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MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE – SÉVELIN



KNIHOVNA 2020
V  současné  době  je  otázka  knihovny  budoucnosti  stále  aktuálnějším  tématem.  S 
přibývajícími  možnostmi  veřejných sítí,   elektronického sdílení  dat  a  čím dál  snazšího 
přístupu k nim je nabíledni ptát se, zda má vůbec knihovna tak jak ji chápeme dned v 
budoucnosti  šanci  obstát.  Představíme-li  si  však  knihovnu  nikoli  pouze  jako  jakousi 
zásobárnu vědomostí, či sklad knih, ale jako živé místo sloužící ke společnému kulturnímu 
životu, k setkávání lidí a k pořádání různorodých kulturních událostí - přednášek, výstav, či 
besed,  velmi  snadno si  odpovíme  že  ano.  Fyzický  kontakt  lidí  je  totiž  přeze  všechny 
možnosti  elrktronického  světa  něčím  stále  jedinečným  a  nenahraditelným.  Funkce 
knihovny tak nespočívá pouze ve shromažďování a ochraně vědomostí, ale zejména v 
nabídnutí možnosti obohatit sociální život.

PŘÍBĚH MÍSTA
Po dlouhá staletí hloubila říčka Flon stékající do jezera Léman výraznou terénní brázdu v 
reliéfu města Lausanne. Její takřka rovnoběžná orientace s pobřežím jezera vytvořila jeho 
charakteristickou topografii. S rozvojem průmyslu v devatenáctém století vyvstala náhlá 
potřeba umístění nových skladovacích ploch a odbavovacích prostor pro zboží. Obyvatele 
Lausanne  uskutečnili  záměr koryto říčky částečně zasypat, vyrovnat, a řeku zatrubnit. 
Vznikly tak tři nové prostory - platformy - s několika charakteristickými vlastnostmi. Jedná 
se o rovné plošiny v jinak zcela svažitém terénu celého města, což z nich tvoří výjimečná 
místa v rámci celku.  Zároveň je velmi patrný jejich dřívější industriální  charakter,  který 
nadiktoval striktní strukturu jejich zastavění. Systém pravoúhlých ulic vznikl v návaznosti 
na dráhy kolejové dopravy průmyslových vleček. S ústupem průmyslu ve dvacátém století 
přišel čas na transformaci. 
První z platforem - Flon, má již tento proces takřka za zebou. Její charakter je komerční a 
zábavní, nacházejí se na ní výhradně obchody a zábavní kluby. 
Druhá platforma - Sévelin,   zažívá proces postupné proměny právě teď. Vzniká čtvrť s 
kulturní náplní,  jež mimo nově zamýšlené knihovny obsahuje rovněž několik školských 
institucí či divadlo. Místo jehož potenciál sahá ještě daleko za míru současného využití.
Třetí  platforma  -  Sébeillon  Je  charakteristická  přítomností  sítě  kolejové  dopravy.  V 
budoucnu má možnost nabídnout místo pro odpočinek a relaxaci s charakterem parku a 
sportovišti. 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Stavební pozemek ze nachází  na okraji  prostřední  z  platforem v přímé návaznosti  na 
platformu  třetí.  Vzniká  tak  potenciál  vytvořit  místo  propojující  oba  tyto  celky.  Z  této 
myšlenky  vychází  koncepce  urbanistického  řešení.  Hlavní  veřejný  prostor  náměstí  je 
umístěn  tak,  aby  navazoval  na  všechny  klíčové  prvky  okolí  -  stanici  metra,  budovu 
knihovny, pěší zónu procházející platformou Sévelin a přes ulici na park a sportoviště na 
platformě třetí. Má sloužit jako pojítko - místo přelití energie proudící z města ven z jedné 
platformy na druhou. Jedná se o vstupní bránu do území, ketré pojímá nejen platformu 
Sévelin, ale také Sébeillon. Stanice metra a budova knihovny jsou umístěny v protilehlé 
pozici prostor náměstí tak jednoznačně definují.



ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Hmota  knihovny  přímo  reaguje  na  charakter  okolní  zástavby  a  stává  se  tak 
plnohodnotným prvkem v jejím systému. Veřejný prostor  je pojat  jako volná plocha po 
prvku chybějícím.  Obojí tak zachovává industriální měřítko celku. Charakter a orientace 
vnitřních  prostor  knihovny  jsou  určeny  dvěmi  prvky  -  centrálním  atriem,  a  směrem 
diagonálního průhledu, ketrý vychází z umístění důležitých veřejných ploch v sousedství - 
parku  a  náměstí.  Ten  určuje  směr,  kterým  se  prostory  knihovny  otevírají  vůči  okolí. 
Principem vytváření prostorů knihovny je myšlenka opakujících se podlaží nabízejících ve 
své typologii vždy několik prostorů různého charakteru volně organizovaných okolo atria, 
které  je  možno  využívat  v  každém podlaží  jinak.  Knihovna  dětí,  centrum komiksu,  či 
knihovna dospělých se tak odehrávají ve stejné typologii, avšak samotné prostory jsou 
vždy ztvárněný rozdílným způsobem. Prvkem stavění se stávájí rovněž knihovní regály, 
které jsou organizované tak, aby vytvářely jakousi průstupnou bariéru mezi dvěmi světy - 
mezi  světem  atria  -  velkým  otevřeným  prostorem,  a  světem  studoven  -  intimnějším 
prostorem s nižší  světlou výškou.  Stejným systémem jsou rovněž definovány prostory 
administrativy nacházející se vždy mezi dvěmi evakuačními jádry rovnoměrně rozmístěné 
v každém podlaží.






