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1. Úvod a cíl práce 
Na konci února 2009 podala společnost Letiště Vodochody, a.s. na Ministerstvo životního prostředí 

oznámení o záměru stavby. Podle projektu se jedná o rozsáhlou rekonstrukci, jejímž cílem je vznik 

moderního mezinárodního veřejného civilního letiště v blízkosti Prahy se zaměřením  

na nízkonákladové letecké společnosti. Po poměrně problematickém řízení EIA (Environmental 

Impact Assessment neboli Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) obdržel projekt na konci října 2013 

kladný posudek. V současné době probíhá zpracování podmínek, které byly vydány v rámci souhlasu 

s projektem. 

Cílem této práce je z inženýrskogeologického hlediska posoudit základové poměry vybraných 
stavebních objektů, s důrazem na dráhový systém letiště. Protože v době vzniku práce nebyly 
k dispozici podrobné projektantské plány, vychází práce z veřejně dostupné Dokumentace  
o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění – 
Letiště Vodochody (dále jako Dokumentace EIA (2011)).  
 

2. Metodika práce 
Postup vypracování této diplomové práce lze rozdělit na tři fáze. V rámci první, rešeršní fáze byly 

shromážděny potřebné podklady. Na prvním místě je nutné uvést Dokumentaci EIA (2011), která 

obsahuje předběžný popis projektu a další podstatné informace. Z geologického hlediska se pak 

jedná hlavně o archivní dokumentaci průzkumných činností z archivu ČGS – GEOFOND a dále  

o potřebné normativy. Ty spadají nejen do oblasti geologie a stavebnictví, ale i do oblasti letectví, 

které je specifickým oborem, řízeným vlastními, mezinárodně platnými předpisy. Tyto předpisy jsou 

pak na národní úrovni s minimem úprav v podstatě přejímány. Nelze opomenout monografické 

prameny. Také osobní konzultace se zainteresovanými osobami patří do této fáze. 

V rámci druhé, terénně-laboratorní fáze byl uskutečněn odběr vzorků, následovaný provedením 

požadovaných laboratorních zkoušek. Jejich výběr byl řízen normativními požadavky – hlavně  

ČSN 73 6133, TP 170 (2004) a jejich Dodatkem (2010). 

V poslední, závěrečné fázi, pak bylo provedeno vyhodnocení výsledků a na jejich základě navrhnuta 

doporučení pro další postup při pracích na projektu rozšíření letiště. Také byly zkonstruovány dva 

inženýrskogeologické řezy zkoumanou oblastí.  

 

3. Stručná historie letištních staveb ve světě a v České republice 
Historický vývoj letištních staveb shrnuje Kaun (1996). Přibližně do 20. let 20. stol. se jako vzletové a 

přistávací dráhy používaly nijak neupravené louky, často doplněné jen o plátěný hangár a větrný 

pytel. Vzlety i přistání probíhaly všesměrně a zásadně proti směru větru. Velkou nevýhodou těchto 

ploch ale byla jejich citlivost na povětrnostní vlivy. Zvláště po dešti hromadící se voda často 

znemožnila použití plochy jako takové. Proto se postupně začal využívat různý systém drenáží. Ve 30. 

letech 20. stol. pak příručky radily dbát také na zavlažování trávníku kvůli jeho rovnoměrné hustotě. 

K posouzení vhodnosti povrchu z hlediska jeho nerovnosti se využívala jízda osobním automobilem – 

jízda nesměla být pro cestující nepohodlná při rychlosti 35 km*h-1. Únosnost terénu se posuzovala 

pomocí nákladního automobilu – letiště bylo uznáno za vhodné, pokud se třítunový vůz nezabořil  

do rozmoklého terénu. 
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V průběhu času se kvůli neekonomickému provozu i kvůli pokročilejší konstrukci letadel s nižší 

citlivostí na boční vítr upustilo od všesměrných letišť. Nahradila je letiště se systémem tzv. provozních 

pásů v jednom nebo více směrech. Tyto pásy se většinou nacházely poblíž důležitých silnic, které tak 

byly využitelné pro případné nouzové přistání.  

S růstem hmotnost letadel začalo být jasné, že travnaté plochy nebudou dostačovat. Se zpevněnými 

drahami se poprvé začalo experimentovat v USA, konkrétně na letišti Lambert-St. Louis. Testy 

s několika druhy povrchů prokázaly kratší rozjezd, navíc barva povrchu odlišná od okolního terénu 

usnadnila navigaci. V Evropě byly zpevněné dráhy jako první využity při stavbě letiště Stockholm 

Bromma, otevřeném v roce 1936. Vzletové a přistávací dráhy měly makadamový podklad a povrch 

opatřený živičným nátěrem, odbavovací plochy byly vytvořeny ze železobetonových desek.  

Ve 40. letech 20. stol. se začalo experimentovat se stabilizacemi zemin, hlavně s cementem.  

Do zeminy na staveništi se zamíchalo pojivo. Plocha byla poté navlhčena a zhutněna. 

Po druhé sv. válce se pro dráhový systém významných letišť ustálilo použití prostých 

cementobetonových desek. Tento materiál má totiž řadu výhod, zejména: 

 odolnost vůči vysokým zatížením 

 odolnost vůči trvalým deformacím 

 odolnost vůči působení leteckých pohonných hmot 

 dobrý přenos vodorovných sil při brždění a změně směru letadel 

 

První letiště na území dnešní ČR vzniklo podle Wikipedie ještě za Rakouska-Uherska v letech 1916-

1917 v Chebu. Kaun (1996) ve svém přehledu jako první československé letiště uvádí pražské Kbely. 

Kbelské letiště bylo otevřeno na konci roku 1918 jako vojenské zařízení, od roku 1920 pak sloužilo i 

civilním a sportovním účelům.  

V roce 1926 bylo otevřeno letiště Brno-Černovice, které po celou dobu své existence disponovalo jen 

travnatou dráhou. Po otevření letiště Brno-Tuřany (viz dále) zde byl civilní provoz utlumen a letiště 

dále sloužilo jen k vojenským, sportovním a záchranářským účelům. Podle Wikipedie bylo černovické 

letiště úředně zrušeno na podzim 2001 a v posledních letech probíhá jeho demolice. Letiště Brno-

Tuřany bylo otevřeno v roce 1954, samozřejmě již s cementobetonovou dráhou. Ačkoli bylo v 70. 

letech 20. stol. výrazně rozšířeno, bylo roku 1982 předáno pod správu ministerstva obrany a civilní 

provoz zde ustal. V roce 1989 získalo letiště mezinárodní status a po ukončení vojenského provozu se 

letiště úspěšně rozvíjí. 

Západní Čechy získaly již za rakouské monarchie světovou proslulost díky svým lázním. ČSR proto 

měla zájem, aby tato ekonomicky významná místa byla přístupna i leteckou dopravou. V roce 1926 

bylo vybudováno dodnes travnaté letiště Mariánské Lázně-Skláře. Podle svých webových stránek 

letiště sloužilo mezinárodnímu provozu do začátku 2. sv. války, dnes slouží sportovním účelům. 

Letiště Karlovy Vary-Olšová Vrata bylo otevřeno v roce 1931 jako travnaté, od roku 1952 má také 

cementobetonovou dráhu, v roce 1989 získalo statut mezinárodního letiště. 

V roce 1931 byla do provozu uvedena soustava nouzových letišť ve směru hlavní trasy Praha – Brno – 

Bratislava. Tato letiště byla budována ve vzájemné vzdálenosti přibližně 70 km.  

Od roku 1935 existovalo letecké spojení Prahy s Ostravou na tehdejší letiště Ostrava-Hrabůvka. Jak 

uvádí server lktm.cz, po otevření letiště v Mošnově (viz dále) ale jeho význam upadl a v 2. pol. 60. let 

20. stol. bylo letiště zrušeno. Dnešní Letiště Leoše Janáčka Ostrava (dříve Ostrava-Mošnov) bylo 
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otevřeno v roce 1959. Cementobetonová dráha umožnila provoz letadel s tryskovým pohonem, a tak 

na něj byla postupně převedena veškerá doprava z Hrabůvky. V současné době má mezinárodní 

status. 

