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Architektonické a stavebně technické řešení 

Předmětem návrhu je výškový objekt situovaný  na křižovatce ulic Veveří a Šumavská, 
v blízkosti centra města Brna. Okolní zástavba je rozmanitá, co se týče architektonických stylů i 
funkcí. Orientačním bodem je trojce výškových administrativních budov na ulici Šumavská. 

1.11 Účel objektu 

Programovou náplní navrhovaného objektu je tzv. Kreativní centrum, které sdružuje pod 
jednou střechou veškeré kreativní profese, za účelem podpory kreativních odvětví. Díky koncentraci 
různých uměleckých profesí pod jednou střechou, dostávají umělci prostor pro vzájemnou komunikaci 
a spolupráci. Účelem projektu je podpora a rozvoj talentovaných lidí, přilákání do Brna nových 
investorů, zatraktivnění a zpřístupnění umění široké veřejnosti. Součástí návrhu jsou umělecké 
ateliéry, dílny, kanceláře, taneční sály a prostory pro vzdělávání veřejnosti a bydlení. Pro podporu 
vzájemné interakce mezi umělci jsou navržena společenská patra s prostory pro oddych a setkávání. 
Důležitou součástí návrhu jsou výstavní plochy, tzv. Kunsthalle přístupné pro veřejnost a sloužící pro 
přímou prezentaci práce umělců. 

1.12 Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně 
řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu 

Architektonické řešení 

Objekt je koncipován je jako 38 podlažní kvádr obdélníkového půdorysu s čtyřpodlažní 
podstavou, která by měla působit jako protiváha k vertikálnímu tvaru.  Podstava působí jako vzdušná 
hmota s transparentním pláštěm, odhalující z venku svůj interiér. Z podstavy vyrůstá vertikální kvádr 
opláštěný bílou hliníkovou fasádou, s decentním vzorem, rovnostranných trojúhelníků, s prosvítající 
prosklenou vnitřní fasádou. Nepravidelné rozmístění průzorů vyvolává i na geometricky pravidelném 
tvaru organický a hravý výraz. Přes rozdílnost tvarů i navržených fasád se objekty doplňují a vytváří 
společně svěží, čistý vzhled. 

Funkční řešení 
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Objekt je výškově rozdělen na několik sekcí, Primární funkcí podnože je kunsthalle, která 
bude procházet otevřeným prostorem všech čtyř pater. Ve čtvrtém podlaží je umístěna kantýna, která 
plní stravovací funkci pro zaměstnance i návštěvníky.  

Po celé výšce objektu se budou prolínat provozy kreativního centra, zahrnující umělecké, 
architektonické, fotografické ateliéry, grafická studia, reklamní a komunikační kanceláře, antikvariáty, 
knihkupectví, aukční síně, nakladatelství, restaurátorské dílny, prostory pro vzdělávání veřejnosti 
v uměleckých oblastech, kurzy kresby, malby, keramiky, tance.  V nejvyšších podlažích budou 
umístěny byty primárně určené pro umělce. Některé byty budou plnit samostatnou funkci bydlení a 
některé budou kombinované s prostory ateliérů. Nejvyšší dvě patra jsou navržena jako luxusní 
apartmán, tzv. Penthouse s vlastní wellness zónou, krytým bazénem a střešní terasou.  

Ve třech podzemních podlažích budou umístěny podzemní garáže s vjezdem z ulice 
Šumavská. V těchto podzemních podlažích bude také umístěno technické zázemí. K překonávání 
jednotlivých výškových rozdílů, bude použit systém D-Durnyho, kdy jsou parkovací plochy položeny 
vždy o polovinu výšky podlaží a spojovány krátkými rampami. 

Celým objektem prochází komunikační jádro, ve kterém jsou umístěny vertikálním 
komunikace, dvoje schodiště, sloužící jako chráněná úniková cesta společně se dvěma výtahy. 
Celkový počet výtahů procházejících celým objektem je šest. V návaznosti na  komunikační jádro jsou 
v jednotlivých patrech umístěna sociální zázemí a instalační jádra. 

