


Poznámka: 
Oponentský posudek zpracoval Hugo Dworzak z TU Liechtenstein. Hugo Dworzak působí na Lichtenštejnské 
univerzitě od roku 2000, v letech 2012–2016 zde vedl Fakultu architektury a územního rozvoje, v současné 
době vede ve Vaduzu ateliér společně s Biancou Böckle. V letním semestru 2019/20 ateliér Dworzak – Böckle 
spolupracoval s ateliérem Hlaváček – Čeněk. Cílem spolupráce bylo propojit obě země, které sdílejí společnou 
historii, nabídnout studentům obou škol se vzájemně poznat, seznámit se z různými způsoby architektonické 
výuky, poznat jiná místa, podmínky a kultury. Na programu byly exkurze ve Vorarlbergu a Čechách, společné 
prezentace obou ateliérů a účast pedagogů jako externích kritiků v partnerské škole. 
Originální posudek je v anglickém jazyce, níže předkládáme překlad do češtiny. 
 
Diplomový projekt „Hasičská stanice Vaduz“ 
Vypracoval Lukáš Rehberger 
Ateliér Hlaváček – Čeněk 
 
Náplň projektu 
Semestrálním projektem Ateliéru Hlaváček – Čeněk byl návrh hasičské stanice ve Vaduzu, v Lichtenštejnsku. 
Vzhledem k tomu, že Lichtenštejnsko v té době vyhlásilo architektonickou soutěž s totožným zadáním, Ateliér 
Hlaváček – Čeněk použilo zadání soutěže jako výchozí bod semestrálního projektu. 
 
Hlavní inspirací projektu byla letadlová loď spolu s Lukášovou snahou o zdůraznění prvků symbolizujících hlavní 
podstatu hasičské stanice: bezpečí, stabilita, funkčnost, technologie, všestrannost, transparentnost a 
symbolická síla. Tato východiska jej vedla k velmi silnému konceptuálnímu přístupu a doslova ikonickému 
vzhledu stavby. Zatímco rozdělení funkcí a celkové rozložení stavby je naprosto srozumitelné, rozhodnutí 
umístit parkoviště v atraktivním prostoru střešní superkonstrukce vyvolává otázky. Jedná se o velmi nákladnou 
operaci, ale možnosti budoucího rozvoje zůstaly nezodpovězeny. Podobně sporné je i umístění dětského hřiště 
na střechu. S tak zajímavým a silným konceptem je potřeba přemýšlet o budoucnosti, a uvažovat tak spíše o 
umístění heliportu, který je pro budovu požární stanice relevantnější než dětské hřiště. Co je ale třeba 
vyzdvihnout, to je Lukášova schopnost zcela přehodnotit obvyklé provozní schéma a přijít s novými, velmi 
překvapivými a unikátními přístupy, které otvírají velké množství možností. 
 
Prezentace / Obhajoba 
Přestože byl tento semestr vzhledem  k nastupující Covidové epidemii poněkud nepředvídatelný a nebylo vůbec 
zřejmé, jakou formu bude mít závěrečná prezentace, Lukášovu prezentaci a obhajobu charakterizovala velmi 
jasná a uspořádaná argumentace. Byl velmi dobře připravený a prezentaci si pečlivě zorganizoval. Skici, výkresy, 
schémata i vizualizace byly prezentovány velmi profesionálně, což umožnilo všem účastníkům sledovat jeho vizi 
krok za krokem, čemuž nebyly na překážku ani podmínky prezentace přes „Zoom“. (Lukáš Rehberger 
prezentoval projekt oponentovi přes aplikaci Zoom, pozn. vedoucího ateliéru). 
 
Portfolio 
Diplomové portfolio jen potvrzuje Lukášovu hloubkovou analýzu. Kapitoly jsou jasně tematicky rozděleny, 
vysvětlují všechny použité definice a záměry nejpodstatnějších prvků návrhu. Zvolený řád nám pomáhá od 
základu porozumět strategii konceptu. Analogie letadlové lodi, stejně jako Lukášovo osobní převedení jejích 
principů do návrhu, je v kapitolách úspěšně popsáno. Drobným zklamáním na konci portfolia je epilog, jenž 
působí spíše jako vtípek, který neodpovídá kvalitám projektu. Vhodnější by byl reflexivní závěr zabývající se 
jeho odvážnou myšlenkou. (Závěr portfolia odkazuje na film „Hoří, má panenko“, pozn. vedoucího ateliéru). 
 
Lukášovým přínosem je velmi silný koncepční přístup a přejeme mu vše nejlepší do jeho budoucí kariéry v roli 
architekta. 
 
Navržená známka: A-B 
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