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ABSTRAKT  

Předmětem zadání bakalářské práce je řešení novostavby závodu Arvin Meritor v 

Brně kde byla využita zanedbaná plocha bývalého autovrakoviště v Maloměřicích 

mezi ulicemi Borky a Slaměníkovou, která je vedena jako brownfield č.1904.  

 

Vymezením pozemku byla vytvořena příčná hmota kolmo k okolným násypům pro 

minimální užití plochy pozemku a pro maximální variabilitu dostavby v budoucnu. 

Základní tvar budovy vychází z posunutí mezi sebou výrobních linek a jejich 

propojením skleněnými chodbami co vytváří hlavní výrobní část. Takový princip dává 

zajímavý výškový přepad a taky umožňuje přidání dalších celků: pomocných provozů 

a „vstupního celku“. Tyto funkce jsou vrstveny tak, aby řešení bylo co nejvíce flexibilní 

a univerzální.  

 

„Vstupní celek“ je dominantou celé budovy. Pro ně byla použita skleněná fasáda, což 

vytváří dostatečné osvětlení pro administrativu. Před ní je namontovaná konstrukce 

s červenými fasádními lamelami, která slouží jak pro zvýraznění, ta i pro stínění. Na 

podélné fasádě výrobní části použit copilit a sendvičové panely. Pásová okna jsou 

protáhnuté o celé délce a vytvářejí kontakt pracovníků s prostředím. Pro ostatní části 

budovy taky použité plechové sendvičové panely šedého odstínu. Na střeše jsou 

použité pilový světlíky, které jsou natočený do severovýchodní strany, a to je 45o vůči 

budově. Taky byla navřena páteřní objízdná komunikace. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Novostavba, průmyslová stavba, závod, Arvin Meritor, Brno, Maloměřice, ulice 

Borky, ulice Slaměníkova, brownfield, výrobní hala, kanceláře, šatny, sendvičové 

panely, skleněná fasáda, hliníkové lamely. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

This bachelor's thesis discusses a solution of the new-build factory Arvin Meritor in 

Brno, where the neglected area of the former junkyard (registered as a brownfield 

number 1904) in Maloměřicí between Borky and Slaměníková streets is used.  

Determinating the area the transverse substance has been formed perpendicular to 

the surrounding embankments for minimum usage of the land and the maximum 

variability of the completion in the future. The basic shape of the building comes 

from the reciprocal displacement of the production lines and their connection to the 

glass corridors shaping the main production part. This principle gives an interesting 

altitude difference, also allowing the possibility of adding further units such as 

auxiliary factory operations and the input unit. These features are layered in a way 

to make the solution as flexible and universal as possible.  

The "input unit" is the dominant feature of the whole building, for that, a glass facade 

is used to create sufficient lighting for the administration. There is a construction 

with red facade lamellae mounted in front of the glass facade, which is used for 

highlighting and shading. Copilit and sandwich panels are used on the longitudinal 

facade of the production part, while strip windows are pulled through the entire 

length and create a contact of workers with the environment. Other parts of the 

building used tin sandwich grey shade panels, while the roof used sawtooth 

skylights turned to the northeast with 45 degrees angle corresponds to the building. 

Finally, a suggestion of backbone traffic is also discussed in this thesis in details. 

KEYWORDS  

New building, industrial building, plant, Arvin Meritor, Brno, Maloměřice, Borky 

street, Slaměníkova street, brownfield, production hall, offices, cloakrooms, 

sandwich panels, glass facade, aluminum lamellae. 
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ÚVOD: 

Tématem projektu je návrh novostavby závodu Arvin Meritor, který se specializuje 

na výrobu některých subsystémů pro automobily, brněnský závod se zaměří na 

dveřní výplně. Produkce má pokrýt nároky automobilového závodu Škoda Auto s 

plánovanou produkcí 300.000 vozidel ročně. Předpokládaná výstavba bude 

realizována ve dvou etapách.  

