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B. ROZBOR MÍSTA
FOTOGRAFIE LOKALITY

MĚSTEČKO COLLODI 
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VILLA GARZONI

BOK  VĚŽE A STARÉ PAPÍRNY

 OKNA NA STARÉ PAPÍRNĚ VĚŽ V MÍSTĚ NAPOJENÍ „INTERAKTIVNÍ STEZKY“ NA PAPÍRNU POHLED Z ULICE NA BUDOVU PAPÍRNY OKNA V HORNÍM PATŘE PAPÍRNY A KOMÍN UVNITŘ AREÁLU

VILLA GARZONI Z DÁLKY A STARÝ SKLENÍK

KORYTO ŘEKY VILLA GARZONI Z DÁLKY STARÁ PAPÍRNA S KOMÍNEM STARÁ PAPÍRNA S KOMÍNEM
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GALERIE

PĚŠÍ ZÓNA

M
O

ST
KNIHOVNA

PINOCCHIŮV
PARK

Torrente Pescia di Collodi

HRANICE ŘEŠENÉHO POZEMKU

Schéma návaznosti a propo-
jenosti jednotlivých prostor a 
hmot

Jedním ze záměrů bylo propojit oba 
břehy, umožnit projít pěším z centra 
města až ke knihovně i po otevírací 
době navržených provozů. Navazuji 
na existující náměstí Piazza S. Barto-
lomeo s kostelem Chiesa di Collodi. 
Návštěvníci projdou průchodem 
mezi nově navrženými budovami, 
který opticky odděluje veřejné 
náměstí od nově vzniklého prostoru 
na principu náměstí uvnitř nového 
areálu. Odtud mohou lidé navštívit 
budovu galerie či továrny nebo 
pokračovat po mostě na druhý břeh. 

Budova galerie, továrny, mos-
tu i knihovny jsou navzájem 
propojeny buď nadzemním spo-
jovacím můstkem či podzemní 
částí, aby i v případě nepřízně 
počasí mohli bez úhony přecházet 
mezi jednotlivými budovami.

STÁVAJÍCÍ BUDOVA PAPÍRNY

ZAHRADY VILLY
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VÝVOJ ŘEŠENÍ KONCEPTU KNIHOVNY
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ŘEZ A-A1
MOSTEM 1:

40
0

Dear pinocchio,

As you wished here is the conceptual idea of your dream library for children from all over the world. They will come to hear and live fairy-tales on their own. I tried to do my best and came 
back to childhood in my mind to create a world full of fantasy and unexpected moments. Different functions and space, where everything is connected. 

Majority of people arrive in collodi by car and will park their car in the underground parking lot. Then they go along the river and enter the ticket booth and bookshop. After that they enter 
library or decide to use connecting bridge to start pinocchio´s interactive path (where every child becomes pinocchio and lives your story). This path leads to the old factory, where story 
continues. 

In the end of the bridge you can use catwalk to enter building where there is gallery, workshops are held, children can enjoy virtual reality in media space or visit auditorium.

Parents can enjoy coffee in the bridge while watching Villa Garzoni.

PINOCCHIOVA CESTA
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Milý pinocchio,

dle tvého přání ti předkládám konceptuální návrh tvé vysněné knihovny pro děti z celého světa, které přijedou, aby si poslechli a zažili pohádky a svět příběhů na vlastní kůži. Sama jsem se 
ve své mysli a vzpomínkách vrátila do dětství, abych mohla vytvořit svět plný fantasie a nečekaných momentů. Svět rozličných prostorů a funkcí, kde je ale ve své podstatě vše propojeno. 
Navrhla jsem i cestu pojmenovanou podle tebe, kde se každé dítě stane tebou - pinocchiem a prožije celý tvůj příběh. Tvoje knihovna má být manifestem architektury pro děti, umožnit jim 
vnímat prostor s radostí, nechat je objevovat, zažít, rozvíjet. Vytváří síť prostor, kde budou děti zapojovat všechny své smysly. Cesta začíná na začátku mostu nakloněnou rovinou stoupající 
ve hmotě mostu. Obsahuje hravé prvky jako lana na přitahování, horolezecké úchopy pro šplhání, lanovou síť, odpočinkové podesty, průhledy na řeku pod mostem. Za vrcholem, přes který 
není záměrně vidět, je skluzavka a pokračování cesty. Tato nakloněná rovina se všemi prvky pro hraní představuje tu část tvé cesty, kde tě gepetto poslal do školy, ale ty ses nechal zlákat 
do legrandova, kde sis užíval a hrál s ostatními dětmi. 

V další části skáčeš, pinocchio, z útesu do moře, což simuluje skok z převýšení 1,5m do měkké podložky v místě, kde se hmota mostu napojuje na budovu továrny. V horním patře továrny 
se pak děti ocitají v břiše velryby. Mezi vysokými okny továrny jsou umístěny cortenové perforované plechy s vyřízlou křivkou, jejíž tvar se na jednotlivých plátech odlišuje. To simuluje prostor 
mezi žebry velryby, kde ses ocitl, když se snažil najít gepetta. Ve spodním patře továrny je dětem umožněno zkusit si výrobu ručního papíru, protože papír se v továrně dříve vyráběl a proty 
jsi, pinocchio, v této fázi cesty již pilně chodil do školy. Závěrem cesty je domek, který navazuje na továrnu a který představuje gepettovu dílnu a výrobnu loutek. 