Samostatnou zmínku si jako největší české letiště zaslouží pražské ruzyňské letiště, dnes fungující  

pod jménem Letiště Václava Havla Praha. Jeho stavba byla zahájena v roce 1933, do provozu bylo 

uvedeno 5. 4. 1937. Původní letiště mělo travnatý povrch, kde byly pomocí světelných návěstidel 

vyznačeny nejčastěji používané přistávací směry. Součástí letiště byly tři dvojice hangárových hal a 

zpevněná odbavovací plocha. Od začátku ale bylo jasné, že travnatý povrch nebude nadlouho 

vyhovovat. Proto se postupně začal vytvářet zpevněný dráhový systém. Na škvárovou podložní vrstvu 

byla položeny dvě štěrkové vrstvy, povrch pak byl proveden asfaltobetonem. Pláň byla odvodněna 

škvárovými trativody a po obvodu trubkovou drenáží. Po roce 1939 byly při konstrukci drah místo 

asfaltobetonu používány cementobetonové desky.  

V 60. letech 20 stol. proběhla výstavba oblasti Sever. Jak shrnuje Cvrkal (2012), kromě nového 

terminálu byla mimo jiné objekty vybudována i nová vzletová a přistávací dráha. Úpravy dráhového 

systému probíhaly i v 70. a 80. letech. V 90. letech 20. stol byly postaveny dva nové terminály, 

nejnovější terminál Sever 2 byl otevřen v roce 2006. Poslední úprava dráhového systému letiště byla 

dokončena v roce 2013. 

Vodochodské letiště vzniklo podle webových stránek projektu v roce 1942 pro potřeby německé 

armády. Bylo postaveno již se zpevněnou drahou. V roce 1953 byla otevřena továrna AERO (viz obr. 

1). Jedním z důvodů výběru tohoto místa byla právě existence zpevněné vzletové a přistávací dráhy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Letecká fotografie lokality v roce 1953 (vodochodyairport.cz) 
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4. Zájmová oblast a její okolí 
 

4.1 Geografická lokalizace 
Zájmová oblast se nachází ve Středočeském kraji, na sever od Prahy v přibližné vzdálenosti 20 km. 

Většina zájmového území spadá do okresu Praha – Východ, menší část pak okresu Mělník. V těsné 

blízkosti areálu probíhá silnice II/608, ve vzdálenosti přibližně 300 m se nachází těleso dálnice D8. 

Letecký pohled na lokalitu a její okolí ukazuje obr. 2. Jelikož je areál AERO Vodochody plošně 

poměrně rozsáhlý, zasahuje zájmová oblast katastrální území několika obcí. Konkrétně se dle 

Dokumentace EIA (2011) jedná o tyto: 

 Dolínek 

 Hoštice u Vodochod 

 Klíčany 

 Máslovice 

 Odolena Voda 

 Panenské Břežany 

 Postřižín 

 Vodochody u Prahy 

 Zlončice 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 - Letecký pohled na lokalitu a její okolí (mapy.cz) 
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4.2 Vrtná prozkoumanost území 
První vrty v zájmové oblasti vznikly v 50. a 60. letech 20. stol. Většinou se jednalo o vrty sloužící jako 

lokální zdroj vody. Jako příklad je možné uvést Čapkův (1952) vrt S-15. 

Druhá skupina vrtů se zájmové oblasti dotýká jen částečně. Od konce 60. let 20. stol. začal v oblasti 

probíhat průzkum pro stavbu dálnice D8. Ačkoli je těleso dálnice od areálu AERA vzdáleno minimálně 

300 m, některé průzkumné vrty byly provedeny i v blízkosti areálu a lze je tedy do průzkumných prací 

v oblasti zahrnout. Na příklad se jedná o posudek Ševčíka et al. (1969), Poláka (1980) nebo Marka 

(1986). 

Od konce 70. let 20. stol. začaly probíhat stavební úpravy přímo v areálu AERA. Tyto vrty jsou velmi 

užitečné, neboť poskytují obraz podloží staveb v areálu. Až na jedinou výjimku se ale tyto vrty 

vyhýbají oblasti letiště. Jedná se na příklad o průzkumy pod vedením Řepky (1979), Vávry (1986), 

Paška (1993) či Špačka (2008). 

Zvláštní skupinou vrtů jsou hydrogeologické vrty v areálu AERA, které vznikly za účelem zjišťování 

kontaminace a následné sanace horninového prostředí. Zde se jedná o práce Vávry (1986), Wursta  

et al. (1993), Kozáka (2003) nebo Horkého (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 ukazuje vrtnou prozkoumanost zájmové oblast a jejího okolí. Ač se na první pohled může zdát, 

že je zde vrtů dostatek, není situace ideální. V blízkém okolí vzletové a přistávací dráhy je vrt jen 

jeden. Navíc je většina vrtů v areálu AERA provedena jen do hloubky max. 10 m. To znamená, že 

končí v kvartérních uloženinách a interpretace skalního podloží je tak komplikovaná.  

 

 

 

Obr. 3 - Vrtná prozkoumanost zájmové oblasti (mapy.geology.cz) 
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4.3 Geologie zájmové oblasti a jejího okolí 
Zájmová oblast se nachází v Českém masivu. Geologicky se jedná o přechodové území mezi 

Barrandienem a Českou křídovou pánví.  Z uvedeného vyplývá, že se v oblasti nachází různé typy 

hornin různého stáří.  

 

4.3.1 Předkvartérní útvary 

 

Proterozoikum a paleozoikum 

Nejstarší horniny, vyskytující se v oblasti, jsou svrchnoproterozoického stáří. Matula a Pašek (1986) 

tuto oblast z hlediska inženýrskogeologického rajonování řadí do regionu nemetamorfovaného 

prevariského podkladu, a dále do subregionu Barrandien.  Podle Chlupáče et al. (2002) se jedná  

o blovické souvrství. Pro něj jsou typické hlavně tmavé jílové břidlice a prachovce. Tyto mořské 

sedimenty jsou často proráženy vulkanity převážně bazického složení (mohou být slabě 

metamorfované), v místech jejich rozpadu se pak z nich mohou tvořit droby. Posledním významným 

horninovým typem svrchního proterozoika jsou velmi tvrdé a odolné silicity, známé také jako 

buližníky. 

V malém množství se v zájmové oblasti nachází také paleozoické vulkanity. Výskyt tonalitu v okolí 

Vodochod a Hoštic popisuje Straka et al. (1988).  

 

Křída a terciér 

Druhým inženýrskogeologickým regionem, který se v zájmové oblasti podle Matuly a Paška (1986) 

vyskytuje, je region křídových pánví, konkrétně subregion České křídové pánve. Tyto svrchnokřídové 

horniny nasedají přímo na proterozoikum. Chlupáč et al. (2002) vymezuje dvě hlavní litologické facie 

– facii kvádrových pískovců a facii vápnitých jílovců a slínovců (neboli opuk). Dále se křída dělí  

na 6 hlavních souvrství. V zájmové oblasti se podle geologických map (list 12-223 Odolena Voda a list 

12-241 Roztoky) vyskytují pouze zástupci 3 souvrství.  

Nejstarším horninovým typem jsou zde korycanské vrstvy perucko-korycanského souvrství 

(cenomanské stáří). V době sedimentace těchto vrstev docházelo ke změně sedimentace  

ze sladkovodní na mořskou. Jejich typickými horninami jsou světle šedé a rezavé pískovce, které 

často obsahují polohy jemnozrnných slepenců nebo prachovců. Zvláštními horninami, typickými  

pro korycanské vrstvy, je pak tzv. příbojová facie. Jedná se o polohy slepenců nebo bioklastických 

vápenců, které vznikaly na úpatí mořských svahů s vlivem vlnobití. 

Na korycanské vrstvy nasedá bělohorské souvrství. Na jeho bázi se nachází šedozelené glaukonitické 

pískovce. Poté následují opuky – světle šedé až žlutavé slínovce s prachovitou příměsí. V místech, 

která se nacházela blíže k tehdejšímu pobřeží, se pak nachází kvádrové pískovce. 

