
Posudek diplomové práce Bc. Pavla Bartáka Galerie Richarda Adama v Brně
Rostislav Koryčánek

Pavel Barták si vybral bolavé brněnské místo, které je takto zkoušené nadvakrát: jednak sama 
lokalita, která je přes svoji exponovanost na brněnské okružní třídě jednou z nejzanedbanějších, a 
jednak funkce, která je určena pro uchovávání a vystavování umělecké sbírky Richarda Adama, 
nabývá po loňských událostech spojených s výpovědí Wannieck Gallery z bývalé strojírny továrny 
Vaňkovka na aktuálnosti. Pracovat s obecně silným tématem výstavního prostoru obohaceným 
o historicky a společensky nabyté brněnské reálie je velká výzva. 

Klíč k tomuto tématu měla doktorandovi poskytnout analýza, která je soustředěna především na 
urbanismus a základní charakteristiky brněnské okružní třídy. Z této analýzy vychází dva určující a 
v dalším zpracování nejpřesvědčivější a nejsilnější momenty diplomové práce – motiv parku a 
blokové zástavby. Obnovení promenády na Benešově ulici, rozšíření parkových úprav okružní třídy 
a vystavění pevného a zároveň prostupného bloku jsou výchozí body dalšího uvažování. Pavel 
Barták se velmi obratně vyrovnává s danostmi lokality, které jsou určeny současnou situací (využití 
zastřešení nástupiště autobusového nádraží od Bohuslava Fuchse, demolice nádražních objektů) a s 
letitými investorskými záměry (vybudování CD paláce, Edison Centra a návrh na vybudování 
podzemních garáží pod zpracovávanou lokalitou). Umístění galerie posouvá na nejjižnější cíp 
řešeného území, aby získal dostatečnou plochu pro parkovou úpravu, která je na druhé straně 
omezena plánovaným CD palácem. Nápadité je využití zastřešení nástupiště pro krytí výstupů 
z podzemního parkingu a pro pavilon kavárny. Zvláštní uznání si zaslouží napojení objektu galerie 
s hlavním nádražím, u kterého autor předpokládá zachování funkce, přes chodník navazující na 
první nástupiště. Předpokládaná proměna lokality v podobě CD paláce a Edison Centra napovídá, 
že by dokonce mohlo jít o velmi frekventovanou trasu. Stejně vysoce hodnotím důraz na 
prostupnost objektu galerie – zvednutí severního křídla na úroveň 2. NP a propojení různých 
výškových úrovní, které jsou v lokalitě přítomné. Jako ne úplně šťastné se jeví těsné sousedství 
vjezdu do podzemního parkingu a tunelu pro pěší spojujícího Nádražní ulici a piazzetu galerie. Je to 
dáno jednak ohrožením pěšího vjíždějícím nebo vyjíždějícím autem a jednak psychologickou 
bariérou, kterou chodba podchodu tvoří. Určitě je ale možné najít řešení (dimenze chodby, členění, 
povrch, světelnost, režim provozu...), které by i v tak zatížené lokalitě umožnilo toto řešení 
aplikovat. 

Parková úprava mezi galerií a CD palácem potvrzuje jednu ze základních charakteristik okružní 
třídy. V případě zpracovávané lokality na místě se jedná o využití plochy odstavného kolejiště na 
náspu nad víceproudovou komunikací Koliště. Hustá automobilová doprava zde může nečekaně 
zafungovat jako atraktivní prvek pro navrhovanou kavárnu na jediné zachované koleji v odstavené 
lokomotivě (nebyl by pro přestavbu a provoz vhodnější vagón?). Připomínka dalšího trasování 
kolejí v podobě potůčku v tomto místě ale působí poněkud triviálně. 

Ambiciózně působí i záměr autora přenést urbanistický prvek okružní třídy do vnitřní dispozice 
galerie a navržení „okružní galerie“. Nejedná se o neobvyklý koncept a je možné k němu přistoupit 
na mnoho různých způsobů. Je škoda, že v případě návrhu Galerie Richarda Adama autor počítá 
s vedením diváka pouze jedním směrem. Jednosměrnost je podtržena barevně výrazným točivým 
schodištěm, kterým návštěvník sestupuje zpět do foyeru galerie po skončení prohlídky. Rovnocenný 
obousměrný provoz by přidal nejen na dynamičnosti prostoru, ale také na variabilitě užití 
výstavních prostor v jednotlivých křídlech. Za nedostatek považuji také odtržení výstavních prostor 
v přízemí pro aktuální výstavy. Jednak proto, že vypadává z onoho okruhu (určení výstavních 
prostor pro aktuální výstavu není omluvou), ale předně se jedná o provozní odtržení (navýšení 
zaměstnanců – pokladní, kustodky) a hrozí zde, že návštěvník bude vnímat program tohoto 



výstavního prostoru izolovaně od zbytku galerie. 

