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Prof.dr.ir. Henri Achten 

 

 

Bc. Veranika Osipava navrhla rozšíření knihovny TU Wien ve Vídni. Stávající budova knihovny TU 

Wien vyžaduje přehodnocení kvůli měnícím se funkčním požadavkům, požadavkům 

zaměstnanců a návštěvníků a také kvůli měnící se roli knihovny ve společnosti. Problémy 

současné budovy vysvětlila ředitelka knihovny a vedoucí čtenářských služeb. Veranika Osipava 

přišla s elegantním řešením pro rozšíření budovy vedle stávající budovy. Toto řešení umožňuje 

vytvoření nové specializované struktury, která odpovídá požadavkům knihovny 21. století a 

umožňuje renovovat stávající budovu mnohem jednoduššími a levnějšími zásahy. 

Univerzitní komplex TU Wien je hned za Ringem (Ring Strasse) obklopujícím historicky 

zachovalé centrum Vídně. Při pohledu z centra města tvoří budova knihovny soustavu bloků, 

které zasahují dále mezi Wiener Hauptstrasse a Operngasse. Nová budova sjednocuje severní 

stranu tohoto městského bloku. Budova je horizontálně uspořádána do tří hlavních vrstev, z 

nichž každá reaguje odlišným způsobem na okolí. Každá vrstva má také různá seskupení funkcí, 

která slouží různým skupinám návštěvníků. Střední a horní vrstva jsou připojeny ke stávající 

budově knihovny. Střecha je přístupná a nabízí výhled na St. Stephansdom v centru, secesní 

budovu na západě a Karlskirche na východě. 

Na rozdíl od stávající budovy knihovny je nová budova mnohem transparentnější. Fasádní 

úprava svým barevným provedením odpovídá funkčním prvkům interiéru. To vytváří živou 

fasádu, která dává budově svůj vlastní charakter. Vnitřní komunikace generuje cestu kde se 

před návštěvníkem  objevují  zařízení dostupná pro veřejnost. Prostory podporované 

zaměstnanci jsou většinou umístěny v západním křídle. Tam, kde se nové budovy připojují ke 

staré budově, přes most, má stará budova knihovny revidovanou vnitřní organizaci. 

Lze očekávat, že kombinace funkcí v nové budově povede k oživení celkového provozu nové 

knihovny pro různé skupiny návštěvníků - nejen studentů a zaměstnanců TU Wien. 
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Závěrem konstatují, že návrh Bc. Veranika Osipava je úspěšným rozšířením stávající budovy 

knihovny TU Wien. Na základě těchto úvah navrhuji absolvování diplomového projektu se 

známkou „B“. 

 

S úctou,  

 

 

 

 

Prof.dr.ir. Henri Achten 

 

 

 

 


