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Půdorys 1NP 1  Garáž
2  Sál
3  Předsálí
4  Toalety
5  Sklad
6  Tech. místnost

7  Sklad dých. přístrojů
8  Čištění dých. přístrojů
9  Washbox a hrubá očista
10 Sušení a sklad hadic
11 Komunikační jádro A
12 Komunikační jádro B
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3  Sprchy
4  Prádelna

5  Sušárna
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1  Fitness
2  Toalety
3  Denní místnost
4  Kancelář
5  Klubovna JFW

6  Sklad
7  Nouzová ložnice
8  Komunikační jádro A
9  Velín
10 Komunikační jádro B
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1  Parking
2  Komunikační jádro B
3  Komunikační jádro A
4  Vjezd do parkingu
5  Výjezd z parkingu
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2  Komunikační jádro B
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“It’s not the red of the dying sun
The red of Cabernet Sauvignon
A world of ruby all in vain

It’s not that red”

Einstürzende Neubauten

Hlavní inspirací pro můj návrh hasičské stanice je 
letadlová loď. Proč zrovna obří mašina, která slouží 
k něčemu tak odlišnému? Možná je ale ona “odlišnost” 
pouze zdánlivá. Vnímám hasičskou stanici jako jeden 
velký stroj, jehož hlavní funkcí je umožnit uži-
vatelům-hasičům co nejhladší, nejefektivnější a nej-
rychlejší výjezd na zásah. A letadlová loď je něčemu 
velmi podobnému přizpůsobena dokonale: Letová paluba 
je jeden velký volný prostor sloužící efektivní a ry-
chlé “akci” (přistání či vzletu letadel). Pod touto 
úrovní se nachází několik palub se sklady, hangáry 
a zázemím. Všechny úrovně jsou propojeny jasně defino-
vanými systémy vertikálních komunikací. A celou loď 
pak řídí a kontroluje tzv. “ostrov” - nástavba s ka-
pitánským můstkem a řídícím střediskem.

Jako benefit u této analogie vnímám i velkou míru 
univerzálnosti (která je dle mého názoru důležitým 
aspektem udržitelnosti). Univerzálnosti ve smys-
lu dlouhověkosti - samozřejmě, letadlová loď bude 
vždy letadlovou lodí, nezmění svůj tvar, velikost či 
vnitřní uspořádání. Svou hlavní funkci - být pohy-
bujícím se letištěm na moři - ale může plnit dlouhá 
desetiletí a nezávisle na letadlech, která nese. Ať 
už šlo o letouny za druhé světové války, moderní 
stíhačky s technologií stealth nebo dokonce bezpilot-
ní drony - letadlové lodi fungovaly a fungují stále 
stejně.

Princip fungování velkého “stroje” - letadlové lodě 
- zmíněný výše si půjčuji a převracím doslova vzhůru 
nohama: Mou “letovou palubou” je velká volná garáž - 
hlavní prostor každé hasičské stanice - o půdorysných 
rozměrech 30x100 metrů umístěná na terénu. Tuto 
garáž-halu kryje masivní konstrukce střechy o výšce 
jednoho patra, ve které se nachází parking pro o sobní 
vozidla příslušníků hasičského sboru. Veškeré zázemí 
je seskládáno vertikálně do bloku v zadní části 
budovy. Srdcem stavby - mým “ostrovem” - je velín 
zavěšený ze střechy do prostoru garáže. Všechny části 
stavby jsou propojeny systémy vertikálních komuni-
kací. Celá budova je koncipována jako společná jak 
pro místní hasiče, tak pro příslušníky dobrovolného 
záchranářského spolku Samariterverein Vaduz.

Po vyhlášení poplachu přijíždí příslušníci sboru 
svým osobním vozidlem ke stanici, rampou vyjedou do 
parkingu umístěného v konstrukci střechy na úrovni 
4NP, opustí své vozidlo a dvěma hlavními tubusy se 
schodišti a výtahy postupují vertikálně dolů skrz 
blok zázemí přes šatny a další nutné prostory do 
garáže a v určeném hasičském voze vyjíždí na zásah. 
Umístěním parkingu nad garáž šetřím místo v okolí 
hasičské stanice, soustředím přijíždějící osobní vozy 
hasičů do jednoho místa - vjezdu na rampu - a umožňu-
ji tak vertikálně sestupný pohyb hasičů skrz stavbu 
při zásahu.

Po skončení zásahu přijíždí postupně hasičská techni-
ka k pravé části budovy, kde se ve washboxu očistí. 
Hasiči nejprve podstoupí tzv. “hrubou očistu” v pros-
toru washboxu, poté pokračují do sprch a šaten. 
Střední tubus rampy využívám místo klasické věže díky 
výraznému prostorovému převýšení na sušení hasičských 
hadic a jejich následné skladování.