Dispoziční řešení 

První nadzemní podlaží, bude nejvíce frekventovanou částí objektu, ze severní strany bude 
situován hlavní vstup do výškového objektu kreativního centra. Ve  Foyer bude umístěna recepce 
s kanceláří provozu a kancelář pro ostrahu , EPS a EZS. Hlavní vstupy do Foyer Kunsthalle budou 
dva, severní a jižní, což přispívá k plynulému toku návštěvníků a k aktivaci jižního i severního 
předprostoru objektu. Na hlavní komunikační ose bude umístěna recepce, s prodejem, tiskovin a 
informacemi. Foyer Kunsthalle bude sloužit jako otevřený vzdušný prostor pro vystavování 
uměleckých děl a společenské události. Součástí vstupní haly bude literární kavárna s barem, 
bookshopem, šatnou pro návštěvníky a sociálním zázemím společným pro Foyer Kreativního centra i 
Kunsthalle. V prvním podlaží bude část prostoru vyhrazeno pro komerci, spojenou s uměním, 
například obchodem s výtvarnými potřebami. 

Druhé i třetí nadzemní podlaží je věnováno prostorám Kunsthalle, a je přístupné 
komunikačním jádrem se dvěma výtahy a schodištěm, umístěným ve Foyer. Ve druhém podlaží 
s nachází kanceláře provozu,  kancelář ředitele, sekretariát, kurátoři, foundraising, PR, zasedací 
místnost a centrální PC server. V části přístupné veřejnosti je navržena přednášková audiovizuální 
místnost a výstavní prostor. Třetí nadzemní podlaží, souží čistě jako výstavní. Po obvodu místnosti 
jsou instalovány posuvné příčky, přispívající k variabilnímu řešení prostoru.   

Všechna patra Kunsthalle jsou propojena otevřeným atriem, které vytváří pocit velkorysého 
prostoru a zároveň slouží k instalaci děl velkého formátu s možností zavěšení  ze stropu. 
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Čtvrté podlaží je přístupné z Foyer Kreativní centra, je zde navržena kantýna, sloužící pro 
zaměstnanců i návštěvníků. Kantýna disponuje vnitřním i venkovním sezením,  s přístupem na 
zelenou vyvýšenou tarasu.  

V dalších podlažích jsou plynule rozmístěny provozy jednotlivých kreativních odvětví, 
s variabilními dispozicemi, upravitelnými podle požadavků nájemců. Byty v horních patrech jsou 
navrženy jako jednou, dvou a tří pokojové s kuchyňským koutem. v severních částech podlaží jsou 
navrženy ateliéry se samostatným vstupem a sociálním zázemím. Některé ateliéry jsou navrženy přímo 
v kombinaci s bytovými jednotkami. 

Vegetační úpravy okolí objektu 

Součástí výtvarného návrhu objektu  je parková úprava venkovního prostoru, který vytváří 
spojnici mezi mrakodrapem a Björnsonovým sadem. Tento prostor by měl fungovat jako spojovací 
článek mezí významnými objekty na této ose – VUT fakultou stavební, MU fakultou právnická, 
akademií věd, kulturním objektem sonocentra, administrativní budovou Platinium a nově navrženým 
objektem. 

Půdorysná parková úprava je koncipována jako osa směřující od mrakodrapu jižním směrem a 
vytvářející průhled na výškový objekt. 

Návrh výsadby je geometricky pravidelný aby podtrhla osové uspořádání. Stávající stromořadí 
podél ulice Veveří bude zachováno a bude součástí záměru navržené výsadby.  Předprostor hlavního 
vstupu od Ulice šumavské bude řešen jako otevřená dlážděná plocha, oživená několika kruhovými 
zelenými ostrůvky. 

