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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  
AC   autocisterna 
A/C   letadlo 
AČR   armáda ČR 
AGL   výška nad úrovní země 
AIP CR  letecká informační příručka ČR 
AIRSIDE  neveřejný prostor (letištní strana) 
AIS   letecká informační služba 
APH   automobilové pohonné hmoty 
APN   odbavovací plocha 
APP   přibližovací stanoviště (služba) řízení 
APU             pomocná energetická jednotka letadla 
ARO             ohlašovna letových provozních služeb 
ARR             přílet 
ASDA   použitelná délka přerušeného vzletu 
BA   benzín automobilový 
BHS   systém pro odbavení a manipulaci se zavazadly 
BK   bezpečnostní kontrola 
BL   benzín letecký 
BMS   centrální systém řízení budovy 
Briefing  příprava posádek 
BUS   autobus 
CAT   kategorie přesného přiblížení 
CCR   zdroj konstantního proudu 
CK   celní kontrola 
CP   cizinecká policie (pasová kontrola) 
CWY   předpolí 
ČOV   čistírna odpadních vod 
ČSS   čerpací stanice splaškových vod 
ČSD   čerpací stanice dešťových vod 
DEP   odlet 
DME   měřič vzdáleností 
EIA   proces posuzování vlivů na životní prostředí 
FATO   plocha konečného přiblížení a vzletu 
GA   všeobecné letectví 
GATE   předodletová čekárna 
GP   sestupový maják ILS 
GPU   pozemní energetická jednotka 
Hš   hodinová špička 
Hšu   hodinová špička upravená (na příletu / na odletu) 
HTS   hlavní trafostanice 
HUP   hlavní uzávěr plynu 
ICAO   mezinárodní organizace pro civilní letectví 
ILS   přístrojový přistávací systém 
IDC   identifikační karta 
LKPD   letiště PARDUBICE 
IFR   pravidla pro let podle přístrojů 
ILS   standardní systém přesných přibližovacích majáků 
IMC   meteorologické podmínky pro let podle přístrojů 
LANDSIDE  veřejný prostor (strana letiště k městu) 
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LCN   klasifikační číslo únosnosti 
LD   letištní dispečing 
LDA   použitelná délka přistání 
LKPD   letiště Pardubice 
LLZ   kurzový maják ILS 
LMS   letecká meteorologická služba 
LPH   letecké pohonné hmoty 
MD ČR  Ministerstvo dopravy 
MKR   polohové návěstidlo 
MSA   mezinárodní standardní atmosféra 
MSL   výška nad střední úrovní moře 
MT   mobilní technika 
MTOW   maximální vzletová hmotnost letadla 
MZ ČR   Ministerstvo zdravotnictví ČR 
MZL   motorová zkouška pohonných jednotek letadla 
NDB, L  nesměrový radiomaják 
NH   nadzemní hydrant 
NN   nízké napětí 
NSCH   non-schengenský prostor 
NZE   náhradní zdroj elektrické energie 
OHPL   ochranné hlukové pásmo letiště 
ORL   odlučovač ropných látek  
OP   ochranné pásmo 
PAR   přesný přibližovací radar 
PBS   požární bezpečnost stavby 
PD   pojezdová dráha 
PCN   klasifikační číslo vozovky 
PHM   pohonné hmoty 
PL   petrolej letecký 
PZS   požární záchranná služba 
RESA   koncová bezpečnostní plocha 
RN   retenční nádrž 
RTZ   radiotechnické zabezpečení (prostředky) 
RWY   vzletová a přistávací dráha 
ŘLP    řízení letového provozu  
SID   standardní přístrojový odlet 
SLZ   sportovní létající zařízení 
SHZ   stabilní hasicí zařízení 
SCH   schengenský prostor 
SLNS   středisko letových navigačních služeb 
SRE   přehledový radar 
Strip RWY  pás RWY 
SWY   dojezdová dráha 
Terminal (TERM) odbavovací budova, terminál 
THR   práh RWY 
TLOF   prostor dotyku a odpoutání vrtulníku 
TODA   použitelná délka vzletu 
TOP   technická opravna 
TORA   použitelná délka rozjezdu 
TS   trafostanice 
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TWR   letištní řídící věž (letištní služba řízení) 
TWY   pojezdová dráha 
TZB   technické zařízení budovy 
ÚCL   Úřad pro civilní letectví 
VFR   pravidla pro let za viditelnosti 
VIP   důležitá osoba 
VMC   meteorologické podmínky pro let za viditelnosti 
VN   vysoké napětí 
VO   veřejné osvětlení 
VVIP   velmi důležitá osoba 
VVN   velmi vysoké napětí 
ZOKaT  zařízení pro odvod kouře a tepla 



 Odbavovací terminál s parkovacími a zpevněnými plochami  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

 8 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A.I.  Obchodní firma 
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (EBA) 

 
 

A.II.  IČO 
48 15 49 38 
 
 
A.III.  Sídlo 
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.  
AIRPORT Pardubice  
530 06  Pardubice   
 
 
A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 
oznamovatele 
Ing. Jan Andrlík – ředitel společnosti 
AIRPORT Pardubice  
530 06  Pardubice    
Telefon: 466 310 150 
 
 
Projektant: 
AGA – Letiště s.r.o.  
Ing. Petr Čiviš, Ing. Jan Socha – vedoucí projektu 
Jenečská 885  
253 01 Hostivice  
Telefon: 241 481 270 
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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU   

B.I.  Základní  údaje 
 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 
Název záměru: 
Odbavovací terminál s parkovacími a zpevněnými plochami  
Zařazení záměru: 
Dle zpracovatele předkládaného oznámení lze hodnocený záměr zařadit dle přílohy 
č.1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující 
zjišťovací řízení) dle následujících bodů: 
10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, 
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní 
prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t, kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, 
barev a laků v množství nad 100 t“ 
10.6.„Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 
výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“ 
9.1 „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. 
třídy (záměry neuvedené v kategorii I)“ 
1.4 „Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz 
krajiny“ 
Dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění je v paragrafu 4, odstavci 1) uvedeno: 
(1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou 
a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů, 
pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní 
hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování vždy, 
b) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II včetně záměrů 
nedosahujících příslušných limitních hodnot; tyto záměry podléhají posuzování, pokud 
se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí, 
c) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu, pokud má být významně 
zvýšena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se významně mění jeho technologie, 
řízení provozu nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto 
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že 
mohou mít významný vliv na životní prostředí, 
d) záměry, u nichž se žádá o prodloužení platnosti stanoviska podle § 10 odst. 3, 
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7. 
Vztah k posuzovanému záměru 
S předkládaným záměrem nesouvisí žádná stavba ani úprava samotné vzletové a 
přistávací dráhy. Předmětem předkládaného záměru  je samotný odbavovací terminál, 
který disponuje veškerým potřebným zázemím pro obslužný personál, technickými 
prostory pro občerstvení cestujících i veřejnosti, komerčními plochami a 
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administrativními prostory pro letecké společnosti a správu letiště a dalšími pozemními 
a inženýrskými objekty, které představují autopark (určený pro technickou obsluhu 
letadel a údržbu ploch), vrátnici (pro kontrolu osob a mobilních prostředků v letištní 
části letiště), ČS PHM, letištní pohybové plochy (pro pojíždění a stání letadel a pro 
provoz prostředků pro zimní údržbu ploch), komunikace, parkoviště, manipulační 
plochy a chodníky určené pro provoz veřejné a neveřejné části letiště a pro napojení 
na stávající dopravní infrastrukturu včetně mostu a lávky přes Bylanku, inženýrské sítě 
(odkanalizování splaškových a dešťových vod, zásobování vodou a energiemi včetně 
přeložek) a oplocení (pro oddělení prostorů letiště od okolního prostoru). 
Letecký provoz  v době vyhlášení OHPL LKPD byl limitován počtem 109 letů (to je 218 
pohybů) za den letadel obdobných kategorií, jaké se uvažují  v současném a 
výhledovém provozu (územní rozhodnutí č.j. ÚSO 975/98/Chu ze dne 9.9.1998). 
Nejvyšší nyní předpokládaný počet pohybů v tzv. cílovém stavu roku 2012 (při 
předpokládaném odbavení 250 000 cestujících/rok), činí 70 pohybů za den je méně 
než poloviční oproti přijatému limitu. Kromě toho je nutno připustit významné snížení 
hlukové zátěže vyvolané jednotlivými pohyby, způsobené modernizací letadlového 
parku během uplynulých let, což dále zvyšuje rezervu na bezpečné dodržení všech 
hlukových dopadů ve vztahu k přijatému provoznímu limitu.  
Současný vývoj a reálné představy o využití letiště Pardubice jsou postačující zárukou, 
že letecký provoz a dopady hluku na okolí letiště nebudou ani zdaleka dosahovat 
žádného z možných limitů, ať jsou odvozeny ze závazných hygienických předpisů 
nebo ze závazných územních rozhodnutí, a to s dostatečně velkou rezervou na 
nejistoty odhadu. 
Z dikce uvedeného §4 odst.1) zákona č.100/2001 Sb. v platném znění je tudíž patrné, 
že na předkládaný záměr není aplikován §4 odst.1) a tudíž záměr bude posuzován dle 
kategorie II., bodů: 
10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, 
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní 
prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, 
barev a laků v množství nad 100 t. 
10.6.„Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 
výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“ 
9.1 „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. 
třídy (záměry neuvedené v kategorii I)“ 
1.4 „Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz 
krajiny“ 
 
kde příslušným úřadem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Krajský úřad 
Pardubického kraje.  
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B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 
Záměr lze charakterizovat následujícími kapacitními údaji: 
Ø Kapacita terminálu v cílovém roku 2012 – 250 000 cestujících/rok 
Ø Provozní maximum terminálu po roce 2012 – 600 000 cestujících/rok  
Ø Zastavěná plocha terminálu – cca 5 817 m2 
Ø Zastavěná plocha autoparku – cca 3 711 m2 
Ø Celkový počet parkovacích míst při kapacitě 250 000 cestujících/rok – 164  
Ø Celkový počet parkovacích míst při kapacitě 600 000 cestujících/rok – 254 
Ø Maximální pohyby civilních letadel v cílovém roku 2012 – 7 330/rok 
Ø Maximální pohyby civilních letadel po roce 2012 – 15 000/rok 
Poznámka: Předkládané oznámení řeší hodnocení vlivů záměru na životní prostředí pro cílový 
rok 2012. Další uváděné údaje označované jako provozní maximum po roce 2012 jsou pouze 
informativní pro podání průkazu očekávaných vlivů při této kapacitě  a jsou podmíněny 
výstavbou nového komunikačního systému a nejsou předmětem předkládaného oznámení. 
Proces posuzování vlivů na životní prostředí tak v předkládaném oznámení hodnotí variantu  
Cílový rok 2012 s předpokladem 250 000 odbavených cestujících ročně při uvažovaných 7 330 
pohybech civilních letadel za rok. Při dalším navýšení nad rámec uvedených kapacit pro cílový 
rok 2012 bude z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí postupováno v souladu 
s §4 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění.  

Pro přehlednost jsou oba výše zmiňované stavy z hlediska leteckého provozu 
kvantifikovány následovně: 
Varianta – Cílový rok 2012 : 
Celkové údaje 
• celkový počet přepravených cestujících za rok                        250 000 
• celkový počet pohybů letadel za rok                                    16 930  
      z toho počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00)                60  
• počet pohybů civilních letadel za rok              7 330 
• počet pohybů vojenských letadel za rok                       9 600 
Charakteristický letový den 
• počet pohybů v charakteristickém letovém dni (za 24 hodin)   70 
     z toho počet pohybů civilních letadel               24 

počet pohybů vojenských letadel       46 
• počet pohybů v noční době (06:00 – 22:00)                    <<  1  
Tato varianta je předmětem předkládaného oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona 
č.100/2001 Sb. v platném znění.  

Varianta – Provozní maximum po  roce 2012 : 
Víceméně teoretický případ, na který je projektována kapacita a technologie odbavení. 
Celkové údaje 
• celkový počet přepravených cestujících – provozní maximum               600 000 
• celkový počet pohybů letadel za rok                                        24 600  
      z toho počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00)                    60  
• počet pohybů civilních letadel za rok                15 000 
• počet pohybů vojenských letadel za rok       9 600 
Charakteristický letový den 
• počet pohybů v charakteristickém letovém dni (za 24 hodin)        96 
     z toho počet pohybů civilních letadel               50 

počet pohybů vojenských letadel       46 
• počet pohybů v noční době (06:00 – 22:00)                     <<  1  
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Tato varianta není předmětem předkládaného oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona 
č.100/2001 Sb. v platném znění, dokladuje pouze teoretický stav odpovídajíc 
projektované kapacitě a technologii odbavení.  

Pozn.: Počet pohybů vojenských letadel je garantován ve vložené  příloze 
v předkládaném oznámení, a to v příloze č. 2  Doklady.  
 

B.I.3.  Umístění záměru 
KÚ:         Popkovice, Svítkov, Třebosice        
Obec:     Pardubice, Třebosice    
Okres:    Pardubice      
Kraj:     Pardubický     

 

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Zájmové území se nachází jižně od městské části Pardubice - Popkovice, v areálu 
stávajícího letiště. V této části areálu letiště se nachází stávající terminál EBA, 
stávající administrativní budova EBA a další objekty využívané jako sklady, garáže a 
dílny. Stavba bude napojena příjezdnou komunikací dvěmi kruhovými objezdy na ulici 
Pražskou (pokračování silnice I/2 Přelouč - Pardubice), pěší propojení s ulicí Žižkova 
bude realizováno lávkou přes Bylanku. V kontextu dotčení Bylanky je možno 
konstatovat kumulaci s prováděnými protiopovodňovými opatřeními podél Bylanky 
realizovanými správcem toku. Zpracovateli oznámení ani oznamovateli není známa 
možnost kumulace s jinými novými nebo připravovanými záměry s výjimkou 
synergických vlivů souvisejících s dopravou na nejbližším komunikačním systému, se 
kterým souvisí zejména hluková zátěž podél komunikačního systému. Tento aspekt je 
řešen v hlukové studii, která je samostatnou volnou přílohou č. 5 předkládaného 
oznámení.  
 
B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
Mezinárodní letiště Pardubice provozuje svoji činnost v prozatímních prostorech, které 
již přestávají splňovat požadavky na stále vzrůstající počet cestujících a rovněž na 
nové požadavky související se vstupem do schengenského prostoru a požadavky na 
bezpečnost provozu. Protože nelze uspokojit výše uvedené požadavky rozšířením 
stávajících objektů, rozhodl se majitel společnosti – město Pardubice a Pardubický kraj 
vybudovat novou odbavovací halu a další nezbytná zařízení, které budou splňovat 
výše uvedené požadavky a zároveň budou i důstojným vstupem na území kraje a 
České republiky. Udržení statutu mezinárodního letiště a tedy jeho další provozování 
je významným logistickým prvkem, který významně zvyšuje bonitu města a celého 
regionu. Hlavní část zájmového území se nachází na funkčních plochách DHL (hlavní 
plochy dopravních systémů – letecká doprava) a NS (plochy pro bezpečnostní složky). 
Komunikační napojení na veřejnou dopravní síť zasahuje i do ploch Dhs (hlavní plochy 
dopravních systémů – silniční doprava), ZI (zeleň izolační), BP (bydlení nízkopodlažní 
předměstské), SP (smíšené území předměstské), PL (plochy plnící funkce lesa), TV 
(technická vybavenost), VL (výroba lehká), PZ (plochy zemědělsky využívané půdy), 
KZ (zeleň krajinná), PV (vodní plochy a toky). 
Předkládaná dokumentace je v souladu s platným územním plánem města Pardubic. 
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B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru 
Pro návrh civilního odbavovacího areálu je do určité míry území určeno existujícím 
prostorem letiště resp. jeho dráhovým systémem. Stávající letiště je na jihozápadním 
okraji města, lokalita civilní části je situována na jeho západním okraji. V současnosti 
má letiště smíšený vojenský a civilní provoz. Prostor pozemkově uvolněný (původně 
vojenský, dlouhodobě nevyužívaný, resp. využívaný z části pro civilní provoz) pro 
realizaci civilního areálu je řídce zastavěn opuštěnými vojenskými objekty charakteru 
autoparků, provozních objektů apod., se zasíťováním.  
Urbanistická koncepce se odvozuje od současného stavu vybavení daného území 
resp. nejbližšího okolí a jeho předpokládaného rozvoje. Zástavba civilního 
odbavovacího areálu je situovaná k západnímu prahu dráhového systému, do prostoru 
stávající odbavovací plochy resp. do kontaktu s navrženým rozšířením této plochy. 
Mimo prostor příjezdové komunikace (západní) je lokalita součástí areálu stávajícího 
letiště tzn., že všechny nové objekty a přilehlé komunikace se budou nacházet v území 
určeném pro dopravní systém. 
Z hlediska dopravního napojení přístupové komunikace navazují na ulici Pražská - 
východní větev je vedena přes stávající areál provozovatele, větev která obchází 
stávající zástavbu Popkovic po západní straně, navazuje na silnici I/2 směr Přelouč. 
Vnější prostory mimo hranice letiště, odděluje říčka Bylanka, která je současně 
lokálním biokoridorem. Bylanka prostorově omezuje severní hranici zastavovacího 
prostoru, z jižní strany je omezen existujícím dráhovým systémem. V podélném směru 
(ve směru dráhového systému) je prostor relativně volnější a umožňuje logickou 
skladbu objektů s ohledem na provozní potřeby ve vazbách na stání letadel na 
odbavovací ploše, s možnostmi případné potenciální další výstavby. 
Hlavním a dominujícím pozemním objektem navrhované zástavby je odbavovací 
Terminál, který je situován uprostřed zastavovacího prostoru. Je plošně poměrně 
rozsáhlý, soustřeďuje všechny rozhodující provozy, je výrazný jak hmotou, použitými 
materiály, vybavením, tak též potřebou a dimenzováním vnitřních prostor. Severní část 
se vstupním otevřeným průčelím je nejvyšším bodem objektu s výškou cca 12,5 m, 
kde je otevřen pohled do veřejného halového prostoru.  
Další část, která bude řešena současně s Terminálem, jsou objekty provozního 
zabezpečení „areál autoparku“, určené pro údržbu ploch a technickou obsluhu letadel 
(RAMP handling). Tyto potřebné objemy jsou děleny do více hmot s odstupy pro 
provoz mobilní techniky (příjezdy ze všech stran), jsou přízemní a halového 
charakteru.  
Vně nové hranice letištního prostoru ohraničeného navrženým oplocením je veřejná 
část, kde mimo komunikace a parkoviště, které jsou na převážné části, jsou drobné 
provozně technické objekty (trafostanice, náhradní zdroj elektrické energie, sklad 
odpadů). Na hranici s letištní částí bude vrátnice.  
Dle podkladů z rozpracovaného projektu pro územní řízení je záměr členěn na 
následující stavební objekty: 
SO 01   Příprava území 
    SO 01.1 Skrývka ornice 
    SO 01.2 Kácení        
SO 02  Demolice 
SO 03  Přeložky vedení VN 
    SO 03.1 Přeložky vedení 10 kV v majetku AČR 
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    SO 03.2 Přeložky vedení 10 kV v majetku ČEZ 
SO 04   Přeložky vedení NN 
SO 06  Přeložky sdělovacích kabelů 
SO 07   Přeložka plynovodu 
SO 10  Terminál 
SO 11  Autopark 
    SO 11.1 Provozní objekt, garáže 
    SO 11.2 Garáže velké techniky s mycím boxem 
    SO 11.3 Přístřešek pro MT - malý 
    SO 11.4 Přístřešek pro MT - velký 
    SO 11.5 ČS PHM 
    SO 11.6 Odpadové hospodářství autoparku 
SO 12  Vrátnice  
SO 13  Oplocení 
SO 14  Městský mobiliář 
SO 15  Odpadové hospodářství terminálu 
SO 20   Trafostanice 35/0,4 kV (stavební část) 
SO 21  Vodovod 
    SO 21.1 Veřejný vodovod 
    SO 21.2 Vodovodní přípojky 
    SO 21.3 Areálový vodovod 
SO 22  Plynovod STL 
    SO 22.1 Plynovod a přípojky – veřejná část 
    SO 22.2 Plynovod areálový 
SO 23  Kanalizace dešťová 
    SO 23.1 Dešťová kanalizace v příjezdové komunikaci 
    SO 23.2 Dešťová kanalizace areálová 
    SO 23.3 Kanalizační dešťový výtlak 
SO 24  Kanalizace splašková 
    SO 24.1 Kanalizace splašková - areálová 
    SO 24.2 Kanalizační splaškový výtlak 
SO 25  Kabelové rozvody NN 
SO 26  Rozvody 35 kV 
    SO 26.1 Rozvody 35 kV v majetku ČEZ 
    SO 26.2 Rozvody 35 kV v majetku EBA 
SO 27  Osvětlení komunikací 
    SO 27.1 Veřejné osvětlení 
    SO 27.2 Areálové osvětlení 
SO 28  Kabelové rozvody sdělovací 
SO 30  Komunikace a zpevněné plochy 
    SO 30.1 Okružní křižovatka na I/2 – západ 
    SO 30.2 Okružní křižovatka na I/2 – východ 
    SO 30.3 Příjezdová komunikace 
    SO 30.4 Parkoviště 
    SO 30.5 Areálové komunikace 
SO 31  Sadovnické úpravy       
SO 33  Inženýrské objekty 
    SO 33.1 Most přes Bylanku 
    SO 33.2 Lávka přes Bylanku 
SO 40  Pohybové plochy letiště 
SO 41  Osvětlení APN 
SO 42  Letištní světlotechnika 
SO 43  Provozní opatření 

V další části je uveden stručný popis zejména těch stavebních objektů, které mohou 
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mít nepříznivé vlivy na životní prostředí. Podrobnější popis všech stavebních objektů 
bude uveden v projektové dokumentaci pro územní řízení.    

SO 01  Příprava území 

SO 01.1 Skrývka ornice 

V rámci SO 01.1 bude provedeno sejmutí kulturních vrstev půdy z pozemků vedených 
jako orná půda, které budou dotčeny realizací záměru (výstavba komunikací, 
stavebních objektů a trasy pokládky inženýrských sítí).  Pro účely tohoto oznámení se 
předpokládá průměrná skrývka ornice do hloubky cca 20 cm. Upřesnění hloubky 
skrývky bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace na základě výsledků 
pedologického průzkumu. Skrytá ornice bude uložena na mezideponii v areálu letiště. 
Část skryté ornice bude použita k ohumusování zelených ploch v rámci v rámci SO 31 
Sadovnické úpravy a ke zpětnému rozprostření ornice po pokládce inženýrských sítí. 
Nadbytečné množství ornice bude využito dle dispozic příslušného orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu. Předběžná bilance skryté ornice z ploch v kategorii ZPF 
bude cca 340 m3.  

SO 01.2 Kácení        

V rámci SO 01.2 budou na základě rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany 
přírody odstraněny určené dřeviny rostoucí mimo les. Podkladem pro žádost o 
povolení ke kácení je dendrologický průzkum (zpracovatel Božena Příkaská), který je 
uveden ve volné příloze č. 2 předkládaného oznámení. Nad rámec tohoto vymezení 
bude realizován lokální zásah do náletových porostů kolem Bylanky při řešení úpravy 
trámového mostku od Starého Mateřova v říčním kilometru 4,2455. 
Zachovávané stávající dřeviny budou po dobu výstavby chráněny ve smyslu ČSN 83 
9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích.  
Zásah do lesních pozemků bude prováděn v souladu s lesním hospodářským plánem 
(lesní zákon, č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů) a bude 
proveden po předchozí dohodě s odborným lesním hospodářem. 
Bližší údaje o předpokládaném rozsahu kácení dřevin rostoucích mimo les a lesních 
porostů jsou uvedeny v dalších částech oznámení. 

SO 02  Demolice 

V rámci tohoto SO budou provedeny demolice následujících stávajících staveb: 
Ø budovy na pozemcích č.895, 896, 897, 913, 929, 977, 978, 979, 980 
Ø přístřešky a sklady bez parcelního čísla 
Ø železobetonový most přes Bylanku 
Ø vozovky s povrchem živičným, štěrkovým, betonovým, panelové vozovky 
Ø dlážděné chodníky 
Ø zákopy z betonových dílců 
Ø zemní val u střelnice 
Ø protihluková stěna ze železobetonových skruží za APN W 
Ø betonové odvodňovací žlaby na pohybových plochách 
Ø překážková dráha v areálu bývalého stadionu 
Ø studna S4 v areálu bývalého stadionu 
Ø oplocení 
Ø inženýrské sítě, které budou přeloženy v rámci SO 03, SO 04, SO 06 a SO 07 
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Před vlastním odstraněním stávajících objektů se provede zajištění a odpojení 
inženýrských sítí a stávajících přípojek za přítomnosti příslušných správců sítí. 
Demolice objektů bude provádět odborná firma.  
Materiál z výše uvedených demolic bude tříděn v souladu se zákonem o odpadech. U 
odpadů v kategorii „ostatní odpad“ budou upřednostněno jejich další využití (po jejich 
případné předchozí úpravě) v rámci této stavby. Nakládání s odpady včetně vzniklých 
odpadů v kategorii „nebezpečný odpad“ bude provádět firma k tomuto oprávněná dle 
zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.  
V rámci tohoto SO se předpokládá vznik cca 54 500 m3 odpadů, zpětné využití se 
uvažuje ve výši cca 26 500 m3. Upřesnění jednotlivých druhů odpadů bude provedeno 
v dalších stupních projektové přípravy. 

SO 03  Přeložky vedení VN 

SO 03.1 Přeložky vedení 10 kV v majetku AČR 

V prostoru nové výstavby je veden napájecí kabel VN 10 kV pro letiště ze stávající 
trafostanice HTS. Kabel je v majetku AČR a je v kolizi s nově budovanými 
komunikacemi. V místě severně od nového mostu přes Bylanku bude kabel přerušen, 
bude na něj naspojkován nový kabel obdobného typu, který bude veden v nově 
vybudovaném chodníku. Přechod přes Bylanku bude proveden v konstrukci nového 
mostu, v trubce připravené v rámci stavby mostu. V místě původních „ESO přístřešků“ 
kabel přejde přes novou komunikaci, přechod bude proveden v kabelovém podchodu 
připraveném v rámci výstavby komunikace. Po podejití komunikace bude kabel 
naspojkován na kabel původní. 
SO 03.2 Přeložky vedení 10 kV v majetku ČEZ 

V prostoru nové okružní křižovatky na I/2 – východ se nacházejí dva kabely rozvodu 
10kV. První z kabelů je kabelové propojení TS 0060 (Popkovice) a TS 1038 (Svítkov 
ČS PHM). Kabel bude v prostoru křižovatky před stávající spojkou přerušen a bude na 
něj pomocí hybridní spojky naspojkován nový kabel obdobného typu, který bude 
ukončen v trafostanici TS 1038. Druhý z kabelů je kabelové propojení TS 0002 
(Závodiště) a TS 0011 (Svítkov-U lesa). Kabel bude cca 60 metrů od nové křižovatky 
přerušen a bude na něj pomocí hybridní spojky naspojkován nový kabel obdobného 
typu, který bude novou spojkou v prostoru za okružní křižovatkou napojen na stávající 
kabel.  

SO 04   Přeložky vedení NN 

V prostoru nové výstavby budou provedeny přeložky kabelů NN. Kabely budou za 
přítomnosti správců odkryty a identifikovány, budou na ně naspojkovány nové kabely a 
ty budou položeny do nové trasy a mimo plochy nové výstavby naspojkovány na 
stávající kabely. Jedná se o přeložky v následujících prostorech : 
Ø v místě rozšiřované TWY D budou přeloženy tři kabely NN v majetku AČR. Délka 

přeložky je cca 150 m. 
Ø v prostoru východně od APN M bude přeložen kabel NN v majetku AČR. Délka 

přeložky je cca 80 m. 
Ø v místě rozšiřované TWY C bude přeložen jeden kabel NN v majetku AČR. Délka 

přeložky je cca 55 m. 
Ø v prostoru nově rozšiřované odbavovací plochy u terminálu je veden jeden kabel 

NN. Délka přeložky je cca 350 m. 
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Ø v prostoru původního mostu přes Bylanku bude  přeložen kabel NN v majetku 
AČR. Délka přeložky je cca 80 m.  

Ø v prostoru komunikací u stávající odbavovací budovy a administrativních budov u 
nynějšího vjezdu do areálu letiště bude přeloženo 5 kabelů NN v majetku AČR. 
Celková délka přeložek je cca 220 m. 

Ø v prostoru upravované komunikace k HTS poblíž napojení na ulici Pražská  se 
nachází jeden NN kabel nezjištěného majitele. Délka přeložky je cca 80 m. 

Přeložky kabelů budou prováděny za provozu s minimálním výpadkem.  

SO 06  Přeložky sdělovacích kabelů 

V prostoru výstavby nových objektů, odbavovacích ploch, parkovišť, komunikací a 
kruhových objezdů jsou v zemi uloženy sdělovací kabely, které jsou ve správě AČR, 
ve správě Telefónica O2 a kabel v majetku EBA. Kabely, které jsou ve správě AČR 
budou zrušeny a bude provedeno nové propojení stávajících objektů. Dálkový kabel ve 
správě Telefónica O2 v prostoru výstavby západního kruhového objezdu bude 
přeložen do nové trasy. Dále se v prostoru výstavby východního kruhového objezdu 
nachází místní telefonní kabel a dálkový kabel. Tyto kabely budou ochráněny – 
uloženy pod konstrukci vozovky do dělených chrániček, které budou obetonovány. 
V souběhu bude uložena jedna rezervní chránička. Stávající kabel v majetku EBA, 
který vede z pilíře (západní stojánka) do buňky EBA bude zrušen.   

SO 07   Přeložka plynovodu 

Přeložka STL DN 150 bude provedena v délce cca 125 m novým plynovodem DN 160. 
Přeložka plynovodu bude řešena v rámci výstavby nového kruhového objezdu v místě 
odbočky ze silnice I/2. Pro plynovod DN 160 bude použito potrubí z HDPE MRS 100 - 
řada SDR 17,6.  

SO 10  Terminál 

Terminál je určen pro odbavování cestujících a zavazadel (SCH+NSCH), posádek 
dopravních letadel, posádek a cestujících GA, umožňuje i odbavování tranzitních a 
transferových cestujících (ve všech kombinacích). 
Provozně dispoziční řešení 

Všechny činnosti související přímo s odbavením cestujících a zavazadel jsou 
soustředěny do jedné budovy – terminálu, který je v přímé návaznosti z veřejné strany 
na příjezdové komunikace a parkovací plochy (přednádraží) a z letištní strany na 
odbavovací letištní plochy. Dělení vnitřních prostor podléhá zejména provozním 
požadavkům a potřebám před a po odbavení cestujících a zavazadel. Dispozice 
zajišťuje v potřebném rozsahu rozdělení cestujících na SCH a NSCH. Dimenzování 
hlavních provozních prostor vychází ze standardů IATA. 
Odbavení v budově terminálu je navrženo ve dvou podlažích – příletové prostory jsou 
výhradně v přízemí, odletové prostory jsou částečně též v přízemí, ale z větší části 
v patře budovy. V systému jsou zahrnuty prostory pro posádky letadel, posádky GA 
atd. 
Ústředním prostorem je veřejná příletová a odletová hala přes dvě podlaží, druhé 
podlaží se uplatňuje jako galerie s nástupním mostem v prostoru haly. Vyčkávací 
prostory před odletem (tranzitní haly a gate) jsou ve druhém podlaží na opačné straně, 
směrem na letištní plochy. Provozy pro odbavení zavazadel na odletu a příletu a 
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prostory pro manipulaci s nimi jsou v přízemí budovy, s návazností na úroveň 
venkovních ploch. Terminál je rozhraním mezi veřejnou a neveřejnou stranou letiště 
pro cestující, návštěvníky, posádky, zaměstnance, pracovníky služeb, servisu apod., 
kteří jsou v určených místech podrobeni bezpečnostní kontrole při průchodu. 
Objekt je celkově třípodlažní, z toho jedno podlaží je podzemní a dvě jsou nadzemní. 
Hlavní veřejné, neveřejné odbavovací a provozní prostory jsou v nadzemních 
podlažích, v suterénu jsou prostory charakteru provozně technického zázemí. 
Vertikálně jsou všechny prostory propojeny ve více místech dle potřeby provozu, úniku 
apod. vnitřními schodišti,  výtahy nebo eskalátory. Na veřejné straně jsou tyto 
v prostoru haly pro cestující, návštěvníky, zaměstnance služeb a provozu, ve vnitřní 
části jsou zabezpečená schodiště pro cestující na přestupu, pro zaměstnance, 
zásobování, likvidaci odpadů apod. Ze západní boční strany je do terminálu přístup 
z veřejné strany pro zásobování a do provozních prostor před zabezpečenou zónou, 
návazně v rámci jednotlivých podlaží včetně suterénu jsou napojeny, po průchodu 
bezpečnostními prvky, další prostory, vnitřní provozy a též obslužné vertikální 
komunikace. Spojení s letištními plochami, mimo služebními vstupy, je pro cestující 
přístup k autobusům pro dopravu k letadlům schodišti a výtahem v rámci nástupního 
prstu z jižní strany. V nástupním prstu jsou umístěny též prostory letištního dispečinku. 
Všechny prostory jsou navrženy s možností bezbariérového přístupu, budou vybaveny 
prvky pro pohyb osob zdravotně handicapovaných, osob starších apod., ve smyslu 
požadavků vyhlášky 369/2001Sb. a 492/2006 Sb. - Obecně technické požadavky pro 
užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.  
Provozně administrativní prostory jsou rozmístěny ve všech prostorách budovy ve 
vazbě na provozní prostory toho kterého sektoru (veřejný, bezpečnostní, technického 
zabezpečení apod.). Služby určeného charakteru jako např. občerstvení pro veřejnost 
a cestující, obchody apod. jsou rozmístěny v jednotlivých provozních částech. Je 
počítáno s prostorami a vybavením pro imobilní osoby, pro cestující s dětmi, pro první 
pomoc apod. 
V suterénu jsou soustředěny technické prostory a zařízení, šatnové prostory některých 
pracovišť v terminálu, odpadové hospodářství atd. 
Stavebně konstrukční řešení 

