoj
Nouzová kuchyň
Velín
Sklad
Kancelář velínu
Kancelář garážmistra
Přednáškový sál
Sklad k sálu
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Denní místnost pro mladé hasiče
Kuchyň mladých hasičů
Kanceláře mladých hasičů
Učebna mladých hasičů
Venkovní lodžie
Denní místnost hasičů
Společná kuchyň hasičů a záchranářů
Denní místnost záchranářů
Rozvodna
Sklad
Únikové schodiště
Kancelář sportovního centra
Kancelář sportovního centra se skladem
Sklad
Prostor pro týmové aktivity
Únikové schodiště
Atrium

SCHEMA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ
ocelového skeletu a obvodového pláště

Celá konstrukce navazuje na půdorysný konstrukční model 3,5 x 5 metru. 
Rozměr 5 metrů vychází ze šířky garážového stání hasičského auta. Kon-

strukční výška modulu jsou 4 metry.

občan v práci

zásah

hasič

šatna
soukromé auto

zpět  
do normálního režimu

změna úboru 
a myšlení

hasičské auto P

parkoviště šatny hasičská auta

Š A

• V přímé návaznosti na prostory 
garáží hasičských aut.

• Bez jakýchkoliv výškových rozdílů, 
například schody nebo prahy.

• Přístup z exteriéru nemusí být 
opatřen žádnymi jinými funkčními 
místnosti, pouze například zádve-
řím z tepelného hlediska.

• V ideálním případu přímý výjezd 
ven z pozemku, bez jakéhokoliv 
zatáčení.

• Výjezdové vrata ovládané 
elektronicky, v případě poruchy 
mechanická možnost otevření.

• Udržovaná vnitřní teplota kolem 
15°C. 

• Vymezené pouze pro soukromé 
auta dobrovolných hasičů.

• Nekříží se s výjezdem hasičských 
aut směrujících na místo události.

• V co nejkratší vzdálenosti  
k šatnám a s co nejmenším 
počtem překážek jako jsou dveře, 
jiné místnosti a podobně.

KONSTRUKČNÍ SCHEMA FASÁDY
s principem ocelového nosného skeletu

Obvodové stěny jsou pouze výplní a tepelně izolačním systémem pro 
interiér budovy a fungují na principu nosného rastru hliníkových konstrukcí. 

Stropní desky jsou prefabrikáty odlehčené dutinovými otvory.

PÝCHA MĚSTA
i všech občanů

V Lichtenštejnsku jsou pouze dobrovolní hasiči, 
takže svoje povolání berou zodpovědně a jsou na 
své povolání velmi hrdí. A proto je důležité ukázat 
okolí, jaké a kolik hasičských aut mají. Všechny jsou 
v budově umístěné v řadě vedle sebe a směřují do 
hlavní ulice.
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garáže s buňkami

sportovní
centrum

zázemí pro 
hasiče

MÍSTNÍ VS. NÁPLAVKA
vysvětlení konceptu

Novou hasičskou stanici místní obyvatelé odmítají, 
ale právě ona může dotvořit prostředí, které dlouho-
době nepřeje rezidentům využívat přírodu, kterou 
nabízí okraj Vaduzu. Hlavní myšlenkou je proto do-
tvořit zástavbu rodinných domů a propojit jejich mě-
řítko s přírodou v návaznosti na měřítko občanských 

staveb podél celého břehu zmiňovaného potoka. Po 
stranách budovy hasičské stanice jsou proto volné 
prostorné plochy, které přivádějí do místa, kde se 
můžou realizovat. Až za nimi se nachází plocha, kte-
rou protíná rekreační stezka spolu s cyklostezkou. 
Třetí spojení uprostřed budovy je pomyslné, nedá 
se jím fyzicky projít, ale otvírá se průhled stanicí až 
do dvora pro veřejnost.

SCHEMA 
života dobrovolného hasiče

Dobrovolní hasiči mají své primární zaměstnání   
a jenom v případě vyhlášení výjezdu se musí v co 
nejkratším čase dostavit na místo nehody.  

DOBROVOLNÍ HASIČI
v Lichtenštejnsku

RYCHLOST VÝJEZDU
na pozemku

PRINCIP
pohybu hasičů na pozemku

Nejdřív je podstatný příjezd soukromých aut na pozemek, 
pak převlečení do pracovního hasičského oděvu a následný 
výjezd. Co nejrychleji.

HASIČSKÁ STANICE
spolu se sportovním centrem

Hasičská stanice, ať už slouží dobrovolným ha-
sičům nebo těm státem zřízeným, jako je to 
například v České republice, většinou disponuje 
i místnostmi jako jsou posilovna, sauna, malá 
tělocvična nebo lezecká stěna. Když se jedná 
o stanici pro dobrovolné hasiče v Lichtenštejn-
sku, budova je využívána podstatně méně. To 
znamená, že by tyto prostory byly využívany 
velmi málo a jejich náklady na provoz a údrž-
bu by byly velké. Proto tento projekt zahrnuje 
sportovní centrum, které je přístupné veřejnosti  
a dobrovolní hasiči ho můžou kdykoliv využívat. 
Sportovní centrum má vlastní vstup a veřejnost 
se do prostor hasičské stanice nedostane.