Všechny veřejně přístupné prostory objektu budou bezbariérové, přístupné pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. Vertikální propojení výškového objektu bude zajištěno šesti výtahy a 
vertikální propojení Kunsthalle bude zajištěno dvěma výtahy, které splňují požadavky na dopravu 
tělesně postižených. V podzemních garážích bude vyhrazeno 16 parkovacích stání pro tělesně 
postižené, příslušných parametrů, která budou umístěna v blízkosti výtahů. V přízemí objektu a ve 
čtvrtém nadzemním podlaží jsou umístěna  sociální zařízení vyhrazena pro tělesně postižené, oddělená 
zvlášť pro muže a zvlášť pr ženy.  Součástí úpravy Venkovních zpevněných ploch budou plastické 
naváděcí pruhy pro slabozraké.  

 

 

 

1.13 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné plochy, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění 

Celkový předpokládaný počet zaměstnanců   637 
Předpokládaný počet návštěvníků Kunsthalle   300osob/den 
Předpokládaný počet návštěvníků Kreativního centra  200osob/den 
Obestavěné plochy       112.314,16 m3  
Užitkové plochy       41.626,46 m2
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Zastavěná plocha       1.767,24 m2

Počet venkovních parkovacích stání     21   
Počet parkovacích stání v podzemních garážích   402 
Celkový počet parkovacích stání     423 
 

Prostory v objektu budou orientovány ke všem světovým stranám. Všechny prostory budou 
dostatečně osvětleny přirozeným světlem. Byty splňují všechny nároky na oslunění. V Kunsthalle 
bude přirozené osvětlení doplněno umělým osvětlením podle potřeb exponátů. 

1.14 Technické a konstrukční řešení objektu 

Základním nosným systémem objektu je skelet. Ve výškové části objektu ocelový skelet, 
sloupy čtvercového průřezu o velikosti 400x400 mm doplněny o ocelové nosníky IPE 330 a IPE 240 
spojené svařením, vynášející trapézový plech zalitý betonovou armovanou mazaninou. Konstrukce 
přistavěné podnože je skelet ŽB , sloupy čtvercového průřezu, rozměru 400x400 mm s obousměrnými, 
ŽB průvlaky, v 500 mm. Ztužující funkci objektu plní po celé výšce ŽB monolitické jádro, ve kterém 
jsou umístěny vertikální komunikace. Šest výtahů a dvě schodiště procházející celou výškou objektu. 
Schodiště a dva výtahů, tvoří dvě CHÚC. Schodiště je ŽB. V jednotlivých  technických podlažích jsou 
navržena ztužující, zavětrovací táhla. 

Podzemní část objektu bude rozdělena na pět dilatačních celků. Výšková budova kreativního 
centra i Kunsthalle budou řešeny jako samostatné dilatačními celky. 

Objekt je založen na vrtaných pilotách působících v interakci  se základovou deskou tl. 1,0m. 
Piloty budou o průměru průřezu 900mm, s délkou 18m. Piloty budou opřeny do únosných podkladních 
vrstev. 

Obvodový prosklený plášť podnože je vynášen obvodovými příhradovými sloupy, které 
částečně vynášejí i konstrukci střechy. Vnitřní příčky budou dle způsobu užívání jednotlivých částí 
objektu buď vyzdívané, sádrokartonové nebo prosklené. Ocelová konstrukce stropů bude krytá ze 
spodní strany sdk zavěšenými podhledy.  

Obvodovým pláštěm podnože je dvojitá provětrávaná fasáda, tvořenou hliníkovou konstrukcí 
zasklenou izolačním dvojsklem. 

Obvodový plášť Výškového objektu  má dvojitou fasádu tvořenou vnitřní hliníkovou 
konstrukcí zasklenou izolačním trojsklem a vnější hliníkovou fasádu, která plní funkci slunolamu a 
zabraňuje přehřívání interiéru. V meziprostorech dvojité fasády jsou instalovány  montážní a údržbové 
lávky z děrovaných ocelových roštů. Vnější ocelové konstrukce jsou žárově pozinkované. 

