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ABSTRAKT  

Podkladem bakalářské práce byl ateliérový projekt, jenž byl vypracován v 

6. semestru bakalářského studia v rámci předmětu AG035. Předmětem zadání 

práce je návrh novostavby objektu sportovního letiště na okraji městyse Drnholec 

(okres Břeclav). Hlavní přístup na pozemek zabezpečuje přilehlá silnice III. třídy. 

Koncept ovlivňují zejména požadavky na provoz sportovních letišť a orientace 

budovy vůči stávající travnaté RWY. Navržený objekt je nízkopodlažní se dvěma 

nadzemními podlažími. Objekt lze hmotově i konstrukčně rozdělit na tři části. První 

z nich je letecký hangár zaujímající výšku dvou podlaží. Jeho nosný systém tvoří 

ocelová oblouková konstrukce krytá technickou textilií. Na hangár konstrukčně 

navazuje střední dvoupodlažní část tvořená nosnou dřevěnou rámovou konstrukcí. 

V 1NP je umístěn prostor stojánky dílny, který je součástí hangáru. Dále se zde 

nachází zázemí dílny se sklady a zázemí leteckého klubu. Zbylá plocha je určena 

kavárenskému zařízení. Důraz byl kladen na vizuální propojení prostoru kavárny 

a hangáru. Točité schodiště umožňuje výstup z kavárny na druhé podlaží. Většinu 

jeho plochy zaujímá terasa sloužící jako tribuna pro diváky. Dále je zde umístěna 

místnost dispečinku a školící centrum. Prostor kavárny v úrovni 1NP dále navazuje 

na poslední součást celku. Je jí jednopodlažní sekce, jejíž nosnou funkci zajišťuje 

dřevěná lamelová oblouková konstrukce. V této části se nachází zázemí provozu 

kavárny a jejích zaměstnanců, hygienické zázemí návštěvníků, technické místnosti 

a klubovna letců. Navržený objekt řeší absenci zázemí leteckého klubu a možnosti 

umístění strojů při ploše RWY. Návrh uvažuje rovněž s vybudováním zázemí klubu 

modelářů a ubytovacích jednotek.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Drnholec, sportovní letiště, novostavba, kavárna, letecký klub, klub modelářů, 

dispečink, hangár, dřevěná rámová konstrukce, dřevěná oblouková lamelová 

konstrukce, ocelová oblouková konstrukce  

ABSTRACT  

This Bachelor Thesis is based on a studio project carried out in 6th term of the 

Bachelor’s degree within the subject of AG035. The subject matter is a design of 

a new-built sport airport on the outskirts of the town of Drnholec (Břeclav district). 

The main entry to the area is provided by a neighbouring third class road. The 

concept is infuenced mainly by the requirements for sport airports service and the 

orientation of the building towards the grassy runway. The building is designed 

as low-rise with two above-ground floors. According to the mass and construction, 

the building can be divided into three parts. The first one is a double floor height 

hangar. Its supporting system consists of a steel arched structure covered 

by technical textile. The hangar is connected to the middle two-floored part, 

formed by a load-bearing timber frame structure. There is an aircraft stand, being 

part of the hangar, situated on the ground floor. There is also a workroom 

background with warehouses and aviation club facilities there. The remaining area 

is intended for a café. The emphasis was put on the visual connection of the café 



and the hangar. A spiral staircase allows ascend from the café to the first floor. 

Most of its area is occupied by a terrace, used as a grandstand for spectators. 

A dispatching room and a training center are situated there, too. The café on the 

ground floor is also connected to the last part of the unit. It is a single-floored 

section, whose supporting function is provided by a timber lamella arched 

structure. In this part, facilities for the operation of the café and its employees, 

sanitary facilities for visitors, technical rooms and the aviation club are situated. 

The designed building solves the absence of the aviation club facilities and the 

possibilities of locating machines near the runway. What is more, constructing 

of model building club facilities and accommodation units are taken into 

consideration in the design, too.  

KEYWORDS  

Drnholec, sport airport, new-built, café, aviation club, model building club, 

dispatching, hangar, timber frame structure, timber arched lamella structure, steel 

arched structure  
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ÚVOD 

Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby sportovního letiště v Drnholci (okres 

Břeclav). Podkladem bakalářské práce byl ateliérový projekt, jenž byl vypracován v 6. 

semestru bakalářského studia v rámci předmětu AG035. Tato studie je dále zpracována 

dle stupně dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby. 

Navržený objekt řeší absenci zázemí leteckého klubu a poskytuje možnost umístit stroje 

bezprostředně při ploše RWY. Návrh rovněž uvažuje s vybudováním zázemí klubu 

modelářů a ubytovacích jednotek. Důraz byl kladen zejména na funkčnost, snadnou 

orientaci v prostoru, energetickou úspornost a technickou proveditelnost. Koncept 

ovlivnila především orientace stavby vůči travnaté RWY, která byla na dané ploše již dříve 

vybudována dle zpracované projektové dokumentace. Parametry letecké dráhy 

odpovídají kódovému označení 1B, dle předpisu L14 Letiště, tzn. je určena strojům o 

rozpětí 15 – 24 m. To ovlivňuje dimenzované rozměry hangáru, jenž je navržen pro cca 

20 letadel. Hangár tvoří dominantu objektu. Navržená hmota v sobě odráží funkční 

využití jednotlivých částí. Objekt je nízkopodlažní o dvou nadzemních podlažích, přičemž 

hangár dosahuje výšky dvou podlaží. Hlavní přístup pro veřejnost je veden 

z předprostoru letiště, který navazuje na silnici III. třídy č. 4154 směr Drnholec – 

