
 

 



 

 

 

 



KNIHOVNA 2020 – knihovna budoucnosti? Nikoliv, knihovna dneška. Den, kdy bude dokončen 
poslední detail kliky u vstupních dveří. Můžeme vstoupit… 
 
Knihovna je nositelkou informací a příběhů v podobě knih, ale dnes už i prostřednictvím jiných médií 
a internetu, což se bude s ohledem na vývoj technologií dál proměňovat. 
 
Protože napsání a vydání knihy je náročný proces, věřím, že na rozdíl od internetu bude kniha, 
respektive knihovna vždy zárukou kvality shromážděných informací a důvodem k její návštěvě. 
 
Městské knihovny mají ale ještě jinou funkci. Jsou to místa veřejná, místa otevřená všem 
registrovaným i neregistrovaným čtenářům, náhodným kolemjdoucím, všem od batolete po nejstarší. 
A krásné na tom je, že právě lidé dělají knihovnu knihovnou. Informace totiž potřebují být předávány, 
potřebují proudit. A tím největším médiem ze všech je člověk, který dokáže komunikovat a sdílet. 
Knihy píšou lidé pro jiné lidi, protože se chtějí podělit o svůj příběh nebo znalosti či objevy. Knihovna 
bez lidí by nebyla knihovnou, byla by jen mrtvým archivem. 
 
 
Ač se nosiče a média mění v průběhu let jakkoli, zůstávají lidé, prostor, informace, komunikace, 
sdílení… A genius loci Sevelin! 
 
 
Důležitou roli v programu hrají prostory pro veřejnost a veřejné aktivity či místa setkávání, knihovna 
přestává být pouhou institucí. Má se stát novým kulturním centrem pozvolna se proměňující čtvrti 
Sevelin. Původně industriální čtvrť nezapře svůj původ (měřítko velkých hal, zcela racionální systém 
zastavění, absence bydlení). Řešení vychází právě z ortogonálního systému, ale snaží se o něco 
výjimečného. Hmota knihovny se otáčí, přemosťuje ulici a vzniká zde jedinečný prostor - velký sál v 
každém z obou pater s volným výběrem knih, prostory pro sezení a výhledy na město i do krajiny 
(park, Jurské pohoří).  
 
Stavba knihovny nastartuje definitivní proměnu čtvrti, vzniká zde nová zastávka metra, podzemní 
parkoviště, ulice dostávají městský charakter, vzniká zde pěší třída, dvě náměstí. První rušné, veřejné, 
napojené na veškerou dopravu, které se stává jakýmsi předprostorem celé Sevelin s knihovnou jako 
vstupní branou. Druhé intimnější, již "uvnitř", kde se mohou konat trhy knih či různé kulturní akce. 
Navazuje na pěší třídu a aktivity v ní (divadlo, školy,...). Knihovna zde funguje jako orientační bod. 
 
Funkčně je knihovna rozdělena po patrech - v podzemí archivy, přízemí - otevřený veřejný prostor s 
kavárnou a doprovodnými veřejnými funkcemi, 1. patro KOMIKS - specialita Lausannské knihovny a 
Centrum archivu, 2. patro knihovna pro dospělé a 3. patro knihovna pro děti. Administrativní zázemí 
se nachází v severním traktu rozprostřené do několika podlaží. 
 
 
KONSTRUKCE 
 
Konstrukčně je stavba řešena jako deskový skelet se skrytými průvlaky. Konstrukce je 

železobetonová. Přemostění v místě největšího rozpětí je řešeno předpjatou železobetonovou 

deskou.  

Fasáda je prosklená (strukturální systémové zasklení) s vnějším stínícím systémem (svislé panely 

z tahokovu osazené na kolejnicích před fasádou), které tvoří zajímavý architektonický detail.  

Výměna vzduchu a topení je řešené vzduchotechnikou, jejíž rozvody jsou umístěny v podhledech. 

Veškeré technické zázemí je umístěno v posledním podzemním podlaží budovy. 


