PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Nová městská knihovna se nachází na platformě Sevelin. Je to prostřední ze tří horizontálních
plošin, které vznikli na začátku 20.století zasypáním říčky Flon. Tyto plošiny byly zastavěny
sklady, průmyslovými halami a nákladním nádražím. Nejblíže centru města leží platforma Flon,
která je dnes již přestavěna na moderní čtvrť s kluby a galeriemi. Nejdále se nachází plošina
Sebeillon se zchátralým nádražím.
Důležitými body konceptu bylo zachovat podélnou strukturu území, jeho průchodnost,
vazbu mezi plošinami a vytvořit velký veřejný prostor, centrum Sevelinu. Jedna z cest se uzavře
dopravě a stane se z ní pěší zóna navazující na platformu Flon. Místo hlavního náměstí,
vloženého napříč k ulici pro pěší, určuje výšková dominanta knihovny, která i definuje jeho šířku.
Stanice metra se posune a bude přes průchod pod knihovnou přímo napojena na pěší ulici.
Pod celou plochou veřejného prostoru se nachází podzemní parkování s výstupy u zastávky
autobusu a na severní straně náměstí. Díky tomu se tento prostor stane přestupním místem
mezi automobilovou a městskou dopravou.
Pěší zóna i náměstí budou vydlážděny kamennou dlažbou, zálivy na jižní straně končící v
zeleném svahu budou kombinovány s pruhy trávy. Jediným pevným mobiliářem jsou lavečky se
zabudovanými světlíky z podzemního parkování. Zbytek mobiliáře bude pohyblivý, aby se dala
plocha polyfunkčně využít na různé akce knihovny či sochařské výstavy.
Knihovnu určující celé náměstí se snaží jakoby vtáhnout do sebe celý veřejný prostor. Fasáda je
vykonzolovaná, bezrámově zasklená a láká nejen kolemjdoucí dovnitř, ale i čtenáře ven. V
přízemí se nachází, kavárna a čítárna denního tisku, které se mohou volně rozšiřovat i na ulici.
Knihovna je rozdělena do dvou budov, vyšší městské knihovny pro děti a dospělé a
specializované knihovny komixů. Vstup je přes převýšenou vstupní halu, přes polyfunkční
prostor výstav a novinek otevřený do zeleného svahu do prostoru knihovny. V knihovně se
pohybujeme dvěma komunikačními jádry mezi kterými je info pult. Přední části u prosklené
fasády do náměstí jsou nízké regály s volným výběrem v přímém kontaktu s sezením. V zadní
části jader vysoké regály s pracovními stoly. Zaměstnanci knihovny mají vlastní vstup a
komunikační jádro, kterým se dostanou přímo do patra administrativy nebo archivů.
Při úvahách, jak bude vypadat knihovna budoucnosti jsem došla k závěru, že v době
elektronických knih zůstane knihovna velice tradiční. Kniha se stane něčím, jako jsou dnes
vinylové desky. Mp3 jsou sice praktické, ale nějak to není ono. Stejně tak je to i s knihou, vůni a
haptický vjem papíru nám nic nenahradí. Do knihovny lidé půjdou hledat spíš staré hodnoty a
odpočinout si od rychlého, moderního světa. Proto jsem se snažila, aby celá knihovna působila
velice důstojným, harmonickým dojmem. Byla jasná pro orientaci a v interiérech příjemná a
uklidňující.

Konstrukční řešení:
Nosná konstrukce v podzemních podlaží je řešena jako železobetonový skelet s obousměrnými
průvlaky. Obvodovou konstrukci tvoří železobetonová stěna tl. 500mm, sloupy jsou čtvercového
průřezu 400/400mm, založeny na obousměrných základových pasech. Stropní desky jsou
navrhnuty tl. 250mm. Ztužení celé železobetonové konstruce je zajištěno čtyřmi žb jádry.
Pro stropní konstrukci knihovny je použita křížem vyztužená železobetonová deska tl. 250mm,
kterou vynáší sloupy 300/400 mm s obousměrnými průvlaky. Obvodovou konstrukci tvoří
železobetonová stěna tl. 250mm, doplněna zateplovacím systémem krytým panely z lehčeného
betonu. Ztužení celé železobetonové konstruce je zajištěno čtyřmi žb jádry.

