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Anotace 
(česká): 

Cílem této diplomové práce je zpracování nevhodně využitého pozemku v blízkosti 
historického centra Plzně, nalezení lepšího funkčního využití pozemku a jeho 
zhodnocení. Navázat na stávající zástavbu, dotvořit uliční profil a oživit lokalitu. Na 
základě analýz jsem se rozhodla navrhnout novou budovu krajské vědecké a 
městské knihovny. 

Anotace 
(anglická): 

The aim of this diploma project is adapting inconveniently used site near historical 
centre of Pilsen, founding better use of the site and its revaluation; to extend the 
existing built-up area, complete the street profile and revive locality. On the base of 
analysis I decided to design a new building of regional research library and municipal 
public library. 
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