V lokalitě je vybudovaná stávající technická infrastruktura, která umožní připojit nový objekt a zajistí 
jeho zásobení energiemi. Bude zřízena přípojka parovodu, splaškové a dešťové kanalizace, přípojka 
vody a slaboproudých médií. Vytápění objektu, bude vzduchotechnické, strojovny VZT budou 
v jednotlivých technický podlažích, přiváděný chladný vzduch bude ohříván částečně rekuperačními 
jednotkami, na požadovanou vnitřní teplotu bude doohříván ve výměníku teplou vodou. Teplá voda je 
ohřívána ve výměníkové stanici v 2.PP.  Rozvody všech inženýrský sítí v objektu jsou vedeny 
vertikálními instalačními jádry.  
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Studená voda je rozváděna plastovým potrubím k zařizovacím předmětům. V jednotlivých 
technických podlažích jsou čerpadla která čerpají vodu do dalšího technického podlaží. TUV je 
ohřívána v zásobníkových ohřívačích umístěných v technických podlažích. Zásobníky TUV jsou 
ohřívány topnou vodou. Svislá dešťová i splašková kanalizace má v technický podlažích zpomalovací 
prvky.  V podzemních podlažích je umístěna trafostanice, do které je přivedena přípojka vysokého 
napětí. V podzemí je zároveň umístěn hlavní rozvaděč objektu, rozvody NN jsou rozváděny po 
objektu k jednotlivým patrovým rozvaděčům a umístěny v  technických patrech. Z patrových 
rozvaděčů pokračují elektrorozvody po jednotlivých podlaží. Stejným způsobem jsou rozváděny i 
slaboproudé rozvody. Serverová místnost pro celý objekt je umístěna ve druhém nadzemním podlaží. 
jednotlivá podlaží mají  vlastní počítačovou síť, která je stažena k patrovým slaboproudým 
rozvaděčům.  

Automatické posuvné dveře, které jsou umístěny v požárních únikových trasách musí byt napájeny 
v případě požáru, jsou vybaveny vlastním náhradním zdrojem el. proudu. Vlastní náhradní zdroj el. 
proudu mají také požární výtahy a požární osvětlení umístěné na jednotlivých únikových cestách.  

Objekt je založen na vrtaných pilotách působících v interakci  se základovou deskou tl. 1,0m. 
Piloty budou různě o průměru průřezu 900mm, s délkou 18m. Piloty budou opřeny do únosných 
podkladních vrstev. 

Požární bezpečnost. Apartmány jsou řešeny jako samostatné PÚ, jednotlivá podlaží 
kreativního centra jsou celá PÚ, garáže jsou rozděleny na PÚ. Výtahové a Instalační šachty tvoří 
samostatné PÚ. V garážích je instalován rozhlas s nuceným poslechem. Rozdělení garáží na PÚ je 
pomocí vodních clon. V garážích je instalována EPS. Recepce v 1.NP je navržena se stálou ostrahou  a 
v zázemí recepce je umístěna ústředna EPS, domácího rozhlasu. Systém EPS ovládá a monitoruje, 
vypnutí provozní ozvučení, spouštění domácího rozhlasu s nuceným poslechem, vypnutí provozní 
VZT a uzavření provozních klapek ve VZT, spouštění větrání chráněné únikové cesty, otevření vrat do 
garáží, sjezd neevakuačních výtahů do nástupního podlaží. Sjezd dvou evakuačních výtahů do 
nástupního podlaží a jeho přepnutí na evakuační řízení. Ve výškovém objektu jsou navrženy dvě 
únikové cesty typu C, jedná se o dvoje schodiště a dva evakuační výtahy  se společnou požární 
předsíní. Předsíň bude oddělena posuvnými dveřmi, při normálním provozu ovládanými na fotobuňku, 
v případě požáru přepnuty do pohotovostního režimu na manuální ovládání tlačítkem. Dveře budou 
mít svůj vlastní záložní zdroj el. proudu. Ve druhém nejvyšším patře je jako součást apartmánu 
navržen bazén, který v případě požáru bude plnit funkci požární nádrže. Z podzemních garáží vede pět 
CHÚC na volné prostranství, z toho dvě jsou součástí celého objektu. Z Kunsthalle vedou tří CHÚC, 
dvě jsou součástí celého objektu, jedna tvoří venkovní schodiště instalované na fasádu objektu. 

