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Brno
Ostrava
Olomouc

Berlin
Dresden
Chomutov

AREÁL SEVER

AREÁL JIH

R1

R7

nový TERMInaL PRo SoukRoMé LETY a vLádní dELEgaCE

Při cestování s využitím letecké dopravy je naší prioritou přesunout se z 
místa a do místa B a to v nejkratším možném čase. Proto, hlavy států, 
členy královské rodiny, popové hvězdy, špičkové sportovci a majitelé 
soukromých letadel obvykle se vyuzivají prémiové a vIP služby letišť  
pro rychlost, anonymnost a pohodlí.
díky těmto službám se klient nemusí o odbavení starat, tak může 
ještě těsně před nástupem do letadla využít čas například k naplnění 
pracovních povinností, schůzce, k zábavě či odpočinku s rodinou nebo 
přáteli.
na letišti václava havla k odbavování soukromých letů slouží Terminál 3 
v areálu Jih. Lety s vládní či státnickou delegací se odbavují v Terminálu 
4, který sousedí s Terminálem 3.
význam a využití letecké dopravy neustále roste. Používa se větší 
typy letadel a s tím přibývá pocty cestujících. Proto, na letišti václava 
havla  se  plánuje rozvoj kapacity letiště i jeho infrastrukturu. klíčovým 
projektem pro rozvoj je vybudování nové paralelní dráhy, a to včetně 
rozšíření letištních terminálů a zvýšení počtu stojánek pro letadla. Taky 
se planuje zlepšení dopravní dostupnosti letiště a jeho spojení s centrem 
města prostřednictvím napojení na železnici.
diplomní projekt navazuje na novou urbanistickou úpravu letiště, 
detailně řeší návrh nového mezinarodního terminálu s vIP službami pro 
soukromé lety a vládní delegací.
Cílem projektu je vytvořit reprezentativní terminál jako vstupní bránu do 
zemí, města.
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Letiště  se  může  pochlubit  vynikající   polohou 
kvůli jeho těsné blízkosti centra Prahy a jejímu 
umístění ve středu Evropy. Navíc, rozsáhlé 
prostory kolem Ruzyně poskytují příležitosti, v 
případě rostoucí poptávky, pro další expanzi 
letiště. Letiště slouží jako hlavní uzel pro trans-
evropskou síť letišť. Až do roku 1990, trvalo dvě 
nebo tři desetiletí, než došlo k velké modernizaci 
Letiště Praha-Ruzyně, aby se dosáhlo nových 
požadavků na kapacitu. Od té doby, letiště 
prochází modernizací průběžně a postupně se 
stalo jedním z největších evropských letišť.

   Jelikož kapacita letiště dosahovala svého limitu, 
byl v plánu jeho další rozvoj. Letiště Praha začalo 
připravovat výstavbu nové dráhy, paralelní k dráze 
06/24. Konstrukce s odhadovanými náklady 
ve výši 9 miliard, by měla být brzy zahájena 
(přesné datum zatím ale nebylo potvrzeno). 
Měla by být více jak 3500 metrů dlouhá. 
Bude se nacházet asi 1500 m jihovýchodně 
od současné hlavní dráhy, dráha 24L bude 
spadat do kategorie III ILS, která umožňuje 
přistání i vzlet za nepříznivých povětrnostních 
podmínek (i za nulové viditelnosti). Letiště Praha 
uvedlo, že kromě zvýšení kapacity letiště (téměř 
dvojnásobný počet cestujících ročně), bude 
nový dráhový systém výrazně snižovat hladinu 
hluku v některých hustě osídlených částí Prahy. 
Toho bude dosaženo reorganizací leteckého 
prostoru v okolí letiště a přesunutím dopravních 
koridorů po uvedení dvou paralelních drah do 
provozu.