 

Nově navrhovaná budova je rozdělená na tři části podle funkce. Jedná se o výrobní 

část, která vychází z posunutí mezi sebou třech obdélníkových hmot, delší stranou 

situovanými směrem východ-západ a každá hmota předpokládá umístění jedné 

výrobní lince v každé a doplněná prostory s regály na skladování a taky expedice. 

Dále jde o pomocné provozy, zajišťující provoz celé budovy a doplněná laboratoři a 

místností 3D. Poslední část je „vstupní celek“, obsahující administrativní prostory pro 

řízení podniku, sociálně hygienické zázemí, jídelnu a bufet. Součásti návrhu je taky 

řešení dopravní komunikace a parkování. Požadavky souvisí zejména se zajištěním 

požadovaných kapacit, hygienou v provozu a zajištěním kvalitního pracovního 

prostředí. Budova je dvoupodlažní a je řešena bezbariérově.  

 

Nosný konstrukční systém je kombinovaný. Dvoupodlažní „vstupní celek“ je tvořen 

železobetonovým průvlakovým systémem. Skeletový systém ostatních části budovy 

je ocelový ze sloupů a prostorové přehradové konstrukci. K tomu byly přidaný 

konzoly a sloupky jako nosný systém pro fasádu. 
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A.1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ  

a) název stavby  

Název stavby: Závod Arvin Meritor  

b) místo stavby (adresa, čísla popisné, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků)  

Vlastník stavby:  ArvinMeritor LVS LIBEREC a.s, České mládeže 452 

Liberec 8 460 08 

IČ: 48266175  

DIČ: CZ48266175 

Druh stavby:    Novostavba průmyslového objektu  

Místo stavby:    brownfield č.1904, Maloměřice, Brno  

Kraj:     Jihomoravský  

Stupeň dokumentace:  bakalářská práce - studie 

Parcelní čísla:   1636/84, 1805, 1806 

c) předmět dokumentace 

Projektová dokumentace řeší novostavbu průmyslové budovy pro firmu Arvin 

Meritor. V soulady s potřebou intenzivní exploatace území města Brna využita 

zanedbaná plocha bývalého autovrakoviště v Maloměřicích mezi ulicemi Borky a 

Slaměníkovou, která je vedena jako brownfield č.1904  na parcelách 1636/84, 1805, 

1806, a pro kterou platný územní plán předpokládá výrobní funkci.  

 

Arvin Meritor se specializuje na výrobu některých subsystémů pro automobily, 

brněnský závod se zaměří na dveřní výplně. Produkce má pokrýt nároky 

automobilového závodu Škoda Auto s plánovanou produkcí 300.000 vozidel ročně. 

Výstavba bude realizováno ve dvou etapách- v 1. etapě bude vybudována s rozlohou 

4.500 m2, v budoucnu se počítá s rozšířením o 1.400 m2 výrobních ploch. 

Komponenty se budou sestavovat z dovážených dílů.  

 

Nově navrhovaná budova je rozdělená na tři části podle funkce. Jedná se o výrobní 

část, která je členěna na další tři úseky dle výrobních línek a doplněná prostory 

s regály na skladování a taky expedice. Dále jde o pomocné provozy, zajišťující 

provoz celé budovy a doplněná laboratoři a místností 3D. Poslední část je 

dvoupodlažní „vstupní celek“, obsahující administrativní prostory pro řízení podniku, 

sociálně hygienické zázemí, jídelnu a bufet. Součásti návrhu je taky řešení dopravní 

komunikace a parkování. Požadavky souvisí zejména se zajištěním požadovaných 

kapacit, hygienou v provozu a zajištěním kvalitního pracovního prostředí. 

 



Základní tvar budovy vychází z posunutí mezi sebou třech obdélníkových hmot pro 

výrobu a jejich propojením skleněnými chodbami. K tomu jsou přidaný menší 

kubická hmota pomocných provozů a větší kubická hmoty „vstupního celku. 