V nadloží bělohorských vrstev se nachází vrstvy jizerské. Došlo k dalšímu rozšíření moře. Litologie je 

obdobná jako v jizerském souvrství a opět je vázaná na místo sedimentace. Blízko pobřeží se ukládaly 

kvádrové pískovce, ve větších hloubkách pak opuky a vápnité jílovce.  

Bělohorské i jizerské souvrství časově spadá do turonu. Mladší svrchnokřídová souvrství nejsou 

v zájmové oblasti zachována.  
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Terciérní horniny se vyskytují jen ve východní části listu 12-241 Roztoky. Chlupáč et al. (2002) tyto 

horniny popisuje jako denudační zbytky sladkovodní sedimentace. Konkrétně se jedná o pliocénní 

písky a štěrky zdibského stadia.  

 

4.3.2 Kvartérní sedimenty 

Na horninové typy nejbohatší je v zájmové oblasti období kvartéru. Jeho sedimenty se podle 

Chlupáče et al. (2002) dělí dle způsobu vzniku do několika skupin. Plošně největší rozsah mají 

pleistocénní fluviální sedimenty. Jedná se o písčité stěrky až štěrkovité písky, uložené Vltavou ve 

formě terasy. Podobný rozsah rozšíření mají také eolické sedimenty. V jejich případě se jedná o 

spraše. V údolních oblastech v okolí vodních toků se pak vyskytují deluviální sedimenty (svahoviny). 

Konkrétně se zde vyskytují hlinitokamenité sedimenty. Ve stejném prostředí je pak také možno nalézt 

deluviofluviální (splachové) sedimenty písčitohlinitého typu. Fluviální sedimenty bezprostředního 

okolí vodních toků v oblasti zastupují písčitohlinité sedimenty. Jako poslední, ale 

z inženýrskogeologického hlediska velmi podstatnou, skupinou se v oblasti vyskytují antropogenní 

uloženiny – navážky. 

 

4.3.3 Shrnutí 

Studium archivní dokumentace poskytuje podrobný pohled na situaci v zájmové oblasti. Povrch 

terénu je až na lokální hloubkové anomálie kryt humózní hlínou o mocnosti 0,5 – 1,0 m. Hlína poté 

přechází do poměrně mocného souvrství kvartérních terasových sedimentů. Jedná se o štěrky a písky 

fluviálního původu, které se podle Kovandy et al. (2001) dají zařadit do lysolajské terasy. V hloubkách 

kolem 10 m pod povrchem pak vystupuje skalní podloží. Je tvořeno křídovými slínovci a pískovci, 

které nasedají na proterozoické břidlice. V podloží areálu AERA se slínovce vyskytují, jak dokumentuje 

např. Vávra (1986). V oblasti za severozápadním koncem vzletové a přistávací dráhy (směrem k 

vltavskému břehu) ale křída chybí a jako skalní podklad vystupují břidlice (viz vrt HV-4 – Macková 

(1973), také Čížek (2003)). Jak ukazuje obr. 4, podrobněji tuto situaci dokumentuje Straka et al. 

(1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 4 - Hranice proterozoika a křídy (Straka et al. (1994)) 



 
11 

4.4 Hydrogeologie širšího okolí 
Straka et al. (1988) vymezuje v zájmové oblasti tři hlavní hydrogeologické celky.  

Svrchnoproterozoická část má minimální puklinovou propustnost. Jelikož jsou pukliny velmi často 

zatěsněné jílovou složkou nebo druhotně vyhojené, je jejich propustnost minimální. Propustnější 

mohou být pouze oblasti s výskytem drob. Autor jako průměrnou uvádí hodnotu koeficientu filtrace  

k = 1*10-6 m*s-1. 

Křídová část je zastoupena ve větší míře slínovci. Z toho vyplývá, že je pro vodu (mimo pásmo 

povrchového rozpukání) také jen minimálně propustná. Koeficient filtrace je obdobný jako  

u proterozoika. 

Nejdůležitější hydrogeologickou zónou je proto kvartér, konkrétně vltavské terasy. Jelikož jsou 

tvořeny štěrkem a pískem, jsou pro vodu dobře propustné. Jejich koeficient filtrace je průměrně  

k = 1*10-2 m*s-1. Hladina podzemní vody v oblasti značně kolísá, podle archivní dokumentace 

v rozmezí přibližně 3 až 7,5 m pod povrchem. 

Povrchová voda je z východní a jihovýchodní části zájmové oblasti odváděna přes Máslovický potok  

do Vltavy, ze západní části přímo do Vltavy a ze severní části přes Postřižínský potok do Labe. 

Podrobnosti ukazuje obr. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 - Proudění povrchové vody v zájmové oblasti (Dokumentace EIA (2011)) 
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Hodnocením agresivity vody na beton se zabývá ČSN EN 206-1 (2001). V rámci této normy se 

posuzuje pH, obsah síranů (SO4
2-), rozpuštěného CO2, amonných iontů NH4

+ a hořečnatých iontů Mg2+. 

Tabulka 1 srovnává předepsané normativní hodnoty s hodnotami z průzkumů na lokalitě. Kromě 

Poláka (2006) je použit i rozbor pitné vody z Dokumentace EIA (2011). Ačkoliv by se mohlo zdát, že 

rozbor pro pitnou vodu z řadu je irelevantní, není to v tomto případě pravda. AERO Vodochody má 

totiž svůj vlastní zdroj vody umístěný přímo v areálu, a proto je použití tohoto průzkumu 

reprezentativní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z uvedeného vyplývá, že podzemní voda v zájmové oblasti není agresivní na beton. Zvýšená hodnota 

CO2 je v toleranci chyby měření a tudíž není směrodatná. 

 

5. Letecký předpis L14 Letiště 
Jak již bylo uvedeno, letecké stavby se obecně řídí mezinárodně platnými předpisy, závaznými  

pro všechny zúčastněné státy. Pro potřeby této práce je rozhodujícím dokumentem Letecký předpis 

L14 Letiště (2009), vydávaný Ministerstvem dopravy ČR (zastoupeným Úřadem pro civilní letectví). 

Tento předpis obsahuje zpracovaný Annex 14, Volume 1 to the Convention on International Civil 

Aviation (Příloha 14, Svazek 1 Úmluvy o mezinárodní civilním letectví), vydaný ICAO (International 

Civil Aviation Organisation, Mezinárodní organizace pro civilní letectví).  

 

5.1 Používané termíny 
Protože tato práce operuje s mezinárodně zakotvenými termíny, je nutné je ze začátku definovat. Zde 

jsou v abecedním pořadí uvedeny termíny pro tuto práci nezbytné. 

 Dojezdová dráha (Stopway) - Vymezená pravoúhlá plocha na zemi navazující na konec 
použitelné délky rozjezdu upravená tak, aby na ní mohlo letadlo zastavit při přerušeném 
vzletu. 

 Dráha/RWY (Runway) - Vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti upravená pro 
přistání a vzlety letadel. 

 Klasifikační číslo letadla (Aircraft classification number (ACN)) - Číslo vyjadřující poměrný 
účinek letadla na vozovku pro určitou standardní kategorii únosnosti podloží.  

 Klasifikační číslo vozovky (Pavement classification number (PCN)) - Číslo vyjadřující 
únosnost vozovky pro provoz bez omezení. 

Tabulka 1 - Posouzení agresivity podzemní vody na beton 
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 Letiště (Aerodrome) - Vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně budov, zařízení a 
vybavení), určená buď zcela nebo zčásti pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel. 

 Obratiště (Runway turn pad) - Vymezená plocha na letišti navazující na RWY za účelem 
dokončení otáčky o 180 stupňů prováděné na RWY. 

 Odbavovací plocha/APN (Apron) - Vymezená plocha na pozemním letišti určená k umístění 
letadel pro nastupování nebo vystupování cestujících, nakládání nebo vykládání pošty nebo 
zboží, pro jejich plnění pohonnými hmotami, parkování nebo údržbu. 

 Plocha pro odmrazování a protinámrazové ošetření (De/anti-icing pad) - Plocha zahrnující 
vnitřní prostor pro parkování letounů, na které se provádí odmrazování a protinámrazové 
ošetření letounů, a vnější prostor pro pohyb dvou nebo více mobilních zařízení na 
odmrazování a protinámrazové ošetření letounů. 

