




Městská knihovna Lausanne

Lausanne a říčka Flon

Lausanne. Není to město u jezera. Je to město nad jezerem. Břeh se od vodní hladiny
zvedá velice prudce a topografie terénu předurčuje vzhled celého města. Je to město ve svahu a
při pohledu od jezera se nám slévá v homogenní prvek bez výraznějších dominant. Každá část
Lausanne nějakým způsobem vychází z dané topografie místa. Buď se táhne po vrstevnici nebo
jde napříč svahem a ulice se mění místy ve schodiště. V každém případě přítomnost jezera je
možno pociťovat  v  každém okamžiku.  V tomto jasném a všeurčujícím systému se vyskytuje
několik výjimek. Jednou z nich je bezpochyby říčka Flon. Lépe řečeno byla říčka Flon. Údolí,
které  vyhloubila  do svahu se  staví  úplně  do jiné  pozice  než  zbytek  jeho okolí.  Jezero  zde
přestáváme cítit. Jsme v jiném městě,  v jiném  mikrokosmu. Najednou nejsme ve městě nad
jezerem. Ocitáme se na terasách v nitru města.

Jak už jsem zmínil výše, říčka Flon už v dnešních dnech neexistuje. Nebo lépe řečeno je
zasypána a nad ní se nachází několik rozlehlých teras, které postupně klesají ve směru k jezeru.
Dříve příkré břehy Flonu nepatřily zrovna k vyhledávaným adresám a proto se postupem času
stávala spíše stokou. Nevábný vzhled a hlavně nedostatek místa ve vysoce kompaktním středu
města vedl tedy k jejímu zasypání. Ovšem ve směru atraktivity prostředí tento krok nepřinesl
žádný zásadní zvrat. Terasy byly zaplněny zejména továrními a skladovými budovami čímž se
území nijak nevymanilo z charakteru periferie uprostřed města.  Zástavba všech platforem je
jasně dána logikou železniční dopravy. Čili není tvořena s ohledem na člověka, ale na to aby co
nejvíce vyhovovala měřítku železničního vagónu. 

Zajímavým novým prvkem je linie metra, která nahradila ve své podstatě říčku Flon.

Přeměna platforem

Zasypáním říčky  Flon  vznikly  3  terasovitě  uspořádané platformy.  Nejvýše  položená a
nejblíž centru města platforma Flon, prostřední Sévelin a nejnižší Sebeillon. Tento liniový prvek je
nepřehlédnutelný i letmým pohledem na mapu. Struktura všech tří platforem je od zbytku města
značně  odlišná, síť  ulic je obíhá a prostupuje jen v určitých místech či  je překlenuje pomocí
mostů.

Platforma FLON díky své blízkosti  k centru města  začala být přetvářená jako první.  Z
výrobních  a  skladovacích  hal  se  postupem  času  začaly  stávat  obchody,  kluby,  restaurace.
Některé budovy zmizely  a ty  nahradily  nové.  Struktura zůstal  více méně  zachována,  ale na
několika  místech  je  porušena  novou  intervencí.  Mezi  budovami  vznikly  fungující  veřejné
prostory,  ba dokonce i  náměstí,  čili  prvek dříve v industriálním prostředí nepotřebný. Proces
přeměny z  průmyslového periferního území  na fungující  část  města  je  zde takřka u  konce.
Platforma  je  napojena  na  městskou  hromadnou  dopravu,  je  prostupná  jak  v  příčném,  tak
podélném směru. Stala se úplně novým prvkem ve struktuře města, jinou úrovní.

Platforma SÉVELIN je v podstatě a logicky na půli cesty mezi Flonem a Sebeillonem. Jak
polohou,  tak strukturou a nakonec i  vývojem. Je patrné,  že začala být  zastavována o něco
později, protože i měřítko budov a ulic se oproti Flonu značně zvětšilo. Už není uzpůsobena



vagónu, dalo by se říct, že vychází z měřítka vlaku. Celá struktura se odehrává ve čtyřech  liniích
objektů, které jsou děleny třemi ulicemi, jež dříve nesly nebo stále ještě obsahují tělesa kolejí.
Zde můžeme mluvit o začínající přeměně. Platforma si stále uchovává svou strukturu a většina
objektů  stále  slouží  svému  původnímu  účelu.  Nicméně  několik  objektů  bylo  už  nahrazeno
novými nebo značně upraveno pro nové funkční využití. Zatímco na platformě Flon se usídlily
funkce komerčního charakteru, tak na platformě Sévelin se setkáváme zejména s objekty pro
vzdělání. Logika věci je jasná. Blíže centru jsou dražší parcely a tudíž je nutné jejich komerční
využití. Platforma Sévellin se také stala zadáním diplomové práce.