Letiště Praha - Ruzyně 

je největším veřejným mezinárodním letištěm 
v České republice. Svými výkony patří do 
kategorie středních letišť. Po dokončení výstavby 
nové odbavovací budovy v roce 1997 a dalších 
staveb je toto letiště schopné poskytovat všem 
zájemcům služby na odpovídající úrovni, která je 
obvyklá ve vyspělých zemích. Československo, 
dnes již Česká republika, byla jedním z 
předních evropských průkopníků civilního 
letectví a postupem času se stala součástí 
nejmodernějšího kontinentálního systému 
dopravy.

  Letiště Praha-Ruzyně bylo uvedeno do provozu 
5.4.1937, ale historie československého 
civilního letectví sahá až do roku 1919 na 
vojenském letišti v Praze-Kbelích. V polovině 
30.let, z důvodu nedostatečné kapacity na 
letišti Kbely, se vláda rozhodla vyvinout nové 
státní civilní letiště v Ruzyni. Letiště Praha-
Ruzyně obdrželo některá z hlavních ocenění 
včetně diplomu a zlaté medaile, která byly 
uděleny v roce 1937 u příležitosti Mezinárodní 
výstavy umění a techniky v Paříži (Exposition 
Internationale des Arts et Techniques dans la 
Vie Moderne, také známá jako Světová výstava 
Paříž 1937 ) za technickou koncepci centrálního 
letiště, a to především za architektonické řešení 
odbavovací haly (dnes známá jako Terminálu 1) 
podle návrhu architekta Ing. A. Beneše. Další 
ocenění byly uděleny za modernizaci v různých 
fázích rozvoje letiště. Všechny tyto faktory vedly 
ke zvýšenému zájmu o letiště Ruzyně ze strany 
dopravců. 

Letiště Praha-Ruzyně

Letiště Praha-Kbely
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1938

1945

1953

1975

1988

2016

2010

1933 až 1937  bylo letiště vystavěno
5. dubna 1937  zahájen letový provoz 
22.11.1937   vybudovány zpevněné VPD*

1947 až 1956  po II. světové válce bylo   
   modernizováno  a    
   provedena úprava pro   
   přistání proudových letadel

1960 až 1968  rozšířeno severním směrem   
   Nové letiště (terminál, hangár,  
   nový systém VPD)

1997    otevřen nový terminál Jih 
   na Staré Ruzyni
2006    otevření nového terminálu   
   Sever 2
2007    otevření nové budovy pro   
   řízení letového provozu v   
   Jenči u Prahy

ČaSová oSa
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1938

1933

2012 2014 2016

60.léta 60.léta

1937 1937
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LETIšTě váCLava havLa

MaPa LETIšť ČR

150km
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  100km

Praha Pardubice

Ostrava-Mošnov

Brno-Tuřany

Karlovy Vary

R7

R6

R4

D8

R10

I/12

D1
D3

D5

doPRava

PRaha hL. nádRaží

parametry letiště

• Provoz na letišti je mezinárodní, vnitrostátní, pravidelný i nepravidelný.
• Odbavení cestujících probíhá na Nové Ruzyni a Staré Ruzyni
• Dráhový systém tvoří tři dráhy v označení 06/24, 13/31, 04/22. Součásti 
dráhového systému jsou pojezdové dráhy a stojánky 

Pražské letiště je začleněno do infrastruktury silnic a dálnic přímým 
napojením na rychlostní silnici R7 a Pražský okruh, odkud navazují dálnice 
a rychlostní silnice do všech hlavních směrů. Díky tomuto řešení není 
zatěžována pražská silniční síť cestujícími, kteří by Prahou pouze tranzitovali.