 Pojezdová dráha/TWY (Taxiway) -  Vymezený pás na pozemním letišti zřízený pro pojíždění 
letadel a určený ke spojení jedné části letiště s druhou, zahrnující: 

o Pojezdový pruh (Aircraft stand taxilane) – část odbavovací plochy určená jako 
pojezdová dráha a umožňující přístup letadel pouze ke stáním. 

o Pojezdovou dráhu na odbavovací ploše (Apron taxiway) - část systému pojezdových 
drah umístěná na odbavovací ploše umožňující průjezd odbavovací plochou. 

o Pojezdová dráha pro rychlé odbočení (Rapid exit taxiway) - pojezdová dráha 
připojená k RWY v ostrém úhlu a projektovaná tak, aby umožnila přistávajícím 
letounům odbočit při vyšších rychlostech, než jaké dosahují na jiných výjezdech na 
pojezdové dráhy a tím snížit na minimum dobu obsazení dráhy. 

 Postranní pás (Shoulder) -  Plocha navazující na okraj zpevněného povrchu upravená tak, aby 
zajišťovala přechod mezi zpevněným a přilehlým povrchem. 

 Stání letadel (Aircraft stand) -  Vymezená plocha na odbavovací ploše určená pro parkování 
letadel. 

 Zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření (De/anti-icing facility) - Zařízení, které 
umožňuje očistit plochy letounu od námrazy, ledu nebo sněhu a/nebo provést ošetření 
očištěných ploch letounu proti tvorbě námrazy nebo ledu a hromadění sněhu nebo 
rozbředlého sněhu na omezenou dobu.  

 

 

5.2 Kódové značení letiště 
Kódové značení letiště pomocí jednoduchého systému shrnuje celou řadu parametrů, podle kterých 

je dané letiště vybudováno. Jedná se o čistě popisný údaj, jehož cílem je letiště jednoznačně popsat 

tak, aby bylo jasné, jaká letadla ho mohou použít.  

Pro stanovení kódového značení letiště je nezbytné stanovení tzv. kritického letadla – tedy letadla, 

které má nejvyšší požadavky na vybavení letiště.  

Kódové označení má dva prvky, které se vztahují k parametrům přistávajících letadel – prvním 

prvkem je číslo, které se vztahuje k jmenovité délce dráhy vzletu letadla, druhým prvkem je písmeno, 

které se odvozuje z rozpětí křídel letadla nebo z vnějšího rozchodu kol hlavního podvozku (je nutné 

rozhodnout, který parametr je pro dané letiště rozhodující). Kromě nouzových (nebo jiných, přesně 

specifikovaných podmínek) nesmí dané letiště využívat letadla vyšší specifikace, než je kódové 

značení letiště. Systém kódového značení letiště ukazuje obr. 6. 
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5.3 Únosnost letištních ploch 
Pro letadla s hmotností vyšší než 5700 kg se únosnost letištních ploch vyjadřuje systémem ACN/PCN 

(Aircraft/Pavement Classification Number – viz kapitola 5.1). ACN je charakteristická hodnota  

pro každý typ letadla, udaná výrobcem. PCN se stanovuje pro jednotlivé plochy každého letiště. Vždy 

přitom musí být uvedeny následující informace: 

 samotné číslo PCN 

 typ vozovky 

 kategorie únosnosti podloží 

 maximální huštění pneumatik 

 způsob hodnocení 

Použití tohoto systému zajistí, že každé letadlo s hodnotou ACN rovnou nebo nižší hodnotám PCN 

daného letiště může při daném huštění pneumatik toto letiště bez obav použít. Únosnost 

jednotlivých ploch se vyjádří kódem tvořeným kombinací hodnoty a velkých latinských písmen. 

Přehled systému zobrazuje obr. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 - Kódové značení letiště (podle Letecký předpis L14 Letiště (2009)) 
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Kombinací kódového označení a vyjádření únosnosti se definují jednotlivé provozní plochy letiště a 

tedy i přístupnost jednotlivých typů letadel na tyto plochy. Velmi důležitým faktem je, že všechny 

ostatní provozní plochy letiště musí mít únosnost minimálně stejnou jako vzletová a přistávací dráha. 

Tento systém označování je použit i u popisu stávajícího stavu vodochodského letiště v kapitole 6.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 - Systém značení únosnosti provozních ploch letiště (podle Letecký předpis L14 Letiště (2009)) 
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5.4 Šířka vzletové a přistávací dráhy 
Minimální šířka vzletové a přistávací dráhy (dále RWY) je také jedním z parametrů které jsou určeny 

tímto předpisem. Předepsané hodnoty šířky pro jednotlivé kategorie drah uvádí obr. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Pojezdové dráhy 
Letecký předpis L14 Letiště (2009) specifikuje i některé požadavky na pojezdové dráhy (dále TWY). 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.3, únosnost TWY musí být minimálně stejná jako únosnost RWY, 

protože na ní letadla vyvozují větší a trvalejší zatížení (pomalé pojíždění, stání). Jedním z určených 

parametrů je minimální šířka TWY, jak popisuje obr. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 - Předepsané šířky RWY (podle Letecký předpis L14 Letiště (2009)) 

Obr. 9 - Minimální šířka TWY (podle Letecký předpis L14 Letiště (2009)) 
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Mnohem důležitějším parametrem je ale vzájemná vzdálenost os RWY a TWY. Ta se pro jednotlivé 

kategorie drah liší. Podrobnosti uvádí následující obr. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

TWY kódového písmene C a výše musí být na přímých částech opatřeny postranními pásy. Jejich 

úkolem je, kromě zajištění přechodu konstrukce do terénu, u tryskových letadel zajistit, aby tato 

letadla prouděním plynů nezpůsobovala erozi okolního terénu a také aby nedošlo k nasání částic 

z povrchu terénu do motorů. Minimální celkovou šířku TWY včetně postranních pásů pak uvádí obr. 

11. 

 

 

 

 

 

6. Popis stavebního záměru 
Jak již bylo uvedeno v úvodu, v okamžiku zpracování této práce nebyla k dispozici žádná projektová 

dokumentace přepokládaných stavebních objektů. Jejich popis proto vychází pouze z dokumentace 

EIA (2011). Nový dráhový systém je plánován pro letadla kódového označení 4C. Všechny nové 

provozní plochy proto musí splňovat minimální předepsané hodnoty uvedené v předchozí kapitole. 

 

SO 02 – Letecko-provozní plochy 

Současný stav pohybových ploch na vodochodském letišti je následující: 

 vzletová a přistávací dráha – RWY 10/28 
o Délka: 2500 m 
o Šířka: 45 m 
o Povrch: cementobetonový kryt s asfaltovým povrchem 
o Únosnost: PCN27/R/B/X/T 

 pojezdová dráha – TWY B napojená kolmo na RWY ve vzdálenosti 1870 m od prahu 28 
o Šířka: 15 m (vč. postranních pásů 25 m) 
o Povrch: cementobetonový kryt s asfaltovým povrchem 
o Únosnost: PCN10/R/B/X/T 

 pro rychlé otočení letadla po přistání ve směru 28 a pojezd zpět k TWY B je u prahu 10 
obratiště lichoběžníkového tvaru o rozměrech cca 125m (57 m) x 68 m 

o Povrch a únosnost: jako RWY 10/28 

Obr. 10 - Vzájemná vzdálenost od RWY a TWY (podle Letecký předpis L14 Letiště (2009)) 

Obr. 11 - Minimální šířka TWY včetně postranních pásů (Letecký předpis L14 Letiště (2009)) 
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 pojezdová dráha B je ukončena ve vzdálenosti cca 365 m od osy RWY na odbavovací ploše 
Západ (APN W), která má zhruba obdélníkový tvar o rozměrech 100 x 60 m.  

o Povrch a únosnost: jako TWY B 
 
Ilustrace současného stavu provozních ploch letiště je uvedena na obrázku z Letecké příručky ČR 
v Příloze této práce. Dle sdělení ing. Vachka je kvůli sníženým hodnotám únosnosti TWY B a 
odbavovací plochy Západ nutné některá větší letadla odbavovat přímo na RWY. Projekt proto počítá 
s konstrukčními změnami všech těchto ploch. Bude vybudována nová pojezdová dráha, paralelní 
k RWY 10/28, ve vzdálenosti 165 m od osy RWY. Napojení na RWY bude provedeno na západním 
konci u prahu 10, na východním konci pak na nově vybudovanou dojezdovou dráhu za prahem 28. 
Dále budou vybudovány dvě nové pojezdové dráhy pro rychlé odbočení. Pro výjezd letadel 
všeobecného letectví (general aviation) bude také vybudována spojka v polovině RWY. Také bude 
postavena pojezdová dráha k terminálu GA a do vnitřního areálu AERA. Šířka pojezdových drah 
včetně postranních pásů bude činit 25 m, šířka dráhy pro GA pak 10,5 m.  
 
