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ANOTACE 

 

MINAŘÍK, V.: Zázemí letiště Mikulčice – Holíč  : Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická Univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2011, 40 s. Vedoucí 

práce: Riedlová, K. 

 

            Předmětem řešení mé bakalářské práce je muzeum sportovního letectví, který je 

navržen jako součást areálu sportovního letiště. Areál se nachází v lokalitě Mikulčic hraničící 

s městem Holíč. Tato oblast disponuje velkým přírodním a historickým bohatstvím. V 

blízkosti areálu se nachází důležitá cyklostezka. Tato linie vede od historického jádra 

bývalého Slovanského hradiště v Mikulčicích, podél řeky Moravy až na slovenskou stranu. 

Muzeum sportovního letectví je součástí komplexu budov v technické části letiště, spolu 

s hangáry a montážní halou.  

            Cílem tohoto projektu je zpřístupnit a naplno využít možností, které příroda v této 

oblasti nabízí. Jedním ze způsobů jak tohoto docílit je vytvoření dostatku aktivit a zázemí jak 

pro turisty tak pro milovníky Ultralightů. 

 

ANNOTATION  

 

MINAŘÍK, V.: Airport Facilities Mikulčice – Holíč  : Bachelor project. Ostrava: VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2011, 

40 p. project head:: Riedlová, K. 

 

            The subject of my thesis to the Sports Museum of Aviation, which is designed as part 

of a sports airport. The resort is located in the area bordering Mikulčice town barber. This 

area has great natural and historical riches. In the vicinity of the critical cycling. This line runs 

from the historic core of the former Slavic settlement in Mikulčice along the Morava River to 

the Slovak side. The Sports Museum of Aviation is part of a complex of buildings in the 

technical areas of the airport along North hangars and assembly hall. 

            The aim of this project is to make and take full advantage of the opportunities that nature 

offers in this area. One way to achieve this is to create enough activities and facilities for both 

tourists and lovers of the Ultraligh. 
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1.       ÚVOD 
 
 

 Bakalářská práce novostavby Muzea sportovního letectví, byla provedena na základě 

rozsahu dokumentace pro provádění stavby. Podkladem pro vypracování dokumentace byla 

dokumentace studie, která byla vypracována v rámci Ateliérové tvorby IV. a projektová 

dokumentace v rozsahu pro stavební povolení zpracovávaná v rámci Ateliérové tvorby Va.  

 

 Práce je členěna do několika částí. Textovou část tvoří obecný úvod - Zabývá se 

okolnostmi, které mají zásadní vliv na návrh stavby. Průvodní a souhrnná technická zpráva 

obsahuje architektonické a stavebnětechnické řešení, je vypracovaná dle vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.  

 

 Výkresová část (příloha 2) obsahuje stavebně technické, konstrukční a architektonické 

řešení navrhované stavby, včetně výkresu architektonického detailu řešeného v rámci 

specializace bakalářské práce. Dále pak i vizualizaci, která dotváří prostorovou představu o 

objektu.  

 

 Poslední část práce tvoří přílohy a vybrané technické listy použitých materiálů. 
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2- ARCHITEKTONICKÁ ČÁST 
 
2.1 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 

2.1.1.   Charakteristika města Holíč 

 

Město Holíč leží  na Západním Slovensku v kraji Záhorie, 88 km severně od hlavního 

města SR Bratislavy, v severní časti Trnavského kraje, 72 km severozápadně od krajského 

města Trnava. Administrativně je začleněné v okrese Skalica, od okresního města je vzdálené 

7 km jihozápadním směrem. 

  

Město leží na severní hranici Slovenska s Českou republikou, je vstupnou bránou 

z České republiky na Slovensko - hraniční přechod Holíč – Hodonín na cestě první třídy E 51 

spojuje Západní Slovensko - Nitransko a Trnavsko s moravským Brnem(65 km). Nejbližším 

sousedním městem je město Hodonín(5 km) v České republice. Město leží na severu 

Záhorské nížiny na styku dvou morfologických celků – Chvojnická pahorkatina a 

Dolnomoravského úvalu. 