 

A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI/ŽADATELI 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo  

-----------  

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 

podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo  

----------- 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba)  

Název společnosti:             ArvinMeritor LVS LIBEREC a.s. 

 

Adresa:              ArvinMeritor LVS LIBEREC a.s. 

        České mládeže 452 Liberec 8 460 08 

IČ: 48266175 

     DIČ: CZ48266175 

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE  

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 

podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo 

název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)  

Vypracovala:     Anna Sergeeva, A4A3, ZS 2017/18 

        Fakulta stavební, Ústav architektury, Veveří 331/95, 602 00 Brno 

Zkontroloval:    doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 

zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 

jeho autorizace  

Vypracovala:     Anna Sergeeva, A4A3, ZS 2017/18 

        Fakulta stavební, Ústav architektury, Veveří 331/95, 602 00 Brno 

Zkontroloval:    doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné 

dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace  

---------- 

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  



A.2.1 VÝČET VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

 katastrální mapa  

 požadavky stavebníka 

 mapa stávajících inženýrských sítí 

  
A.2.2 VÝČET PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ 

 fotodokumentace místa stavby a okolí  

 vlastní výškové zaměření pozemku  

 
A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ  

a) rozsah řešeného území; zastavěné, nezastavěné území 

Stavební pozemek se nachází v Brně ve městské části Maloměřicích, v zastaveném 

území převažuje průmyslová zástavba a zástavba obytná. 

Parcely: 1636/84, 1805, 1806 

 

Předmětný pozemek je skoro obdélníkového tvaru. Na východní hranici pozemku  je 

násyp, oddělující pozemek od seřizovacího nádraží. Násyp na západní hranice 

odděluje obytnou zástavbu od průmyslové a zároveň se na něj nachází ulice Vrbí, 

která je spojena mostem s hlavním vstupem do budovy.  

 

Dopravní napojení zajištěno v jihozápadní části pozemku a napojuji se na ulice Vrbí 

a Borky. 
 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Plocha pozemku je uvedena jako brownfield č.1904 a pro kterou platný územní plán 

předpokládá výrobní funkci. Nachází se zde řada zchátralých, nevyhovujících 

objektů, které budou před výstavbou odstraněny.  

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové 

území apod.) 

Na část pozemku zasahuje vedení NTL plynovodu a NN. Navrhovaná stavba 

nezasahuje do tohoto ochranného pásma. Pozemek dotčené realizací záměru dle 

předložené PD neleží v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném 

území, ani v záplavovém a ani v poddolovaném území. Realizací záměru nebude 

žádným způsobem dotčena ochrana kulturního nemovitého dědictví.  

 

d) údaje o odtokových poměrech  

Pozemek se nenachází v záplavovém území, nejbližší vodní tok je Svitava. Splaškové 

vody budou odvedeny do městského kanalizačního řádu. Navrhovaná stavba 

nezhorší odtokové poměry. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování  

Stavba není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně 

plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře, nebo s územním 

opatřením o asanaci území. Stavba není provedena na pozemku, kde to zvláštní 



právní předpis zakazuje nebo omezuje. Stavba není v rozporu s obecnými požadavky 

na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem. 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

V této fázi projektu neřešeno. 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

V této fázi projektu neřešeno. 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení  

V této fázi projektu neřešeno. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  

V této fázi projektu neřešeno. 
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle 

katastru nemovitostí)  

Parcelní čísla: 1636/84, 1805, 1806. 

 

A.4. ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

Nově navrhovaná stavba obsahuje několik funkčních částí. Jsou, výrobní plochy 

včetně skladování a expedice, pomocné provozy, to administrativní prostory 

související s řízením podniku, sociálně hygienické zázemí,  

 

Arvin Meritor se specializuje na výrobu některých subsystémů pro automobily, 

brněnský závod se zaměří na dveřní výplně. Produkce má pokrýt nároky 

automobilového závodu Škoda Auto s plánovanou produkcí 300.000 vozidel ročně. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba  

Trvalá stavba. 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  

Pozemek a stavba nenachází se ani v památkové rezervaci, ani památkové zóně. 