Poblíž konce pojezdové dráhy (u prahu 28) bude vybudována plocha pro odmrazování letadel.  
 
Vzletová a přistávací dráha bude též předmětem úprav. Její rozměry 2500 * 45 m zůstanou 
zachovány, povrch bude cementobetonový. Dráha bude bez postranních pásů. Práh 10 ale bude 
posunut o 100 m východně. Nově bude u prahu 28 přistavena 300 m dlouhá dojezdová dráha.  
 
 
SO 03 – Zázemí pro odmrazování letadel 
 
Zázemí pro odmrazování letadel se skládá z více částí. V první řadě se jedná o povozní budovu – 
jednopodlažní zděný objekt, a dále o nadzemní nádrže na odmrazovací kapalinu, umístěné  
na ocelové konstrukci. Povrch celé této oblasti bude zpevněn a vybaven odvodňovacími žlaby, aby 
nedošlo  
ke kontaminaci prostředí během případné havárie.  
 
 
SO 04 – Odbavovací plocha OP 
 
Odbavovací plochy jsou přímo napojeny na hlavní pojezdovou dráhu. Je plánováno celkem 15  
(10 odbavovacích a 5 odstavných) stání pro letadla kategorie C. Ve střední části plochy bude 
umístěna třídírna zavazadel a odstavné plochy pro obslužnou mechanizaci. 
 
Samostatně pak bude umístěna odbavovací plocha pro lety GA. Protože se jedná o letadla  
do kategorie B, je menších rozměrů. Její součástí bude i čerpací stanice pohonných hmot pro tato 
letadla. 
 
SO 05 – Odbavovací budova 
 
Hlavní terminál je multifunkčním objektem zaměřeným na odbavení cestujících nízkonákladových 
společností. Podstatné je rozdělení cestujících podle příletu a odletu, podle cesty do nebo mimo 
Schengenský prostor a podle jejich státní příslušnosti.  
 
Zastřešení objektu je provedeno plochou střechou, stěny terminálu pak kombinací zdiva s vnějším 
izolačním opláštěním a lehké montované fasády. Objekt je vícepodlažní. 
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SO 06 – Terminál GA a VIP, TWR 
 
V případě tohoto SO se jedná o dvojici objektů. Samotný terminál GA (general aviation, nepravidelný 
provoz letadel menších velikostí) ve tvaru kvádru je tvořen ocelovo-betonovým skeletem 
s proskleným pláštěm. Kolem střešní části pláště objektu je pak napnut plachtovitý přístřešek, 
rozepnutý mezi nakloněné ocelové sloupy.  
 
Řídící věž tvoří vícepodlažní objekt válcovitého tvaru. Kruhový průřez byl zvolen proto, aby byl 
pracovníkům řízení letového provozu umožněn 360° rozhled do okolí. Věž spočívá na mohutném 
pylonu s vnitřním točitým schodištěm, který umožňuje přístup z povrchu terénu.  
 
 
SO 07 – Depo autocisteren a výdej LPH pro malá letadla. 
 
Depo je tvořeno prostorem zastřešeným ocelovou příhradovou konstrukcí, položenou na zdvojených 
ocelových sloupech kruhového průřezu. V depu bude probíhat plnění autocisteren leteckými 
pohonnými hmotami (LPH), které pak budou palivo rozvážet k letadlům na odbavovací ploše. Také 
zde bude docházet k odkalování těchto cisteren i k jejich parkování. Součástí tohoto SO bude i 
tankovací místo automobilových PHM pro letištní mechanizaci. 
 
Zázemí depa tvoří dvě zděné buňky. Zde se bude nacházet dispečink, technické celky a místnost 
řidičů cisteren. LPH budou dopravovány pomocí produktovodu, automobilové PHM budou uloženy  
v podzemních nádržích.  
 
Do tohoto SO také patří výdej LPH pro letadla GA, které se nachází poblíž odbavovací plochy GA. LPH 
zde budou umístěny v nadzemní nádrži. 
 
Veškeré plochy, kde bude docházet k manipulaci s pohonnými hmotami, budou kryty nepropustným, 
palivuodolným povrchem. Budou vyspádovány tak, aby případný únik nebezpečných látek byl 
zachycen v havarijní jímce. 
 
 
SO 08 – Hasičská záchranná stanice a objekt (garáže) technické obsluhy 
 
Jedná se o sdružený objekt, tvořený dvěma částmi. Hasičská stanice je navržena jako betonový 
prefabrikovaný skeletový systém s vyzdívaným obvodovým pláštěm a zateplením. Prostory 
pohotovostní služby jsou umístěny v prvním nadzemním podlaží a propojeny s automobilovým 
stáním pomocí skluzů.  
 
Garáže technické obsluhy jsou tvořeny ocelovou halou s příhradovou vazníkovou konstrukcí, plášť je 
navrhnut ze sendvičových panelů. Bude zde probíhat čištění, údržba a skladování letištní 
mechanizace. V podzemí bude umístěna nádrž na požární vodu. 
 
SO 09 – Hangár 
 
I v tomto případě se jedná o sdružení více objektů. Vícepodlažní dílensko-administrativní přístavek 
bude tvořen prefabrikovaným železobetonovým skeletem, obezděným pláštěm.  
 
Samotný dvoulodní hangár pak bude tvořen ocelovou nosnou konstrukcí z příhradových oblouků, 
které budou přecházet do sloupů. Protože se předpokládá etapovitá výstavba, je nutné, aby každá 
z lodí byla samostatně stabilní. Opláštění bude provedeno pomocí lehkých prefabrikovaných 
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sendvičových kovových panelů s pěnovou izolací. Součástí hangáru bude také zařízení na předčištění 
odpadních vod. 
 
SO 14 – Úložiště leteckých pohonných hmot 
 
Tento SO se skládá ze tří částí. Povrch stáčiště bude tvořen nepropustným, palivuodolným povrchem. 
Bude vyspádován tak, aby případný únik nebezpečných látek byl zachycen v havarijní jímce. Plocha 
bude kryta přístřeškem z ocelových válcovaných profilů se zastřešením z trapézových plechů. Jeden 
stáčecí bod se nachází v místě vlečky, kde dochází k přečerpání paliva z vlakových cisteren. Druhý 
stáčecí bod se nachází na blízké komunikaci a bude sloužit jako záložní místo plnění automobilových 
cisteren v případě poruchy na produktovodu.  
 
Provozní objekt úložiště je tvořen soustavou stavebních buněk a plochou pro umístění čerpadel. I 
toto místo je zastřešeno konstrukcí z ocelových příhradových nosníků na trubkových sloupech. 
Střešní plášť je z trapézového plechu. 
 
Poslední částí tohoto SO je 6 podzemních ocelových nádrží na LPH a potřebné potrubí.  
 

7. Odběr vzorků 
Odběr vzorků pro laboratorní zkoušky byl v tomto případě zkomplikován faktem, že na letiště je kvůli 

jeho provozu kromě autorizovaného personálu až na výjimky zakázán přístup. Proto bylo nutné 

v blízkém okolí nalézt lokalitu, kde by bylo možné odebrat reprezentativní vzorky. Jako nejvhodnější 

místo se ukázala být klíčanská pískovna. Pískovna se nachází v přibližné vzdálenosti 1 km od prahu 28 

RWY vodochodského letiště. 