Letiště       cestujících ročně distancí
Letiště VácLaVa HaVLa PraHa  12 miLionů  97 
Letiště BRNO-tuřaNy      500 000   19
Letiště LeOše JaNáčka OStRava   300 000    10
Letiště PaRDuBice     155 000    11 
Letiště kaRLOvy vaRy     100 000    2
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Brno
Ostrava
Olomouc

Berlin
Dresden
Chomutov

AREÁL SEVER

AREÁL JIH

R1

R7

TERMInáL 1

TERMInáL 2

MEnZIES avIaTIon 
CaRgo 2

SkYPoRT - CaRgo 1

TERMInáL 3
gEnERaL avIaTIon

TERMInáL 4 MILITaRY

Severní terminály

TERMInáL 1
• původní terminál z roku 1968
• lety mimo Schengenský prostor

TERMInáL 2
• lety do Schengenského prostoru
• výstavba 2002-2005
• 27 nástupních mostů

nákladní terminály:
SkYPoRT - CaRgo 1
MEnZIES avIaTIon - CaRgo 2

Mezi nimi se nachází budova oddělení 
pohraniční veterinární kontroly. na 
západním okraji cargo zóny se nachází 
gastrocentrum gaSTRo-hRoCh.

Jižní terminály

TERMInáL 3 gEnERaL avIaTIon
• obsluhuje soukromé a charterové lety

TERMInáL 4 MILITaRY
• tzv. staré letiště
• slouží VIP letům a státním návštěvám

aREáL LETIšTě
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hangár a
hangár F

hangár d

hangár E

Centrální sklad

administratívna 
budova

hotel FBa

CSa technická 
univerzita

vrátnice

autoservice

aTP airport 
Transfer Prague

úřad civilního 
letectví

hangár B

hangár C

TERMInáL 4

TERMInáL 3

aviation service

hotel Ramada

Jižnímu areálu, často označovanému jako stará Ruzyně, 
dominují zejména hangáry několika leteckých společností, 
administrativní budovy a objekty technického a provozního 
zabezpečení letiště. Mezi nejvýznamnější objekty, které 
můžeme v areálu najít, patří budova terminálu 3 a 4. Terminál 3 
(T3) slouží pro odbavování soukromých letů a letů všeobecného 
letectví (general aviation – ga). Sousední Terminál 4 (T4) je 
využíván zejména pro vládní delegace a státní návštěvy.

CSa head office

JIžní aREáL LETIšTě
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GSPublisherVersion 0.2.100.100

• klíčovým projektem pro rozvoj letecké dopravy v České republice je 
vybudování paralelní dráhy označené 06R/24L 

• Rozšíření letištních terminálů 2 a prostoru pro odbavení letadel
• nové stojánky pro letadla, hangary
• napojení letiště na železniční síť
• nové kancelářské prostory - airport Park Praha (CMC architects)

PLánované úPRavY aREaLu LETIšTě

GSPublisherVersion 0.2.100.100

+ blízkost k městskému centru a 
dobrou dostupnost individuální i  
městskou hromadnou dopravou 
(s realizací železničního spojení  
bude ještĕ komfortněší)

+ potenciálně atraktivní prostředí

- uzemi je využivano přiliš extenzivnĕ 
a ne koncepční

- uroveň urbanizmu architektury je 
nizké nereflektuje kulturu Prahy a ČR

- stavajicí stav není špatný, ale chybí 
přehlednost a koncepce 

- ne obsahuje ciklistickou dopravu 



24 25

odlety 55%

přílety 45%

PROcENTA cESTUJÍcÍch VyUžÍVAJÍcÍ VIP SERVIS A LETIšTNÍ SALONKy  NA 
LETIšTI VácLAVA hAVLA

2009

1.72%
1.70%
1.68%
1.64%
1.62%
1.60%
1.56%
1.54%2010 2011 2012 2013

Poměr Příletů a odletů

Podíl využití VIP servisu při příletu 
nebo odletu dosahuje poměrně 
vyrovnaných hodnot. Přesto 
klienty více zajímají služby při 
odletu, což způsobuje fakt, že 
během odletu dokáže VIP servis 
nabídnout o něco komplexnější a 
pro klienta hodnotnější služby.

