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Posudek Doc. ing. arch. Antonína Nováka, vedoucího diplomové práce 

Bc. PAVLA BARTÁKA  -  GALERIE RICHARDA ADAMA V BRNĚ 

Zadání. 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout solitérní budovu pro Sbírku Richarda Adama-největší kolekci 

současného českého a evropského umění v České republice. Galerie by měla být otevřeným 

kulturním centrem evropské úrovně využívající svou polohu v rámci pásů parků tzv. Ringstrasse pro 

deklaraci současné architektury jakožto prostředku pro tvorbu kvalitních veřejných prostor i pro 

definování významu instituce, jakožto místa setkávání, tvorby, vzdělávání i kontemplace. Míra 

různého stupně otevřenosti je požadovanou kvalitou jak pro navrhované prostory, tak i pro její 

funkce. Respektování významu brněnské "Okružní třídy" je důležitější, než zohlednění stávajícího či 

plánovaného stavu prostoru mezi ulicemi Koliště, Benešovou a Nádražní.  

V analytické části své diplomové práce se Bc. Pavel Barták zabývá ve zkratce vývojem města Brna a 

podrobněji vznikem a vývojem Okružní třídy, který správně dokladuje na vybraných historických 

regulacích a dobových fotografiích. Historické dokumenty jsou vybrány vzhledem k zadání citlivě, 

utajen trochu zůstává onen historický zápas svedený obyvateli města za zeleň - pás parků na místě 

bývalých hradeb, i když pozorný čtenář si tuto skutečnost dokáže jistě uvědomit i zprostředkovaně z 

publikovaných materiálů. Kvalita úvodní analytické části je podtržena autorskou SWOT analýzou 

dokládající větší míru univerzálnosti vzdělání diplomanta. Pro jeho osobní přístup je pak 

charakteristické, že do "hrozeb" zařadil i možnost vzniku "ikonické architektury".  

Konzervativně se autor staví i ke stávající regulaci území, kterou nezpochybňuje a svůj objet dislokuje 

do jižní části lokality, jako protiváhu budoucímu CD paláci (arch. Kousal). Fuchsovo přístřeší 

původního autobusového nádraží ponechává jako zázemí parku a pro vertikální propojení s 

kapacitními podzemními garážemi. Návrh aleje ulice Benešovy reflektuje zamýšlenou koncepci města 

(ateliér RAW). Jakkoliv je vymezení zastavěného území a vztah k dané regulaci konzervativní, 

organizace vlastního objektu galerie je naopak originální a poměrně bohatá na kvalitu vytvořeného 

veřejného prostoru a vztahů objektu ke svému bezprostřednímu okolí. Koncept spirálovitě stoupající 

galerie prostřednictvím jednotlivých křídel objektu, které kopírují hranice parcely, je oním 

prostorotvorným prvkem, na kterém je organizována celá vnitřní dispozice budovy. Ziskem je 

jednoznačně malé náměstí uprostřed, přístupné a opticky propojené s parkem, jakož i průchodem od 

ulice Nádražní, nevýhodou je pak určitá předurčenost výstavních prostor a možností k instalacím. 

Koncept má tak jednoznačně svá výrazná pozitiva i negativa. Protože však je zadání víceméně 

manifestací navrhované instituce spolu s architektonickým ohledáním daného místa a nikoli reálnou 

stavbou pro reálný provoz (např. se nepodařilo uskutečnit konzultační setkání s panem Richardem 

Adamem, i když to on přislíbil), jsou pozitiva nesporně převažující a je nutné pochválit studenta za 

odvahu, s níž se do těchto úskalí pustil. Nemá proto příliš smyslu definovat provozní nevýhody takto 

pojatého prostorového řešení.  



Takto vysoce nastavenou originalitu konceptu však nesdílí architektonické řešení, ve kterém vsadil 

diplomant spíše na statické vyznění hmot, aniž by sledoval dynamickou koncepci vnitřních prostorů.  

Diplomová práce je tak charakterizována skvělým urbanistickým řešením, zajímavým konceptem 

vnitřní organizace galerie s nutnou specifičností expozic a konzervativním až monumentalizujícím 

architektonickým slovníkem. Návrh je vypracován komplexně, na výborné grafické úrovni. 

Dokladovány jsou základní vizualizace všech hlavních prostor.  

 

Bakalářské práci Bc. Pavla Bartáka navrhuji hodnocení:     výborně mínus - B 

a přeji mu hodně štěstí a úspěchů v jeho další tvorbě. 

 

 

V Liberci dne 14. 6. 2014  


