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Sprievodná správa diplomovej práce 

 

 

Miesto – platforma Sévelin 

 

Sévelin - mladšia sestra platformy Flon, vznikla ako priemyselná zóna v 2. polovici 20. storočia. Hlboké údolie 

rieky Flon bolo zasypané, čím boli vytvorené dobré podmienky pre železničné dopravné napojenie a výstavbu 

priemyselných hál na Sévelin. Spomienkou na minulosť a pôvodne tvarovaný terén zostal len južný zelený svah, 

ktorý je dnes zakrytý viaduktom metra.  

Príznačný pre Sévelin je pravidelný raster zástavby a veľká mierka hál, čím sa v zvlnenom teréne mesta 

Lausanne tvári ako „horizontálny Manhattan“. Postupom času sa začína transformovať: priemysel ustupuje a na 

platformu prichádza vzdelanie, kultúra a služby. Je zaujímavé, že sa tu nenachádza žiadne bývanie, podobne 

ako na Flone. 

 

 

Urbanistický koncept štvrte 

 

Jediná prístupová komunikácia prechádzajúca územím na západe je Avenue de Sévelin, tvoriaca zároveň 

hranicu medzi platformami Sévelin a Sebeillon. Z jej osi smerom na východ, vychádzajú tri paralelné ulice, 

prechádzajúce celou platformou. Spojenie s Flonom zabezpečuje linka metra M1 a pomyselné prepojenie 

zeleňou na južnom svahu sa stáva reminiscenciou na bývalý svah údolia riečky Flon. 

Návrh urbanistického riešenia platformy pozostáva z organizácie prevádzky ulíc - na pešie zóny 

a obslužné komunikácie tak, aby sa vytvorili podmienky pre kvalitný rozvoj kultúrnych a spoločenských 

aktivít, ako aj komerčného využitia. V juhozápadnej časti vzniká nová stanica metra, ktorá sa stane 

miestom vstupu užívateľov do tejto časti mesta. Preto je tu vynechaním bloku zástavby vytvorená voľná 

plocha, ktorej dominuje navrhovaný objekt knižnice a zo západnej strany ju uzatvára objekt mediatéky. Na 

voľnú plochu nadväzuje pešia zóna (južná ulica), ktorá sa stane miestom oddychu a spoločenských aktivít. 

Ďalšie ulice zostávajú ako obslužné pre zásobovanie ostatných prevádzok objektov. V budúcnosti je 

možné predĺžiť pešiu zónu aj na strednú ulicu. 

Parkovanie – statická doprava, je navrhované v južnej časti platformy pod zastávkou  metra a voľnou 

plochou. Týmto spôsobom sa celá platforma odbremení od tranzitnej dopravy a zároveň je podporený 

integrovaný dopravný systém mesta. 



Urbanistický koncept knižnice 

 

Parcela ležiaca na hranici platforiem Sebeillon a Sévelin a susediaca s linkou metra, sa stáva vstupným 

bodom do štvrte Sévelin, ktorá je platformou kultúry a vzdelania mesta Lausanne. 

Racionalita pravouhlej štruktúry zástavby Sévelinu vychádza z pôvodnej prevádzky priemyselných hál. Ich 

pokrokovosť a racionalita v dobe, kedy boli postavené, udala štvrti mierku a charakter. V uvoľnenom 

teréne Lausanne, pripomína toto miesto „horizontálny Manhatan“ (bloky, mriežka, racionálnosť, 

flexibilita,...). 

Urbanistický koncept podporuje mriežku ako dominantný prvok urbanizmu miesta, ako prvok flexibilný, 

premenlivý, racionálny. Parcelu tvoria dva bloky štruktúry, na ktorých je umiestnený program mestskej 

knižnice a mediatéky. Na severnom bloku je umiestnený objekt knižnice. Južný blok je zarovnaný 

k západnej hranici parcely - k ulici Avenue de Sévelin, objektom mediatéky. Tým ulicu jasne definuje 

a zároveň tvorí hlukovú clonu. Ostatná plocha južného bloku zostáva nezastavaná. Tento voľný priestor 

vytvára adekvátne predpolie knižnice, ako spoločenskej a mestskej inštitúcie a funkčne tak spája knižnicu, 

mediatéku a stanicu. Stáva sa rozšírením knižnice, jej „verandou“, a koncentruje tak na seba aktivity 

kultúrnych inštitúcií ako aj rušnej stanice metra. 

 

 

Koncept knižnice 

 

Koncept objektu knižnice vzniká pomyselným rozdelením mestského bloku na menšie časti – domy, 

z ktorých každý zahŕňa jednu z dominantných funkcií  programu – knižnicu dospelých, knižnicu pre mládež 

a administratívu. 

Ideu – „dom v dome“ alebo „mesto v meste“ najlepšie vystihuje chápanie priestoru a pohybu po knižnici. 

Tento koncept umožňuje navonok objekt zjednotiť fasádou a vnímať ho v mierke štvrte a súčasne vo vnútri 

priestory priblížiť mierke človeka.  

Knižnica, ako spoločenská inštitúcia, spája a zároveň slúži ľuďom a mala by byť pre nich čo najviac 

otvorená. Túto myšlienku podporuje umiestnenie dvoch átrií, ktoré prepájajú život jednotlivých podlaží 

objektu. Nastáva optická komunikácia medzi susednými domami, deti – dospelí, zamestnanci – 

návštevníci.  