PŮDORYS 2NP, 3NP
MOST, TOVÁRNA

1      

2      

4      

53      

1        LIŠÁKOVO POKUŠENÍ 2        LEGRANDOV 3        SKOK DO MOŘE 4        V BŘIŠE VELRYBY 5  SHLEDÁNÍ S GEPPETTEM

PINOCCHIOVA CESTA
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C1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
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C2. SITUACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
1:500

Lokalita se nachází v italském městě Collo-
di v provincii Lucca v Toskánsku. Vymezená 
hranice pozemku určeného k zástavbě má 
rozlozhu  18 300m2. Pozemek se nachází 
na obou březích řeky Torrente Pescia di 
Collodi a jeho součástí je historická budo-
va továrny, která dříve sloužila jako výrob-
na papíru. Dle zadání se budova továrny 
nesmí zbourat, ale je umožněno ji renovo-
vat a případně hmotově nastavit či vnitřně 
členit. Nové intervence mohou zastavět až 
9 000m2 plochy pozemku.

Nový návrh dle požadavků stavebního 
programu jsem záměrně koncipovala jako 
soubor více staveb. Vzhledem k měřítku 
okolní zástavby pro mě nebylo přijatelné 
spojit všechny funkce do jedné hmoty. Bu-
dova galerie komunikuje průčelím s okolní 
zástavbou, dále vytváří svým umístěním 
naproti papírně prostor náměstí a směrem 
k řece se pravidelná síť modulů úmyslně 
rozpadá a postupně se prolíná s okolní 
zelení až do stávajícího Pinocchiova par-
ku na opačném břehu řeky. Tvar budovy 
ustupuje od náměstí, aby nenarušil měřítko 
sousedních domů a vystupuje směrem k 
řece, což odpovídá stoupající míře hravosti 
vnitřních prostor v tomto směru . 

STÁVAJÍC
Í 

BUDO
VA 

PAPÍRNY

ZAHRADY VILLY

GARZONI

VILLA

GARZONI

COLLODI

PROPOJENÍ BŘEHŮ
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ollodi

Pinocchiův park
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C.3  PŮDORYSY

PŮDORYS 1NP
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PŮDORYS 2NP
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PŮDORYS 1PP
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C.4  ŘEZY
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C.5  POHLEDY

Fasáda je sklěnený obvodový plášť, za kterým je mezi nosnými sloupy z válcovaných profilů HEB  300 vsazen cortenový plech s otvory odpovídajícími tvarosloví továrny. Za cortenovým plechem 
je viditelná konstrukce stropních desek, zavětrování,...

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ
na průčelí budov továrny a galerie

1:
20

0
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INTERAKTIVNÍ STEZKA 
PRO DĚTI

Schematické znázornění 
pohybu  návštěvníků a 
funkcí jednotlivých pro-
stor.

ZELENÉ TERASY A SVAHO-
VÁ ZEĎ 

V místě vrstevnic se na-
chází na východním 
břehu stávající opěrná 
cihlová zeď, na západním 
břehu se terén svažuje při-
rozeně a je pokryt zelení.

GLASSILED

Led diodový typ nápisu - 
Pinocchio‘s library.

 

TRAVNÍ POROST

Na obrázku „zasněžený“.

SVAHOVÁ ZEĎ

V místě vrstevnic se na-
chází v na východním 
břehu stávající opěrná 
cihlová zeď, na západním 
břehu se terén svažuje při-
rozeně a je pokryt zelení.

VILLA GARZONI

Pohled skrze umístě-
ný „most“ na tamní 
vilu městeška Collodi.

VIZUALIZACE BUDOVY S INTERAKTIVNÍ STEZKOU 
A VÝHLEDEM NA VILLU GARZONI
 
Na této vizualizaci můžete vidět napojení inter-
aktivní stezky,  vedoucí v budově mostu přes 
řeku, na starou továrnu-papírnu v původním 
stavu. Za mostem se na levé straně nachází Pi-
nocchiova dětská knihovna, jež zapadá svým 
objemem a materialovým navržemním do celé-
ho komplexu včetně galerie. 

Návštěvníci přijíždějící autem do komplexu 
knihovny mohou využít cestu z garáží po ocho-
zu na přilehlé terase nad řekou v návaznosti na 
venkovní klidové terasy. Terasy v knihovní části 
(čtenářské terasy) jsou rozděleny na menší kli-
dové kóje pomocí vertikálních plechů vystu-
pujích z podzemní části knihovny. Druhá půlka 
terasy je věnovaná spíše komunikační funkci. 
Díky této „zkratce“ nemusí návštěvníci nejříve 
vyjet do prostorů knihovny či interaktvní stezky, 
ale mohou jít přímo přímou cestou do knihovny 
bez využítí jakékoliv vertikální komunikace a při-
tom si vychutnat cestu podél koryta řeky a nasát 
venkovní atmosféru knihovny. Vzduch je v těchto 
místech přirozeně  zvlhčován. 

Kavárna s malou restaurací se vyskytuje v budo-
vě mostu s interaktivní stezkou. Rodiče jsou tak v 
těsném kontaktu se svými dětmi a přitom je mo-
hou pozorovat, když překonávají různé překážky 
či plní úkoly vyskytující se na trase.

VIZUALIZACE EXTERIÉRU 1
POHLED NA MOST S INTERAKTIVNÍ STEZKOU
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SERGE FERRARI SOLTIS 
FT 381 A SOLTIAS COLOR

Kombinace dvou tex-
tilních membrán které 
snižují povrchovou teplo-
tu fasády až o několik °c a 
zároveň umožňují potisk 
libovolných rozměrů a 
tvarů.