Za ne zcela vyhovující současné výstavní praxi považuji umístění stálého sálu pro audiovizuální 
umění. Stálá instalace tohoto média je velmi náročným počinem a mnohem zajímavější je např. 
prostorové a obsahové kontextování uvnitř prezentované sbírky. Omezující je také dané členění 
prostoru a to se netýká jen přízemí, ale i sálů v patrech. Pro výstavní praxi je mnohem přínosnější 
vytvoření flexibilního prostrou s možností dalšího architektonického dotvoření podle typu výstavy a 
požadavků kurátora. Toto se týká i Galerie Richarda Adama, neboť jeho představitel s velkou 
oblibou prezentuje svoji sbírku v nově pozměňovaných souvislostech. Velkým handicapem je 
depozitář pod východním křídlem v podzemních garážích, který nemá zajištěný přístup pro auta 
k návozu uměleckých děl. Nedostatkem je také velikost výtahu, který by umožňoval propojení 
depozitáře a výstavních sálů. Nevržená velikost neumožňuje transport velkoformátových děl. 
Majitel či provozovatel galerie by zcela určitě bolestně postrádal dílny, které tvoří zázemí pro 
instalaci výstav i další aktivity. 

Přítomnost denního světla ve výstavních sálech je jistě velkou devizou, zároveň ale komplikuje 
požadavky vyplývající z charakteru současného výtvarného umění. Mimo jiné se to týká i světelné 
variability sálů, možnosti jejich zatemnění či ztlumení světelnosti sálu. Navržené řešení může být 
zdrojem velkých tepelných zisků během letních měsíců, což významně zvyšuje provozní náklady. 
Řešením by mohla být orientace světlíků na sever a instalace konstrukce umožňující tlumení nebo 
zatemnění sálů. 

Zde se ukazuje disproporce mezi kvalitou zasazení navrhovaného objektu do širších urbanistických 
vztahů, zužitkování všech návazností a jejich propojení a nedostatky, které se týkají samotného 
objektu, a promýšlením objektu jako zázemí pro specifickou funkci prezentace sbírky současného 
výtvarného umění. Určitě by práci pomohlo soustředit se v analytické části nikoliv jen na 
urbanismus brněnské okružní třídy, ale i na specifika galerijního nebo muzejního provozu, a nejlépe 
ještě v přímé komunikaci s Richardem Adamem. Formální a materiálové referenční odkazy jsou 
příliš málo. 

Za provozní nedostatek považuji i řešení dispozice 2. NP a 3. NP západního křídla, kam je 
situována administrativa, byt majitele galerie a garsoniéry umělců a studio pro hostujícího umělce. 
Vstup do kanceláří přes zamýšlenou knihovnu zaměstnanců a zasedací místnost je mimořádně 
kolizní. Stejně tak osvětlení celé hloubky bytu majitele galerie jedním zalomeným oknem považuji 
za nedostatečné. Ve 3. NP navrhuje Pavel Bárta „VIP kinokoutek“, který koliduje s přístupem k 
výtahu a vstupem do studia hostujícího umělce. 

Na druhou stranu je možné ocenit řešení hlavního vstupu do galerie na rohu ulice Benšovy a 
Nádražní, zachování prostupnosti na piazzetu galerie, provozní návaznost na restauraci a 
přednáškový sál, stejně jako nástup rampou do přemostěného severního křídla a ohromení 
návštěvníka z výškové dimenze sálu při vstupu do něj. Dynamika výstavních prostor odpovídá 
tomu, co by moderní instituce tohoto typu měla mít. 

Co bohužel také pokulhává je vnější podoba objektu. Diplomant vsadil na ověřený pískovcový 
obklad, který může odkazovat k historii okružní třídy a který má v jeho pojetí napomoci ke 
„sblížení“ nové stavby s jejím okolím. Členění vnější fasády záměrně nekoresponduje s vnitřním 
obsahem, což v tomto případě považuji za chybnou úvahu, neboť by stavbě i funkci galerie velmi 
prospělo prozradit navenek něco z její náplně. Zcela minimalistická je fasáda piazzety galerie, které 
by jistě prospělo vsazení ještě jednoho prostorového plánu například v podobě prosklení rampy 
směřující z foyeru do výstavního sálu v severním křídle. Zopakoval by se tak motiv červené 
diagonály, který fasádu ozvláštňuje na severní fasádě. 



Pavel Barták našel pro zadání diplomové práce na základě urbanistického rozboru lokality velmi 
dobrý klíč, který ale už nedokázal plně rozvinout v samotném objektu galerie. Některé momenty 
vnitřního nastavení domu vykazují provozní omezení či nedostatky, které by v případě komunikace 
s potencionálním investorem Richardem Adamem nemusely zbytečně shazovat výsledek práce. 
Nejhodnotnější částí je rozhodně urbanismus stavby a využití všech návazností, které jsou v lokalitě 
k dispozici. Z uvedených důvodů navrhuji hodnocení dvě mínus. 
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