Místo odběru bylo zvoleno tak, aby splňovalo dva základní požadavky. Za prvé, co největší hloubka, 

aby se dal zhodnotit co nejširší profil zeminou. A za druhé, "čerstvost" profilu, aby odebraný vzorek 

byl co nejméně ovlivněn degradačními vlivy prostředí, působícími od okamžiku jeho odkrytí. Shodou 

okolností se oba tyto požadavky protnuly v podobě právě těžené severní stěny (viz obr. 12), která je 

zároveň i nejhlubším místem pískovny. 
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Hloubka v místě odběru je přibližně 4 m pod povrchem okolního terénu. Zajímavým faktem ale je, že 

pískovna není ovlivněna podzemní vodou, což jen potvrzuje údaje o značném kolísání výšky hladiny 

podzemní vody v zájmové oblasti (viz kapitola 4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 - Severní stěna pískovny Klíčany 
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Obr. 13 ukazuje profil zeminou v místě odběru. Již na první pohled je patrné, že se zde vyskytují dvě 

vrstvy zeminy o různé zrnitosti. Zatímco ve svrchní části se nachází písek, přibližně od poloviny profilu 

je patrné podstatné navýšení objemu štěrkovité frakce. Profil neobsahuje svrchní vrstvu ornice, 

protože ta byla na většině areálu pískovny před těžbou skryta.  

Tento velmi patrný rozdíl v zrnitosti vedl k závěru, že bude nutné pro každou z vrstev provést vlastní 

sérii zkoušek. Proto bylo po odběru vzorku z hrubší části (obr. 13) zvoleno druhé místo odběru  

pro jemnější část zeminy. Toto místo se nachází přímo na horním povrchu uvedeného profilu, 

protože profil je dostupný i shora – viz obr. 14. 

 

 

Obr. 13 - Detail těžené stěny 
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Samotný odběr byl proveden lopatou do připravených polyetylenových pytlů. Každý pytel byl 

následně označen a zavázán tak, aby nedošlo k úniku vlhkosti během transportu a skladování vzorků 

v laboratoři. 

 

8. Provedené laboratorní zkoušky 
Již při odběru vzorků na lokalitě bylo rozhodnuto, že budou provedeny dvě série laboratorních 

zkoušek. Důvodem pro toto rozhodnutí byly na lokalitě okem patrné rozdíly v zrnitosti zkoušeného 

materiálu v závislosti na hloubce uložení (a tím i místě odběru).  

Dle sdělení ing. Pánka Letecký předpis L14 Letiště (2009) pouze definuje požadované hodnoty a 

navrhování dráhového systému letiště se provádí pomocí TP 170 (2004). Dodatek TP 170 (2010) 

Obr. 14 - Odběr jemnější frakce v horní části těžené stěny 
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určuje pro průzkum staveniště normu ČSN 73 6133 (2010). Tato norma pak dále určuje, které zkoušky 

je nutno provést. Jejich výběr byl proto proveden podle této normy. 

 

8.1 Stanovení vlhkosti 
Stanovení vlhkosti bylo provedeno podle ČSN CEN ISO/TS 17892-1 (2005). Do zkušební nádoby bylo 

umístěno potřebné množství vzorku a naplněná nádoba byla poté zvážena. Nádoba byla následně 

umístěna do sušárny s nucenou cirkulací vzduchu, kde byla při teplotě 105°C ponechána 24 hodin.  

Po vyjmutí ze sušárny byly nádoby opět zváženy. Vlhkost zeminy (v %) byla vypočítána pomocí 

rovnice 

𝒘 =  
𝒎𝒘

𝒎𝒅
∗ 𝟏𝟎𝟎 

kde mw je hmotnost odpařené vody a md hmotnost sušiny. 

 

8.2 Stanovení zrnitosti 
Stanovení vlhkosti bylo provedeno podle ČSN CEN ISO/TS 17892-4 (2005). Potřebné množství 

homogenizovaného a vysušeného vzorku (při 105°C po 24 hodin) bylo zváženo. Poté byl vzorek  

po částech prosíván na soustavě sít, umístěné na prosévacím přístroji ("třepačce"), po dobu 10 minut 

– obr. 15. Každá z prosátých frakcí byla na konec zvážena. Zastoupení jednotlivých frakcí (v %) bylo 

vypočítáno pomocí rovnice 

𝒇𝒏 =  
𝒎𝟏 +  𝒎𝟐 + ⋯ +  𝒎𝒏

𝒎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

kde m1 až mn jsou hmotnosti propadu nadlehlými síty a m je celková hmotnost vzorku. 
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8.3 Zkouška ekvivalentu písku 
Zkouška ekvivalentu písku byla provedena podle ČSN EN 933-8 (2012). Zkouška probíhá totožně  

ve dvou odměrných válcích. Do odměrného válce, naplněného proplachovacím roztokem, byla 

nasypána navážka (frakce 0/2 mm), a byla ponechána 10 minut nasáknout. Po uzavření válce byla 

protřepána po dobu 30 sekund. Promíchaná suspenze pak byla rozčeřena proplachovací trubkou a  

po jejím vytažením bylo zahájeno usazování po dobu 20 min (obr. 16). Po dokončení sedimentace 

byla změřena výška hladiny a vložen zkušební píst tak, aby dolehl na povrch sedimentu. Následovalo 

zajištění pístu a odečtení výšky sedimentu. Hodnota ekvivalentu písku se spočítá jako průměr hodnot 

𝑺𝑬(𝟏𝟎) =  
𝒉𝟐

𝒉𝟏
 

z obou válců, kde h1 je výška hladiny před vložením písku a h2 výška sedimentu. 

Tato zkouška se provádí u nesoudržných zemin a kameniv za účelem posouzení jemných částic 

(částice menší než 0,063 mm). Limitní hodnotu předepisuje ČSN EN 13285 (2006). 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Sítování zeminy pro zkoušku zrnitosti 



 
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Proctorova zkouška 
Proctorova zkouška byla provedena podle ČSN EN 13286-2 (2011), národní příloha NB. Jelikož se 

jedná o letištní stavbu, byla použita zkouška Proctor modifikovaný. Moždíř typu B se základovou 

deskou byl zvážen, osazen nástavcem a vymazán separačním činidlem. Poté do něj bylo vložena 

navlhčená zemina tak, aby po zhutnění pěchem vyplnila více než jednu pětinu výšky. Povrch zeminy 

byl následně po celém obvodu zhutňován 6 údery a jedním úderem na střed v 8 sériích pěchem typu 

B o hmotnosti 4,5 kg, dopadajícím z výšky 450 mm nad povrchem vzorku. Po zhutnění první vrstvy byl 

proces opakován s druhou až pátou vrstvou (do naplnění moždíře po okraj). Po dokončení zhutňování 

byl z moždíře sejmut nástavec, povrch vzorku urovnán a celý moždíř i se vzorkem zvážen. Poté byl 

vzorek z moždíře vyjmut a byl odebrán subvzorek pro stanovení vlhkosti. Celý postup byl opakován 

ještě čtyřikrát, s různým stupněm navlhčení zeminy, aby byl zajištěn dostatečný rozptyl hodnot na 

křivce. Následně byla vypočítána objemová hmotnost vlhké zeminy a po vysušení (a stanovení 

vlhkosti vzorku) i objemová hmotnost suché zeminy. Obr. 17 ukazuje Proctorův přístroj po zkoušce, 

s viditelným pěchem i moždířem. 

 

 

 

 

 

Obr. 16 - Sedimentace vzorků pro stanovení ekvivalentu písku 
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8.5 Stanovení kalifornského poměru únosnosti a okamžitého indexu únosnosti 
Stanovení kalifornského poměru únosnosti (California Bearing Ratio, dále jako CBR) a okamžitého 

indexu únosnosti (Immediate Bearing Index, dále jako IBI) bylo provedeno podle ČSN EN 13286-47 

(2012). Vzorek byl připraven zhutněním podle postupu Proctorovy zkoušky (viz kapitola 8.4).  

Po zhutnění byla odstraněna podkladní deska, povrch vzorku urovnán a vzorek v moždíři zvážen.  