VYZTUŽENÝ NOSNÍK O PRO-
MĚNNÉ VÝŠCE PO CELÉ DÉL-
CE PŘEKLENUTÍ KORYTA ŘEKY

Lze vidět v noční vizualizaci s po-
hledem na spojovací můstek

SKLENĚNÁ FASÁDA SE SKLY S 
FUNKČNÍM POVLAKEM PRO 
VYSOKOU SVĚTELNOU REFLE-
XI

Použití tohoto typu skel v 
celém první podlaží a na celé 
severní a východní fasádě (viz. 
Noční vizualizace s pohledem 
na samotnou knihovnu)

SKLENĚNÁ DESKA O MAX. 
ROZMĚRU PANELŮ 6X3 MEST-
RU

V prvotním návrhu tento 
prvek spojoval jednotlivé 
„buňky“ výstavní galerie (ve 
finálním návrhu je výstavní 
galerie jeden objekt se  skele-
tem z ocelových sloupů heb)

POTISK SERGE FERRARI

Kombinace membrány od fir-
my serge ferrari - soltis ft 381 
a soltis color, které umožňňují 
potisk o libovolném rozměru 
a stále dochází ke stínění a 
chránění fasády s minimální 
faktorovou změnou

OKOLNÍ ZÁSTAVBA

POHLED SKRZ BUDOVU 
„INTERAKTIVNÍ STEZKY“ NA 
OKOLNÍ ZÁSTAVBU VČETNĚ 
VRSTEVNICOVÉHO KORYTA 
ŘEKY V PŮVODNÍM STAVU

POHLED NA SEVERNÍ A ZÁPADNÍ FASÁDU 
KNIHOVNY A JEJÍ PARTER

Knihovna leží na protějším břehu koryta řeky 
než  výstavní galerie navazující na starou továrnu 
pomocí spojovacího můstku. Spojovací můstek 
je zakončenou věží nad prosotrama s výstavou 
loutek pinocchia a jeho přátel. Celý areál pro-
pojue budova „interaktivní stezky“ ve které se 
skýtá i kavárna a informativní zázemí knihovny. 
Do knihovny lzde sjet z horních pater „mostu“ 
pomocí výtahu či únikového schodiště. Nebo 
pči jarních či teplých dnech lzde projít venkovní 
částí těsně nad korytem řeky. V prostředním pa-
tře súpojovacího „mostu“ je umístěna venkovní 
teráska restaurace y kavárny.

Kavárna je zásobována z východní strany řeky 
oproti restauraci na protilehlé západní straně 
koryta.

Konečně se dostáváme na západní stranu sa-
mostatně stojící knihovny. Knihovna ale stojí na 
skeletovém systému podzemní části knihovny, 
bookshopu a podzemních garáží. Knihovna je 
pouze natočena o 90°, tudíž je zachovaná stejná 
rozteč a umístění sloupů po celé výšce pěti-pat-
rové knihovny. 

Otázka vyztužení sloupů z důvodu velkého stá-
lehé zatížení od knihovny je vyřešena  zesílením 
sloupů.

VIZUALIZACE EXTERIÉRU 2
POHLED NA FASÁDU KNIHOVNY 
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SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI BUDOVOU INTERAK-
TIVNÍ STEZKY A VÝSTAVNÍ GALERIE

Pomocí tohoto můsku se mohou děti i rodiče 
dostat na protější stranu areálu do výstavní gale-
rie. 

Spojení jednotlivých budov je tvořena v několika 
vertikálních úrovních, což vytváří z pohledu dětí 
kreativní prostory interaktivní stezky a zároveň 
dodává celému komplexu váhu na celkovém do-
jmu co se týká lehkosti a vzdušnosti jednotlivých 
budov. 

Rodiče vychutnávající kávu na venkovních terás-
kách přímo nad korytem řeky interaktivní stezky 
mohou děti pozorovat v jejich bezprostřední 
akci zdolávající nástrahy či úkoly „Pinocchiova 
dětského světa“. To je umožněno také částečně 
díky proskleným rampám v 1NP a 2NP budovy 
přes řeku.

Zdolání velké vzdálenosti mezi protilehlými 
břehy napomáhá překlenout vazník z nerezové 
oceli. Tato část „mostu“ je kotvena k obou pro-
tilehlým stranám budov. Na východní straně je 
to budova staré papírny navazující na spojovací 
můstek a na straně druhé věž z informacemi a 
vertikálními komunikacemi do podzemních ga-
ráží či bookshopu.

SKLENĚNÁ FASÁDA  
„MOSTU“

Fasáda je vyskládána po-
mocí skleněných panelů 
o velikosti 3x4,5 m

GRANIT SUNSETGEIBE - 
TMAVÁ 

Žulová podlaha exteriéru 
knihovny zachovává pří-
rodní vzhled v návaznosti 
na okolní parter

VAZNÍK Z NEREZOVÉ 
OCELI

Spojovací můstek mezi 
výstavní galerií věže nava-
zující na původní budovu 
papírny

LED.DIODY PO OBVODU 
ZÁBRADLÍ KNIHOVNY

PROSKLENÉ PODDESTY 
NA VENKOVNÍ TERASE

Částečně prosklené po-
desty díky dobré pevnosti 
skla v tlaku. Objekt také 
získává vysoké hodnoty 
na prosvětlení celého 
„mostu“.

HLINÍKOVÉ ZÁBRADLÍ

Zábradlí je v celém objek-
tu řešeno pomocí nere-
zové oceli. Jednak kvůli 
větší vlhkosti vzduchu v 
blízkosti řeky a také kvůli 
dobré bezúdržnosti.

