
Popis projektu:
Investorem opravy bylo Letiště Ostrava a.s. 
Cílem opravy byla rychlá realizace 
demontáže stávajícího poškozeného povrchu 
přistávací dráhy a nahrazení novým betonem 
třídy C 35/45 XF4. Oprava povrchu dráhy 
probíhala po dobu odstávky provozu letiště. 
Hlavním zájmem zástupců letiště bylo 
obdržet povolení k provozu do 48 hod. od 
uzavření dráhy. Cílem bylo vyspravení 
lokálních poškozených míst na přistávací 
dráze letiště Ostrava-Mošnov.

Zadání:
Pro opravu byl zvolen beton třídy C 35/45 
XF4, s hodnotou provzdušnění maximálně 
do výše 5,5 % a v požadované konzistenci: 
sednutí 150 mm. Beton musel vykazovat 
zároveň rychlý nárůst počátečních pevností 
do 48 hod. s požadavkem minimálně 70 % 
konečných pevností.

Oprava letištní plochy
Letiště Ostrava-Mošnov 

Stavba:
Letiště Ostrava-Mošnov
oprava přistávací dráhy
  
Místo:
Letiště Ostrava
Mošnov

Rok realizace:
2018

Investor:
Letiště Ostrava a.s.

Výrobce betonu:
Českomoravský beton
Betonárna Ostrava-Vítkovice

Realizační firma:
Ostravské komunikace a.s.
Ostrava

Odvětví:
transportbeton

Aplikovaný systém:
MasterGlenium SKY 665
MasterAir 214

Kontakt:
Master Builders Solutions CZ s.r.o.
537 01 Chrudim    K Májovu 1244 
Tel.: +420 469 607 111
pavel.kozel@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.cz

Naše reference v Ostravě-Mošnově – oprava přistávací dráhy
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Letiště Ostrava-Mošnov 

Naše řešení
Dodavatel betonové směsi Českomoravský beton a.s. ve 
spolupráci s laboratoří Betotech s.r.o. Ostrava a laboratoří 
Master Builders Solutions CZ s.r.o. připravil požadovanou 
recepturu třídy C 35/45 XF4 s nízkým vodním součinitelem, 
ale zároveň s dostatečnou dobou zpracovatelnosti. Pro 
uvedou recepturu byla použita plastifikační přísada 
MasterGlenium SKY 665 a provzdušňující přísada 
MasterAir 214. Betonová směs byla ukládána v brzkých 
ranních hodinách, z důvodů hlášených vyšších venkovních 
teplot.

Výhody pro zákazníka
 ■ Betonová směs byla vyráběna a ukládána dle požadavků 
zákazníka a projektové dokumentace bez ztráty 
zpracovatelnosti, s požadovanou hodnotou provzdušnění 
čerstvé betonové směsi. 

 ■ Použitím přísady MasterGlenium SKY 665 bylo dosaženo 
vyrobení robustního provzdušněného betonu s rychlým 
nárůstem počátečních pevností, kdy povolení k uvedení 

dříve než bylo požadováno investorem.

Přehled projektu
 ■ Beton třídy – C 35/45 XF4.
 ■ Požadovaná konzistence – S3 maximálně 150 mm.
 ■ Hodnota provzdušnění betonové směsi – maximálně 5,5 % 
vzduchu.

 ■ Maximální zrno kameniva – 22 mm.
 ■ Umístění stavby – do 20 km od betonárny.

Značka Master Builders Solutions
Značka Master Builders Solutions vyjadřuje odbornost 
v poskytování sofistikovaných chemických řešení pro nové 
stavby, údržbu, opravy a renovace staveb. 

Značka Master Builders Solutions je založena na 
zkušenostech získaných během 100 let ve stavebnictví. Je to 
kombinace know-how a zkušeností nejlepších stavebních 
odborníků celosvětové skupiny MBCC Group, kteří se s vámi 
prostřednictvím Master Builders Solutions podílejí na vašich 
stavebních výzvách.

dráhy do provozu bylo schváleno po 34 hod. Tedy o 8 hodin  Více informací naleznete na: 
www.master-builders-solutions.cz 
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