 

 
 

Obr.1 – Mapa České republiky s vyznačením města Holíč 
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2.1.2. Poloha letiště a charakteristika řešeného území 

Letiště se nachází na severozápadním okraji města Holíč. Území se nachází v oblasti 

bohaté na přírodní a kulturní bohatství. V řešené lokalitě se nachází již nevyhovující místní letiště. 

Počítá se s jeho rekonstrukcí a doplněním o nové objekty. 

 

 

 
 

Obr. 2 – Situace stávajícího stavu řešeného území 
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3. ŘEŠENÍ DANÉHO ÚZEMÍ 

 

 Hlavním předmětem urbanistického řešení bylo sportovní letiště v Holíči. Řešení, 

které vyplynulo z rozsáhlých rozborů a řešených variant v rámci Ateliérové tvorby III. Objekt 

je navržen na parcele původního sportovního letiště a rozšířen o zázemí a turistickou zónu. 

Pozemek se nachází na hranici Mikulčické oblasti sousedící s městem Holíč na Slovenské straně. 

Příjezd je zrealizován z nově navrženého obchvatu města Holíč. 

 

 

 

 

 
 

 
Obr.3 – Situace návrhu urbanistického řešení 
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Obr.4 – Vizualizace urbanistického řešení 

 

 

 
Obr.5 – Skica urbanistického řešení 
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4. ŘEŠENÍ STAVBY MUZEA SPORTOVNÍHO LETECTVÍ 

 

 Koncept řešení objektu muzea sportovního letiště a dokumentace studie stavby viz 

elaborát studie Ateliérové tvorby IV přiložený k bakalářské práci. 

 

 

 

Obr.6 – Vizualizace návrhu studie muzea sportovního letectví Ateliérová tvorba VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

5. STAVEBNÍ ČÁST 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRAVA 

 

a)    Identifikační údaje stavby a investora 

b)    Charakteristika území 

c)    Údaje o průzkumech a napojení 

d)    Splnění požadavků dotčených orgánů 

e).    Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

f)    Splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí 

g)    Časové vazby, podmiňující stavby a věcná břemena 

h)    Předpokládaná lhůta výstavby 

i)    Statické údaje 

 

 

a) Identifikační údaje stavby a investora 

 

 Název stavby:   Zázemí letiště Mikulčice – Holíč 

 Stupeň:   Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

 Umístění stavby:  Holčská 5, Obec Holíč, Trnavský kraj, 

Slovenská republika 

 Investor:   Město Holíč 

 Projektant:   Minařík Vít, Nerudova 1159, Hranice 753 01 

 

 

b) Charakteristika území 

 

 Parcela č. 4622/10 o celkové výměře 10 250 m2 se nachází na severozápadě města 

Holíč. Pozemek je veden jako orná půda. Vlastníkem pozemku je město Holíč. Přístup pro 

automobilovou dopravu umožněn z ulice Holčské. 

 

 



 18 

c) Údaje o průzkumech a napojení 

 

 Pro vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby byly použity tyto 

podklady poskytnuté investorem: 

 

 Kopie katastrální mapy k.ú. Holíč ze dne 1.2.2011 

 Územní rozhodnutí  rozhodnutí ,,o umístění stavby, kanalizační přípojka, 

elektro přípojka, vodovodní přípojka‘‘ na pozemku parc. 

č. 4621 Holíč, rozhodnutí o využití území ,,Zpevněné  

plochy a napojení nemovitosti na místní komunikaci‘‘ na 

pozemku parc. č. 4621 k.ú. Holíč ze dne 1.10.2011, 

vydané Magistrátem města Holíč 

 Souhlas s vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu 

 

  Komunikace:  Pozemek bude napojen na novou komunikaci ulice Holčská  

 

  Elektrická energie: Pozemek bude napojen na veřejný rozvod elektrické energie 

 

  Kanalizace:  Splaškové vody budou odvedeny do kanalizace, dešťové vody budou 

   odváděny  do dešťové kanalizace 

 

  Zemní plyn  Budova nebude napojena na veřejný plynovod 

 

  Geolog.průzkum: V rámci geologického průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody 

   v hloubce pod úrovní základové spáry. Základová půda – jíl 

 

  Ohrožení radonem: V rámci radonového průzkumu nebylo zjištěno riziko výskytu radonu 

 

 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

 Požadavky územního rozhodnutí, včetně požadavků dotčených orgánů, jsou splněny 
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e) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Navržená stavba respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na 

stavbu. Obecné požadavky na výstavbu  budou dodrženy. 