StatiStiky

RoZděLEní SuBSYSTéMů LETIšť

SuBSYSTéMY PRo výSTuP a náSTuP CESTuJíCíCh

Ubytovací zařízení
Stravovací zařízení 

Parkoviště
Vyčkávací prostory
Vstupní prostory pro cestující
Výstupní prostory pro cestující

Příjezdové komunikace pro přepravu z centra města a zpět 

Neveřejná zóna letiště (airside)
Vzletové dráhy
Přistávací dráhy
Pojezdové dráhy

Veřejná zóna letiště (landside)
Odbavovací budova

Provozní zařízení Komerční zařízení 
Vzletové a přistávací dráhy Přepážky pro odbavení cestujících Gastronomická zařízení Příjezdové komunikace
Pojezdové dráhy Pasová/celní kontrola Bezcelní obchody Doprava v areálu letiště
Odbavovací plochy Bezpečnostní kontrola Ubytovací zařízení Hotely
Odstavné plochy Nástupní čekárny Směnárny Terminály MHD 
Navigační a zabezpečovací zařízení Třídírna zavazadel Pojištovna Parkoviště 
Obslužné komunikace Pohraniční veterinární stanice Ztráty a nálezy Stanoviště taxislužby 

Hygienické zařízení Úschovna zavazadel
První pomoc/doktor Balicí služba

Lékárna
Dětský koutek
Prodej letenek

Strana k letadlům
                                             Terminál

Strana k městu

Rezervoáry Procesory Pojítka 

Prodej letenek v odletové hale Bezpečnostní kontrola Doprava mezi terminálem a letadlem

Odbavovací přepážky v odletové hale Pasová a celní kontrola Pojízdné chodníky a eskalátory
Pasová a celní kontrola Odbavení cestujících a zavazadel Chodby
Odletové čekárny Prodej letenek Výtahy
Bezpečnostní kontrola Kontrola palubní letenky Přeprava zavazadel
Příletová hala Zavazadlové karusely Výtahy 
Bezpečnostní a imigrační kontrola Bezpečnostní a imigrační kontrola Eskalátory
Haly a místnosti, k hromadění cestujících Doplňkové haly a místnosti Systém přepravy zavazadel

Chodby

Pojízdné chodníky 
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Letištní procesy cestujících

Před samotným letem musí každý cestující projít celým procesem odbavení a kontrol. účelem 
všech procesů je identifikovat cestujícího, zjistit jeho způsobilost vycestovat, odbavit zapsaná 
zavazadla, eliminovat vliv cestujícího na bezpečnost letu a všechny cestující konkrétního 
letu shromáždit v místě nástupu. v průběhu odbavení s cestujícím komunikují pracovníci 
letiště, handlingové společnosti a zaměstnanci leteckého dopravce. komunikace probíhá 
oboustranně, aby bylo možné zjistit veškeré informace, které mohou procesy ovlivnit. v zájmu 
všech zúčastněných stran je, aby vše, od příjezdu cestujícího na letiště po jeho nástup do 
letadla, proběhlo co nejrychleji a bez komplikací.

Vip serVis

vIP servis zahrnuje celou řadu doplňkových služeb, které klientovi usnadňují a zpřijemňují pobyt 
na letišti.

VIP asIstence
asistenci při odletu nebo příletu. agent, v případě odletu, čekají klienta na předem dohodnutém 
místě a pomohou mu s odbavením, kontrolami a vším ostatním až do té doby, než cestující 
nastoupí do letadla. Při příletu je klient očekáván u dveří letadla. agent pomohou cestujícímu 
se všemi náležitostmi až do chvíle, kdy klient odjede z letiště.

OffIce lOunge
klienti mohou vyřidit si pracovní záležitosti před odletem/po přiletu.

ROdInná místnOst
Rodiny s malými dětmi zajisté ocení přítomnost přebalovacího pultu a dětského koutku, který 
je vybaven tak, aby udržel pozornost dětí po celou dobu pobytu v salonku.

sOcIální zázemí
klienti, kteří cestují na delší vzdálenosti, zúčastní se společenských událostí ihned po příletu, 
nebo jen mají potřebu, mohou využít sociálního zázemí se sprchou.

Hlídané parkoviště
Mnoho klientů přijíždí na letiště vlastním vozem.