Platforma SEBEILLON se nachází nejdál od centra a na rozdíl od dvou předešlých, které
jsou topograficky jasně vymezeny, se ve směru toku říčky ztrácí a slévá s okolním terénem. Také
její  měřítko  se  zvětšuje  a  můžeme říct,  že  vychází  z  rozměru  nádraží,  které  vlastně  pořád
platformu z převážné části  okupuje,  včetně  kolejišť  a  vleček.  Zde přeměna ještě  v  podstatě
nezačala,  ale pokud bychom chtěli  mluvit  o jejím budoucím využití,  v  návaznosti  na Flon a
Sévelin se zdá být logické jej charakterizovat jako relaxační či  odpočinkové území v blízkosti
centra města. Je to dáno hlavně strukturou území, které neobsahuje příliš mnoho staveb a je
vlastně pouze jednou velkou plochou rytmizovanou kolejemi.

Charakteristika řešené parcely na platformě Sévelin

Jak  už  jsem  naznačil  výše,  platforma  Sévelin  má  jasnou  longitudinální  strukturu.  Je
členěna čtyřmi pásy budov, které jsou děleny logicky třemi dlouhými ulicemi. Svah, který tvoří
severní hranici parcely těsně doléhá až k budovám a tvoří jim i záda. Jižní hranice je naopak
tvořena svahem mírnějším, který se v jihozápadním rohu úplně ztrácí. Budovy stojí tedy na jeho
patě. Navíc významným prvkem se stává těleso metra, které z části vede na náspu a z části na
mostě.  Mezi metrem a budovami se tedy nachází ozeleněný mírnější  svah, který v podstatě
platformu objímá ze dvou stran. Naše parcela se nachází v jihozápadním rohu platformy, na
jejím rozhraní, kde přechází v platformu Sebeillon.  Je tedy jakýmsi mostem mezi těmito dvěma
platformami nebo taky ji můžeme chápat jako vstupní bod, bránu do platformy Sévelin. 

Nynější  stav je dost neutěšený. Na parcele se nachází  budovy dočasného charakteru,
benzinová stanice a naproti  přes cestu se nachází  smetiště.  Dost  možná je tedy posledním
prvkem platformy, který ještě neprošel žádnou proměnou. Je kouskem, čekající na nový impuls,
který by měl námi navrhnutý objekt místu přinést. 

Knihovna versus platforma Sévelin

Program  zadání  naší  diplomové  práce  byl  předem  jasný  a  daný,  nicméně  funkce
knihovny výborně podporuje celou logiku „trojplatformí“ a  podporuje celý koncept rozdělení
platforem na komerční, kulturně vzdělávací a odpočinkově relaxační. Všechny platformy jsou pak
obklopeny  především  bydlením,  což  z  nich  činí  životaschopné  místo  i  v  rámci  svého
monofunkčního využití.

Rozšíření programu



Naše zadání bylo jasně definované a tomu také odpovídal stavební program. Nicméně
díky měřítku parcely bylo vodné tento program rozšířit. Do dalšího řešeného domu tedy umisťuji
dům jehož  náplní  je  Volnočasové  a  komunitní  centrum  (VKC).  Jak  už  jsem  se  zmínil,  celá
platforma Sévelin má kulturně vzdělávací charakter a tento by se podle mého názoru mě jenom
podpořit.  V novém VKC by tedy měli  najít prostor studenti  z přilehlých škol,  spolky různých
skupin obyvatelstva atd.  Měl  by to být otevřený dům, který slouží  místním obyvatelům bez
rozdílu věku a nabízet prostředí pro jakékoliv aktivity.  Skvělým referenčním příkladem tohoto
programu je přeměna Madridských jatek tzv. „Matadero“, které funguje na podobném principu.
Nachází se už mimo centrum, avšak v jeho blízkosti. Je napojený na pěší a cyklistickou stezku.
Na platformě  Sévelin  můžeme hledat  paralelu  v  zeleném pásu,  který  by v budoucnu mohl
fungovat podobným způsobem.

