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Cílem bakalářské práce pana Romana Kočího bylo - cituji autora - popsat rozdělení letištních 
ploch, určit typy konstrukce letištních vozovek, dále zmínit vývoj systémů únosnosti a 
zdokumentovat současně používané skladby konstrukce vozovek na libovolně vybraných 
letištích. V další části pak návrh netuhé a tuhé varianty konstrukce vozovky zpevněné letištní 
plochy.  
 
V kapitolách 1 až 5 se autor velmi podrobně zabývá problematikou letišť, zvláště 
navrhováním letištních ploch, ale i historií letišť, organizací letecké dopravy apod. Zejména je 
detailně citována Hlava 3 předpisu L14 – Fyzické vlastnosti letišť a související kapitoly 
z Aerodorme design manual ICAO část 1,2,3. 
 
Zde mám výhrady k předpisové základně, z které práce vychází, zmiňované v článku 2.3 a 
kapitole 13 a na dalších místech. Uvádí zde pouze předpis L14, přičemž letiště citovaná 
v práci jsou řešena podle následujících předpisů:  
 
Letiště Praha Ruzyně, Karlovy Vary – dokument EASA CDR-ADR-DSN  
Letiště České Budějovice – dnes platí předpis L14, po nyní dokončované dostavbě bude 
certifikováno dle dokumentu EASA CDR-ADR-DSN 
Letiště Kbely – předpis L-1-6/L14 Vojenská letiště (vojenská základna dopravního letectva) 
Letiště Sliač – smíšený civilní a vojenský provoz, slovenské předpisy civilní i vojenské  
 
Dle nařízení EU jsou letiště, která jsou veřejná, slouží obchodní letecké dopravě a mají 
přístrojovou RWY délky 800 m a více, řešena dle dokumentu EASA CDR-ADR-DSN nikoli 
dle předpisu L14. tj. minimálně všechna regionální dopravní letiště. 
 
Na druhou stranu lze konstatovat, že hlavní téma práce, tj. problematika letištních vozovek 
jakožto konstrukcí, není v těchto předpisech řešena – pouze obecně z hlediska únosnosti a 
tření. Proto je otázkou, proč vlastně je předpis L14 v práci tak podrobně citován. 
 
Kapitoly 6,7,8 se již týkají konstrukcí letištních vozovek a jsou zpracovány kvalitně, se 
zajímavými obrázkovými přílohami. Jenom bych se pozastavil u článku 6.3. – uvádí 
konstrukci CB vozovky, respektive postup výstavby, používaný v 50-60 letech 20.století, 
dnes zcela zastaralý: 
 

„V průběhu provádění stavby je nutné chránit upravené podloží před rozmáčením. Na něj se 

rozprostře vrstva čistého štěrkopísku s funkcí drenáže. Poté se zpravidla podkládá několik 

podkladních vrstev hlinité stabilizace takové zrnitosti, aby při její optimální vlhkosti po 

uválcování vznikla zpevněná vrstva, nebo cementobetonová stabilizace (štěrkopísek s jemnými 

frakcemi s přímísením 8-10 % cementu), nebo se použije kombinace těchto stabilizací. 

Cementobetonová deska je obvykle vyráběná z prostého betonu v tloušťce 300 – 400 mm.“ 

 

Mohl by autor uvést v rámci obhajoby nějakou současnou konstrukci vozovky a postup 
výstavby? V obrázkových přílohách jsou takové uvedeny. 
 
V kapitole 9 je stručně zpracován návrh vozovky. Navržená netuhá vozovka pro letoun 
Airbus 320 odpovídá zkušenostem z reálných projektů. Návrh tuhé vozovky je popsán pouze 
obecně. 



- 2 - 

 
Závěr: 
 
Diplomová práce je zpracována nad rámec požadovaného rozsahu, zejména v kapitolách 1-
5. Jedná se o práci dobré úrovně jak z hlediska metodické správnosti, rozsahu a v 
neposlední řadě grafické úrovně. 
 
Teoretická způsobilost zpracovatele, který nastudoval předpis ministerstva dopravy L14 a 
další související dokumenty ICAO, je z diplomové práce zřejmá.  
 
Je třeba rovněž vyzdvihnout zodpovědný přístup diplomanta ke zpracování zadané práce a 
zájem o konzultace a problematiku letišť. Celkové hodnocení dle klasifikační stupnice je 
vzhledem k výše uvedeným dílčím nedostatkům (předpisová základna, konstrukce CB 
vozovky) následující: 
 
 
 
V Praze 5. 6. 2019       ing.Tomáš Čulík 