LETIšTní PRoCESY a vIP SERvIS

Příjezd na letiště

Příjezd na letiště 2 hodiny před 
odletem

Příjezd na letiště 15 minut před 
odletem

doručení zavazadla 
na letiště předem

vIP

Boarding

Transfer

Pasová kontrola
Bezpečnostní kontrola

Baggage Pick-up

Baggage Clam

Pasová kontrola
Bezpečnostní kontrola

Pasová kontrola
Imigrace

documentace

EkonoMICká TŘída

Lounge kontrola

odletová hala

Check-in
Baggage drop off

PoSTuP odBavEní CESTuJíCíCh na LETIšTI 
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odLETová haLa

check-in

airSide

landSide

přepážky bezpečnostni kontrolypřepážky bezpečnostni kontroly

přepážky pasové a celni kontrolypřepážky pasové a celni kontroly

čekárny

vEŘEJná haLameeter/greeter lobby

TYPICká SChEMa odBavEní CESTuJíCíCh na LETIšTI 

CEnTRáLní 
haLa

local

local

global global

bezpečnostní 
kontrola

arrival/departure 
gates

lounge

čekací 
místnost

občerstvení

obchod / 
suvenýry

Informační 
služba

Ztráty 
a nálezy

check-in

obsluha 
cestujících

administration

zázemí

business 
centerum

wc
sprcha

wc

pressroom

Rodinná 
místnost

občerstvení

Bezcelní 
obchod

pasová a celní 
kontrola

baggage 
building/

breakdown

terminal 
management

max.10 min

clean fleet

ZákLadní PRoSToRové vaZBY na LETIšTI vIP TYPu
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návRh

aRChITEkTonICké ŘEšEní

hmota budovy je složena z uchopitelných celku, konstrukční 
systém je viditelný a výrazně čitelný. Celkový výraz je 
semetrický a působí monumentálně. architektonický výraz, 
který jsem zvolila, je řešen z kvalitních materiálu, jako je beton, 
ocel a sklo. 

hlavni vstup je umístěn uprostřed jižní fasády a je zvýrazněn 
vykonzolovanou střešní deskou. Tato fasáda je tvořena dvojitým 
obvodovým pláštěm, sklem a perforovanými panely, tímto je 
podpořen pocit uzavřenosti a soukromí uvnitř budovy. kromě 
toho z této strany se nachází nezávislý vstup pro novináře. do 
části State visits (lety s vládní či stát-nickou delegací) je navržen 
samostatný vstup ze západní fasády. Takové řešení odpovídá 
požadavkům na soukromí a zvláštnímu odbavovacímu 
procesu vládních osob. Také je umožněn jednotlivý podjezd 
autem přímo do letadla. vstup z východní fasády je určen pro 
zaměstnance. Fasáda ze severní strany, směrující do vzletové 
dráhy je otevřenější a je cela prosklená, tam jsou umístěny 
východy k letadlům.

Terminál má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Přízemí 
je určeno pro klienti terminálu, a tam se nachází pásová a celní 
kontrola, čekací haly, občerstvení, konferenční místnosti apod.. 
ve druhém nadzemním podlaží se nachází administrativní 
prostory terminálu. v podzemním podlaží je umístěné 
parkovaní, technické místnosti a kontrola zásobování.
konSTRukČní SYSTéM a TEChnoLogIE 

Celý objekt je založen formou vany z vodostavebního betonu. 
Jsou navrženy nosné stěny v rastru 7 m na 10m. veškeré svislé 
i vodorovné konstrukce budou provedeny z monolitického 
železobetonu. na fasádě je použit lehký obvodový plášť 
s perforovanými panely a protipožárním  sklem. vytápění 
a chlazení objektu je řešeno vzduchotechnikou. Strojovny 
vzduchotechniky jsou umístěny v suterénu. větrání je přirozené 
a nucené. v terminálu jsou umístěny sprinklery. Celý objekt je 
řešen bezbariérově.  veškeré komunikace jsou v šířce min. 
1,5m, kabiny výtahů mají bezbariérové rozměry, v každem 
podlaží se nachází WC pro osoby s omezenou schopností 
pohybu, vyhrazené parkování pro vozíčkáře.
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TERMInáL 3

kancelářské prostory - airport Park Praha (CMC)terminál 4

hangár g

hangár h

hangár I hotel

úřad civilního letectví

vrátnice

vrátnice

kancelářské budovy

železniční zastávka
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gEnERaL avIaTIon