(Ze zbylého materiálu se stanoví počáteční vlhkost materiálu.) Na horní část vzorku byla připevněna 

podkladní deska a vzorek byl otočen o 180°. Na povrch vzorku byl následně umístěn penetrační trn, 

zároveň bylo provedeno nulové čtení. Po spuštění zařízení byly zaznamenány hodnoty síly při 

penetraci každého 0,5 mm až do hodnoty 10 mm. Po dokončení penetrace byl ze vzorku odebrán 

subvzorek pro stanovení vlhkosti. Vykreslí se graf penetrace vs. působící síla. Z referenčních sil se pak 

vypočítají procenta CBR/IBI pro penetraci 2,5 a 5 mm. 

Při provedení zkoušky CBR se saturovaným vzorkem po dobu 96 hodin sycení je nutné postup 

modifikovat. Po zhutnění a zvážení vzorku byl na jeho horní část položen filtrační papír, upnuta 

děrovaná podkladní deska a vzorek byl otočen o 180°. Na (před otočením spodní) povrch vzorku byl 

umístěn filtrační papír, upnuta děrovaná podkladní deska a dva přitěžovací prstence. Celé zkušební 

těleso pak bylo přesunuto do nádrže s vodou na požadovanou dobu sycení. Po vyjmutí z vody se 

těleso ponechalo 15 minut okapat, byly odstraněny zatěžovací prstence i obě podkladní desky a 

vzorek se zvážil. Následovala penetrace – viz předchozí odstavec. Obr. 18 ukazuje přístroj, na kterém 

zkouška probíhá, obr. 19 pak vzorek po provedené penetraci. 

 

Obr. 17 - Proctorův přístroj 
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Obr. 18 - Přístroj na provádění zkoušky CBR/IBI 

Obr. 19 - Vzorek po penetraci 
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9. Výsledky zkoušek 
 

Stanovení vlhkosti 

Tabulka 2 shrnuje výsledky stanovení vlhkosti. 

 

  

 

 

Stanovení zrnitosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 zobrazuje křivku zrnitosti pro svrchní část profilu. Číslo nestejnozrnnost Cu této zeminy se 

rovná hodnotě 5,5. Číslo křivosti Cc činí 0,7. Při zatřídění této zeminy podle ČSN EN ISO 14688-1 

(2003) je patrné, že se jedná o grSa – štěrkovitý písek. Podle ČSN 73 6133 (2010) se zemina zatřídí 

jako S2 SP – písek špatně zrněný. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2 - Stanovené hodnoty vlhkostí zeminy 

Obr. 20 - Křivka zrnitosti pro svrchní část profilu 
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Obr. 21 zobrazuje křivku zrnitosti pro spodní část profilu. Číslo nestejnozrnnost Cu této zeminy se 

rovná hodnotě 19,0. Číslo křivosti Cc činí 0,3. Při zatřídění této zeminy podle ČSN EN ISO 14688-1 

(2003) je patrné, že se jedná o saGr – písčitý štěrk. Podle ČSN 73 6133 (2010) se zemina zatřídí jako 

G2 GP – štěrk špatně zrněný. 

 

Zkouška ekvivalentu písku 

Tabulka 3 shrnuje výsledné hodnoty stanovení ekvivalentu písku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 - Křivka zrnitosti pro spodní část profilu 

Tabulka 3 - Naměřené hodnoty ze zkoušky ekvivalentu písku 
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Proctorova zkouška 

Jak bylo uvedeno v kapitole 8.4, byla provedena zkouška Proctor modifikovaný s pěchem typu B a 

moždířem typu B. Obr. 22 ukazuje Procotorovu křivku pro zeminu ze svrchní část profilu, obr. 23 pak 

pro zeminu ze spodní části profilu. Dosažené hodnoty jsou pro přehlednost shrnuty v tabulce 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 - Proctorova křivka zeminy ze svrchní části profilu 

Obr. 23 - Proctorova křivka zeminy ze svrchní části profilu 
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Stanovení kalifornského poměru únosnosti a okamžitého indexu únosnosti 

Obr. 24 ukazuje graf průběhu zkoušky IBI pro zeminu ze svrchní části profilu, obr. 25 pak graf 

průběhu zkoušky CBR po 96 hod. sycení této zeminy. Obr. 26 ukazuje graf průběhu zkoušky IBI  

pro zeminu ze spodní části profilu, obr. 27 pak graf průběhu zkoušky CBR po 96 hod. sycení této 

zeminy. Dosažené hodnoty přehledně shrnuje tabulka 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4 - Hodnoty z Proctorovy zkoušky 

Obr. 24 - Graf průběhu zkoušky IBI - svrchní část profilu 
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Obr. 25 - Graf průběhu zkoušky CBR (96 hod. sycení) - svrchní část profilu 

Obr. 26 - Graf průběhu zkoušky IBI - spodní část profilu 
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10. Interpretace výsledků 
 

10.1 Inženýrskogeologické poměry zájmové oblasti 
Podle ČSN EN 1997-1 (2006) lze plánované stavební objekty zařadit do druhé geotechnické kategorie. 

Základové poměry v zájmové oblasti jsou jednoduché a nejedná se o neobvyklé typy konstrukcí.  

Při stavebních pracích na v kapitole 6 uvedených stavebních objektech se zhotovitel může setkat 

s několika typy zemin (hornin). Jejich zařazení do geotechnických typů uvádí tabulka 6 a 7. 

 

 

 

 

 

Obr. 27 - Graf průběhu zkoušky CBR (96 hod. sycení) - spodní část profilu 

Tabulka 5 - Hodnoty dosažené při zkouškách IBI a CBR (96 hod. sycení) 



 
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Dráhový systém letiště 
Jak bylo uvedeno v kapitole 5.3, únosnost ostatních ploch musí být minimálně stejná jako únosnost 

RWY, proto je možné všechny dotčené stavební objekty (SO 02 a SO 04) shrnout do této subkapitoly. 

Návrh konstrukce, která musí splňovat požadavky Leteckého předpisu L 14 Letiště (2009), se provede 

podle TP 170 (2004). Zde je notné využít Přílohu B – Návrhovou metodu. Katalog vozidel nelze použít, 

neboť se nejedná o komunikace se silničním provozem. 

Z Dokumentace EIA (2011) je patrné, že kryt vozovek bude proveden z cementobetonu. Provádění 

tohoto typu vozovek se řídí ČSN 73 6123-1 (2006). 

 

10.2.1 Hodnocení dle ČSN 73 6133 (2010) 

Podle ČSN 73 6133 (2010) jsou oba druhy zemin podmínečně vhodné do aktivní zóny. Norma uvádí 

jako minimální hodnotu po 96 hodinách sycení pro nejvyšší stupeň únosnosti podloží CBR = 50 %, což 

obě zeminy splňují (viz kapitola 9). Při dostatečném zhutnění je tedy lze použít bez dalších úprav. 

Zemní těleso lze zařadit do první geotechnické kategorie, protože nijak nepřesahuje v kapitole 5.2 

této normy uvedené limitní parametry.  

 

10.2.2 Hodnocení dle Leteckého předpisu L 14 Letiště (2009) 

Hodnocení podle tohoto předpisu v současnosti nelze provést. Jelikož není hotová projektová 

dokumentace dráhového systému, není v tuto chvíli známo ani číslo PCN.  

Tabulka 6 a 7 - Geotypy zemin a hornin 



 
36 

10.3 Zázemí pro odmrazování letadel 
Objekt zázemí lze díky jeho konstrukční nenáročnosti založit na patkách. Skrytím povrchové vrstvy 

zeminy dojde k obnažení písčitého štěrku, který je dobře únosný. Samotná odmrazovací plocha patří 

do dráhového sytému letiště, a proto bez jakýchkoli problémů unese nádrže na odmrazovací kapalinu. 

Je nutné dbát na dokonalé navázání všech okolních ploch tak, aby nemohlo dojít k úniku používané 

kapaliny do okolního prostředí. 

 

10.4 Odbavovací terminály a řídící věž 
Tyto stavební objekty lze také posoudit společně. Jedná se totiž o stavby vysoké důležitosti 

s předpokládaným frekventovaným provozem. V případě řídící věže, která je tvořená z velké části 

z oceli a má malou styčnou plochu s povrchem, je nutné její založení na pilotech vetknutých  

do slínovcového podloží. Stejná je i situace v případě terminálů, zejména hlavního. Jedná se  

o vícepodlažní budovu větších rozměrů, ve které bude instalována celá řada různorodých zařízení.  