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v 

poddolovaném území. Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany 

ŽP – evropsky významných lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma 

vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti, přirozené 

akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO 
 



e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  
 

Při zpracování a návrhu stavebního řešení a následné dokumentace byly dodrženy 

všechny požadavky vyhlášky č. 502/2006 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu. 

Celý objekt je řešen jako přístupný pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový, splňuje požadavky vyhlášky  

č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. Je navržen i požadovaný počet parkovacích míst. 
 

f) údaje o splnění požadavku dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 

V této fázi projektu neřešeno. 
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení  

Bez výjimek a úlevových řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikostí, počet 

uživatelů/pracovníků apod.)  

Základní kapacity: 

 

Celková plocha pozemku 27570 m2 

Zastavěná plocha 3970 m2 

Plocha komunikace a zpevněných ploch 5125 m2 

Užitná plocha 9095 m2 

Obestavěný prostor 18523 m3 

Počet podlaží  2 

Počet zaměstnanců 
110(40-35-35)+ 

10 THP 

Počet parkovacích ploch pro zaměstnance 20 

Počet parkovacích ploch pro návštěvnici 4 

Počet parkovacích ploch pro kamiony N2 3 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 

druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.) 

V této fázi projektu neřešeno. 
 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy)  

V této fázi projektu neřešeno. 
 

k) orientační náklady stavby  



Orientačně odhadnuto na 138 miliónů Kč. 

 

A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA ́ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  

Objekt je členěn na tři základní prostory:  

 Výrobní a expediční prostory výroby  

 „Vstupní celek“ - administrativní a zaměstnanecké prostory, sociálně 

hygienické zázemí, bufet, kavárna.  

 Pomocné provozy - sklad odpadů, výměník, elektrorozvodna, 

kompresorovna, dieselagregát, trafostanice, 3D místnost a laboratoř. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZÁVĚR  
Výsledkem této práce je návrh novostavby průmyslového objektu závodu Arvin 

Meritor v Brně v rozsahu od architektonické studie, přes studii konstrukční, až k 

projektové dokumentaci. 

Při zpracování jsem vycházela z mých dosavadních znalostí spojených s 

navrhováním průmyslových staveb za použití platných norem, vyhlášek, předpisů a 

technických listů výrobců.  

Záměrem bylo vytvořit takový objekt, který by podporoval charakter průmyslové 

zástavby v území a zároveň by byl zvýrazněn v tomto okolí. Návrh předpokládá 

rozšíření stavby v budoucnu, proto šlo o snahu minimálního využití pozemku pro 

maximální možnosti a variability dostavby. 
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VUT  Vysoké učení technické́ Fakulta stavební́  

FAST  Fakulta stavební  

ČSN  česká technická norma  

Sb.  sbírky  

ŽB  železobeton 

m.n.m.  metr nad mořem 

Bpv  bod po vyrovnání  

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě  

NP    nadzemní podlaží  

tl.   tloušťka  

min.   minimálně  

max.   maximálně  

NTL    nízkotlaký  

STL    středotlaký  

NN    nízké napětí  

VN    vysoké napětí  

TZB    technické zařízení budov  

DN    Diamètre Nominal  

(jmenovitý́ vnitřní́ průměr potrubí́)  

NP    nadzemní podlaží  

PP   podzemní podlaží  

ÚT    upravený terén  

PT    původní terén  

EPS    expandovaný polystyren  

XPS    extrudovaný polystyren  

THP   Technicko hospodářský pracovník 

SZ    severozápad  

JV    jihovýchod  

SV    severovýchod  

JZ    jihozápad  

S    sever J jih V východ  

Z    západ  

cca    circa (přibližně)  

tzv.    takzvaný  

atd.    a tak dále 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  

Vedoucí práce  prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.  

