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Beck, T. Administrativní budova letiště Holíč SK: bakalářská práce. Ostrava:VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra Architektury 226, 2011  59s. 

Vedoucí práce  Riedlová, K. 

Náplní bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby Administrativní 

budovy v Holíči v SR. Objekt byl navržen tak, aby byl vizuálním jádrem v nově navržené 

urbanistické koncepie. Cílem bylo vytvořit nové centrum pro vlastníky letounů a také funkci ( 

obchod, bary) tak, aby mohl na sebe objekt vydělávat. Podkladem pro návrh byla osobní 

prohlídka místa, mapové podklady a další doplňující průzkumy a rozbory okolí. Tato 

výsledná bakalářská práce je souhrnem všech zjištěných okolností, platných předpisů, 

vyhlášek a norem. 

Abstract of the thesis 

 Beck, T. Administrative building airport Holic SK: Bachelor's thesis.Ostrava: VSB - 

Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture 

226, 2011 57 S. Supervisor Riedlová, K.  

The thesis of work is to develop documentation for construction of administrative 

buildings in Holice in SR. The building was designed to be visual core of a newly designed 

urban koncept. The aim was to create a new center for aircraft owners and function (store, 

bars) so that it can capitalize on each object. The basis for the design of a personal site visit, 

map data and additional research and analysis area. This final thesis is a summary of all the 

identified circumstances, the applicable regulations, guidelines and standards.  
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Seznam použitého značení 

ČSN  značení české technické normy 

č.  číslo 

sb.  sbírky zákonů 

vyhl.  vyhláška 

odst.  odstavec 

PD  projektová dokumentace 

SO  stavební objekt 

PP  podzemní podlaží 

NP  nadzemní podlaží 

U  součinitel prostupu tepla [W x m-2 x K -1] 

m  metr běžný 

mm  milimetr  

m2  metr čtverečný 

m3  metr krychlový 

Kč  Koruna česká 

TI  tepelná izolace 

ŽB  železobeton 

VCM  vápenocementová malta 

XPS  extrudovaný  polystyren 
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Úvod 

Úkolem mé bakalářské práce bylo navrhnout administrativní budovu na letišti v Holíčí 

v SR, která prošla dvěma základními procesy v ateliérové tvorbě. Urbanistická studie daného 

území a architektonická studie zadané části území. 

Urbanistická studie  

Na této části studie jsem pracoval s kolegy Vítem Minaříkem a Marcelou Lacinovou 

v Ateliérové tvorbě III. Po detailní analýze a řešení tohoto území, rozborů, návrhů a částí 

kritik jsme dospěli ke konečné verzi  nového zastavění  této oblasti  viz. Příloha č.1. 

Hlavní změny:  Nová letecká vzletová a přistávací dráha. 

   Vytvoření komunikační trasy od řeky Moravy a zámkem v Holíči. 

Funkce nových objektů jsou – administrativa, kanceláře, adrenalinové centrum, služby a 

obchody. 

Architektonická studie 

Na základě této urbanistické studie jsem si vybral zadání administrativní budovy -

komplex původně s kancelářskými prostory a řídící věží. Návrh s kancelářskými prostory 

jsem změnil na obchodní prostory s recepcí. Rozhodující je však umístění řídící věže,jež je v 

posledním patře kvůli provozu a funkčnosti letiště. 

Zadání jsem rozšířil o obchody a bary, schodiště s galerií, dodá prostoru vzdušnost. 

Provoz má tři hlavní části: hlavní, který je přístupný veřejnosti, vedlejší, který je přístupný 

vlastníkům letectva a řídící věž. 
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Textová část 

Akce: Novostavba Administrativní budova, letiště -                  

Ul. Bratislavská, Holíč 

Stupeň projektové dok.: Prováděcí dokumentace 

Vypracoval:   Tomáš Beck 

Datum:   04/2012 
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A. Průvodní zpráva 

a) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka 

Název stavby:    Administrativní budova letiště Holíč 

Druh stavby:    Novostavba 

Místo stavby    Holíč, SR 

Okres:     Skalica 

Stavební úřad:    Holíč 

Katastrální území   Holíč 

Katastrální úřad:   Skalica 

Stavební parcela:   č. 1521 

Kraj:     Trnavský 

Investor:    VŠB-TUO, fakulta stavební, kat. architektury 226 

Vedoucí projektu:   Ing. Arch. Kateřina Riedlová 

Konzultant projektu:   Ing. Hana Ševčíková 

Vypracoval:    Tomáš Beck, Očovská 11, Hodonín  

b) základní charakteristika stavby     

Vstupy do objektu jsou dva, jeden hlavní a druhý vedlejší. Oba dva jsou bezbariérové. 

Hlavní chod je situován z východní strany a vedlejší vchod ze západní. 

Tvar objektu se skládá z dvou kružnic, které jsou spojeny krčkem, přibližné rozměry 

stavby jsou 35,000 m x 16,000 m, výška je přibližně 14m.  Jedná se o 4 - ti podlažní budovu, 

která je situována na rovinné ploše. Střešní konstrukce tvoří plochá střecha (terasa) a 

dvouplášťová střecha (poslední patro). Odvodnění střech je řešeno do vnitřní dispozice. 