OCELOVÝ VAZNÍK
         „MOSTU“ 

VIZUALIZACE EXTERIÉRU 3 
PRŮHLED MEZI KNIHOVNOU A MOSTEM 
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SKELETOVÝ SYSTÉM 
VČETNĚ ODKRYTÝCH 
PRŮVLAKŮ

DŘEVĚNÉ KNIHOVNY 

Na venkovnívh teráskách 
jsou umístěny též dřevě-
né knihovničky s možnos-
tí zakoupení ve vedlejším 
Bookshopu či  četby 
přímo na místě

GLASSILED 

Systém osvětlení - LED-
diodový nápis svítící v 
noci

„CHÚC“ 

Vertikální komunikační 
jádro plnící požadavky

CORTENOVÉ PLECHY 

Krytí pruvlaku přesahuje i 
do venkovních teras

SKLO

Skleněná fasáda vysklá-
daná s panelů o velikosti  
3 x 4,5 m

„ŘEZOPOHLEDOVÉ„ ZOBRAZENÍ HLAVNÍ BUDO-
VY KNIHOVNY

Na této vizualizaci je znázorněno jak  materiá-
lové použití, tak i konstrukčí systém knihovny. 
V 1PP můžeme vidět použití rámu kryjících prů-
vlaky a sloupy. Rámy vystupují na předzahrádku 
knihovny, na které si lidé mohou číst a eventuel-
ně knihu zakoupit v tzv. Bookshopu.

Skrz skleněnou východní a a severní fasádu 
můžeme vidět dva světlíky - atria, jež osvětlují 
schodištové vertikální komunikace. Schodistě 
jsou navrženy též v trojúhelníkovém tvaru a za-
věšeny jsou o skeletový systém sloupů, jednot-
livé mezipodesty jsou do sloupů přímo kotveny. 
Knihovna je natočena o 45°, což umožňuje do-
držet stejnou rozteč sloupů podzemní garáže i 
do ostatních pater knihovny.  Všechny podzemní 
části jsou řešeny jako „bílá vana“.

Rozsáhlý interiér knihovny dosahující v kratší 
straně cca 40 m a v dělší přes 90 m je rozdělen 
na několik částí. Na severní straně se nachází 
čtecí část hlavně s dětskou literaturou. Na jižní 
straně se nachází studijní „koutek“ s velkými 
stoly, počítači a knihami s odbornou literaturou. 
Dále na jižní straně pokračují prostory booksho-
pu, které jsou v exteriérové části striktně oddě-
leny cortenovým plechem od venkovní čítárny. 
Nedochází tak samovolnému pohybu lidí mezi 
venkovní čítarnou a knihami k možnosti zakou-
pení. Pomocí schodů umístěných hned za cor-
tenovým plechem či blízkého výtahu se můžete 
dostat do kavárny či ostatních pater knihovny. 
Podobně funkční rozdělení je použito i v nadze-
mích patrech celé budovy knihovny.

VIZUALIZACE EXTERIÉRU 4 
NOČNÍ POHLED NA KNIHOVNU
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CORTENOVÉ PLECHY

Použity stejný design jako 
v interaktivní stezce „v 
břiše velryby“ 
V dalším projektovém 
stupni budou hrany ple-
chu  do výše 2,1 m kryty 
silikonovou ochrannou 
lištou.  

PTFE - EPOXY 

Polyepoxidová stěrka s 
potiskem - Pinocchio v 
kresbách

ANGEL VIEW - 
KNIHOVNA

NAPÍNANÝ STROPNÍ 
PODHLED (FÓLIE Z  PVC) 
BARRISOL

Tento materiál umožní 
vytvořit odrazný dojem 
stropu interiéru díky zrca-
dlovému povrchu

BIO -KŮŽE

Sedací soupravy v pravé 
kůži koňakového zbar-
vení doplňující interiér 
knihovny 

„CORTEN“

Krytí průvlaku systémem 
rámu z cortenových 
plechů, řešeno jako imi-
tace pomocí nástřiku na 
hliníkový plech.
Zde odkrytý sloup pro 
přiznání konstrukčního 
systému knihovny.

CEMENTOVÁ STĚRKA

Rameno trojúhelníkové-
ho schodiště vedoucí do 
posledního podzemního 
patra knihovny.

INTERIÉR KNIHOVNY SE  SKRYTÝMI PRŮVLAKY A 
SLOUPY

Pohled do interiéru knohovny nabízí návštěvní-
kum nevšední a neodolatelný zážitek. Knihov-
na vytváří příjemný a útulný pocit pro všechny 
věkové kategorie návštěvníků. Mladší, pro které 
je knohovna navržena v první řadě ,si najdou 
pohádkové knížky ve většině stojanůknihovny. 
Buď v podélných stojanech stojících po celém 
obvodě knihovny, nebo v menších stojanech, 
které jsou integrovány do konstrukce skrytých 
průvlaků. 

Tato konstrukce je navržena ve stejném stylu 
jako interaktivní stezka v bříse velryby, aby si 
děti stále připadaly jako v pohádkovém světě i 
při čtšní knížky. Na jedné straně těchto příčných 
rámu může si může návštěvník vybrat knížku a 
na opačné straně konstrukce si může lehnout 
a vychutnat si každou stránku v neomezeném 
čase a světle. Když si děti chtějí hrát knižní hry 
například, mohou si sednout na vyznačená 
místa na zemi - „dětský koutek“. Kruhová místa, 
která jsou viditelné díky zabudovaným světel-
ným diodám v zemi či halogenů ve stropě. Rodi-
če si tak můžou v klidu odpočinout na sedacích 
soupravách a stále mít své ratolesti na očích. 
Staršínávštěvníci si tak mohou sednout na již 
zmiňované integrované „lehátka“ a číst knihu ci 
si jednoduše nerozsvít, natáhnout se a vyrelaxo-
vat.