1.15 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Návrh objektu byl vypracován podle zákona  406/2000 a novely 318/2012 
 
Navržené obvodové konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 
budov.obvodových konstrukcí, vč. tepelné izolace byly navrženy podle doporučených hodnot 
tab. 4 ČSN 730540-2.  
Byl použit součinitel prostupu tepla pro objekty s návrhovou vnitřní teplotou  180  - 220C  
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- Stěna vnější    U = 0,20  W/m2K 
- Střecha plochá  U = 0,16 
- Okna    U = 1,2 
 
1.16 Založení objektu 
 

Objekt je založen na vrtaných pilotách působících v interakci  se základovou deskou tl. 1,0m. 
Piloty budou průměru průřezu 900mm, s délkou 18m. Piloty budou opřeny do únosných podkladních 
vrstev. 
1.17 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
  

Životní prostředí nebude stavbou nijak narušeno. Navrhovaná stavba nebude mít zhoršující 
vliv na životní prostředí.  
Odpady vznikající při výstavbě bude likvidovat stavební firma na schválená úložiště  
.  

Nebezpečné odpady budou shromažďovány v nepropustných nádobách zabezpečených proti 
úniku škodlivin v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb.  
a dále likvidovány buď odvozem do sběrného dvora technických služeb, nebo smluvně odbornou 
firmou, která se zabývá likvidací odpadů  
.  

Kovový a papírový odpad bude odvážen do sběrných surovin. Dřevěný odpad bude pálen nebo 
štěpkován. V průběhu výstavby i při vlastním provozu bude vedena evidence odpadů v souladu s 
vyhláškou 381/2001 Sb. Nakládání s odpady vznikajícími při vlastním provozu bude řešit 
provozovatel. Odpady budou  
likvidovány specializovanými firmami na základě smluv.  
 
1.18 Dopravní řešení 
 

Místo stavby je dobře dopravně obslouženo osobní i veřejnou hromadnou dopravu, objekt je 
zprostředkovaně napojen přes ulici Šumavskou a ulici Pod Kaštany na ulici Hradeckou s přímou 
návazností na výpadovku na Svitavy s napojením na velký městský okruh. Místní příjezdová cesta do 
podzemních garáží výškového objektu, venkovních parkovacích stání a zásobování bude dopravně 
napojena na Ulici Šumavská světelnou křižovatkou. Příjezdová cesta je tvořena třemi jízdními pruhy. 
Ulice Šumavská bude rozšířena o jeden jízdní odbočovací pruh. Ve třech patrech podzemních garážích 
je navrženo 402 parkovacích stání, z toho 16 parkovacích stání je určeno pro tělesně postižené. 
Venkovních parkovacích stání je navrženo 21.  
 
 
1.19 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 

Radon byl v okolí stavby naměřen na nízké úrovni. Spodní voda byla stanovena jako  
neagresivní. Objekt se nenachází v oblasti s rizikem seismicity. V okolí stavby se  
nenachází poddolování území. V bezprostřední blízkosti objektu se nenachází žádná  
ochranná a bezpečnostní pásma. Stavba je navrhnuta s ohledem na vyhlášky č.183/2006  
a č. 137/1998 „O obecných technických požadavcích na výstavbu“, dále s ohledem na  
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platné legislativní a normové požadavky.  
 
 
1.20 Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 
 

V projektu jsou dodrženy zásady stanovené Vyhl. . 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na stavby a to zejména:  
Objekt je napojen na veřejné inženýrské sítě. Doprava v klidu je vyřešena parkováním na vlastním 
pozemku v podzemních podlažích objektu.  
Stavba je navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a 
nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné 
údržbě, nemohly způsobit jakékoliv poškození nebo ohrožení konstrukce objektu ani sousedních 
prostor nebo budov.  
Pobytové a obytné místnosti jsou osvětleny přirozeným denním světlem a mají zajištěné dostatečné 
nucené, ev. přirozené větrání. V době pobytu osob v objektu bude zajištěno minimální množství 
vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu. Všechny pochůzné plochy stavby, kde je 
nebezpečí pádu osob nebo zvířat a k nimž je možný přístup, budou opatřeny ochranným zábradlím v 
1100 mm.  
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Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je architektonická studie, zabývající se návrhem výškového 
objektu, umístěného v Brně, na křižovatce ulic Šumavská a Veveří. Celý objekt je věnován 
prostorám kreativního centra, sdružujícího veškeré kreativní profese a prostorám Kunsthalle, 
sloužící k prezentaci práce umělců. Navrhovaný objekt s výškou 143,2 metrů má kubický tvar 
a je opláštěn minimalistickou fasádou. Nedílnou součástí návrhu je i přilehlý parkový 
výstavní prostor.  
  