Hlavním vstupem se dostaneme do hlavního komunikačního prostoru, kde se nachází recepce, 

obchody, wc, úklidová komora, schodiště a výtah. Odtud se dostaneme do třetího patra. Ve 2. 

NP se nachází bar a sál pro konference - 150,00 m2. Nachází se zde také sklad baru technická 
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místnost. V 3.NP je situace podobná, akorát se liší tím, že slouží pouze k provozu majitelů 

letadel v hangáru. 4 NP slouží jako řídící věž letiště, s technickou místností. 

c) Využití a zastavěnost území  

Území nyní slouží jako sportovní letiště.  

d) údaje o provedených průzkumech    

Nebyly provedeny žádné podrobné průzkumy, byla provedena prohlídka pozemku. 

Jako podklady byly využity: katastrální mapa  M1:1000, fotodokumentace z osobní návštěvy 

lokality, zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 

předpisů, vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích  na  výstavbu. 

e) požadavky dotčených orgánů 

Navrhovaný objekt není v rozporu s požadavky dotčených orgánů. Požadavky 

územního rozhodnutí včetně požadavků dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové 

dokumentace a jsou splněny. 

f) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu    

Objekt splňuje obecně technické požadavky. Dokumentace je zpracována v souladu 

s vyhláškou č. 499/2006 Sb. pro dokumentaci staveb. Stavební práce budou provedeny podle 

stanovených technologických postupů a dle platných ČSN. Konstrukce a materiály jsou 

navrhovány tak, aby splňovaly normy a předpisy. 

. 

g) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

Navrhované řešení je v souladu územním a regulačním plánem města Holíč. 



15 
 

h)  věcné a časové vazby stavby na související a podmiňovací stavby    

Přímé věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby či investice nejsou.   

i) předpokládaná lhůta výstavby     

Předpokládaná doba výstavby se odhaduje na 18 měsíců. Stavba bude probíhat  od 

1.5.2013 do 1.8.2014. 

j)  statistické údaje o orientační hodnotě stavby, podlahové plochy 

Celková zastavěná plocha budovy: 491,50 m2 

Podlahová plocha 1. NP: 491,50 m2 

Podlahová plocha 2. NP: 491,50 m2 

Podlahová plocha 3. NP: 491,50 m2 

Podlahová plocha 4. NP: 232,60 m2 

Venkovní parkovací stání: 36 volných  

 

Předpokládaná cena výstavby objektu 40 000 000 Kč. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a)  zhodnocení staveniště 

Stavba je situována v pohraničním pásmu mezi českou a slovenskou republikou. 

Objekt se nachází na rovinném pozemku, který je ohraničený z východní části lesem. Zeleň 

na pozemku tvoří z hlavní části zatravněná louka. Přístup na staveniště je možný ze stávající 

příjezdové cesty Bratislavská. Pozemek není zatížen žádným břemenem nebo omezením, 

které by ho znehodnocovalo. Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce od budoucí 

základové spáry. Výskyt radonu je zde nízký. Objekt nebude po dobu svého užívání oplocen. 

Objekt bude napojen na dodávky elektrické energie, plynu, pitné vody a kanalizace. Bližší 

specifikace přípojek viz. výkres č. 1.02 situace zastavovací. 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby 

Jedná se o novostavbu administrativní budovy s obchody a bary u obce Holíč. Objekt 

je nepodsklepený. V přízemí se nachází recepce s obchody a otevřeným prostorem pro 

vernisáž. V druhém a třetím patře jdou umístěny bary se zasedací místností a projekčním 

centrem. V posledním čtvrtém podlaží je umístěna řídící věž pro kontrolu organizaci provozu 

na letišti. Střecha je navržena jako lehká konstrukce – jednoplášťová plochá střecha. 

c) Technické řešení stavby   

Nosnou konstrukci objektu tvoří ocelový skelet (sloupy 250 x 250 mm, průvlaky 250 x 

250 mm a železobetonová deska tl. 200 mm). Výplňová forma obvodového pláště je ze skla. 

Vnitřní zdivo je od firmy Ytong tl. 200 a 250. Střešní konstrukce je ze dvou částí, 

jednoplášťová plochá střecha (poslední podlaží) a plocha střecha (terasy). Fasáda je řešená 

dvojitým zasklením viz specializační výkres detailu. 
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Zemní práce 

Ornice bude na pozemku sejmuta později použita na vyrovnání staveniště a úpravu 

terénu. Zemní práce budou provedeny dle ČSN 73 30 50 Zemní práce. Úroveň  ±  0,000 = 

161,500 m.n.m. je úroveň podlahy 1.NP.  

Podzemní voda 

Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce od budoucí základové spáry. 

Základové konstrukce 

Pod nosnými sloupy konstrukce jsou patky z železobetonu C 16/20 a obvod objektu 

ztužuje základový pás dle výkresu základů. Dále je pod celým objektem vybetonovaná deska 

tloušťky 125 mm vyztužena KARI sítí ( velikost ok 100/100 – 6,3 ) a je zesilněna v místech 

styku se základy s betonářskou výztuží. Bednění a uložení výztuže musí být před začátkem 

betonáže zkontrolováno. O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 

Svislé konstrukce 

Výplň obvodového zdiva tvoří skleněné tabule řezané na míru, součástí dodávky jsou 

skleněné kotvící prvky z tvrzeného skla. Celá budova je řešena bezrámovým zasklením Sapa 

Elegance. Vnitřní nosné zdivo je z tvarovek Ytong tl. 250 (P2- 500) a tl. 200. Kotvení 

k nosným sloupům je pomocí ocelových kotev, vložených do sudých spár, případně 

nastřelením do železobetonové konstrukce. V sociálním zařízení budou požity sádrokartonové 

příčky profil CW 50. 