Domy sú spoločne prepojené v úrovni parteru, ktorý je chápaný ako miesto stretnutí, debát 

a spoločenských udalostí. Z neho sa následne vystupuje do jednotlivých domov - knižníc. Pod celým 

pôdorysom sú umiestnené mestské archívy knižnice, kam môže návštevník zostúpiť a uvidieť „útroby“ – 

automatizované archívy.  

Pri prechode z parteru na najvyššie poschodie návštevník knižnice prechádza schodiskami 

rozmiestnenými v priestore. Na tejto trase - „ceste“ postupne prechádza jednotlivými oddeleniami. Popri 

„ceste“ sú situované flexibilné priestory s voľným výberom kníh, priestormi pre aktivity a médiá. Mimo nej 

sú v kľudnej časti umiestnené priestory regálov a čitární. Každému podlažiu prináleží iná funkčná náplň 

a podľa toho sa mení aj výška priestoru a otvorenosť do átrií. 

Štvrtým – samostatne vystúpeným domom, je objekt mediatéky. Ten uzatvára voľnú plochu pred knižnicou 

zo štvrtej strany. Voľný verejný priestor spájajúci knižnicu, mediatéku a stanicu metra funguje ako miesto 

aktivít - rozšírenie knižnice.  

 

 



Interiér 

 

Ako píše Jorge Luis Borges: „... samotné slová sú len radom mŕtvych symbolov. Potom musí prísť ten 

správny čitateľ a slová – či skôr poézia za slovami náhle ožijú“. 

Rovnako aj priestory knižnice predstavujú jednoduchý raster stĺpov vynášajúcich dosky podlaží, na ktorých 

život a farby tvoria samotné rady kníh a aktivity návštevníkov. Knižnica obsahuje miesta pre nerušené 

čítanie, ale aj pre spoločenské aktivity, kaviareň, prednáškovú sálu a multifunkčné priestory. 

 

Prevádzka a obsluha 

 

Prevádzka administratívy je umiestnená v západnom dome do ulice Av. De Sévelin. Zásobovanie knihami 

a skladov je zo severnej strany objektu, prístup návštevníka z južnej. Obsluha knižnice a distribúcia kníh je 

situovaná do podzemného podlažia, kde prebieha triedenie a klasifikácia a knihy sa jednotlivými výťahmi 

doručia na určené poschodie. Archív je dispozične navrhnutý ako automatický, ktorý urýchľuje 

a zjednodušuje prácu a hľadanie v archivovaných materiálov. 

 

 

Fasáda 

 

Koncept fasády v sebe spája niekoľko ideí: knižnica ako spoločenská, transparentná a otvorená inštitúcia, 

„mesto v meste,“  zjednotenie bloku.  

Jasný výhľad do exteriéru (spojenie) je len v prízemí parteru. Vo vnútri knižnice patria oči návštevníkov 

knihám.  

Dvojitú fasádu nesenú na samostatnom oceľovom rošte tvorí izolačné trojsklo a vonkajší plášť zo 

sklovláknitej textílie. „Blok je zahalený v závoji“ a podporuje navonok mierku štvrte.  

Progresívny materiál sklovláknitej textílie predstavuje modernosť, zároveň určitá technická precíznosť 

jemnej štruktúry textílie odkazuje na vyspelosť priemyslu dnes a v minulosti. Textília slúži ako prvok 

pasívneho tienenia fasády, a v určitých miestach je možné ju vytiahnuť a otvoriť podlažie pre výhľad. 

Materiál fasády pre danú funkciu objektu viaceré výhody. Dá sa na ňu premietať, môže sa podsvietiť 

obrazovkami a textom a vysielať tak informácie mimo interiéru knižnice. Fasáda sa tak stane 

komunikačným prostriedkom medzi mestom a svetom kníh. 

 

 

Konštrukcia 

 

Charakter nosnej konštrukcie vychádza z priestorového a funkčného konceptu budovy a racionality 

urbanistického priestoru celej štvrte.  

Nosná štruktúra domu je tvorená monolitickým železobetónovým skeletom na modulovej sieti 8x8 metrov. 

Stužený je v severnej časti tromi komunikačnými jadrami, ktoré zároveň tvoria „chrbticu“ domu. Z nich 

vystupujú stropné dosky – platformy kníh.  

98 metrov dlhý objekt je dilatovaný na 3 celky a dilatácia je vykonaná voľne vloženým poľom v 4. a 8. 

module. 

Konštrukčná výška podlaží závisí od funkcie podlažia a pohybuje sa od 3,6 - do 4,6 metra. 



Stropy sú tvorené železobetónovými monolitickými doskami, bez podhľadu. Potrebné inštalácie sú 

zabetónované. Vzduchotechnika je vedená po stranách stropných dosiek v zúžených častiach stropov. 

V každom objekte je regulovaná výmena vzduchu pomocou vzduchotechnických jednotiek umiestnených 

v najvyššom podlaží jednotlivých domov. Systém chladenia a ohrievania je integrovaný pomocou 

betónových stropných dosiek (aktívny betón). Pre prípad nízkeho účinku je možné doplniť sústavu 

o podlahové konvektory. 

 