 

 

f) Splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí 

 

 Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle územního plánu. 

Napojení na vedení elektro, vodovodu bude navrženo podle vyjádření správce sítě. 

 

 

g) Časové vazby , podmiňující stavby, věcná břemena 

 

 Navrhovaná stavba nemá žádné časové vazby, podmiňující stavby ani věcná břemena. 

 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby 

 

 Předpokládaná lhůta výstavby je po dobu 22 měsíců. Termín zahájení prací je od 

04/2013 do 02/2015. 

 

 

i) Statické údaje 

 

 Předpokládaná cena stavby, včetně přípojek, inženýrských sítí a ostatních nákladů 

spojených s výstavbou je: 35 673 000 Kč. 

 Cena byla stanovena dle předběžného propočtu cenových ukazatelů. 

 

 Zastavěná plocha pozemku (budova muzea): 1 756,4 m2 

 Plocha pozemku parc. č. 4622/10 celkem:  10 250  m2 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

3. Požární bezpečnost 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

5.. Bezpečnost při užívání 

6. Ochrana proti hluku 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

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

      orientace 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 

 

 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ  

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

1.1.  Zhodnocení staveniště 

 

Pozemek se nachází v severozápadní části města Holíč. Pro umístění stavby bylo 

vydáno územní rozhodnutí. Podle územního plánu obce se pozemek nachází v nezastavěné 

části obce. Obec souhlasí s umístěním stavby. 

 Na pozemku se nenahází žádaná ochranná pásma, ani cizí podzemní zařízení. Hranice 

pozemku byly vytýčené geodetem a jsou vyznačeny v terénu polními značkami. Hraniční 

body budou předány investorem dodavateli při předání pozemku ke stavbě. Výškové 

zaměření bylo provedeno při prohlídce místa stavby. Pozemek je rovinný. Jsou zde náletové 

křoviny , které budou odstraněny. Pozemek není oplocen. Hladina podzemní vody je 1 m pod 

základovou spárou, tzn. 2,4 m pod úrovní terénu. Polohové umístění stavby je zřejmé ze 

situačního výkresu. Staveniště je vhodné pro navrhovaný objekt. 
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1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Stavba vychází z urbanistického řešení celku (viz kapitola č.3 Řešení daného území). 

Výraz budovy vychází s funkce stavby. Je kladen důraz na jednoduchost, přehlednost a 

materiálovou čistotu, avšak dodržuje veškeré obecné technické i typologické požadavky. 

Hlavním cílem při návrhu bylo respektovat osobitý ráz krajiny. 

Muzeum je situována jihovýchodně od vjezdu do areálu. Jsou dodrženy jednotlivé 

odstupové vzdálenosti od okolních objektů. Příjezd na pozemek je zajištěn z ulice Holčská. 

Situování hlavního vstupu do budovy je z navrženého předprostoru umístěného ze západní 

strany objektu.  

Muzeum je navrženo jako dvou podlažní stavba. Dispozice a uspořádání vychází 

z předpokladu, že muzeum má být jednoduché, přehledné, mělo nabízet velkorysé a příjemné 

prostory pro vystavované exponáty. Budova je rozdělena na dvě části zděným traktem na 

výstavní plochy a zázemí. Výstavní plocha je propojena po výšce rampou. V prvním 

nadzemním podlaží je výstavní plocha, sklady, sociální zázemí a technická místnost. 

V druhém nadzemním podlaží se nachází café bar a výstavní plochy, dále je zde trenažér, 

modelářská místnost, sociální zázemí a zázemí pro bar. 