Koncept

Dům, který je předmětem našeho návrhu, by se měl  stát novým impulsem pro celou
platformu a pokračovat v její přeměně.  Měl by vyvolat novou situaci. Neměl by se stát pouze
knihovnou, možná by se měl stát ohniskem celé platformy. 

Struktura veřejného prostoru je celkem jednoduchá. Dělí se na ulice podélné a příčné,
které zpravidla na severní straně skýtají možnost opustit platformu schodištěm. Jižní hrana je
neprostupná a příčný pohyb přes platformu dneska není možný. Veřejné prostory typu náměstí
se  zde  nevyskytují.  Největší  volné  prostranství,  které  se  nachází  v  severovýchodním  rohu
platformy se dnes využívá jako parkoviště.

Hlavní myšlenkou mého návrhu je tedy vytvořit veřejný funkční prostor, který by se měl
stát „obývacím pokojem“ celé platformy v návaznosti na navržený objekt.

Urbanistické řešení

Na řešené parcele tedy navrhuji 3 objekty. Objekt A knihovnu, objekt B volnočasové a
komunitní centrum (VKC) a objekt C, který je řešen pouze ve hmotě.

Objekt C stojí na jižní straně ulice a drží se uliční čáry. Zužuje tedy ulici na minimum
právě v místě přechodu na řešenou parcelu. 

Knihovna i VKC vychází ze systému zastavění celé platformy. Knihovna zaujímá severní
část a VKC jižní. Mezi nimi vzniká veřejný prostor a také silný vztah. Oba objekty jsou stejně
dlouhé a stejně  vysoké.  Výška  obou objektů  lehce převyšuje  sousední  zástavbu,  čímž dává
najevo svou jedinečnost avšak nikterak neopouští způsob stavění na platformě, kde je výšková
hladina zástavby dost nehomogenní.  Mezi objekty vzniká napětí,  které ovládá celé náměstí..
Uskočením objektu VKC je podpořen charakter ulice v její dvojakosti. 

Dopravní napojení

V dnešních dnech má platforma Sévelin nepříliš  dobré dopravní napojení. Nachází se
mezi  dvěmi  zastávkami  metra,  což  ji  lehce  znevýhodňuje.  Součásti  řešení  je  tedy  i  návrh
umístění zastávky metra, zastávky autobusu a podzemních garáží. 

Metro je pro charakter platformy velmi důležité. Skoro bychom o něm mohli říct, že svou
linearitou a neustálým pohybem nahrazuje říčku Flon, i když se z centrální polohy přesunulo na



okraj platformy. Možnost vystoupit z metra přímo na platformu je tedy velice lákavé a pro místo
jako celek také přínosné. 

Zastávku metra navrhuji v místě příčné ulice oddělující od sebe objekt C a VKC. Je to v
místě,  kde je i  dnes možno most podejít  a dostat se tak na horní úroveň.  Zastávka se tedy
nenachází na mostě, ale na části, která je  ještě z části na náspu. Na nástupiště se lze dostat
dvěma způsoby. Buď vyjet výtahem přímo z platformy nebo po rampě která stoupá po svahu až
na nástupiště.

Autobusová zastávka navazuje přímo na plochu náměstí.

Podzemní garáže se nacházejí pod náměstím a objektem VKC. Jeho komunikační jádra
potom slouží i k výstupu z garáží na plochu náměstí. Vjezd do garáží se nachází na jižní straně
platformy.  Není  přímo  napojen  na  hlavní  ulici,  odpojuje  se  z  vedlejší  komunikace,  která  je
rovnoběžná s trasou metra.

Podstatným faktem tedy je, že nově vzniklé náměstí  se stává prostorem, na který má
přímou návaznost několik druhů veřejné i individuální dopravy, což je hlavním předpokladem
pro to, aby se místo stalo živým. 