Vodorovné konstrukce 

Hlavní nosná stropní konstrukci je tvořena z železobetonové desky tl. 200 mm 

podporovaná železobetonovými průvlaky, které jsou uloženy na obvodových sloupech 

250/250. Slouží také jako železobetonový věnec. Všechny prvky jsou monoliticky spojeny. 

Překlady jsou použity od firmy  Ytong  NOP. 
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Schodišťové konstrukce 

Schodiště v objektu je dvouramenné s mezipodestou a vnitřní galerií. Tvoří ho 

železobetonová monolitická konstrukce, oboustranně vetknutá do podestových nosníků. Šířka 

schodišťového ramene je 1200 mm. Jedno rameno má 10 schodišťových stupňů. Šířka 

schodišťového stupně je 271 mm a výška je 165 mm. 

Střešní konstrukce   

Objekt má dva typy střešní konstrukce: 

Plochá střecha terasa: 

Jedná se o pochozí jednoplášťovou střechu, kde je nosným prvkem železobetonová 

deska tl. 200 mm. Odvádění srážkových vod je řešeno dovnitř dispozice přes vyhřívanou 

střešní vpusť.  
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Skladba: 

POCHOZÍ TERASA 

VENKOVNÍ MRAZUVZDORNÁ DL. 8 mm 

HYDR. TUHNOUCÍ VODO/MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO 2 mm 

KONTAKTNÍ DRENÁŽ S IZOLACÍ 50 mm 

TEPELNÁ IZOLACE EPS 200 S STAB 100 mm 

SPÁDOVÉ KLÍNY Z IZ. EPS 200 STAB 50  mm 

PAROZÁBRANA FOOBR 5 mm 

ŽB  DESKA 200 mm 

 

Jednoplášťová plochá střecha: 

Střecha je rozdělena na dvě části. Každá část má svou vpusť. Sklony jsou rozdílné.  

Skladba: 

OPLECHOVÁNÍ ATIKY 

SPÁDOVÝ KLÍN ORSIL T-AK 

HYDORIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ  2 mm 

HORNÍ T. IZ. DESKY DACHOTERM G 100 mm 

SPÁDOVÁ DESKA ORSIL T-SD 2x100mm 

PODKLAD DESKY DACHOTERM SL  50 mm 

PAROZÁBRANA (PE FOLIE/A. PÁS) 

ŽB DESKA 200 mm 
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Podlahy 

Podlahy v celém objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny kriteria – 

bezpečnost, účelnost, funkčnost, odolnost a hygienickou nezávadnost, dobré tepelné a 

zvukově izolační vlastnosti. 

Skladby podlah: na konstrukci 

A) PLOVOUCÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA 

S PODLOŽKOU 

B) KERAMICKÁ DLAŽBA 

C) BETONOVÁ MAZANINA 

CEMENTOVÝ POTĚR C20/25 (B20)  50 mm 

2 x SEPARAČNÍ FOLIE 0.2 mm 

TEPELNÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE 

ROCKWOOL STEPROCK ND 50 mm 

SBS MOD. PENETRAČNÍ NÁTĚR 

NOSNÁ STROPNÍ KCE. ŽB DESKA 200 mm 
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Skladby podlah: na terénu 

A) PLOVOUCÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA 

S PODLOŽKOU 

B) KERAMICKÁ DLAŽBA 

C) BETONOVÁ MAZANINA 

EPOXIDOVÁ STĚRKA ŠEDÁ  3 mm 

SAMONIVELAČNÍ HMOTA ANHYDRIT 67 mm 

SEPARAČNÍ FOLIE 

TEPELNÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE 

ROCKWOOL STEPROCK 80 mm 

HYDROIZOLACE OLASTEK 40 SPECIAL 4 mm 

PENETRACE DEKPRIMER 

PROSTÝ BETON C16/20 VYZTUŽEN KARI S. 125 mm 

PŮVODNÍ ZEMINA 

Hydroizolace 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti je provedena z asfaltového pásu Glastek 40 Special, 

který je nalepený na podkladní betonovou desku, na kterou je dvakrát nanesen penetrační 

nátěr. Hrany SBS pásů se musí překrývat minimálně o 150 mm. Hydroizolační pásy budou 

vytaženy na kotvící systém fasády. Izolace proti zemní vlhkosti bude zároveň plnit funkci 

izolace proti radonu. 