Navržená budova je o základních rozměrech 91,4 x 64,4 m s rozšířením do prostoru 
letištních ploch o 25 m (o šířce 21,4 m) tzv. nástupním prstem. Výška budovy je 13 m. 
Po části obvodu je přesah střech cca 2 m s tím, že na veřejnou severní stranu je 
přesah střechy přes obrys cca 6 m. Budova má dvě nadzemní a jedno podzemní 
podlaží (pouze pod částí půdorysu). Z hmotového členění vychází i členění nosné 
konstrukce celé stavby. Hlavní nosnou konstrukci představuje ocelový skelet, 
převážně v modulu 9 x 10 m, tvořený válcovanými širokopřírubovými profily. V části 
střechy s atypicky velkými rozpony (odbavovací hala, odletové haly) budou namísto 
válcovaných vaznic použity vzpinadlové nosníky na rozpětí cca 18,5 metru. Nad čelní 
fasádou vybíhá střecha do vnějšího prostoru, kde je podepřena šikmými zkříženými 
vzpěrami z trubek. Stropy budou z ocelových I-profilů, zakrytých trapézovým plechem, 
který vytvoří ztracené bednění pro stropní monolitické železobetonové desky. Střešní 
plášť bude také z I-profilů, na nichž bude trapézový plech jako hlavní nosný prvek. 
Horizontální tuhost konstrukce bude zajištěna systémem příhradových ztužidel v obou 
směrech. Podzemní část objektu bude tvořena železobetonovým stěnovým systémem, 
v místech kotvení sloupů nadzemní části budou tyto stěny rozšířeny do pilířů.   
Vzhledem k nepříznivým základovým poměrům a velkým silám ze sloupů budovy se 
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předpokládá založení na pilotách. Piloty budou mít délku cca 10 metrů a budou 
vetknuté do zvětralých slínovců v podloží. Ocelové konstrukce budou chráněny proti 
korozi vhodným nátěrovým systémem. Tam, kde bude požadavek, ponesou i 
protipožární obklad. U vnějších konstrukcí (např. zkřížené vzpěry před budovou) se 
počítá se žárovým zinkováním nebo metalizací. Všechny části stavby budou v zásadě 
kryty obvodovým pláštěm jednotného charakteru, lišícím se použitým rastrem, 
barevností apod. Nová budova terminálu bude mít lehký obvodový kompletizovaný 
plášť, tvořený velkým podílem prosklených ploch. Část viditelných konstrukcí bude z 
pohledového betonu.  
Halové prostory - severní (vstupní) s bočními stranami přes celou výšku budovy a jižní 
s bočními stranami v rozsahu 2. NP, jsou celé prosklené v ostatních částech budou 
pouze pásy oken. Ostatní plochy budou z fasádního systému lehkých zavěšených 
větraných fasád z lakovaných plechových prvků. U obvodového pláště budou 
dodrženy všechny tepelně technické požadavky na tyto konstrukce.  
Střechy halových částí budovy jsou navrženy tvarem obloukové s mírnými spády, 
střední část mezi halami, kde se předpokládá umístění technických zařízení (VZT), 
bude střecha plochá odvodněná do vnitřních vpustí. Střešní plášť je tvořen 
trapézovými plechy uloženými na nosníky, tepelnou izolací z minerálních vláken a 
povlakovou krytinou. Ve střeše jsou navrženy světlíky k prosvětlení hal. 
Jednotky VZT a chlazení budou na střeše osazeny na betonové bloky oddělené od 
ostatních konstrukcí elastomerovým ložiskem z důvodu zabránění přenosu vibrací.  
Vnitřní dělicí konstrukce budou provedeny z části z lehkých stěnových tvarovek v 
kombinaci se sádrokartonovými konstrukcemi, resp. s prosklenými příčkami s určitou 
možností flexibility. Podlahy budou s kombinací nášlapných vrstev podle druhu funkcí 
jednotlivých prostor letiště. Ve veřejných prostorách budou provedeny dlažby 
s vysokou odolností, reprezentativního typu, ostatní prostory budou opatřeny 
povrchem dle funkce místností. Podlahy budou opatřeny podle místa užití akustickou 
izolací. Ve vybraných veřejných a neveřejných prostorách budou instalované 
podhledy.  
Základová spára je v nezámrzné hloubce a současně na úrovni únosných vrstev 
zemin. Konstrukce podzemního podlaží je železobetonová, provedená 
z vodostavebního betonu s těsněním všech pracovních a dilatačních spár, prostupů a 
pod. Konstrukce, které budou pod hladinou spodní vody budou ještě chráněny proti 
průsaku hydroizolacemi. Základová spára se bude nacházet cca 3,5 m pod hladinou 
spodní vody. 
Odvod srážkových a splaškových vod  

Objekt je odvodněn v souladu s koncepcí odvodnění celého areálu oddílnou 
kanalizační soustavou. 
Splašková kanalizace 

Splašková kanalizace odvádí běžné splaškové vody od zařizovacích předmětů 
sociálního zařízení zaměstnanců, cestujících a návštěvníků, technického zázemí 
objektu a strojovny stabilního hasícího zařízení (SHZ). Splaškové vody splňují hodnoty 
znečištění dle kanalizačního řádu veřejné kanalizace. Restaurační zařízení jsou typu 
rychlého občerstvení a vzhledem k typu a množství připravovaných jídel nevyžadují 
osazení odlučovače tuků. Objekt bude napojen do areálové splaškové kanalizace 
jednou splaškovou přípojkou DN 200 mm, která bude mít v celé délce jednotný spád.  
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Dešťová kanalizace 

Dešťová kanalizace odvádí srážkové vody ze střechy objektu. Pro odvodnění střechy 
objektu je navržen podtlakový systém Geberit Pluvia. Jednotlivé vtoky jsou odvodněny 
pod střechou vodorovnými svody nulového spádu do 6 ks dešťových odpadů, 
napojených  čtyřmi přípojkami DN 200 mm s jednotným spádem do areálové dešťové 
kanalizace. Vnitřní kanalizace je navržena z kanalizačních plastových trub typu HT a 
KG, spojovaných pomocí hrdel s gumovým těsněním. Podtlakový systém Geberit 
Pluvia je z PE potrubí, spojovaný svařováním.  
Vodovod 

Objekt je zásobován vodou z nového areálového vodovodu. Vodovodní areálová 
přípojka z LPE DN 90 slouží pro zásobování pitnou vodou a pro požární zabezpečení. 
Bude zakončena v objektu hlavním uzávěrem a podružným vodoměrem. Vnitřní 
vodovod zásobuje pitnou vodou zařizovací předměty sociálního zařízení zaměstnanců, 
cestujících a návštěvníků, technického zázemí objektu a strojovny stabilního hasícího 
zařízení (SHZ). Příprava teplé vody je navržena centrální, nepřímo topeným 
zásobníkem o objemu 800 litrů, osazeným v suterénu. Objekt je požárně plně zajištěn 
systémem stabilního hasícího zařízení a není požadavek na rozmístění požárních 
hydrantů. Z hlavního přívodního potrubí bude napojena odbočka DN 50 do strojovny 
SHZ.  
Vytápění 

Dodávka tepla je určena pro vytápění (ÚT), pro ohřev vzduchu vzduchotechnikou 
(VZT) a pro ohřev teplé vody užitkové (TUV). Zdrojem tepla bude vlastní plynová 
kotelna umístěná do suterénu budovy. Celkový výkon kotelny 2100 kW je navržen na 
přípojnou hodnotu objektu s potřebnou výkonovou rezervou provozního výkonu 
kotelny při poruše kotle. V kotelně jsou osazeny tři kotlové jednotky o výkonu 700 kW. 
Kotle budou v provedení s nízkoemisními přetlakovými hořáky na spalování zemního 
plynu. Odtah spalin každého kotle je proveden samostatným kouřovodem cca DN 400 
zaústěným do třísložkového přetlakového komínu cca DN 450. Účinná výška komínu 
je cca 14 m. V kotelně je umístěn rozdělovač se sběračem a příslušná oběhová 
čerpadla, hydraulický rozdělovač, úpravna vody, expanzní zařízení a zařízení pro 
přípravu TUV. Doplňování úbytků vody bude zajištěno z chemické úpravny vody, která 
bude umístěna v kotelně terminálu. Na zařízení kotelny navazuje otopný systém 
objektu, který je rozdělen na potřebný počet větví podle druhu a účelu provozu.  
Příletové haly, odletová hala a tranzitní hala budou vytápěny teplovzdušně 
vzduchotechnikou doplněnou u celoprosklených konstrukcí podlahovými konvektory 
nebo dveřními clonami u vstupu. Třídírna zavazadel a výdej zavazadel budou 
vytápěny teplovzdušně vzduchotechnikou doplněné dveřními clonami u vstupu. 
Administrativní část, obchodní prostory a prostory služeb budou vytápěny 
čtyřtrubkovými fancoily napojenými na chlad a na teplo.  
Sociální zařízení, chodby, sklady a technické prostory budou vytápěny otopnými 
tělesy. 
Chlazení   

Pro účely chlazení vody pro klimatizaci je navržen samostatný zdroj chladu pro 
celoroční provoz o výkonu cca 1200 kW. Zdroj chladu bude umístěn v suterénu ve 
strojovně chlazení. Protihluková opatření ve strojovně chlazení zamezí šíření hluku od 
čerpadel a kompresorů (cca 70-85 dB(A)) do okolí. Zdroj chladu bude osazen dvěma 
vnitřními chladícími jednotkami á 600 kW v provedení se sníženou hlučností a s náplní 
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ekologického chladiva a suchými chladiči rovněž v provedení se sníženou hlučností 
(cca 55-65 dB(A)) umístěnými na střeše objektu.  Ve strojovně chlazení bude dále 
osazena expanzní nádoba,  akumulační nádoba, beztlaký rozdělovač a sběrač, 
úpravna vody, okruhy automatické regulace a hospodářství ekologického chladiva.   
Chlazená voda bude pomocí oběhového čerpadla přivedena z chladící jednotky na 
hrdla beztlakého rozdělovače a sběrače strojovny chlazení, kde bude rozdělena na 
samostatně regulované a měřené větve. 
Vzduchotechnika 

Budova terminálu bude vybavena větracím a klimatizačním zařízením, které bude 
zajišťovat mikroklima s ohledem na požadavky hygienických, protipožárních a 
bezpečnostních předpisů a požadavky technologických provozů a zařízení. 
V prostorách s pobytem osob bude vzduchotechnika současně zabezpečovat teplotní 
komfort prostředí odpovídající účelu užití a požadovaného standardu budovy. 
Předpokládá se užití nízkotlakých větracích systémů realizovaných sestavnými 
větracími jednotkami a nezbytnými vzduchotechnickými rozvody k zajištění dopravy 
upraveného, cirkulačního a odpadního vzduchu do/z větraných a klimatizovaných 
prostor.  
Nasávání čerstvého vzduchu do hlavních větracích zařízení se navrhuje opatřit 
třístupňovou filtrací (hrubý filtr, jemný filtr a uhlíkový filtr). 
Ohřev a chlazení větracího vzduchu v jednotkách se předpokládá ve vodních 
výměnících instalovaných v sestavě jednotek. Uvažuje se, že některé prostory budou 
přitápěny, resp. přichlazovány lokálními cirkulačními jednotkami typu fan-coil, které 
budou rovněž napojeny na rozvod topné a chladící vody. Vstupy do budovy 
z venkovního prostředí budou opatřeny vzduchovými clonami s teplovodním ohřevem. 
Větrací systémy v období potřeby ohřevu venkovního vzduchu budou v maximální 
možné míře využívat rekuperaci tepla ze vzduchu odváděného z budovy. 
Prostory sociálního zázemí, přípraven gastro provozů a všech podobných provozů, u 
kterých je nežádoucí šíření pachů do okolních prostor, budou vybaveny účinným 
odvětráním s výdechem odváděného vzduchu do venkovního prostředí v místě a 
způsobem, který nebude umožňovat jeho zpětné nasátí do budovy ostatními větracími 
systémy. 
Lokální chlazení vybraných prostor (serverovna, datové místnosti apod.) bude řešeno 
autonomními split systémy. 
Bezpečnostní systémy 

V objektu budou instalovány tyto bezpečnostní systémy : 
Ø Elektrická zabezpečovací signalizace - EZS 
Ø Elektronická kontrola vstupu - EKV 
Ø CCTV (uzavřený televizní okruh) 

Elektrická zabezpečovací signalizace - EZS 

Systém EZS musí spolehlivě signalizovat vstup neoprávněné osoby do střeženého 
prostoru nebo signál od ohrožované osoby. Použité zařízení musí být schváleno pro 
požadovaný stupeň zabezpečení objektu. Ústředna bude umístěna (nebo propojena) 
do místa trvalé 24 hodinové obsluhy v objektu.   
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Elektronická kontrola vstupu - EKV 

Pro zajištění bezpečnosti budou vybrané vstupy do zóny SRA a provozní dveře 
vybaveny elektronickou kontrolou vstupu. Bude instalován systém pracující 
s bezkontaktním identifikačním médiem. Systém kontroly vstupu bude zajišťovat řízení 
přístupu do jednotlivých bezpečnostních a provozních zón objektu. Na hranicích zón a 
vybraných provozních celků budou umístěny kontrolní body. Kontrolní bod bude 
zajištěn ve směru vstupu do chráněné zóny čtečkou, eventuálně kombinovanou 
s klávesnicí, ve směru východu odchodovým tlačítkem (popřípadě odchodovou 
čtečkou) a přídržným dveřním magnetem (popřípadě servopohonem). 
CCTV (uzavřený televizní okruh) 

Pro dohled prostorů před budovou ve veřejné a neveřejné části a prostor uvnitř 
budovy, odbavovací plochy a venkovních parkovišť bude instalován systém 
průmyslové televize. Kamery budou snímat  vybrané vnitřní prostory tj. prostory 
chodeb a vstupů do objektu a venkovní prostory.  Všechny systémy budou připojeny 
na grafický programový systém, který bude umístěn ve velíně BMS. Grafický 
programový systém slouží k monitorování objektů a pro integraci jednotlivých 
technologií do společného grafické prostředí na monitoru počítače PC.  
Technologie odbavení 
Pro nově budovaný terminál je navržen systém odbavení zavazadel (BHS) 
s integrovanými bezpečnostními RTG zařízeními a ručním tříděním zavazadel 
z třídícího karuselu. Systém je kapacitně navržen pro odbavení 600 cestujících 
v hodinové špičce (průchod cestujících ve špičce současně v obou směrech) a 400 
cestujících v jednom směru (přílet/odlet). BHS je rozdělen do dvou funkčních systémů: 
- systém odletů 
- systém příletů 
Systémy odbavení zavazadel jsou umístěné na úrovni 1.NP. Celý systém je navržen 
jako zálohovaný tak, aby i v případě výpadku elementu BHS (odbavení cestujících na 
přepážkách Check-in, bezpečnostní kontrola) byl systém i nadále schopen pokračovat 
v odbavování cestujících s minimalizovanými dopady pro cestující. Z odbavovacích 
přepážek jsou zavazadla svedena pásovými dopravníky do prostoru třídírny 
zavazadel, kde probíhá zároveň jejich bezpečnostní kontrola. 
Bezpečnostní kontrola je navržena v souladu  s předpisem EU  č. 2320/2002. 
Bezpečnostní kontrola se provádí v souladu s tzv. 5 stupňovou kontrolní koncepcí.  
Obecně je pětistupňová kontrolní koncepce tvořena automatickými kontrolními přístroji 
(EDS), s automatickým rozhodováním kontrolním RTG zařízením. Řídící systém BHS 
je informován, zda je kontrolované/posuzované zavazadlo z bezpečnostního hlediska 
"akceptováno" nebo "zamítnuto". Jako hlavní zařízení pro třídění zavazadel je navržen 
třídící karusel se zdvojeným pohonem, ze kterého pracovníci nakládky zavazadel 
odebírají zavazadla příslušných letů a ukládají do přistavených vozíků, nebo leteckých 
kontejnerů. Příletová zavazadla jsou přivážena obsluhou tahačů na vozících nebo 
kontejnerech od letadel do Terminálu a budou vykládána na přiřazený výdejový 
karusel, nebo jedná-li se o transferová zavazadla na místě vykládky transferových 
zavazadel. Příletový systém sestává ze 2 výdejových karuselů tvaru „T“. 
Stravovací zařízení terminálu  
Tyto provozy jsou situovány v:  
1.N.P.: Kavárna – veřejná odletová hala 
2.N.P.: Občerstvení – veřejná odletová hala 
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 Občerstvení – tranzitní hala NSCH 
 Občerstvení – tranzitní hala SCH/NSCH 

Zásobování stravovacích provozů je prováděno přes příjezdové komunikace, 
samostatným zásobovacím vstupem na úrovni 1.N.P., v návaznosti na vnitřní trasy a 
výtahy.  
Odpady jsou transportovány z jednotlivých provozů v uzavřených nádobách, nebo 
plastových obalech, následná likvidace je prováděna v rámci odpadového 
hospodářství celého objektu. Pro organický odpad je vyčleněn samostatný sklad 
vybavený chladícím zařízením a výlevkou s tekoucí teplou a studenou vodou pro 
možnost mytí odpadních nádob.  
1.N.P. Kavárna (veřejná odletová hala) 

Uvažovaný sortiment: teplé a studené nápoje (rozlévané, post-mix), dovážené 
cukrářské výrobky, hotové balené výrobky studené kuchyně, cukrovinky apod., vše 
dovážené hotové. Expedice nápojů je řešena pomocí barového pultu, vč. úseku pro 
možnost mytí skla, případné stolní nádobí je řešené jako nevratné. Provoz je 
předpokládán s obsluhou. Navazující zázemí zahrnuje přípravnu, příruční sklad 
potravin, sklad nápojů a obalů, šatnu, WC a umývárnu pro personál, úklidovou 
komoru.  
2.N.P. Občerstvení (veřejná odletová hala)  

Kapacita cca 80 míst k sezení. Provoz je koncipován jako samoobslužný se 
sortimentem teplých a studených nápojů, jednoduchých pokrmů dovážené studené 
kuchyně, cukrářských výrobků, případně ohřev polotovarů a dovezených hotových 
jídel, apod. Prodej pokrmů a nápojů je řešen pomocí výdejního pultu. Navazující 
zázemí řeší samostatnou přípravnu, umývárnu stolního nádobí, sklad potravin, sklad 
nápojů a obalů, sociální zázemí pro personál a úklid.  
2.N.P. Občerstvení (tranzitní hala NSCH) 

Kapacita cca 35 míst k sezení. Dále je v návaznosti na občerstvení řešen samostatný 
VIP salonek. Provoz je navržen jako samoobslužný s možností obsluhy pro VIP 
salonek. Sortiment zahrnuje teplé a studené nápoje (rozlévané, post-mix), hotové, 
balené výrobky studené kuchyně, bagety, sendviče, cukrovinky, případný ohřev 
polotovarů, apod. Sortiment pokrmů je dovážen jako hotový. Mytí skla je řešeno 
v zápultí prodejního pultu, dále je uvažováno s využíváním nevratného nádobí. Část 
pokrmů, zejména pro VIP salonek, je expedována na vratném keramickém nádobí. 
Dispoziční zázemí provozu řeší samostatnou přípravnu, umývárnu stolního nádobí, 
sklad potravin, sklad nápojů a obalů, sociální zázemí pro personál, úklidovou komoru.  
2.N.P. Občerstvení (tranzitní hala SCH/NSCH) 

Kapacita cca 35 míst k sezení. Dále je v návaznosti na občerstvení řešen samostatný 
VIP salonek. Provoz je navržen jako samoobslužný s možností obsluhy pro VIP 
salonek. Sortiment zahrnuje teplé a studené nápoje (rozlévané, post-mix), hotové, 
balené výrobky studené kuchyně, bagety, sendviče, cukrovinky, případný ohřev 
polotovarů, apod. Sortiment pokrmů je dovážen jako hotový. Mytí skla je řešeno 
v zápultí prodejního pultu, dále je uvažováno s využíváním nevratného nádobí. Část 
pokrmů, zejména pro VIP salonek, je expedována na vratném keramickém nádobí. 
Dispoziční zázemí provozu řeší samostatnou přípravnu, umývárnu stolního nádobí, 
sklad potravin, sklad nápojů a obalů, sociální zázemí pro personál, úklidovou komoru.  
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SO 11  Autopark 

V autoparku je soustředěno veškeré potřebné zázemí pro personál obsluhy mobilní 
techniky, technické obsluhy letadel a údržby ploch, pro drobnou údržbu a opravy této 
techniky, pro doplňování pohonných hmot (kromě leteckých pohonných hmot) a pro 
mytí mobilní techniky. Areál se skládá z několika jednopodlažních objektů obdobného 
charakteru s odlišnostmi v účelu využití. Světlé výšky v jednotlivých částech se liší – 
pro menší vozidla je 3,4 m, pro větší 4,5 m. Dispozice je přizpůsobena provozním 
požadavkům, většina prostor jsou halové prostory – garáže, opravárenské stání, 
sklady apod., dále též pobytové prostory se zázemím směny. Část objektů je 
charakteru přístřešků. Všechny objekty budou mít jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukci - sloupy z válcovaných profilů v obdélníkovém rastru ponesou průvlaky a 
střešní nosníky, horizontálním nosným prvkem budou trapézové plechy. Konstrukce 
budou zavětrovány příhradovými ztužidly nebo zkříženými táhly (přístřešky). Objekty 
budou s lehkým obvodovým pláštěm  který bude v malém rozsahu s okny (kancelářské 
prostory apod.). a střešními světlíky (opravářský provoz). U obvodového pláště budou 
dodrženy všechny tepelně technické požadavky na tyto konstrukce. Střechy jsou 
navrženy jako ploché resp. pultové u přístřešků. Střešní plášť je tvořen trapézovými 
plechy uloženými na příhradové nosníky, tepelnou izolací z minerálních vláken a 
povlakovou krytinou. Podlahy v halách budou charakteru betonových vozovek - 
betonová deska z drátkobetonu, spádovaná do bezodtokové jímky. Podlaha je tepelně 
izolována, je opatřena hydroizolací s odolností proti ropným produktům. Podlahu 
v přístřešcích bude tvořit betonová vozovka.  Založení objektů je na základových 
železobetonových patkách, pod nosnými zdmi budou základové pasy. SO 11 se 
skládá z následujících objektů: 
SO 11.1 Provozní objekt, garáže 

Půdorysné rozměry objektu jsou 21,4 x 55 m. Do objektu je zavedena vodovodní 
přípojka, objekt je napojen na splaškovou a dešťovou kanalizaci. V objektu bude 
zřízena kotelna, ve které budou osazeny kotle na zemní plyn. Kotelna bude zajišťovat 
dodávky tepla pro vytápění objektu (administrativní část a sociální zázemí teplovodní, 
garáže teplovzdušné) a pro ohřev TUV. Kotelna bude zajišťovat dodávky tepla i do SO 
11.2. Celkový výkon kotelny je 350 kW. V kotelně budou osazeny dvě kotlové jednotky 
o výkonu 2 x 175 kW. Kotle budou v provedení s nízko emisními přetlakovými hořáky 
na spalování zemního plynu seřízeným na maximální výkon kotle. Kotelna bude 
vybavena okruhy měření a regulace pro automatický provoz s občasným dohledem 
obsluhy. Celková roční spotřeba zemního plynu se předpokládá ve výši cca 92 000 m3. 
Odtah spalin každého kotle je proveden samostatným kouřovodem cca DN 250 
zaústěným do třísložkového přetlakového komínu cca DN 250. Účinná výška komínu 
je cca 5 m. V objektu bude zajišťována údržba a oprava mobilní techniky údržby ploch. 
Pro tuto činnost jsou navrženy 2 boxy, vybavené montážní jámou s kanálovým 
zvedákem. Ve vybavení bude zařízení pro kontrolu, drobnou údržbu, mazání, 
doplňování provozních hmot a dobíjení akumulátorů vozidel. K dispozici budou 
zásuvky el. energie, zdroj stlačeného vzduchu, zařízení pro odsávání výfukových 
plynů. 
SO 11.2 Garáže velké techniky s mycím boxem 

Půdorysné rozměry objektu jsou 26,2 x 54,4 m. Do objektu je zavedena vodovodní 
přípojka, objekt je napojen na splaškovou a dešťovou kanalizaci. V objektu je 
umístěna myčka nákladních automobilů, prostor mytí bude odvodněn odděleným 
systémem kanalizace na vlastní ČOV. Z myčky bude napojen pouze přepad vyčištěné 
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vody do splaškové kanalizace. Objekt SO 11.2 bude napojen na kotelnu SO11.1 
podzemními bezkanálovými rozvody tepla. Mytí vozidel se provádí ručně, za použití 
vysokotlakého horkovodního mycího agregátu. Veškeré odpadní vody včetně 
splachovaných látek ve formě emulgovaných či neemulgovaných roztoků a 
mechanických nečistot budou přes štěrbinový žlab svedeny do podzemní 
sedimentační jímky o objemu 20 m3 a čištěny v chemické čistírně technologických vod. 
Do tohoto systému odpadních vod budou též v určeném místě v hale vypouštěny 
odpadní produkty z podlahových mycích strojů. Množství odpadních vod je dáno 
množstvím vody pro mytí tj.cca 400 l/hod,2000 l/den. V čistírně bude voda  vyčištěna 
na hodnoty dané kanalizačním řádem a vypouštěna do  stávajícího letištního 
kanalizačního systému. Bližší specifikace čistírny je uvedena v kapitole B.III.2 
oznámení.  
SO 11.3 Přístřešek pro MT – malý 

Půdorysné rozměry objektu jsou 30,8 x 10 m. Srážkové vody ze střechy jsou svedeny 
do dešťové kanalizace. Do objektu není zavedena vodovodní přípojka, objekt není 
vytápěn. 
SO 11.4 Přístřešek pro MT – velký 

Půdorysné rozměry objektu jsou 68,3 m x 10 m. Srážkové vody ze střechy jsou 
svedeny do dešťové kanalizace. Do objektu není zavedena vodovodní přípojka, objekt 
není vytápěn. 
SO 11.5 ČS PHM 

Objekt slouží pro doplňování mobilní techniky letiště pohonnými hmotami. 
Předpokládá se instalace nadzemní dělené dvouplášťové nádrže (10 + 5 m3) na 
motorovou naftu a benzin NATURAL 95. Čerpací stanice pohonných hmot bude 
neveřejná, bude sloužit pouze pro doplňování mobilní techniky údržby ploch a 
technické obsluhy letadel. Předpokládá se bezobslužný systém výdeje přes kartový 
systém ( bezkontaktní čipové karty). Je navržena kompletní typová dodávka ČS PHM 
s jedním výdejním stojanem pro naftu a jedním výdejním stojanem pro benzin. Stáčecí 
místo je otevřený zastřešený prostor zahrnující plochu určenou pro manipulaci včetně 
výdejního zařízení. Konstrukce přestřešení je ocelová půdorysně velikosti 10 x 9,5 m, 
s minimální podjezdnou výškou 4,5 m.  Čerpací stanice bude jako nadzemní umístěna 
na betonové venkovní ploše. Celá plocha pod zastřešením je navržena jako 
nepropustná, odolná proti působení ropných látek a vyspádována do bezodtoké 
havarijní jímky – dvouplášťová úkapová podzemní nádrž o objemu 10 m3.  Jak 
skladovací nádrž tak i havarijní nádrž budou dodány jako dvouplášťové s nepřetržitou 
indikací stavu meziplášťového prostoru. K dispozici bude i souprava na okamžitou 
dekontaminaci ploch v případě úniku ropných látek. Dešťová kanalizace odvádí 
srážkové vody z přestřešení stáčecí plochy. Kapalina z havarijní jímky, která může 
obsahovat ropné látky, bude dle potřeby odvážena na ČOV.  
SO 11.6 Odpadové hospodářství autoparku 

Přízemní zastřešený objekt o půdorysných rozměrech cca 5 x 4,5 metrů. Stavebně 
jednoduchý objekt s ocelovou konstrukcí. Obvodové stěny budou zajišťovat pohledové 
krytí. Podlahy objektu budou vodohospodářsky zabezpečeny proti látkám 
nebezpečným vodám. Vnitřní členění objektu bude provedeno v dalších stupních 
projektové přípravy v návaznosti na bližší specifikaci druhů shromažďovaných odpadů. 
V části objektu budou odděleně shromažďovány i odpady kategorie „nebezpečný 
odpad“, vznikající při provozu autoparku.  
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SO 12  Vrátnice 

Vrátnice je umístěna na vjezdu do letištní plochy, mezi objektem terminálu a objekty 
autoparku. Přes vrátnici bude vstup části zaměstnanců letiště, vjezd služebních 
vozidel, vozidel zásobování apod. Půdorysné rozměry objektu jsou 11,75 x 11,5 metrů, 
střecha vytváří přestřešení na rozměry cca 14,6 x 14 metrů  pro kontrolu vozidel při 
vjezdu a výjezdu. SO 12 je jednopodlažní zděný objekt založený na základových 
betonových pasech v minimální nezámrzné hloubce. Obvodové zdivo bude cihelné a 
bude splňovat požadavky tepelné ochrany budov, nosné vnitřní stěny a vnitřní příčky 
budou rovněž cihelné. Horizontální prvky (stropy, nadpraží) ze zabetonovaných 
keramických nebo ocelových nosníků, s povlakovou krytinou v mírném spádu 
k vnitřním vpustím. Podlahy budou převážně z  nášlapnou vrstvou z keramické 
protiskluzové dlažby s ohledem na charakter provozu. Krytina střechy bude 
z trapézového plechu s mírným spádem ke střednímu žlabu. Konstrukce přístřešku je 
žárově zinkovaná. Ostatní prvky budou chráněny nátěrem.  Do objektu je zavedena 
vodovodní přípojka, objekt je napojen na splaškovou a dešťovou kanalizaci. Zdrojem 
tepla pro vytápění je nástěnný turbokotel o výkonu cca 20 kW na zemní plyn. Roční 
spotřeba zemního plynu je cca 6 000 m3/rok.  
SO 13  Oplocení 

Účelem stavby je zajistit oddělení prostoru letiště od okolního veřejného prostoru a 
zamezuje náhodnému i nežádoucímu vstupu do prostoru letiště, a to jak osob, tak 
zvířat. Navržený úsek nového oplocení se v budoucnu stane součástí hranice 
bezpečnostní zóny (SRA). Parametry oplocení: celková výška oplocení minimálně 2,3 
m, pletivo, podhrabová betonová deska, jednostranný bavolet se třemi řadami 
ostnatého drátu. 
SO 14  Městský mobiliář 

V rámci SO 14 budou v dalším projektovém stupni navrženy ve spolupráci 
s architektem prvky městského mobiliáře: 
§ sloupky pevné / odnímatelné / zasouvací 
§ lavičky 
§ koše 
§ billboardy 
§ stromové mříže 
§ stojany na kola 
§ závory u vrátnice 
§ silniční blokovače 

SO 15  Odpadové hospodářství terminálu 

Přízemní zastřešený objekt o půdorysných rozměrech cca 9 x 5 metrů. Stavebně 
jednoduchý objekt s ocelovou konstrukcí. Obvodové stěny budou zajišťovat pohledové 
krytí. Podlahy objektu budou vodohospodářsky zabezpečeny proti látkám 
nebezpečným vodám. Vnitřní členění objektu bude provedeno v dalších stupních 
projektové přípravy v návaznosti na bližší specifikaci druhů shromažďovaných odpadů. 
V části objektu budou odděleně shromažďovány i odpady kategorie „nebezpečný 
odpad“, vznikající při provozu terminálu.  

SO 20   Trafostanice 35/0,4 kV (stavební část) 

Objekt hlavní trafostanice s náhradním zdrojem bude umístěn v blízkosti terminálu. 
Jedná se o jednopodlažní zděný objekt založený na základových betonových pasech. 
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Půdorysné rozměry objektu jsou 11,4 x 16,9 m. Úroveň podlahy s venkovní rampou je 
cca 1 m nad přístupovou komunikací, pod konstrukcí podlahy VN rozvoden a NN 
rozvoden je kabelový prostor výšky min. 0,8m.  Obvodové zdivo, nosné vnitřní stěny a 
vnitřní příčky budou cihelné. Horizontální prvky (stropy, nadpraží) ze zabetonovaných 
keramických nebo ocelových nosníků, s povlakovou krytinou v mírném spádu 
k vnitřním vpustím. 

SO 21  Vodovod 

Stávající areál civilního letiště je v současné době napojen na původní vodovodní 
rozvody vojenského letiště. Vzhledem k nutnosti úplného odpojení civilní části od 
vojenské části bude toto napojení zrušeno a bude vybudováno nové samostatné 
napojení civilního letiště na veřejnou vodovodní síť. Na tento nový rozvod budou 
napojeny i stávající objekty civilního letiště, které zůstanou zachovány. 
SO 21.1 Veřejný vodovod 

V rámci záměru je navržen nový veřejný vodovodní řad "V1" (průměr 160 mm) v 
celkové délce cca 1 660 m. Tento nový vodovod bude napojen na stávající vodovodní 
řad PVC o průměru 225 mm v Pražské ulici, v prostoru nově navržené okružní 
křižovatky u stávající ČS PHM. Dle požadavku VaK Pardubice bude vodovodní řad 
"V1" zaokruhován. Navržený vodovodní řad "V1" je veden v nové příjezdové 
komunikaci k letišti a jsou na něm ve výškových lomech navrženy podzemní hydranty 
pro odkalení a odvzdušnění potrubí, které mohou sloužit i pro požární účely. Z 
vodovodu bude napojeno celkem 5 vodovodních přípojek (SO 21.2), čtyři pro 
přepojení stávajících objektů správy letiště a jedna pro areál nového terminálu. 
Přípojky budou napojeny přes šoupě se zemní soupravou, vodoměrná souprava 
(fakturační) bude osazena ve vodoměrné šachtě. V prostoru mostu přes Bylanku bude 
vodovodní potrubí zavěšeno pod mostovkou, potrubí bude opatřeno tepelnou izolací. 
Vodovodní přípojky pro stávající objekty správy letiště budou za vodoměrnou šachtou 
přepojeny na stávající přívodní potrubí do objektů. Potrubí DN 80 -100 slouží k 
zásobování objektů pitnou vodou a k požárnímu zabezpečení.  Přípojka č. 5 pro nový 
terminál slouží k zásobování pitnou vodou a požární zabezpečení celého areálu 
nového terminálu letiště. Vodovodní přípojka DN125 bude ukončena vodoměrnou 
šachtou u hranice areálu. Z vodoměrné šachty je již veden areálový vodovod (SO 
21.3) k jednotlivým objektům. 

SO 21.2 Vodovodní přípojky 

Přípojka č. 1 
Přípojka slouží pro napojení stávajícího administrativního objektu na pozemku č. 911. 
PE potrubí o průměru 90 mm v délce 11 m je zakončeno vodoměrnou šachtou 
v zelené ploše u parkoviště. Od vodoměrné šachty bude vedena přípojka k objektu 
v délce cca 40 m a před objektem se potrubí přepojí na stávající přívod do budovy. 
Přípojka zajišťuje zásobování objektu pitnou vodou a požární zabezpečení vnitřními 
hydranty.  
Přípojka č. 2 
Přípojka slouží pro napojení stávajícího objektu Kašparův hangár na pozemku č. 912, 
který dnes slouží jako odletová hala. PE potrubí o průměru 90 mm v délce 14 m je 
zakončeno vodoměrnou šachtou v zelené ploše u komunikace. Od vodoměrné šachty 
bude vedena přípojka k objektu v délce cca 23 m a před objektem se potrubí přepojí 
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na stávající přívod do budovy. Přípojka zajišťuje zásobování objektu pitnou vodou a 
požární zabezpečení vnitřními hydranty.  
Přípojka č. 3 
Přípojka slouží pro napojení stávajícího objektu kuchyně „CH“ na pozemku č.915. Do 
budoucna bude objekt využíván jako skladový. PE potrubí o průměru 63 mm v délce 9 
m je zakončeno vodoměrnou šachtou v zelené ploše u komunikace. Od vodoměrné 
šachty bude vedena přípojka k objektu v délce cca 64 m a před objektem se potrubí 
přepojí na stávající přívod do budovy. Přípojka zajišťuje zásobování objektu pitnou 
vodou a požární zabezpečení vnitřními hydranty. 
Přípojka č. 4 
Přípojka slouží pro napojení stávajícího areálového vodovodu, který zásobuje dočasné 
objekty na pozemcích č. 914, 922, 925, 926, 927, 982. Objekty jsou v nájmu Armády 
České republiky do roku 2014 a do budoucna se počítá s jejich likvidací. PE potrubí o 
průměru 90 mm v délce 4 m je zakončeno vodoměrnou šachtou v zelené ploše u 
komunikace. Za vodoměrnou šachtou se potrubí přepojí na stávající vodovodní rozvod 
v areálu. Přípojka zajišťuje zásobování objektů pitnou vodou a požární zabezpečení 
vnitřními hydranty. 
Přípojka č. 5 
Přípojka slouží k zásobování pitnou vodou a požárnímu zabezpečení nově 
budovaných objektů. Vodovodní přípojka DN 125 v délce 4 m bude ukončena 
vodoměrnou šachtou v zeleném pásu u hranice areálu. Z vodoměrné šachty je veden 
areálový vodovod PE o průměru 125 k objektům (SO 21.3).  
SO 21.3 Areálový vodovod 

Z vodoměrné šachty přípojky č.5 je veden areálový vodovod k objektům Terminálu 
(SO 10), Vrátnice (SO 12),  Provozní objekt a garáže (SO 11.1) a Garáže velké 
techniky s mycím boxem (SO 11.2). Na areálovém vodovodu jsou dle požadavků 
požárního specialisty navrženy nadzemní požární hydranty pro venkovní požární 
zásah. Vodovod je veden převážně ve zpevněných plochách komunikací a chodníků. 