Litobratřice. V tomto prostoru je návštěvníkům umožněno parkování. Návrh rovněž 

uvažuje, dle přání investora, s možností umístit zde čerpací stanici pohonných hmot a 

stanici dobíjení elektromobilů. Z tohoto prostoru se návštěvník dostane do kavárny, 

která sousedí s hangárem. Mezi oběma prostory je vytvořeno vizuální propojení skrze 

prosklenou přepážku. Na hangár dále navazuje zázemí leteckého klubu, stojánka dílny 

se šatnou a sklady. Přechod mezi kavárnou a sekcí letců tvoří informační centrum a 

kancelář vedoucího leteckého provozu. Je zde zřízen vstup přímo z letecké dráhy. Letci 

se zde mohou nahlásit bezprostředně po přistání. Na odbytový prostor kavárny v úrovni 

prvního podlaží dále navazuje její provozní část, tj. přípravna, sklady, převzetí či místnost 

pro odpadky. Postranní chodbou, která po celé své délce umožňuje výhled na leteckou 

plochu, se lze dostat k šatnám zaměstnanců, hygienickému zázemí návštěvníků, 

technickým místnostem a na konec i do klubovny letců. Druhé podlaží, které je přístupné 

z odbytového prostoru kavárny skrze točité schodiště, se rozprostírá pouze nad 

středovou částí objektu. Většinu jeho plochy zaujímá terasa sloužící jako tribuna při 

pořádaných akcích. Dále je zde umístěna místnost dispečinku a školící centrum.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Sportovní letiště Drnholec 

Místo stavby:   Drnholec, okres Břeclav, kraj Jihomoravský 

    katastrální území Drnholec (632520) 

Parcelní č.:   8505, 8506, 8507, 8508, 8511, 8512, 5813, 8515  

    druh pozemku: ostatní plocha, orná půda  

Způsob využití:   neveřejné vnitrostátní letiště, dopravní a občanská stavba 

Druh stavby:   novostavba hlavní budovy sportovního letiště 

    stavba trvalá 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Dle účelu práce není určeno.  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Projektant: Jana Trnová 

Odpovědný projektant: doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

− Zadání bakalářské práce, vedoucí práce: prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc., doc. Ing. 

Jan Pěnčík, Ph.D. 

− Ateliérová práce AG035, vedoucí práce: prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. 

− Mapové podklady (Česká geologická služba, katastrální mapa, správci sítí)  

− Textová část projektové dokumentace pro vybudování travnaté RWY letiště 

− Vlastní návštěva staveniště a blízkého okolí 

− Legislativní a normativní podklady 

− Analýza stavebního programu sportovního letiště 

− Územní plán obce Drnholec 

 

 

 



A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází na okraji katastrálního území městyse Drnholec (okres 

Břeclav). Celková plocha území je 120 550 m2. Pozemek je obdélníkového charakteru.   

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláštně chráněné území, záplavové území apod.), 

Pro letecké stavby (tj. letiště) je dle §37 Zákona o civilním letectví (tzv. Letecký zákon) č. 

49/1997, v pozdějším znění, nutno zřídit ochranná pásma. Ta mají zajišťovat bezpečnost 

leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckých staveb a jejich výhledový rozvoj. Tím je 

vymezen rozsah zájmového území letiště.  

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Stavba se nachází mimo záplavové území, tzn. nejsou nutná speciální opatření. Dešťová 

voda bude vsakována na ploše pozemku a dále sváděna ze střechy vtoky do kanalizace.  

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno rozhodnutí nebo 

územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 

Pro danou lokalitu byla dne 7. 6. 2012 zastupitelstvem města Drnholec vydána změna 

Územního plánu č. 5, a to usnesením č. 11/16 s účinností ke dni 29. 6. 2012. Dle platného 

územního plánu je využití řešené plochy definováno jako dopravní plocha letecká. Tuto 

plochu tedy lze využít jako nezastavěnou pro letové účely a pro umístění staveb, které 

slouží k obsluze letiště. Záměr výstavby je tedy zcela v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací.  

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 

nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu a územně plánovací 

dokumentací,  

Navržený objekt je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.  

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,  

Při zpracování dokumentace byly dodrženy požadavky na využití území dané vyhláškou 

č. 501/2006 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu, v pozdějším znění.  



g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,  

Požadavky dotčených orgánů vydané ve vyjádřeních budov projektem a stavbou jsou 

dodrženy. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení. 

Pro řešenou stavbu není uplatněno výjimek ani úlevových opatření. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

V rámci této práce není řešeno.  

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí), 

 

parcelní č. vlastník dle katastru nemovitostí   druh pozemku 

8507   AGRO - Měřín, a.s., Zarybník 516, 59442 Měřín ostatní plocha  

8508  Ing. Michal Marcinčák, Bezručova 1507/24a 

  Mikulov, 692 01 

  Ing. Petr Marcinčák, Vinařská 1561/6,  

  Mikulov, 692 01     ostatní plocha 

8505  Ing. Petr Marcinčák, Vinařská 1561/6,     

  Mikulov, 692 01     orná půda 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,  

Jedná se o novou stavbu 

 

b) účel užívání stavby,  

Účelem stavby je vybudování hlavní budovy sportovního letiště v Drnholci (klasifikováno 

jako neveřejné vnitrostátní letiště), která by poskytovala prostory pro umístění strojů, 

zázemí pro letecký klub, pro veřejnost či pro modeláře. Vedlejším provozem je zřízení 

kavárny nebo poskytování ubytování návštěvníků.  