V návaznosti na výše zmíněné myšlenky včetně oné 
“strojovitosti” lze mnou navrženou budovu chápat 
i jako 4 různé soubory prvků, které společně tvoří 
jeden celek - novou hasičskou stanici ve Vaduzu. Tyto 
soubory prvků jsou hierarchicky uspořádány dle své 
důležitosti a funkce.

1/ Garáž - jde o jeden velký volný halový prostor, 
jehož obálku (a tudíž i rozhraní mezi interiérem 
a exteriérem) tvoří transparentní skleněný plášť. Ten 
je členěn jednak vlastní nosnou konstrukcí a jednak 
červenými ocelovými sloupy, které nesou konstrukci 
střechy. Garáž se jakožto nejdůležitější prostor celé 
hasičské stanice (kolem kterého se točí veškeré dění) 
tak stává skutečnou výkladní skříní celé budovy.

2/ Zázemí - “dům v domě”, jednoduchý třípodlažní blok 
vložený do prostoru garáže doplněný proskleným hra-
nolem velínu, který je zavěšený na konstrukci střechy 
a vysunutý směrem ke stáním pro hasičskou techniku. 
Vnitřní prostory bloku zázemí jsou členěny v návaz-
nosti na umístění komunikačních jader.

3/ Vertikální komunikace - propojují všechny části 
budovy a lze je dále hierarchicky rozdělit na 3 sub-
systémy: “hlavní” - trojice tubusů umístěných jako 
solitéry do prostoru garáže, tyto vertikální komu-
nikace prochází celým domem skrz a spojují všechny 
jeho části; “vedlejší” - systém lávek a schodišť při 
fasádě bloku zázemí, převážně směrem k potoku, tyto 
komunikace propojují jednotlivé části zázemí navzá-
jem a mají ocelovou nosnou konstrukci; “exteriérový” 
- dlouhé ocelové diagonální schodiště před jihozápad-
ní fasádou, které je zavěšeno na konstrukci střechy, 
slouží primárně veřejnosti a propojuje úroveň terénu 
se střechou

4/ Střecha - jednoznačně vizuálně nejvýraznější prvek 
celé stavby - masivní červená ocelová konstrukce 
na principu Vierendeelových nosníků o výšce jedno-
ho patra, ve které se nachází parking osobních aut 
příslušníků sboru. Na střeše se nachází veřejnos-
ti přístupná plocha s hřišti. Celým tímto venkovním 
veřejným prostorem se vine červená “linka” - ocelový 
kruhový profil navazující na exteriérové schodiště, 
členící střechu do podprostorů a tvořící platformu 
právě pro sport či pro hru.

Estetika celého projektu je cíleně technicistní 
a mašinistická a vychází z náplně budovy tak, jak 
ji vnímám já osobně. Důležitým aspektem při volbě 
materiálů a celkovém estetickém řešení bylo i před-
pokládané umístění velmi výrazných prvků hasičské 
techniky do hlavních prostorů stavby.

Spojujícím prvkem jednotlivých částí budovy se pak 
stává jeden konkrétní materiál - kov. Ten vnímám 
v jeho mnoha podobách jako element neodmyslitel-
ně spja tý s technikou a technologiemi - od kapot 
aut přes ozubená kola a dráty až po jeho důležité 
postavení ve stavebnictví. Určitá dávka estetického 
“kovového chladu” dle mého názoru vhodně naplňuje 
konceptuální esenci návrhu.

Nejvýrazněji se kov projevuje jako červená ocelová 
konstrukce střechy. Ta je doplněna skleněným trans-
parentním pláštěm (obálkou budovy), který je členěn 

taktéž ocelovými nosnými profily tmavě šedé barvy. 
Hmota zázemí má sice železebetonovou nosnou konstruk-
ci, je ale obložena světlým trapézovým plechem, který 
tvoří kapotu/tenkou slupku celého bloku. Na všech 
systémech vertikálních komunikací je pak ve velké 
míře uplatněn černý perforovaný plech.

Použití červené barvy na všechny ocelové prvky 
náležící ke střeše by se mohlo zdát na první pohled 
kýčem a příliš jednoduchou asociací k pojmu hasič-
ství. Vnímám ale červenou barvu spíše jako arche-
typální. Pro mé vlastní chápání hasičství je červeň 
natolik tradiční a organicky vrostlá do vizuální 
identity celé profese, že mi přijde cílené použití 
červené barvy jako vhodné. Zároveň tím vnáším další 
vrstvu do estetické výraznosti celé budovy - jde 
o stavbu natolik významnou pro Vaduz i celé Lich-
tenštejnsko, že je osobitě nápadná prezentace dle 
mého názoru na místě.
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