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III.

Rudolf Süsser pojal svou galerijní budovu jako sestavu dvou objekt  situovaných v západní ásti prostoru p i 

vyúst ní Revolu ní t ídy. Volba místa je v jistém smyslu logická: Revolu ní je jedinou reáln  fungující m stskou 

t ídou v okolí a je zde potenciál stavbu alespo  pomysln  navázat na hlavní lokální t žišt , kterým je zde oblast 

kolem Nám stí Republiky. Koncept dvou solitérních budov, dopln ný ideou komorního meziprostoru, 

soust ed ní na vazbu k Revolu ní, archetypální tvarování budov a jejich d sledné oplášt ní sjednocujícím 

materiálem --- to vše zde dalo vzniknout nikoli m stské budov , ale solitéru, který ve skute nosti nemá (nebo 

nechce mít?) se svým okolím mnoho spole ného.  

Oce uji deklarovaný zám r autora respektovat hmotov  m ítko okolí. Projekt sám je však nejlepším d kazem, 

že jen tato snaha n kdy k smysluplnému výsledku nesta í. Z funk ního hlediska nelze galerii mnoho vytknout, 

jakkoli mám pocit, že „starom stsky“ lad ný meziprostor zde p sobí spíše nucen  a pon kud samoú eln . Hlavní 

roli v p ípadném úsp šném za len ní stavby však vždy hrají urbanistické souvislosti a jejich architektonické 

zohledn ní. A práv  zde vidím nejproblemati t jší moment p edložené práce.  

Orientace na Revolu ní t ídu je zdánliv  logická, avšak p i tomto ešení se ze stavby stává spíše uzav ená solitérní 

bariéra, než architektonický impulz pro rozvoj širokého okolí. P isazením stavby k Revolu ní vznikl na východní 

stran  rozlehlý park, jehož ešení je p inejmenším rozpa ité. Jak nová budova a její bezprost ední okolí pomáhají 

vy ešit složitou situaci, která zde díky nedokon ené mezivále né regulaci nastala? V em spo ívá skute ný 

urbanistický p ínos budovy? Jak m že komunikovat se svým okolím, když je v parteru v tšinou uzav ena?  

S trochou nadsázky lze íci, že Rudolf Süsser navrhl solitérní, do sebe uzav enou budovu, která by v principu 

mohla stát kdekoli. Nemyslím si, že práv  tohle by m la být cesta pro takto klí ové, složité a mimo ádn  

exponované místo v centru m sta. Práci doporu uji k obhajob , ale nemohu ji hodnotit výše, než D. 
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