Řešení fasády domu tvoří systém ocelových lanek, sloužící pro uchycení popínavých 

rostlin, díky nim stavba nenarušuje okolní přírodu. 

Stavba bude provedena v souladu s požadavky investora a orgány státní správy a 

splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

 

 

1.3. Technické a konstrukční řešení stavby 

 

Zemní práce 

 

 Před zahájením zemních a výkopových prací budou odstraněny náletové křoviny. Po 

vytýčení obrysu domu bude sejmuta z terénu ornice do hloubky 200 mm. Ornice bude dále 

využita při terénních úpravách po dokončení stavby. Výkopy a rýhy pro základové patky a 

pásy budou hloubeny strojově. Posledních 150 mm bude před  betonáží dočištěno ručně. 
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Základy 

 

 Objekt bude založen na základových patkách a základových pásech z prostého betonu 

C20/25.  Ty budou ve spodní části betonovány do výkopu, v horní části do bednění. Výška 

základu je patrná z výkresu základů a to 820 mm. Do základu bude zabetonován zemnící 

pásek FeZn. Základové pásy budou z vnějšího líce budou tepelně izolovány. V základech 

budou ponechány prostupy dle požadavků jednotlivých specializací. 

 Nosnou konstrukci podlah bude tvořit železobetonová deska tl. 200 mm z betonu třídy 

C20/25 vyztužená kari sítí ø 8 s oky 150 x 150 mm. Podkladní žb. deska bude uložena na 

tepelně izolační vrstvě z EP PERIMETRU o tloušťce 120 mm.  

 

 

Svislé konstrukce 

 

 Nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupy ø 400 mm spřažené s betonem C25/30. 

Tuhost budovy je řešena pomocí ztužidel – ocelové trubky o průměru 15cm, v rohových polí 

objektu. Výplňovou nosnou konstrukci tvoří cihelné tvárnice POROTHERM 40 P + D  na 

maltu POROTHERM. Na vnějších nosných stěnách je tepelná izolace ISOVER EPS 

GreyWall Plus tl. 150 mm. 

 Vnitřní svislé nosné zdi jsou z cihelných tvárnic PROTHERM 24 P + D  na maltu 

POROTHERM. 

 Svislé nenosné zdi jsou vyzděny z  příčkovek POROTHERM 14 P + D a 

POROTHERM 11,5 P + D  na maltu POROTHERM. 

  

 

Vodorovné konstrukce 

 

 Stropní konstrukce je provedena z předepnutých panelů SPIROLL H PPD tl. 320 mm 

a tl. 200 mm. Panely jsou osazeny na svařované ocelové I nosníky o rozměrech dle výkresu 

stropu. Pro dobetonávky bude použit beton třídy C20/25. 

 Překlady nad otvory budou z POROTHERM překlad 7 o rozměrech 70 x 238 x 2500 

mm, 70 x 238 x 3500 a 70 x 238 x 1250 mm. Překlady budou provedeny dle technického listu 

výrobce. 
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Střešní konstrukce 

 

 Střecha je navržena jako plochá, jednopláštová, zateplená, s klasickým pořadí vrstev. 

Odvodněná je okapovým žlabem vně budovy do svodů DN 120. Spád střechy je 1º. Nosnou 

konstrukcí střechy je předepnutý panel SPIROLL H PDD tl. 320 mm a tl. 200 mm. 

 

 Skladba střechy: - ASF. HI SBS MODIFIKOVANÝ PAS ELASTEK 50  

  SPECIAL DEKOR  5,2 mm 

- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 150S tl:200 mm 

- SPÁDOVÁ VRSTVA Z PĚNOBETONU, SPÁD 1° 

  tl. od 50 mm do 370 mm 

- PAROZÁBRANA GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

  4 mm 

- ASF. PENETRAČNÍ EMULZE DEKPRIMER 

- BETONOVÁ MAZANINA tl 50 mm 

- SPIROLL H PPD…/334 tl. 320 mm (tl. 220 mm) 

 

 

Schodiště 

 

 V objektu je navrženo žb. Schodiště, které bude kotveno do vnějších obvodových zdí 

pomocí železobetonového věnce. Schodiště bude opatřeno ocelovým mádlem. V prostoru 

zrcadla schodiště je umístěn trakční výtah bez strojovny. 