SO 22  Plynovod STL 

Stávající civilní část letiště není napojena na rozvod zemního plynu. V rámci záměru je 
proto řešen nový přívod zemního plynu a jeho následný rozvod jak k novým objektům, 
tak i ke stávajícím objektům, které budou i nadále využívány pro provoz civilního 
letiště. Navrhované plynovody jsou kapacitně řešeny tak, aby zajistili i budoucí rozvoj 
civilní části areálu letiště. 
SO 22.1 Plynovod a přípojky – veřejná část 

Napojení na veřejnou plynovodní síť bude provedeno přes stávající RS VTL/STL 
Popkovice, která se nalézá severně od pozemků stavby za vodotečí Bylanka. Tato RS 
je v současnosti kapacitně plně vytížena a bude nutná její rekonstrukce. Tato investice 
bude investičně zajištěna ze strany VČP Net, s.r.o. Trasy plynovodů budou vedeny 
v budoucích komunikacích v souběhu s navrhovanými trasami dalších inženýrských 
sítí. Plynovody budou přitom vedeny převážně v souběhu s vodovodními řady, při 
dodržení minimální vzdáleností mezi povrchy potrubí. Hlavní řad P1 – D 110 bude 
z místa napojení z RS Popkovice přiveden k vodoteči Bylanka. Vodoteč podejde 
řízeným protlakem D 160 o délce cca 18 m. Řad bude přiveden ke kruhového objezdu, 
kde bude vysazena odbočka P2 – D 63 západním směrem k napojení provozního 
objektu a dále přípojka pro napojení objektu vrátnice. Řad D 110 bude pokračovat 
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v nové komunikaci až na východní okraj areálu, kde bude ukončen a budou z něj 
vysazeny dva krátké řady P3 – D 63 a P4 – D 63, které budou zásobovat objekt 
administrativy, Kašparův hangár a objekt CH. Délka plynovodu D 110 je cca 880 m, 
celková délka přípojek D 63 je cca 270 m.  
V rámci záměru budou na dodávku zemního plynu napojeny následující objekty: 
§ Terminál (SO 10) 
§ Provozní objekt, garáže (SO 11.1) 
§ Vrátnice (SO 12) 
§ Administrativní objekt (č.911) 
§ Objekt CH (č.915) 
§ Objekt Kašparův hangár (č.912) 

SO 22.2 Plynovod areálový 

V rámci SO 22.2 budou zřízeny areálové části plynovodních přípojek k provoznímu 
objektu (SO 11.1) a vrátnici (SO 12). Tyto areálové přípojky budou napojeny na HUP 
veřejných částí přípojek.  

SO 23  Kanalizace dešťová 

Stávající areál civilní části letiště je v současné době odvodněn společně s vojenskou 
částí letiště jednotnou kanalizací DN 500 do veřejné stoky 700/1050 v Pražské ulici. 
Stávající kanalizace byla nedávno kompletně vyčištěna, v napojení na stoku je však 
negativní výškový stupeň cca 100 mm. Do budoucna se počítá s rekonstrukcí tohoto 
úseku kanalizace. Veřejná stoka 700/1050 má minimální spád a její kapacita je téměř 
bez další rezervy. Pro možné napojení nových srážkových vod do veřejné kanalizace 
a do vodoteče Bylanky byly správcem kanalizace (VaK Pardubice a.s.), resp. 
správcem povodí stanoveny následující limitní průtoky: 
Ø Do Bylanky          270 l/s 
Ø Do jednotné kanalizace DN 400 v Žižkově ulici     50 l/s 
Ø Do jednotné kanalizace 700/1050 v Pražské ulici       40 l/s 
Dodržení těchto průtoků lze dosáhnout pouze výstavbou retencí. 
Západní část území tvoří dnes zeleň s menšími zpevněnými plochami a není dnes 
odkanalizována. 
SO 23.1 Dešťová kanalizace v příjezdové komunikaci 

Východní část komunikace, od navržené okružní křižovatky u terminálu až po nové 
napojení na Pražskou ulici, bude odvodněna do stávající jednotné kanalizace DN 500. 
Nová dešťová stoka D.1 (DN 300 - 500) v délce cca 550 m je vedena v ose 
komunikace ve sklonu 3 ‰ a jsou do ní napojeny dešťové vpusti. Stoka je 
dimenzována se 100 % rezervou pro výhledové napojení přilehlých ploch, určených 
pro další urbanizaci území. Vzhledem k stanovenému limitu pro vypouštěné množství 
40 l/s je koncový úsek navržen jako retenční stoka DN 1400 mm v délce 100 m 
s řízeným odtokem. V regulační šachtě na konci retence bude osazen škrtící ventil, 
který se nastaví na požadovanou hodnotu odtoku.   
Západní část komunikace, od navržené okružní křižovatky u terminálu až po most přes 
Bylanku, bude odvodněna společně se zpevněnými plochami autoparku letiště do 
Bylanky. Nová dešťová stoka D.2 (DN 300) v délce cca 370 m bude vedena v ose 
komunikace ve sklonu 8-10 ‰ a jsou do ní napojeny dešťové vpusti. Stoka je svedena 
do areálu autoparku, kde je společně s kanalizací areálu zaústěna do podzemní 
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retenční nádrže RN1 (viz SO 23.2 Areálová dešťová kanalizace) s regulovaným 
odtokem. 

SO 23.2 Dešťová kanalizace areálová 

Území v prostoru navrženého areálu nového terminálu tvoří dnes zeleň s menšími 
zpevněnými plochami a není odkanalizováno. V areálu letiště vznikají tyto srážkové 
vody: 
Ø čisté srážkové vody ze střech objektů a čistých zpevněných ploch 
Ø srážkové vody z parkovišť a manipulačních ploch s rizikem znečištění ropnými látkami 
Ø srážkové vody z letištních ploch kontaminované v zimním období použitím rozmrazovacích 

prostředků 
Ø srážkové vody z ploch určených v zimním období k rozmrazování letadel 
Ø vody ze stáčecích míst pohonných hmot pod přestřešením 

Kanalizace srážkových vod ze střech a zpevněných ploch komunikací a parkovišť 
Kanalizace, která odvodňuje střechy objektů areálu a zpevněné plochy, bude po 
dohodě se správcem toku (resp. nadřízeným orgánem – Povodí Labe a.s.) svedena do 
vodoteče Bylanka. Čisté srážkové vody ze střech objektů a nekontaminovaných 
zpevněných ploch budou odvodněny do kanalizace přímo, srážkové vody ze 
zpevněných ploch parkovišť osobních automobilů, autobusů a ploch s rizikem 
znečištění ropnými produkty budou předčištěny v odlučovačích ropných látek. 
Vzhledem k množství srážkových vod a stanovenému limitu vypouštěného množství 
do Bylanky, byly na dešťové kanalizaci navrženy retenční nádrže z plastových bloků 
Nidaplast. 
Prostor autoparku je odvodněn společně s přilehlou příjezdovou komunikací (stoka 
D.2) do Bylanky, výústní objekt 1. Pro předčištění vod z komunikací s rizikem 
znečištění úkapy ropných produktů je navržen odlučovač ropných látek se sorpčním 
filtrem ORL 1 (Q=50 l/s). Srážkové vody jsou svedeny do retenční nádrže RN 1 o 
objemu V = 112 m3, ze které je řízený odtok Q = 100 l/s odveden do vodoteče. 
Západní polovina střechy budovy terminálu, přilehlé parkoviště pro 41 osobních 
automobilů a zpevněné plochy v okolí jsou odvodněny do Bylanky. Nová dešťová 
stoka D.4.1 (DN 200 - 300) v celkové délce cca 220 m je vedena podél objektu 
terminálu na sever, napojuje se do ní stoka D.4.2, která odvodňuje parkoviště a 
přilehlé komunikace. Kanalizace se sklonem cca 10 ‰ napojuje dvě dešťové přípojky 
terminálu a vpusti ze zpevněných ploch. V prostoru parkoviště u příjezdové 
komunikace je navržena retenční nádrž RN 2 o objemu V = 60 m3, ze které je řízený 
odtok Q = 60 l/s odveden do vodoteče. Vzhledem k výškovým poměrům území bude 
nutno vody čerpat, za retenční nádrží je osazena podzemní čerpací šachta (ČSD1), 
z které je veden výtlak do uklidňovací šachty a gravitační stoka k výústnímu objektu 
č.2 do Bylanky. Pro předčištění vod z parkoviště a přilehlé komunikace je navržen 
odlučovač ropných látek se sorpčním filtrem ORL 2 (Q = 20 l/s). 
Východní polovina střechy budovy terminálu, přilehlá komunikace s parkovištěm pro 
krátkodobé stání u haly, hlavní parkoviště pro 108 osobních automobilů, příjezdová 
komunikace s parkováním pro 8 autobusů a zpevněné plochy v okolí jsou odvodněny 
do Bylanky. Nová dešťová stoka D.3.1 (DN 200 - 300), která odvodňuje dvě dešťové 
přípojky terminálu, v celkové délce cca 70 m je vedena podél objektu terminálu na 
sever. Napojují se do ní stoky D.3.2, D.3.3 a D.3.4, které odvodňují parkoviště a 
přilehlé komunikace. V prostoru zelené plochy u parkoviště je navržena retenční 
nádrže RN 3 o objemu V = 80 m3, z které je řízený odtok Q = 75 l/s odveden do 
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vodoteče. Vzhledem k výškovým poměrům území bude nutno vody čerpat, za retenční 
nádrží je osazena podzemní čerpací šachta (ČSD2), z které je veden výtlak do 
uklidňovací šachty a gravitační stoka k výústnímu objektu č.2 do Bylanky (společná i 
pro ČSD1). Pro předčištění vod z parkovišť je navržen odlučovač ropných látek se 
sorpčním filtrem ORL 3 (Q = 80 l/s). 
Kanalizace kontaminovaná rozmrazovacími prostředky 
Kanalizace, která odvodňuje letištní plochy, ošetřované v zimním období 
rozmrazovacími prostředky a plochy, kde se provádí rozmrazování letadel, bude 
zavedena do jednotné veřejné kanalizace v Žižkově ulici. Vzhledem k limitu 
vypouštěného množství, stanoveného správcem kanalizace na 50 l/s, je v prostoru 
zeleně u okružní křižovatky navržena podzemní retence RN4 o objemu V = 228 m3.  
Nová dešťová stoka D.5 (DN 400 - 500) v délce cca 450 m je vedena v manipulační 
zpevněné ploše ve sklonu 4 - 6 ‰ a jsou do ní napojeny dešťové štěrbinové vpusti. Za 
retenční nádrží, tvořenou podzemními plastovými bloky Nidaplast, je osazena 
podzemní čerpací stanice ČSD3. Z ní je veden dešťový výtlak pod Bylankou a dále 
Žižkovou ulicí až za křižovatku s ulicí Pražskou, kde se napojí přes novou uklidňovací 
šachtu do stávající jednotné stoky DN 600.  Kromě odvodnění nových ploch bude 
řešena i dílčí úprava stávajícího odvodnění letištních ploch. Část stávající odstavné 
plochy (cca 900 m2), která navazuje na pojezdovou dráhu a rozšiřuje se k novému 
objektu terminálu, bude přespádována a odvodněna společně s novou plochou do 
nově navržené dešťové kanalizace, kde je s ní již objemově počítáno. Stávající 
pojezdová dráha TWY C se proti stávajícímu stavu rozšiřuje a bude doplněna o lokální 
odvodnění, které se napojí do stávajícího systému dešťové kanalizace letiště. Celkově 
se odtoky do stávající kanalizace těmito úpravami nezvýší, ale naopak dojde 
k mírnému snížení. 
Čerpací stanice 
Čerpací stanice jsou navrženy podzemní, typové, v plastovém dvouplášťovém 
provedení. Budou vždy vybaveny dvojicí čerpadel s automatickým spínáním, střídáním 
čerpadel a záskokem. Poruchové stavy budou přenášeny na centrální dispečink. 
Retenční nádrže 
Pro zabezpečení stanovených průtoků jsou navrženy následující retenční kapacity: 
§ Na odtoku do Bylanky tři retenční nádrže o objemech112, 60 a 80 m3   
§ Na odtoku do kanalizace DN 400 v Žižkově ulici retence o objemu 216 m3 
§ Na odtoku do kanalizace 700/1050 v Pražské ulici retence o objemu 144 m3  

Výústní objekty 
Výústní objekty do Bylanky budou betonové konstrukce, navržené tak, aby nezužovaly 
profil toku. Dno vodoteče bude zpevněno dlažbou 5 m nad a 10 m pod vyústěním. 
Zpevnění bude ukončeno betonovým prahem. 
Materiál kanalizace 
Areálová kanalizace je navržena z kanalizačního PVC, třída pevnosti SN4 a SN8. 
Potrubí bude kladeno na pískové lože, obsypáno pískem, zásypy štěrkopískem 
hutněné po vrstvách. Kanalizační šachty z betonových skruží typové s plnými 
litinovými poklopy tř. D 400. 



 Odbavovací terminál s parkovacími a zpevněnými plochami  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

 32 

SO 23.3 Kanalizační dešťový výtlak 

Pro odvodnění srážkových vod z letištní plochy nového terminálu byl správcem 
kanalizace určen napojovací bod v  šachtě č.28 jednotné kanalizace DN 600 v Žižkově 
ulici. Z čerpací stanice ČSD3 v areálu letiště bude veden kanalizační výtlak DN 200 
pod příjezdovou komunikací a pod tokem Bylanky do ulice Žižkova. Zde se napojí do 
šachty č. 28 za křižovatkou s Pražskou ulicí na stávající kanalizaci. Napojení se 
provede přes novou uklidňovací šachtu. Kanalizační výtlak je navržen z tlakového PE 
potrubí, které bude položeno na pískové lože a obsypáno pískem. Podrobnější údaje o 
odvodu srážkových vod, včetně bilancí a hydrotechnických výpočtů jsou uvedeny 
v kapitole B.II.3. oznámení. 

SO 24  Kanalizace splašková 

Stávající areál civilní části letiště je v současné době odvodněn společně s vojenskou 
částí letiště jednotnou kanalizací DN 500 do veřejné stoky 700/1050 v Pražské ulici. 
Stávající kanalizace byla nedávno kompletně vyčištěna, v napojení na stoku je však 
negativní výškový stupeň cca 100 mm. Do budoucna se počítá s rekonstrukcí tohoto 
úseku kanalizace. 
SO 24.1 Kanalizace splašková areálová 

Stávající objekty ve východní části letiště zůstanou napojeny beze změny. Nové 
objekty letiště v prostoru terminálu budou napojeny do stávající jednotné veřejné 
kanalizace v Žižkově ulici. Nová areálová splašková kanalizace odvádí splaškové vody 
z objektu Terminálu (SO 10), vrátnice (SO 12), z Provozního objektu a garáží (SO 
11.1) a z objektu Garáže velké techniky s mycím boxem (SO 11.2). Všechny odpadní 
vody splňují svým složením podmínky znečištění dle kanalizačního řádu města 
Pardubic. Vody z mycího boxu budou čištěny ve vlastní ČOV a do kanalizace se 
budou vypouštět přepadem z ČOV.  
Navržená splašková stoka S.1 (DN 200) v délce cca 200 m je vedena z autoparku 
v komunikaci k objektu terminálu, kde se do ní napojí přípojka z terminálu. Vzhledem 
k výškovým poměrům území je splašková kanalizace svedena do podzemní čerpací 
stanice (ČSS1) umístěné v zeleni vedle trafostanice. Z ní pak bude veden výtlak (SO 
24.2) do koncové šachty veřejné kanalizace v Žižkově ulici za lávkou přes Bylanku. 
Čerpací stanice je navržena podzemní, typová, v plastovém dvouplášťovém 
provedení. Bude vybavena dvojicí čerpadel s automatickým spínáním, střídáním 
čerpadel a záskokem. Poruchové stavy budou přenášeny na centrální dispečink. 
Areálová kanalizace je navržena z kanalizačního PVC, třída pevnosti SN4 a SN8. 
Potrubí bude kladeno na pískové lože, obsypáno pískem, zásypy štěrkopískem 
hutněné po vrstvách. Kanalizační šachty z betonových skruží typové s plnými 
litinovými poklopy tř. D 400. 

SO 24.2 Kanalizační splaškový výtlak 

Pro odvod splaškových vod z nového terminálu byl správcem kanalizace určen 
napojovací bod v koncové šachtě jednotné kanalizace DN 400 v Žižkově ulici za 
Bylankou. Z čerpací stanice v areálu letiště bude veden kanalizační výtlak pod 
příjezdovou komunikací a pod tokem Bylanky do ulice Žižkova. Zde se napojí do 
koncové šachty č. 33 na stávající kanalizaci. Napojení se provede přes novou 
uklidňovací šachtu. Kanalizační výtlak je navržen z tlakového PE potrubí tlakové řady 
PN 10, potrubí bude položeno na pískové lože a obsypáno pískem. Zásyp rýhy je 
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štěrkopískem, hutněným po vrstvách. Podchod pod vodotečí bude řešen 
bezvýkopovou metodou. Podrobnější údaje o splaškové kanalizaci, včetně 
předpokládané produkce splaškových vod z jednotlivých objektů jsou uvedeny 
v kapitole B.III.2. oznámení. 

SO 25  Kabelové rozvody NN 

V rámci tohoto SO budou řešeny přívody sítě NN pro nově budované objekty. Jedná 
se o napojení objektu terminálu, areálu autoparku, přečerpávacích stanic dešťových a 
splaškových vod, závlahového zařízení, přístřešku odpadového hospodářství 
terminálu a vrátnice. Všechny přípojky budou vedeny z nové trafostanice TS1, 
z rozvodny NN. Trasy kabelů jsou vedeny částečně ve volném terénu, částečně 
v nově budovaných chodnících. Podchody pod komunikacemi budou provedeny 
v kabelových chráničkách vybudovaných v rámci stavby komunikací.  Součástí tohoto 
SO je i přepojení napájení stávajících objektů EBA.  

SO 26  Rozvody 35 kV 

SO 26.1 Rozvody 35 kV v majetku ČEZ 

Pro napájení nově řešeného areálu budou vybudovány dvě trafostanice. Vstupní 
trafostanice TS1 umístěná u objektu nového terminálu a podružná trafostanice TS2 
umístěná v prostoru původního sportovního areálu. Vstupní trafostanice TS1 bude dle 
vyjádření ČEZ napojena dvojitým kabelovým vedením v hladině 35 kV. Nové kabelové 
vedení bude na stávající zařízení distribuční sítě napojeno na stožáru č.15 (poslední 
sloup vedení před stávající HTS). Nová transformační stanice TS1 bude napojena 
jedním kabelovým vedením z linky VN č.816 a druhým z linky VN č.962. Kabelová 
vedení budou v majetku ČEZ distribuce. Kabelové vedení bude ukončeno ve vstupní 
trafostanici TS1 v místnosti vyhrazené pro VN rozvaděč v majetku ČEZ.  Trasa kabelů 
je vedena částečně ve volném terénu, částečně v nově budovaných chodnících. 
Podchody pod komunikacemi budou provedeny v kabelových chráničkách 
vybudovaných v rámci stavby komunikací. Přechod přes Bylanku bude proveden 
v konstrukci nově budovaného mostu, v připravených chráničkách. 
SO 26.2 Rozvody 35 kV v majetku EBA 

Napojení podružné trafostanice TS2 umístěné v prostoru bývalého sportovního areálu 
bude provedeno novou kabelovou smyčkou v hladině 35 kV vnitroareálového rozvodu 
VN. Kabely budou napojeny ve vstupní trafostanici TS1, v části VN rozvodny v majetku 
uživatele. Trasa kabelů je vedena částečně ve volném terénu, částečně v nově 
budovaných chodnících. Podchody pod komunikacemi budou provedeny v kabelových 
chráničkách vybudovaných v rámci stavby komunikací.  

SO 27  Osvětlení komunikací 

SO 27.1 Veřejné osvětlení 

V rámci tohoto SO bude řešeno osvětlení nových a upravovaných stávajících 
veřejných komunikací, kde osvětlovací soustava přejde do správy Služeb města 
Pardubic a.s. (SMP a.s.). Bližší údaje jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro 
územní řízení. 
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SO 27.2 Areálové osvětlení 

V rámci tohoto SO bude řešeno osvětlení komunikací areálu letiště. Osvětlovací 
soustava bude v majetku EBA. Bližší údaje jsou uvedeny v projektové dokumentaci 
pro územní řízení. 

SO 28  Kabelové rozvody sdělovací 

Areál civilního letiště bude připojen na veřejnou komunikační síť  (VKS) Telefónica O2 
Czech Republic a.s. Do objektu Terminálu bude položen metalický kabel o kapacitě 
cca 50 párů a dvě HDPE trubky 40/33 pro zafouknutí optických kabelů. Napojovací 
bod na stávající metalickou a optickou veřejnou komunikační síť  O2 bude 
v Popkovicích v ulici Žižkova poblíž č.p. 64.  Trasa kabelu bude vedena v chodnících  
nebo v zelených pásech podél chodníku. Přechody pod stávajícími komunikacemi (ul. 
Pražská a ul. Žižkova) budou řešeny řízenými podvrty. Přechod říčky Bylanka bude 
řešen v chráničce v mostovce nově navržené lávky (SO 33.2). Kabelové rozvody 
v areálu budou mít hvězdicovou topologii a budou zahrnovat rozvody pro slaboproudé 
a bezpečnostní systémy : 
§ datové a telefonní propojení objektů 
§ bezpečnostní systémy – EKV (elektronická kontrola vstupu), CCTV (kamerový 

systém), rozvody pro systém EPS (elektrická požární signalizace) a EZS (elektrická 
zabezpečovací signalizace). 

Zároveň bude provedeno i nové napojení stávajících objektů, které budou i nadále 
využívány pro provoz  civilního letiště.  

SO 30  Komunikace a zpevněné plochy 

Z hlediska silniční dopravy je areál letiště napojen výhradně na stávající silnici I/2 
Pardubice – Přelouč. Vojenská část letiště Pardubice je napojena na komunikaci I/2 v 
místě stávající vrátnice. Civilní část letiště Pardubice je napojena na silnici I/2 v 
prostoru křižovatky u ČS PHM. Tato křižovatka je v současné době neregulovaná a z 
pohledu rostoucí intenzity dopravy má nevyhovující parametry. Návrh dopravního 
napojení areálu je proveden pomocí dvou nových okružních křižovatek a to: 
§ okružní křižovatka na I/2 – západ (SO30.1) 
§ okružní křižovatka na I/2 – východ (SO 30.2) 

SO 30.1 Okružní křižovatka na I/2 – západ 

Nová okružní křižovatka je navržena v místě stávající stykové úrovňové křižovatky 
silnic I/2 (Pardubice-Přelouč) a III/32221 (směr Srnojedy). Do této křižovatky je dále 
připojena účelová komunikace – příjezd k trafostanici a k západnímu neveřejnému 
vjezdu do areálu letiště. Silnice I/2 je v místě napojení v kategorii S11,5/80 a v místě 
křižovatky není vybavena samostatnými pruhy pro odbočení. Navrhovaná malá 
okružní křižovatka (MOK) bude mít vnější průměr 36 m, šířka vozovky na okružním 
pásu bude 7 m a budou z ní vycházet 4 paprsky: 
Paprsek A - silnice I/2 směr západ (Přelouč) 
ü stávající silnice I/2 je v kategorii S11,5/80 
ü navržen dělící směrovací ostrůvek délky 16,0 m a šířky 2,5 m 
ü šířka jízdního pruhu podél směrovacího ostrůvku 3,5 m 
ü šířka vjezdu a výjezdu z/na okružní křižovatku 5,0 m 
ü poloměr připojovacích směrových oblouků R = 15,0 m 
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Paprsek B - silnice III/3221 směr sever (Srnojedy) 
ü stávající silnice III/3221 je v kategorii S7,5/50 
ü navržen dělící směrovací ostrůvek délky 3,5 m a šířky 2,0 m 
ü šířka jízdního pruhu podél směrovacího ostrůvku 3,25 m 
ü šířka vjezdu a výjezdu z/na okružní křižovatku 5,0 m 
ü poloměr připojovacích směrových oblouků R = 15,0 m 
ü souběžně s paprskem je navržena sdružená cyklistická a pěší stezka s výhledovým napojením na 

stávající cyklostezku podél areálu stadionu ploché dráhy směr Svítkov (mimo tuto stavbu) 
ü šířka stezky 3,0 m, od vozovky oddělena pásem zeleně šířky 2,0 m 

Paprsek C - silnice I/2 směr východ (Pardubice) 
ü stávající silnice I/2 je v kategorii S11,5/80 
ü navržen dělící směrovací ostrůvek délky 16,0 m a šířky 2,5 m 
ü ve vzdálenosti 5,0 m od vjezdu/výjezdu na okružní pás umístěn dělený pěší přechod 
ü šířka přechodu 4,0 m  
ü šířka jízdního pruhu podél směrovacího ostrůvku 3,5 m 
ü šířka vjezdu a výjezdu z/na okružní křižovatku 5,0 m 
ü poloměr připojovacích směrových oblouků R = 15,0 m 

Paprsek D - místní komunikace směr jih (Letiště Pardubice) 
ü jedná se o napojení nové příjezdové místní komunikace na Letiště Pardubice 
ü nová komunikace je v kategorii M9/50 
ü navržen dělící směrovací ostrůvek délky 3,5 m a šířky 2,0 m 
ü šířka jízdního pruhu podél směrovacího ostrůvku 4,0 m 
ü šířka vjezdu a výjezdu z/na okružní křižovatku 5,0 m 
ü poloměr připojovacích směrových oblouků R = 15,0 m 
ü souběžně s paprskem je navržena sdružená cyklistická a pěší stezka směr letiště 
ü šířka stezky 3,0 m 

SO 30.2 Okružní křižovatka na I/2 – východ 

Nová okružní křižovatka je navržena v místě stávající průsečné úrovňové křižovatky 
silnice I/2 (Pardubice - Přelouč), místní komunikace ulice Branecká (zapojena 
jednosměrně pouze výjezdem společně s napojením ČS PHM a místní komunikace   
ulice Pražská (směr centrum Popkovic). Silnice I/2 je v místě napojení v kategorii 
S11,5/80 a v místě křižovatky je vybavena samostatným pruhem pro odbočení vlevo 
směr ČS PHM ve směru od Přelouče a samostatným pruhem pro odbočení vlevo směr 
ulice Pražská ze směru od Pardubic. Navrhovaná malá okružní křižovatka (MOK) bude 
mít vnější průměr 36 m, šířka vozovky na okružním pásu bude 7 m a bude z ní 
vycházet celkem 6 paprsků, z nichž dva budou jednosměrné, sdružené do jednoho 
výjezdu z MOK. 
Paprsek A - silnice I/2 směr západ (Přelouč) 
ü stávající silnice I/2 je v kategorii S11,5/80 
ü navržen dělící směrovací ostrůvek délky 16,0 m a šířky 2,5 m 
ü šířka jízdního pruhu podél směrovacího ostrůvku 3,5 m 
ü šířka vjezdu a výjezdu z/na okružní křižovatku 5,0 m 
ü poloměr připojovacích směrových oblouků R = 15,0 m 
Paprsek B – účelová komunikace – vjezd do ČSPHM 
+ Paprsek C – místní komunikace směr ulice Branecká (Svítkov) 
ü stávající sdružené jednosměrné napojení 
ü napojení vjezdu do ČS PHM v šíři 10,0 m 
ü místní komunikace směr ul. Branecká je v kategorii M5,5/30 
ü poloměr připojovacího směrového oblouku R = 15,0 m (pouze výjezd) 
ü souběžně s paprskem C je navržena sdružená cyklistická a pěší stezka s napojením do 

stávajícího profilu jednosměrné ul. Branecká směr Svítkov 
ü šířka stezky 3,0 m, od vozovky oddělena pásem zeleně 
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Paprsek D - silnice I/2 směr východ (Pardubice) 
ü stávající silnice I/2 je v kategorii S11,5/80 
ü navržen dělící směrovací ostrůvek délky 16,0 m a šířky 2,5 m 
ü ve vzdálenosti 5,0 m od vjezdu/výjezdu na okružní pás umístěn dělený pěší přechod 
ü šířka přechodu 4,0 m 
ü šířka jízdního pruhu podél směrovacího ostrůvku 3,5 m 
ü šířka vjezdu a výjezdu z/na okružní křižovatku 5,0 m 
ü poloměr připojovacích směrových oblouků R = 15,0 m  
Paprsek E - místní komunikace směr jih (Letiště Pardubice) 
ü jedná se o napojení nové příjezdové místní komunikace na Letiště Pardubice 
ü nová komunikace je v kategorii M9/50 
ü navržen dělící směrovací ostrůvek délky 12,0 m a šířky 2,5 m 
ü šířka jízdního pruhu podél směrovacího ostrůvku 3,5 m 
ü šířka vjezdu a výjezdu z/na okružní křižovatku 5,0 m 
ü poloměr připojovacích směrových oblouků R = 15,0 m 
ü souběžně s paprskem je navržena sdružená cyklistická a pěší stezka směr letiště 
ü šířka stezky 3,0 m, oddělena od paprsku zeleným pásem š. 2,0 m 
Paprsek F – místní komunikace směr ulice Pražská (Popkovice centrum) 
ü jedná se o nové napojení stávající místní komunikace ul. Pražská směr Popkovice - 

centrum 
ü místní komunikace je v kategorii M7/40 
ü navržen dělící směrovací ostrůvek délky 2,0 m a šířky 2,0 m 
ü šířka vjezdu a výjezdu z/na okružní křižovatku 4,0 m 
ü poloměr připojovacích směrových oblouků R = 12,0 m 
ü ve směru paprsku je navržena sdružená cyklistická a pěší stezka směr Popkovice, 

zapojena je do profilu místní komunikace 
ü šířka stezky 3,0 m, oddělena od paprsku zeleným pásem 

SO 30.3 Příjezdová komunikace 

V současné době je do civilní části letiště pouze tzv. východní vjezd ze stávající 
průsečné úrovňové křižovatky silnice I/2 (Přelouč -Pardubice) u ČS PHM ulicí Pražská 
(směr centrum Popkovic).  
Tzv. západní příjezd do areálu ze stávající stykové úrovňové křižovatky silnic I/2 
(Přelouč-Pardubice) a III/32221 (směr Srnojedy) je neveřejný a pro cestující tudíž 
nedostupný.  
Areál civilní části letiště je dnes uzavřený a neprocházejí jím tudíž žádné pěší ani 
cyklistické trasy. Podél severní hrany ulice Pražské vede cyklistická stezka, končí však 
zhruba na úrovni Závodiště. Na západě území končí cyklistická stezka zhruba na 
úrovni stadionu ploché dráhy. Lze tedy konstatovat, že v zájmovém území nevedou 
žádné cyklostezky. 
V areálu oddělené pěší trasy nevedou. Ulice Pražská je ve východním i západním 
napojení areálu v  extravilánové úpravě bez chodníků. 
Navrhovaným řešením v rámci předkládaného záměru dojde k rozdělení zájmového 
území na část veřejnou (příjezdové komunikace, přednádraží terminálu) a část 
neveřejnou (letištní). Tyto dvě části budou od sebe odděleny oplocením (SO 13). 
Veřejná část bude na stávající městskou dopravní infrastrukturu napojena dvakrát v 
ulici Pražské (osobní i nákladní automobilová doprava, BUS zájezdové i MHD, pěší a 
cyklistická doprava) a v ulici Žižkově (pěší a cyklistická doprava). 
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Příjezdové komunikace větev 1 a 2 budou obousměrné, na ulici Pražskou budou 
napojeny dvěma okružními křižovatkami. Styk těchto dvou větví bude řešen opět 
okružní křižovatkou umístěnou severozápadně od terminálu – z této okružní křižovatky 
bude mimo větve 1 a 2 jeden paprsek veden jižním směrem (větev 4 pro zásobování 
terminálu, zaměstnance, dopravní obsluhu vjíždějící do neveřejné části letiště přes 
vrátnici) a jeden paprsek do přednádraží terminálu (větev 3). 
Jižní pruh dvoupruhové jednosměrné vozovky před Terminálem bude sloužit i pro 
krátkodobé zastavení vozidel za účelem nastoupení/vystoupení cestujících, resp. pro 
naložení/vyložení zavazadel. Pro stejné účely jsou navržena 2 stání pro zájezdové 
autobusy v parkovacím pruhu. V parkovacím pruhu při jižní hraně větve 3 je navrženo 
také 5 stání pro vozidla TAXI a dvě zastávky BUS MHD (jedna ve směru z centra, 
druhá do centra). Přesný pohyb autobusů MHD bude vyřešen v dalším stupni 
dokumentace. 
Pro zájezdové autobusy čekající delší dobu na cestující je navrženo 8 odstavných 
stání při severní hraně větve 2. 
Příjezdové komunikace  větev 1, větev 2  jsou navrženy v kategorii MO 9/50, větev 3 
pak v kategorii MO 8/30. 
Větev 1 

Větev 1 se na začátku úpravy napojuje na nově navrženou okružní křižovatku na I/2 – 
západ (SO 30.1), poté vede jižním směrem přes nový most přes Bylanku (SO 33.1), 
dále pokračuje východním směrem a napojuje se na nově navrženou okružní 
křižovatku umístěnou severozápadně od nové budovy terminálu. Celková délka větve 
1 je 741 m. Podél severovýchodní hrany větve 1 je vedená sdružená pěší a cyklistická 
stezka v šířce 3 m. Ve staničení 0,0 km – 0,350 km je přimknuta k příjezdové 
komunikaci, oddělená pouze zvýšeným obrubníkem. Ve staničení 0,250 km  - 0,741 
km je pak oddělena od příjezdové komunikace 2 m širokým zeleným pásem. V místě 
nové okružní křižovatky před budovou terminálu je sdružená pěší a cyklistická stezka 
propojena novou lávkou přes Bylanku (SO 33.2) do Žižkovy ulice, kde je ukončena na 
stávající živičné vozovce. Navržené řešení zachovává všechny stávající sjezdy. 
Větev 2 

Větev 2 se na začátku úpravy napojuje na nově navrženou okružní křižovatku na I/2 – 
východ  (SO 30.2), poté vede jižním směrem cca 120 m a dále pokračuje západním 
směrem podél hranice pozemku a napojuje se na nově navrženou okružní křižovatku 
umístěnou severozápadně od nové budovy terminálu. Celková délka větve 2 je 900 m. 
Cca v km 0,120 je navržena průsečná křižovatka, ze které jsou dvěma vjezdy 
napojeny komunikace umožňující příjezd ke stávajícím objektům. Podél 
severozápadní hrany větve 2 je vedená sdružená pěší a cyklistická stezka v šířce 3 m, 
která je oddělena od příjezdové komunikace 2 m širokým zeleným pásem. Ve 
staničení 0,715 90 km - 0,845 05 km je podél severní hrany komunikace navržen 
odstavný pruh šířky 3 m pro odstavování zájezdových autobusů. 
Větev 3 

Větev 3 se na začátku úpravy napojuje ve staničení 0,708 km na větev 2, na konci 
úpravy se napojuje na  nově navrženou okružní křižovatku umístěnou severozápadně 
od nové budovy terminálu. Celková délka větve 3 je 243 m. Podél severní hrany větve 
3 je navrženo 31 kolmých parkovacích míst pro krátkodobé stání, z nichž jsou 2 místa 
vyhrazena pro imobilní občany. Podél jižní hrany větve 3 jsou navrženy 2 zastávky pro 



 Odbavovací terminál s parkovacími a zpevněnými plochami  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

 38 

BUS MHD, 2 stání pro zájezdové autobusy a 5 stání pro vozidla TAXI. Parkoviště pro 
dlouhodobé stání (SO 30.4) je na větev 3 napojeno dvěma vjezdy a dvěma výjezdy. 
Parkoviště pro stávající objekty 

V severovýchodní části areálu po obou stranách příjezdové komunikace se nacházejí 
nově budované parkovací plochy určené pro potřeby stávajících objektů: 
administrativní objekt (poz.č.911), objekt CH (poz.č.915) a Kašparův hangár 
(poz.č.912). Podél západní hrany fasády administrativního objektu je navrženo celkem 
17 kolmých stání OA, z nichž je 1 místo vyhrazeno pro imobilní občany. Obslužná 
komunikace parkoviště je navržena v šířce 6 m. Jižně od Kašparova hangáru je 
navrženo celkem 26 kolmých stání OA, z nichž jsou 2 místa vyhrazena pro imobilní 
občany. Obslužná komunikace parkoviště je navržena v šířce 6 m a napojuje se na 
větev 1 chodníkovým přejezdem. Potřeba parkovacích stání pro objekt CH bude 
splněna vyznačením 12 parkovacích stání na stávající zpevněné ploše jižně od 
objektu. 
Okružní křižovatka před budovou terminálu 

Je navržena malá okružní křižovatka o vnějším průměru 40 m, šířka vozovky na 
okružním pásu je 7 m (doplněná o dlážděný pojížděný prstenec šířky 1 m). Středový 
ostrov je nepojížděný s navrženým zemním násypem a osázením zelení pro jeho 
zdůraznění a zamezení v průhledu MOK při zachování rozhledových poměrů. 
Křižovatka má 4 paprsky. 
Odvodnění  

Odvodnění větve 1 je ve staničení 0,0 km – 0,310 km řešeno odvedením dešťových 
vod z komunikace do přilehlého terénu, kde se bude voda zasakovat, ve staničení 
0,310 km – 0,741 km bude voda svedena kombinací podélných a příčných sklonů 
vozovky do nově navržených uličních vpustí, které budou napojeny na novou 
dešťovou kanalizaci. Odvodnění větve 2 a 3 bude řešeno odvedením dešťových vod 
z komunikace kombinací podélných a příčných sklonů vozovky do nově navržených 
uličních vpustí nebo odvodňovacích žlabů, které budou napojeny na novou dešťovou 
kanalizaci. 
SO 30.4 Parkoviště 

Parkoviště pro dlouhodobá stání je napojeno na větev 3 dvěma vjezdy a dvěma 
výjezdy. Je navrženo 77 kolmých stání, z nichž 8 je vyhrazeno pro imobilní občany. 
Pro provozní maximum 600 000 cestujících za rok se počítá s rozšířením parkoviště 
na 167 stání. Na parkovišti budou osazeny dva přístřešky pro zavazadlové vozíky. 
Parkoviště pro zaměstnance je napojeno na větev 5, je navrženo 41 kolmých stání, 
z nichž 2 jsou vyhrazena pro imobilní občany. 
SO 30.5 Areálové komunikace 

Areálové komunikace (větev 4 a 5) jsou navrženy ve veřejné části letiště, 
předpokládáme však omezení vjezdu vozidel na vozidla dopravní obsluhy 
(zaměstnanci, zásobování, odvoz odpadu). Komunikace jsou navrženy jako účelové. 
Cca v km 0,100 00 větve 4 bude oplocením (SO 13) oddělena veřejná část letiště od 
neveřejné. Brána v oplocení bude v provozní době letiště (6 – 22 hod) otevřená a 
vjezd do letištní části bude regulován závorami, mimo provozní dobu bude brána 
zavřená. Cca v km 0,068 00 větve 5 je navrženo obratiště umožňující otočení vozidel.  
Provoz v letištní, neveřejné části letiště bude regulován provozovatelem. 
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Větev 4 je napojena na okružní křižovatku (viz SO 30.3), a končí na letištní pohybové 
ploše (viz SO 40). Celková délka větve je 0,121 56 km. Komunikace je navržena šířky 
7 m, v prostoru vrátnice se komunikace rozšiřuje na 10 m (vjezd šířky 5,5 m je od 
výjezdu šířky 3,5 m oddělen ostrůvkem šířky 1 m).  
Větev 5 je napojena na větev 4 (km 0,086 71), v km 0,068 00 je navrženo obratiště 
šířky 8,0 m. Větev 5  je ukončena u služebního vchodu do terminálu. Komunikace je 
navržena šířky 6 m, od km 0,068 00 je rozšířena na 7 m. 
Komunikace v areálu autoparku svými parametry umožňují průjezd veškeré 
požadované letištní techniky a umožňují bezproblémové zajíždění techniky do garáží a 
přístřešků. Komunikace autoparku navazují na letištní pohybové plochy řešené v rámci 
SO 40. 
Dešťové vody z povrchu komunikací a chodníků budou svedeny pomocí příčných a 
podélných sklonů do systému uličních vpustí a odvodňovacích žlabů, které budou 
napojeny do nové dešťové kanalizace (SO 23). 