VIZUALIZACE INTERIÉRU 1
V KNIHOVNĚ 1PP
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ANGLE VIEW - KNIHOVNA

CORTENOVÉ PLECHY

Použitý stejný design jako 
v interaktivní stezce „v 
břiše velryby“. 
V dalším projektovém 
stupni budou hrany ple-
chu  do výše 2,1 m kryty 
silikonovou ochrannou 
lištou. 

PTFE - EPOXY 

Polyepoxidová stěrka s 
potiskem - Pinocchio v 
kresbách

CORTENOVÉ PLECHY

Detailní pohled na rastr 
cortenových plechů jež 
reaguje na kruhy typu 
„Vesico Piscis“.

NAPÍNANÝ STROPNÍ 
PODHLED (FÓLIE Z  PVC) 
BARRISOL

Tento materiál umožní 
vytvořit odrazný dojem 
stropu interiéru díky zrca-
dlovému povrchu

DŘEVO

Odpočinkové sedačky  
s dřevěným povrchem 
umožnůjící odkrytí boční-
ho panelu a vytažení tzv 
fett bagů. Materiál reagu-
je na protilehlé dřevěné 
knihovničky. 

SKLO S VYSOKOU ODRA-
ZIVOSTÍ 

Výhled na villu garzoni s 
krze sklo s exteriérovým 
nástřikem plnící vysokou 
odrazivost skla.

INTERIÉR PODZEMNÍ ČÁSTI KNIHOVNY,  TZV. 
„DĚTSKÝ KOUTEK“

Z pohledu z okna se nám skýtá nádherný po-
hled na Villu Garzoni a její kopcovité okolí. 

„Oblouková“  konstrukce je navržena ve stejném 
stylu jako interaktivní stezka v břise velryby. 
Na jedné straně těchto příčných rámu si může 
návštěvník vybrat knížku a na opačné straně 
konstrukce si může lehnout a vychutnat si kaž-
dou stránku v neomezeném čase a světle. Když 
si děti chtějí hrát knižní hry například, mohou 
si sednout na vyznačené kruhové místa, která 
jsou osvětlena pomocí LED-diod či halogenu a 
rodiče si můžou v klidu odpočinout na sedacích 
soupravách, či si jednoduše nerozsvít a natáh-
nout se.

Schodiště je zde opatřena kruhovými osvětle-
nými úchytnými kroužky na jenotlivých bodech 
schodiště skrze skleněné zábradlí s nerezovým 
madlem (zábradlím).

VIZUALIZACE INTERIÉRU 2
POHLED Z 1PP KNIHOVNY NA VILLU GARZONI
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UVNITŘ VELRYBY

V jedné části příběhu Pinocchio-
vých dobrodružství se Pinocchio 
snaží najít Geppetta, který uvízl v 
břiše velryby. Pinocchio nakonec 
Geppetta uvnitř velryby zdárně ob-
jeví a oba pak vymýšlejí, jak přelstít 
velrybu, aby mohli uniknout ven. 

V každé verzi zpracování Pinocchio-
va příběhu je tento nezvyklý prostor 
vyobrazen velmi působivě. Já jsem 
ho využila jako motiv, který se opa-
kuje v budově papírny i knihovny. 
Tímto motivem je svislý prvek z 
cortenového nebo hliníkového 
perforovaného plechu o tloušťce 
jednoho centimetru, ve kterém je 
vyříznuta křivka simulující vnitřek vel-
ryby. Tento svislý prvek se opakuje, 
motiv vyřízlé křivky však není vždy 
stejný. 

V knihovně slouží tyto prvky k zakrytí 
sloupů a průvlaků. Zároveň jsou mezi 
jednotlivými prvky ukryty poličky 
s knížkami či z nich vybíhá křivka 
čtecího lehátka/křesla. 

V továrně jsou tyto prvky rozmístěny 
mezi stávající úzká vysoká okna, 
která vytvářejí díky svým tvarům a 
perforování hru světla a stínů.
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CORTENOVÉ PLECHY

Rámy jsou integrované 
mezi oblouková okna 
staré budovy továrny. 
Dochází tak k citlivé kon-
verzi staré budovy a nové 
funkce interaktivní stezky.
V dalším projektovém 
stupni budou hrany ple-
chu  do výše 2,1 m kryty 
silikonovou ochrannou 
lištou. 

PRISKYŘICOVÁ PODLAHA  

Podlaha s integrovanými 
světelnými zdrojy (bo-
dovkami) pro naznačení 
a vymezení „závodních 
drah“ interaktivní stezky

PŮVODNÍ CIHLY

Zděná fasáda staré továr-
ny pronikající i do interié-
ru budovy

SCHODY S PROTISKLUZO-
VOU ÚPRAVOU

Schodišťová komunikace 
a bezpečnostní zábradlí  

TEXTIL

Provaz jako „vertikální 
komunikace“ pro odváž-
né účastníky interaktivní 
stezky plnící úkoly

„UVNITŘ VELYRYBY“

Uvnitř staré továrny na papíry se nachází část 
interaktivní stezky jež má připomínat prostředí 
uvnitř břicha velryby. Inspirace pochází přímo z 
příběhu o Pinocchiovi. Interiér materiálově ply-
nule navazuje na exteriér staré papírny a jemně 
ho doplňuje. 