 

 

Výplně otvorů 

 

 V objektu jsou navrženy hliníková okna MB - 70US HI a strukturální zasklení         

MB SR50N EFEKT s izolačním trojsklem a ochranou proti slunci SOLAR 46 mm. Součinitel 

prostupu tepla činí U = 0,6 W/m2K. Barva všech oken je šedá RAL 7010. Všechna okna jsou 

vybavena kováním MACO nerez. 

 Dveře jsou v systému A78 – P FINSTRAL s povrchovou úpravou jako okna. 

Součinitel prostupu tepla je U = 1,4 W/m2K. 

 Podrobný výpis výplní je uveden ve výpisu prvků. 
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Podlahy 

 

 Skladba podlah: Skladba 1 

    - PRŮMYSLOVÝ NÁTĚR MIPA AKRYLBETON – RAL7044 

    - VYROVNÁVACÍ POTĚR KVK tl. 5 mm 

    - BETONOVÁ MAZANINA C 12/15 tl. 200 mm 

       S KARI SÍTÍ 8 x 150 x 150 

    - HI – BITALGIT S tl 4 mm 

    - EPS PERIMETR tl. 120 mm 

 

    Skladba 2 

    - PRŮMYSLOVÝ NÁTĚR MIPA AKRYLBETON – RAL7044 

    - VYROVNÁVACÍ POTĚR KVK tl. 5 mm 

    - PENETRACE KVK 

    - BETONOVÁ MAZANINA tl. 50 mm 

    - SPIROLL H PPD…/219 tl. 200 mm 

 

    Skladba 3 

    - PRŮMYSLOVÝ NÁTĚR MIPA AKRYLBETON – RAL7044 

    - VYROVNÁVACÍ POTĚR KVK tl. 5 mm 

    - PENETRACE KVK 

    - BETONOVÁ MAZANINA tl. 50 mm 

    - SPIROLL H PPD…/334 tl. 320 mm 

 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

 

 Na tepelně izolační vrstvu z EPS Perimetru se provede hydroizolace, 1x BITALGIT tl. 

4 mm spojena s přesahem minimálně 100 mm. Hydroizolace bude vytažena až na obvodové 

zdivo do výšky 400mm nad terén. 
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Tepelná izolace 

 

 Na obvodovou konstrukci je použita tepelná izolace ISOVER EPS GreyWall Plus      

tl. 150 mm. V podlaze je použit EPS Perimetr tl. 120 mm. Ve skladbě střechy je navržen 

ISOVER EPS 150S tl. 200 mm. 

 

 

Povrchové úpravy 

 

 Na stěny vyzděné z cihelných tvárnic POROTHERM bude provedena akrylátová 

omítka BAUMIT GRANOPORTOP tl. 2mm. V místnostech sociálního zázemí je do výšky 

1600 mm navržen keramický obklad RAKO NOE 30 x 120 cm a 20 x 120 cm odstín 

DAKV7101 a DAKV8101. 

 

 

Klempířské výrobky 

 

 Oplechování okapů a atiky bude provedeno z titanzinkového plechu s povrchovou 

úpravou mokrého lakování barvy šedé. Výrobky jsou přesněji uvedeny ve výpisu 

klempířských prvků. 

 

 

Zámečnické výrobky 

 

 Zábradlí je navrženo nerezové leštěné z bezešvých trubek. Podrobný popis je uveden 

ve výpisu prvků. 

 Střešní světlíky jsou vyrobeny na zakázku dle požadavku. 

 

 

Vytápění 

 

 Vytápění musí zajistit v jednotlivých prostorech vyhovující  teplotní podmínky 

podle charakteru činnosti pomocí vzduchoventilace. 
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1.4. Řešení technické a dopravní infrastruktury 

 

Napojení na inženýrskou infrastrukturu bude provedeno napojením všech přípojek na 

stávající veřejné řády viz příloha C02 – situace. Pozemek je zpřístupněn z ulice Holčská. 