 



c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Navržená stavba je trvalého charakteru.  

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba spadá do území chráněného ochranným pásmem letiště, na kterém je zákaz 

zástavby nesouvisející s provozem letiště. Rovněž je ochranným pásmem stanovena 

maximální výška překážky a také omezení zamezující oslňování letadel.  

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Navržená stavba splňuje požadavky dané bezbariérovým užíváním staveb.  

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů, 

Stavba splňuje požadavky dotčených orgánů.  

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Výjimky a úlevová řešení nejsou uplatněny. 

 

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

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/ pracovníků apod.) 

Plocha pozemku: 120 550 m2 

Zastavěná plocha: 2 807 m2 

Obestavěný prostor: 21 480 m3 

 

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 budov apod.) 

V dané fázi projektu neřešeno 

 

 



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

V dané fázi projektu neřešeno 

k) orientační náklady stavby. 

Orientačním výpočet ceny stavby dle www.sci-data.cz a daného koeficientu pro občanské 

stavby cca 7700 Kč/m3 byla stanovena cena přibližně 125 000 000 Kč. 

 

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

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

SO-01  Hlavní objekt sportovního letiště 

SO-02  Klubovna modelářů 

SO-03  Ubytovací jednotka  

SO-04  Ubytovací jednotka 

SO-05  Ubytovací jednotka 

SO-06  Přípojky inženýrských sítí 

SO-07  Zpevněné plochy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sci-data.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Pozemek určený pro výstavbu letiště se nachází cca 2 km severozápadně od centra 

městyse Drnholec, mimo jeho zastavěné území. Vzhledem ke vzdálenosti území od obytné 

zástavby nebude docházet k obtěžování obyvatel nadlimitním hlukem, jenž může provoz 

letiště produkovat. Vybraná lokalita je rovinná, mírně stoupá k jihozápadu se spádem 0,4 

%. Řešený pozemek je obdélníkového tvaru v délce stran cca 780 m a šířce cca 130 m a 

210 m. Severní hrana pozemku přiléhá ke zpevněné ploše bývalé RWY někdejšího letiště 

pro LPZ. Dále navazuje na silnici III. třídy č. 4154 směr Drnholec – Litobratřice. Tato 

komunikace bude využívána jako hlavní přístupová komunikace do areálu letiště a po 

přístupové cestě vedoucí ke staré RWY bude umožněn oprávněným osobám přístup 

k letecké ploše. Ze zbylých stran je dané území obklopeno zemědělskými pozemky. Kratší 

strany jsou ohraničeny polními cestami, které tvoří předěl mezi plochou letiště a 

zemědělskou plochou. Tyto komunikace budou využity jako vedlejší přístupové cesty 

k letišti. Nadmořská výška stavebního pozemku se pohybuje kolem 212 m n. m. V areálu 

již proběhla výstavba travnaté RWY. Její parametry odpovídají kódovému označení letadel 

1B, dle předpisu L14 Letiště.  Zbývající plocha pozemku je převážně travnatá, částečně 

zpevněná.  

 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Záměr výstavby je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území, 

Pro danou lokalitu byla dne 7. 6. 2012 zastupitelstvem města Drnholec vydána změna 

Územního plánu č. 5, a to usnesením č. 11/16 s účinností ke dni 29. 6. 2012. Dle platného 

územního plánu je využití řešené plochy definováno jako dopravní plocha letecká. Tuto 

plochu tedy lze využít jako nezastavěnou pro letové účely a pro umístění staveb, které 

slouží k obsluze letiště. Záměr výstavby je tedy zcela v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací.  

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

V dané fázi projektu se s vyjádřením dotčených orgánů neuvažuje.  



e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

S ohledem na předmět práce nebyly pro danou lokalitu provedeny průzkumy. Pro další 

vývoj projektu je tedy vhodné provést geologický i hydrogeologický průzkum.   

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

Pro letecké stavby (tj. letiště) je dle §37 Zákona o civilním letectví (tzv. Letecký zákon) č. 

49/1997, v pozdějším znění, nutno zřídit ochranná pásma pro zajištění bezpečnosti 

leteckého provozu, spolehlivé funkce leteckých staveb a jejich výhledový rozvoj. Tím je 

vymezen rozsah zájmového území letiště. Ochranná pásma jsou zakreslena v územním 

plánu obce Drnholec. Jsou zde zahrnuta tato ochranná pásma:  

− OP se zákazem staveb 

− OP s výškovým omezením staveb 

− OP proti nebezpečným a klamavým světlům 

− OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN  

Letiště dále navazuje na ochranné pásmo silnice III. třídy č. 4154 směr Drnholec – 

Litobratřice.  

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Pozemek se nenachází v záplavovém území. Jeho poloha je cca 37 m nad řečištěm Dyje 

vzdáleném cca 2,5 km. Výskyt poddolovaného území se v dané lokalitě rovněž 

nepředpokládá. 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území, 

Návrh stavby a celého areálu, do nějž je stavba situována je řešen tak, aby citlivě zapadl 

do stávajícího území a s ním v nejvyšší míře splynul bez nároků na zásah do okolní zeleně. 

Letiště je ve vazbě na ochranné pásmo silnice III. třídy č. 4154 Drnholec – Litobratřice. 

Letiště a předpokládaný provoz na něm však nebude mít negativní vliv na tato území. 