DOPLNĚNÍ ZÁSTAVBY
rodinnými domy

Okolní situace si vyžaduje koncentraci na různé 
typy měřítek, které mezi sebou nemají plynulý 
přechod. Ze severní strany je to velká zástavba 
bytových a rodinných domů, jak naznačují i profi-
ly ulic. Na prázdné ploše, která se nachází vedle 
tenisových hal, je navržena nová výstavba rodin-
ných domů. Tyto domy budou v blízké vzdálenosti 
od občanských staveb a hasičské stanice, a tím 
se dostane lidské měřítko a každodenní život do 
okolních prostor. Aktuálně sem lidé nemají důvod 
jít, jedině kvůli tenisovým halám a malé procház-
ce, při které musí obcházet občanské stavby, 
které jsou pro městské využití a nekomunikují  
s veřejným prostorem.
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SCHEMA HMOTOVÝCH FUNKCÍ
hasičské stanice 

Budova se skládá ze tří hlavních objemů, které 
jsou tvořeny garážemi pro hasičská auta, záze-

mím pro dobrovolné hasiče a záchranáře  
a sportovním centrem. Veřejnost do hasičské 

stanice přístup nemá, dobrovolní hasiči a záchra-
náři však do sportovního centra ano, a to za 

pomoci můstku.

UDRŽITELNOST
sluneční energie, dešťová voda, stínění fasády

Hasičské stanice v případě, že jsou obsluhovány 
dobrovolnými hasiči, nejsou po celý rok využity 
na nic jiného. Proto je důležitá část budovy, která 
ji využívá nejenom pro tento účel. V budově je 
uvažované sportovní centrum, aby zde budova 
nestála jen tak, a její provozní náklady převyšova-
ly úměru využitelnosti. Hasičská stanice je proto 
navržena z ocelového skeletu v jednotném modu-
lu, aby byla možnost místnosti nebo celé prosto-
ry přetvářet pomocí změny pozic vnitřních příček 
nebo stropních desek v případě, kdy by budova 
přestala sloužit jako hasičská stanice a sportovní 
centrum. Za několik desítek let může nastat situ-
ace, kdy už nebude potřeba tolik hasičských aut, 
protože hasit se bude za pomocí dronů nebo se 
celá budova promění v jakési útočiště v případě 
velkých katastrof. 

DOBROVOLNÍ HASIČI
v Lichtenštejnsku

Na rozdíl od dobrovolných hasičů v České repub-
lice, dobrovolní hasiči v Lichtenštejnsku jsou je-
diní hasiči, kteří ve městě a v celé zemi fungují. 
V Lichtenštejnsku bychom jiné hasiče nenašli,  
a proto je jejich práce rozdílná od České repub-
liky. Tento způsob je používán například i v Ra-
kousku a jiných zemích. Znamená to, že dobrovol-
ný hasič je občan, který má za sebou adekvátní 
výcvik, srovnatelný s tím, kterým podléhají hasiči  
v Česku. Jsou to lidé, jejichž hlavní povolá-
ní je jiné, než hasič. Jejich povinností je však 
být vždy v pozoru, kdyby byl vyhlášen poplach  
a musí se co nejdříve dostavit na hasičskou sta-
nici, vybavit se potřebnými nástroji a oblečením, 
a vyrazit hasičskými auty na místo zásahu. Sa-
mozřejmě, pokud se dobrovolný hasič nachází  
v situaci, kdy by byl v zahraničí nebo nemohl jinak 
vykonávat službu, musí předem tento stav nahlá-
sit, aby se předešlo zpožděním výjezdu jednotky. 
Hasičskou stanici může spravovat jedna osoba, 
která zodpovídá za její stav a údržbu a případně 
deleguje pokyny pro její udržitelnost a připrave-
nost k výjezdu. Na hasičské stanici musí být vždy 
všechny prostředky, oblečení, hadice, nástroje  
a vybavení pro zásah v naprostém pořádku a na 
místě předem určeném. V Lichtenštejnsku již exi-
stuje stanice ve městě Schaan, které je největší 
co se týče počtu obyvatel, ale v hlavním městě 
Vaduz se nachází jedna s menším počtem aut  
a nesplňuje nároky požadované pro stanici. Scha-
anská stanice vykazuje počet výjezdů přibližně 
30 za rok, z toho jenom 5 je požárů. Proto je 
běžné, že stanice v zemích, které nejsou denně 
obsazené hasiči, mají budovy celý rok prázdné  
a jejich údržba může představovat velké finační 
nároky. V jistých případech jsou stanice navrženy 
tak, že mají i další funkce, sloužící také pro růz-
né druhy komunit, městské akce nebo sportovní 
využití.