Tepelné izolace – zvuková izolace 

Tepelná izolace podlahy v 1.NP je provedena z podlahových desek ROCKWOOL 

STEPROCK ND 80 mm. Tepelná izolace fasády je řešena izolačním dvojsklem s přídavnou 

tepelnou izolací ROCKWOOL FASROCK v části atiky. Na terase je použita tepelná izolace 

EPS S 200 STAB. V podlahách je použita izolace ROCKWOOL STEPROCK HD 50 mm. 
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Úpravy povrchů 

Vnitřní omítky budou omítnuty štukovou maltou tloušťky 10 mm, nátěr bude bílý 

z barvy Primalex o tloušťce 2mm. Sociální zařízení jsou opatřeny keramickým obkladem do 

výšky 2100 mm. 

Truhlářské konstrukce 

Viz výpis truhlářských výrobků viz výkres č. 14 

Klempířské výrobky   

Viz výpis řešení truhlářských výrobků viz výkres č. 15 

Zámečnické výrobky   

Viz výpis truhlářských výrobků viz výkres č. 16 

Vzduchotechnika a klima místností 

První podlaží muže být větráno vstupy či vzduchotechnikou, ostatní patra jsou větrána 

pomocí vzduchotechniky a cirkulace vzduchu. 

Úpravy venkovního prostoru 

Stavba je opatřena okapovým chodníkem šířky 300 mm z betonových dlaždic, který je 

vyspádován směrem od objektu. Další upravenou plochou je vstup, který tvoří 

velkoformátová dlažba zajištěna retifikačními terči. Kolem objektu proběhne úprava zeleně, 

zejména travního porostu. 
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d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Domovní inženýrské sítě 

V sociálních zařízeních, jsou jádra kde se vede svislé potrubí, odděluje je 

sádrokartonová konstrukce tl.50 mm, trubky jsou zvukově odizolovány. Přesný návrh 

technologického zařízení této budovy není součástí řešení bakalářské práce. 

Venkovní inženýrské sítě 

Objekt je napojený na stávající veřejný vodovod, kanalizaci, plynovodní síť a na 

elektrickou energii. Umístění přípojek a skříní objektu, jsou podrobně popsány ve výkrese č. 

1.02 situace zastavovací. Všechny přípojky budou nově vybudovány. Přesný návrh 

technologického zařízení budovy není součástí řešení bakalářské práce. 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Objekt je dostupný z hlavní trasy spojující českou a slovenskou republiku 

(Bratislavská), na kterou se napojují příjezdová komunikace do areálu. Dále bude nově 

vybudována komunikace jen pro zásobování. 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Daná lokalita je využívána jako sportovní letiště. Navržená stavba obsahuje 

komunikační prostory pro zdejší okolí, ale také pro vážné zájemce. Vše je řešeno v souladu 

s životním prostředím. Na pozemku bude udržovaná zeleň. Objekt nebude mít nežádoucí 

vlivy na životní prostředí. 

g) Bezbariérové řešení stavby a okolí stavby 

Vstupy do objektu jsou bezbariérové. Pro osoby s omezeným pohybovým aparátem je 

v objektu výtah. 
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h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 

Nebyly provedeny žádné podrobné průzkumy, pouze osobní prohlídka zástavby a 

fotodokumentace pozemku a okolí. Hydrogeologický průzkum splňuje podmínky, voda je zde 

pitná. 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 
a výškový systém  

 Stavba bude vytyčena a vyměřena geodetickou firmou a budou vyneseny 

referenční sítě. Viz výkres č. 1.02 situace zastavovací. 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 

 Administrativní budova je řešena jako jeden stavební objekt. Stavba má jeden 

provozní soubor – výtah. Inženýrské objekty budou realizovány současně se stavbou objektu. 

 Projektová dokumentace řeší 

SO č. 01 – NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY    

SO č. 02 – NOVĚ NAVRŽENÁ PĚŠÍ KOMUNIKACE    

SO č. 03 – NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE   

SO č. 04 – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA   

SO č. 05 – PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA    

SO č. 06 – PŘÍPOJKA ELEKTRO VN   

SO č. 07 – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA    

 

(viz výkres č. 1. koordinační a zastavovací situace). 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich 
minimalizace 

Stavba je navržena tak, aby nekladla žádné negativní vlivy na životní prostředí, 

pozemky a blízké okolí viz bod f. 



25 
 

Stavba splňuje veškeré technické požadavky na výstavbu, které jsou stanoveny ve 

vyhlášce 137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášek 

491/2006 a 502/2006 Sb., resp. vyhlášky č.501/2006 Sb. 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

S ohledem na skutečnost, že se nejedná o výrobní objekt, bude nutno bezpečnost 

práce. Při všech stavebních a montážních pracích je nezbytné dodržovat bezpečnostní 

předpisy k zajištění bezpečnosti práci. Podle předpisů státních i oborových norem platných 

pro jednotlivé konstrukce a práce dle vyhl. č. 363/2005 Sb. Všichni pracovníci projdou 

školením o zásadách BOZP, budou vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. Objekt 

bude zabezpečen proti vstupu cizích osob. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita  

Stavební konstrukce budou navrženy dle odborných výpočtů, které provede 

autorizovaná osoba, statik. Budou navrženy na veškeré předpokládané budoucí zatížení po 

dobu životnosti stavby a ostatní zatížení dle současně platných norem a předpisů. Dále bude 

žádoucí statický návrh a posudek na základové konstrukce vzhledem k vlastnostem zeminy, 

také železobetonových konstrukcí a schodiště. Tato činnost není součástí řešení bakalářské 

práce.   

