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Oprava vzletové a přistávací dráhy – odstranění terénních vyvýšenin 
 

 
 

 

 

1) Stav opravované části ke dni podání žádosti: 
Terénní vyvýšenina č.1 je cca 6m široká , 70m dlouhá a ve svém nejvyšším místě dosahuje 
30cm nad okolním terénem. Jedná se o původní, dnes již zasypanou cestu.  
Navržená oprava: 
Skrývka ornice a úprava ( srovnání ) podloží tak aby vrchní vrstva ornice kopírovala okolní 
terén.  
Stavebně technické a materiálové řešení: 
Sejmutá skrývka bude umístěná na deponii – předpokládané množství : 63m3 
Odstranění a srovnání podloží tak aby vrchní vrstva ornice kopírovala okolní terén - 
předpokládané množství : 31,5m3. Nadbytečné podloží bude umístěno na deponii. 
Úprava podloží před zpětném rozprostření ornice, válcování a osetí travním semenem. 
    
2) Stav opravované části ke dni podání žádosti: 
Terénní vyvýšenina č.2 je cca 4m široká , 70m dlouhá a ve svém nejvyšším místě dosahuje 
20cm nad okolním terénem. Jedná se o původní, dnes již zasypanou mez.  
Navržená oprava: 
Skrývka ornice a úprava ( srovnání ) podloží tak aby vrchní vrstva ornice kopírovala okolní 
terén.  
Stavebně technické a materiálové řešení: 
Sejmutá skrývka bude umístěná na deponii – předpokládané množství : 42m3 
Odstranění a srovnání podloží tak aby vrchní vrstva ornice kopírovala okolní terén - 
předpokládané množství : 21m3. Nadbytečné podloží bude umístěno na deponii. 
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Úprava podloží před zpětném rozprostření ornice, válcování a osetí travním semenem. 
  
3) Stav opravované části ke dni podání žádosti: 
Terénní vyvýšenina č.3 je cca 4m široká , 70m dlouhá a ve svém nejvyšším místě dosahuje 
20cm nad okolním terénem. Jedná se o původní, dnes již zasypanou mez.  
Navržená oprava: 
Skrývka ornice a úprava ( srovnání ) podloží tak aby vrchní vrstva ornice kopírovala okolní 
terén.  
Stavebně technické a materiálové řešení: 
Sejmutá skrývka bude umístěná na deponii – předpokládané množství : 42m3 
Odstranění a srovnání podloží tak aby vrchní vrstva ornice kopírovala okolní terén - 
předpokládané množství : 21m3. Nadbytečné podloží bude umístěno na deponii. 
Úprava podloží před zpětném rozprostření ornice, válcování a osetí travním semenem. 
 
4) Stav opravované části ke dni podání žádosti: 
Terénní vyvýšenina č.4 je cca 5m široká , 70m dlouhá a ve svém nejvyšším místě dosahuje 
30cm nad okolním terénem. Jedná se o původní, dnes již zasypanou cestu.  
Navržená oprava: 
Skrývka ornice a úprava ( srovnání ) podloží tak aby vrchní vrstva ornice kopírovala okolní 
terén.  
Stavebně technické a materiálové řešení: 
Sejmutá skrývka bude umístěná na deponii – předpokládané množství : 52,5m3 
Odstranění a srovnání podloží tak aby vrchní vrstva ornice kopírovala okolní terén - 
předpokládané množství : 26,3m3. Nadbytečné podloží bude umístěno na deponii. 
Úprava podloží před zpětném rozprostření ornice, válcování a osetí travním semenem. 
 
 

Oprava vzletové a přistávací dráhy – odstranění terénních prohlubně 

 

1) Stav opravované části ke dni podání žádosti: 
Terénní prohlubeň je cca 15m široká , 70m dlouhá a ve svém nejnižším místě dosahuje 30cm 
pod okolním terénem. Jedná se o propadlé místo vlivem působení podmáčeného podloží.  
Navržená oprava: 
Skrývka ornice a úprava ( dosypání a srovnání ) podloží tak aby vrchní vrstva ornice 
kopírovala okolní terén. Součástí opravy bude i rekonstrukce odvodnění podmáčené plochy. 
Stavebně technické a materiálové řešení: 
Sejmutá skrývka bude umístěná na deponii – předpokládané množství : 157m3 Dosypání a 
srovnání podloží tak aby vrchní vrstva ornice kopírovala okolní terén – předpokládané 
množství : 78,5m3. Rekonstrukce odvodnění v délce cca 210m. Úprava podloží před zpětném 
rozprostření ornice, válcování a osetí travním semenem. 
 
 



Oprava komunikací a stojánek 

 

  

 
 

 

 

2) Stav opravované části ke dni podání žádosti: 
Stojánka a odbavovací plocha - oprava je cca 12m široká , 50m dlouhá. Jedná se o asfaltovou 
plochu , která je vlivem povětrnostních vlivů rozpraskaná a drolící se. Štěrkové podloží 
vykazuje dostatečnou pevnost. 
Navržená oprava: 
Položení nové živičné vrstvy a doplnění chybějících ploch asfaltu. 
Stavebně technické a materiálové řešení: 
Penetrace stávajících asfaltových ploch a položení nove živičné vrstvy   – předpokládaná 
plocha : 325 m2. Doplnění stávajících asfaltových ploch a položení nove živičné vrstvy   – 
předpokládaná plocha : 90 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Náklady na renovaci. 
 
Celkové náklady bez DPH : 289 004,98 Kč 
Celkové náklady s DPH : 346 805,98 Kč 
 

 



 



 



 



 



 
V Havlíčkově Brodě 17.9.2012                                       Ing. Milan Janeček 

                                                                                                  