SO 31  Sadovnické úpravy 

Bližší popis inventarizace stromů rostoucích mimo les a navrhované řešení jsou 
souhrnně uvedeny v dalších částech oznámení a ve volné příloze č.2 (Dendrologický 
průzkum), která je součástí předkládaného oznámení. 

SO 33  Inženýrské objekty 

SO 33.1 Most přes Bylanku 

Nově navržený objekt převádí příjezdovou komunikaci (SO 30.3) přes řeku Bylanku 
v místě stávajícího objektu, který bude demolován. Mostní objekt je navržen jako 
šikmá železobetonová desková konstrukce s konzolami o jednom poli s hlubinným 
založením. Úhel křížení s vodním tokem Bylanka je asi 74,5º. Založení objektu bude 
upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace po doplnění geologického 
průzkumu. Šířkové uspořádání na mostě navazuje na šířkové uspořádání příjezdové 
komunikace s převedením trasy pěší a cyklistické stezky po pravé straně mostu. Šířka 
mezi obrubami s rozšířením v oblouku je 9,60 m, celková šířka chodníku činí 3,75 m 
včetně odstupu 0,5 m od komunikace a 0,25 m od zábradlí. Na mostě vlevo je 
osazeno zábradelní svodidlo, na pravé straně podél chodníku mostní zábradlí výšky 
1,30 m. Pro převedení kabelových vedení jsou na pravé straně v chodníku navrženy 3 
ks kabelových chrániček. Pod levou konzolou mostu jsou umístěny závěsy pro 
převedení vodovodu DN160. V celé ploše nosné konstrukce je dodržena rezerva 0,5 
m vzdálenosti výšky podhledu nosné konstrukce nad udanou hladinou Q100 = 224,84 
m n.m. 

SO 33.2 Lávka přes Bylanku 

Nově navržený objekt převádí přes řeku Bylanku pěší a cyklistickou stezku přicházející 
podél pravého břehu s napojením do ulice Žižkova. Mostní objekt je navržen jako 
kolmá železobetonová konstrukce konzolami o jednom poli. Založení objektu bude 
upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace po doplnění geologického 
průzkumu. Šířkové uspořádání na mostě navazuje na šířkové uspořádání pěší a 
cyklistické stezky. Šířka mezi zábradlími je 3,50 m včetně bezpečnostních odstupů 
0,25 m od zábradlí. Na lávce je po obou stranách osazeno mostní zábradlí výšky 1,30 
m. Pro převedení kabelových vedení je v každé konzole navržena 1 kabelová 
chránička DN 110 m. V celé délce nosné konstrukce je dodržena rezerva 0,5 m 
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vzdálenosti výšky podhledu nosné konstrukce nad udanou hladinou Q100 = 223,99 m 
n.m. 
SO 35  Protipovodňová opatření 
Na základě vyjádření Povodí Labe, s.p. ze dne 4.12.2007 (č.j.PVZ/07/39497/Ma/0) je 
součástí  objektové skladby  SO 35 Protipovodňová opatření. V rámci tohoto SO bude 
upravena niveleta pravého břehu Bylanky do výšky stávajících ochranných hrázek 
před, resp. za mostkem v říčním km 4,245 a v říčním km 3,279 bude opraven stávající 
odlehčovací objekt. 
Stávající trámový mostek bude opatrně rozebrán a znovu osazen tak, že niveleta 
mostku bude na úrovni 227,40 m n.m., tj. spodek konstrukce mostku bude min. 0,50 m 
nad hladinou stoleté vody dle výpočtu Povodí Labe, s.p. Ochranná hrázka na severu 
(vpravo po toku) bude dosypána na úroveň stávající, nesnížené hrázky. Komunikace 
navazující na mostek bude výškově upravena na novou niveletu mostku v délce cca 
8,5 m, resp. 12,0 m. Podél jihozápadní hrany upravené komunikace je navržena 
opěrná zídka výšky cca 1,0 m. Situace navrhovaného řešení je patrná z následujícího 
obrázku: 

 
Dle požadavku Povodí Labe bude opraven stávající odlehčovací objekt (ř.km 3,279). 
Stávající betonová stěna odlehčovacího objektu bude stavebně opravena dle potřeby 
a technického stavu a tvarově upravena pro osazení hradítkového uzávěru na regulaci 
průtoku. Výška havarijní přelivné hrany se upraví na úroveň stanovenou Povodím 
Labe dle nových přepočtů n – letých vod. Pro manipulaci s uzávěrem bude objekt 
doplněn o lehkou ocelovou obslužnou lávku, přístupnou z obou břehů odlehčovacího 
kanálu. Podrobné řešení bude zpracováno dle požadavků PL v dalším stupni 
projektové dokumentace. 
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Situace požadovaných  protipovodňových opatření je patrná z následujícího obrázku: 

 

 

Trámový mostek 

Odlehčovací objekt 
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SO 40  Pohybové plochy letiště 

Součástí řešení pohybových ploch je rozšíření TWY C a úseku TWY T mezi TWY D a 
TWY C (budou rozšířeny na 23 m a doplněny postranními zpevněnými pásy). 
Postranní zpevněné pásy budou doplněny i na TWY D. Upraveny budou i napojovací 
oblouky výše uvedených TWY. Šířka APN W zůstane zachována, její hloubka bude 
zvětšena ze 61 na 91 m. 
Součástí řešení pohybových ploch je i vybudování systému obslužných komunikací. 
Poznámka :Na základě požadavku ÚCL ČR bude úsek TWY T mezi TWY D a TWY C 
přejmenován na TWY W. Důvodem je rozdílná šířka TWY (TWY W – 23 m, TWY T 15 
m).  

Rozšíření TWY W a TWY C bude provedeno v šířce 8 m po celé délce s úpravou 
oblouků v místě napojení obou TWY. Konstrukce vozovek bude s povrchem 
betonovým pro zatížení kritickým letadlem B 767. 
Povrchové odvodnění bude u TWY W do systému stávajících odvodňovacích žlabů, u 
TWY C do nového hlubokého žlabu s napojením do stávající kanalizace. 
Rozšíření APN W bude provedeno zvětšením hloubky APN o 30 m se sklonem 1% 
klesajícím ve směru k odvodňovacímu žlabu. APN bude odvodněna hlubokým žlabem 
zaústěným do nově navržené dešťové kanalizace.  
Stávající povrch betonových pohybových ploch bude v celém rozsahu opraven 
(výměna nadměrně rozbitých desek, oprava výtluků, oprava trhlin) a budou provedeny 
nové zálivky spár betonových desek. 
Postranní zpevněné pásy budou provedeny s povrchem asfaltovým, s konstrukcí 
navrženou pro občasný pojezd úklidových mechanizmů. Odvodnění (čisté vody) 
postraních pruhů bude v některých úsecích do dešťové kanalizace, převážně však do 
okolního terénu. 
Obslužné komunikace na letištní straně umožní provoz autobusů (dopravujících 
cestující k/od letadel), provoz mobilních prostředků zabezpečující dopravu zavazadel a 
prostředků pro technickou obsluhu letadel na jednotlivých stáních. Komunikace budou 
s povrchem asfaltovým, plocha pro stáčení APH bude betonová. Odvodnění povrchu 
ploch bude do dešťové kanalizace. Povrchy pohybových ploch budou opatřeny 
denním vodorovným značením. Chodníkové úpravy pro pohyb cestujících a 
zaměstnanců budou s povrchem asfaltovým. 

SO 41  Osvětlení APN 

Nová odbavovací plocha bude osvětlena  ze 4 nových osvětlovacích stožárů 
umístěných v řadě cca 1 m za hranou plochy směrem k objektu Terminálu. Navržené 
výšky stožárů 25 m odpovídají překážkovým rovinám RWY.  

SO 42  Letištní světlotechnika 

Stávající světla, izolační transformátory a primární kabely mobilního postranního 
světelného vytýčení MLOK podél stávajících okrajů TWY C, D, W a APN M, W, na 
které budou napojeny nové zpevněné plochy postranních pásů, budou demontovány 
s tím, že dvojice stávajících prosvětlených příkazových znaků u TWY D bude 
ponechána na místě pro další využití .   
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Podél okrajů upravených zpevněných ploch TWY C, D, W a APN W bude provedeno 
nové stacionární postranní vytýčení nadzemními světly včetně příslušných 
prosvětlených  znaků. Světla budou osazena ve zpevněném povrchu nových 
postranních pásů TWY C, D, W a APN W. Znaky, které budou osazeny ve volném 
terénu na prefabrikované základy. Nové kabely primárních sériových rozvodů a 
izolační transformátory pro napájení jednotlivých světel a znaků budou uloženy do 
nového kabelovodu se šachtami, vedeného podél nových zpevněných okrajů TWY C, 
D, W se zaústěním do kontejneru TCO-09. Stavební úpravy pro letištní světlotechniku 
budou podrobně navrženy v dalších projektových stupních. 

SO 43  Provozní opatření 

Bude obsahovat provizorní úpravy stávajícího systému světelného vybavení pro 
zabezpečení pohybů letadel po provozovaných provozních plochách ve vazbě na 
plochy uzavřené v závislosti na realizaci jednotlivých etap předmětné stavby.  
 

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Zahájení výstavby      08/2008  
Dokončení výstavby    08/2010 
Zahájení zkušebního provozu    08/2010  
Zahájení trvalého provozu    2012 
 
B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Dle konzultace s příslušným úřadem budou náležet v procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí mezi dotčené územně samosprávné celky  obce, které jsou zahrnuty 
ve stávajícím OHP LKPD dle územního rozhodnutí č.j. ÚSO 975/98/Chu ze dne 
9.9.1998,a  kde se nachází, nebo je plánovaná obytná zástavba: 
1)   Pardubice  
      MO IV  – Mnětice, Černá za Bory, Drozdice, Nemošice 
      MO V   – Dražkovice, Nové Jesenčany 
      MO VI  – Popkovice, Staré Čívice, Lány na Důlku 
      MO VIII  – Hostovice 
2)   Staré Jesenčany 
3)   Třebosice 
4)   Starý Mateřov 
5)   Barchov 
6)   Bezděkov 
7)   Valy u Přelouče 
8)   Choltice 
9)   Veselí 
    
Mapový zákres ochranného hlukového pásma letiště Pardubice je doložen na 
následující stránce. 
 



 Odbavovací terminál s parkovacími a zpevněnými plochami  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

 44 

Mapa OHP 
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B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10  odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 
Nejbližšími navazujícími rozhodnutími po ukončení procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí budou kromě vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr: 
o Závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění 

k zásahu do vodního toku a VKP  Bylanky (Magistrát města Pardubic) 
o Rozhodnutí o kácení dřevin dle § 8 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění (Magistrát 

města Pardubic) 
o Výjimka z podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů (ohrožené druhy 

– Krajský úřad Pardubického kraje, silně ohrožené druhy – příslušná Správa 
CHKO) 

o Souhlas s odnětím ze ZPF (Magistrát města Pardubic, nad 1 ha KÚ Pardubického 
kraje) 

o Souhlas se záborem PUPFL (Magistrát města Pardubic) 
 
Situace širších územních vztahů a fotodokumentace zájmového území je doložena na 
následujících stránkách, situace záměru je potom doložena ve volné příloze č.1, která 
je součástí předkládaného oznámení.  
Stávající stav: 
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Dráhový systém letiště PARDUBICE a poloha civilního areálu  
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Fotodokumentace zájmového území: 

  
Vjezd do areálu EBA a.s., za vjezdem plánovaný kruhový 

objezd 
Směr trasy veřejné obslužné komunikace  

  
prostor stavby prostor stavby 

  
prostor stavby prostor stavby 

  
prostor stavby prostor stavby 
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trasa veřejné obslužné komunikace od mostu na I/2 Pohled od Bylanky na směr plánované obslužné komunikace 

  
stávající most přes Bylanku Vyústění veřejné obslužné komunikace na I/2 v křižovatce na 

Srnojedy, plánovaný kruhový objezd 

  
Plánovaná obslužná komunikace, výjezd z pozemků 

v kategorii PUPFL ve směru k letišti 
Dřevěný mostek v říčním kilometru 4.2455 
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Očekávaný stav: 
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B.II. Údaje o vstupech  
 
B.II.1.  Půda 
S uvažovaným záměrem jsou spojeny dočasné a trvalé zábory ZPF a trvalé zábory 
PUPFL. 
Zábory ZPF 

Dočasné zábory ZPF 
Záměr si vyžádá 411 m2 dočasného záboru ZPF na pozemku 279/30 v k.ú. Popkovice.  
Nároky stavby na plochy 

Realizací záměru budou dále dotčeny části následujících pozemků v k.ú. Popkovice, 
Svítkov a Třebosice: 
Katastrální území Popkovice:  
Číslo parcely Celková 

výměra (m2) 
Trvalý zábor 

(m2) 
Využití pozemku Druh pozemku (ochrana) 

121/1 939 208 17 494 Sportoviště a rekreační plocha Ostatní plocha 
121/15 294 767 68 234 Jiná plocha Ostatní plocha 
271/5 11 159 135 - Lesní pozemek (PUPFL) 
271/6 5 839 477 - Lesní pozemek (PUPFL) 
279/10 1 010 740 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
279/23 10 892 126 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
279/24 4 925 155 - Lesní pozemek (PUPFL) 
279/28 33 16 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
279/30 2 531 27 - Orná půda (ZPF) 
279/31 2 140 440 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
279/32 569 404 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
279/33 239 154 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
279/34 118 88 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
279/35 467 165 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
279/37 736 129 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
280/20 281 208 - Orná půda (ZPF) 
280/21 6 752 109 - Orná půda (ZPF) 
281/1 2 376 23 - Orná půda (ZPF) 
281/2 127 127 - Orná půda (ZPF) 
282/1 7 633 26 - Orná půda (ZPF) 
282/2 303 303 - Orná půda (ZPF) 
283/1 8 064 5 - Orná půda (ZPF) 
283/2 253 253 - Orná půda (ZPF) 
284 11 312 89 - Orná půda (ZPF) 
285/2 10 971 139 - Orná půda (ZPF) 
285/3 15 6 - Orná půda (ZPF) 
286/1 10 528 26 - Orná půda ZPF) 
337/1 7 169 325 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
337/26 39 7 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
342/1 2 505 21 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
342/8 78 17 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
359/1 23 504 337 Koryto vodního toku umělé Vodní plocha 
359/4 2 160 29 -  Orná půda (ZPF) 
360 657 215 - Zahrada (ZPF) 
Celkem   91 049   

Katastrální území Svítkov:  
Číslo parcely Celková 

výměra (m2) 
Trvalý zábor 

(m2) 
Využití pozemku Druh pozemku (ochrana) 

645/6 804 81 Silnice  Ostatní plocha 
645/13 17 824 325 -   Lesní pozemek (PUPFL) 
646/13 2 304 256 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
648/2 6 286 112 -  Lesní pozemek (PUPFL) 
1042/7 4 703 257 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
1042/12 336 120 -  Zahrada (ZPF) 
1043/4 1 057 201 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
1070/5 1 906 110 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
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Číslo parcely Celková 
výměra (m2) 

Trvalý zábor 
(m2) 

Využití pozemku Druh pozemku (ochrana) 

1070/8  137 40 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
1077/2 1 737 462 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
1077/9 2 572 800 Silnice  Ostatní plocha 
1077/10 481 3 Silnice  Ostatní plocha 
1077/15 99 33 Jiná plocha Ostatní plocha 
1077/50 10 315 591 Silnice  Ostatní plocha 
1077/52 133 68 Silnice  Ostatní plocha 
1077/71 338 45 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
Celkem  3 504   

Katastrální území Třebosice:  
Číslo parcely Celková 

výměra (m2) 
Trvalý zábor 

(m2) 
Využití pozemku Druh pozemku 

494/15 140 284       1 942 Sportoviště a rekreační plocha  Ostatní plocha 

Trvalé zábory ZPF 
V následujících tabulkách jsou sumarizovány požadavky záměru z hlediska trvalého 
záboru ZPF a PUPFL v jednotlivých katastrálních územích:  
Trvalý zábor ZPF v k.ú. Popkovice: 
Číslo parcely Celková výměra (m2) Plocha trvalého záboru (m2) 
279/30 2 531 27 
280/20 281 208 
280/21 6 752 109 
281/1 2 376 23 
281/2 127 127 
282/1 7 633 26 
282/2 303 303 
283/1 8 064 5 
283/2 253 253 
284 11 312 89 
285/2 10 971 139 
285/3 15 6 
286/1 10 528 26 
359/4 2 160  29 
360 657 215 
Celkem   1 585 

Trvalý zábor ZPF v k.ú. Svítkov: 
Číslo parcely Celková výměra (m2) Plocha trvalého záboru (m2) 
1042/12 336  120 

Celkové trvalé zábory ZPF 

Celkový trvalý zábor ZPF je 1 705 m2. Při předpokládané skrývce ornice o síle cca 20 
cm bude celkový objem skrývky ornice cca 340 m3. 
Trvalé zábory PUPFL 
Se záměrem jsou spojeny následující trvalé zábory PUPF dle katastrálních území: 
Trvalý zábor PUPFL v k.ú. Popkovice: 
Číslo parcely Výměra (m2) Plocha trvalého záboru (m2)  
271/5 11 159 135 
271/6 5 839 477 
279/24 4 925 155 
Celkem   767 

Trvalý zábor PUPFL v k.ú. Svítkov: 
Číslo parcely Výměra (m2) Plocha trvalého záboru (m2) 
645/13 17 824 325 
648/2 6 286 112 
Celkem  437 

Záměr představuje celkový trvalý zábor PUPFL v rozsahu 1 204 m2 : 
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a) rozšířením přístupové komunikace do západní části nového areálu letiště od 
silnice I/2 k mostu přes Bylanku, jde vesměs o lesní pozemky tvořené 
ruderalizovaným borem s příměsí modřínu, dubu letního a červeného, břízy, 
modřínu, topolu černého, akátu se silnějšími duby u SV rohu (porosty 2D6, 
2D6a ze západní strany místní komunikace k letišti) a lesní pozemky tvořené 
ruderalizovaným borem s příměsí břízy, dubu, topolů (porost 2D8 podél 
východní strany místní komunikace k letišti jižně od silnice I/2).  

b) malou okružní křižovatkou na silnici I/2 zasahuje do ruderalizovaných borů 
s příměsí akátu, dubu, břízy (porosty 2C9, 2C8).  
Celkový rozsah trvalého záboru činí 767 m2. 

c) velká úrovňová kruhová křižovatka u stávající ČS PHM okrajově zasahuje do 
špičky úzkého pásu lesních pozemků v rozsahu 437 m2, lemujících severně 
silnici I/2 jako nejjižnější část Zelenobranské dubiny, jde o porost 3C9 v k.ú. 
Svítkov  s převahou borovice, místně proředěný, příměs modřínu, akátu, 
vejmutovky, břízy.  

Chráněná území a ochranná pásma 
Zvláště chráněná území 
Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu platných  
kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Nejvýznačnější  lokality 
dochovaných labských ramen se nacházejí až v okolí Srnojed a Rosic za železniční 
tratí 010 Pardubice - Praha (Rumlovo babiště, Rameno u vodárny, Zákoutí, 
Jarkovského jezero aj.) a nebyly za ZCHÚ vyhlášeny, jsou ale součástí funkčních 
skladebných prvků ÚSES nebo registrovanými VKP (viz příslušná část  Oznámení).  
Záměr není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c 
zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit 
podle § 45a zákona ve smyslu nařízení vlády č. 132/2005 Sb. nebo vymezených 
ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. 
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, 
případně chráněném území podle horního zákona.  
Ochranná pásma  
Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s  ochrannými pásmy zvláště chráněných 
území přírody (50 m „ze zákona“). Do zájmového území řešení přístupových 
komunikací zasahuje OP lesních porostů, vlastní stavbou terminálu dotčené prostory 
areálu letiště do OP lesních porostů nezasahují. Záměr nezasahuje do žádné 
CHOPAV. 
Obecně chráněné přírodní prvky 
Záměr se nachází v územní kolizi s obecně chráněnými přírodními prvky (např. 
skladebné prvky ÚSES – viz příslušná kapitola) a  významnými krajinnými prvky "ze 
zákona" (tok Bylanky, lesní porosty).  
Ostatní ochranná pásma 
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším 
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí: 
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.  
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      u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na 
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace  7 m  
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací  2 m  
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení  1 m  
35 kV až 110 kV  12 m  
110 kV až 220 kV  15 m  
220 kV až 400 kV  20 m  
nad 400 kV  30 m  
závěsné kabelové vedení 110 kV  2 m  
zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence   1 m  

u podzemního vedení: 
§ do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 
§ nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně 

u elektrických stanic  
Ø u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího 

líce obvodového zdiva, 
Ø u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 

nízkého napětí - 7 m, 
Ø u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 

úroveň nízkého napětí - 2 m, 
Ø u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 
Ø u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na 

oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice. 

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.  
Ø u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném 

území obce - 1 m na obě strany od půdorysu, 
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 
274/01 Sb. 
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 

kanalizační stoky na každou stranu 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 

ü Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná 
území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 
m a ve vzdálenosti:  

• 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od 
osy větvě jejich křižovatek  

• 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních 
komunikací I. třídy 

• 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. 
třídy 

Dne 3.6.1998 podala Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice návrh na 
vydání rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu letiště Pardubice na pozemcích 
v následujících katastrálních územích: Mnětice, Hostovice, Černá za Bory, Drozdice, 
Nemošice, Pardubice, Dražkovice, Nové Jesenčany, Staré Jesenčany, Třebosice, 
Starý Máteřov, Popkovice, Staré Čívice, Barchov, Bezděkov, Lány na Důlku, Valy u 
Přelouče, Veselí, Choltice, Tuněchody. Územní rozhodnutí o ochranném pásmu letiště 
Pardubice na výše uvedených katastrech bylo vydáno de 9.9.1998 pod č.j. ÚSO 
975/98/Chu.  
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B.II.2. Voda 
Stávající stav 

V současné době jsou objekty civilního letiště zásobovány pitnou vodou ze společného 
rozvodu pitné vody v rámci areálu letiště.    
Výstavba 

Spotřeba vody v etapě výstavby bude upřesněna v prováděcích projektech stavby, 
technické řešení výstavby záměru nevyžaduje významnou spotřebu vody. Potřebné 
množství pitné vody pro pracovníky výstavby a průmyslové vody pro vlastní proces 
výstavby lze odebírat ze stávajících rozvodů pitné vody v areálu letiště, případně i 
z nově budovaných rozvodů pitné vody (v závislosti na projektu organizace výstavby).    
Cílový stav 

V rámci realizace hodnoceného záměru bude vybudován nový přívod pitné vody do 
areálu letiště na který budou napojeny všechny nově budované objekty a dále na něj 
budou přepojeny i stávající objekty, které budou zachovány pro provoz civilního letiště. 
Dimenze přívodního potrubí je navržena tak, aby vyhovovala i pro provozní maximum 
po roce 2012 - 600 000 cestujících/rok.  Pro zásobování nového terminálu letiště a pro 
přepojení stávajících objektů civilní části letiště je navržen nový veřejný vodovodní řad 
"V1" v celkové délce cca 1 660 m. Tento nový vodovodní řad „V1“ bude napojen na 
stávající vodovodní řad DN 225 v Pražské ulici, v prostoru nově navržené okružní 
křižovatky u stávající veřejné ČSPHM. 
Stávající vodovod je napojen na systém vodojemu Mikulovice, zdroje jsou Chrudim a 
Nemošice. Dle požadavku VaK Pardubice bude navržený vodovodní řad "V1" 
zaokruhován, napojení je navrženo v místě nové okružní křižovatky u západního 
propojení příjezdové komunikace k letišti na Pražskou ulici. Vodovod bude napojen na 
stávající potrubí DN 160 stejného tlakového pásma. 
Navržený vodovodní řad "V1" je veden v nové příjezdové komunikaci k letišti a jsou na 
něm ve výškových lomech navrženy podzemní hydranty pro odkalení a odvzdušnění 
potrubí, které mohou sloužit i pro požární účely. V prostoru mostu přes Bylanku bude 
vodovodní potrubí zavěšeno pod mostovkou, potrubí bude opatřeno tepelnou izolací 
(předizolované trubky). 
Nový veřejný vodovod je navržen z tlakového polyetylénu, doplněného tvarovkami z 
litiny. Armatury z litiny jsou v zemním provedení. Potrubí bude pokládáno v otevřené 
rýze na pískové lože a opatřeno pískovým obsypem. Zásyp štěrkopískem bude hutněn 
po vrstvách, před zásypem potrubí se u každého úseku provede technická prohlídka a 
tlaková zkouška. Z vodovodu bude napojeno celkem 5 vodovodních přípojek, čtyři pro 
přepojení stávajících objektů správy letiště a jedna pro nově budované objekty.  
Přípojka č. 1 
Přípojka slouží pro napojení stávajícího administrativního objektu na pozemku č. 911. 
Potrubí DN 90 mm v délce 11 m je zakončeno vodoměrnou šachtou v zelené ploše u 
parkoviště. Od vodoměrné šachty bude vedena přípojka k objektu v délce cca 40 m a 
před objektem se potrubí přepojí na stávající přívod do budovy. 
Přípojka č. 2 
Přípojka slouží pro napojení stávajícího objektu Kašparův hangár na pozemku č. 912, 
který dnes slouží jako odletová hala a bude využíván pro pořádání jednorázových 
akcí. Předpokládá se využití cca 20 x do roka pro max. 100 návštěvníků. Potrubí DN 
90 mm v délce 14 m je zakončeno vodoměrnou šachtou v zelené ploše u komunikace. 
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Od vodoměrné šachty bude vedena přípojka k objektu v délce cca 23 m a před 
objektem se potrubí přepojí na stávající přívod do budovy. 
Přípojka č. 3 
Přípojka slouží pro napojení stávajícího objektu kuchyně „CH“ na pozemku č.915. Do 
budoucna bude objekt využíván jako skladový. Potrubí DN 63 mm v délce 9 m je 
zakončeno vodoměrnou šachtou v zelené ploše u komunikace. Od vodoměrné šachty 
bude vedena přípojka k objektu v délce cca 64 m a před objektem se potrubí přepojí 
na stávající přívod do budovy. 
Přípojka č. 4 
Přípojka slouží pro napojení stávajícího areálového vodovodu, který zásobuje dočasné 
objekty na pozemcích č. 914, 922, 925, 926, 927, 982. Objekty jsou v nájmu Armády 
České republiky do roku 2014 a do budoucna se počítá s jejich likvidací. Potrubí DN 
90 mm v délce 4 m je zakončeno vodoměrnou šachtou v zelené ploše u komunikace. 
Za vodoměrnou šachtou se potrubí přepojí na stávající vodovodní rozvod pro tyto 
objekty. 
Přípojka č. 5 
Přípojka slouží pro napojení nových staveb letiště. Vodovodní přípojka DN 125 v délce 
4 m bude ukončena vodoměrnou šachtou v zeleném pásu u hranice areálu. 
Z vodoměrné šachty jsou napojeny:  
§ Budova terminálu SO 10 přípojkou DN 90 
§ Provozní objekt a garáže SO 11.1 přípojkou DN 63 
§ Garáže velké techniky s mycím boxem SO 11.2 přípojkou DN 40.  
§ Vrátnice SO 12 přípojkou DN 32. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nové rozvody pitné vody, které musí zajistit dodávky 
pitné vody i pro případné zvýšení kapacity letiště po roce 2012, je v následující tabulce 
provedena předpokládaná bilance spotřeby vody na jednotlivých přípojkách, která je 
vztažena na provozní maximum po roce 2012 – 600 000 cestujících/rok.  

Odběr Specifická spotřeba Spotřeba  
m3/den 

Spotřeba  
m3/rok 

Přípojka č.1 – administrativní objekt č. 911 
Administrativní zaměstnanci – 120 pracovníků 60 l/den     7,200   1 800 
Technický provoz budovy – 4 pracovníci 60 l/den     0,240        60 

Přípojka č.2 – „Kašparův hangár – objekt č. 912 
Návštěvníci – 100 osob na akci, 20 akcí/rok 20 l/osoba     2,000        40 
Technický provoz budovy – 4 pracovníci 60 l/den     0,240        60      

Přípojka č.3 – objekt „CH“ č.915 
Administrativní zaměstnanci – 20 pracovníků 60 l/den     1,200      300 
Technický provoz budovy – 30 pracovníků 60 l/den     1,800      450 

Přípojka č.4 – dočasné objekty AČR (č. 914, 922, 925, 926, 927, 982) 
Administrativní zaměstnanci – 20 pracovníků 60 l/den     1,200      300 
Technický provoz budovy – 30 pracovníků 60 l/den     1,800      450 

Přípojka č.5 – terminál 
Technický provoz budovy – 186 pracovníků 60 l/den   11,160    2 790 
Technický provoz budovy – 10 pracovníků 100 l/den     1,000      250 
Nájemci (obchod, služby, admin. – 62 pracovníků 60 l/den     3,720      930 
Provoz občerstvení – 34 pracovníků + 300 l/den   10,200   2 550 
Cestující – 2500 osob/den, 600 000 osob/rok 5 l/osoba   12,500   3 000 
Necestující 500 osob/den, 120 000 osob/rok 5 l/osoba     2,500      600 
Nádrže SHZ ++        300 

Přípojka č.5 – autopark 
Technický provoz budovy – 34 pracovníků  60 l/den     2,040      510 
Mytí vozidel – 5 vozidel denně 400 l/vozidlo     2,000       500 

Přípojka č.5 – vrátnice 
Technický provoz budovy – 10 pracovníků 60 l/den     0,600      150 
CELKEM    61,400 15 040 

+    spotřeba zahrnuje jak spotřebu pro personál, tak i spotřebu pro provoz zařízení 
++   výměna vody 1 x ročně  
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Ostatní spotřeba vody při provozu civilního letiště (chemická úpravna vody pro 
doplňování vody v teplovodních okruzích vytápění, vlhčení vzduchu v klimatizačních 
jednotkách, údržba zeleně, čištění vozovek apod.) je převážně pouze periodická a 
z hlediska odebíraného množství ve vztahu k uvedené bilanci zanedbatelná.   
Předpokládaná spotřeba vody v cílovém roce 2012 pro kapacitu 250 000 cestujících 
ročně bude cca 10 000 m3/rok (nižší počet cestujících a necestujících osob, omezený 
provoz nájemců a restaurací, cca 70% obsazení zaměstnanců terminálu).  
 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Výstavba 

Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních 
surovin, materiálů a výrobků, jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící 
materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační a 
zdravotechnické materiály a výrobky, dveře, okna, dlažby apod. Upřesnění sortimentu 
a množství jednotlivých druhů bude provedeno v prováděcích projektech stavby. 
Z technologického hlediska se jedná zejména o dovoz strojního zařízení, potrubí, 
armatur apod. Způsob dodávek a montáže jednotlivých provozních souborů bude 
upřesněn v dokumentaci pro provedení stavby po dokončení výběru dodavatelů 
příslušných provozních celků.    
Vzhledem ke střednímu rozsahu stavebních prací a technologického zařízení, 
neovlivňuje absence těchto údajů závěry oznámení v části posuzování vlivů výstavby 
na životní prostředí.  
Proces výstavby nevyžaduje nové energetické zdroje. Potřebné množství energií bude 
odebíráno ze stávajících rozvodů. 
Provoz 

Suroviny 

V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané spotřeby surovin (včetně spotřeby 
pohonných hmot) dle podkladů od provozovatele:      

Surovina      Cílový stav 2012 
(250 000 cest./rok) 

Provozní maximum 
(600 000 cest./rok) 

Letecký petrolej JET A1 8 000 m3 19 200 m3 
Letecký petrolej AVGAS 340 m3 816 m3 
Motorová nafta 80 m3 160 m3  
Benzin NATURAL 95 4 m3 8 m3 
CLEARWAY (zimní údržba ploch)  7,5 tun 7,5 tun 
SAFEWING (odmrazování letadel 15 tun 30 tun 

Spotřeby chemikálií pro CHÚV a ČOV budou specifikovány a upřesněny v dalších 
stupních projektové přípravy. Tyto přípravky budou skladovány v přepravních obalech 
ve vyhrazených a vodohospodářsky zabezpečených prostorách v rámci CHÚV a ČOV.   
Spotřeby ostatních surovin a chemických přípravků pro běžnou drobnou údržbu jsou 
objemově nevýznamné.    
Motorová nafta a benzin NATURAL budou dováženy v autocisternách a skladovány 
v dvouplášťových zásobnících v rámci typové ČS PHM. ČS PHM bude provozována 
jako neveřejná, tj. pouze pro doplňování pohonných hmot vozidel civilního letiště.  
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Prostředky pro zimní údržbu ploch a odmrazování letadel budou dováženy v sudech 
nebo kontejnerech a v těchto obalech budou i skladovány ve vyhrazených a 
zabezpečených prostorách autoparku. Spotřeba těchto prostředků je závislá na 
klimatických podmínkách v zimních měsících, uváděná spotřeba je technický odhad 
pro silně nepříznivé zimní podmínky a lze jí označit jako maximální.   
Skladování a manipulaci s leteckými pohonnými hmotami bude zajišťovat na základě 
smluvního vztahu vojenské letiště Pardubice. Sklad leteckých pohonných hmot pro 
potřeby civilního letiště bude realizován v dalších fázích výstavby letiště a bude 
podroben samostatnému procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 
č.100/2001 Sb., v platném znění. 
Uváděná spotřeba leteckých pohonných hmot je opět technickým odhadem, který 
vychází ze stávajících provozních zkušeností a určité předpokládané skladby letadel, 
které budou na letišti přistávat. Tato skladba letadel  a tím i spotřeba leteckých 
pohonných hmot může být při provozu letiště proměnná. 
Bezpečnostní listy uváděných surovin a přípravků jsou uvedeny ve vložené  příloze 
v předkládaném oznámení, a to ve vázané příloze č. 3 (Bezpečnostní listy).  
Energie  
Elektrická energie 

Nový areál bude napájen ze dvou nových trafostanic umístěných uvnitř řešeného 
areálu. Vstupní trafostanice označená jako TS1 bude řešena jako velkoodběratelská 
v majetku uživatele, se samostatnou VN rozvodnou vyhrazenou pro dodavatele el. 
energie. Stanice bude napájena dvěma kabely 35 kV ze stávající sítě ČEZ a.s. (viz SO 
26).  Celkový předpokládaný soudobý odběr objektu areálu je předpokládán ve výši 
cca 1 950 kVA. 
Předpokládaný celkový odběr elektrické energie bude cca 1980 kWh v letním období a 
cca 1470 kWh v zimním období. 
Z odběratelské části stanice bude proveden areálový rozvod 35 kV, který bude napájet 
podružnou trafostanici TS2 umístěnou v prostoru bývalého sportoviště. 

