
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
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Lausanne je mesto pri jazere, mesto v kopcoch a mesto bez 

rieky, ktorá však ostala vpísaná v mestskej štruktúre. V 20. 

storočí bola rieka usmernená do podzemného kanálu a zasypaná. 

Vznikli tak veľké horizontálne plochy vo vzťahu horného 

[historické jadro] a dolného mesta [koryto rieky]. Platformy 

zásypu boli pôvodne využívané ako industriálna zóna, dnes sa 

však stávajú priestorom pre novodobé centrum mesta. 

V súčasnosti je vyššia platforma [Flon] naplno využívaná 

obyvateľmi mesta, nachádza sa tu množstvo obchodov, reštaurácií 

a barov. Zatiaľ čo nižšia platforma [Sévelin] sa stáva centrom 

kultúry a štúdia. Dopravný most, ktorý sa nachádza na rozhraní 

dvoch plošín vytvára výraznú bariéru medzi týmito dvoma 

mestskými organizmami.  

Zatiaľ čo Flon má prísny úzky raster a jednotnú výškovú úroveň 

budov, Sévelin je volnejší a priemyselné merítko je viac 

prítomné. Budovy Sévelinu by sa dali prirovnať zaparkovaným 

vagónom v depe. Vo veľkej miere prevláda pozdĺžny smer. Štyri 

pásy budov sa tiahnu po celej dĺžke platformy, len málokedy sú 

narušené priečnymi ulicami. Flon je naopak výrazne priečne 

členený a v miestach kríženia sa vyskytujú rôzne formy námestí 

plných života. Zatiaľ čo Sévelinu vládnu autá, ktoré sú všade 

prítomné a dominujú nad peším pohybom.  

 

Návrh 

Knižnica by sa mala stať impulzom pre ďalší rozvoj kultúrno-

vzdelávacieho centra, ktorým sa Sévelin postupne stáva. Preto 

je dôležitá náväznosť a prepojenie s platformou Flon, kde sa 

v súčastnosti zhromažďujú ľudia z celého mesta.  

Prepojenie týchto plošín sa stáva podnetom pre koncept mojej 

knižnice. 

Výrazným bodom Flonu je veža La Tour Bel-Air, ktorá je prvým 

mrakodrapom vo Švajčiarsku. Veža jasne definuje hranicu 

platformy. Súčasťou môjho konceptu je reakcia na ňu umiestnením 

knižnice do veže, ktorá je na opačnom rohu týchto dvoch plošín. 

Z dvoch nezávislých prvkov sa tým pádom stáva jeden celok 

vytýčený dvoma vertikálami na opačných koncoch. Nárožná 

dominanta tiež zcelí dnes rozpadajúce sa nárožie Sévelinu 

a jasne definuje jeho hranice. 



Veža je 65 metrov vysoká nesená betónovým jadrom, ktoré vynáša 

jednotlivé podlažia. Jadro veže sa stáva jedným velkým knižným 

regálom a návštevníci sa po rampách a plošinách pohybujú 

špirálovito okolo neho. Cesta knižnicou je ako výstup na kopec, 

ktorý je zavŕšený kaviarňou s výhľadom na jazero Léman na 

južnej strane a pohorím Jura na západnej. Keď knižnica nestojí 

pri jazere, tak si jazero pritiahne k sebe svojím výhľadom. 

Fasáda budovy je dvojplášťová, pričom prvá vrstva je samonosná 

sklenená fasáda, na ktorú prilieha vrstva roštových slnolamov, 

ktoré umožňujú výhľad na okolie a zároveň zabraňujú prenikaniu 

nežiadúceho slnka do interiéru knižnice. Hliníkové rošty sa 

dajú na určitých miestach vyklopiť, čím sa umožní priamy, ničím 

nerušený výhľad na krajinu.  

Budova je rozdelená na vertikálnu časť, kde je umiestnená 

knižnica a horizontálnu podzemnú časť,kde sa nachádzajú 

archívy. Archívy sú akoby preklopením knižnice do horizontálnej 

roviny. Podzemná časť je na povrch prepísaná vo forme trávnatej 

plochy, ktorá sa zároveň stáva patričným predpriestorom veže. 

Trávnik je akoby tieňom veže, alebo naopak miestom odkiaľ bola 

knižnica preklopená do vertikálnej roviny.   

 

  

 

 