Rovněž odtokové poměry nebudou výrazně ovlivněny budoucí stavbou. Dešťové vody 

budou svedeny a vsakovány na pozemku, resp. odvedeny stokovou sítí. Podrobněji bude 

řešeno specialistou v samostatné části dokumentace.  

 

 

 



i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Kontaminace zájmového území ropnými látkami je nepravděpodobná. V rámci stavby 

nebudou realizovány žádné bourací práce. Dané území je již ponecháno bez dřevitého 

porostu. Při výstavbě dojde k odstranění stávajících zpevněných ploch. Veškerý odpad 

vzniklý při jejich odstranění bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon 

o odpadech, dle aktuálního znění.  

 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa, 

V rámci stavby nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa nebo 

zemědělského půdního fondu. Výstavba bude probíhat v souladu s platným územním 

plánem na plochách, které byly pro leteckou dopravu vyhrazeny. 

 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Pozemky nejsou dosud narušeny inženýrskými sítěmi v prostoru realizace stavby. 

Odvodnění je řešeno zasakováním dešťové vody na pozemcích investora. Je potřeba 

zbudovat nové přípojky (tj. kanalizace, vodovod, plynovod, elektrická přípojka, sítě) 

s ohledem na to, že dané území není na žádnou z těchto sítí napojeno. Stavba bude 

napojena na přiléhající veřejnou dopravní komunikaci.  

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

V dané fázi projektu neuvažováno.  

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

parcelní č. vlastník dle katastru nemovitostí   druh pozemku 

8505  Ing. Petr Marcinčák, Vinařská 1561/6,     

  Mikulov, 692 01     orná půda 

8507   AGRO - Měřín, a.s., Zarybník 516, 59442 Měřín ostatní plocha  

8508  Ing. Michal Marcinčák, Bezručova 1507/24a 

  Mikulov, 692 01 

  Ing. Petr Marcinčák, Vinařská 1561/6,  

  Mikulov, 692 01     ostatní plocha 



n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

parcelní č. vlastník dle katastru nemovitostí   druh pozemku 

8505  Ing. Petr Marcinčák, Vinařská 1561/6,     

  Mikulov, 692 01     orná půda 

8506  Ing. Michal Marcinčák, Bezručova 1507/24a 

  Mikulov, 692 01 

  Ing. Petr Marcinčák, Vinařská 1561/6,  

  Mikulov, 692 01     orná půda 

8507   AGRO - Měřín, a.s., Zarybník 516, 59442 Měřín ostatní plocha  

8508  Ing. Michal Marcinčák, Bezručova 1507/24a 

  Mikulov, 692 01 

  Ing. Petr Marcinčák, Vinařská 1561/6,  

  Mikulov, 692 01     ostatní plocha 

8511  Ing. Petr Marcinčák, Vinařská 1561/6,  

  Mikulov, 692 01     orná půda 

8512  Ing. Petr Marcinčák, Vinařská 1561/6,  

  Mikulov, 692 01     orná půda 

8513  Ing. Petr Marcinčák, Vinařská 1561/6, 

  Mikulov, 692 01     orná půda 

8515  Ing. Petr Marcinčák, Vinařská 1561/6, 

  Mikulov, 692 01     orná půda 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Navržený objekt sportovního letiště v Drnholci (okres Břeclav) je nízkopodlažní se dvěma 

nadzemními podlažími. Konstrukce je smíšená. Část objektu je řešena jako dřevostavba 

sestávající z obloukové a rámové konstrukce. Zbylá část objektu, jež je určena pro potřeby 

hangáru je tvořena ocelovou obloukovou konstrukcí. Terén vymezený pro potřeby letiště 

je rovinatý, mírně stoupající k jihozápadu ve sklonu 0,4 %. Lokalita hraničí s ochranným 

pásmem komunikace III. třídy č. 4154 směr Drnholec – Litobratřice. Toto pásmo však 

nebude naší činností nijak narušeno. Pro účely letiště bude zřízeno ochranné pásmo dle 

§37 Zákona o civilním letectví (tzv. Letecký zákon) č. 49/1997, v pozdějším znění, který 

mimo jiné upravuje výšku objektů areálu letiště a světelné podmínky letecké plochy. 

V územním pláno městyse Drnholec byla tato ochranná pásma již zahrnuta.  

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jde o novostavbu. 

 

b) účel užívání stavby, 

Stavba je určena zejména leteckému provozu. Předpokládá se zde provoz letadel 

kódového označení max. 1B, tj. letadel se jmenovitou délkou dráhy vzletu menší než 800 

m, jejichž rozpětí je menší než 24 m. Parametry provozních ploch letiště a rozměry 

navrženého hangáru jsou tedy voleny dle těchto ustanovení. Vše dále musí 

korespondovat s požadavky letového předpisu L 14. Po stránce legislativní je statut letiště 

„neveřejné vnitrostátní letiště“. Po stránce provozní je statut letiště: 

− letiště s nepřístrojovou RWY s provozem podle pravidel letů VFR ve dne (za 

podmínek VMC)  

− letiště AFIS (neřízené letiště, na kterém je poskytována letištní letová informační 

služba a pohotovostní služba známému provozu pouze v provozní době letiště).  

