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BETONOVÁ KONSTRUKCE ROKU 2003: KNIHOVNA
A KU LTU R N Í C E NTR U M U N IVE RSIT Y V LLE I DA
VE ·PANùLSKU
Nová budova knihovny a kulturního centra
University v Lleida ve ·panûlsku získala
cenu Betonová konstrukce roku 2003.
SoutûÏní komise ve svém zdÛvodnûní
uvedla, Ïe se jedná o ukázku inovativního
architektonického a konstrukãního pﬁístupu
k návrhu v kombinaci s preciznû zvládnutou ﬁemeslnou prací, kde monolitick˘
beton hraje stûÏejní roli [1].

Finská architektonická tvorba vysokého
mezinárodního standardu spolu se ‰piãkov˘m technick˘m ﬁe‰ením návrhu konstrukce ukázala, Ïe peãliv˘ návrh a provedení
betonové konstrukce mÛÏe vyústit v trvanlivou a pohledovû atraktivní stavbu. Beton
je zde uÏit jako konstrukãní materiál a jeho
nezakryté povrchy mnohostrann˘m zpÛsobem modelují vnitﬁní prostﬁedí v‰ech ãástí
objektu.
Profesionální zvládnutí uÏití materiálu je
zﬁejmé z provedení betonové konstrukce.
Vnitﬁní prostor vymezen˘ a dûlen˘ betonov˘mi povrchy stûn a sloupÛ je charakteristick˘ svou strohostí. Hrubá ‰eì monolitic-

kého betonu v harmonickém kontrastu
s ostatními materiály pouÏit˘mi v interiéru,
napﬁ. dﬁevûn˘mi obklady, nab˘vá hrou
svûtla a stínÛ aÏ sochaﬁského v˘razu.
Universitní knihovna a Kulturní centrum
jsou postaveny na bﬁehu ﬁeky Segre nedaleko centra mûsta Lleida. Komplex je bránou do novû budovaného univerzitního
kampusu. Dvoukolová mezinárodní architektonická soutûÏ byla vyhlá‰ena v roce
nov˘ch monolitick˘ch desek. Systém
umoÏÀuje pouÏití velmi tenk˘ch stropních
konstrukcí, cca 300 mm, i na velké rozpûtí. Jedná se o první uÏití hybridní konstrukce tohoto typu ve ·panûlsku.
Redakãnû zkráceno

1997 k sedmistému v˘roãí zaloÏení university a vyhrál ji t˘m finského architekta
Kristiana Gullichsena.
Betonovou rámovou konstrukci pûtipodlaÏního objektu navrhnul Prof. Matti Ollila.
Tzv. M-systém sestává z kruhov˘ch betonov˘ch sloupÛ v˘‰ky jednoho podlaÏí
a ocelov˘ch sloupÛ procházejících pﬁes
v‰echna podlaÏí, nízk˘ch pﬁedpjat˘ch spojit˘ch kompozitních nosníkÛ a ÏelezobetoB
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Pozn.: Redakci se nepodaﬁilo z publikovaného textu
urãit, zda se jedná o vítûze ‰panûlské nebo finské
soutûÏe.
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