Na podlaze je použitá litá priskyřice. Oblouková 
okna staré továrny jsou lemovány po obou stra-
nách  již zmiňovanými rámy, co kryjí průvlaky v 
podzemním patře knihovny. V zadní části továr-
ny je ponechána cihelná fasáda, tudíž si pozoro-
vatel může vychutnat atmosféru původní i nové 
navrhované zástavby naráz.

Priskyřicová podlaha je opatřena integrovanými 
světelnými LED-diodami, které vytváří pomyslné 
závodní dráhy pro lepší orientaci dětí v prostoru.

UVNITŘ VELRYBY

V jedné části příběhu Pinocchiových dobrod-
ružství se Pinocchio snaží najít Geppetta, který 
uvízl v břiše velryby. Pinocchio nakonec Geppet-
ta uvnitř velryby zdárně objeví a oba pak vy-
mýšlejí, jak přelstít velrybu, aby mohli uniknout 
ven. 

V každé verzi zpracování Pinocchiova příběhu 
je tento nezvyklý prostor vyobrazen velmi půso-
bivě. Já jsem ho využila jako motiv, který se 
opakuje v budově papírny i knihovny. Tímto 
motivem je svislý prvek z cortenového nebo 
hliníkového perforovaného plechu o tloušťce 
jednoho centimetru, ve kterém je vyříznuta křiv-
ka simulující vnitřek velryby. Tento svislý prvek 
se opakuje, motiv vyřízlé křivky však není vždy 
stejný. 

V knihovně slouží tyto prvky k zakrytí sloupů a 
průvlaků. Zároveň jsou mezi jednotlivými prvky 
ukryty poličky s knížkami či z nich vybíhá křivka 
čtecího lehátka/křesla. 

V továrně jsou tyto prvky rozmístěny mezi stáv-
ající úzká vysoká okna, která vytvářejí díky svým 
tvarům a perforování hru světla a stínů.

VIZUALIZACE INTERIÉRU 3 
“V BŘIŠE VELRYBY”
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C.8 ARCHITEKTONICKÝ DETAIL

ARCHITEKTONICKÝ DETAIL
TROJÚHELNÍKOVÉ SCHODIŠTĚ V KNIHOVNĚ

1:
10

1:
75

1:
75

SKLA JSOU CHYCENA DO PODESTY
PŘES NEREZOVÉ TERČE.
ZÁBRANU PAK TVOŘÍ POUZE SAMOTNÉ
SKLO BEZ SLOUPKŮ. NA TENTO SYSTÉM
JSOU POUŽITA SKLA LEPENÁ A
ZÁROVEŇ TVRZENÁ VE SKLADBĚ 2 X
8MM SKLA + FOLIE. HORNÍ HRANA SKLA
ZŮSTÁVÁ  ČISTÁ.

KOTVENÍ ZÁBRADLÍ DO ŽB RAMEN
A PODEST POMOCÍ KOTEV
HILTI KWIK BOLT 3
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D. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA
Zadání diplomové práce vychází z mezinárodní architektonické soutěže organizované YAC (Young architects competitions). Pinocchiova dětská knihovna si klade za cíl vytvořit výjimečnou 
architekturu, oživit jednu z nejznámějších pohádek. Má být manifestem architektury pro děti, umožnit jim vnímat prostor s radostí, nechat je objevovat, zažít, rozvíjet. 

Lokalita se nachází v italském městě Collodi v provincii Lucca v Toskánsku. Vymezená hranice pozemku určeného k zástavbě má rozlozhu  18 300m2. Pozemek se nachází na obou březích řeky 
Torrente Pescia di Collodi a jeho součástí je historická budova továrny, která dříve sloužila jako výrobna papíru. Dle zadání se budova továrny nesmí zbourat, ale je umožněno ji renovovat a 
případně hmotově nastavit či vnitřně členit. Nové intervence mohou zastavět až 9 000m2 plochy pozemku.

Knihovna
 V požadavcích programu je knihovna o minimální požadované podlahové ploše 4 000m2. Prostor knihovny je věnován pohádkám Pinocchia, Malého prince, Petr Pana, Alenky v říši divů a 
dalších. Knížky poskytne sbírka Nadace Collodi. Moje knihovna o půdorysných rozměrech nadzemní části 29x29m s pěti nadzemními podlažími a dvěmi podzemními podlažími, z nichž jedno je 
otevřené směrem k řece a kde se nacházejí čtenářské terasy s výhledem na Villu Garzoni a městečko Collodi nad ní, dosáhla hrubé podlažní plochy 5400m2. Nadzemní část knihovny navazuje 
na skeletový systém podzemního podlaží, vnější obrys nadzemní části je však natočen o 45 stupňů oproti podzemnímu podlaží. Ve stavbě se opakuje motiv trojúhelníku v půdorysných tvarech 
schodiště, v otvorech ve stropních deskách pro osvětlení přirozeným světlem shora, ve tvaru pracovních stolů a sedacího nábytku, apod. V podzemním patře vybíhají z půdorysu čtenářské ter-
asy nad řekou. Jsou mezi sebou opticky odděleny hliníkovými perforovanými svislými plechy, které navazují na totožné pláty plechu v interiéru tohoto podlaží a které zakrývají průvlaky a vytváří 
dojem hravého organického prostoru. 