Do zatížení je také nutné zohlednit předpokládaný velký výskyt lidí a vliv větru. 

 

10.5 Depo autocisteren a výdej LPH pro malá letadla 
Výdej LPH pro letadla GA je součástí dráhového systému letiště a proto bez problému unese 

nadzemní nádrže na palivo. 

Při navrhování plochy depa autocisteren je nutné zohlednit její vyšší zatížení nákladními vozidly. 

Z hlediska odolnosti vůči působení paliv je vhodným materiálem beton. Objekt zázemí lze díky jeho 

konstrukční nenáročnosti založit na patkách. Skrytím povrchové vrstvy zeminy dojde k obnažení 

písčitého štěrku, který je dobře únosný. Je nutné dbát na dokonalé vyspádování plochy tak, aby 

nemohlo dojít k úniku čerpaných paliv do okolí. 

 

10.6 Hasičská záchranná stanice a garáže technické obsluhy 
Objekt hasičské stanice lze založit na patkách. I když je relativně větších rozměrů, jedná se  

o montovaný prefabrikovaný systém, který má obecně nižší hmotnost. Obdobným způsobem lze 

založit i objekt garáží. 

 

10.7 Hangár 
Administrativní část lze založit na patkách díky faktu, že se jedná o prefabrikovanou konstrukci.  

Budovy hangárů je nutné založit na pilotách. To je nutné již jen proto, že každá z budova má být 

samostatně stabilní. Navíc se jedná o konstrukce velkých rozměrů, proto i zde je nutné zohlednit 

zatížení větrem. 

 

10.8 Úložiště LPH 
Přístřešek stáčiště lze vzhledem ke své jednoduchosti založit na patkách. Provozní objekt tvořený 

stavebními buňkami nevyžaduje při dostatečné rovinatosti žádné terénní úpravy. Také v tomto 

případě je nutné dbát na dokonalé vyspádování plochy tak, aby nemohlo dojít k úniku čerpaných 

paliv do okolí. Vhodným materiálem je díky své odolnost beton. 
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11. Předpokládané geotechnické problémy zájmové oblasti 
 

11.1 Riziko výskytu spraší 
Podle výsledků archivní dokumentace leží stavební objety na štěrkopískovém podloží. Bohužel ale 

nelze vyloučit, že se v určitých místech nemohou vyskytnout spraše. Toto riziko je patrné při pohledu 

do geologické mapy (list 12-223 Odolena Voda a list 12-241 Roztoky) zvláště u severozápadního 

konce vzletové a přistávací dráhy. Kromě toho, že spraše mají obecně podstatně nižší únosnost než 

písky a štěrky, spočívá jejich hlavní rizikovost v tzv. prosedavosti. To znamená, že pokud jsou spraše 

zatíženy a následně zvlhčeny vodou, může dojít ke zhroucení jejich pórové struktury. 

 

11.2 Výskyt navážek 
Jelikož je areál AERA Vodochody průmyslovou zónou, kde v průběhu doby docházelo k různým 

stavebním úpravám, nachází se zde také navážky. Jejich přítomnost zdokumentovali např. Suk (1982), 

Fürstová (1983), Vávra (1986), Záleský (1986), nebo Pašek (1993). Jedná se o antropogenní uloženiny, 

tvořené často stavebním odpadem, které mohou dosahovat lokálně mocnosti až 2,5 m. Protože se 

jedná o heterogenní materiál přesně neurčitelného složení a vlastností, je nutné jej před jakoukoli 

stavební činností skrýt. Problematika navážek se týká oblasti, kde dojde k demolicím stávajících 

budov a výstavbě nových objektů. V okolí vzletové a přistávací dráhy nebyly navážky zastiženy. 

Protože je ale tako oblast poměrně málo prozkoumaná, nelze jejich možný výskyt vyloučit ani zde. 

 

11.3 Staré ekologické zátěže 
Jak prokázaly průzkumy Vávry (1986), Wursta et al. (1993), Kozáka (2003) nebo Horkého (2013), 

podzemní voda i horninové prostředí je v areálu AERA Vodochody kontaminováno celou řadou 

chemických látek, které byly používány při výrobě letadel i provozu letiště. V rámci areálu byly 

vymezeny 4 základní zdrojové oblasti znečištění 

 Ropné uhlovodíky 

o Sklad glycerínů a ředidla S 6006 (hlavní součástí je lakový benzín) – docházelo 

k havarijním únikům ředidla z podzemních nádrží i úkapům při přečerpávání ředidla 

z vlakových cisteren 

o Nádrže na letecký petrolej – díky absenci varovného systému docházelo nepravidelně 

k jejich přeplňování a následným přetokům petroleje mimo nádrže 

 Chlorované uhlovodíky 

o Hala odmašťování – podle svědectví zaměstnanců doházelo k likvidaci požitých 

odmašťovadel prostým vyléváním do vykopaných jam 

 Kombinované znečištění 

o Nezabezpečená skládka tuhého průmyslového odpadu 

Alarmujícím faktem ale je, že se kontaminace šíří do Postřižínského potoka. Z inženýrskogeologického 

hlediska je nejpodstatnější nakládání s kontaminovanými materiály.  S čerpanou vodou ani 

s výkopkem nelze nakládat běžným způsobem. Bude proto nutné provést analýzu materiálů na obsah 

nebezpečných látek a dle jejích výsledků rozhodnout, jak bude s materiály dále nakládáno. Dle 

sdělení ing. Vachka se sice kontaminace jako taková projetu letiště netýká a je řešena přímo na 

úrovni mezi státem a majitelem celé skupiny AERO, ale i tak nelze tento problém podcenit. 
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12. Poznatky důležité pro další průzkumnou činnost 
Před realizací záměru rozšíření letiště bude nutné na lokalitě provést podrobný inženýrskogeologický 

průzkum. Jeho předpokladem je ale existence projektové dokumentace, která jasně stanoví všechny 

požadované parametry. V rámci průzkumu bude nezbytné věnovat se problémům, které tato práce 

nastiňuje. Konkrétně se jedná o následující: 

 Stanovit průběh hladiny podzemní vody. K tomu se nepochybně dá využít systém vrtů uvnitř 

areálu AERA. V oblasti dráhového systému letiště bude nutné provést dodatečné vrty. 

 V místech nových budov prověřit rozsah výskytu navážek.  

 V okolí západního konce RWY (práh 10) ověřit, zda se zde nevyskytují spraše. Pokud budou 

nalezeny, bude nutné zpracovat projekt jejich úpravy tak, aby vyhověly požadovaným 

normativním parametrům.  

 Provést nové rozbory vody a zeminy pro stanovení aktuálního stavu kontaminace v prostředí. 

To umožní rozhodnutí, jak bude nakládáno s čerpanou vodou i výkopkem během výstavby. 

 Ze vzorků hornin z provedených jádrových vrtů stanovit vlastnosti křídových slínovců.  

 Pro přesné určení parametrů pro dráhový systém letiště je nezbytné provedení statické 

zatěžovací zkoušky podle ČSN 73 6190 (1982). Rozhodujícím parametrem pro tuhou vozovku 

je podle Leteckého předpisu L 14 Letiště (2009) modul reakce k, který lze stanovit pouze 

touto zkouškou.  

 

13. Závěr 
Tato práce shrnuje dosavadní poznání o zájmové oblasti na základě dostupných dokumentů. 

Provedené laboratorní zkoušky prokázaly za předpokladu dostatečného zhutnění vhodnost 

kvartérních fluviálních sedimentů pro výstavbu dráhového systému letiště i jednodušších objektů. 

Zároveň byly popsány problematické body, které bude nutné v rámci projektu řešit.  

V tématu by se nepochybně dalo pokračovat. Předpokladem pro další činnost je ale existence 

projektantských plánů, které by definovaly požadované parametry. Se znalostí těchto parametrů je 

pak možné určit konkrétní požadavky na průzkum i jeho vyhodnocení. 
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