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Abstrakt práce 
v anglickém 
jazyce  

The topic of this bachelor thesis is a design of a multifunctional 

building in Brno-Lisen. The construction site is located near 

Novolisenska street. In the  project the access to the plot is from a 



Josefy Faimonove street through a city ground.  Requirements are 

multifunctional offices and possibly other functions that are missing in 

the area and also to provide a sufficient number of parking places for 

the building. Apartments in the multifunctional building are not 

required. The site is under the level of the acces street and is currently 

used as a playground. The design of the building is trying to make the 

most of the plot despite the steep slope. The northern side of the first 

underground floor, unlike the other sides, is recessed into the terrain. 

Terraces make the most of southern view. The main materials used on 

the facade are concrete, glass and bricks. 
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