Trafostanice TS1 

V TS1 Z budou osazena dvě trafa 35/0,4kV vzduchového provedení, každé o výkonu 
1000 kVA. Zátěž bude rozdělena rovnoměrně na obě trafa. Třetí trafokobka bude 
pouze jako prostorová rezerva pro další rozvoj areálu. Všechny trafokomory včetně 
třetí rezervní budou prostorově dimenzovány pro osazení transformátorů o velikosti až 
1600 kVA. 
Větrání trafokomor bude řešeno přirozeným prouděním vzduchu.  
V objektu budou dvě samostatné VN rozvodny, jedna pro osazení technologie 
dodavatele elektrické energie (ČEZ a.s) a druhá pro uživatele. VN rozvaděče budou 
řešeny jako zapouzdřené rozvaděče s izolací SF6 s odpínači, případně vypínači. 
V části uživatele bude osazeno pole VN měření, které bude sloužit pro fakturační 
měření spotřeby elektrické energie areálu.  
Výkon traf bude vyveden do hlavního rozvaděče sítě NN, který bude umístěn 
v rozvodně NN. Rozvaděč bude členěn na dvě sekce napájené jednotlivými 
transformátory. V prostoru NN rozvodny bude osazen i rozvaděč zálohovaný 
náhradním dieselovým zdrojem elektrické energie umístěným taktéž v prostoru TS1.  
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Z rozvoden NN budou napojeny i stávající objekty civilního letiště, které budou dále 
využívány. 

Trafostanice TS2 

Trafostanice TS2 bude vybavena jedním trafem 35/4kV vzduchového provedení o 
výkonu 630 kVA. Druhá trafokobka bude pouze jako prostorová rezerva pro další 
rozvoj areálu. Obě kobky včetně rezervní budou prostorově dimenzovány pro osazení 
transformátorů o velikosti až 1000 kVA. 
Větrání trafokomor bude řešeno přirozeným prouděním vzduchu.  
V objektu bude samostatná VN rozvodna, VN rozvaděč bude řešen jako zapouzdřený 
rozvaděč s izolací SF6 s odpínači, případně vypínači.  
Výkon trafa bude vyveden do hlavního rozvaděče sítě NN, který bude umístěn 
v rozvodně NN.  

Náhradní zdroj 

Pro zálohování elektrické energie v areálu letiště  v případě výpadku veřejné elektrické 
sítě je navržen dieselagregát o elektrickém výkonu 400 kVA. Dieselagregát bude 
dodán v nekapotovaném provedení s vestavěnou provozní nádrží v rámu. Objem 
nádrže zajistí chod dieselagregátu po dobu cca 8 hodin. Doplňování paliva bude 
prováděno ze sudů, které budou uloženy v odděleném skladu PHM. Odvod 
vysálaného tepla od soustrojí a větrání strojovny bude zajištěno nuceně. Odvod 
výfukových plynů bude potrubím vyvedeným cca 1m nad střechu trafostanice. 
Spouštění a chod dieselagregátu bude automatické. 

Zemní plyn 

Napojení na veřejnou plynovodní síť bude provedeno přes stávající RS VTL/STL 
Popkovice, která se nalézá severně od pozemků stavby za vodotečí Bylanka. Tato RS 
je v současnosti kapacitně plně vytížena a bude nutná její rekonstrukce. Tato investice 
bude investičně zajištěna ze strany VČP Net, s.r.o. 
Trasy plynovodů budou vedeny v budoucích komunikacích v souběhu s navrhovanými 
trasami dalších inženýrských sítí. Plynovody budou přitom vedeny převážně 
v souběhu s vodovodními řady, při dodržení minimální vzdáleností mezi povrchy 
potrubí.  
Hlavní řad P1 – DN 110 bude z místa napojení z RS Popkovice přiveden k vodoteči 
Bylanka. Vodoteč podejde řízeným protlakem DN 160 v délce cca 18 m. Řad bude 
přiveden ke kruhového objezdu, kde bude vysazena odbočka P2 – DN 63 západním 
směrem k napojení provozního objektu a dále přípojka pro napojení objektu vrátnice. 
Řad DN 110 bude pokračovat v nové komunikaci až na východní okraj areálu, kde 
bude ukončen a budou z něj vysazeny dva krátké řady P3 – DN 63 a P4 – DN 63, 
které budou zásobovat objekt administrativy, Kašparův hangár a objekt CH. 
Navrhované STL plynovody kapacitně řešeny tak, aby zajistili i budoucí rozvoj civilní 
části areálu letiště. 
Délka plynovodu DN 110 je cca 880 m, celková délka přípojek DN 63 je cca 270 m.  
V rámci záměru budou na dodávku zemního plynu napojeny následující objekty: 
§ Terminál (SO 10) 
§ Provozní objekt, garáže (SO 11.1) 
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§ Vrátnice (SO 12) 
§ Administrativní objekt (č.911) 
§ Objekt CH (č.915) 
§ Objekt Kašparův hangár (č.912) 
Bilance spotřeby zemního plynu pro cílový stav 2012 je uvedena v tabulce: 

Místo spotřeby Spotřeba (m3/hod) Spotřeba (m3/rok) 
Terminál  250 655 000 
Provozní objekt, garáže 40 92 000 
Vrátnice  3 6 000 
Administrativní objekt č.911 28 44 000 
Objekt CH č.915 24 40 000 
Kašparův hangár č. 912 6 10 000 
CELKEM 351 847 000 

Pro další rozvoj letiště je na přívodu zemního plynu ponechána kapacitní rezerva ve 
výši cca 520 m3/hod, 1 380 000 m3/rok. Předpokládaná spotřeba zemního plynu při 
provozním maximu po roce 2012 (600 000 cestujících/rok) bude cca 870 m3/hod a cca 
2 200 000 m3/rok. 

Tlakový vzduch 

Centrální kompresorovna a společný rozvod tlakového vzduchu v areálu letiště není 
uvažován. Případná potřeba tlakového vzduchu pro jednotlivé objekty bude řešena 
výstavbou individuálních kompresorových stanic umístěných v oddělených 
místnostech v rámci technického zázemí příslušného objektu.  

Chlazení  

Dodávka chladu je určena pro chlazení  vzduchu vybraných prostor objektu SO10 -
Terminál. Chlazení serveroven bude zajištěno přímým chlazením s freonovými okruhy. 
Zdrojem energie pro chlazení je elektrická energie. Celková potřeba chladu je 1200 
kW. Roční spotřeba chladu je cca 1 440 MWh. Příkon elektrické energie pro chlazení 
je cca 695 kW. Roční spotřeba elektrické energie pro chlazení je cca 835 MWh. 
Pro účely chlazení vody pro klimatizaci je navržen samostatný zdroj chladu pro 
celoroční provoz o výkonu cca 1200 kW. Zdroj chladu bude umístěn v suterénu do 
strojovny chlazení o rozměrech cca 9 x 9,5 m a výšky cca 4 m (vedle kotelny). 
Protihluková opatření ve strojovně chlazení zamezí šíření hluku od čerpadel a 
kompresorů (cca 70 - 85 dB(A)) do okolí. Zdroj chladu bude osazen dvěma vnitřními 
chladícími jednotkami o výkonu 2 x 600 kW v provedení se sníženou hlučností a s 
náplní ekologického chladiva a suchými chladiči rovněž v provedení se sníženou 
hlučností (cca 55 - 65 dB(A)) umístěnými na střeše objektu.  
Ve strojovně chlazení bude dále osazena expanzní nádoba,  akumulační nádoba, 
beztlaký rozdělovač a sběrač, úpravna vody a okruhy automatické regulace. 
Doplňování chlazené vody je automatické z chemické úpravny vody kotelny na 
základě signalizace nedostatku tlaku vody v soustavě. Strojovna chlazení bude 
vybavena nuceným větráním.  
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Stávající stav 

Z hlediska silniční dopravy je areál letiště napojen výhradně na stávající silnici I/2 
Pardubice – Přelouč. Vojenská část letiště Pardubice je napojena na komunikaci I/2 v 
místě stávající vrátnice. Civilní část letiště Pardubice je napojena na silnici I/2 v 
prostoru křižovatky u ČSPHM. Tato křižovatka je v současné době neregulovaná a z 
pohledu rostoucí intenzity dopravy má nevyhovující parametry. 
Výstavba 

Ve fázi výstavby dojde k určitém zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které budou 
způsobeny odvozem odpadů z demolic, výkopové zeminy a dovozem stavebních 
materiálů a strojního zařízení. Přesun hmot bude probíhat po stávajících hlavních 
komunikacích. Dovoz technologického zařízení nebude představovat, z hlediska 
nároků na dopravní infrastrukturu, významnější zatížení.   
Cílový stav 

Návrh nového dopravního řešení zahrnuje:  
§ okružní křižovatka na I/2 – západ (SO30.1) 
§ okružní křižovatka na I/2 – východ (SO 30.2) 
§ příjezdová komunikace (SO 30.3) 
§ parkoviště (SO 30.4) 
§ areálové komunikace (SO 30.5) 
§ most přes Bylanku (SO 33.1) 
§ lávka přes Bylanku (SO 33.2) 

Bližší popis jednotlivých SO je uveden v kapitole B.I.6 a zejména pak v projektové 
dokumentaci pro územní řízení. 
Z hlediska časového harmonogramu výstavby záměru je vhodné doporučit, aby 
výstavba okružních křižovatek a příjezdové komunikace letiště byly realizovány již 
v úvodu výstavby a mohly být využívány pro zbývající fázi výstavby.  
Okružní křižovatka na I/2 – západ 

Nová okružní křižovatka je navržena v místě stávající stykové úrovňové křižovatky 
silnic I/2 (Pardubice-Přelouč) a III/32221 (směr Srnojedy). Do této křižovatky je dále 
připojena účelová komunikace – příjezd k trafostanici a k západnímu neveřejnému 
vjezdu do areálu letiště.  Z navrhované malé okružní křižovatky (MOK) budou vycházet 
4 paprsky: 
ü Paprsek A - silnice I/2 směr západ (Přelouč) 
ü Paprsek B - silnice III/3221 směr sever (Srnojedy) 
ü Paprsek C - silnice I/2 směr východ (Pardubice) 
ü Paprsek D - místní komunikace směr jih (Letiště Pardubice) 
Okružní křižovatka na I/2 – východ 

Nová okružní křižovatka je navržena v místě stávající průsečné úrovňové křižovatky 
silnice I/2 (Pardubice - Přelouč), místní komunikace ulice Branecká (zapojena 
jednosměrně pouze výjezdem společně s napojením ČSPHM a místní komunikace   
ulice Pražská (směr centrum Popkovic). Z navrhované malé okružní křižovatky (MOK) 
bude vycházet 6 paprsků, z nichž dva budou jednosměrné, sdružené do jednoho 
výjezdu z MOK: 
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ü Paprsek A - silnice I/2 směr západ (Přelouč) 
ü Paprsek B – účelová komunikace – vjezd do ČSPHM + Paprsek C – místní komunikace 

směr ulice Branecká (Svítkov) 
ü Paprsek D - silnice I/2 směr východ (Pardubice) 
ü Paprsek E - místní komunikace směr jih (Letiště Pardubice) 
ü Paprsek F – místní komunikace směr ulice Pražská (Popkovice centrum) 

Příjezdová komunikace 

V současné době je do civilní části letiště pouze tzv. východní vjezd ze stávající 
průsečné úrovňové křižovatky silnice I/2 (Přelouč -Pardubice) u ČSPHM ulicí Pražská 
(směr centrum Popkovic). Tzv. západní příjezd do areálu ze stávající stykové 
úrovňové křižovatky silnic I/2 (Přelouč-Pardubice) a III/32221 (směr Srnojedy) je 
neveřejný a pro cestující tudíž nedostupný.  
Navrhovaným řešením v rámci předkládaného záměru dojde k rozdělení zájmového 
území na část veřejnou (příjezdové komunikace, přednádraží terminálu) a část 
neveřejnou (letištní). Tyto dvě části budou od sebe odděleny oplocením (SO 13). 
Veřejná část bude na stávající městskou dopravní infrastrukturu napojena dvakrát v 
ulici Pražské (osobní i nákladní automobilová doprava, BUS zájezdové i MHD, pěší a 
cyklistická doprava) a v ulici Žižkově (pěší a cyklistická doprava). 
Příjezdové komunikace větev 1 a 2 budou obousměrné, na ulici Pražskou budou 
napojeny dvěma okružními křižovatkami. Styk těchto dvou větví bude řešen opět 
okružní křižovatkou umístěnou severozápadně od terminálu – z této okružní křižovatky 
bude mimo větve 1 a 2 jeden paprsek veden jižním směrem (větev 4 pro zásobování 
terminálu, zaměstnance, dopravní obsluhu vjíždějící do neveřejné části letiště přes 
vrátnici) a jeden paprsek do přednádraží terminálu (větev 3). 
Větev 1 

Větev 1 se na začátku úpravy napojuje na nově navrženou okružní křižovatku na I/2 – 
západ (SO 30.1), poté vede jižním směrem přes nový most přes Bylanku (SO 33.1), 
dále pokračuje východním směrem a napojuje se na nově navrženou okružní 
křižovatku umístěnou severozápadně od nové budovy terminálu. Celková délka větve 
1 je 741 m. Podél severovýchodní hrany větve 1 je vedená sdružená pěší a cyklistická 
stezka v šířce 3 m. V místě nové okružní křižovatky před budovou terminálu je 
sdružená pěší a cyklistická stezka propojena novou lávkou přes Bylanku (SO 33.2) do 
Žižkovy ulice, kde je ukončena na stávající živičné vozovce. Navržené řešení 
zachovává všechny stávající sjezdy. 
Větev 2 

Větev 2 se na začátku úpravy napojuje na nově navrženou okružní křižovatku na I/2 – 
východ  (SO 30.2), poté vede jižním směrem cca 120 m a dále pokračuje západním 
směrem podél hranice pozemku a napojuje se na nově navrženou okružní křižovatku 
umístěnou severozápadně od nové budovy terminálu. Celková délka větve 2 je 900 m. 
Cca v km 0,120 je navržena průsečná křižovatka, ze které jsou dvěma vjezdy 
napojeny komunikace umožňující příjezd ke stávajícím objektům. Podél 
severozápadní hrany větve 2 je vedená sdružená pěší a cyklistická stezka.  
Větev 3 

Větev 3 se na začátku úpravy napojuje na větev 2, na konci úpravy se napojuje na  
nově navrženou okružní křižovatku umístěnou severozápadně od nové budovy 
terminálu. Celková délka větve 3 je 243 m. 
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Okružní křižovatka před budovou terminálu 

Je navržena malá okružní křižovatka o vnějším průměru 40 m, šířka vozovky na 
okružním pásu je 7 m. Křižovatka má 4 paprsky. 
Parkoviště 

Parkoviště pro dlouhodobá stání je napojeno na větev 3 dvěma vjezdy a dvěma 
výjezdy. Je navrženo 77 kolmých stání, z nichž 8 je vyhrazeno pro imobilní občany. 
Pro provozní maximum 600 000 cestujících za rok se počítá s rozšířením parkoviště 
na 167 stání. Na parkovišti budou osazeny dva přístřešky pro zavazadlové vozíky. 
Podél severní hrany větve 3 je navrženo 31 kolmých parkovacích míst pro krátkodobé 
stání, z nichž jsou 2 místa vyhrazena pro imobilní občany. Podél jižní hrany větve 3 
jsou navrženy 2 zastávky pro bus MHD, 2 krátkodobá stání pro zájezdové autobusy a 
5 stání pro vozidla TAXI.  Podél severní hrany větve 2 je navrženo 8 odstavných stání 
pro zájezdové autobusy, které čekají na cestující delší dobu.  
Venkovní parkoviště pro zaměstnance je napojeno na větev 5, je navrženo 41 kolmých 
stání, z nichž 2 jsou vyhrazena pro imobilní občany. 
Pro zaměstnance letiště (zaměstnance stávajících objektů civilního letiště) budou 
k dispozici následující parkovací plochy uvnitř letiště: 
ü 17 stání u administrativního objektu č. 911 
ü 26 stání u Kašparova hangáru č. 912 
ü 12 stání u objektu CH č. 915 

Areálové komunikace 

Areálové komunikace (větev 4 a 5) jsou navrženy ve veřejné části letiště, 
předpokládáme však omezení vjezdu vozidel na vozidla dopravní obsluhy 
(zaměstnanci, zásobování, odvoz odpadu). Komunikace jsou navrženy jako účelové. 
Větev 4 je napojena na okružní křižovatku (viz SO 30.3), a končí na letištní pohybové 
ploše (viz SO 40). Celková délka větve 122 m.  Větev 5 je napojena na větev 4 a je 
ukončena u služebního vchodu do terminálu.  Komunikace v areálu autoparku svými 
parametry umožňují průjezd veškeré požadované letištní techniky a umožňují 
bezproblémové zajíždění techniky do garáží a přístřešků. Komunikace autoparku 
navazují na letištní pohybové plochy řešené v rámci SO 40. Provoz v letištní, 
neveřejné části letiště bude regulován provozovatelem. 
Most přes Bylanku 

Nově navržený objekt převádí příjezdovou komunikaci (SO 30.3) přes řeku Bylanku 
v místě stávajícího objektu, který bude demolován. 
Lávka přes Bylanku 

Nově navržený objekt převádí přes řeku Bylanku pěší a cyklistickou stezku přicházející 
podél pravého břehu s napojením do ulice Žižkova. 

Pohyby cestujících, motorových vozidel a letadel v zájmovém území 

Silniční doprava 

Posouzení dopadů rozvojových záměrů letiště Pardubice na komunikační síť města 
Pardubice provedla pro obě varianty roku 2012 firma DHV Praha v srpnu 2007 (toto 
posouzení je samostatnou volnou přílohou  č. 3 předkládaného oznámení).  
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Z hlediska vyvolaných přepravních nároků je uvažováno s následujícím komunikačním 
systémem: 

 
Kde: 
Úsek 1   =  silnice I/2 západně od MOK západ 
Úsek 2   =  silnice I/2 v úseku mezi MOK západ a stávající křižovatkou I/2 x Svítkov 
Úsek 3   =  silnice I/2 v úseku mezi stávající křižovatkou I/2 x Svítkov a MOK východ 
Úsek 4   =  silnice I/2 v úseku východně od MOK východ 
Úsek 5   =  místní komunikace Popkovice 
Úsek 6a =  větev č.1 nové příjezdové komunikace mezi MOK západ a MOK terminál 
Úsek 6b =  větev č.2 nové příjezdové komunikace mezi MOK východ a MOK terminál 
Úsek 7   =  komunikace I/2  v  obci  Staré Čívice;  uvedený  úsek  není  uveden  ve  výše  
                  prezentované situaci, vychází se z údajů studie DHV v příloze předkládaného  
                  oznámení 

Uvažována je související doprava v následujících variantách: 
ü VARIANTA 1 – stávající stav 
ü VARIANTA 2 – cílový stav 
ü VARIANTA 3 – provozní maximum  
Pro uvedené varianty je uvažováno s následující vyvolanou dopravou na 
komunikačních úsecích dle výše uvedených úseků: 

VARIANTA 1 
Stávající dopravní obslužnost civilní část letiště při odbaveném počtu 71 500 
cestujících vyvolává celkové nároky na dopravu 390 automobilů, z toho 20 TNA. Pro 
stávající stav je uvedená doprava zohledněna na zvolených úsecích následovně: 

Varianta stávající stav - rozpad terminálu 
úsek Celkem  OA+NA Z toho NA 

1   52   2 
2   52   2 
3   52   2 
4 338 18 
5     0   0 
6a     0   0 
6b     0   0 
7   52   2 
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VARIANTA 2 
Vyvolaná  dopravní obslužnost civilní část letiště při odbaveném počtu 250 000 
cestujících vyvolává celkové nároky na dopravu dle následující tabulky: 

Varianta cílový stav - 250 000 odbavených cestujících -  rozpad terminálu 
úsek Celkem  OA+NA Z toho NA + BUS 

1     178   5 
2        3   0 
3        3   0 
4 1 122 58 
5        0   0 
6a    178   5 
6b 1 122 58 
7   174   5 

VARIANTA 3 
Vyvolaná  dopravní obslužnost civilní část letiště při odbaveném počtu 600 000 
cestujících vyvolává celkové nároky na dopravu dle následující tabulky: 

Varianta provozní maximum - 600 000 odbavených cestujících - rozpad terminálu 
úsek Celkem  OA+NA Z toho NA + BUS 

1    428 12 
2        6   0 
3        6   0 
4 2 691                                  138 
5        0  0 
6a    428 12 
6b 2 691                                  138 
7    418 12 

poznámka zpracovatelů dokumentace k bilancovaným pohybům NA + BUS: 

Varianta 2: pro cílový stav je dle modelu v příloze č. 3 předpokládáno 34 pohybů nákladních 
automobilů, 24 pohybů autobusů MHD a 5 pohybů zájezdových autobusů.  
Varianta 3: pro provozní maximum je dle modelu v příloze č. 3 předpokládáno 80 pohybů 
nákladních automobilů, 60 pohybů autobusů MHD a 10 pohybů zájezdových autobusů.  

Ve vztahu k volné příloze č.3 - Posouzení dopadů rozvojových záměrů letiště 
Pardubice na komunikační síť města Pardubice – si zpracovatelský tým posudku 
vyžádal podrobnější zdůvodnění podkladů, na základě kterých bylo vypracováno 
uvedené posouzení dopadů rozvojových záměrů letiště. Ve vázané příloze č.2 
Doklady je doloženo Vyjádření DHV CR, spol. s r.o z 9.11.2007 k posouzení dopadů 
rozvojových záměrů letiště Pardubice na komunikační síť města Pardubice a 
Stanovisko MmP, odboru dopravy č.j.: MmP 49166/2007-OD ze dne 15.11.2007. 
Ze stanoviska DHV CR, spol. s r.o vyplývá, že v prosinci roku 2006 byly uvedeny do 
provozu další úseky dálnice D11, které nyní končí u obce Sedlice v místech napojení 
budoucí MOK D11 x R35. Napojení Pardubic západním směrem na Prahu a střední 
Čechy se stalo a stane výrazně výhodnější po nově otevřené dálnici D11 a po 
dokončení úseku rychlostní komunikace R 35 Sedlice – Opatovice nad Labem. 
Prognóza  dopravního  zatížení je výsledkem analýzy několika podkladů. Výhledová 
data k roku 2010-2012 na komunikaci I/2 jsou stanovena za předpokladu dalšího 
poklesu dopravy vlivem dokončení 4 – pruhového uspořádání silnice I/37 v celém 
úseku Pardubice – Hradec Králové, propojení silnice I/37 s dálnicí D11 novým úsekem 
rychlostní silnice R35, opravou a zkomfortněním úseku silnice I/37 Pardubice – Trojice 
a vybudováním silnice I/2 na jihozápadním okraji města v části Popkovice. 
Z vyjádření MmP, odboru dopravy vyplývá, že dostavba R35 Sedlice – Opatovice nad 
Labem bude dokončena v roce 2009. Dostavba rychlostní silnice R 37 Pardubice – 
Trojice proběhne do konce roku 2010  a na tyto stavby jsou v rozpočtu Státního fondu 
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dopravní infrastruktury plánované do roku 2010 cca 2 mld. Kč. Na přípravu, výkupy 
pozemků a realizaci stavby silnice I/2 (jihozápad) je do roku 2009 předpokládaná 
částka 162  mil. Kč. 
Letecká doprava  
VARIANTA 1 

Celkové údaje 
• celkový počet přepravených cestujících za rok 2006                     71 500 
• celkový počet pohybů letadel za rok                                            17 264  
      z toho počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00)            108  
• počet pohybů civilních letadel za rok            1 302 
• počet pohybů vojenských letadel za rok         15 944 
 
Charakteristický letový den 
• počet pohybů v charakteristickém letovém dni (za 24 hodin)   74 
     z toho počet pohybů civilních letadel                 4 

počet pohybů vojenských letadel       70 
• počet pohybů v noční době (06:00 – 22:00)                    <<  1  

VARIANTA 2 

Celkové údaje 
• celkový počet přepravených cestujících za rok                        250 000 
• celkový počet pohybů letadel za rok                                   16 930  
      z toho počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00)               60  
• počet pohybů civilních letadel za rok             7 330 
• počet pohybů vojenských letadel za rok                      9 600 
 
Charakteristický letový den 
• počet pohybů v charakteristickém letovém dni (za 24 hodin)   70 
     z toho počet pohybů civilních letadel               24 

počet pohybů vojenských letadel       46 
• počet pohybů v noční době (06:00 – 22:00)                    <<  1  
 
VARIANTA 3 

Celkové údaje 
• celkový počet přepravených cestujících – provozní maximum          600 000 
• celkový počet pohybů letadel za rok                                   24 600  
      z toho počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00)                60  
• počet pohybů civilních letadel za rok           15 000 
• počet pohybů vojenských letadel za rok                      9 600 
 
Charakteristický letový den 
• počet pohybů v charakteristickém letovém dni (za 24 hodin)   96 
     z toho počet pohybů civilních letadel               50 

počet pohybů vojenských letadel       46 
• počet pohybů v noční době (06:00 – 22:00)                   <<  1  
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B.III. Údaje o výstupech  
B.III.1.  Ovzduší  
Výstavba 

Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. 
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečišťování ovzduší mohou být představovány 
provozem nákladní techniky při provádění zemních prací a při návozu stavebního 
materiálu. Vzhledem k uvedenému rozsahu výstavby se bude jednat pouze o 
krátkodobé zvýšení provozu na okolních komunikacích. Odhad přepravních tras 
nákladních automobilů v této fázi výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí z liniových 
zdrojů v etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat, protože není znám dodavatel 
stavby, použitá technika apod. Vzhledem k ne příliš významným nárokům na bilance 
hmot a stavebních materiálů lze liniové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby 
označit za málo významné.  
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor 
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Doporučení zpracovatelů 
oznámení k minimalizaci sekundární prašnosti jsou uvedena v dalších částech 
oznámení. 
Etapa provozu 
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší přicházejí v úvahu ve 
vztahu k uvažovanému záměru následující řešené varianty, pro které byly zpracovány 
bilance emisí: 
ü VARIANTA 1 – stávající stav 

Tato varianta vyhodnocuje stávající příspěvky  provozu letiště k imisní zátěži zájmového území. 
ü VARIANTA 2 – cílový stav 

Tato varianta je předmětem předkládaného oznámení a hodnotí vlivy na ovzduší při cílovém stavu 
představujícím odbavení 250 000 cestujících ročně. 

ü VARIANTA 3 – provozní maximum  
Tato varianta představuje provozní maximum dané odbavovací kapacitou terminálu, které 
představuje odbavení 600 000 cestujících ročně. Tato varianta představuje vyhodnocení nejhoršího 
možného stavu teoretické kapacity terminálu (jako podání průkazu o možnosti odbavení uvedeného 
počtu cestujících, není však předmětem předkládaného oznámení z hlediska závěrů zjišťovacího 
řízení případně stanoviska příslušného úřadu), podává pouze průkaz o velikosti a významnosti vlivu 
při teoretické odbavovací kapacitě terminálu.  

VARIANTA 1 – stávající stav 
Bodové zdroje 

Údaje o současných hmotnostních tocích emisí z areálu letiště byly převzaty z údajů z 
„Oznámení o výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší za rok 2006“. 
Výdej leteckého petroleje dosáhl 5960,5 m3/rok. Dle výsledků autorizovaného měření 
emisí (EVČ – protokol č.125/06) byla naměřena hmotnostní koncentrace TOC ve výši 
927 mg/m3, hmotnostní tok byl vyčíslen jako 33,4 g/hod, měrná emise = 0,6 g/m3. 
Celkový hmotnostní tok emisí TOC za rok 2006 byl 3,576 kg. Dále bylo v areálu letiště 
spotřebováno cca 128 m3 benzinu NATURAL a cca 730 m3 motorové nafty. Za použití 
emisních faktorů dle přílohy č.4 (bod 15) vyhlášky č. 356/2002 Sb. byly vyčísleny 
hmotnostní toky TOC ve výši 14 kg/rok pro benzin NATURAL a 29 kg/rok pro 
motorovou naftu. Vzhledem k uvedeným bilancím nebyly v rozptylové studii příspěvky 
k imisní zátěži TOC hodnoceny. 



