
__________________blízké okolí a náplň _

_Každá budova má odlišnou funkci, ale 
zároveň jsou na sebe navázány.
_Z hlediska funkcí se jedná o restauraci 
vyšší kategorie, ke které je přiřazeno 
samostatné molo. Na toto molo se též 
připojuje lávka propojující ho s menším 
molem.
_Další významnou funkcí je administra-
tivní podpora knihovny a muzea, v této 
budově se nachází i patro kanceláří k 
pronájmu a patro určné pro regionální 
televizi a rozhlas.
_V budově s největší rozlohou jsou 
umístěna oddělení dětské literatury a 
literatury pro dospělé, muzeum motorek, 
výstavní prostory dočasných expozic a 
literární kavárna.
_Náplavka a na ní navazující parky mají 
funkci především pobytovou a relaxační

admistrativní část 

restaurace vyšší kategorie

pobytová náplavka

zeleň

kulturní část
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__________________pohled východní_
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______________________pohled severní_



0 2,5 5 7,5 __________________pohled západní_



_pohled jižní________________________

0 2,5 5 7,5
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________________________řez podélný_
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_________________________řez příčný_
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____________________podzemní garáže_
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______________________________1PP_

Restaurace: zázemí
__1.01 prostor odpady administrativní 
budovy
__1.02 vstup pro zaměstnance
__1.03 předsíň - špinavá část 
__1.04 šatna muži
__1.05 šatna ženy
__1.06 sociální zázemí muži
__1.07 sociální zázemí ženy
__1.08 denní místnost
__1.09 WC muži - klientela
__1.10 WC ženy - klientela
__1.11 sklad nábytku
__1.12 myčka
__1.13 sklad nádobí
__1.14 kancelář šéfkuchař
__1.15 odpady
__1.16 chodba

__1.17 sklad - suché suroviny
__1.18 chladící sklad
__1.19 mrazící sklad
__1.20 zelenina/ovoce
__1.21 sklad
__1.22 příprava maso
__1.23 příprava ovoce/zelenina
__1.24 kuchyně sladká
__1.25 kuchyně studená
__1.26 varna
__1.27 zásobovací vstup se zvedací 
rampou

Admistrativa: TV a rozhlas
__2.01 recepce
__2.02 šatna recepční
__2.03 chodba
__2.04 WC ženy
__2.05 WC muži
__2.06 WC invalidé
__2.07 denní místnost
__2.08 kancelář
__2.09 archiv
__2.10 sklad aparatury
__2.11 maskérna
__2.12 zvukař
__2.13 rozhlasové studio
__2.14 TV atudio
__2.15 režie
__2.16 střižna
__2.17 serverovna

+0,000
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Restaurace: provoz
__3.01 vstup/šatna
__3.02 kávový/sladký bar
__3.03 sklad
__3.04 WC zaměstnanci
__3.05 sklad
__3.06 koktejlový bar
__3.07 WC klientela
__3.08 hlavní prostor restaurace
__3.09 technická místnost
__3.10 vertikální komunikace

Admistrativa: pronajímatelné prostory
__4.01 recepce
__4.02 šatna recepční
__4.03 chodba
__4.04 WC ženy
__4.05 WC muži
__4.06 WC invalidé
__4.07 denní místnost
__4.08 kancelář
__4.09 archiv
__4.10 kancelář
__2.11 kancelář
__2.12 kancelář
__2.13 kancelář
__2.14 zasedačka
__2.15 kancelář
__2.16 kancelář
__2.17 serverovna

Kulturní část
__5.01 spojovací tunel
__5.02 vstup do přednáškové části
__5.03 WC invalidé
__5.04 WC muži
__5.05 WC ženy
__5.06 WC přednášející
__5.07 přednáškový sál
__5.08 přednáškový sál
__5.09 zázemí sálu
__5.10 zázemí sálu
__5.11 prostor dočasných expozic
__5.12 technická místnost
__5.13 odpady kulturní části
__5.14 zásobovací vstup
__5.15 WC invalidé
__5.16 WC muži
__5.17 WC ženy
__5.18 WC zaměstnanci
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Restaurace: provoz
__3.11 galerie restaurace
__3.12 výdejní bar
__3.13 technická místnost
__3.14 spojovací krček

Admistrativa: knihovna 
__6.01 recepce
__6.02 šatna recepční
__6.03 chodba
__6.04 WC ženy
__6.05 WC muži
__6.06 WC invalidé
__6.07 denní místnost
__6.08 kancelář Ekoporadny
__6.09 kancelář
__6.10 kancelář ZKI
__6.11 kancelář
__6.12 kancelář

__6.13 kancelář
__6.14 zasedací místnost
__6.15 kancelář
__6.16 kancelář
__6.17 server/archiv

Muzeum
__7.01 expozice muzea motorek
__7.02 audiovizuální sálek
__7.03 technická místnost
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__3.15 spojovací lávka
__3.16 spojovací krček

Admistrativa: knihovna 
__6.13 vstup
__6.14 sklad
__6.15 šatna uklízečky
__6.16 sociální zázemí
__6.17 sklad knih ZKI

Knihovna - oddělení pro dospělé
__8.01 prostor výpujček
__8.02 PC studovna
__8.03 technická místnost
__8.04 WC invalidé
__8.05 WC ženy
__8.06 WC muži
__8.07 WC zaměstnanci
__8.08 snack kuchyňka
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Knihovna - oddělení pro děti
__9.01 prostor výpujček
__9.02 PC studovna
__9.03 technická místnost
__9.04 WC invalidé
__9.05 WC ženy
__9.06 WC muži
__9.07 WC zaměstnanci
__9.08 snack kuchyňka
__9.09 herna/divadelní sálek

_____________________________4NP_
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Knihovna - oddělení audiovizuálních 
záznamů
__10.01 prostor výpujček
__10.02 studovna

Literární lounge kavárna
__11.01 odpočnková část
__11.02 kávový bar
__11.03 šatna zaměstnanců
__11.04 sklad zásob
__11.05 Wc ženy
__11.06 WC invalidé
__11.07 WC muži
__11.08 WC zaměstnanci

Zázemí 
__12.01 sklad/archiv
__12.02 technická místnost

_____________________________5NP_
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