3. Požární bezpečnost  

Objekt je navržen tak, aby byl odolný vůči požáru. Podrobné aspekty o požární 

bezpečnosti řeší technická zpráva, která není řešením bakalářské práce. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí je v objektu navržena tak, aby bylo vše 

v souladu se zákonem č. 163/2002 Sb. k zákonu č. 22/1997 Sb. Stavební a dispoziční řešení 

odpovídá platným předpisům. Objekt respektuje prostorové a stavební požadavky. Zejména 

světlá výška místnosti, řešení podlah a stěn, řešení dispoziční. Denní a umělé světlo je 
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zajištěno u všech prostor odborným návrhem osvětlovacích prvků – prosklená fasáda. Větrání 

objektu je zajištěno z části přirozeným větráním a z větší části umělým větráním s cirkulací 

vzduchu. Budova je vyprojektována a bude postavena v souladu s požadavky na ochranu 

životního prostředí. Ochrana ovzduší – stavba nebude mít negativní vliv na okolní prostředí a 

zástavbu. 

 

5. Bezpečnost při užívání  

Užívání objektu nevystavuje osoby vůči jakémukoliv nebezpečí. To je podmíněno za 

předpokladu užití minimálně zdravého rozumu. 

6. Ochrana proti hluku  

Stavba bude zajištěna vůči škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba je 

navržena, aby hluk a vibrace působící na obyvatelé, zvířata a životní podmínky byly na 

takové úrovni, že neohrožují zdraví, noční klid a je vyhovující pro obytné části. V objektu 

proběhne revizní zkouška a kontrola. 

Po dobu stavebních úprav budou tyto podmínky zhoršeny. 

7. Úspora energie  

Objekt bude navržen a proveden tak, aby nedocházelo k úniku tepla a stavba šetřila 

energii. Tepelně technické vlastnosti objektu jsou v souladu s normovými hodnotami. 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
,pohybu a orientace   

Vstupy do objektu jsou řešeny bezbariérově. Stavba je navržena tak, aby splňovala 

požadavky dle 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Objekt není ohrožen nepříznivými či mimořádnými vlivy okolí. Není umístěn ve 

staticky nestabilním území, v záplavovém území, v poddolovaném území a ani v místě 

pronikání radonu. Ochrana objektu je provedena běžnými prostředky před klimatickými 

podmínkami. 

10. Ochrana obyvatelstva  

V objektu se nenacházejí prostory vhodné pro využití CO. Dále nejsou ve vnějším 

prostředí objektu jakékoliv škodlivé vlivy, které by mohly stavbu ohrozit při provádění úprav 

a provozu. Objekt splňuje požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 

obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby  

a) odvodnění území a odpadních vod – nově zřízený řád bude sveden do stávající 

dešťové a splaškové kanalizace 

b) zásobování vodou – nově vybudovaná přípojka bude napojena na stávající obecní 

vodovodní síť. 

c) zásobování energiemi – nově vybudovaná přípojka bude napojena ke stávajícímu 

podzemnímu vedení. Všechny vnitřní rozvody budou řešeny v souladu s příslušnými 

normami. Na vnitřní rozvody bude použit materiál měď. 

d) řešení dopravy – příjezdová komunikace k objektu je napojena na hlavní 

komunikaci, která spojuje českou a slovenskou republiku. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav – kolem objektu bude 

vysázena nová tráva. Investor zajistí způsobilou firmu na úpravu terénu dle náležitostí a 

potřeb. 

f) elektronické komunikace - není předmětem řešení bakalářské práce. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  

Není předmětem řešení bakalářské práce.  
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C. SITUACE STAVBY 
1.01. Situace  –  zastavovací celková 

1.02. Situace  – zastavovací 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 
a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

projektové dokumentace 

Není předmětem bakalářské práce. 

b) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 
energií 

Není předmětem bakalářské práce. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

1) Technická zpráva 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 
přístupy na staveniště  

 Parcela se nenachází v chráněném území. Nebyla zde nalezena ani žádná kulturní 

památka. Nyní je pozemek využíván stávajícím letištěm. Staveniště je přístupné z místní 

komunikace pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Pro 

ukládání materiálu budou sloužit stávající vytýčené plochy na pozemku investora. 

Veřejná a pozemní komunikace budou využívány pro staveniště jen v nezbytném 

rozsahu a po dobu pro příjezd a odjezd nákladních strojů. Po ukončení jejich působení budou 

prostory uvedeny do původního stavu. 

b) významné sítě technické infrastruktury 

Na staveništi se nenachází významné sítě technické infrastruktury. 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Nově budou zřízeny přípojky, vodovod, kanalizace, elektřina a plynovod. 

Odvádění srážkových, odpadních a průmyslových vod není předmětem řešení, nebude 

narušován odtok z pozemních komunikací ani dalších ploch. 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Po dobu stavebních úprav dojde k proškolení pracovníků ohledně BOZP. Také budou 

poučeni o první pomoci a obeznámení o používání pracovních pomůcek. Nebude docházet k 

nadměrnému znečištění a demonstrování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Staveniště 

bude opatřeno oplocením a bezpečnostními značkami po celou dobu výstavby. 
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e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, 

Veřejné a pozemní komunikace budou využívány pro staveniště jen v nezbytném 

rozsahu a po dobu jen pro příjezd a odjezd nákladních strojů a stavebního materiálu. Po 

ukončení jejich působení bude vše uvedeno do původního stavu. 