 Odbavovací terminál s parkovacími a zpevněnými plochami  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

 67 

Z energetických zdrojů byly provozovány dvě kotelny na pevná paliva. Charakteristické 
údaje a hmotnostní toky jednotlivých znečišťujících látek jsou uvedeny v následující 
tabulce. Hmotnostní koncentrace jednotlivých znečišťujících látek a tím i hmotnostní 
toky byly stanoveny autorizovaným měřením emisí:    

Veličina  Jednotka  Kotelna 1 Kotelna 2 
Jmenovitý výkon kotle kW 300 140 
FPD provozu zdroje hod/rok 4 877 4 273 
Výška komínu m 14 14 
Průřez komínu m2 0,21 0,21 
Roční spotřeba hnědého uhlí tun/rok 177,25 91,2 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 463 
Hmotnostní tok SO2 kg/rok 6 555 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 1 230 
Hmotnostní tok CO kg/rok 1 495 
Hmotnostní tok VOC kg/rok 107 

Plošné zdroje 

Plošné zdroje v rámci posuzovaného záměru budou představovat: 
n parkování automobilů souvisejících s provozem letištěm 
n pohyb letadel na ploše letiště 

Parkování automobilů souvisejících s provozem letiště 
Stávající dopravní obslužnost civilní část letiště při odbaveném počtu 71 500 
cestujících vyvolává celkové nároky na dopravu 390 pohybů automobilů, z toho 20 
pohybů TNA. Parkoviště ve stávajícím  stavu je uvažováno v prostoru před stávajícím 
odbavovacím terminálem. Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a 
rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu 
= ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů 
a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí při použití 
emisních faktorů roku  2007: 

 NOx Benzen  
 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plošné zdroje - doprava 1.432E-06 0.034369 0.0125447 1.738E-08 0.000417 0.0001522 
 PM10  CO 
 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plošné zdroje - doprava 3.121E-08 0.000749 0.000273385 2.874E-06 0.068965 0.0251722 
 BaP SO2 
 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plošné zdroje - doprava 4.629E-13 1.111E-08 4.055E-09 0.000849 0.0003099 2.35833E-08 

Pohyb letadel na ploše letiště 
Emise související s pohybem letadel na letištní ploše vycházejí z údajů dodaných 
oznamovatelem pro rok 2006, které jsou uvedeny v následujícím přehledu: 
• celkový počet pohybů letadel za rok                                   17 246 
ü vojenské:                                                                                                                              15 944 
ü civilní:                                                                                                                                     1 302 

Na základě uvedených pohybů a emisních faktorů charakteristického letadla pro 
vojenský a civilní provoz lze bilancovat následující emise z plošného zdroje, který 
představuje plocha letiště Pardubice: 
Tab.: Emise z plošného zdroje – stávající stav – vojenský provoz 

NOx CO PM10 Benzen BaP 
  g/s g/s g/s g/s ug/s 

Celkem – 2006 1,06981 2,90028 0,06386 0,59309 0,01866 
  kg/den kg/den kg/den kg/den mg/den 

Celkem – 2006 77,02651 208,81989 4,59812 42,70261 1,34378 
  t/rok t/rok t/rok t/rok g/rok 

Celkem – 2006 27,80657 75,38398 1,65992 15,41564 0,48510 
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Tab.: Emise z plošného zdroje – stávající stav – civilní provoz 
NOx CO PM10 Benzen BaP 

  g/s g/s g/s g/s ug/s 
Celkem – 2006 0,04368 0,11842 0,00261 0,02422 0,00076 

  kg/den kg/den kg/den kg/den mg/den 
Celkem – 2006 3,14502 8,52620 0,18774 1,74356 0,05487 

  t/rok t/rok t/rok t/rok g/rok 
Celkem – 2006 1,13535 3,07796 0,06778 0,62943 0,01981 

Tab.: Emise z plošného zdroje – výsledný stávající stav 
NOx CO PM10 Benzen BaP 

  g/s g/s g/s g/s ug/s 
Celkem – 2006 1,11349 3,01869 0,06647 0,61731 0,01943 

  kg/den kg/den kg/den kg/den mg/den 
Celkem – 2006 80,17154 217,34609 4,78587 44,44618 1,39864 

  t/rok t/rok t/rok t/rok g/rok 
Celkem – 2006 28,94193 78,46194 1,72770 16,04507 0,50491 

Je uvažováno s výškou zdroje 3 m. 
Liniové zdroje 
Automobilová doprava 

Liniové zdroje znečištění ovzduší vyplývají z údajů studie DHV, která je samostatnou 
přílohou předkládaného oznámení. Pro potřeby rozptylové studie (jakož i hlukové 
studie) byly údaje o dopravě ze studie DHV upraveny do následujících úseků, které ve 
výpočtech byly zohledněny: 

 
Kde: 
Úsek 1   =  silnice I/2 západně od MOK západ 
Úsek 2   =  silnice I/2 v úseku mezi MOK západ a stávající křižovatkou I/2 x Svítkov 
Úsek 3   =  silnice I/2 v úseku mezi stávající křižovatkou I/2 x Svítkov a MOK východ 
Úsek 4   =  silnice I/2 v úseku východně od MOK východ 
Úsek 5   =  místní komunikace Popkovice 
Úsek 6a =  větev č.1 nové příjezdové komunikace mezi MOK západ a MOK terminál 
Úsek 6b =  větev č.2 nové příjezdové komunikace mezi MOK východ a MOK terminál 
Úsek 7   =  komunikace I/2  v  obci  Staré Čívice;  uvedený  úsek  není  uveden  ve  výše  
                  prezentované situaci, vychází se z údajů studie DHV v příloze předkládaného   
                  oznámení 
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Emise z liniových zdrojů na komunikačním systému 
Stávající dopravní obslužnost civilní část letiště při odbaveném počtu 71 500 
cestujících vyvolává celkové nároky na dopravu 390 automobilů, z toho 20 TNA. Pro 
stávající stav je uvedená doprava zohledněna na zvolených úsecích následovně: 

Varianta cílový stav - 250 000 odbavených cestujících  
rozpad terminálu 

úsek Celkem  OA+NA Z toho NA 
1   52   2 
2   52   2 
3   52   2 
4 338 18 
5     0   0 
6a     0   0 
6b     0   0 
7   52   2 

Tab.: Emise z liniových zdrojů  na komunikačním systému – Varianta 1  
úsek NOx Benzen PM10 

  g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 
1 3.518E-07 0.0084432 0.0030818 4.583E-09 0.00011 4.015E-05 6.533E-09 0.0001568 5.723E-05 
2 3.518E-07 0.0084432 0.0030818 4.583E-09 0.00011 4.015E-05 6.533E-09 0.0001568 5.723E-05 
3 3.518E-07 0.0084432 0.0030818 4.583E-09 0.00011 4.015E-05 6.533E-09 0.0001568 5.723E-05 
4 2.559E-06 0.0614158 0.0224168 3.096E-08 0.000743 0.0002712 5.609E-08 0.0013462 0.0004914 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 3.518E-07 0.0084432 0.0030818 4.583E-09 0.00011 4.015E-05 6.533E-09 0.0001568 5.723E-05 

 
úsek CO BaP SO2 
  g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 

1 7.166E-07 0.0171992 0.0062777 1.175E-13 2.82E-09 1.029E-09 0.0002272 8.293E-05 9.467E-09 
2 7.166E-07 0.0171992 0.0062777 1.175E-13 2.82E-09 1.029E-09 0.0002272 8.293E-05 9.467E-09 
3 7.166E-07 0.0171992 0.0062777 1.175E-13 2.82E-09 1.029E-09 0.0002272 8.293E-05 9.467E-09 
4 5.132E-06 0.1231638 0.0449548 8.261E-13 1.983E-08 7.236E-09 0.0015118 0.0005518 6.299E-08 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 7.166E-07 0.0171992 0.0062777 1.175E-13 2.82E-09 1.029E-09 0.0002272 8.293E-05 9.467E-09 

Letecká doprava 

Dráhový systém letiště PARDUBICE představují: 
• vzletová a přistávací dráha RWY 09/27 (2 500 x 75 m, beton) 
• systém pojížděcích drah, odbavovací a přistávací plochy pro vrtulníky 
Provozní využití jednotlivých směrů RWY 09/27 letiště Pardubice ovlivňují především 
atmosferické podmínky. Vyjádřeno v celoročních průměrech, využití jednotlivých 
směrů RWY 09/27 je dlouhodobě stabilizované. Průměrné dlouhodobé využití 
jednotlivých směrů RWY 09/27 (v % celkového počtu pohybů na LKPD za rok) pro 
vzlety a přistání je: 
RWY 09 – 25% 
RWY 27 – 75 % 
Pro počáteční  stav se vychází ze statistických údajů za rok 2006: 
• celkový počet přepravených cestujících za rok 2006               71 500 
• celkový počet pohybů letadel za rok                                                 17 246 
Ø civilní:                    1 302 
Ø vojenská:                 15 944 

Na  základě uvedených skutečností a procentického rozložení startů a přistání lze 
bilancovat následující průměrné údaje  hmotnostních toků jednotlivých škodlivin 
spojených s leteckou dopravou: 
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NOx CO PM10 Benzen BaP 
  g/s g/s g/s g/s µg/s 

Charakteristické letadlo  -  RWY 09 - vzlet 1,49379 4,06455 0,09242 0,02460 0,03984 
Charakteristické letadlo  -  RWY 09 - přistání 1,62960 4,43405 0,10082 0,02684 0,04346 
Charakteristické letadlo  -  RWY27 - vzlet 4,48138 12,19365 0,27726 0,07380 0,11952 
Charakteristické letadlo  -  RWY 27 - přistání 4,88879 13,30216 0,30246 0,08051 0,13038 

VARIANTA 2 – cílový stav 
Bodové zdroje 
Vojenská část letiště 
Z energetických zdrojů jsou provozovány ve vojenské části letiště  dvě kotelny na 
pevná paliva. Charakteristické údaje a hmotnostní toky jednotlivých znečišťujících 
látek jsou uvedeny v následující tabulce. Hmotnostní koncentrace jednotlivých 
znečišťujících látek a tím i hmotnostní toky byly stanoveny autorizovaným měřením 
emisí. V rozptylové studii je uvažováno v této variantě  se stejnými vstupy jako ve 
variantě 1, i když je patrné, že decentralizací civilní části letiště (která je dosud 
zásobována teplem právě z uvedených kotelen)  by mělo dojít k poklesu  emisí ze 
stávajících zdrojů znečišťování ovzduší. Výpočet je tak na straně bezpečnosti. 

Veličina  Jednotka  Kotelna 1 Kotelna 2 
Jmenovitý výkon kotle kW 300 140 
FPD provozu zdroje hod/rok 4 877 4 273 
Výška komínu m 14 14 
Průřez komínu m2 0,21 0,21 
Roční spotřeba hnědého uhlí tun/rok 177,25 91,2 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 463 
Hmotnostní tok SO2 kg/rok 6 555 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 1 230 
Hmotnostní tok CO kg/rok 1 495 
Hmotnostní tok VOC kg/rok 107 

Civilní část letiště 

Hlavními bodovými zdroji znečišťování ovzduší v areálu civilního letiště Pardubice 
budou kotelny na zemní plyn. Dle podkladů z rozpracovaného projektu pro územní 
řízení je navržen decentralizovaný systém vytápění, tj. zřízení individuálních kotelen 
v každém vytápěném objektu. Provoz těchto kotelen bude zajišťovat i ohřev TUV.  
V následující tabulce je uveden přehled nových i stávajících objektů letiště ve kterých 
budou zřízeny kotelny. Dále je v tabulce uveden i celkový výkon kotelny a 
předpokládané hodinové a roční spotřeby zemního plynu: 

Objekt Instalovaný výkon kotelny 
(kW) 

Max. spotřeba ZP 
(m3/hod) 

Roční spotřeba ZP 
(m3/rok) 

Terminál SO 10 3 x 700 250 655 000 
Provozní objekt, garáže SO 11.1 2 x 175 40 92 000 
Vrátnice SO 12 1 x 20 3 6 000 
Administrativní objekt poz.č.911 2 x 120 28 44 000 
Objekt CH poz.č.915  2 x 100 24 40 000 
Kašparův hangár poz.č.912 45 6 10 000 
CELKEM  351 847 000 

V rámci tohoto oznámení je bilance hmotnostních toků znečišťujících látek ze 
spalování zemního plynu z jednotlivých zdrojů provedena na základě uvedených 
maximálních hodinových a ročních spotřeb zemního plynu a emisních limitů dle přílohy 
č.4 nařízení vlády č. 146/2007 Sb. 

Znečišťující látka Emisní limit (mg/m3 ) 
SO2 35 
NOx 200 
CO 100 
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Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky, suchý plyn a referenční 
obsah kyslíku ve výši 3%.  
Hmotnostní toky znečišťujících látek jsou tak stanoveny jako maximálně možné, 
skutečné hodnoty musí být vždy nižší.  
Terminál SO 10 
Veličina   Jednotka Hodnota  
Max. spotřeba ZP  m3/hod 250 
Roční spotřeba ZP m3/rok 655 000 
Množství spalin  m3/hod 3 000 
Množství spalin m3/rok 7 860 000 
Hmotnostní tok SO2 g/hod 105 
Hmotnostní tok  SO2 kg/rok 275 
Hmotnostní tok NOx g/hod 600 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 1 572 
Hmotnostní tok CO g/hod 300 
Hmotnostní tok CO kg/rok 786 
Teplota spalin  °C 120 
Výška výduchu m 14 
Průměr výduchu m 0,4 
Fond pracovní doby hod/rok 4 800 

Garáže SO 11.1  
Veličina   Jednotka Hodnota  
Max. spotřeba ZP  m3/hod 40 
Roční spotřeba ZP m3/rok 92 000 
Množství spalin  m3/hod  480 
Množství spalin m3/rok 1 104 000 
Hmotnostní tok SO2 g/hod 16,8 
Hmotnostní tok  SO2 kg/rok 38,6 
Hmotnostní tok NOx g/hod 96 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 220,8 
Hmotnostní tok CO g/hod 48 
Hmotnostní tok CO kg/rok 110,4 
Teplota spalin  °C 120 
Výška výduchu m 5 
Průměr výduchu m 0,25 
Fond pracovní doby hod/rok 4 800 

Vrátnice SO 12 
Veličina   Jednotka Hodnota  
Max. spotřeba ZP  m3/hod 3 
Roční spotřeba ZP m3/rok 6 000 
Množství spalin  m3/hod  36 
Množství spalin m3/rok 72 000 
Hmotnostní tok SO2 g/hod 1,3 
Hmotnostní tok  SO2 kg/rok 2,5 
Hmotnostní tok NOx g/hod 7,2 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 14,4 
Hmotnostní tok CO g/hod 3,6 
Hmotnostní tok CO kg/rok 7,2 
Teplota spalin  °C 120 
Výška výduchu m 2 
Průměr výduchu m 0,05 
Fond pracovní doby hod/rok 4 800 

Administrativní objekt poz.č.911 
Veličina   Jednotka Hodnota  
Max. spotřeba ZP  m3/hod 28 
Roční spotřeba ZP m3/rok 44 000 
Množství spalin  m3/hod  336 
Množství spalin m3/rok 528 000 
Hmotnostní tok SO2 g/hod 11,8 
Hmotnostní tok  SO2 kg/rok 18,5 
Hmotnostní tok NOx g/hod 67,2 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 105,6 
Hmotnostní tok CO g/hod 33,6 
Hmotnostní tok CO kg/rok 52,8 
Teplota spalin  °C 120 
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Veličina   Jednotka Hodnota  
Výška výduchu m 10 
Průměr výduchu m 0,1 
Fond pracovní doby hod/rok 4 800 

Objekt CH poz. č. 915 
Veličina   Jednotka Hodnota  
Max. spotřeba ZP  m3/hod 24 
Roční spotřeba ZP m3/rok 40 000 
Množství spalin  m3/hod  288 
Množství spalin m3/rok 480 000 
Hmotnostní tok SO2 g/hod 10,1 
Hmotnostní tok  SO2 kg/rok 16,8 
Hmotnostní tok NOx g/hod 57,6 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 96 
Hmotnostní tok CO g/hod 28,8 
Hmotnostní tok CO kg/rok 48 
Teplota spalin  °C 120 
Výška výduchu m 10 
Průměr výduchu m 0,1 
Fond pracovní doby hod/rok 4 800 

Kašparův hangár poz. č. 912 
Veličina   Jednotka Hodnota  
Max. spotřeba ZP  m3/hod 6 
Roční spotřeba ZP m3/rok 10 000 
Množství spalin  m3/hod  72 
Množství spalin m3/rok 120 000 
Hmotnostní tok SO2 g/hod 2,5 
Hmotnostní tok  SO2 kg/rok 4,2 
Hmotnostní tok NOx g/hod 14,4 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 24 
Hmotnostní tok CO g/hod 7,2 
Hmotnostní tok CO kg/rok 12 
Teplota spalin  °C 120 
Výška výduchu m 8 
Průměr výduchu m 0,05 
Fond pracovní doby hod/rok 4 800 

 
Čerpací stanice pohonných hmot (ČS PHM) 

V rámci čerpací stanice se předpokládá v cílovém roce 2012 výdej cca 8 m3 benzinu a 
80 m3 motorové nafty, při provozním maximu se předpokládá 100 % navýšení 
spotřeby. Čerpací stanice bude na straně benzinu vybavena zpětným vedením par. 
Uváděné spotřeby pohonných hmot jsou výrazně nižší než je stávající spotřeba 
v areálu letiště. Vzhledem k vyčísleným hmotnostním tokům emisí z čerpání 
pohonných hmot za rok 2006 a k provedeným autorizovaným měřením emisí 
obdobných zdrojů lze hmotnostní toky emisí z tohoto nového zdroje označit za zcela 
nevýznamné.   
Letecké pohonné hmoty 

V roce 2006 dosáhl výdej leteckých pohonných hmot cca 6000 m3/rok. Dle výsledků 
autorizovaného měření emisí byl vyčíslen celkový hmotnostní tok emisí TOC ve výši 
3,576 kg/rok. Provozovatelem tohoto zdroje je AČR.  
Spotřeba leteckých pohonných hmot pro civilní letiště v cílové stavu bude cca 8 340 
m3, při provozním maximu po roce 2012 bude spotřeba cca 20 000 m3. Způsob 
nakládání s leteckými pohonnými hmotami se nezmění. 
Při respektování autorizovaného měření emisí tohoto zdroje z roku 2006 lze očekávat 
hmotnostní tok TOC ve výši cca 5 kg/rok a při provozním maximu po roce 2012 ve výši 
cca 12 kg/rok, což lze v obou stavech označit taktéž za nevýznamné emise. 
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Situace nových stacionárních zdrojů je patrná z následujícího obrázku: 

 

 

SO 10 
SO11.

1 

SO12 

AO p.č.911 

OCH p.č.915 

Hangár p.č.912 
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Plošné zdroje 

Plošné zdroje v rámci posuzovaného záměru budou představovat: 
n parkování automobilů souvisejících s provozem letiště 
n pohyb letadel na ploše letiště 

Parkování automobilů souvisejících s provozem letiště 
Výhledová dopravní obslužnost civilní část letiště v cílovém stavu  při odbaveném 
počtu 250 000 cestujících vyvolává celkové nároky na dopravu 1 300 automobilů, 
z toho 63 TNA. Parkoviště v cílovém  stavu je uvažováno v prostoru kolem nového 
odbavovacího terminálu. Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a 
rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu 
= ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů 
a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí při použití 
emisních faktorů pro variantu 2: 
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů  

 NOx Benzen  
 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plošné zdroje - doprava 0.0021551 0.1241362 0.0453097 2.627E-05 0.001513 0.0005522 
 PM10  CO 
 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plošné zdroje - doprava 4.243E-05 0.0024438 0.000892 0.0044401 0.2557522 0.0933496 
 BaP SO2 

 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 
Plošné zdroje - doprava 6.869E-10 3.956E-08 1.444E-08 0.0030352 0.0011078 5.269E-05 

Pohyb letadel na ploše letiště 
Emise související s pohybem letadel na letištní ploše vycházejí z údajů dodaných 
oznamovatelem pro cílový stav, které jsou uvedeny v následujícím přehledu: 
• celkový počet pohybů letadel za rok                                  16 930 
ü vojenské:                                                                                                                               9 600 
ü civilní:                                                                                                                                    7 330 

Na základě uvedených pohybů a emisních faktorů charakteristického letadla pro 
vojenský a civilní provoz lze bilancovat následující emise z plošného zdroje, který 
představuje plocha letiště Pardubice: 
Tab.: Emise z plošného zdroje – vojenský provoz 

NOx CO PM10 Benzen BaP 
  g/s g/s g/s g/s ug/s 

Celkem  0,64414 1,74628 0,03845 0,01124 0,01752 
  kg/den kg/den kg/den kg/den mg/den 

Celkem  46,37823 125,73200 2,76856 0,80910 1,26141 
  t/rok t/rok t/rok t/rok g/rok 

Celkem  16,74254 45,38925 0,99945 0,29208 0,45537 

Tab.: Emise z plošného zdroje –civilní provoz 
NOx CO PM10 Benzen BaP 

  g/s g/s g/s g/s ug/s 
Celkem  0,24591 0,66668 0,01468 0,13633 0,00429 

  kg/den kg/den kg/den kg/den mg/den 
Celkem  17,70586 48,00081 1,05696 9,81592 0,30889 

  t/rok t/rok t/rok t/rok g/rok 
Celkem  6,39181 17,32829 0,38156 3,54355 0,11151 
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Tab.: Emise z plošného zdroje – výsledný stav 
NOx CO PM10 Benzen BaP 

  g/s g/s g/s g/s ug/s 
Celkem – 2010 0,89006 2,41295 0,05313 0,14757 0,02181 

  kg/den kg/den kg/den kg/den mg/den 
Celkem – 2010 64,08409 173,73281 3,82552 10,62502 1,57030 

  t/rok t/rok t/rok t/rok g/rok 
Celkem – 2010 23,13436 62,71754 1,38101 3,83563 0,56688 

Je uvažováno s výškou zdroje 3 m. 
Liniové zdroje 
Automobilová doprava 
Liniové zdroje znečištění ovzduší vyplývají z údajů studie DHV, která je samostatnou 
přílohou předkládaného oznámení. Pro potřeby rozptylové studie (jakož i hlukové 
studie) byly údaje o dopravě ze studie DHV upraveny do následujících úseků, které ve 
výpočtech byly zohledněny. Uvažovány jsou shodné úseky komunikací jako ve 
variantě 1. 
Emise z liniových zdrojů na komunikačním systému 
Emise z liniových zdrojů na komunikačním systému dle jednotlivých řešených úseků  
je patrná z následující tabulky: 

Varianta cílový stav - 250 000 odbavených cestujících  
rozpad terminálu 

úsek Celkem  OA+NA Z toho NA 
1     178   5 
2        3   0 
3        3   0 
4 1 122 58 
5        0   0 
6a    178   5 
6b 1 122 58 
7   174   5 

Tab.: Emise z liniových zdrojů  na komunikačním systému – Varianta 2 
úsek NOx Benzen PM10 

  
g/m.s-1 kg/km.den-

1 
t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-

1 
t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-

1 
t/km. rok-1 

1 1.143E-06 0.027423 0.0100094 1.526E-08 0.0003662 0.0001337 1.733E-08 0.000416 0.0001518 
2 1.469E-08 0.0003525 0.0001287 2.375E-10 0.0000057 2.081E-06 6.25E-11 0.0000015 5.475E-07 
3 1.469E-08 0.0003525 0.0001287 2.375E-10 0.0000057 2.081E-06 6.25E-11 0.0000015 5.475E-07 
4 8.639E-06 0.2073278 0.0756746 1.024E-07 0.0024566 0.0008967 1.814E-07 0.0043542 0.0015893 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6a 1.143E-06 0.027423 0.0100094 1.526E-08 0.0003662 0.0001337 1.733E-08 0.000416 0.0001518 
6b 8.639E-06 0.2073278 0.0756746 1.024E-07 0.0024566 0.0008967 1.814E-07 0.0043542 0.0015893 
7 1.123E-06 0.026953 0.0098378 1.494E-08 0.0003586 0.0001309 1.725E-08 0.000414 0.0001511 

 
úsek CO BaP SO2 

  
g/m.s-1 kg/km.den-

1 
t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-

1 
t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-

1 
t/km. rok-1 

1 2.409E-06 0.057825 0.0211061 3.791E-13 9.099E-09 3.321E-09 0.0007475 0.0002728 3.115E-08 
2 3.269E-08 0.0007845 0.0002863 5.338E-15 1.281E-10 4.676E-11 0.000012 4.38E-06 5E-10 
3 3.269E-08 0.0007845 0.0002863 5.338E-15 1.281E-10 4.676E-11 0.000012 4.38E-06 5E-10 
4 1.768E-05 0.4242278 0.1548431 2.72E-12 6.529E-08 2.383E-08 0.0048998 0.0017884 2.042E-07 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6a 2.409E-06 0.057825 0.0211061 3.791E-13 9.099E-09 3.321E-09 0.0007475 0.0002728 3.115E-08 
6b 1.768E-05 0.4242278 0.1548431 2.72E-12 6.529E-08 2.383E-08 0.0048998 0.0017884 2.042E-07 
7 2.366E-06 0.056779 0.0207243 3.72E-13 8.928E-09 3.259E-09 0.0007315 0.000267 3.048E-08 
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Letecká doprava 

Emise související s pohybem letadel na letištní ploše vycházejí z údajů dodaných 
oznamovatelem pro cílový stav, které jsou uvedeny v následujícím přehledu: 
• celkový počet pohybů letadel za rok                                   16 930 
ü vojenské:                                                                                                                                9 600 
ü civilní:                                                                                                                                     7 330 

Na  základě uvedených skutečností a procentického rozložení startů a přistání lze 
bilancovat následující průměrné údaje  hmotnostních toků jednotlivých škodlivin 
spojených s leteckou dopravou: 

NOx CO PM10 Benzen BaP 
  g/s g/s g/s g/s µg/s 

Charakteristické letadlo  -  RWY 09 – vzlet 1,19405 3,24895 0,07387 0,08465 0,02910 
Charakteristické letadlo  -  RWY 09 - přistání 1,30260 3,54430 0,08059 0,09236 0,03174 
Charakteristické letadlo  -  RWY27 – vzlet 3,58214 9,74684 0,22162 0,25396 0,08730 
Charakteristické letadlo  -  RWY 27 - přistání 3,90779 10,63291 0,24177 0,27707 0,09523 

Je uvažováno s výškou zdroje 3 m. 
 
VARIANTA 3 – provozní maximum 
Bodové zdroje 

Bodové zdroje v této variantě jsou shodné jako ve Variantě 2. 
Plošné zdroje 
Plošné zdroje v rámci posuzovaného záměru budou představovat: 
n parkování automobilů souvisejících s provozem letiště 
n pohyb letadel na ploše letiště 

Parkování automobilů souvisejících s provozem letiště 
Výhledová dopravní obslužnost civilní část letiště v provozním maximu  při odbaveném 
počtu 600 000 cestujících vyvolává celkové nároky na dopravu 3119 automobilů, 
z toho 150 TNA. Parkoviště je uvažováno v prostoru před odbavovacím terminálem. 
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů 
byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě 
uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 
sekund lze sumarizovat následující sumu emisí při použití prezentovaných emisních 
faktorů: 
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů  

 NOx Benzen  
 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plošné zdroje - doprava 0.005026 0.2894975 0.1056666 6.116E-05 0.0035227 0.0012858 
 PM10  CO 
 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plošné zdroje - doprava 9.933E-05 0.0057215 0.0020883 0.0103507 0.5961995 0.2176128 
 BaP SO2 

 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 
Plošné zdroje - doprava 1.601E-09 9.22E-08 3.365E-08 0.0070645 0.0025785 0.0001226 

 
Pohyb letadel na ploše letiště 

Emise související s pohybem letadel na letištní ploše vycházejí z údajů dodaných 
oznamovatelem pro cílový stav, které jsou uvedeny v následujícím přehledu: 
• celkový počet pohybů letadel za rok                                   24 600 
ü vojenské:                                                                                                                                9 600 
ü civilní:                                                                                                                                   15 000 



 Odbavovací terminál s parkovacími a zpevněnými plochami  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

 77 

Na základě uvedených pohybů a emisních faktorů charakteristického letadla pro 
vojenský a civilní provoz lze bilancovat následující emise z plošného zdroje, který 
představuje plocha letiště Pardubice: 
Tab.: Emise z plošného zdroje – provozní maximum – vojenský provoz 

NOx CO PM10 Benzen BaP 
  g/s g/s g/s g/s ug/s 

Celkem  0,64414 1,74628 0,03845 0,01124 0,01752 
  kg/den kg/den kg/den kg/den mg/den 

Celkem  46,37823 125,73200 2,76856 0,80910 1,26141 
  t/rok t/rok t/rok t/rok g/rok 

Celkem  16,74254 45,38925 0,99945 0,29208 0,45537 

Tab.: Emise z plošného zdroje – provozní maximum – civilní provoz 
NOx CO PM10 Benzen BaP 

  g/s g/s g/s g/s ug/s 
Celkem  0,5032364 1,3642789 0,0300407 0,2789883 0,0087795 

  kg/den kg/den kg/den kg/den mg/den 
Celkem  36,232994 98,228123 2,1629404 20,087154 0,6321072 

  t/rok t/rok t/rok t/rok g/rok 
Celkem  13,080111 35,460352 0,7808214 7,2514627 0,2281907 

Tab.: Emise z plošného zdroje – provozní maximum – výsledný stav 
NOx CO PM10 Benzen BaP 

  g/s g/s g/s g/s ug/s 
Celkem  1,14738 3,11056 0,06849 0,29023 0,02630 

  kg/den kg/den kg/den kg/den mg/den 
Celkem  82,61123 223,96012 4,93150 20,89625 1,89352 

  t/rok t/rok t/rok t/rok g/rok 
Celkem  29,82265 80,84960 1,78027 7,54355 0,68356 

Je uvažováno s výškou zdroje 3 m. 
Liniové zdroje 
Automobilová doprava 
Liniové zdroje znečištění ovzduší vyplývají z údajů studie DHV, která je samostatnou 
přílohou předkládaného oznámení. Pro potřeby rozptylové studie (jakož i hlukové 
studie) byly údaje o dopravě ze studie DHV upraveny do následujících úseků, které ve 
výpočtech byly zohledněny. Uvažovány jsou shodné úseky komunikací jako ve 
variantě 1. 
Emise z liniových zdrojů na komunikačním systému 
Rozložení pohybů motorových vozidel na komunikačním systému dle jednotlivých 
řešených úseků  je patrná z následující tabulky: 

Varianta provozní maximum - 600 000 odbavených cestujících  
rozpad terminálu 

úsek Celkem  OA+NA Z toho NA 
1    428 12 
2        6   0 
3        6   0 
4 2 691                                  138 
5        0  0 
6a    428 12 
6b 2 691                                  138 
7    418 12 

Tab.: Emise z liniových zdrojů  na komunikačním systému – Varianta 3 
úsek NOx Benzen PM10 
  g/m.s-1 Kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 

1 2.746E-06 0.0659092 0.0240569 3.668E-08 0.0008804 0.0003213 4.162E-08 0.0009988 0.0003646 
2 2.938E-08 0.000705 0.0002573 4.75E-10 0.0000114 4.161E-06 1.25E-10 0.000003 1.095E-06 
3 2.938E-08 0.000705 0.0002573 4.75E-10 0.0000114 4.161E-06 1.25E-10 0.000003 1.095E-06 
4 2.066E-05 0.4958133 0.1809719 2.452E-07 0.0058857 0.0021483 4.321E-07 0.0103707 0.0037853 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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úsek NOx Benzen PM10 

  g/m.s-1 Kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 
6a 2.746E-06 0.0659092 0.0240569 3.668E-08 0.0008804 0.0003213 4.162E-08 0.0009988 0.0003646 
6b 2.066E-05 0.4958133 0.1809719 2.452E-07 0.0058857 0.0021483 4.321E-07 0.0103707 0.0037853 
7 2.697E-06 0.0647342 0.0236280 3.589E-08 0.0008614 0.0003144 4.141E-08 0.0009938 0.0003627 

 
úsek CO BaP SO2 

  g/m.s-1 Kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 
1 5.791E-06 0.1389892 0.0507311 9.113E-13 2.187E-08 7.983E-09 0.0017972 0.000656 7.488E-08 
2 6.538E-08 0.001569 0.0005727 1.068E-14 2.562E-10 9.351E-11 0.000024 8.76E-06 1E-09 
3 6.538E-08 0.001569 0.0005727 1.068E-14 2.562E-10 9.351E-11 0.000024 8.76E-06 1E-09 
4 4.229E-05 1.0149693 0.3704638 6.51E-12 1.563E-07 5.703E-08 0.0117438 0.0042865 4.893E-07 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6a 5.791E-06 0.1389892 0.0507311 9.113E-13 2.187E-08 7.983E-09 0.0017972 0.000656 7.488E-08 
6b 4.229E-05 1.0149693 0.3704638 6.51E-12 1.563E-07 5.703E-08 0.0117438 0.0042865 4.893E-07 
7 5.791E-06 0.1389892 0.0507311 9.113E-13 2.187E-08 7.983E-09 0.0017572 0.0006414 7.322E-08 

Letecká doprava 

Emise související s pohybem letadel na letištní ploše vycházejí z údajů dodaných 
oznamovatelem pro cílový stav, které jsou uvedeny v následujícím přehledu: 
• celkový počet pohybů letadel za rok                                   24 600 
ü vojenské:                                                                                                                                9 600 
ü civilní:                                                                                                                                   15 000 

Na  základě uvedených skutečností a procentického rozložení startů a přistání lze 
bilancovat následující průměrné údaje  hmotnostních toků jednotlivých škodlivin 
spojených s leteckou dopravou: 

NOx CO PM10 Benzen BaP 
  g/s g/s g/s g/s µg/s 

Charakteristické letadlo  -  RWY 09 - vzlet 1,53925 4,18824 0,09523 0,16649 0,03509 
Charakteristické letadlo  -  RWY 09 - přistání 1,67919 4,56899 0,10389 0,18164 0,03828 
Charakteristické letadlo  -  RWY27 - vzlet 4,61776 12,56471 0,28570 0,49947 0,10527 
Charakteristické letadlo  -  RWY 27 - přistání 5,03756 13,70696 0,31166 0,54491 0,11483 

Je uvažováno s výškou zdroje 3 m. 
 
 
B.III.2.  Odpadní vody 
Výstavba 

Splaškové odpadní vody v etapě výstavby budou odpovídat nárokům na vodu pro 
sociální zařízení za předpokladu, že pro pracovníky výstavby budou vyčleněny 
stávající kapacity sociálního zázemí letiště. V případě že tyto prostory nebudou 
využívány, budou používána chemická WC a spotřeba vody pro tyto účely bude 
prakticky nulová. Upřesnění bude provedeno v prováděcích projektech stavby. 
Technologické odpadní vody v průběhu výstavby nevznikají. Srážkové vody z areálu 
budou po převážnou dobu výstavby odváděny stávajícím způsobem – zasakováním 
do okolního terénu. Po vybudování příslušných tras kanalizací budou postupně 
odváděny do vodoteče Bylanka nebo do veřejné kanalizace.   
Provoz 
Splaškové odpadní vody 

Stávající civilní část letiště je v současné době odvodněna společně s vojenskou částí 
letiště jednotnou kanalizací DN 500 do veřejné stoky 700/1050 v Pražské ulici. 
Stávající kanalizace byla nedávno kompletně vyčištěna, v napojení veřejnou stoku je 
však negativní výškový stupeň cca 100 mm. Do budoucna se počítá s rekonstrukcí 
tohoto úseku kanalizace. 
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Stávající objekty ve východní části letiště (pozice č. 911, 912 a 915) a dočasné objekty 
AČR (pozice č. 914, 922, 925, 926, 927, 982) zůstanou napojeny beze změny. 
V bilanci spotřeby pitné vody a tím i z hlediska produkce splaškových vod se u těchto 
objektů nepředpokládají významnější změny. Vlivem demolic stávajících objektů na 
pozicích č. 895, 896, 897, 913, 929, 977, 978, 979 a 980 by mělo dojít k mírnému 
poklesu průtoku splaškových vod ve stávající kanalizaci, která je napojena na veřejnou 
stoku v Pražské ulici.   
Veškeré nové objekty civilního letiště realizované v rámci hodnoceného záměru budou 
napojeny do nové oddílné kanalizace splaškových vod. Pro tuto kanalizaci byl 
správcem kanalizace (VaK Pardubice) určen napojovací bod v koncové šachtě 
jednotné veřejné kanalizace DN 400 v Žižkově ulici za Bylankou. Nová areálová 
splašková kanalizace bude odvádět splaškové vody z objektu Terminálu (SO 10), 
vrátnice (SO 12), z Provozního objektu a garáží (SO 11.1) a z objektu Garáže velké 
techniky s mycím boxem (SO 11.2). V převážné míře se bude jednat o odpadní 
splaškové vody ze sociálních zařízení zaměstnanců a návštěvníků letiště. Kromě 
těchto vod budou do této kanalizace dále vypouštěny: 
§ Předčištěné odpadní vody z ČOV v objektu SO 11.2. Bližší popis čistírny je uveden 

dále v této kapitole. ČOV bude navržena tak, aby vyčištěné odpadní vody splňovaly 
závazné ukazatele znečištění stanovené Kanalizačním řádem města Pardubice. 
Jedná se o cca 500 m3 odpadních vod za rok.  

§ Odpadní vody z chemické úpravny vody umístěné v SO 10. Bližší popis úpravny je 
uveden dále v této kapitole. Provoz úpravny bude periodický, dle potřeby 
energetických zařízení. Z hlediska roční bilance se jedná o nevýznamné množství 
v řádu desítek m3/rok, z hlediska znečištění se bude jednat o pitnou vodu se 
zvýšenou solností. 

§ Odluhy a odkaly z kotlů na zemní plyn, vypouštění  upravené vody z topných 
systémů jednotlivých kotelen.  Z hlediska roční bilance se jedná o nevýznamné 
množství, z hlediska znečištění se bude jednat o upravenou pitnou vodu. 

§ Voda z nádrží SHZ. Jedná se o jednorázové vypuštění pitné vody z nádrže SHZ 
v SO 10 v termínech stanovených provozovatelem zařízení (cca 1 x ročně – 300 
m3.)  

Navržená splašková stoka S.1 (DN200) v délce cca 200 m je vedena z autoparku 
v komunikaci k objektu terminálu, kde se do ní napojí přípojka z terminálu. Vzhledem 
k výškovým poměrům území je splašková kanalizace svedena do podzemní čerpací 
stanice (ČSS1) umístěné v zeleni vedle trafostanice. Z ní pak bude veden výtlak (SO 
24.2) do koncové šachty veřejné kanalizace v Žižkově ulici za lávkou přes Bylanku. 
Areálová kanalizace je navržena z kanalizačního PVC, třída pevnosti SN4 a SN8. 
Potrubí bude kladeno na pískové lože, obsypáno pískem, zásypy štěrkopískem 
hutněné po vrstvách. Kanalizační šachty z betonových skruží typové s plnými 
litinovými poklopy tř. D400. 
Čerpací stanice je navržena podzemní, typová, v plastovém dvouplášťovém 
provedení. Bude vybavena dvojicí čerpadel s automatickým spínáním, střídáním 
čerpadel a záskokem. Poruchové stavy budou přenášeny na centrální dispečink. 
Z čerpací stanice v areálu letiště bude veden kanalizační výtlak pod příjezdovou 
komunikací a pod tokem Bylanky do ulice Žižkova. Zde se napojí do koncové šachty č. 
33 na stávající kanalizaci. Napojení se provede přes novou uklidňovací šachtu. 
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Kanalizační výtlak je navržen z tlakového PE potrubí tlakové řady PN 10, potrubí bude 
položeno na pískové lože a obsypáno pískem. Zásyp rýhy je štěrkopískem, hutněným 
po vrstvách. Podchod pod vodotečí bude řešen bezvýkopovou metodou. 
Bilance splaškových vod je uvedena v následujících tabulkách:  
Splaškové vody do ulice Žižkova: 

Objekt  Průměrná  produkce 
(m3/den) 

Roční produkce 
(m3/rok) 

SO 10 – Terminál 41,08           10 120 
SO 11 – Autopark, včetně ČOV   4,04 1 010 
SO 12 – Vrátnice   0,60    150 
SO 10 – Terminál SHZ     300 
Celkem 45,72 11 580 

Splaškové vody do ulice Pražská: 

Objekt  Průměrná  produkce 
(m3/den) 

Roční produkce 
(m3/rok) 

Administrativní objekt (911) 7,44 1 860 
Objekt CH (915) 3,00    750 
Objekt Kašparův hangár (912) 2,24    100 
Objekty dočasné – výpůjčka AČR 3,00    750 
Celkem 41,87 3 460 

Jak je z tabulek zřejmé, produkce splaškových vod se uvažuje v úrovni spotřeby pitné 
vody (viz. kapitola B.II.2). 
Veškeré údaje o produkci splaškových vod jsou vztaženy na provozní maximum. Při 
odbavení 250 000 cestujících ročně bude produkce splaškových vod cca 10 000 
m3/rok. 
   