Vlastní řešení jednotlivých objektů

Knihovna

Dům  je  navržen  jako  jednoduchá  stavba  hranolovitého  objemu,  který  vychází  z
charakteru daného místa. V zásadě se skládá ze 3 prvků, nebo lépe řečeno ze dvou  prvků a
prázdna. Jde o část obsluhovanou, část, která svou funkcí dává domu jméno a část obslužnou,
která zajišťuje jeho chod a provoz. Mezi nimi se nachází prostor, který obě hmoty rozděluje a
zároveň  spojuje.  Rozděluje  je  fyzicky,  ale  zároveň  se  v  něm  odehrává  pohyb  vertikální  i
horizontální mezi oběma částmi. 

Vlastní knihovna má 4 podlaží z čehož každé má svou jedinečnou funkci. Přízemí slouží
ke všem veřejným funkcím, které se mohu na půdě knihovny odehrávat. Také poskytuje zázemí
čtenářům. 2.NP slouží  dětem a mládeži,  3.NP slouží  dospělým a  poslední  patro  především
komiksu a navíc se zde nachází doplnění programu knihovny dospělých. Jednotlivá patra nikdy
nezabírají celou půdorysnou plochu domu, ale podle potřeby zaujímají jenom část. Vytváří tak
prostory s různým charakterem a pomáhají  vizuálnímu spojení  jinak samostatných oddělení.
Všechna oddělení knihovny jsou napojena na hlavní schodiště.  Do jednotlivých pater je také
možné se dostat výtahy. Obojí je přístupno z hlavního komunikačního prostoru. 

Administrativa a zázemí čtenářů se nachází ve druhé hmotě. Navzájem jsou obě hmoty
spojeny lehkými můstky, které procházejí skrz volný prostor.

V podzemních podlažích se pak nacházejí archivy a technické zázemí knihovny.
Obě hmoty jsou pak obaleny lehkým obalem z vertikálních lamel, které plní několik funkcí. Za
prvé zabraňují přehřívání interiéru, sjednocují výraz budovy a také svým uspořádáním propisují
vnitřní prostory navenek.

Knihovna je založena na desce s náběhy v místě sloupů. Obě podzemní podlaží jsou
řešeny technologií milánských stěn. Rastr sloupů v archivu je 5x8,8m. Nadzemní podlaží se pak



dělí na 2 systémy. Administrativní část je stěnovým systém z monolitického železobetonu a je tak
dostatečně tuhá. Příčné ztužení zajišťují 2 jádra. Vlastní knihovna je železobetonový monolitický
skelet s viditelnými průvlaky o rozponu 8,8x10m. Tuhost v podélném směru je zajištěna dvojicí
výtahových a vzduchotechnických jader. V příčném směru je pak tato zajištěna nosníky, které
jsou kloubově uloženy na příčných průvlacích a opírají se do druhé hmoty v místě příčných stěn
( jader). Konstrukce horizontálních prvků tzn. průvlaků a desek může být dodatečně předpínaná
a tím je možno zmenšit dimenze dílčích prvků.

Volnočasové komunitní centrum (VKC)

Tento  dům  je  řešen  jen  okrajově  a  je  jakýmsi  doplněním  programu.  Jedná  se  o
jednoduchý  čistý  hranol  o  4  podlažích.  Stává  se  partnerem  knihovně  a  umožňuje
životaschopnost náměstí.  Jedná se o otevřený dům s univerzálními prostory, které je možné
využívat na základě přání jednotlivých návštěvníků. 

Zásadním motivem tohoto domu je proměnlivost využití. Na rozdíl od knihovny, kde se
odehrávají  stále  stejné  procesy.  Proto  má  knihovna  předsazenou  fasádu,  která  zajišťuje  její
neměnnou vnitřní  atmosféru VKC má naopak jednoduchou skleněnou fasádu.  Za kterou se
nachází posuvné panely, které umožňují jednoduše měnit světelné podmínky uvnitř dle daného
využití. Fasáda se tak neustále mění a jasně dává najevo co se uvnitř odehrává.

Konstrukce  je  monolitický  železobetonový  skelet.  Tuhost  zajišťují  dvě  železobetonová
jádra.
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