Klíčová slova 
výškový objekt, kreativní centrum, Kunsthalle, výstavní prostor, architektonická studie  
  
  
  
Abstract 
The subject of the diploma thesis is an architectural study, proposing a high-rise building in 
the city of Brno, located at the intersection of Veveří and Šumavská street. The building is 
designed as a Creative center, bringing together all the creative professions. To present the art 
to the general public is proposed a Gallery as an important part of the project. The building 
height is 143,2 meter with a cubic shape and minimalist facade. A part of the proposal is a an 
exterior exhibition space.  
  
Keywords 
high-rise building, Creative center, Kunsthalle, exhibition space, architectural study  
… 
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Úvod 
 
Předmětem diplomové práce je architektonická studie, která se zabývá návrhem výškového 
objektu v Brně, umístěného na křižovatce ulic Šumavská a Veveří. Programovou náplní 
navrhovaného objektu je tzv. kreativní centrum, sdružující pod jednou střechou veškeré 
kreativní profese, za účelem podpory a rozvoje kreativních odvětví. 
 
Obsah 
 
Objekt je koncipován jako 38. podlažní kvádr obdélníkového půdorysu s čtyřpodlažní 
podstavou, kubického tvaru. Podstavu tvoří vzdušná hmota s transparentním pláštěm, 
odhalující tak svůj interiér. Z podstavy vyrůstá vertikální kvádr opláštěný bílou hliníkovou 
fasádou, s decentním vzorem rovnostranných trojúhelníků a prosvítající prosklenou vnitřní 
fasádou. Nepravidelné rozmístění průzorů vyvolává i na geometricky pravidelném tvaru 
organický a hravý výraz.  
 

Objekt je výškově rozdělen na několik sekcí. Primární funkcí podnože je Kunsthalle, 
která bude procházet otevřeným prostorem všech čtyř pater. Kunsthalle představuje výstavní 
prostory bez vlastního depozitáře, bude sloužit pro přímou prezentaci umělců. Prostor zde 
bude také pro velkoformátová díla a sochy. Ve čtvrtém podlaží je umístěna kantýna, která plní 
stravovací funkci pro zaměstnance i návštěvníky.  

Po celé výšce objektu se budou prolínat provozy kreativního centra, zahrnující mimo 
jiné umělecké a architektonické ateliery, grafická studia, restaurátorské dílny a  prostory pro 
vzdělávání veřejnosti v uměleckých oblastech. V nejvyšších podlažích jsou navrženy byty 
primárně určené pro umělce. Některé byty budou plnit samostatnou funkci bydlení a některé 
budou kombinované s prostory ateliérů. Nejvyšší dvě patra jsou navržena jako luxusní 
apartmán, tzv. Penthouse s vlastní wellness zónou, krytým bazénem a střešní terasou.  

Ve třech podzemních podlažích jsou umístěny podzemní garáže. Celým objektem 
prochází komunikační jádro, ve kterém jsou umístěny vertikálním komunikace, dvoje 
schodiště a šest rychlovýtahů.  

 
Závěr 
 

Navržený objekt se svou funkcí bude aktivačním impulsem pro stávající nevyužívané 
plochy. Parková úprava venkovního prostoru vytvoří spojnici mezi navrhovaným objektem, 
Björnsonovým sadem a blízkými objekty významnými svými  funkcemi –Právnická fakulta, 
Fakulta stavební, Moravská zemská knihovna a Sonocentrum. 
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