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1.1 vstupní hala
1.2 zádveří
1.3 odpad
1.4 kolárna
1.5 kotelna
1.6 sklad
1.7 kavárna
1.8 koncelář
1.9 denní místnost
1.10 toalety
1.11 sklad
1.12 salónek
1.13 coworking - recepce
1.14 coworkig 1
1.15 coworking 2
1.16 coworking 3
1.17 coworkig 4
1.18 toalety

1.19 knihovna - dospělé oddělení
1.20 sál
1.21 kancelář
1.22 šatna zaměstnanci
1.23 denní místnost
1.24 archiv
1.25 toalety
1.26 sklad
1.27 šatna
1.28 zádveří
1.29 knihovna - dětské oddělení
1.30 studovna
1.31 světlík

 Nosný prvek mého projektu je návrh zelené fasády. K tomuto kroku jsem 
dospěla kvůli dnešní ekologické situaci, kdy se u nových staveb opomíjí potřebné 
množství retenční plochy a dochází k obrovskému úbytku spodních vod.
 Další důvod výběru vertikální zahrady je orientace bytů na jih, jekož má 
i funkci izolační. Tím jsem chtěla zamezit nadměrnému přehřívání bytů v letních 
měsících. Naopak v zimních měsících působí proti úniku tepla.
 V neposlední řadě byl důvod i architektonický výraz stavby a doplnění pohle-
du na mrakodrapy. Při výběru fasády jsem kladla důraz na kontrast mezi těmito 
objekty. Zabývala jsem se prolínáním města a zeleně. Proto jsem na čistě městsk-
ou podnož vložila objekty charakterizující přírodu. Cílem bylo navrhnout budovu, 
která nebude stále stejná, ale bude se měnit v závislosti na roční dobu a tím bude 
proměňovat celou lokalitu.
 Parky s fasádou propojuji stromořadím, tím mi vzniká vizuální spojení hori-
zontální a vertikální zelené plochy. 

osvětlení 1.NP a garáže světlíkem

extenzivní zelená střecha parteru
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