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Na dnešní den Wien TU má počet 
studentů kolem 26000. Pro jejich 
potřeby slouží univerzitní knihovna 
s čistou podlahovou plochou 9506 
m2. Knihovna byl postavena v 
roce 1987 a má k dispozici 1 
500 000 tištěných médií, 140 
000 elektronických knih a 700 
pracovních stolu. Zároveň knihovna 
disponuje největší sbírkou technické 
literatury v Rakousku, nicméně v 
knihovně samotné je uskladněna jen 
malá část.

Stávající budova knihovny má 
základní vybavenost jako volný 
výběr, openspace pro samostudium, 
přednáškové místnost, administrace 
a kanceláře pracovníků knihovny. 
Na dnešní den administrace 
knihovny je jistá, že knihovna 
měla by rozšířit stávající program 
o modernější funkce, nabízet 
návštěvníkům mimo klasické i jiné 
způsoby výuky opřené na soudobý 
technologický pokrok. 

Na dnešní den knihovna má 
několik výrazných problému k 
řešení. Jedním z nich je nedostatek 
různorodých výukových prostoru s 
různým stupněm intimity. Dnešní 
openspace není nijak speciálně 
řešen akusticky ani není dělen na 
dílčí části. Je to jeden prostor, ve 
kterém každý slyší, co se odehrává 
na druhým konci. Zároveň 
nedostatek zasedáních/výukových 
místnosti děla skupinovou výuku 
nepohodlnou pro ostatní uživatele.
K tomu knihovna skoro nemá 
žádné odpočinková místa a 

zastaralost vnitřního vybavení děla 
ji méně atraktivní a komfortní pro 
užívání. Nemá taktéž skoro žádné 
společenské funkce, a tak i při 
skvělým umístění v srdci města je 
jen úzce zapojena do jeho života.  
Dalším problémem je daleko 
větší počet návštěvníků, než 
knihovna je schopná pojmout. Svoji 
centrální polohou knihovna láká 
nejen studenty, ale je i zajímavou 
zastávkou i pro obyvatele města. 
Docela často se stává, že 
návštěvník prostě není schopny si 
nějaké místo na posezení sehnat, 
protože je knihovna plna. 

Knihovna bohužel nemá možnost 
dalšího vertikálního růstu kvůli 
existujícím regulacím města. Na 
výběr zůstává jen drobeni stávající 
prostoru, rozšíření programu cenou 
radikálního zmenšení stávajících 
funkci nebo dostavba nové budovy 
knihovny. 

V případě výběru dostavby původní 
knihovna na možnost zachovat 
svoji klasickou a reprezentační 
funkci, přemístit část funkci do nové 
budovy a tím vytvořit více velkorysé 
prostory uvnitř. Nedostatek intimity 
a akustika dá se vyřešit pomoci 
drobných internetových úprav, 
stejně jako obnovení mobiliáře. 
Nová knihovna nabídne potřebný 
prostor pro odpočinek, mediální a 
technologické, společenské funkce, 
čímž vytvoří nový přitažlivý bod na 
Karlsplatz. 

V současné době ve Vídni 
existuje určitý požadavek na 
reorganizaci některých přilehlých 
zón Ringstraße, zlepšení veřejných 
prostor, parku a zahuštění této 
části města s využitím pro kulturní 
stavby. Historický centrum mělo 
by fungovat nejen jako muzeum 
pod širým nebem, ale taky byt i 
dostatečně přitažlivým bodem pro 
obyvatele města každodenně v 
průběhu celého dne. Pro ověření 
možnosti zahuštění centru byl 
vytvořen Masterplán Glacis, který 
má charakter studie. Hlavním 
obsahem dokumentu je vyčlenění 
zón v okruhu Ringstraße, které by 
mohli nést větší přínos, byt více 
začleněny do městské struktury 
sociálně a urbanisticky. Taktéž 
popisuje stávající problémy a 
formuluje cíle pro dosazeni v 
budoucnu, stanovuje hlavní osy a 
znakové stavby jako orientační body 
ke kterým nové stavby měly by byt 
ohleduplné a respektující, stanovuje 
charakter území. 

Vytvoření Masterplánů Glacis jen 
potvrzuje skutečnost že nové a nové 
stavby vznikají v historickém jádru. 
Každá generace má právo zanechat 
vlastní stopu v materii města. Pokud 
ale tento zásah má byt úspěšný, měl 
by byt řízeny a odpovídat předem 
stanoveným cílům. 

Dnešní regulační plán nepovoluje 
výstavbu v této lokalitě. Nicméně je 
pohyblivý a časem se muže změnit. 
Svojí prací chci vnést přínos do 
otevřené diskuse o zahuštění centru 
Vídně.
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1.   Kavárna
2.   Zázemí kavárny 
3.   Odpočinková místnost 
       pracovníku kavárny  
4.   Hyg. zařízeni  
5.   Šatny -odkládací skříňky  
6.   Informace
7.   Lounge
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8.   Kuchyňka 
9. Hyg. zařízeni  
10. Podpora strat-upu
11. Výuková místnost 
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13. Lounge
14. Materiálová knihovna
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16. Mediální dílny a 
      laboratoř vizualizace dat
17. Výuková místnost  
18. Mala promítací místnost  
19. Hyg. zařízeni  
20. Fablab
21. Počítačová místnost 
22. Lounge
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23. Kanceláře pracovníku knihovny 
24. Kuchyňka 
25. Přednášková místnost 
26. Hyg. zařízeni    
27. Lounge
28. Ping pong
29. Mediatéka
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30. Auditorium
31. Příprava účastníku
32. Hyg. zařízeni  
33. Reprezentační galerie 
      Wien TU
34. Lounge
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37. Hyg. zařízeni  
38. Sadové zázemí 
39. Terasa 
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