
HASIČSKÁ ZBROJNICE 
A ZÁZEMÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB



VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÉ HASIČKY, MILÍ HASIČI,
je to tu – s velkou radostí otevíráme novou hasičskou 
zbrojnici a zázemí technických služeb. Zásadní přestavba 
celého prostranství za Domem služeb nám dlouho ležela 
v hlavě. Je to jeden z mála obecních pozemků ve středu 
obce. Tím spíš jsme usilovali o jeho proměnu. Shluk různých 
plechových staveb a často rozbahněná parkovací plocha 
dělaly Líbeznicím ostudu.

Bylo jasné, co by měla proměna celého území kolem Domu 
služeb přinést. Potřebovali jsme naplnit tři důležité cíle: 
za prvé upravit prostranství ve středu obce tak, aby působilo 
přívětivě a parkování zde mělo řád, za druhé, aby hasiči dostali 
plnohodnotnou moderní zbrojnici, a za třetí, aby se zkvalitnilo 
zázemí technických služeb.

Všechny tři potřeby se váží k centru obce. Právě tam mají být 
na pohled příjemná veřejná prostranství se stromy a potřebnými 
parkovacími místy. Hasičské zbrojnice se od nepaměti stavěly 
blízko návsi. Důvod byl jasný: Ze všech míst tam bylo přibližně 
stejně daleko. Když se zvonilo na poplach, donesl se zvuk ke všem 
stavením. Dnes na to máme sirény, esemesky a pouliční rozhlas. 
I v našem století je ale pro všechny dobrovolné hasiče z různých 
míst obce důležité, aby se co nejrychleji seběhli ke zbrojnici, 
měli to všichni přibližně stejně daleko a nemuseli čekat na Jardu 
nebo Frantu z úplně opačného konce obce. Technické služby by 
samozřejmě mohly být někde na okraji. Tam ale obec pozemky 
nevlastní a nikdo toho nenajezdí po obci tolik jako pracovníci 
technických služeb. Místo ve středu obce je tak i pro ně 
nespornou výhodou. 

Dbáme na to, aby se v obci za veřejné peníze stavěly kvalitní 
a architektonicky hodnotné budovy. Je to důležité, i když je to 
samozřejmě náročnější než stavět podle jednoho kopyta. Jsem 
ale pevně přesvědčen o tom, že dobrá architektura stejně jako 
kvalitní hudba, obraz nebo krásně udržovaná zahrada ovlivňují 

to, jak žijeme. Když budeme denně chodit kolem zajímavých 
budov, hezkým parkem nebo upravenou lipovou alejí, něco to 
v nás zanechá. Kdyby to mělo jen o kousek zlepšit náladu nebo 
dokonce způsobit radost, je veškeré úsilí bohatě vykoupeno.

Proto všechny velké i menší veřejné záměry začínají u nás 
v obci architektonickou soutěží. Tak začal i příběh nové hasičské 
zbrojnice a zázemí technických služeb. Porota vybírala mezi 
návrhy hned několika špičkových architektonických ateliérů. 
Volila mezi medailisty českých soutěží a shodla se nakonec 
na řešení, které působilo na první pohled nenápadně a skromně. 
Vsadilo na charakter venkovských stodol, kterých byly Líbeznice 
odjakživa plné a až dodnes se tu jednoduchá hospodářská stavení 
a dvory zachovaly. Návrh Lukáše Ehla, Tomáše Koumara, Jana 
Lankaše a Jaroslava Maliny nejvíce zapadal do podoby tradiční 
obce. Jsem moc rád, že to hotová stavba potvrzuje. Někdy se 
stává, že se výsledek odchýlí skoro k nepoznání od původních 
vizualizací. V tomto případě se ale představa naplnila přesně. 
Schází snad jen zelený žigulík, který zářil na všech ilustracích 
soutěžního návrhu. Jen ten k tomu stavební firma nepřidala. 
Tomu ostatnímu a všem náročným detailům se ale věnovala 
s patřičnou pečlivostí.

Líbeznice dostávají novou krásnou stavbu a nové pěkné zákoutí 
se stromy. Přibývá zeleně. Po mnoha letech čekání a shánění 
peněz dostávají dobrovolní hasiči i pracovníci technických služeb 
potřebné moderní zázemí.

Tak ať nám nová stavba slouží a přináší radost.