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 Na parcele budou řešeny i dočasné objekty, a to např. mini buňky pro pracovníky, 

chemické WC. Také bude plocha využívána pro jednotlivé skladování materiálů, jež bude 

použit na staveništi. Při dokončení celé výstavby, tyto objekty budou odstraněny a odvezeny 

ze staveniště. 

 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Není zapotřebí. 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
stanovišti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 

Zákon č. 309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci bude podkladem pro stanovení plánu bezpečnosti. 

 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Stavba je navržena a provedena tak, aby neohrožovala život, zdraví a životní 

podmínky v okolí. 

Na stavbě je použito certifikovaných stavebních materiálů, výrobků a technologií, 

které svými vlastnostmi splňují technické požadavky, postup a také vyhovují podmínkám 

zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolí. 
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j) orientační lhůty a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Předpoklad zahájení stavby   1. 5. 2013 

Předpoklad ukončení stavby   1. 8. 2014 

2) Výkresová část 

a) celková situace stavby 

b) vyznačení přívodu vody a energií a odvodnění 
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F. DOKUMENTACE 
1. Pozemní (stavební) objekty   

2. Inženýrské objekty  - není předmětem řešení 

3. Provozní soubory stavby  -  není předmětem řešení  

1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1  Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Technická zpráva 

a) účel objektu 

Stavební objekt bude využíván z části obchody na propagaci letectví, dále vernisáže a 

výstavy. Samostatně sloužící bary budou dostupné své klientele. V poslední řadě bude sloužit 

jako řídící jednotka leteckého prostoru letiště. 

b)  zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a 

užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba je situována mezi v pohraničním pásmu mezi českou a slovenskou republikou. 

Objekt se nachází na rovinném pozemku, který je ohraničený z východní části lesem. Zeleň 

na pozemku tvoří z hlavní části zatravněná louka. Přístup na staveniště je možný ze stávající 

příjezdové cesty Bratislavská. Pozemek není zatížen žádným břemenem nebo omezením, 

které by ho znehodnocovalo. Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce od budoucí 

základové spáry. Výskyt radonu je zde nízký. Objekt splňuje ustanovení vyhlášky 307/02 Sb. 

o požadavcích na zajištění radiační ochrany – hodnoty objemové aktivity radonu (OAR)v 

měřených místnostech jsou nižší než směrná hodnota 400Bq/m³. Objekt nebude oplocen. 

Bude napojen na dodávky elektrické energie, plynu, pitné vody a kanalizace. Bližší 

specifikace přípojek viz. výkres č. 1.02 situace zastavovací. 

Vstupy do stavebního objektu jsou dva, jeden hlavní a druhý vedlejší. Oba dva jsou 

bezbariérové. Hlavní chod je situován z východní strany a vedlejší vchod ze západní. 
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Tvar objektu se skládá z dvou kružnic, které jsou spojeny krčkem, přibližné rozměry 

35,000 m x 16,000 m, a výšku má přibližně 14m.  Jedná se o 4 - ti podlažní budovu, která leží 

na rovinné ploše. Střešní konstrukce tvoří plochá střecha (terasa) a dvouplášťová střecha 

(poslední patro). Odvodnění je do vnitřní dispozice. Hlavním vstupem se dostaneme do 

hlavního komunikačního prostoru, kde se nachází recepce, obchody, wc, uklidová komora, 

schodiště a výtah. Odtud se dostaneme do třetího patra. Ve 2. NP se nachází bar a sál pro 

konference - 150,00 m2. Nachází se zde také sklad baru technická místnost. V 3.NP je situace 

podobná, akorát se liší tím, že slouží pouze k provozu majitelů letadel v hangáru. 4 NP slouží 

jako řídící věž letiště, s technickou místností. 

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

Celková zastavěná plocha budovy:   491,50 m2 

Obestavěný prostor:      7191,96 m3 

Stavební náklady:     40 000 000Kč 

Podlahová plocha 1. NP: 491,50 m2 (1x) 

Podlahová plocha 2. NP: 491,50 m2 (1x) 

Podlahová plocha 3. NP: 491,50 m2 (1x) 

Podlahová plocha 4. NP. 4: 232,60 m2 (1x) 

Venkovní parkovací stání: 36 volných  

Proslunění místností je víc jak dostačující. 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 

užití objektu a jeho požadovanou životnost 

Pod nosnými sloupy konstrukce jsou patky z železobetonu C 16/20 a obvod objektu 

ztužuje základový pás dle výkresu základů. Dále je pod celým objektem vybetonovaná deska 

tloušťky 125 mm vyztužena KARI sítí ( velikost ok 100/100 – 6,3 ) a je zesilněna v místech 

styku se základy s betonářskou výztuží. Nosnou konstrukci objektu tvoří ocelový skelet 
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(sloupy 250 x 250 mm, průvlaky 250 x 250 mm a železo betonová deska tl. 200 mm). 

Výplňové forma obvodového pláště je ze skla. Vnitřní zdivo je od firmy Ytong tl. 200 a 250. 