Recepce / informace   65m2
úschovna zavazadel    15m2
Místnost pro osobní strážce  29m2
Prezidentský salonek   65m2
Bar     68m2
odpočinková zóna   400m2
Business koutek    70m2
konferenční sál    68m2
Mistnost pro novináře   92m2
Čekací místnost řidičů    30m2
Provozní zázemí baru    10m2
Zázemí zaměstnanců    20m2
Sklad     20m2
úklid     8M2
šatna a umývárna pro zaměstnance 50m2

gEnERaL avIaTIon

Recepce/ informace   72m2
Privátní salonek    45m2
kuřácká zóna    15m2
Bar / občerstvení / bezcelní obchod 200m2
Příletová hala    200m2
odletová hala    277m2
úschovna zavazadel   13m2
Mistnost důkladné osobní prohlídky 22m2
dětský koutek    50m2
Čekací místnost řidičů    30M2
kontrola zavazadel   60m2
Zázemí zaměstnanců   300m2
Sklad     50m2
úklid     30m2
odpočívací místnost pilotů a stevardek 42m2

adMInISTRaTIva 

Recepce / vchod / kontrola personálu 65m2
terminal management   150m2
Lékárna / doktor   50m2
Pasová kontrola    60m2
Bezpečnostní kontrola   100m2
Pult centralizované ochrany  52m2
dispečinková místnost   100m2
Příruční archiv / rozmnožovna  70m2
konferenční místnost   65m2
odpočívací místnost zaměstnanců 70m2
handlingové služby   1000m2
Letištní policie    50m2
Celní správa letiště   165m2
Pohraniční správa letiště   100m2
aviation Service Security   100m2
Transportation Security administration 100m2
Sklad     50m2
úklid     12m2
 
hoSPodáŘSká a TEChnICká ČáST

úklid      15m2
Sklad     100m2
Technická místnost    250m2
dílna      51m2
Zázemí techniků    51m2
dočasné skladování odpadu   17m2
kontrola zásobování terminálů  30m2

PaRkování
krátkodobé parkování    70
dlouhodobé parkování    28
Parkování zaměstnanců    40

Celková plocha: 12 000m2

RoZPRaCovaný PRogRaM

GSPublisherVersion 0.1.100.100 Provozní jádro
State visits - lety s vládní či státnickou delegací
general aviation - odbavování soukromých letů
Zaměstnanci
novináři

2.nP

1.nP

1.PP

FunkČní uSPoŘádaní

Z provozního hlediska je dům dělen na 5 částí. 
 První část - provozní jádro, které je umístěné uprostřed celé budovy a tvoří hranu mezi land sidem a air 
sidem, (veřejnou a neveřejnou částí terminálu). Tam je umístěna pasová a celní kontrola, hygienické zázemí, zázemí 
pro zaměstnance a provozní zázemí pro bary a bezcelní obchody. 
 druhá část - general aviation - slouží pro odbavování soukromých letů, například pro majitele či pronajímatele 
soukromých letadel, pro popové hvězdy a špičkové sportovce. 
 Třetí část - State visits - lety s vládní či státnickou delegací. Tam je umístěny odpočívací místnosti, hygienické 
zařízení se sprchou, pressroom, salonek pro prezidenta, bar a business koutek. odbavovací proces u vládních osob 
probíhá odlišně od obyčejného, častěji se používá podjezd autem přímo do letadla. 
 Čtvrtá část pro novináře. Má má oddělený/zvláštní vstup, aby do terminálu nebylo vidět a nebyl rušeno 
soukromí klientů terminálu. obsahuje osobní kontrolu, čekací místnost a hygienické zázemí. 
 Pátá část - pro zaměstnance terminálu. jsou tam umístění administrativní kanceláře jako handlingové služby, 
letištní policie, pohraniční správa letiště, Celní správa letiště, aviation Service Security, Transportation Security 
administration, dispečinková místnost a pult centralizované ochrany. Taky tam jsou odpočívací místnost pilotů a 
stevardek, zásobovaní a  kontrola zavazadel. 
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2.nP