Technologické odpadní vody 

Za technologické odpadní vody lze považovat výstup z čistírny odpadních vod (ČOV) a 
chemické úpravny vod (CHÚV). Odpadní vody z těchto zařízení budou splňovat 
ukazatele znečištění, stanovené Kanalizačním řádem města Pardubice a budou 
vypouštěny do nové kanalizace splaškových vod. 
Čistírna odpadních vod (ČOV) z mycího boxu 

V rámci SO 11.2 „Garáže velké techniky s mycím boxem“ je navrženo jedno stání 
motorových vozidel, které bude uzpůsobeno pro mytí provozních motorových vozidel. 
Mytí bude prováděno ručně za použití vysokotlakého horkovodního agregátu. Veškerý 
oplach z mytí, včetně odstraňovaných látek a mechanických nečistot bude 
akumulován v podzemní sedimentační jímce o objemu cca 20 m3. V jímce bude 
docházet k postupné sedimentaci mechanických nečistot a kalů. Odsazená voda bude 
z poslední sekce jímky čerpána na ČOV. Při navrhovaném rozsahu mytí 5 vozidel 
denně a průměrné spotřebě 400 l vody na jedno vozidlo bude vznikat cca 2000 litrů 
odpadní vody denně. Navrhovaná kapacita čistírny odpadních vod je 1 m3 odpadních 
vod/hod. Voda z jímky bude čerpána do dvojice míchaných reaktorů, kde vlivem 
přídavku chemických přípravků dojde k rozražení emulzí a tvorbě kalu. Suspenze 
z reaktoru je dále vedena na kalolis, kde dojde k separaci pevné fáze. Voda z kalolisu 
je dále vedena k dočištění na pískový nebo mramorový filtr a následně na sorpční filtr. 
Druhy a kapacity filtrů budou upřesněny v dalších fázích projektové přípravy tak, aby 
odpadní voda na výstupu z ČOV splňovala ukazatele znečištění stanovené 
kanalizačním řádem města Pardubice a mohla být vypouštěna do splaškové 
kanalizace letiště a následně do veřejné kanalizace města Pardubice. Součástí 
dodávky ČOV bude i řídící jednotka aby ČOV mohla procovat v automatickém režimu. 
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Součástí ČOV budou i zabezpečené prostory pro skladování pomocných chemických 
přípravků a shromažďování separovaného kalu. Množství vznikajícího kalu bude 
upřesněno v rámci zkušebního provozu ČOV.  
Chemická úpravna vody (CHÚV)  
CHÚV bude umístěna v suterénu SO 10 – terminál. Bude sloužit k přípravě napájecí 
vody pro provoz kotelny na zemní plyn (doplňování vody v teplovodních topných 
systémech). Provoz CHÚV bude periodický a z hlediska provozní doby zařízení velmi 
malý. Největší provoz CHÚV bude v době najíždění topných systémů do provozu, kdy 
je třeba naplnit okruhy upravenou vodou. Další doplňování teplovodních okruhů 
připadá v úvahu v rámci oprav na teplovodních systémech, kdy je nutné tyto systémy 
z důvodů provedení opravy vypustit. Ze strojního hlediska se bude jednat o typovou 
jednotku pracující např. na principu reverzní osmózy. Typ a velikost jednotky budou 
upřesněny v dalších stupních projektové přípravy. CHÚV bude napojena na rozvod 
pitné vody. Odpadní voda z CHÚV bude vypouštěna do kanalizace splaškových vod 
z terminálu. Z hlediska znečištění této vody se jedná prakticky o pitnou vodu se 
zvýšenou solností. Spotřeba pitné vody na CHÚV a množství odpadní vody z CHÚV 
budou upřesněny v rámci zkušebního provozu.    

Srážkové vody 

Stávající stav 
Území v prostoru nového terminálu a komunikačního systému o rozloze cca 10,5 ha 
tvoří v současné době zeleň s menšími zpevněnými plochami a není odkanalizováno. 
Za předpokladu použití koeficientu odtoku ze stávajících zájmových ploch výstavby 
v hodnotě 0,18 (část ploch jsou menší zpevněné plochy) a při respektování hodnoty 
přívalového deště s periodicitou n=0,5 ve výši 143 l/s.ha jsou současné odtokové 
poměry ze zájmového území v době přívalových dešťů vyčísleny v tabulce: 
 Plocha [m2] Koeficient odtoku Odtok Q [l/s] Q [m3/15 minut] 
Stávající plocha zájmového území  105 000 0,18 270,27 243,24 

Při respektování ročního úhrnu srážek ve výši cca 600 mm je roční bilance odtoku 
srážkových vod ze zájmového území uvedena v tabulce: 
 Plocha [m2] Koeficient odtoku  Odtok Q [m3/rok] 
Stávající plocha zájmového území 105 000 0,18 11 340 

Na základě jednání projektanta se správcem povodí Bylanky a správcem kanalizační 
sítě byly pro provoz hodnoceného záměru ve vztahu k odvodu srážkových vod 
stanoveny tyto závazné, maximální hodnoty:  
Ø Zachovat stávající odtok do vodoteče Bylanka ve výši 270 l/s 
Ø Zvýšit průtok ve splaškové kanalizaci v ulici Žižkova max. o 50 l/s 
Ø Zvýšit průtok ve splaškové kanalizaci v ulici Pražská max. o 40 l/s.   

Cílový stav 
Dle podkladů z rozpracovaného projektu pro územní řízení a mapového podkladu 
„Hydrotechnická situace stavby“, který je uveden v závěru této kapitoly, vzniknou v 
zájmovém území z hlediska produkce srážkových vod následující stavby nebo 
zpevněné plochy:  

Plocha č. Povrch, zástavba Odvodňovaná 
plocha (ha) 

Koeficient 
odtoku 

Odtok Q 
(l/s) 

S1.2 APN W       1,98 0,70   198,20 
S2.1 Parking       0,08 0,70       7,71 
S2.2 Parking       0,40 0,70     40,04 
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Plocha č. Povrch, zástavba Odvodňovaná 
plocha (ha) 

Koeficient 
odtoku 

Odtok Q 
(l/s) 

S2.3 Parking       0,20 0,70     20,02 
P1 Střechy       0,57 0,90     73,36 
P3.1 Plochy kombinované       0,53 0,50     37,90 
P3.2 Plochy kombinované       0,74 0,50     52,91 
P3.3 Plochy kombinované       0,47 0,20     13,44 
P3.4 Plochy kombinované       0,43 0,50     30,75 
P3.5 Plochy kombinované       0,22 0,50     15,73 
P2 Manipulační plocha       1,40 0,65   130,13 
P4.1 Komunikace       0,58 0,60     49,76 
P01.1 REZERVA       0,60 0,55     47,19 
PS1.1 Ponechaná plocha zeleně       2,30 0,10     32,89 
  Celkem     10,50     750,03 

Poznámka: značení jednotlivých ploch bylo převzato z projektové dokumentace pro územní řízení a z přiloženého mapového 
podkladu „Hydrotechnická situace stavby“.  

Jak je z tabulky zřejmé, odtokové poměry ze zájmového území po realizaci záměru 
v době přívalových dešťů by cca dvojnásobně překračovaly stanovené hodnoty 
odtoků. Z tohoto důvodu je navrženo, dle charakteru srážkových vod a dispozičního 
řešení jednotlivých staveb, rozdělit zájmové území do 5 oblastí. Z každé oblasti budou 
srážkové vody odváděny samostatnou kanalizací (stoky D1 – D5). Každá stoka bude 
zakončena retencí odpovídající vypočtenému objemu. Z těchto retencí budou 
srážkové vody vypouštěny do vodoteče nebo jednotné městské kanalizace. Je 
navrženo následující členění: 
Stoka D.1 – odtok do jednotné kanalizace 700/1050 v Pražské ulici, limit Q = 40 l/s 
Plocha č. Povrch, zástavba Odvodňovaná 

plocha (ha) 
Koeficient 

odtoku 
Odtok Q 

(l/s) 
Odtok Q (m3/15 minut) 

P4.2 Komunikace s cyklostezkou       1,03 0,60     88,37   79,54 
 Rezerva        1,10 0,70   110,11     99,10 
 Celkem       2,13    198,48 178,64 

Do stoky D.1  bude odvodněna východní část nové komunikace, od navržené okružní 
křižovatky u terminálu až po nové napojení na Pražskou ulici. Stoka D1 bude napojena 
do stávající jednotné kanalizace DN 500 v prostoru dnešního areálu civilního letiště. 
Nová dešťová stoka D.1 (DN 300-500) v délce cca 550 m je vedena v ose komunikace 
ve sklonu 3‰ a jsou do ní napojeny dešťové vpusti. Stoka je dimenzována se 100% 
rezervou pro výhledové napojení přilehlých ploch, určených pro další urbanizaci 
území.  
Na kanalizaci jsou navrženy revizní šachty v předepsaných vzdálenostech. Nové, 
resp. posunuté uliční a horské vpusti v prostoru křižovatky s Pražskou ulicí a ve 
zpevněné ploše stávajícího areálu se napojí na stávající přípojky od současných 
vpustí. Vzhledem k stanovenému limitu pro vypouštěné množství 40 l/s je koncový 
úsek navržen jako retenční stoka DN 1400 mm v délce 100 m s řízeným odtokem. 
V regulační šachtě na konci retence bude osazen škrtící ventil, který se nastaví na 
požadovanou hodnotu odtoku. Dle pokynů správce kanalizace může být hodnota 
odtoku upravena na stanovenou hodnotu.  
Stoka DN 1400 v délce 100 metrů vytváří retenci o objemu 153,86 m3, vypočtený 
minimální objem retence je 144,18 m3. 
Stoka D.2 – odtok do vodoteče Bylanka, limit Q = 100 l/s 
Plocha č. Povrch, zástavba Odvodňovaná 

plocha (ha) 
Koeficient 

odtoku 
Odtok Q 

(l/s) 
Odtok Q (m3/15 minut) 

P2 Manipulační plocha 1,40 0,65   130,13     117,12 
P4.1 Komunikace  0,58 0,60     49,76   44,79 
 Rezerva  0,60 0,55     47,19     42,47 
 Celkem 2,58    227,08   204,38 

Stoka D2 bude odvádět srážkové vody z prostor autoparku (zpevněné plochy i střechy 
objektů)  a ze západní větve příjezdové komunikace. Pro předčištění vod z komunikací 
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s rizikem znečištění úkapy ropných produktů je navržen odlučovač ropných látek se 
sorpčním filtrem ORL 1 (Q=50 l/s). Stoka D2 bude zavedena do retence, pro kterou je 
navržen řízený odtok ve výši 100 l/s. Pro dodržení tohoto odtoku je navržen objem 
retence 112 m3. Z retence je navržen samostatný odvod do vodoteče Bylanka.  
Stoka D.3 – odtok do vodoteče Bylanka, limit Q = 60 l/s 
Plocha č. Povrch, zástavba Odvodňovaná 

plocha (ha) 
Koeficient 

odtoku 
Odtok Q 

(l/s) 
Odtok Q (m3/15 minut) 

P1 Cca 50% střechy 0,30 0,90        38,61       34,75 
P3.1 Kombinované plochy 0,53 0,40        30,32   27,28 
P3.2 Kombinované plochy 0,74 0,40        42,33   38,10 
S2.1 Parking  0,08 0,70          8,01       7,21 
 Celkem 1,65       119,27   107,34 

Stoka D3 odvádí srážkové vody ze západní poloviny střechy budovy terminálu, 
přilehlého parkoviště pro 41 osobních automobilů a zpevněných ploch v okolí. Stoka 
D.3 (DN 200-300) v celkové délce cca 220 m je vedena podél objektu terminálu na 
sever, napojuje se do ní stoka, která odvodňuje parkoviště a přilehlé komunikace. 
Kanalizace se sklonem cca 10 ‰ napojuje dvě dešťové přípojky terminálu a vpusti ze 
zpevněných ploch. V prostoru parkoviště u příjezdové komunikace je navržena 
retenční nádrž o objemu 60 m3, ze které je řízený odtok 60 l/s do vodoteče. Vzhledem 
k výškovým poměrům území bude nutno vody čerpat, za retenční nádrží je osazena 
podzemní čerpací šachta (ČSD1), ze které je veden výtlak do uklidňovací šachty a 
gravitační stoka k výústnímu objektu č.2 do Bylanky. Pro předčištění vod z parkoviště 
a přilehlé komunikace je navržen odlučovač ropných látek se sorpčním filtrem ORL 2 
(Q=20 l/s). Vypočtený objem retence je 53 m3, navrhovaný objem retence je 60 m3.  
Stoka D.4 – odtok do vodoteče Bylanka, limit Q = 75 l/s 
Plocha č. Povrch, zástavba Odvodňovaná 

plocha (ha) 
Koeficient 

odtoku 
Odtok Q 

(l/s) 
Odtok Q (m3/15 minut) 

P1 Cca 50% střechy 0,27 0,90     34,75       31,27 
P3.3 Kombinované plochy 0,47 0,20     13,44   12,10 
P3.4 Kombinované plochy 0,43 0,50     30,75   27,67 
P3.5 Kombinované plochy 0,22 0,50     15,73   14,16 
S2.2 Parking  0,40 0,70     40,04   36,04 
S2.3 Parking  0,20 0,70     20,02     18,02 
 Celkem 1,99      154,73 139,26 

Stoka D4 odvádí srážkové vody z východní polovina střechy budovy terminálu, přilehlé 
komunikace s parkovištěm pro krátkodobé stání u haly, hlavního parkoviště pro 77 
osobních automobilů, příjezdové komunikace s parkováním pro 8 autobusů a 
zpevněných ploch v okolí. Stoka D.4 (DN 200-300) je v délce cca 70 m vedena podél 
objektu terminálu na sever. Napojují se do ní stoky D.4.2, D.4.3 a D.4.4, které 
odvodňují parkoviště a přilehlé komunikace. V prostoru zelené plochy u parkoviště je 
navržena retenční nádrž o objemu 80 m3, ze které je řízený odtok 75 l/s odveden do 
vodoteče. Vzhledem k výškovým poměrům území bude nutno vody čerpat, za retenční 
nádrží je osazena podzemní čerpací šachta (ČSD2), z které je veden výtlak do 
uklidňovací šachty a gravitační stoka k výústnímu objektu č.2 do Bylanky (společná i 
pro ČSD1). Pro předčištění vod z parkovišť je navržen odlučovač ropných látek se 
sorpčním filtrem ORL 3 (Q=80 l/s). 
Vypočtený objem retence je 72 m3, navrhovaný objem retence je 80 m3.  
Stoka D.5 – odtok do jednotné kanalizace DN 400 v Žižkově ulici, limit Q = 50 l/s 
Plocha č. Povrch, zástavba Odvodňovaná 

plocha (ha) 
Koeficient 

odtoku 
Odtok Q 

(l/s) 
Odtok Q (m3/15 minut) 

S1.1. APN W 0,90 0,70       90,09      81,08 
S1.2. APN W 1,98 0,70     198,20 178,38 
 Celkem 2,88      288,29 259,46 
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Stoka D5 odvádí srážkové vody z letištních ploch, které jsou v zimních měsících 
kontaminovány rozmrazovacími prostředky a plochy, kde se provádí rozmrazování 
letadel. Odmrazování letadel bude prováděno přípravkem SAFEWING, jehož hlavní 
složkou je propylenglykol, Pro zimní údržbu letištních ploch bude používán přípravek 
CLEARWAY, jehož hlavní složkou jsou alkalické octany. U obou přípravků se tak 
jedná o látky, které lze následně na BČOV velmi dobře odstranit. Stoka D5 (DN 400-
500) v délce cca 450 m je vedena v manipulační zpevněné ploše ve sklonu 4-6 ‰ a 
jsou do ní napojeny dešťové štěrbinové vpusti. Za retenční nádrží  je osazena 
podzemní čerpací stanice ČSD3. Z ní je veden výtlak pod Bylankou a dále Žižkovou 
ulicí až za křižovatku s ulicí Pražskou, kde se napojí přes novou uklidňovací šachtu do 
stávající jednotné stoky DN 600. Výtlak z PE potrubí bude pokládán v pažené rýze, 
pod křižovatkou s Pražskou ulicí se provede protlakem. 
Kromě odvodnění nových ploch bude řešena i dílčí úprava stávajícího odvodnění 
letištních ploch. Část stávající odstavné plochy (cca 9 000 m2), která navazuje na 
pojezdovou dráhu a rozšiřuje se k novému objektu terminálu, bude přespádována a 
odvodněna společně s novou plochou do nově navržené kanalizace, kde je s ní již 
objemově počítáno. Stávající pojezdová dráha TWY C se proti stávajícímu stavu 
rozšiřuje a bude doplněno lokální odvodnění, které se napojí do stávajícího systému 
dešťové kanalizace letiště. Celkově se odtoky do stávající kanalizace těmito úpravami 
nezvýší, ale naopak dojde k mírnému snížení. Vzhledem k limitu vypouštěného 
množství, stanoveného správcem kanalizace na 50 l/s, je v prostoru zeleně u okružní 
křižovatky navržena podzemní retence o objemu 228 m3, vypočtený objem retence je 
215 m3. 
Čerpací stanice srážkových vod 
Čerpací stanice pro přečerpávání srážkových vod z retenčních nádrží do vodoteče 
nebo veřejné kanalizace jsou navrženy podzemní, typové, v plastovém dvouplášťovém 
provedení. Budou vždy vybaveny dvojicí čerpadel s automatickým spínáním, střídáním 
čerpadel a záskokem. Poruchové stavy budou přenášeny na centrální dispečink. 
Výústní objekty srážkových vod do vodoteče 
Dva výústní objekty do Bylanky budou betonové konstrukce s kamennou dlažbou 
svahu koryta, navržené tak, aby nezužovaly profil toku. Dno vodoteče bude zpevněno 
dlažbou 5m nad a 10 m pod vyústěním. Zpevnění bude ukončeno betonovým prahem. 
Na základě výše uvedeného řešení lze uvést závěrečnou sumarizační tabulku: 

Stoka číslo Odvodněná plocha (ha) Objem retence (m3) Maximální průtok na odtoku (l/s) Zaústění do 
1 2,13 154 40 Kanalizace Pražská 
2 2,58 112 100 Bylanka 1 
3 1,65 60 60 Bylanka 2 
4 1,99 80 75 Bylanka 2 
5 2,88 228 50 Kanalizace Žižkova 

Zeleň 2,30 - 33 Zasakování, Bylanka 
Celkem 13,53 634 40+50+268  

Rozdíl v odvodněné ploše (13,53 ha v této tabulce a 10,5 ha v úvodní tabulce) je 
způsoben tím, že do původní tabulky odvodňovaných ploch nebyly zahrnuty plochy a 
rezerva odvodňované stokou D1 – (2,13 ha) a plocha S1.1 (0,9 ha) – přespádování 
stávající letištní plochy s následným odvodem do kanalizace. I přes toto zvýšení 
odvodňovaných ploch jsou však stanovené limitní odtoky ze zájmového území 
splněny.  

Ochrana povrchových a podzemních vod 
ČS PHM 
ČS PHM bude dodána jako typová balená jednotka, která nevyžaduje realizaci 
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žádných dalších opatření z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod. Vlastní 
nádrže benzinu a motorové nafty jsou dvouplášťové z kontrolou meziprostoru, celá ČS 
je umístěná pod přístřeškem. Plocha pod přístřeškem, na které se provádí jak plnění 
nádrží z autocisterny, tak i následné plnění pohonných hmot do nádrží motorových 
vozidel je řešena jako nepropustná a vyspádovaná do nepropustné, bezodtokové 
havarijní jímky odpovídající objemu. 
Letecké pohonné hmoty (LPH) 
Skladování a nakládání s leteckými pohonnými hmotami bude pro potřeby civilního 
letiště zajišťovat na základě smluvního vztahu AČR. Skladové hospodářství leteckého 
petroleje pro potřeby civilního letiště bude v případě potřeby vybudováno v dalších fází 
výstavby letiště jako samostatná stavba a v tomto případě bude muset být podrobeno 
samostatným procesem posuzování vlivů na životní prostředí. 
Nakládání s látkami nebezpečnými vodám 
Za látky nebezpečné vodám lze označit přípravky na odmrazování letadel, zimní 
údržbu letištních ploch, chemické přípravky pro provoz ČOV, přípravky pro provádění 
údržby (oleje, tuky) a odpady v kategorii „nebezpečný odpad“. 
Přípravky na odmrazování letadel a pro zimní údržbu letištních ploch budou 
skladovány v přepravních obalech (sudy, kontejnery) v odděleném skladu v rámci 
objektů autoparku. Sklad bude vybaven nepropustnou havarijní jímkou odpovídajícího 
objemu. Nakládání s těmito látkami bude prováděno pouze na plochách, které jsou 
odkanalizovány do splaškové kanalizace.  
Přípravky pro provoz ČOV budou skladovány v přepravních obalech v oddělené 
místnosti objektu SO 11.2, která bude zabezpečena havarijní jímkou odpovídajícího 
objemu. Z hlediska množství se bude jednat o velmi malé množství přípravků. 
Přípravky pro provádění běžné údržby (oleje, tuky apod.) budou v potřebném množství 
skladovány ve vymezeném prostoru dílen údržby. Tyto látky budou skladovány 
v přepravních obalech na ocelových vanách s póroroštem. Provádění pravidelných 
výměn olejů v točivých strojích bude prováděno v intervalech stanovených výrobci 
těchto zařízení. Tyto výměny budou provádět odborné firmy na základě smluvního 
vztahu. 
Shromažďování odpadů kategorie „nebezpečný odpad“ bude prováděno v objektech 
SO 11.6. a SO 15. Tyto odpady budou ukládány do vhodných nádob tak, aby nemohlo 
dojít k únikům nebezpečných látek.    
Srážkové vody ze zpevněných ploch, kde nelze vyloučit riziko kontaminace ropnými 
látkami budou do příslušné kanalizace odváděny přes odlučovače ropných látek. 
Odlučovače budou zabezpečeny proti vyplavení v době přívalových dešťů a bude 
prováděna jejich kontrola a údržba dle podmínek stanovených v provozním řádu.  
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B.III.3.  Odpady 
Odpady v rámci posuzovaného záměru budou vznikat jak v etapě výstavby, tak i etapě 
provozu. 
Výstavba 

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z 
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy bude znám 
dodavatel stavby a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí 
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní 
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v 
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), 
včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi 
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. 
Předpokládaná produkce odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce: 
Kód Název odpadu Kategorie 
150101 Papírové a lepenkové obaly O/N 
150102 Plastové obaly O/N 
150104 Kovové obaly O/N 
150105 Kompozitní obaly O/N 
150202 Čistící tkanina N 
170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170103 Keramické výrobky O 
170104 Sádrová stavební hmota O 
170106 Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky  N 
170201 Dřevo O 
170203 Plasty O 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 
170402 Hliník O 
170405 Železo a ocel O 
170411 Kabely neuvedené pod 170410 O 
170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod 170503 O 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky N 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903 O 
200301 Směsný komunální odpad O 
200304 Odpad ze septiků a žump O 
200307 Objemný odpad O 

Převážná část vytříděných odpadů v kategorii „ostatní odpad“ vzniklých z demolic 
bude odvážena do recyklačních dvorů stavebních odpadů a po recyklaci využita 
v procesu výstavby.  
Bude vedena průběžná evidence vznikajících odpadů a provozovatel předloží ke 
kolaudaci stavby doklady o množství a druzích vzniklých odpadů, včetně způsobu 
jejich využití nebo odstranění. 
Provoz 
Dle údajů z provozní evidence odpadů za rok 2006 je množství produkovaných 
odpadů uvedeno v následující tabulce: 

kód Kategorie Název odpadu tun/rok 2006 
120109 N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny  14,300 
130503 N Kaly z lapáků nečistot 9,000 
130507 N Zaolejovaná voda z odlučovače oleje   65,000 
150101 O Papírové a lepenkové obaly 37,200 
150102 O Plastové obaly 2,700 
150102 O Plastové obaly – vytříděné PET lahve 3,800 
150106 O Směsné obaly  3275,700 
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kód Kategorie Název odpadu tun/rok 2006 
150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 3,300 
150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 
65,900 

160213 N Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 160209 až 
160212 

0,200 

160305 N Organické odpady obsahující nebezpečné látky 32,800 
170405 O Železo a ocel 4,800 
200121 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0,010 

Z hlediska druhové skladby nedojde k významnějším změnám. Charakter činnosti 
společnosti EBA a.s. zůstane zachován. Množství vznikajících odpadů bude zejména 
závislé na skutečně dosahovaném počtu odbavených cestujících.   
Z provozu ČOV bude vznikat nový druh odpadu – katalogové číslo 190813 – kaly 
z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky 
v kategorii „nebezpečný odpad“. Roční produkce tohoto odpadu bude odvislá od 
dosahovaného rozsahu znečištění mobilní techniky a bude upřesněna v průběhu 
zkušebního provozu.  
Provozovatel předpokládá, že pravidelnou údržbu strojního zařízení budou provádět 
externí odborné firmy na základě smluvního vztahu. Smluvní vztah bude obsahovat i 
podmínku, že tato firma převezme i veškeré odpady, které v rámci prováděné činnosti 
vzniknou (např. výměny olejů).     
Pro shromažďování a třídění jednotlivých druhů odpadů bude zejména v prostorách 
terminálu a autoparku dostatek vhodných a označených nádob. Pro následné dočasné 
skladování (shromažďování odpadů) budou k dispozici objekty SO 11.6 a SO 15, které 
budou rovněž vybaveny dostatečným počtem nádob pro shromažďování jednotlivých 
druhů odpadů.  
Před zahájením zkušebního provozu požádá provozovatel o souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady. Budou vypracovány provozní řády skladů nebezpečných 
dopadů a tyto řády budou předloženy dotčeným orgánům státní správy ke schválení.   
 
 
B.III.4.  Ostatní výstupy 
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, 
způsoby jejich omezení) 

Hluk 
Výstavba 

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může  ovlivnit akustické parametry v území. 
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu 
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, 
organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry 
nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na 
okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou používány běžné 
stavební stroje - jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními 
technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a 
předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních 
strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech 
uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle 
okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště bude 
vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že 
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přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš 
vysoká, a to i s ohledem na vzdálenost nejbližší obytné zástavby. Základem výpočtu 
může být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a 
velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného 
harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému 
pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude 
nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních 
mechanismů, které vycházejí z archivních údajů. 
Tab. : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce 

Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název Akustický výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického tlaku 1 m 
od zdroje  dB(A) 

Doba používání 
stroje (hod/den) 

1 vrtná souprava pro vrtání (1 kus) - LpA10 = 80 dB(A) 4 
2 rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 6 
3 rypadlo UDS 110A (1kus) - LpA10 = 85 dB(A) 6 
4 nakladač UNC 151 (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 3 

Doprava nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy) Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod 

Tab. : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce 
Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název Akustický výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického tlaku 1 m 
od zdroje  dB(A) 

Doba používání 
stroje (hod/den) 

1 autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus) - LpA10 = 79 dB(A) 7 
2 čerpadlo betonové směsi (1 kus) - LpA10 = 80 dB(A) 2 
3 domíchávače betonové směsi (3 kusy) 92 dB(A) - 4 
4 stavební míchačky (2 kusy) - LpA7 = 81 dB(A) 4 
5 stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)  LpA1 = 80 dB(A) 6 

Doprava nákladní automobily Liaz s návěsem (3 
kusy) Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod 

Na rozdíl od etapy provozu nebylo na  úrovni časového horizontu vypracovaného 
oznámení možné objektivně vyhodnotit hluk z etapy výstavby, protože v této etapě 
není znám dodavatel stavby, nejsou k dispozici potřebné údaje o použité stavební 
technice a jejím nasazení, není možné odhadnout směry a přepravní trasy nákladních 
automobilů ve vztahu k dovozu a odvozu potřebných materiálů při demoličních a 
zemních pracích. Z hlediska situování záměru ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě je 
patrné, že nelze vyloučit negativní působení hluku ve vztahu k nejbližším  obytným 
objektům.  
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby bude součástí další 
projektové přípravy, protože je nutné se touto problematikou zabývat až po 
vypracování POV stavby. V této souvislosti je formulováno pro další projektovou 
přípravu doporučení, aby součástí prováděcích projektů po výběru dodavatele stavby 
a konečném upřesnění navržených přepravních tras byla i akustická studie pro etapu 
výstavby, která bude organizačními opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších 
stavebních mechanismů) a technickými opatřeními dokladovat plnění hygienického 
limitu pro etapu výstavby. 
Provoz 

Stacionární zdroje hluku 
Následující tabulka popisuje jednotlivé stacionární zdroje akustických emisí včetně 
předpokládaných hodnot hladin akustického tlaku a přepočteného akustického výkonu 
zdroje. Stacionární zdroje hluku jsou shodné jak pro variantu cílový stav, tak i pro 
variantu provozního maxima. 
Údaje o hodnotách hladin akustického tlaku (LA,1m v decibelech) byly poskytnuty 
projektantem vzduchotechnického zařízení:  
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Označení Umístěn na 
objektu Popis zdroje a umístění

Plocha zdroje 
[m2]

LA,1m [dB] ve 
vzdálenosti          

1,0 m
LW [dB]

1, 2 SO 10 Větrací jednotka ve venkovním provedení, nasávání čerstvého a 
výfuk odpadního vzduchu - střecha Terminálu 65 73

3,4 SO 10 Nasávací a výdechové mříže systému VZT - střecha Terminálu 5,0 60 68

5, 6 SO 10 Větrací jednotka ve venkovním provedení, nasávání čerstvého a 
výfuk odpadního vzduchu - střecha Terminálu 65 73

7,8 SO 10 Nasávací a výdechové mříže systému VZT - střecha Terminálu 2,0 60 68

9 SO 10 4 ks komínových vyústků z kotelny - střecha Terminálu 70* 78

10 SO 10 Vzduchotechnická mříž na západní fasádě - suterén Terminálu 0,5 58 69

11 SO 12 Kondenzační jednotka Split-systému na jižní fasádě vrátnice 60 71
12 SO 12 VZT mříž - severní fasáda vrátnice 0,12 58 69
13 SO 11.2 Vzduchotechnická mříž na severní fasádě garáže 0,5 58 69
14 SO 11.2 Vzduchotechnická mříž na jižní fasádě garáže 0,5 58 69
15 SO 11.2 Výfuková mříž VZT na západní fasádě garáže 0,5 58 69
16 SO 11.2 Nasávací mříž VZT na západní fasádě garáže 0,5 58 69
17 SO 11.1 Nasávací mříž VZT na východní fasádě provozního objektu 0,5 58 69

18, 19 SO 11.1 Vzduchotechnická mříž na východní fasádě provozního objektu 0,25 58 69

20 SO 11.1 Vzduchotechnická mříž na východní fasádě provozního objektu 0,25 58 69

21 SO 11.1 Vzduchotechnická mříž na východní fasádě provozního objektu 0,25 58 69

22 SO 11.1 Výfuková mříž VZT na střeše provozního objektu 0,5 58 66

23 SO 11.1 Kondenzační jednotka Split-systému na střeše provozního objektu 65 73

24 SO 11.1 komínový vyústek z kotelny - střecha provozního objektu 70* 78  
Pozn.: * údaje o hodnotách LA,1m nebyly dodány – údaj je stanovenou limitní hodnotou. 

Umístění jednotlivých stacionárních zdrojů hluku je zřejmé z obrázku. 

SO 10 - TERMINÁL

SO 12

SO 11.2

SO 11.1

1
2345

6

78

910

11

12

13

14

15

1617
18
19

20

21

22
23

24  Bodový zdroj  
  Vert. plošný zdroj
  Silnice
  Parkovište 
  Budova
  Vrstevnice   
  Imisní bod
  Výpoctová oblast

 
Liniové a plošné zdroje hluku 
Výhledové intenzity silniční dopravy vychází ze zprávy „Posouzení dopadů 
rozvojových záměrů letiště Pardubice na komunikační síť města Pardubice“ 
zpracované firmou DHV CR, spol. s r. o., která je doložena  jako volná příloha č. 3 
předkládaného oznámení. Ve výpočtu pro výhledové stavy (cílový stav 2012, provozní 
maximum po roce 2012) z hlediska plošných zdrojů byly zohledněny následující 
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parkovací plochy:  parkoviště pro dlouhodobá stání je napojeno na větev 3 dvěma 
vjezdy a dvěma výjezdy. Je navrženo 77 kolmých stání, z nichž 8 je vyhrazeno pro 
imobilní občany. Pro provozní maximum 600 000 cestujících za rok se počítá 
s rozšířením parkoviště na 167 stání. Na parkovišti budou osazeny dva přístřešky pro 
zavazadlové vozíky. 
Parkoviště pro zaměstnance terminálu je napojeno na větev 5, je navrženo 41 kolmých 
stání, z nichž 2 jsou vyhrazena pro imobilní občany. 

Vibrace 
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací. 

Záření 
Jako zdroje elektromagnetického záření se uplatňují systémy letecké zabezpečovací 
techniky, zejména prostředky radiové navigace, radarové systémy a komunikační 
prostředky. 

Jiné výstupy 
Nejsou známy jiné výstupy záměru. 
 

B.III.5.  Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
Možnosti vzniku havárií 

Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit: 
♦ požár objektu   
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám   

Dopady na okolí 

Požár 

Detailněji problematiku možných havárií  nelze řešit v rámci procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí, protože tento proces probíhá v nejranější fázi přípravy záměru, to 
je v etapě před územním řízením. V etapě zpracování oznámení o hodnocení vlivů na 
životní prostředí je k dispozici pouze omezený soubor údajů o záměru a řada údajů 
není k dispozici vůbec – zejména množství a objemy skladovaného zboží nebo i 
charakteristika  stavebních a konstrukčních materiálů, dále údaje o nárocích na 
požární vodu apod. V opatřeních předkládaného oznámení je k této problematice 
formulováno následující doporučení: 
• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude  vypracován a předložen ke schválení 

požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru  

Možnosti vzniku havárií vozidel na parkovišti 
Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch budou do 
kanalizace vypouštěny přes odlučovač ropných látek, lze dopad takovéto havárie 
označit za lokální  a neprojevující se mimo areál při zajištění řádné funkčnosti 
navrženého zařízení na předčištění srážkových vod. 
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Preventivní opatření 

Preventivní opatření, která zmírní riziko vzniku havarijních situací spočívají především 
ve volbě bezpečné koncepce a v konstrukčním a dispozičním řešení dle platných 
předpisů a eventuelních dalších požadavků, v realizaci odpovídajících samočinných 
systémů kontroly a řízení a v dodržování ustanovení provozní dokumentace. Nutnou 
podmínkou zajištění bezpečného provozu je zpracování a dodržování provozních  
předpisů. Jiná preventivní opatření vzhledem k charakteru objektu a předpokládaným 
aktivitám nejsou tímto oznámením  požadována. 