Zásobovací prostor je ze západní strany stavby zpřístupněný přes plochu námestíčka. 

Parkovací prostor pro veřejnost je na severu objektu přes ulici Holčská. Přístup k budově je 

po zpevněné ploše náměstíčka z betonové dlažby rozměru 1 x 1 m. 

 

 

1.5. Vliv stavby na životní prostředí 

 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví a životní prostředí nad limity 

obsažené ve zvláštních předpisech. Exhalace budou minimalizovány z důvodu vytápění 

elektrickou energií. Splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace. Tuhý domovní 

odpad bude skladován ve sběrné nádobě a následně odvážen na skládku oprávněnou 

organizací. 

Během výstavby objektu bude naloženo s odpady vznikajícími při výstavbě v souladu 

se zákonem. 

 

 

1.6. Bezbariérové řešení stavby 

 

Bezbariérové užívání stavby je řešeno dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní stavby. Vstupy jsou řešeny 

jako bezbariérové. 

 

 

1.7. Průzkumy a měření 

 

Ohrožení radonem – v rámci měření nebylo zjištěno riziko pronikání radonu 

Geologický průzkum – v rámci měření byla zjištěna hladina podzemní vody 1 m pod 

základovou spárou. 
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1.8. Členění stavby na provozní soubory 

 

SO 01  Novostavba muzea 

SO 02  Zpevněné plochy 

SO 03  Komunikace 

SO 04  Přípojka kanalizace 

SO 05  Přípojka vodovodu 

SO 06  Přípojka podzemní vedení elektrické energie 

 

 

1.9. Vliv stavby na okolí 

 

Provoz stavby neovlivní jiné pozemky a jiné stavby v okolí. 

 

 

1.10. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků 

 

Stavební práce budou prováděné pověřenými osobami, aby byly dodrženy předepsané 

předpisy související s BOZP a ČSN. Pracovníci budou proškolení o zásadách BOZP a budou 

vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. Také je nutno zamezit vstupu nepovoleným 

osobám na staveniště. 

 

 

2. MECHANÍCKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 

Návrhy konstrukcí byly provedeny na základě statického výpočtu, který není 

předmětem bakalářské práce. Navržené konstrukce, profily a materiály nosných konstrukcí 

musí být nepodmínečně dodrženo. 
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3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 

Požární ochrana je řešena požárně technickou zprávou. Veškeré konstrukce jsou 

řešeny tak, aby byla zachována jejich požární odolnost vyžadována předpisy. 

Objekt bude vybaven požárními hasiči a kouřovými čidly ve veřejných prostorech i 

prostorech pro zaměstnance. Na hasících přístrojích musí být provedeny pravidelné technické 

kontroly jednou ročně. 

 

 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Řešená stavba je navržena a provedena v souladu se zákony č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, § 14 Zk. č. 254/2001 Sb. o vodách a dle § 26 odst. 4 Zk. č. 185/2001 Sb. o 

opadech. 

Stavba ani provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Rozsah činností 

neznečišťuje ani nepoškozuje prostředí jednotlivého ekosystému. Objekt nebude vyvozovat 

do ovzduší žádné škodlivé látky. 

Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace na pozemku investora. Splaškové 

vody budou svedeny do veřejné kanalizace. 

Staveniště bude opatřeno oplocením. Během realizace stavby zajistí bezpečnost práce 

dodavatel. Vzniklý odpad bude roztříděn, odvezen a ekologicky uložen na skládkách. 

 

 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

 

Bezpečnost při užívání po dobu výstavby nebude ohrožena, pozemek bude oplocen. 

Při návrhu byly dodrženy požadavky na technické podmínky výrobců a dodavatelů. Stavba 

bude zhotovena ze zdravotně nezávadných materiálů. V objektu budou probíhat jen běžné 

revize zařízení. 
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6. OCHRANA PROTI HLUKU 

 

Objekt bude postaven z materiálu POROTHERM, ty zabezpečují dostatečnou ochranu 

proti hluku. 