Workshop prostory
Prostor věnovaný hře a experimentálnímu objevování. Za pomoci animátorů, umělců a ilustrátorů zažijí děti pohádky na vlastní kůži. Minimální požadovaná plocha 200m2. V mém návrhu jsem 
tento požadavek programu rozdělila do dvou funkcí. Jednou jsou workshop prostory ve smyslu dílny. Místnost přizpůsobitelná a členitelná na tři menší místnosti podle konkrétních napláno-
vaných akcí a workshopů. Bezprostřední kontakt se zahradou, do které lze vyjít a tvořit venku. Dosažená hrubá podlažní plocha 270m2.

Pinocchiova cesta
Druhou část bodu programu - workshop jsem nazvala Pinocchiova cesta. Každé dítě se stane Pinocchiem a zažije si jeho pohádkový příběh na vlastní kůži. Cesta začíná na začátku mostu ve 
2NP nakloněnou rovinou stoupající ve hmotě mostu. Obsahuje hravé prvky jako lana na přitahování, horolezecké úchopy pro šplhání, lanovou síť, odpočinkové podesty, průhledy na řeku pod 
mostem. Za vrcholem, přes který není záměrně vidět, je skluzavka a pokračování cesty. Tato nakloněná rovina se všemi prvky pro hraní představuje Pinocchiovu cestu, když ho Gepetto poslal 
do školy, ale on se nechal zlákat do Legrandova, kde si užíval a hrál s ostatními dětmi. 
V další části skáče Pinocchio z útesu do moře, což simuluje skok z převýšení 1,5m do měkké podložky v místě, kde se hmota mostu napojuje na budovu továrny. V horním patře továrny se pak 
děti ocitají v břiše velryby. Mezi vysokými okny továrny jsou umístěny Cortenové perforované plechy s vyřízlou křivkou, jejíž tvar se na jednotlivých plátech odlišuje. To simuluje prostor mezi žeb-
ry velryby, kde se Pinocchio ocitl, když se snažil najít Gepetta. Ve spodním patře továrny je dětem umožněno zkusit si výrobu ručního papíru, protože papír se v továrně dříve vyráběl a protože 
Pinocchio v této fázi cesty již pilně chodil do školy. Závěrem cesty je domek, který navazuje na továrnu a který představuje Gepettovu dílnu a výrobnu loutek. 

Kavárna 
Minimální požadovaná plocha 400m2. Kavárna se rozprostírá v několika patrech mostu a poskytuje nádherný výhled na Villu Garzoni a město Collodi nad ní. Umožňuje i venkovní posezení na 
plošině uvnitř mostu v prostoru vyřízlého trojúhelníku ve fasádě. Její dvě horní patra jsou obsluhovány ze zázemí v horním patře mostu a dolní dvě patra ze spodní části poblíž továrny. Dosažená 
plocha činí přibližně 700m2. 

Galerie – výstavní prostory
Galerie o minimální požadované ploše 2000m2 se nachází naproti budově továrny. Poskytuje prostory pro vystavení ilustrací a jiných instalací ze sbírek Collodi Foundation. Spodní dvě patra jsou 
vymezena pro stálou expozici, v horním patře je oddělená dočasná expozice. Ve spodním patře se nachází i informační pult a obchod s dárkovými předměty. 

Auditorium 
Auditorium má sloužit k prezentacím, vystoupením a konferencím. Min. 200 sedadel. Auditorium jsem umístila do 3NP v budově galerie.

Media-space
Media space pro virtuální realitu, iluzivní projekce, apod. Nachází se v západní části budovy galerie, ve „třech věžích“, kde se konstrukční modul zdánlivě rozpadá a vybočuje z jasné pravoúhlé 
sítě. Min. požadavek na plochu 400m2 byl splněn navrženou plochou 620m2. 

Parkování
Požadavek na 250 parkovacích míst je řešen ve dvou podzemních podlažích pod knihovnou a mostem. Z horního patra garáží lze vyjít na ochoz podel břehu řeky nebo přímo vstoupit do pros-
toru recepce a koupě lístků, který zároveň slouží jako knihkupectví a navazuje na podzemní část knihovny. 



31

TECHNICKÁ ZPRÁVA

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, ZALOŽENÍ

V celém návrhu se v jednotlivých budovách vychází z jednotného modulu 8,3m, který od-
povídá šířce stávající budovy továrny. Tento modul zajišťuje vhodné rozpětí pro stropní kon-
strukce, dostatečné světlé rozpětí stropů pro jednotlivé místnosti a odpovídá i logickému 
členění v podzemních částech pro prakování třech automobilů v jednom modulu mezi 
sloupy. Vzhledem k propojenosti jednotlivých objektů bylo nutné sjednotit všechny objekty v 
určitých podlažích i výškově. Budovy knihovny, galerie, i mostu (tudíž všechny objekty nově 
budované) využívají shodnou konstrukční výšku pro nadzemní podlaží 4,5m. 

Knihovna
Knihovna o půdorysných rozměrech nadzemní části 29x29m s pěti nadzemními podlažími a 
dvěmi podzemními podlažími navazuje na systém sloupů v podzemních částech. Konstrukce 
je železobetonová monolitická s konstrukční výškou 4,5m pro nadzemní podlaží, dále 3,8m 
pro první podzemní podlaží a 3m pro druhé podzemní (technické) podlaží. Skleněný fasádní 
systém je kotven ke stropním deskám konstrukce. 

