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KONCEPT

 Hasičská stanice jako dům určený autům, 
který reaguje na prostorové potřeby nejvetších 
gigantů mezi nimi. Modul 6 x 6 x 6,9 m umožňuje 
pohodlný pobyt a zároveň obsluhu všech jejich 
technických orgánů umístěných v a na autě. 
Hýčkaná auta jsou vystavena všem na obdiv a lze 
je pozorovat z chodby spojující místnosti pro lidi 
a obývací pokoj pro auta.

DŮM

 Navrhuji dům pro 33 hasičů, 9 služebních 
aut a 15 aut osobních. Dům otevírá svá garážová 
vrata směrem do frekventované ulice Vrázova, 
aby nabídl náhled do služby hasičů. Zpevněné 
výcvikové plochy se nachází před budovou sta-

nice, přímo u ulice Vrázova. Nezpevněné plochy 
jsou otevřené jižnímu slunci a parku, ležícímu za 
zády stanice. Areál hasičů je ohraničen ze severní 
části plotem, který v místě vjezdu tvoří otevíra-
vá vrata, a který plynule přechází v zábradlí nad 
potokem. Z východní a jižní strany je oddělen po-
tokem a ze západní plotem sousedních rodinných 
domů. Pod pozemkem stanice je zatrubněná část 
Maškovského potoka, který odkrývám a vytvářím 
jím přirozenou hranici mezi parkem a navrženým 
domem. Umožňuji tak plynulé pohledové nikoliv 
však průchozí pokračování parku. 
 Stavba je dvoupodlažní s devatenácti me-
trovou věží. Interiér domu je dělen chodbou na 
dvě části - garáž a provozní část. Garáž je v obou 
patrech oddělena od chodby střídavě stěnou 
a střídavě zasklením, aby neunikaly výfukové 
plyny do provozní části. Chodba je napříč prosvět-

lena a umožňuje i pohled do vybraných pracov-
ních místností. Místnosti s potřebnou návazností 
na garáž jsou umístěny v přízemí a místnosti 
se vzájemnou návazností jako je kuchyně, denní 
místnost, kanceláře a přednášecí místnost v nad-
zemním podlaží. 

 Půdorysná polovina věže je určena k suše-
ní hadic, prostor je přístupný z mycího boxu gará-
že. Druhá polovina slouží jako cvičná věž o čty-
řech nadzemních podlažích s otvory místo oken. 
Za konstrukcí stěny je nosná kovová konstrukce 
s žebříkem a plošinou ke každému pomyslnému 
podlaží věže. Na tyto plošiny, hlavně na nejvyšší 
ve čtvrtém patře, vystupují hasiči při požárním 
sportu. Z nejvyšší plošiny je možné vylézt po žeb-
říku až na otevřenou střechu věže a užít si chvíli 
výhledu, nadhledu a pohody.

JEDNOTKA POŽÁRNÍ OCHRANY DRÁŽNÍCH HASIČŮ 
CHEB
 Chebský útvar požární ochrany železnic 
byl založen roku 1953 na základě rozkazu mi-
nisterstva železnic. Do roku 1963 tvořilo želez-
niční stanici pouze několik lehkých dočasných 
dřevostaveb, poté se jednotka přestěhovala do 
objektů mezi kolejemi na nákladovém nádraží. 
Úpravy objetku probíhaly většinou svépomocí 
a to postupnou přestavbou původního skladiště. 
Ve stejné budově sídlí jednotka dnes. V roce 2017 
bylo zahájeno jednání s Ministerstvem dopravy 
a městem Cheb o vybudování nové požární sta-
nice. Současná stanice nevyhovuje kapacitně ani 
uspořádáním, nemá dostatek garážových stání 
a ta která má jsou poddimenzovaná. 
 Akční rádius jednotky je celý Karlovarský 
kraj a severní část Plzeňského kraje. 

KONTEXT

 Vybraný pozemek se nachází na předměs-
tí Chebu, na rozmezí průmyslového Maškova a re-
zidenčního Švédského vrchu. Oblast je pěší chůzí 
z centra velmi špatně dostupná, jediná možná 
cesta prochází pod mosty a pokračuje podél sva-
hu železnice na jih. Oblast Švédský vrch/Maškov 
je napojena na MHD, jejichž zastávky se nachází 
poblíž pozemku hasičské stanice. Ambicí projek-
tu je propojení celého území pod svahem kolejí 
a okolo požární stanice vytvořit místo vhodné 
k setkávání. 
 Při návrhu jsem dospěla k názoru, že 
k sjednocení celé oblasti je třeba protáhnout 
pás rodinných domů až na okraj Vrázovy ulice, ke 
které přiléhá hasičská stanice. Neprůchozí areál 
víkendových chatek odděluje území nejblíže ležící 

městu od stávající rezidenční oblasti. Ve svém 
návrhu počítám s přetransformováním území na 
rezidenční. Samotný urbanistický návrh je řešen 
pouze ve velkém měřítku a byl navržen hlavně 
pro vyjasnění dopravního napojení a pro vytvoře-
ní kontextu okolí k návrhu a vymezení orientace 
hasičské stanice.

PARK
 Územím kolem požární stanice protéká 
zatrubněný Maškovský potok, který odkrývám 
a rozšiřuji ho o rybníček s molem přistupným 
z areálu hasičů. Rybník na druhé veřejné straně 
navazuje na mlatovou plochu, která se dále roz-
prostírá před nízkým objektem umístěným na kra-
ji parku a rezidenční oblasti. Budově říkám kiosek 
a můžete si v něm koupit zmrzlinu, zajít na pivo 
nebo si koupit zeleninu. 

 Část parku sousedící s řešeným pozem-
kem je protkána dvěma cestami, jednou mlato-
vou napojující se na cestu z parku pod svahem 
železnice a druhou, která spojuje rezidenční ob-
lasti přímo se zastávkou autobusu. Tato cesta je 
částečně navržena jako běžecká s odpovídajícím 
povrchem, má hlavně sloužit hasičům pro nácvik 
sprintu na sto metrů, ale dobře poslouží i opoz-
dilcům spěchajícím na autobus. 
 Území parku je charakteristické svou blíz-
kostí k železnici, která se nachází hned za sva-
hem. Jako jednotící prvek jsem navrhla znovupo-
užití vysloužilých kolejnic. Linie kolejnic povede 
od rybníku u areálu vlakových točen až k požární 
stanici drážních hasičů. Kolejnici natírám červe-
nou barvou a doplňuji ji o LED světlo, následně 
celou kolejnici připevním na okraj stávající beto-
nové pěší cest.
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