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“Jestliže má každé místo své geografické parametry, podnebí nebo polohu – jeho 
vývoj, historie a měnící se prostředí se stávají příběhy, které jsou stále vázány na čas – 
další dimezi architektury.”
           Ivan Koleček
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1| LAUSANNE

Tri platformy. Topografická anomália v kľudnom svahu, ktorý končí v švajčiarskom “mori”. 
Tak silnú stopu v území zanechal priemysel, ktorý bol v 19. storočí súčasťou rozvojových 
miest. Spolu so železnicou vytvorili náhodne práve na tomto mieste  systém, ktorý by sa 
dal prirovnať k tomu na newyorskom polostrove. Túto vrstvu tam cítiť dodnes.

Flon. Prvá platforma. V minulosti systém výrobných hál, ktorý sa funkčne kompletne 
transformoval na nové pulzujúce centrum. Časť mesta, ktorá má svoj moderný charakter, 
avšak rešpektujúca regulatíva miesta. Jednotnú výšku a raster “avenue” - “streets”. 

Sévelin. Druhá z platform Lausannského Manhattnu. Pôdorysné stopy jednotlivých hál už 
narušujú jednoznačné pravidelné členenie. Dochádza k vzniku dlhých objektov, ktoré sa 
transformovali na školy, či iné kultúrne zariadenia. 

Sébeillon. Tretia platforma. Dominuje jej veľká železničná hala, ktorá je jediným stavaným 
objektom. Myslím, že by ním aj mala ostať a potenciál tohto miesta je využitie ako 
oddychová zóna pre susediace mestské štvrte. Tým pádom si miesto zachová svoju 
“prázdnu” autenticitu a dôjde k “taktovaniu” miesta, plné - prázdne, park - zastavaná 
plocha. Tretia platforma sa stáva lausannským Central Parkom. 

Pevné body jednotlivých platform vytvárajú tri stupne, tri úrovne. Jednotná výška atiky na 
Flon, výška hál na Sévelin a železničné koľajnice na Sebeillon. Tieto sa stávajú systémom 
centum-kultúra-oddych, obklopený mestom.

2| URBANISTICKÝ KONCEPT

Poloha územia, v ktorom má vzniknúť nová knižnica, je zaujímavá v tom, že sa nachádza 
na jednom z rohov platformy. Z hľadiska polohy voči nasledujúcemu Sebeillonu je mimo 
jeho hlavnú osu. Pocit odrezania umocňuje trojprúdová cesta, ktorá obe platformy od 
seba oddeľuje. Objekt knižnice je taktiež reakciou na svah na druhej strane Sévelinu, ktorý 
ho uzatvára z východnej strany. Stáva sa tak jeho odpoveďou na druhom konci. 

Nevýhodou priemyselnej štruktúry je jej mierka voči človeku, ktorá mu nezodpovedala. 
Tomu odpovedá dimenzia/štruktúra jednotlivých mestských priestorov, nie je to ani ulica 
ani námestie. Definovanie týchto základných prvkov mesta je nevyhnutné pre Sévelin a  
jeho ďalší rozvoj.

Umiestnením hmoty knižnice vytváram námestie (uzavreté z druhej strany objektom 
galérie), ktoré je koncovou plochou pešej osy. Vytvorením priechodu, za ktorou je 
umiestnený prechod pre chodcov a zastávka mestskej hromadnej dopravy, je zachovaný 
rytmus ulíc platformy, ktoré do nej vchádzajú zo západnej strany. Zastávka metra má svoj 
vlastný predpriestor, ktorý je definovaný rovnakým povrchom ako ulica, či námestie. V 
priestore pešej zóny, ulice, je vysadená alej stromov, vedúcich od začiatku platformy až 
ku knižnici, kde končí a otvára sa priestor námestie.
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3| KONCEPT KNIŽNICE

Hmota a umiestnenie knižnice vychádza z konceptu námestia, ktorému knižnica 
dominuje. Navrhnutý priechod oddeľuje časť hlavného vstupu s halou, kaviarňou a 
multifunkčnými priestormi od druhého vstupu knižnice, ktorý je venovaný komiksom. 
Druhým objektom na námestí je experimentálna galéria, koncipovaná na vstupné, 
výstavné podlažie a dve podlažia multifunkčných plôch, kde sa môžu odohrávať rôzne 
aktivity pre študentov (workshopy, mimoškolské aktivity, konferencie, sympózia)

Hlavné členenie knižnice je v horizontálnom smere. Parter je venovaný kaviarni a 
jednotlivým vstupom s jednoduchou hmotou schodiska, ktorá v pohľade vybočuje svojou 
krivkou od uzatvorených boxov, v ktorých je skryté hygienické zázemie, sklady pre 
multifunkčné priestory alebo zázemie pre kaviareň. V druhom podlaží sú umiestnené 
regále s knihami knižnice pre dospelých aj detí, odkiaľ vedú dve jednoramenné schodiská 
na ďalšie podlažie. To je určené na štúdium či prácu s knihami. Z tejto úrovne sa potom 
ešte dá vstúpiť do štvrtého podlažia, v ktorom je umiestnená administratíva, jednotlivé 
ateliére a mediatéka. 

Vertikálny pohyb je zabezpečený jednoramennými schodiskami v átriách a výťahmi, ktoré 
sú v jadre spolu s únikovým schodiskom. To slúži vo vstupnom podlaží komiksov pre 
verejnosť k bodovému výstupu pri recepcii, v časti centrálnej haly slúži k pohybu 
zamestnancov knižnice z administratívy a archívu.

V úrovni prvého podzemného podlažia sa nachádza archív knižnice, archív komiksov a 
podzemné parkovanie. Prístup je z jednosmernej ulice Av. de Sévelin, ktorá je určená pre 
autá. Je dimenzovaná na dva pruhy, ktoré slúži miestami aj na pozdĺžne príležitostné 
parkovanie, či zásobovanie.

4| KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Pre transparentnosť a otvorenosť knižnice je zvolený systém železobetónových stĺpov, 
ktoré vynášajú bodovo podoprenú 300mm hrubú železobetónovú dosku. Osová 
vzdialenosť je 6m, v časti knižnice pre deti 6,6m s polovičnou konzolou na oboch 
stranách. Časti stropných dosiek pri átriách sú zavesené na oceľových profiloch zo 
strešnej nosnej konštrukcie. Stužujúcimi prvkami sú dve železobetónové jadrá ( v ktorých 
je umiestnené schodisko, výťahy a šachty vzduchotechniky a ostatných rozvodov ), 
šachta pre hygienické zázemie administratívy a kaviarne a stužujúce steny v každom z 
troch dilatačných celkov.

Zasklenia fasády veľkoformátovými oknami je zvolené v kombinácií s horizontálnymi 
hliníkovými lamelami, ktoré podporujú koncept horizontálneho členenia knižnice na 
jednotlivé celky. Vynechávaním jednotlivých lamiel v systéme fasády na rôznych miestach 
vznikajú “okná” - priehľady.
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