Martin Kupka
starosta

ZÁKLADNÍ FAKTA
Hlavní projektant: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o., 
Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jan Lankaš, Jaroslav Malina
Ivana Šrámková (sochy „ochránců stromů“)
Stavební řešení: Atelier RENO spol. s r.o.
Generální dodavatel: Gema Art Group a.s.
Stavbyvedoucí: Ing. Radovan Koutek
Investor: Obec Líbeznice
Zástupci investora: Martin Kupka, starosta, Michal Doubrava, 
místostarosta, Ludmila Červínová, koordinátorka investic
Technický dozor investora: Aleš Řada

Celkové náklady: 25,4 miliónů Kč bez DPH
Stavba vyrostla díky finanční pomoci:
Ministerstvo vnitra ČR,  
Hasičský záchranný sbor ČR 4 milióny Kč
Středočeský kraj 3,5 miliónů Kč

Objekt Hasičské zbrojnice JSDH
Zastavěná plocha: 216,45 m2

Obestavěný prostor: 1 060,61 m3

Užitná plocha: 166,66 m2

Počet uživatelů: 10–12 osob

Objekt Zázemí technických služeb
Zastavěná plocha: 324,00 m2

Obestavěný prostor: 1 504,80 m3

Užitná plocha: 253,87 m2

Počet uživatelů: 10 osob

Celková plocha řešeného území: 3 910 m2

Plocha komunikací: 2 200 m2 
(903 m2 asfaltová plocha, 347 m2 pojízdná dlažba,  

595 m2 pochozí dlažba, 355 m2 štěrk/mlat)

Zatravněná plocha a vegetace: 591 m2

Nově vysazené stromy: 27 ks
Autorské sochy: 8 ks 

Počet pilířů: 26 + 14 = 40
Počet použitých cihel: 7 680 ks
Počet betonových pilot: 24 + 14 = 38 
(celková délka piloty 125,4 m)

Barevná škála: cihlová, RAL 3016

Jižní pohled – ulice Mělnická

Východní pohled – pěší propojení záhumení zástavby
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OSLAVA TRADIČNÍ STAVEBNÍ FORMY
Co říká o své nové stavbě architekt Tomáš Koumar, 
spoluautor vítězného architektonického řešení z dílny 
Ehl & Koumar Architekti?

Do architektonické soutěže jste se přihlásili s jednoduchým 
projektem dvou obdélníkových budov. Nebáli jste se, že 
někdo vytkne nedostatek originality a třeba i málo odvedené 
architektonické práce?
Ne, myslíme si, že stavět jednoduché domy je správné a morální 
obzvláště v dnešní době. Ale je to těžké, aby byly zároveň 
soudobé a měly svou důstojnost a sílu. Ve skutečnosti je za 
konečným výsledkem a za tím, aby se to vše podařilo promítnout 
do detailu i materiálů, hodně práce. Ta by ale neměla být na první 
pohled vidět.

V panelech zaslaných do soutěže jste se přihlásili k tomu, 
co vás inspirovalo. Do mapy obce jste vyznačili všechny 
tradiční statky uspořádané do formy dvorů. Jak moc jste 
z toho v samotném návrhu vycházeli?
Tradiční hospodářské dvory a velkorysá forma stodol byly 
velkou inspirací pro urbanistické řešení. Zároveň jsme ale 
chtěli pomoci obci, která je hodně zasažena tranzitní dopravou, 
a vytvořit intimnější společenský prostor – jakousi agoru nebo 
náměstíčko – za Domem služeb.

V posledních měsících jste v Líbeznicích strávili desítky 
hodin. Zdá se vám, že jste se do charakteru obce svou 
stavbou trefili?
Doufáme, že ano. Nový prostor má správné měřítko a barevné 
objekty hasičské zbrojnice a technických služeb vytváří s bílým 
Domem služeb trojici veřejných staveb, které spolu dobře 
„komunikují“. Je dobře, že se hasičská zbrojnice otáčí svým čelem 
do ulice a široké schodiště vedle ní umožňuje důstojný nástup 
do nového veřejného prostoru.

Co bylo na samotné stavbě z vašeho pohledu nejtěžší?
Nejtěžší bylo asi sladit barevnost celé řady použitých materiálů 
a udržet nebo dokonce posílit jednoduchost stavby v celku 
i v detailech, které se zákonitě měnily a upřesňovaly až 
v průběhu stavby.

objekt zařízený a opadne prvotní strach. Ale je dobře, že stavba 
vzbuzuje v lidech emoce a podněcuje k debatám. 

