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Knihovna na mořském pobřeží
Příspěvek přibližuje ideu a návrh knihovny na
východním pobřeží Číny, jejíž hlavním cílem je
vytvořit klidný prostor pro rozjímání na břehu
oceánu. ❚ This article outlines the idea and
design of a library on the east coast of China;
its main purpose is to create a serene space for
meditation on the ocean shore.
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SEASHORE LIBRARY

Asi tři hodiny cesty od Pekingu se
doslova na břehu Východočínského
moře nachází na místní poměry netra
diční knihovna. Společně s nedalekou
kaplí (více v článku Kaple na pobřeží
v Beton TKS 1/2017 – pozn. red.) a dal
šími kulturními a volnočasovými objekty
této rekreační oblasti Pochajské zátoky
(Bohai Bay) chce být protipólem k stá
le masivnější městské výstavbě a na
výkon orientovanému životnímu stylu.
Cílem autorů bylo vytvořit v souladu
s přírodou prostor vhodný ke zklidnění
a soustředěnému rozjímání. Jak přizna
li architekti z Vector Architects: „Zvenčí možná knihovna vypadá jako zvětralý kámen, který je však čistý a pevný,
ale její návštěva umožní hluboké prožitky,“ a dodávají, „při vstupu do prostoru
začne člověk cítit a vnímat světlo, vánek a zvuk oceánu. V tomto prostoru
může každý zpomalit své životní tempo
a poddat se svým pocitům.“

Při návrhu knihovny byla hlavní po
zornost věnována prostoru a jeho mož
nostem a omezením ve vztahu k pohy
bu lidí a současně i k pohybu slunce
a jeho paprsků, a tím k proměně svět
la v průběhu dne, k proudění vzdu
chu a k jedinečné vyhlídce na moře.
U každé z místností architekti promýš
leli a definovali, jakým způsobem bude
do daného prostoru vstupovat světlo,
proudit vzduch a jak se v něm bude
„ozývat“ oceán.
Výsledkem je monolitický železobe
tonový dvoupodlažní objekt orientovaný
rovnoběžně s pobřežím oceánu. Hlav
ní a největší prostor zaujímá stupňovitá
čítárna, jejíž zadní stěna čtvrtobloukem
plynule přechází ve stropní desku. Na ni
navazují další místnosti – meditační pro
stor, místnost pro setkávání a společné
aktivity, bar a odpočívárna.
Monolitické železobetonové stěny
knihovny jsou ponechány s otiskem
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