 

 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 

Budova je navržena v souladu s požadavky zákona o hospodaření s energiemi a 

vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla. 

 

 

8.  ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU  

SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE 

 

 Objekt je navržen tak aby splňoval bezbariérové užívání osobami s omezenou 

schopností orientace a pohybu podle vyhlášky 398/2009 Sb. o  obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 

 

9.  OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Stavba nestojí nad poddolovaném ani jinak staticky nestabilním podloží. Také není 

umístěna v záplavovém území nebo v místě výskytu radonu. Proto je ochrana přizpůsobena 

běžnými prostředky před klimatickým podmínkami. 

 

 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Ve fázi výstavby bude mít staveniště řádné oplocení s výstražnými a zákazovými 

cedulkami a osvětleno. 
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11. INŽENÝRSKÉ OBJETKY ( STAVBY ) 

 

-    Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 

 Odvodnění a zneškodnění odpadních vod bude řešeno kanalizační přípojkou, revizní 

šachtou a vnějším potrubím. 

 

-    Zásobování vodou 

 Zásobování vodou je řešeno vodovodní přípojkou z nového vodovodního řádu. 

 

-    Zásobování energiemi 

 Je řešeno elektropřípojkou. Veškeré vnitřní rozvody budou provedeny v souladu 

s příslušnými normami.  

 

-    Řešení dopravy 

 Doprava a zásobování  je napojeno z ulice Holčská ze západní strany objektu. Doprava 

v klidu je řešena přes dlážděné náměstíčko ze západní strany objektu. 

 

-    Povrchové úpravy v okolí stavby a vegetační úpravy 

 Veškerá náletová zeleň bude odstraněna.  Na východě objektu bude vybudováno 

náměstíčko z plošné betonové dlažby rozměru 1 x 1 m. Ostatní zpevněné plochy budou 

provedeny ze zámkové dlažby. 

 Ze situace je patrné osázení novými keři a stromy. Kolem pláště budovy se počítá 

s osázením popínavých rostlin. Ze severní strany a východu bude osazen Podražcem 

velkolistým latinsky Aristolochia macrophylla, z jižní a západní strany bude osazen Rdesnem 

Aubertovým latinsky Polygonum aubertii. 

 

-    Elektronické komunikace  

 Řešení elektronických komunikací není součástí bakalářské práce. 

 

 

12.  VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 



 31 

 

C. SITUACE STAVBY 

 

 - viz přílohy C 01 - Koordinační situace 

   C 02 - Zastavovací situace 

 

 

 

 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

 Není předmětem bakalářské práce. 

 

 

 

 

E. ZÁSADY ORANIZACE VÝSTAVBY 

 

 Není předmětem bakalářské práce. 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 

 

1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 

1.1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA  SO 01 

 

a)  Účel stavby 

 

 Stavba bude sloužit jako muzeum sportovního letectví s café barem. Jedná se o 

dvoupodlažní objekt bez podsklepení. V 1.NP se nachází výstavní prostory, zázemí muzea,  

technická místnost a sociální zázemí. V 2.NP je umístěn café bar, výstavní prostory, zázemí 

muzea a baru, sociální zázemí, trenažér a prostor pro modeláře. Objekt je volně přístupný 

veřejnosti. 

 

 

b)   Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

 Objekt SO 01 je řešen jako dvoupodlažní stavba s rozdělením funkcí viz odstavec ,,a‘‘ 

výše. Dispozice jednotlivých podlaží je jednoduchá, přehledná, nijak se od sebe výrazně 

neliší. Uspořádání je do dvou traktů oddělených od sebe vyzděným blokem na veřejnou 

výstavní plochu a na soukromou plochu – zázemí. 

 Vegetační úpravy v okolí objektu jsou patrny z výkresu situace. Objekt je řešen jako 

bezbariérový. 