Dle provozu je letiště určeno především pro lety VFR den a pro výsadkovou činnost. Tzn. 

lety: 

− pro zvláštní účely (letecké práce, letecká záchranná služba) – denní provoz 

− školní a výcvikové – denní provoz 

− sportovní – denní provoz 

− zkušební (zkušební lety provozní) – denní provoz 

− výsadkové 



Hlavní provoz letiště, tedy umístění strojů v hangáru, zázemí vedení leteckého provozu a 

leteckého klubu, je doplněn funkcí kavárny. V předprostoru hlavní budovy je, dle přání 

investora, vyhrazen prostor pro zřízení samoobslužné čerpací stanice pohonných hmot a 

stanice pro dobíjení eletromobilů. Navržený objekt a doplňkové stavby slouží jako stavby 

pro dopravu a občanskou vybavenost.   

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalou a účelovou, sloužící pro letecký provoz.  

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Pro stavbu nebylo uplatněno žádných výjimek ani úlev z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Stavba byla 

navržena dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu, 

dle aktuálního znění.  

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Tyto podmínky nejsou zohledněny. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Pro letecké stavby (tj. letiště) je dle §37 Zákona o civilním letectví (tzv. Letecký zákon) č. 

49/1997, v pozdějším znění, nutno zřídit ochranná pásma. Ta mají zajišťovat bezpečnost 

leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckých staveb a jejich výhledový rozvoj. Tím je 

vymezen rozsah zájmového území letiště.  

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Zastavěná plocha:   2 807 m2 

Obestavěný prostor:   21 480 m3 

Užitná plocha 1NP:   2 100 m2 

Užitná plocha 2NP:   770 m2 

Počet parkovacích míst:  30 

Kapacita hangáru   20 letadel kategorie 1B 



h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod., 

Není předmětem této dokumentace. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Není předmětem této dokumentace. 

 

j) orientační náklady stavby. 

Orientačním výpočet ceny stavby dle www.sci-data.cz a daného koeficientu pro občanské 

stavby cca 7700 Kč/m3 byla stanovena cena přibližně 125 000 000 Kč. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Navržená stavba splňuje územní regulace. Objekt je navržen jako nízkopodlažní se dvěma 

nadzemními podlažími. Výběr pozemku pro umístění letiště se jeví zcela logickým 

s ohledem na to, že na daném místě se již nachází zpevněná RWY jako pozůstatek 

někdejšího letiště. Budova letiště je umístěna v přímé návaznosti na dopravní komunikaci 

III. třídy č. 4154 směr Drnholec-Litobratřice.  Je tak usnadněn přístup do objektu jak 

letcům, tak pouhým kolemjedoucím. Pro samotná letadla je utvořena přímá návaznost 

pro uschování aeroplánu s co nejsnazší manipulací.  

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Navržený koncept vychází z návrhu ubytovací jednotky, která byla na žádost investora již 

dříve zpracována. Objekt tedy sestává ze tří částí. Nejvyšší z nich je objekt hangáru, jež je 

tvořen ocelovou obloukovou konstrukcí a je potažen bílou technickou textilií. Na něj 

navazuje kvádr přesahující obě sousední částí. Je nám tak dáno najevo kudy se do objektu 

vstupuje a je tak usnadněna orientace nově příchozím. Na rozdíl od ostatních částí je 

kvádr zakončen plochou střechou. Je zde zřízena buňka dispečinku krytá prosklenou 

fasádou s ohledem na nutnost zachování maximálního výhledu. Poslední částí je část 

veřejná, rovněž tvořená obloukovou konstrukcí, tentokrát však dřevěnými lamelovými 

oblouky. Tato část je svou výškou poloviční oproti části hangáru. Více se tak přibližuje 

lidskému měřítku. Střední část a veřejná část jsou kryty fasádou z trapézového plechu, což 

přidává objektu industriální nádech.  

 

http://www.sci-data.cz/


B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt má pouze dvě podlaží, obě nadzemní. Druhé podlaží však zaujímá pouze střední 

část půdorysu. Hlavní část prvního podlaží zaujímá prostor hangáru, na něj navazuje 

zázemí letců a dílny. Hangár je vizuálně propojen s prostorem kavárny. Laikovi je tak 

přiblížen svět letců. Na kavárnu navazuje její provozní zázemí, šatny zaměstnanců, 

technické místnosti a klubovna letců. Z kavárny je rovněž možný výstup po točitém 

schodišti na druhé nadzemní podlaží, kde může návštěvník shlédnout z plochy terasy dění 

na letecké ploše. Mimo to je touto cestou veden hlavní a jediný krytý přístup pro obsluhu 

dispečinku. Nachází se zde také školící centrum. Pro dispečery je zde zřízeno venkovní 

pomocné kovové schodiště pro snadnější přístup na leteckou plochu. Uvnitř prosklené 

dispozice je zřízena samostatná hygienická buňka a vlastní kuchyňka.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba splňuje požadavky pro bezbariérové užívání staveb, jež stanovuje vyhláška č. 

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

staveb, v pozdějších zněních, a předpisy s ní související. Jednotlivé komunikační prostory 

jsou navrženy dle příslušných šířek. Vertikální komunikace je navržena s patřičným 

sklonem a výškou stupňů. Schodiště je navíc doplněno osobním výtahem. Hygienická 

zázemí jak pro návštěvníky kavárny, tak pro případné tělesně znevýhodněné letce jsou 

řešena bezbariérově. Pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace jsou zřízena 

tři parkovací místa dle příslušných norem.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba splňuje požadavky pro bezpečnost stavby při jejím užívání, jež stanovuje nařízení 

Evropského parlamentu a rady č. 305/2011, v pozdějším znění. K návrhu stavby je 

přistupováno tak, aby při jejím užívání nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo 

poškození např. uklouznutí, pádem nebo zásahem elektrickým proudem. K jednotlivým 

technologický zařízením, rozvodům nebo instalacím budou vystaveny protokoly o 

způsobilosti k bezpečnému užívání.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

Jde o novostavbu nízkopodlažní o dvou nadzemních podlažích. Nosnou konstrukci tvoří 

částečně soustava dřevěných lepených lamelových oblouků a částečně dřevěná rámová 

konstrukce. Konstrukční výška 1 NP je 5 m.  V obloukové části dosahuje prostor světlé 

výšky až 6 m. Objekt je založen na monolitickém železobetonovém základu, tvořeném 

základovými patkami a pasy. Zateplení objektu je tvořeno dřevovláknitými deskami Steico. 