Střešní konstrukce je ze dvou částí, jednoplášťová odvětrávaná plochá střecha (poslední 

podlaží) a plocha střecha (terasy). Fasáda je řešená dvojitým zasklením viz Specializační 

výkres detailu. 

Hlavní nosná stropní konstrukci je tvořena z železobetonové desky tl. 200 mm 

podporovaná železobetonovými průvlaky, které jsou uloženy na obvodových sloupech 

250/250. Slouží také jako železobetonový věnec. Všechny prvky jsou monoliticky spojeny. 

Překlady jsou použity od firmy  Ytong  NOP. 

Schodiště v objektu je dvouramenné s mezipodestou a vnitřní galerií. Tvoří ho 

železobetonová monolitická konstrukce, oboustranně vetknutá do podestových nosníků. Šířka 

schodišťového ramene je 1200 mm. Jedno rameno má 10 schodišťových stupňů. Šířka 

schodišťového stupně je 271 mm a výška je 165 mm. 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti je provedena z asfaltového pásu Glastek 40 Special, 

který je nalepený na podkladní betonovou desku, na kterou je dvakrát nanesen penetrační 

nátěr. Hrany SBS pásů se musí překrývat minimálně o 150 mm. Hydroizolační pásy budou 

vytaženy na kotvící systém fasády. Izolace proti zemní vlhkosti bude zároveň plnit funkci 

izolace proti radonu. 

Tepelná izolace podlahy v 1.NP je provedena z podlahových desek ROCKWOOL 

STEPROCK ND 80 mm. Tepelná izolace fasády je řešena izolačním dvojsklem s přídavnou 

tepelnou izolací ROCKWOOL FASROCK v části atiky. Na terase je použita tepelná izolace 

EPS S 200 STAB. V podlahách je použita izolace ROCKWOOL STEPROCK HD 50 mm. 

Vnitřní omítky budou omítnuty štukovou maltou tloušťky 10 mm, nátěr bude bílý 

z barvy Primalex o tloušťce 2mm. Sociální zařízení jsou opatřeny keramickým obkladem do 

výšky 2100 mm. 
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e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Objekt je navržen tak, aby splňoval příslušná ustanovení ČSN 73 05-40-3, ČSN 73 05 

40-2, týkající se tepelně technických vlastností s ohledem na způsob využitá objektu. 

 

f)  způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického 

a hydrogeologického průzkumu 

Nebyly provedeny žádné podrobné průzkumy, pouze osobní prohlídka zástavby a 

fotodokumentace pozemku a okolí a získané informace ohledně průzkumů. Hydrogeologický 

průzkum splňuje podmínky, voda je zde pitná. Objekt splňuje ustanovení vyhlášky 307/02 Sb. 

o požadavcích na zajištění radiační ochrany – hodnoty objemové aktivity radonu (OAR)v 

měřených místnostech jsou nižší než směrná hodnota 400Bq/m 

 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Provoz objektu nemá žádný nežádoucí vliv na životní prostředí, nezatěžuje ani okolí 

prostředí v místě stavby. Během realizace může dojít k ovlivnění životního prostředí jako je 

hluk, nákladní stroje a doprava materiálu, prašnost. Po dokončení realizace stavby se vše vrátí 

k normálu a obnoví se původní životní prostředí. Dešťové vody budou odvedeny pomoci 

drenáži na okraj pozemku. Na stavbě nebude použito technologií, které by zvýšily nebo 

snížily teplotu vzduchu a podzemní vody. Také neobsahuje nebezpečné záření. Dále nebudou 

na staveništi použity jedovaté a nebezpečné látky ovlivňující životní prostředí a zdraví. 

Stavba nevyžaduje posouzení vlivů dle zákona 100/2001 Sb. 

h) dopravní řešení 

Objekt bude dostupný z hlavní komunikace, která spojuje českou a slovenskou 

republiku. Nově bude vybudovaná pozemní komunikace pro dopravu skladových zásob a 

odvoz odpadů. 
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i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření 

Objekt není ohrožen nepříznivými či mimořádnými vlivy okolí. Není umístěn ve 

staticky nestabilním území, v záplavovém území, v poddolovaném území a ani v místě 

pronikání radonu. Ochrana objektu je provedena běžnými prostředky před klimatickými 

podmínkami. 

Objekt splňuje ustanovení vyhlášky 307/02 Sb. o požadavcích na zajištění radiační 

ochrany 

dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projekt byl zpracován v souladu s platnými právními předpisy, které stanoví obecné 

požadavky na výstavbu a to zejména: - vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na 

stavbě. Vyhláška stanoví základní požadavky na územně technické řešení stavby a účelové 

stavebně technické řešení staveb. 
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1.1.2 Výkresová část 

Číslo výkresu  Název výkresu   Měřítko výkresu Formát 

 

