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LIBORA ŠENEKELA    -  GALERIE RICHARDA ADAMA V BRNĚ 

Zadání:    

Cílem bakalářské 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 bakalářské práce věnuje Libor Šenekel přiměřenou pozornost významu Okružní 

třídy včetně jejího historického vývoje a vztahu k původním městským hradbám. Urbanistický 

koncept pak následně odvozuje od stávající regulace a objekt galerie dislokuje do jižního rohu 

lokality, a tím tak respektuje budoucí výstavbu v severní části parcely.  Zbytek parku organizuje v 

možná až příliš pravoúhlém systému vycházejícím z podélné orientace území a přebírá do svého 

návrhu od ateliéru RAW navrženou alej bulváru Benešovy třídy, stejně jako i podzemní kapacitní 

garáže. Památkově chráněný systém zastřešení od arch. Fuchse zachovává jako součást parku.  

Objem galerie vychází z pravidelného obdélníkového půdorysu, pouze jižní část kopíruje parcelu a 

vzniká tak zkosená hrana.  Racionální a přehledné je provozní řešení objektu na dvě části, na část 

expozic a část obslužní obsahující mimo jiné kanceláře a ateliéry s ubytováním hostujících umělců. 

Přízemí je věnované všem doplňkovým funkcím pro návštěvníky. Těžištěm stavby je komunikační 

jádro situované doprostřed expozičních prostor s šesticí schodišť organizovaných při veškeré 

racionalitě se silným výtvarným účinkem. Prostory pro expozice jsou přehledné, racionálně 

využitelné, aniž by byly fádní či jednotvárné. Diskutabilně působí pouze umístění výtahu. Objem 

galerie je velmi jednoduchý a svojí výškou se srovnává se římsou protější ulice. Konzola primárního 

objemu jasně deklaruje hlavní vstup od přilehlého bulváru. Nevýhodou zůstává přílišná uzavřenost 

objemu směrem k hlavním přístupům, k parku. Použitá železobetonová konstrukce je adekvátní dané 

situaci. Jednoduchost a přehlednost celkového řešení se rovněž promítá do grafického zpracování.  

Bakalářská práce Libora Šenekela vyniká zdařilým urbanistickým řešením, racionálností své vnitřní 

organizace a jasnou hierarchií prostor. Nedostatkem je nepřiměřená uzavřenost objemu budovy, 

nebo snad jen menší rozsah zdokumentování exteriérových i interiérových kvalit architektury 

objektu.      
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