Pro střední část a část veřejnou je pak pro jejich opláštění použit trapézový plech. Střecha 

středního kvádru je plochá s klasickým uspořádáním vrstev. Na ně je pak kladena 

betonová dlažba na rektifikačních terčích.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Konstrukční systém 

Navržený objekt je nízkopodlažní o dvou nadzemních podlažích. Jedná se o dřevostavbu. 

Nosnou konstrukci hangáru tvoří ocelová oblouková konstrukce. Rozpětí oblouků 

hangáru je 20 m, dosahují výšku 11 m. Osová vzdálenost oblouků je 3 m. Středovou část 

objektu tvoří rámová dřevostavba, kterou se prolíná soustava dřevěných lepených 

obloukových vazníků. Oblouky hlavními rozměry navazují na nosnou soustavu hangáru, 

tj. jejich rozpětí je 20 m, výška 11 m. Jednotlivé oblouky jsou od sebe vzdáleny 3 m. Jejich 

průřez byl návrhem stanoven na 500 x 200 mm. Rámová konstrukce je doplněna nosnými 

zdmi z keramických tvarovek tl. 450 mm. Nosnou funkci v prostoru schodiště přebírá ŽB 

stěna. Poslední část objektu tvoří dřevěné lepené lamelové oblouky s rozpětím 10 m a 

výškou 6 m. Osová vzdálenost oblouků je 3 m. Návrhem byl průřez stanoven jako 300 x 

160 mm. Soustava oblouků je dále zajištěna příčným ztužením.  

 

Nenosná konstrukce 

Nenosný stěnový systém tvoří lehká rámová konstrukce opláštěná sádrovláknitými 

deskami Fermacell a vyplněna tepelnou a akustickou izolací. Pozitivem tohoto systému je 

jeho variabilita, tedy možnost snadných úprav dispozice, které mohou být v budoucnu 

požadovány.   

 

Strop 

Nosnou konstrukci stropů tvoří dřevěné lepené trámy. Vazníky budou uloženy na nosné 

dřevěné rámy a nosné zdi z keramických tvarovek na kratších stranách kvádru. Trámy jsou 

loženy jako spojitý nosník. Na ně budou poté kladeny plošné sádrovláknité desky tvořící 

plochu stropu. Empirickým návrhem byl stanoven průřez trámu na 700 x 200 mm. Mezi 

trámy je navržena příčná výztuž bránící klopení trámů.  

 

Střecha 

Střecha středního kvádru je jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. Na tuto skladbu 

bude ložena betonová dlažba na rektifikačních terčích.  Pro dosažení požadovaného 

sklonu bude použito EPS desek ve spádu směrem ke střešním vpustím. Pro případ 

nedostatečného odtoku dešťovky jsou navrženy čtyři střešní přepady.  



Střecha je veřejně přístupná. Výstup na ni je možný centrálním schodištěm z kavárny. 

Terasa tak slouží také jako tribuna pro diváky s výhledem na leteckou plochu. Na okraji 

dispozice je navrženo pomocné venkovní kovové schodiště sloužící především potřebám 

obsluhy dispečinku.  

 

Základy 

Dřevěné lepené obloukové vazníky jsou založeny na ŽB patkách půdorysného rozměru 

1,6 x 1,6 m a 2 x 2 m vysokých 1,2 m. Vzhledem ke špatné únosnosti základové půdy (jedná 

se o půdy sprašové), bylo navrženo doplnění patek o ŽB piloty průměru 300 a 400 mm 

vrtané do únosné základové půdy. Mezi patkami je navržen základový pás šířky 800 mm 

pro přenesení zatížení od obvodového pláště budovy. Pod stěnami střední části je navržen 

základový pás tvořený základovými pasy. Do všech základových konstrukcí bude osazena 

kotevní výztuž. Na pasy a patky bude provedena ŽB základová deska tloušťky 200 mm. Po 

uplynutí zrání betonu bude položena hydroizolace z modifikovaných asfaltových pasů. 

Asfaltová hydroizolace zde slouží rovněž jako ochrana proti radonu. Odhadovaná 

únosnost základové půdy je 250 kPa. 

 

Výplně otvorů 

Okna jsou navržena jako hliníková v barvě tmavě modré s trojitým zasklením. Všechna 

okna objektu jsou jednotného rozměru, tedy 2100x2400 mm. Zateplení objektu bude 

přetaženo min. 40 mm přes rám okna pro zamezení tepelného mostu. Dveřní výplně 

v nosných stěnách jsou navrženy jako hliníkové plně s ocelovou zárubní. Dveře 

v nenosných stěnách rámové konstrukce jsou opatřeny obložkovou zárubní. Prosklený 

plášť prostoru dispečinku je tvořen trojsklem v hliníkovém rámu tmavě modré barvy. Sklo 

bude opatřeno antireflexní úpravou. Rámy budou kotveny do stropní konstrukce a budou 

podepřeny soustavou dřevěných obloukových vazníků.  