 

 

c)  Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy 

 

 Podlahová plocha 1.NP: ………………………………………… 1 678,38 m2 

 Podlahová plocha 2.NP: ………………………………………… 1 622,15 m2 

 Zastavěná plocha: ………………………………………………… 1 756,40 m2  

 Obestavěný prostor: ………………………………………………… 17 564,0 m2 
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d)  Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití  

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

 Nosnou konstrukci stavby tvoří ocelové sloupy spřažené betonem, žb. průvlaky                  

a předepnutými stropními panely SPIROLL. Prostorovou tuhost zabezpečují ztužidla – 

ocelové trubky o průměru 15cm, v rozích objektu. Jako ztužení působí i dozděný blok 

z cihelných tvárnic POROTHERM 40 P+D a POROTHERM 24 P+D. Obvodový plášť tvoří 

čtyři třetiny zasklené plochy. Použité materiály neohrožují a nemají negativní vliv na 

životnost stavby. 

 

 

e)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů 

 

 Objekt je po obvodě vyzděn z cihelných bloků PROTHERM 40 P+D a zateplen 

tepelnou izolací ISOVER EPS GreyWall plus tl. 150 mm. Okna a dveře jsou v celém objektu 

navrženy z hliníkových profilů systému MB - 70US H a strukturální zasklení MB SR50N 

EFEKT I. Okna mají izolační trojsklo s ochranou proti slunci SOLAR 46 mm. Součinitel 

prostupu tepla činí U = 0,6 W/m2K. 

 

 

f)  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a  

hydrologického  průzkumu 

 

 Založení objektu je na základových pásech a patkách z prostého betonu třídy C20/25. 

Stavbu vytyčí oprávněný geodet. Polohově bude budova vytýčena od hranic pozemku. 

 Na pozemku byl proveden jednoduchý geologický průzkum, jímž bylo prokázáno, že 

do hloubky základové spáry se nevyskytuje hladina podzemní vody. 

 Hydrogeologický průzkum není třeba provádět v závislosti na tom, že nebudou řešeny 

objekty podléhající zákonu o vodách. 
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g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných vlivů 

 

 Řešená stavba je navržena a provedena v souladu se zákony č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, § 14 Zk. č. 254/2001 Sb. o vodách a dle § 26 odst. 4 Zk. č. 185/2001 Sb. o 

opadech. 

 Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace na pozemku investora. Splaškové 

vody budou svedeny do veřejné kanalizace. 

 

 

h)  Dopravní řešení 

 

 Doprava a zásobování je napojeno z ulice Holčská ze západní strany objektu. Doprava 

v klidu je řešena přes dlážděné náměstíčko ze západní strany objektu. 

 

 

i)  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová  

opatření 

 

 V řešené lokalitě není uvažováno s výskytem radonu. 

 

 

j)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Je nutné dodržet při výstavbě objektu předpisy týkající se bezpečnosti práce, obzvlášť 

vyhlášku č. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 

 

k)  Výkresová část 

 

 Viz přílohy. 
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4. ZÁVĚR 

 

 V této bakalářské práci jsem vypracoval návrh ,, Zázemí letiště Mikulčice – Holíč ‘‘ a 

částečnou dokumentaci pro provedení stavby objektu Muzea sportovního letectví. Při řešení 

této práce jsem se snažil skloubit znalosti získané během studia a konzultacemi s jednotlivými 

konzultanty. 

 Projekt měl milovníkům sportovního letectví dopřát muzeum sloužící nejen pro 

vystavované sportovní letadla, ale také posezení v baru, vyzkoušet si simulaci letu 

v trenažéru, nebo si sestrojit menší model letadla. 
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Použitý software: 

 Allplan 2011 

 Adobe Reader pro Windows 

 Microsoft Office Word 

 Artlantis studio 2.0 

 

 



 37 

6. PODĚKOVÁNÍ 

 

 Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na tvorbě mé závěrečné bakalářské 

práce. Poděkování patří mé vedoucí bakalářské práce Ing. Arch. Kateřině Riedelové za 

navedení správným směrem. Dále panu Ing. arch. Janu Zelinkovi za konzultaci 

architektonického detailu. Panu Ing. Jiřímu Teslíkovi , který mi pomáhal s konzultací stavební 

části projektu. Chci také poděkovat celému týmu fakulty stavební a nemohu opomenout ani 

rodiče, kteří mé studium podporovali. 
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