Na novém nádvoří je také 8 originálních ochránců stromů. 
Jejich autorkou je Ivana Šrámková. V původní dokumentaci 
byl přitom jen základní popis zámečnických prvků. Vysadili 
jste u nás ve výsledku 8 nových soch. 
Těší nás, že se to podařilo, že si lidé sochy Ivany Šrámkové 
personifikují a ochránci stromů už dostali svá jména. V projektu 
byli už delší dobu a jsme rádi, že dávají charakter a určitou radost 
veřejnému prostoru. Tomu by měl také pomoci velkorysý návrh 
stromů/stromořadí Mikoláše Vavřína, jen bude ještě chvíli trvat, 
než se stromy uplatní v plné velikosti.

Jak byste stavbu charakterizovali – třeba pro encyklopedii 
soudobé architektury?
Je to oslava tradiční formy vyjádřená soudobými prostředky.

Kolem stavby mnoho občanů denně procházelo. 
Tak vznikaly různé fámy. Třeba, že zázemí 
technických služeb je tržnice. Velkou debatu rozvířila 
všudypřítomná červená barva. Nepřehnali jste to s tou 
červenou trochu?
Je tu použita celá řada různých, ale blízkých barevných 
odstínů – od přírodních cihel přes barvu střešní krytiny, 
část vnitřních výmaleb v odstínu antuky až po krycí nátěr 
oken a žaluzií. Tady bych počkal s hodnocením, až bude 



CIT PRO DETAIL
Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála společnost 
Gema Art Group a.s. Dříve se zaměřovala hlavně na opravy 
a rekonstrukce památek. Nedávno svůj záběr rozšířila i na 
občanskou výstavbu pro veřejný i privátní sektor. Podle slov 
ředitelky společnosti Barbory Klimšové je zajímají hlavně 
stavby architektonicky zajímavé a s důrazem na detail.

Stavba líbeznické hasičárny není velká rozsahem, 
vyžadovala ale pečlivé řešení detailů. Využili jste zkušenosti 
z rekonstrukcí památek? 
 To jsme určitě využili a je to právě to, co nás na tomto 
projektu lákalo – možnost uplatnit cit pro detail z rekonstrukce 
památek na novostavbě občanské vybavenosti.

Co bylo největší úskalí stavby?
Zvládnout v rychlém čase a vysoké kvalitě stavbu v souběhu 
s vytvořením zpevněných ploch (asfaltových komunikací, 
parkoviště) pro zajištění obslužnosti a přístupu k poště včetně 
nových parkovacích míst v obci.

Když se díváte na hotové dílo, co je z Vašeho pohledu jeho 
největší přednost?
Z mého pohledu je to především funkčnost a zajímavé 
architektonické pojetí stavby hasičské zbrojnice, která určitě 
potěší jak uživatele, tak občany.

MODERNÍ A NEOTŘELÉ VESNICKÉ STODOLY
Na každé stavbě je důležitou a často obávanou osobou. 
Podílí se na nezbytných úpravách detailů, hlídá kvalitu, 
sleduje náklady. Ano, je to on – technický dozor investora. 
Této role se na výbornou zhostil Aleš Řada, se kterým má 
obec opakovaně dobré zkušenosti.

Co na nové stavbě oceňujete z hlediska architektury?
Objekty hasičárny a technických služeb mají velmi osobitou 
architekturu, která dle mého názoru perfektně zapadá do 
charakteru obce. Jsou podobné starým vesnickým stodolám, byť 
působí velmi moderně a neotřele. Celkový charakter území je 
řešen citlivě a na původně „nezajímavém“ pozemku za poštou 
vzniklo příjemné prostranství i s možností dalšího propojení 
s další částí obce v budoucnosti.

Jak hodnotíte samotné provedení? Podařilo se stavbařům 
a řemeslníkům myšlenky autorů správně naplnit?
Musím vyzvednout celkovou kvalitu díla s důrazem na pečlivost 
provedení detailů, což je u takovéto architektury nutná podmínka. 
Zhotovitel se snažil vyhovět přesným požadavkům architektů. 
Průběh stavby ukázal, že se to povedlo, a architektuře bylo 
vyhověno do posledního detailu. Tím vzniklo skutečné autorské 
dílo, které ukáže nadčasovost svého pojetí.
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