 

Schodiště 

Centrální schodiště se nachází uprostřed dispozice. Je navrženo jako zakřivené kovové. 

Schodiště bude kotveno do základu, do nosné kruhové ŽB stěny a bude vysazeno na 

stropní konstrukci nad 1NP. Šírka ramene je 1500 mm. Schodiště vede na střešní terasu 

nad 1NP sloužící jako tribuna pro návštěvníky letiště. Je tedy možné pohodlně se dostat 

z prostoru kavárny na vyhlídku.  

Vnější schodiště je řešeno především jako pomocné. Jedná se rovněž o zakřivené 

schodiště, tedy kruhové vřetenové kovové schodiště. Šířka ramene je tedy menší, tedy 900 

mm. Výška schodu je zde vyšší než u schodiště hlavního, na které jsou kladeny požadavky 

pro bezbariérovost.  



Zpevněné plochy 

Hlavní vstup k objektu letiště je řešen jako zpevněná plocha z betonové dlažby. Vjezd na 

parkovací plochu je možný z komunikace III. třídy č. 4154 směr Drnholec – Litobratřice. 

Vjezd do areálu bude umožněn pouze osobám oprávněným, a to s použitím plochy bývalé 

RWY. Plocha uvnitř areálu je zpevněná betonová. Přístup k ubytovacím buňkám je 

umožněn po nezpevněných chodnících.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Konstrukční systém objektu je navržen tak, aby odolával účinkům stálého i nahodilého 

zatížení za běžného provozu či mimořádnému zatížení. Při výpočtech základových 

konstrukcí je třeba zohlednit únosnost základové půdy, která byla odhadem stanovena 

na 250 kPa. Zájmové území se nachází z regionálně geologického hlediska v oblasti 

kvartéru Českého masivu a Karpat. Pokryvné útvary jsou v lokalitě zastoupeny říčními a 

navátými nezpevněnými sedimenty (hlína, písek, štěrk, spraš a sprašová hlína). Po 

odhalení základové spáry bude příslušným projektantem ověřena únosnost zeminy. 

Základová konstrukce je tvořena monolitickým betonem. Je třeba tedy dbát zvýšené 

pozornosti doby tuhnutí a tvrdnutí betonu. Rovněž je potřeba zajistit minimální krytí 

výztuže. Pro zajištění mechanické odolnosti a stability je nutné dodržet technologický 

postup daný výrobci.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

Pro objekt budou nově zbudovány přípojky pro inženýrské sítě technické infrastruktury 

(vodovod, kanalizace, elektrické sítě). Všechny přípojky budou podrobněji popsány 

v projektové dokumentaci jednotlivých profesí.  

 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

V dané fázi projektu neřešeno.  

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Objekt je rozdělen do jednotlivých požárních úseků dle platných vyhlášek a norem. 

 

 

 



 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky na tepelně technické pohodlí dle 

doporučených hodnot ČSN 73 0540-2/2011 Tepelná ochrana budov. Tepelně technické 

posouzení vybraných skladeb je řešeno v samostatné příloze této dokumentace.   

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Hygienické požadavky na stavby byly návrhem dodrženy.  

 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Větrání je zajištěno dvěma způsoby – přirozeně pomocí oken a nuceně, tj. 

vzduchotechnickým rozvodem. Okny je zajištěno dostatečné osvětlení interiéru. Pro 

prostor dispečinku bude navržen systém stínění. Objekt je napojen na místní vodovod a 

kanalizaci.  Vzhledem k poloze letiště vůči obytné zástavbě nebude narušen klid a celková 

pohoda obyvatel provozem letiště.  

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Radonový index území byl dle příslušných podkladů vyhodnocen jako dostatečně nízký.  

Dle mapy radonového rizika leží území v oblasti s dostatečně nízkým radonovým 

indexem. Není tedy nutné speciální opatření.  

 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Není nutné speciální opatření.  

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Není nutné speciální opatření.  

 

d) ochrana před hlukem, 

Dle předpokládané intenzity provozu a skutečnosti, že legislativní statut letiště byl 

stanoven jako neveřejné letiště, je zaručeno, že hluk z leteckého provozu nepřesáhne 



limity přípustné pro denní provoz. Letiště se nachází v dostatečné vzdálenosti od obytné 

zástavby. Nebude tedy narušeno pohodlí obyvatel.  

 

e) protipovodňová opatření, 

Území neleží v záplavové oblasti žádného vodního toku a záplavy v zájmovém území 

nehrozí, tj. nejsou nutná speciální opatření.  

 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Z dostupných podkladů není zaznamenána v zájmovém území žádná povrchová těžba ani 

důlní činnost.  Dle ČSN 73 0036 Seizmická zatížení staveb leží řešené území mimo 

seizmické oblasti. Z hlediska svahových pohybů nebyly v zájmovém území zaznamenány 

žádné geodynamické jevy.  

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Dopravní 

Stavba bude napojena přes nově zřízenou přístupovou komunikaci a přes zpevněné 

plochy někdejší RWY na komunikaci III. třídy č. 4154 Drnholec – Litobratřice.  

 

Inženýrské sítě 

Stavba bude napojena na stávající technické sítě nově zřízenými přípojkami.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Bude podrobněji popsáno v projektové dokumentaci jednotlivých profesí.  

