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LAUSANNE – TŘI PLATFORMY  
 

Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo 
prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce 
svažuje od jezera Lac Léman a díky tomu se nabízejí zajímavé pohledy 
na jezero z mnoha míst ve městě. V tomto systému, kdy jsou pohledy 
orientovány jižním směrem k jezeru, se nachází území, které se svou 
strukturou liší od zbytku města. Údolí, ve kterém protékala říčka Flon 
bylo v 19. století zasypáno a na rovné ploše vzikly průmyslové objekty 
s racionální strukturou, kterou procházela železnice.  
 První platforma je Flon, která se už jako první proměnila v nové 
městské centrum s obchody, službami a zábavou. Bezpochyby právě 
díky její blízké poloze k historickému centru a dobrému napojení na síť 
metra.  
 Druhá platforma Sévelin se nachází západně od Flon a je 
výškově níže položena. Narozdíl od Flon ještě stale částečně slouží 
svému původnímu účelu, ale I zde už dochází k postupné transformaci. 
Na této platformě vznikají školy a různá kulturní a volnočasové 
zařízení. Struktura je stále pravoúhlá ale výraznější v podélném směru, 
v podobě dlouhých hal.  
 Třetí platforma Sébeillon je nezastavěným územím, které náleží 
železniční hale. Toto území čeká na využití a nabízí se otázka jak jej 
využít. Řešením by mohlo být vytvoření rekreační oblasti v zeleni. 
Funkce všech tří platforem by se doplňovaly. 
 
URBANISMUS 
 
 Zadaná parcela se nachází na platformě Sévelin, v jejím 
jihozápadním cípu. Zde je pravidelná zástavba velkých hal narušena 
shlukem menších objektů, pozůstatek prvních staveb na platformě. 
Blízkost metra, dobrá dopravní dostupnost, navazující platformě 
Sébeillon a další bonusy nabízejí tomuto místu možnost vytvoření 
“vstupu” do platformy jako výchozí bod, jehož hlavním těžištěm se 
stane knihovna. 
 Knihovnu navrhuji s ohledem na již existující rastr a měřítko. 
Stejně jako výrobní haly, výrazně lineárního charakteru, je i knihovna 
lineární v proporcích okolních objektů. Je umístěna do nejjížnější osy 
platformy. Mezi ní a jeřábovou halou naproti, vzniká otevřený prostor 
přes jednu osu. Ten v západní části uzavírá polyfunkční objekt, čímž 
vzniká prostor před knihovnou ohraničený objemy budov. Prostor se 
stává scénou před knihovnou, novým těžištem a vstupem do 
platformy. Pod tímto prostorem jsou umístěny podzemní garáže, do 
nichž se vjíždí jednou z příčných ulic. Tam, kde mohou lidé zaparkovat, 
je rušno a tím získává prostor to nejdůležitější a tím jsou lidé. Podélná 
ulice jdoucí kolem knihovny se stane pěší zónou s návazností na 
platformu Flon. Zbylé dvě budou přístupné i automobilové dopravě.   
 Mým cílem bylo citlivé zasazení do již existující struktury a 
vytvoření prostoru, podobně jako na Flon, který může nabídnout 
orientační bod, místo setkání a společenských akcí.  
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 Důležitým faktorem pro dostupnost území bude nová stanice 
metra. Umístěna v těsné blízkosti knihovny. Propojení stanice a 
prostoru před knihovnou bude probíhat právě přes knihovnu v jejím 
parteru. Knihovna je tak prvním prvkem v systému, který návštěvník 
objeví.  
 
KNIHOVNA 
 
 Hmota knihovny vychází ze struktury zastavění. Lineární kvádr 
silně dominuje uliční čáře. Betonová fasáda, perforovaná střídajícími se 
řadami malých oken, vytváří pevnou strukturu. Dominujícím prvkem je 
zapuštění části fasády v parteru, který je přes dvě podlaží. Průchod 
mezi stanicí metra a prostorem před knihovnou dělí knihovnu v prvních 
dvou podlažích na dvě části. Na východní straně je mediatéka s 
výstavním prostorem a prostory pro volnočasové aktivity. Provozně je 
to samostatná část oddělená od samotné knihovny. Na druhé straně je 
vstup do knihovny. Velká vstupní hala převýšená přes dvě podlaží 
obsahuje informace, kavárnu, šatny, sociální zázemí, vrácení knih a 
příjem. Zároveň také prostory kanceláří a konzultačních místností 
archivu. V mezipatře nad těmito prostory je administrativní část. Ze 
vstupní haly se vystoupí po schodišti do druhého patra knihovny. To 
obsahuje centrum komiksů, oddělení mládeže a copycentrum. Třetí 
patro zabírá oddělení pro dospělé. V podzemním podlaží jsou umístěny 
archivy. 
 Hlavním přírodním zdrojem světla jsou atria prostupující 
odděleními knihovny. Jsou prosvětleny střešními světlíky. Po obvodě je 
množství malých oken, které vpouští do interiéru intimnější světlo. 
Prostor knihovny je otevřený, kontinuálně plyne. 
 
KONSTRUKCE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
 Základem je železobetonová monolitická konstrukce. Podélné 
trakty s příčnými rámy. Základem je žb. stěna (tl. 500 mm) v 
podzemí, kde jsou umístěny archívy. Nosná konstrukce je tvořena 
obvodovou stěnou a sloupy (tl. 450 mm). Osová vzdálenost v příčném 
směru je 8,1 m a v podélném 2,7 / 11,7 / 6,3. V příčném směru jsou 
průvlaky (tl. 730 mm). Stropní deska obousměrně vyztužená (tl. 230 
mm). Dvě železobetonová jádra, ve kterých je umístěno schodiště, 
výtah a šachta, ztužují konstrukci. V šachtě jsou umístěny rozvody 
vzduchotechniky a ostatních technických zařízení budovy. Vytápění a 
chlazení je prováděno systémem aktivního jádra, doplněný o 
konvektory v podlaze u oken.  
  