1.01   situace zastavovací  1:500   A0=16xA4 

1.02   základy   1:50   A0=16xA4 

1.03   půdorys 1. NP   1:50   A0=16xA4 

1.04   půdorys 4. NP   1:50   A0=16xA4 

1.05   strop 1. NP   1:50   A0=16xA4 

1.06   střecha – konstrukce  1:50   A1=8xA4 

1.07   řez A-A   1:50   A1=8xA4 

1.08   řez B-B   1:50   A1=8xA4 

1.09   pohled Z    1:50   A1=8xA4 

1.10   pohled V   1:50   A1=8xA4 

1.11   pohled S, J   1:50   A1=8xA4 

1.12   vizualizace celého objektu                    A3=2xA4 

1.13   detail specializace řezu 1:10   A2=4xA4 

1.14   Výpisy PSV materiálů    6xA4 

Doloženo v samostatné příloze. 
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1.2  Stavebně konstrukční část 

1.2.1  Technická zpráva 

a)  popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 

stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

Stavba je navržena jako 4 - ti podlažní budova. Obvodovou část tvoří systém zasklení 

SAPA ELEGNACE. Vstup do objektu je z 1.NP z východní strany a vedlejší vstup ze 

západní. Jako nosný systém je zvolen ocelový sloupový skelet s průvlaky a deskou. Vnitřní 

zdivo je ze zdícího materiálu Ytong. Tato stavba má dva druhy ploché střechy. Jedna je 

pochozí terasa a druhá je jednoplášťová plochá střecha. Odvodnění je dovnitř dispozice. 

b)  navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Materiály, které byly použity pro stavbu budovy, byly navrhnuty z hlediska jejich 

garantovaných vlastností od výrobce. Viz výpisy tesařských a truhlářských výrobku č.v. 14, 

výpis klempířských výrobku č.v. 15, výpis zámečnických výrobků č.v. 16., výpis oken a dveří 

č.v. 17. 

 

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 

návrhu nosné konstrukce 

Nosná konstrukce je navržena tak, aby úspěšně vzdorovala po dobu své životnosti 

zatížení dle současně platných norem a předpisů – tj. klimatické, užitné apod. 

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

V objektu nejsou řešeny neobvyklé konstrukce. 
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e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případné sousední stavby 

V projektu jsou použity standardní materiály, které mají vlastní stavební a 

technologické postupy a jsou stanoveny výrobcem. Dále stavební práce, technologie, postupy, 

stanovení kvality, jakosti a kontroly jsou popsány v ČSN normách. 

f)  zásady pro provádění bouracích a podchycovacích a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 

V průběhu výstavby objektu nebudou provedeny žádné zpevňovací ani bourací práce. 

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Ochrana nedokončených stavebních prací před nežádoucími vlivy (např. klimatickými 

vlivy jako jsou slunce, déšť ….), jsou stanoveny v technologických podkladech stavebních 

postupů, v ČSN normách. Stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a dotčené orgány 

budou přizvány před každým zakrytím konstrukcím kvůli kontrole. Postupy budou 

zaznamenány do stavebního deníku. 

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 

literatury, software 

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb 

ČSN 73 52 50 – Občanské budovy 

ČSN 73 3050 – Zemní práce 

ČSN P 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

ČSN 74 4505 – Podlahy – Společné ustanovení 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 1901 – Navrhovaní střech – Základní ustanoví 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. - O dokumentaci staveb  

Vyhláška č. 268/2009 Sb. - O technických požadavcích na stavby 
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Vyhlášky č. 398/2009 Sb. - O obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb 

Vyhl. Č. 369/2001 Sb. O obecných požadavcích zabezpečující užívání staveb osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Vyhláška č. 363/2005 Sb. – O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích  

Vyhláška č. 309/2006 Sb. - O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci  

Vyhláška č. 591/2006 Sb.  - O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi  

 

Literatura: 

Neufert, F.: Navrhovaní staveb. Praha Consultinvest, Praha 1995 

Hájek V. a kolektiv.: Pozemní stavitelství III., SNTL, Praha 1987 

Korcha M.: Stavební tabulky, SNTL, Praha 1987 

Novotný J.: Cvičení z pozemního stavitelství IV., Praha 2007 

Červenka P.: Betonové konstrukce II., Sobotáles, Praha 1999 

Doseděl A. a kolektiv.: Čítanka výkresů ve stavebnictví, Sobotáles, Praha 2004 

 

i) i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 

stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

1.2.2 Výkresová část 

Doloženo v samostatné příloze. 

1.2.3 Statické posouzení 

Není předmětem bakalářské práce. 
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1.3   Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

1.4    Technika prostředí staveb 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

2. Inženýrské objekty 

Nenachází se – není předmětem řešení bakalářské práce. 

3. Provozní soubory 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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3) Použitý software 

- Graphisoft Archicad 13 (studentská verze) 

- Artlantis 2 (studentská verze) 

- Microsoft Office 2007 (plná verze) 

- Stavební fyzika 2010 (demo verze) 
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Závěr 

Předmětem mé bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace dané budovy   

„Administrativní budova letiště Holíč“ ( komunikační centrum ) v pohraničním pásmu české a 

slovenské republiky. Cílem bylo navrhnout reprezentační budovu, která by jak urbanisticky 

tak architektonicky přilákala do dané lokality co nejvíce návštěvníků a zároveň splňovala 

nárok na organizaci a provoz letiště. Realizace objektu, použití jednotlivých technologií a 

materiálů je dáno příslušnými a platnými normami, technologickými předpisy a návody 

k užívání jednotlivých výrobců či dodavatelů. 

Stavba byla projektována v dle vyhl. č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Poděkování 
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