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Dané území je rovinaté, není tedy nutné vyrovnávat se s velkými sklony, které by mohly 

znepříjemnit pohyb osobám se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Letiště bude 

přístupné z komunikace III. třídy č. 4154 směr Drnholec – Litobratřice. Hlavní vstup bude 

veden přímo z této komunikace pro potřeby veřejnosti. Hlavní vstup do areálu pro 



uživatele letiště bude umožněn s využitím bývalé runwaye. Vedlejší vstup (zejména pro 

potřeby ubytování) bude umožněn po nové cca 200 m dlouhé a 4 m široké nezpevněné 

komunikaci, která bude napojena na polní cestu ve východní části letiště a následně na 

přilehlou silnici.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude zajištěno nově zbudovanou komunikací pro 

osobní automobily, která zajistí přístup k parkovacím místům návštěvníků letiště i 

zákazníkům případné čerpací stanice.  

 

c) doprava v klidu, 

Před hlavní budovou letiště je zřízeno 30 parkovacích stání, z nichž 3 jsou vyhrazena 

osobám využívajícím bezbariérový přístup. V areálu bude zřízeno několik stojánek pro 

kotvení letadel. Každé ubytovací jednotce náleží samostatná stojánka.  

 

d) pěší a cyklistické stezky. 

V návaznosti na veřejnou komunikaci je navržena zpevněná komunikace letiště určená 

pro chodce s přímým přístupem do interiéru kavárny. V areálu je navržena zpevněná 

plocha i nezpevněná komunikace. Cyklistické stezky nejsou uvažovány.  

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy, 

Řešený pozemek se nachází na rovinatém území. Není tedy potřeba zásadních terénních 

úprav.  

 

b) použité vegetační prvky, 

Bude specifikováno zahradním architektem. Výška zeleně je omezena požadavky letového 

provozu, jež jsou stanoveny v zákoně č. 49/1997, v pozdějším znění.  

 

c) biotechnická opatření. 

Bez požadavků 

 



B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Výstavba ani provoz letiště nebude mít zásadní vliv na ŽP. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Výstavba ani provoz letiště nebude mít zásadní vliv na přírodu a krajinu. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Řešený pozemek nezasahuje do soustavy chráněných území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem, 

Není podkladem. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Nebylo vydáno 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

Nejsou evidována žádná ochranná ani bezpečností pásma 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Pro zvýšenou ochranu obyvatel budou zavedena příslušná opatření, jež budou stanovena 

bezpečnostní směrnicí letiště. Stejně tak budou řešeny zásady prevence závažných 

havárií, které budou v této směrnici zakotveny.   

 

 



B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

V dané fázi projektu neřešeno.  

 

b) odvodnění staveniště, 

Odvodnění staveniště bude zajištěno drenážní trubkou (PVC-U DN 100). Drenáž bude 

uložena do štěrku.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Objekt bude napojen na vodovod, přípojku NN, kanalizaci a na sdělovací prostředky.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Při provádění stavby by nemělo dojít k negativním zásahům na okolní pozemky ani stavby.  

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Řešené území je zatravněno bez vzrostlé vegetace. Není tedy potřeba kácet dřeviny před 

zahájením prací.  

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Stavbou nedojde k trvalému záboru území. Dočasné zábory budou probíhat jen po dobu 

nezbytně nutnou. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Není prováděno 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Odpadní materiál, jenž vznikne při likvidaci zpevněných ploch a při přípravě stavby, bude 

likvidován dle zákonu č. 154/2010 Sb. O odpadech odvozem do sběrných surovin nebo na 

skládku k tomuto způsobu určenou.  

 

 



i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

V dané fázi projektu neřešeno.  

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Za jakékoli znečištění, ovzduší, nadměrný hluk či odpady zodpovídá zhotovitel stavby. Dle 

stanovených parametrů letiště a jeho umístění vůči obytné zástavbě není předpokladem 

nadměrné obtěžování hlukem. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi pořádek a 

neznečišťovat okolní prostředí. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován dle ustanovení 

zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech.  

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Stavební práce budou prováděny s ohledem na dodržení všech bezpečnostních předpisů 

a norem týkajících se provádění jednotlivých prací, s důrazem na ochranu zdraví a 

bezpečnost osob na staveništi. Stavební práce mohou provádět pouze specializované 

firmy jež mají oprávnění k dané činnosti a jsou seznámeny s bezpečnostními předpisy.  

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Bez nutných úprav 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Výstavba nijak neovlivní dopravní situaci v dané lokalitě.  

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Bez speciálních podmínek. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

V této fázi projektu neřešeno.  

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Objekt bude napojen na stokovou síť. Dešťové vody ze střechy budou sváděny střešními 

vtoky do stávající dešťové kanalizace.  



ZÁVĚR 

Podkladem bakalářské práce byl ateliérový projekt sportovního letiště, jenž byl 

vypracován v 6. semestru bakalářského studia v rámci předmětu AG035 formou 

architektonické studie objektu. Práce se snaží řešit technické i konstrukční problémy 

s ohledem na maximální zachování původního konceptu a dodržení požadavků daných 

legislativními a normativními podklady. Pro danou architektonickou studii byla 

vypracována projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a 

dokumentace pro provádění stavby. Výsledkem bakalářské práce je tedy komplexní 

řešení novostavby sportovního letiště. Objekt je řešen tak, aby splňoval požadavky dané 

příslušnou vyhláškou upravující provoz sportovních letišť, a aby splňoval tepelné, 

technické, statické, požární a konstrukční požadavky s důrazem na estetické a 

architektonické hledisko.  
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