STŘECha

1.nP

1.PP

GSPublisherVersion 0.1.100.100

2.nP

1.nP

1.PP

vstup pro cestující State visits
vstup pro cestující general aviation
vstup pro zaměstnance
zásobování
vertikální komunikace State visits
vertikální komunikace pro zaměstnance
vertikální komunikace pro general aviation
vjezd/výjezd do garáže
cestující
zaměstnanci

CIRkuLaCE
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1.Recepce/informace    65m2
2.úschovna zavazadel    15m2
3.Místnost pro osobní strážce  29m2
4.Prezidentský salonek   65m2
5.Bar     68m2
6.odpočinková zóna   400m2
7.Business koutek   70m2
8.konferenční sál   68m2
9.Mistnost pro novináře   92m2
10.Recepce/informace   72m2
11.občerstvení / obchod   100m2
12.Privátní salonek   15m2
13.kuřácká zóna   15m2
14.Bar / občerstvení/ bezcelní obchod 100m2
15.Příletová hala    200m2
16.odletová hala   277m2
17.úschovna zavazadel   13m2
18.Mistnost důkladné osobní prohlídky 11m2
19.odpočinková m. pro zaměstnance 10m2
20.Zázemí zaměstnanců   72m2

21.Sklad    10m2
22.úklid     5m2
23.Provozní zázemí baru   33m2
24.dětský koutek   50m2
25.odpočívací m. pilotů/stevardek 7m2
26.odpočívací místnost personálu 33m2
27.kontrola zavazadel   55m2
28.úklid     22m2
29.Sklad    22m2
30.šatna a umývárna - ženy  33m2
31.šatna a umývárna - muži  33m2
32.Sklad    38m2
33.Recepce personálu   65m2
34.kanceláří    54m2
35.Lékárna / doktor   50m2
36.Pasová kontrola   30m2
37.Bezpečnostní kontrola  48m2
     

CELková PLoCha 1nP:  3 988m2

Půdorys 1.nP
1:400

Landside State visits
airside State visits
novináři
Landside general aviation
airside general aviation
Zaměstnanci

GSPublisherVersion 0.1.100.100
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38.Pult centralizované ochrany   52m2
39.dispečinková místnost   100m2
40.Příruční archiv / rozmnožovna   70m2
41.konferenční místnost    65m2
42.odpočívací místnost zaměstnanců   33m2
43.odpočívací místnost zaměstnanců   50m2
44.handlingové služby    50m2
45.handlingové služby    65m2
46.Sklad kancelářských potřeb   11m2
47.úklidová místnost    11m2
48.Sklad     18m2
49.úklidová místnost    7m2
50.Letištní policie    50m2
51.Celní správa letiště    50m2
52.Pohraniční správa letiště   50m2
53.aviation Service Security   50m2
54.Transportation Security administration  50m2

CELková PLoCha 1nP:   3 270m2

Půdorys 2.nP
1:400

Zaměstnanci

GSPublisherVersion 0.1.100.100
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GSPublisherVersion 0.1.100.100

Zásobování

potravinami

/odvoz

odpadu

55.Čekací místnost řidičů 	 	 30m2

56.Úklid 	 	 	 	 	 	 	 	 7m2

57.Sklad potravin 	 	 	 	 	 33m2

58.Sklad	 	 	 	 	 	 	 	 51m2

59.Technická místnost 	 	 	 	 51m2

60.Dílna 	 	 	 	 	 	 	 	 51m2

61.Zázemí techniků 		 	 	 	 51m2

62.Dočasné skladování odpadu 	 17m2

63.Zázemí zaměstnanců 	 	 	 50m2

64.