Galerie 
Galerie je tvořena třemi nadzemními podlažími s konstrukční výškou 4,5m a jedním 
podzemním technickým podlažím s konstrukční výškou 3,8m. Budova galerie, kde se nachází 
i workshop místnosti, media space a auditorium je konstrukčně řešena jako ocelový skelet s 
rozpětím 8,3m. Sloupy jsou předběžně navrženy z válcovaných profilů HEB 300, stropní deska 
pak jako ocelobetonová spřažená na systému průvlaků (IPE 450) a stropnic po 2 metrech z 
válcovaných profilů IPE 270. Tento skelet umožňuje umisťovat a přemisťovat příčky mezi sloupy 
skeletu podle aktuálních potřeb stálé i dočasné expozice, workshopů a media space. Fasád-
ní systém je lehký skleněný obvodový plášť kotvený ke stopním deskám nosné kosntrukce. 

Most
Most je tvořen ocelovou konstrukcí, kde části nad podzemními podlažími odpovídají mod-
ulu 8,3m. Rozpon střešní konstrukce v části nad řekou je 38 metrů a stropní desku spolu s 
nakloněnou rovinou vynáší příhradový nosník s proměnnou výškou. Ztužení celého mostu 
napomáhají železobetonové na sebe kolmé stěny tvořící jádro s výtahy, schodištěm a hyg. 
zázemím v západní části mostu. Tyto stěny pomáhají přenést vodorovnou složku síly vznikající 
v podpoře od nakloněné roviny. Svislé síly přenášejí piloty opřené do únosného podloží pod 
úrovní stávajícího koryta řeky. 

Továrna
Galerie je spojena ve 3NP spojovacím můstkem se stávající budovou továrny. Budova 
továrny je renovována a nově je v ní umístěna stropní deska, která respektuje členění oken 
na fasádě a proto se nachází ve výšce 6m. Stávající širší část továrny slouží jako komunikační 
jádro a pomáhá navázat výškové úrovně spojovacího můstku, nového mostu a širší části 
továrny ve výšce 9m. Nové stropní konstrukce jsou z podepřeny ocelovými nosníky. Povrch 
podlah v části továrny je vylit epoxidovou pryskiřičnou stěrkou připomnající barevně sku-
tečnou přírodní pryskyřici (viz interiérový render). 

OSVĚTLENÍ
Přirozené osvětlení všech navžených budov zajišťují prosklené fasády, zvláštní důraz byl kladen 
na dostatečné osvětlení knihovny severním přirozeným světlem a světlem ze střešních světlíků. 
Vzhledem k umístění řešeného pozemku v jižní části Evropy a tím pádem jiným klimatickým 
podmínkám bylo nutno vyřešit odstínění jižních a západních prosklených fasád. Budova 
knihovny je z jižní a západní strany stíněna předsazenou fasádou, kterou představují lehké 
rámy s vypnutou membránou Serge Ferrari typu Soltis FT 381. Tento typ membrány jsem zvolila 
z toho důvodu, že díky svému perforování propouští dostatek přirozeného světla do interiéru 
knihovny a zabraňuje při tom přesvícení a nepříjemnému přímému odrazu světla při čtení. 
Umožňuje však nerušený výhled z knihovny. Tato membrána zároveň umožňuje potisk, který je 
využit pro nátisk obrázku Pinocchia a názvu knihovny. Na východní straně fasády jsou navrže-
na skla s funkčním povlakem pro vysokou světelnou reflexi. Stejný typ membrány jako na 
předsazené fasádě knihovny je použit i v galerii, kde je natažen v interiéru mezi nosnými oce-
lovými sloupy. Opět zabraňuji přesvícení interiéru a napomáhám ochraně sbírek před přímým 
slunečním svitem. V media space se může na membránu promítat. 

TZB
V každém objektu je v podzemní části technická místnost obsahující strojovnu vzduchotech-
niky a další technické vybavení potřebné k provotu budovy. Budova galerie i knihovny je 
vytápěna elektrickým podlahovým topením, které je i nejšetrnější k umístěným exponátům. 
Všechny objekty jsou klimatizovány. Pro svislý rozvod VZT jsou v každém objektu umístěny 
dostatečně velké instalační šachty. 

POŽÁRNÍ OCHRANA
V projektu byly navrženy chráněné únikové cesty za účelem zajištění včasné a bezpečné 
evakuace všech osob z požárem zasaženého objektu. Vzhledem ke skutečnosti, že všechny 
navržené objekty nepřekročí výšku 22,5m, stačí navrhnout pro každý objekt jednu chráněnou 
únikovou cestu typu A. Ocelové konstrukce jsou natřeny protipožárním nátěrem. 
Všechny navržené výtahy splňují rozměrově požadavky na evakuační výtahy. Evakuační 
výtahy jsou napojeny na dieselový agregát, který jim umožní fungovat i v případě výpadku 
elektřiny. 

DOPRAVA, ZÁSOBOVÁNÍ
U hlavní příjezdové komunikace většiny návštěvníků je navrženo podzemní parkování ve dvou 
podzemních podlažích. Zásobování pod objektem knihovny a mostu je řešeno v 1PP, kde je 
umožněno zastavit zásobovacímu vozu přímo u skladovacích prostor se služebním výtahem. U 
budovy galerie je přistavena nákladní zdvihací plošina, která umožňuje zásobovat technické 
podzemní podlaží. 

POVRCHY V INTERIERU 
V budově knihovny i galerie jsou použity podhledy z napínané fólie Barrisol se zrcadlovým 
povrchem. V interiéru jsou použity prvky ze svislých cortenových a hliníkových perforovaných 
plechů s vyřízlou organickou linkou simulující prostor uvnitř velryby. Zároveň kryjí tyto plechy 
sloupy a průvlaky v 1PP knihovny a vytvářejí taky prostory pro malé knihovny a čtecí lehátka.  
V dalším projektovém stupni budou hrany plechu do výše 2,1m kryty silikonovou ochrannou 
lištou. 