Autor práce  Anna Sergeeva  

   

Škola  Vysoké učení technické v Brně  

Fakulta  Stavební  

Ústav  Ústav architektury  

Studijní obor  3501R012 Architektura pozemních staveb  

Studijní 

program  

B3503 Architektura pozemních staveb  

   

Název práce  Závod Arvin Meritor Brno  

Název práce 

v anglickém 

jazyce  

Arvin Meritor Factory Brno  

Typ práce  Bakalářská práce  

Přidělovaný 

titul  

Bc.  

Jazyk práce  Čeština  

Datový formát 

elektronické 

verze  

PDF  

Abstrakt práce  Předmětem zadání bakalářské práce je řešení novostavby závodu 

Arvin Meritor v Brně kde byla využita zanedbaná plocha bývalého 

autovrakoviště v Maloměřicích mezi ulicemi Borky a Slaměníkovou, 

která je vedena jako brownfield č.1904.  

Vymezením pozemku byla vytvořena příčná hmota kolmo k 

okolným násypům pro minimální užití plochy pozemku a pro 

maximální variabilitu dostavby v budoucnu. Základní tvar budovy 

vychází z posunutí mezi sebou výrobních linek a jejich propojením 

skleněnými chodbami co vytváří hlavní výrobní část. Takový princip 

dává zajímavý výškový přepad a taky umožňuje přidání dalších 



celků: pomocných provozů a „vstupního celku“. Tyto funkce jsou 

vrstveny tak, aby řešení bylo co nejvíce flexibilní a univerzální.  

„Vstupní celek“ je dominantou celé budovy. Pro ně byla použita 

skleněná fasáda, což vytváří dostatečné osvětlení pro 

administrativu. Před ní je namontovaná konstrukce s červenými 

fasádními lamelami, která slouží jak pro zvýraznění, ta i pro stínění. 

Na podélné fasádě výrobní části použit copilit a sendvičové panely. 

Pásová okna jsou protáhnuté o celé délce a vytvářejí kontakt 

pracovníků s prostředím. Pro ostatní části budovy taky použité 

plechové sendvičové panely šedého odstínu. Na střeše jsou 

použité pilový světlíky, které jsou natočený do severovýchodní 

strany, a to je 45o vůči budově. Taky byla navřena páteřní objízdná 

komunikace. 

 

Abstrakt práce 

v anglickém 

jazyce  

This bachelor's thesis discusses a solution of the new-build factory 

Arvin Aeritor in Brno, where the neglected area of the former 

junkyard (registered as a brownfield number 1904) in Maloměřicí 

between Borky and Slaměníková streets is used.  

Determinating the area the transverse substance has been formed 

perpendicular to the surrounding embankments for minimum 

usage of the land and the maximum variability of the completion 

in the future. The basic shape of the building comes from the 

reciprocal displacement of the production lines and their 

connection to the glass corridors shaping the main production 

part. This principle gives an interesting altitude difference, also 

allowing the possibility of adding further units such as auxiliary 

factory operations and the input unit. These features are layered 

in a way to make the solution as flexible and universal as possible.  

The "input unit" is the dominant feature of the whole building, for 

that, a glass facade is used to create sufficient lighting for the 

administration. There is a construction with red facade lamellae 

mounted in front of the glass facade, which is used for highlighting 

and shading. Copilit and sandwich panels are used on the 

longitudinal facade of the production part, while strip windows are 

pulled through the entire length and create a contact of workers 

with the environment. Other parts of the building used tin 

sandwich grey shade panels, while the roof used sawtooth 

skylights turned to the northeast with 45 degrees angle 

corresponds to the building. Finally, a suggestion of backbone 

traffic is also discussed in this thesis in details. 
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hala, kanceláře, šatny, sendvičové panely, skleněná fasáda, 

hliníkové lamely 
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