CELKOVÁ PLOCHA 1PP:	 	 4770m2

Kontrola

zásobování

terminálů
55

56

57 57

5859 59 59 59 59 6160

62

58

55

63 64 63 64

55.Čekací místnost řidičů   30m2
56.úklid     7m2
57.Sklad potravin    33m2
58.Sklad    51m2
59.Technická místnost    51m2
60.dílna     51m2
61.Zázemí techniků    51m2
62.dočasné skladování odpadu   17m2
63.šatna a umývárna - ženy  50m2
64.šatna a umývárna - muži  50m2

CELková PLoCha 1PP:  4 770m2

Půdorys 1.PP
1:400

GSPublisherVersion 0.1.100.100

Parkování pro cestující
Zaměstnanci
vstup do State visits



44 45

GSPublisherVersion 0.1.100.100

GSPublisherVersion 0.1.100.100

PohLEd - JIžní FaSáda
1:400

PohLEd - SEvERní FaSáda
1:400

GSPublisherVersion 0.1.100.100

T A X I

GSPublisherVersion 0.1.100.100

T A X I

PohLEd - ZáPadní FaSáda
1:400

PohLEd - výChodní FaSáda
1:400
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-3,600

±0,000

+3,785

+7,800

+10,000

ŘEZ a-a
1:400

ŘEZ B-B
1:400

GSPublisherVersion 0.1.100.100
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+7,800

+10,000

-3,700

±0,000
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6% 6%
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GSPublisherVersion 0.1.100.100
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Perforované panely

Lehký obvodový plášť

a

B

C

výSEk FaSádY ŘEZ

Lehký obvodový plášťželezobetonová konstrukce

GSPublisherVersion 0.1.100.100

detail a  1:20

kačírek praný 16-32mm
syntetické fólie 5mm
extrudovaný polystyren 12mm
hydroizolace  6mm
pěnobeton 200mm
nosná žB konstrukce 280 mm 
podhled 250 mm sádrokarton

detail B  1:20

marmoleum 5mm
vyrovnávací stěrka 5mm 
betonová mazanina 45mm 
seperační vrstva 5mm
akustická izolace podlahy 30mm
nosná žB konstrukce 280 mm 
podhled 250 mm sádrokarton

detail C 1:20

mramorova deska 10mm
vyrovnávací stěrka 5mm 
betonová mazanina 45mm 
seperační vrstva 5mm
akustická izolace podlahy 30mm
nosná žB konstrukce 280 mm 
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SITuaCE
1:4000

k letišti
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SITuaCE
1:500
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podjezd s ulice k letišti
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hlavní vstup (landside) hlavní vstup (landside)
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odlety (airside)
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čekací hala / bar (airside)

čekací hala (airside)

vstupní hala (airside)

pasová a bezpečnostní kontrola
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ZávěR

navrhování budovy terminalu bylo pro mně zajímavou zkušeností, která 
přinesla hodně nových odborných znalostí. uvědomila jsem si, kolík 
různých odborníku se musí podílet na projektování leteckých staveb 
a jaké velice komplikované otázky musejí řešit. Teď budovy tohoto 
typu vnímám úplně jinak. Myslím si, že správně navrženy terminál mají 
velký vliv na cestovní ruch, komfort a bezpeči cestujících, proto ve 
svém návrhu jsem se hodně věnovala právě funkčností provozu.
Takových provozů je v budově zároveň několik a navzájem se ovlivňují. 
Snažila jsem se co nejlépe pochopit souvislosti, aby všechny provozy 
mohli dohromady fungovat. 
odborné konzultace byly nezbytnou částí tohoto projektu a během 
těchto konzultací jsem poznala nové zajímavé lidi, kteří milují svou 
práci a umí perfektně poradit. Ráda se zúčastním navrhování leteckých 
staveb i v budoucnosti.
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