Následná  opatření 

Likvidace následků havárií souvisí zejména s odstraněním  a zneškodněním zbytků 
hořlavých látek, produktů hoření, znečištění půdy, vody - t.j. zneškodněním 
jednorázových  a mimořádných odpadů. Tento aspekt bude řešen v plánu opatření pro 
havarijní únik látek škodlivých vodám resp. požárním řádu. Vzhledem k lokalizaci 
objektu není nezbytné požadovat realizaci dalších následných opatření. Na základě 
uvedených skutečností lze doporučit respektování opatření, která jsou formulována 
v dalších kapitolách předkládaného oznámení. 
Základním předpisem, který upravuje otázky bezpečnosti civilního letectví je zákon 
č.49/1997 Sb. o civilním letectví, který spolu s jeho prováděcími předpisy aplikuje na 
podmínky České republiky standardy a doporučení ICAO, obsažené v přílohách k 
Úmluvě o mezinárodním civilním letectví. V souladu se zákonem o civilním letectví má 
provozovatel letiště schválen Ministerstvem dopravy pod č.j. 1293/2006-220-SP/7 
„Bezpečnostní program provozovatele civilní části mezinárodního veřejného letiště 
Pardubice“, který stanovuje pravidla pro koordinaci činností různých letištních útvarů 
nebo služeb (jak provozovatele letiště, tak složek součinnostních, případně i 
uživatelských) a složek mimoletištních, které přispívají při řešení mimořádných 
událostí. 
Dalším významným materiálem pro minimalizaci rizik bezpečnosti provozu je „Letištní 
pohotovostní plán pro civilní letový provoz letiště Pardubice“. Plánování letištní 
pohotovosti je proces přípravy letiště na zvládnutí mimořádných událostí na letišti nebo 
v jeho okolí. Účelem plánování letištní pohotovosti je minimalizovat následky 
mimořádných událostí. 
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C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ   
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 
Území sloužilo v minulosti jako zázemí vojenského letiště. Z toho důvodu jsou 
k lokalitě vedeny komunikace, jejichž kapacita dnes nevyhovuje předpokládanému 
provozu.  
Zájmové území výstavby terminálu letiště v Pardubicích představují především 
výrazné plochy vysokostébelných ruderálních lad a doprovodných porostů dřevin 
podél jižního (pravého) břehu Bylanky, ve východní části území se nacházejí 
zpevněné plochy kolem stávajících hospodářských a provozních objektů letiště, 
lokálně pak kosené trávníky. Západní přístupová komunikace zasahuje 
ruderalizované, převážně borové lesní porosty s dubem, břízou, akátem, topoly a 
částečně zasahuje do celků orné půdy nad severním (levým) břehem Bylanky.  
V širším kontextu jde především o následující využívání území: 
ü průmyslové areály – PARAMO, Free Zona Pardubice  
ü obytné zóny venkovského a příměstského charakteru (Popkovice, Svítkov, Staré 

Čívice) 
ü plochy více či méně  ruderalizovaných, převážně borových  lesů s přechody 

k borovým doubravám (Zelenohorská doubrava severně od silnice I/2, borová 
doubrava v areálu Závodiště jižně od silnice I/2, severně od letiště) 

ü plochy sportovních areálů (dostihová dráha Velké pardubické steeple-chase SV, 
plochodrážní stadion Svítkov SZ).  

Lesnatost širšího území je plošně významná (porosty mezi závodištěm a Svítkovem, 
porosty severně od Starých Čívic). 
Tok Bylanky  se nachází v technicky i směrově upraveném stavu západně a severně 
od areálu letiště. 
Prioritou trvale udržitelného využití je především skloubení funkce letecké dopravy 
s funkcemi příměstské krajiny s rekreačním i obytným potenciálem a i funkcí  
biokoridoru podél toku Bylanky, s přítomností prvků mimolesních porostů dřevin a 
dalších strukturních prvků území přírodního nebo přírodě blízkého charakteru, které 
tvoří rovněž určitý izolační prvek mezi areálem letiště a obytnou zástavbou. Jakákoli 
změna využití území musí tedy na jedné straně směřovat k posílení biologické a 
krajinoestetické rozmanitosti území včetně posílení ekologické stability krajiny, jednak 
k zajištění letecké dopravy s ohledem na blízkost obytných částí území a důležitých 
krajinných struktur. 
V širším kontextu nelze pominout ani důležitou mesoklimatickou funkci široké labské 
nivy s porosty jako provětrávacího koridoru města s významným průmyslovým 
sektorem. V kontaktu s vlastním zájmovým územím záměru terminálu letiště 
Pardubice se obnovitelné přírodní zdroje nenacházejí, poněvadž území je výrazně a 
prakticky zcela přeměněno v důsledku postupné výstavby letiště a provozu AČR 
v tomto prostoru.  
Jako přírodní zdroj lze pokládat všechny  lesní porosty v dosahu záměru, zemědělská 
půda se v zájmovém území nachází jen okrajově při řešení západního vstupu do 
areálu, podél západního pokraje místní části Popkovice. Bylanka jako technicky 
upravený menší tok prakticky nepředstavuje možnost přírodního zdroje s velmi 
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omezeným rybářsky využívaným krajinným prvkem, doprovodné porosty mohou být 
zdrojem dřevní hmoty.  Jde o obnovitelné  přírodní zdroje, jejichž využitelnost závisí na 
intenzitě využití a tím i na potřebě dodatkové energie pro obnovu či udržení 
produkčního potenciálu. Ponechání území niv zcela přirozenému vývoji však povede 
k sukcesnímu vývoji směrem k vlhkomilným náletovým porostům dřevin a ruderalizaci, 
což lze na některých stávajících porostech kolem Bylanky doložit, proto je nutno řešit 
údržbu a výchovu porostů a jejich optimální prostorovou strukturu a zastoupení v 
území. 
Nejsou dokladovány žádné přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém 
území záměru. V širším posuzovaném území se pak nacházejí ložiska surovin, 
přičemž navrhovaným záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 439/1992 
Sb, v platném znění (horní zákon). 
Stávající úroveň stanovištní diverzity okolního území a míra antropogenní přeměny 
vlastního zájmového území skýtá s ohledem na průmyslové zatížení  jen omezenou  
schopnost regenerace krajinných systémů, na druhé straně velkoplošný rozvoj 
ruderálních lad představuje výrazný  aspekt přechodových sukcesních stadií vývoje 
ekosystémů. 
Oznámení je vypracováváno na záměr, který předpokládá výstavbu na volném 
prostoru.   
Předkládaný záměr nezasahuje do žádné historické a kulturní památky, na lokalitu 
nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště 
významné události, místo spojené s významnou osobou. 
V oblasti zastavované průmyslové zóny se žádné kulturní, archeologické ani technické 
památky nevyskytují. Není zde ani žádný hmotný majetek, který by byl při rozvoji zóny 
zasažen či znehodnocen. 
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí 
k předpokladu jejich existence. Původně plocha areálu sloužila k zemědělské činnosti. 
Nejzávažnější environmentální charakteristikou zájmového území je akustická situace 
na  sinici I/2, kde jsou ve stávajícím stavu překračovány hygienické limity hladiny 
akustického tlaku jak pro denní, tak i pro noční dobu. 
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území 
C.2.1.Ovzduší 
Klimatické charakteristiky 
Z hlediska klimatického je území zařazeno do teplé klimatické oblasti T2 s dlouhým, 
teplým a sušším létem.  Přechodné období je zde krátké, s teplým až mírně teplým  
jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá  s velmi krátkým trváním 
sněhové pokrývky. Mezoklimatické  poměry nejsou rovinným reliéfem terénu prakticky 
vůbec  ovlivněny. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8,4oC. V lednu 
klesá teplotní průměr až na -1,8 o C.  Nejteplejším měsícem roku je červenec s 
průměrnou teplotou 18,4oC. V Pardubicích je v průměru za rok kolem 28  ledových dnů 
s teplotou pod 0 oC po celý den. Letních dnů  s teplotou nad 25 oC je v Pardubicích 47. 
Průměrné roční  množství srážek se pohybuje kolem 590 – 600 mm, z nichž 62% je  v 
teplé části roku. Z hlediska převažujících směrů větru  mají největší četnost větry z 
jihovýchodu (19,5%). V následující tabulce jsou uvedeny průměrné teploty vzduchu ve 
0C, které byly získány zpracováním údajů z klimatických pozorovacích stanic sítě 
Českého hydrometeorologického ústavu reprezentujících poměry v oblasti Pardubice: 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
-1,8 -0,6 3,6 8,2 13,6 16,5 18,4 17,4 13,7 8,5 3,7 -0,1 

Oblast Pardubic patří mezi normálně zavlažovaná místa naší republiky. Roční chod 
srážek je velmi proměnlivý a maximum se může  vyskytnout prakticky od června po 
srpen, v ojedinělých  případech dokonce v květnu. Nejnižší srážky připadají  v 
dlouholetém průměru na únor. Měsíční úhrny srážek v mm jsou uvedeny v následující 
tabulce: 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
36          32 35 45 60 64 81 73 49 46 40 38 

Počet dnů se sněžením je uveden v následující tabulce: 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
6,9       6 4,2 1,3 0,2 - - - - 0,4 2 5,5 

 
Znečištění ovzduší 

Aktuální imisní pozadí zájmového území je doloženo v samostatné volné příloze č. 4 
(Rozptylová studie) předkládaného oznámení. 

 

C.2.2. Voda           
Povrchové vody 
Zájmové území je odvodňováno vodním tokem Bylanka. Pramení 0,5 km 
severozápadně od Hrbokova ve výšce 537 m n.m. a ústí zleva do Labe v Pardubicích 
– Svítkově v 213 m n.m. Délka toku je 23,9 km. Základní hydrologické údaje tohoto 
toku v okolí záměru jsou patrné z následujícího podkladu: 
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Fotodokumentace toku je patrná z následujících podkladů: 

  

 

Výřez z vodohospodářské mapy je patrný z následující situace: 

 

Z vyjádření Povodí Labe, s.p. ze dne 4.12.2007 vyplývá, že dle nejnovějšího 
hydrotechnického posouzení toku Bylanka se navrhovaná stavba nachází na okraji 
záplavového území stoleté vody. V zájmu ochrany prostorů letiště a navrhované 
stavby je požadováno v místě silničního mostku v říčním kilometru 4,245 upravit 
niveletu pravého břehu do výšky stávajících ochranných hrázek před, respektive za 
mostkem. V souvislosti s tímto opatřením je považováno za vhodné objekt mostku 
zcela odstranit případně zrekonstruovat tak, aby kapacitně vyhovoval uvedené úpravě. 



 Odbavovací terminál s parkovacími a zpevněnými plochami  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

 99 

Dále je z vyjádření patrné, že se způsobem nakládání s odpadními vodami jakož i s 
celkovým charakterem záměru je principielně vysloven souhlas. 
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Jak již bylo uvedeno, stávající trámový mostek bude opatrně rozebrán a znovu osazen 
tak, že niveleta mostku bude na úrovni 227,40 m n.m., tj. spodek konstrukce mostku 
bude min. 0,50 m nad hladinou stoleté vody dle výpočtu Povodí Labe, s.p. Ochranná 
hrázka na severu (vpravo po toku) bude dosypána na úroveň stávající, nesnížené 
hrázky. Komunikace navazující na mostek bude výškově upravena na novou niveletu 
mostku v délce cca 8,5 m, resp. 12,0 m. Podél jihozápadní hrany upravené 
komunikace je navržena opěrná zídka výšky cca 1,0 m. Situace je patrná 
z následujícího obrázku: 

  
 
Dle požadavku Povodí Labe bude opraven stávající odlehčovací objekt (ř.km 3,279). 
Stávající betonová stěna odlehčovacího objektu bude stavebně opravena dle potřeby 
a technického stavu a tvarově upravena pro osazení hradítkového uzávěru na regulaci 
průtoku. Výška havarijní přelivné hrany se upraví na úroveň stanovenou Povodím 
Labe dle nových přepočtů n – letých vod. Pro manipulaci s uzávěrem bude objekt 
doplněn o lehkou ocelovou obslužnou lávku, přístupnou z obou břehů odlehčovacího 
kanálu. Podrobné řešení bude zpracováno dle požadavků PL v dalším stupni. 
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Situace je patrná z následujících obrázků: 

  

  
 
Podzemní vody 
Hydrogeologické poměry lokality jsou odrazem geologické stavby české křídové 
tabule. Podle Olmer M, Kessl et al. (1990) je zájmové území řazeno do 
hydrogeologického rajónu č. 431 – Chrudimská křída, jejíž pozice je uvedena v mapě 
hygrogeologické rajonizace list 13, Hradec Králové. 
Uvedený rajón zahrnuje monoklinálně uložené křídové sedimenty při okraji české 
pánve na severovýchodních svazích Železných hor. Území patří do levostranných 
přítoků Labe, které je hlavní drenážní bází celé oblasti a tvoří rozhraní mezi 
mineralizovanými vodami rajónu 436 – labská křída proudícími od severu a prostými 
podzemními vodami rajónu 431 proudícími od jihu od Železných hor. 
Propustnost klastických kolektorů je průlinově puklinová, ale kolektor není vyvinut 
v celé ploše rajónu, ale pouze na sníženiny cenomanského reliéfu. Zvodnění kolektoru 
je převážně artéské. Podzemní vody jsou doplňovány jednak přímo infiltrovanými 
srážkami v celé ploše rajónu a jednak influkcí z toků na rozhraní křídy a krystalinika 
Železných hor. Přírodní drenáž je artéskými vývěry v údolí toků, kde je tektonicky 
porušena těsnost nadložního artéského stropu. Proud vody k severu k hranici rajónu tj. 
ke korytu řeky Labe postupně slábne. 
Chemické složení podzemních vod rajónu 431 je převážně typu Ca-HCO3 s celkovou 
mineralizací 300 – 500 mg/l. Hladina spodní vody kolísá v intervalu 1-2 metry pod 
stávajícím terénem. 
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Výřez hydrogeologické mapy je patrný z následujícího obrázku: 
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C.2.3. Půda  
Trvalé zábory ZPF 
V následujících tabulkách jsou sumarizovány požadavky záměru z hlediska trvalého 
záboru ZPF v jednotlivých katastrálních územích:  
Trvalý zábor ZPF v k.ú. Popkovice: 
Číslo parcely Celková výměra (m2) Plocha trvalého záboru (m2) BPEJ 
279/30 2 531 27 32 110 (216 m2) 

35 201 (2 315 m2) 
280/20 281 208 32 110 
280/21 6 752 109 32 110) 
281/1 2 376 23 32 110 
281/2 127 127 32 110 
282/1 7 633 26 32 110 
282/2 303 303 32 110 
283/1 8 064 5 32 110 
283/2 253 253 32 110 
284 11 312 89 32 110 (7 175 m2)  

35 201 (4 137 m2) 
285/2 10 971 139 32 110 (5 343 m2) 

35 201 (5 628 m2) 
285/3 15 6 32 110 
286/1 10 528 26 32 110 (3 035 m2) 

35 111 (221 m2) 
35 201 (6 841 m2) 
35 301 (431 m2) 

359/4 2 160  29 32 110 
360 657 215 Zahrada BPEJ 32 110) 
Celkem   1 585  

Trvalý zábor ZPF v k.ú. Svítkov: 
Číslo parcely Výměra (m2) Plocha trvalého záboru (m2) BPEJ 
1042/12 336  120 Zahrada BPEJ 32 110 

Celkový trvalý zábor ZPF je 1 705 m2. Při předpokládané skrývce ornice o síle cca 20 
cm bude celkový objem skrývky ornice cca 340 m3. 
Pro charakteristiku půd v prostoru zájmového území je možno vycházet ze 
stanovených bonitovaných půdně ekologických  jednotek (dále jen BPEJ), které jsou 
charakterizovány klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, 
skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky 
hodnoceného pozemku podle systému, stanoveného vyhláškou MZe ČR ze dne 15. 
12. 1998. Obecně jsou kodifikovány takto: 
a)   klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin; je 

vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu 
b)   hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním 

typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou 
sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu, 

c)   sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku; je vyjádřena čtvrtou číslicí 
číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace, 

d)   Skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a 
hloubka půdy; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace. 

Vysvětlivky k BPEJ:  
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu 
3 - Region teplé klimatické oblasti T2 s dlouhým, teplým a sušším létem.  Přechodné období je 
zde krátké, s teplým až mírně teplým  jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá  s 
velmi krátkým trváním sněhové pokrývky 

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce  

21 – Hnědé a drnové půdy (regosoly) na píscích a pískovcích, velmi lehké a silně 
výsušné  
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51 – Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na zahliněných říčních terasách a 
morénách, lehké až středně těžké, bez štěrku nebo slabě štěrkovité, vodní poměry 
nepravidelné, závislé na srážkách  
52 – Oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na uloženinách limnického terciéru, lehké 
až středně těžké, bez štěrku nebo slabě štěrkovité, vodní poměry nepravidelné závislé 
na srážkách 
53 – Oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na uloženinách limnického terciéru, 
středně těžké s těžkou spodinou obvykle bez štěrku, málo propustné se sklonem 
k zamokření 
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám 

 Svažitost expozice 
0 0 - 3°, rovina všesměrná 
1 3 - 7°, mírný svah všesměrná 
2 3 - 7°, mírný svah jih 
3 3 - 7°, mírný svah sever 
4 7 -127°, střední svah jih (JZ-JV) 
5 7 - 12°, střední svah sever (SZ-SV) 
6 12 - 17°, výrazný svah jih (JZ-JV) 
7 12 - 17°, výrazný svah sever (SZ-SV) 
8 17 - 25° příkrý svah až sráz jih (JZ-JV) 
9 17 - 25° příkrý svah až sráz sever (SZ-SV) 

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 
 skeletovitost hloubka *) 

0 žádná hluboká 
1 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 
2 slabá hluboká 
3 střední hluboká 
4 střední hluboká až středně hluboká 
5 slabá Mělká 
6 střední Mělká 
7 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 
8 střední až silná hluboká až mělká 
9 žádná až silná hluboká až mělká 

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí 

Trvalé zábory PUPFL 
V následujících tabulkách jsou sumarizovány požadavky záměru z hlediska trvalého 
záboru PUPFL v jednotlivých katastrálních územích:  
Trvalý zábor PUPFL v k.ú. Popkovice: 
Číslo parcely Výměra (m2) Plocha trvalého záboru (m2)  
271/5 11 159 135 
271/6 5 839 477 
279/24 4 925 155 
Celkem   767 

Trvalý zábor PUPFL v k.ú. Svítkov: 
Číslo parcely Výměra (m2) Plocha trvalého záboru (m2) 
645/13 17 824 325 
648/2 6 286 112 
Celkem  437 

Specifikace pozemků je patrná z následujících podkladů: 
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí 
Podle soustavy geomorfologického členění ČR patří území do soustavy České tabule, 
podsoustavy Polabská tabule, celku Východolabská tabule a podcelku Pardubická 
kotlina. Pardubická kotlina je součástí rozsáhlých terénních sníženin rozprostírajících 
se podél toku Labe mezi Jaroměří a Týncem nad Labem. Geomorfologický ráz je dán 
rozsáhlými středno a mladopleistocénními terasovými plošinami a širokou nivou Labe. 
Terasové plošiny jsou místně překryty mocnými sprašovými akumulacemi a vátými 
písky. Jedná se o geomorfologickou oblast s reliéfem niv a nejnižších teras. Zájmová 
oblast se nachází nedaleko od levého břehu Labe, které se nejvýrazněji podepsalo na 
modelaci okolního terénu, a to zejména erozně-akumulační činností v pleistocénu a 
holocénu. Terénní reliéf je v současné době rovinný až mělce zvlněný. 
Po stránce regionálně-geologické se posuzovaný prostor nachází v centrální části 
České křídové tabule, a to v její labské oblasti. Předkvarterní podklad tvoří sedimenty 
vápnito-jílovité fácie, stáří svrchní turon-coniak. Reprezentují je převážně litologicky 
monotónní slínovce (vápnité jílovce), tj. diageneticky slabě zpevněné pelitické 
sedimenty. Mocnost uvedeného souvrství činí téměř 200 m, celková mocnost 
sedimentů křídového útvaru pak dosahuje cca 400 m. Povrchové partie křídových 
hornin jsou zvětralé, jílovitá eluvia byla převážně oddenundována. Strop podložních 
slínovců březenského souvrství byl ověřen v zájmovém území v hloubkách 3,5 – 4,6 m 
pod terénem. Slínovce jsou ve svrchních partiích silně rozpukané, do hloubky jsou 
méně zvětralé s kusovitějším rozpadem a s přibývající pevností. Kvartérní pokryv na 
lokalitě reprezentují převážně deluviofluviální a fluviální sedimenty. Delufluviální a 
fluviální pleistocénní a holocénní sedimenty tvořené jílovitými a písčitými materiály 
v minulosti vyplnily deprese v předkvartérním reliéfu a následně také údolí vodotečí a 
mělké deprese. Celkově lze na lokalitě předpokládat u těchto vrstev variabilnost jejich 
mocností, prostorového rozšíření a zrnitostního složení, což odpovídá jejich 
polygebetickému charakteru. Dále je pro ně typická proměnlivá příměs organických 
látek. Uvedené geologické poměry těchto kvartérních sedimentů zpravidla ztěžují 
podmínky pro plošné zakládání objektů, jelikož v hloubce běžné pro plošné zakládání 
jsou převážně zeminy malé únosnosti a značné stlačitelnosti , kvalitnější druhy půd se 
nacházejí zpravidla v malých mocnostech. 
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Výřez geologické mapy je patrný z následujícího obrázku: 
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C.2.5. Fauna a flora 
Úvodem této části oznámení je možno konstatovat, že významnější ovlivnění 
posuzovaným záměrem nelze předpokládat mimo vlastní prostory  úprav dotčených 
prostorů areálu pardubického letiště, zejména jde o zásah do stávajících porostů podél 
pravého břehu Bylanky. Přístupové komunikace částečně zasahují do lesních porostů 
u silnice I/2 S-SZ od areálu letiště (západní přístup podél západního okraje Popovic).    
Na základě vyhodnocení vlivů na úrovni oznámení nelze ani pro zprostředkované vlivy 
předpokládat zvýšenou míru nepříznivosti či významnosti vlivu,  s výjimkou zásahu do 
porostů dřevin.  
V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky  vlastního zájmového 
území záměru s důrazem na jeho přírodní poměry ve vazbě na dotčené prostory 
areálu pardubického letiště  a nejbližší lesní porosty.   
 
Základní charakteristiky staveniště 

Vlastní terénní šetření pro vypracování oznámení bylo provedeno v období druhá 
polovina července – listopad 2007, tedy  v pozdně letním a podzimním aspektu, takže 
nemohly být postiženy souvislosti hnízdění a reprodukce řady druhů živočichů, 
v území uváděných. Stav zájmového území záměru dokládají následující snímky (Foto 
M. Macháček,. J. Veselý): 

 
Charakter ruderalizovaných lad v zájmové ploše Detail ruderálních lad mimo zpevněné plochy areálu 

 
Navazující plochy na současně zastavěnou část areálu 

 
Část hodnotnějších lad podél liniových porostů 
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Pásy dřevin a ruderalizovaná lada v Z části  

 
Část zpevněných ploch v zájmovém území záměru 

 
Stav doprovodných porostů u Bylanky ze strany letiště 

 
Hodnotnější porosty v SZ části  areálu u toku Bylanky 

 
Biogeografické začlenění 
Území patří do podprovincie hercynské, náleží do Pardubického bioregionu (1.8), do 
jeho centrální části. Území leží ve fytogeografickém okresu č. 15 Východní Polabí 
českého termofytika, spadá do podokresu 15c Pardubické Polabí. Potenciálně 
přirozenou vegetaci zde jsou jilmové doubravy (Querco-Ulmetum), pro nivy pak 
asociace Pruno-Fraxinetum. Výškový vegetační stupeň odpovídá stupni lužních lesů 
(Alno-Padion). 

Flora  

Zájmové území stavby leží v severní a severozápadní části areálu letiště Pardubice. 
Celá lokalita je výrazně ruderálního charakteru, převažují prostory s vysokobylinnou 
ruderální vegetací vysokobylinných lad, v různých stadiích sukcese překrytá 
náletovými dřevinami,  místně pásové porosty dřevin, lokálně s hodnotnějšími jedinci 
dubů, výrazné porosty se nacházejí jižně od toku Bylanky.  V ploše  je i řada dnes 
nefunkčních staveb (bývalé garáže, přístřešky pro armádu aj.), v trase severní 
komunikace je rovněž několik set vzrostlých dřevin a náletů. Botanický průzkum byl 
proveden v září 2007. 
Seznam lokalizací 
  1 - Pardubice - Popkovice, trávníky za bránou do letiště 
  2 - Pardubice - Popkovice, zlom trasy, u budovy na zbourání 
  3 - Pardubice - Popkovice, okraj hřiště 
  4 - Pardubice - Popkovice, nálety a porosty za hřištěm 
  5 - Pardubice - Popkovice, budovy za garážemi, budoucí terminál 
  6 - Pardubice - Popkovice, zakryté plochy pro parkování, asfaltový povrch 
  7 - Pardubice - Popkovice, travnaté plochy za garážemi 
  8 - Pardubice - Popkovice, u Bylanky u travnatých ploch 
  9 - Pardubice - Popkovice, ruderál v zadní části travnatých ploch 
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10 - Pardubice - Popkovice, u brány k letišti u cesty J od křižovatky ke Zlaté přílbě 
11 - Pardubice - Popkovice, u Bylanky J od křižovatky ke Zlaté přílbě 
12 - Pardubice - Popkovice, cesta J od křižovatky ke Zlaté přílbě, mezi lesem a Bylankou 
13 - Pardubice - Popkovice, les u cesty J od křižovatky ke Zlaté přílbě 
14 - Pardubice - Popkovice, u Bylanky J od křižovatky s hospodou (ulice Žižkova) 

Seznam nalezených druhů rostlin 
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu 
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý 
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující 
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný 
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek 
[C2] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh silně ohrožen" 
[C3] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh ohrožený" 
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" - 
méně ohrožené 
Acer negundo L. - javor jasanolistý + : 6, 7 
Acer pseudoplatanus L. - javor klen (+) : 7 
Agrostis capillaris L. - psineček tenký : 7, 9 
Agrostis stolonifera L. - psineček výběžkatý : 7 
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - česnáček lékařský : 9, 13 
Alnus glutinosa (L.)Gaertn. - olše lepkavá (+) : 7, 9, 11 
Amaranthus powellii S.Watson - laskavec zelenoklasý + : 12 
Amaranthus retroflexus L. - laskavec ohnutý + : 2, 9, 10, 11, 12 
Arctium lappa L. - lopuch větší : 3, 7, 9, 13 
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý : 2, 3, 7, 8, 9 
Arenaria serpyllifolia L. agg. - písečnice douškolistá : 9, 11 
Armoracia rusticana G.,M.et Sch. - křen selský + : 3, 4, 9 
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený : 4, 9, 12 
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 3, 9, 11, 12 
Aster lanceolatus Willd. - hvězdnice kopinatá + : 6 
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá : 1, 4, 9 
Atriplex sagitata Borkh. - lebeda lesklá + : 9, 11 
Betula pendula Roth - bříza bělokorá : 9, 13 
Bromus carinatus Hooker et Arnott - sveřep kýlnatý + : 13 
Bromus inermis Leysser - sveřep bezbranný : 4, 9 
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní : 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní : 7, 8, 9, 13, 14 
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka : 1, 12 
Carduus acanthoides L. - bodlák obecný : 2, 3, 9, 12 
Carex hirta L. - ostřice srstnatá : 1, 12 
Centaurea cyanus L. - chrpa modrá [C4a] : 12 
Centaurea jacea L. subsp.jacea - chrpa luční pravá : 3, 6, 9, 12 
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční : 7, 9, 12 
Cichorium intybus L. - čekanka obecná : 2, 6, 7, 8, 9, 12 
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 4, 6, 7, 9 
Cirsium oleraceum (L.)Scop. - pcháč zelinný : 14 
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný : 6, 7, 9 
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní : 1, 3, 9 
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská + : 1, 3, 9, 11, 12 
Crataegus monogyna Jacq. - hloh jednoblizný : 6, 9, 13 
Crepis biennis L. - škarda dvouletá : 4, 9 
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+) : 1, 3, 6, 9, 12, 13 
Daucus carota L. - mrkev obecná : 4, 6, 9, 12 
Digitaria ischaemum (Schweier)Mühlenb. - rosička lysá + : 1, 12 
Dipsacus fullonum L. - štětka planá (+) : 7, 14 
Echinochloa crus-galli (L.)P.B. - ježatka kuří noha + : 1, 3, 4, 6, 9, 12 
Echium vulgare L. - hadinec obecný : 1, 3, 9 
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý : 4 
Epilobium ciliatum Rafin. - vrbovka žláznatá + : 4, 7, 9 
Epilobium hirsutum L. - vrbovka chlupatá : 14 
Equisetum arvense L. - přeslička rolní : 5, 9, 12 
Eragrostis minor Host - milička menší : 1, 3, 4, 6, 7, 9 
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční : 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12 
Erodium cicutarium (L.)L`Hér. - pumpava rozpuková : 9, 11, 12 
Euphorbia peplus L. - pryšec okrouhlý : 13 
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená : 12 
Galeopsis pubescens Besser - konopice pýřitá : 9, 13 
Galinsoga parviflora Cav. - pěťour maloúborný + : 1, 3 
Galinsoga quadriradiata Ruyz et Pavón - pěťour srstnatý + : 1 
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Galium album Mill. - svízel bílý : 2, 7, 9, 13 
Galium aparine L. - svízel přítula : 9, 13 
Galium verum L. s.str. - svízel syřišťový : 12 
Geranium pratense L. - kakost luční : 3, 4, 7, 9, 12 
Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký : 3, 13 
Geranium robertianum L. - kakost smrdutý : 5, 9, 13 
Geum urbanum L. - kuklík městský : 9, 11, 13 
Glechoma hederacea L. - popenec obecný : 9, 13, 14 
Gnaphalium sylvaticum L. - protěž lesní : 4 
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný : 2, 3, 4, 9 
Humulus lupulus L. - chmel otáčivý : 4, 7, 9, 11, 13 
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná : 2, 6, 7, 8, 9 
Hypochoeris radicata L. - prasetník kořenatý : 3 
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší : 3, 14 
Chenopodium album L. - merlík bílý + : 2, 7, 9, 10, 11, 12 
Chenopodium pedunculare Bertol. - merlík stopečkatý + : 11 
Chenopodium strictum Roth - merlík tuhý + : 2, 4, 9, 10, 12 
Chenopodium sueccicum J.Murr - merlík zelený + : 12 
Impatiens parviflora DC. - netýkavka malokvětá + : 13 
Juglans regia L. - ořešák královský ++ : 6, 7, 9 
Juncus inflexus L. - sítina sivá : 7 
Juncus tenuis Willd. - sítina tenká + : 6 
Lactuca serriola L. - locika kompasová : 4, 6, 9, 11 
Lamium album L. - hluchavka bílá : 3, 5 
Lamium purpureum L. - hluchavka nachová : 3 
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční : 3, 13 
Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní : 1, 3, 7, 9 
Libanotis pyrenaica (L.)Bourgeau - žebřice pyrenejská + [C4a] : 5 
Linaria vulgaris Mill. - lnice květel : 4, 6, 9 
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+) : 1, 9 
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+) : 4, 6, 7, 8, 9 
Malva neglecta Wallr. - sléz přehlížený : 3 
Medicago lupulina L. - tolice dětelová : 2, 7, 9 
Medicago sativa L. - tolice setá + : 7, 12 
Melilotus albus Med. - komonice bílá : 5, 6, 9 
Mentha longifolia (L.)L. - máta dlouholistá : 7, 14 
Morus alba L. - morušovník bílý ++ : 6 
Myosoton aquaticum (L.)Moench - křehkýš vodní : 11 
Odontites vernus (Bellardi)Dum. s.l. - zdravínek jarní : 7, 8, 12 
Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouletá + : 4, 6, 9, 12 
Panicum capillare L. - proso vláskovité + : 6, 9 
Pastinaca sativa L. - pastinák setý : 4, 6, 7, 9, 12 
Persicaria amphibia (L.)Delarbre - rdesno obojživelné : 3, 6, 7, 8 
Persicaria lapathifolia (L.)Delarbre s.l. - rdesno blešník : 11 
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá : 7, 8, 9, 11 
Phragmites australis (Cav.)Steud. - rákos obecný : 6 
Picris hieracioides L. - hořčík jestřábníkovitý : 4 
Pinus sylvestris L. - borovice lesní (+) : 13 
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý : 1, 3, 4, 5, 6, 9 
Plantago major L. - jitrocel větší : 1, 12 
Poa annua L. - lipnice roční : 9, 13 
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá : 5, 6, 7, 8, 11, 12 
Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný : 1, 6, 13 
Populus nigra L. agg. - topol černý (+) [C2] : 6 (nálety), 10, 11 
Populus tremula L. - topol osika : 6, 9, 13 
Populus x canadensis Moench (=P.deltoides x nigra) - topol kanadský + : 7, 13, 14 
Portulaca oleracea L. subsp. oleracea - šrucha zelná pravá : 1, 4, 11, 12 
Potentilla anserina L. - mochna husí : 3, 7, 9, 11 
Potentilla argentea L. - mochna stříbrná : 1, 3, 4, 6, 9 
Potentilla intermedia L. - mochna prostřední + : 1 
Potentilla reptans L. - mochna plazivá : 3, 4, 6, 7, 9, 12 
Potentilla supina L. - mochna poléhavá : 3, 6 
Prunus avium (L.)L. - třešeň ptačí (+) : 9, 13 
Prunus cerasifera Ehrh. - slivoň myrobalán ++ : 4, 9, 11, 13 
Prunus padus L. - střemcha obecná : 4, 13 
Quercus robur L. - dub letní (+) : 13 
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký : 3 
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý : 1, 9 
Raphanus raphanistrum L. - ředkev ohnice + : 12 
Reynoutria japonica Houtt. - křídlatka japonská + : 9, 13, 14 
Robinia pseudacacia L. - trnovník akát + : 14 
Rorippa austriaca (Crantz)Besser - rukev rakouská : 3 
Rosa canina L. - růže šípková : 6, 9, 11 
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník : 3, 4, 9, 13 
Rubus fruticosus agg. - ostružiník křovitý : 5, 10, 13 
Rubus idaeus L. - ostružiník maliník : 13 
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Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý : 3, 7, 8, 9 
Rumex thyrsiflorus Fingerh. - šťovík kytkokvětý : 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12 
Salix caprea L. - vrba jíva (+) : 9, 13 
Salix fragilis L. - vrba křehká (+) : 7, 8, 9 
Salix purpurea L. - vrba nachová (+) : 7 
Salix viminalis L. - vrba košíkářská (+) : 11 
Sambucus nigra L. - bez černý : 3, 9, 11, 13, 14 
Sanguisorba officinalis L. - krvavec toten : 3, 4 
Scleranthus annuus L. agg. - chmerek roční : 3 
Sedum hispanicum L. - rozchodník španělský ++ : 4 
Sedum sexangulare L. - rozchodník šestiřadý : 11 
Senecio jacobaea L. - starček přímětník : 4, 9 
Senecio viscosus L. - starček lepkavý : 6 
Setaria pumila (Poiret)R.et Sch. - bér sivý + : 1, 2, 5, 9, 11 
Setaria viridis (L.)P.B. - bér zelený + : 12 
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá : 2, 3, 4, 6, 9, 12 
Silene vulgaris (Moench)Garcke - silenka obecná : 1, 9 
Sisymbrium altissimum L. - hulevník vysoký + : 4 
Solanum nigrum L. - lilek černý + : 2 
Solidago canadensis L. - celík kanadský + : 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný : 1, 12, 14 
Symphytum officinale L. - kostival lékařský : 3, 9 
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 1, 3, 9, 12 
Torilis japonica (Houtt.)DC. - tořice japonská : 4, 9, 13 
Tragopogon orientalis L. - kozí brada východní : 6 
Trifolium arvense L. - jetel rolní : 4, 7 
Trifolium fragiferum L. - jetel jahodnatý [C3] : 7 
Trifolium hybridum L. - jetel zvrhlý + : 7, 9 
Trifolium pratense L. - jetel luční (+) : 2, 3, 5, 7, 9 
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+) : 1, 9 
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + : 3, 9 
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 1, 2, 9, 11, 13, 14 
Verbascum thapsus L. - divizna malokvětá : 5 
Veronica arvensis L. - rozrazil rolní : 1 
Vicia cracca L. - vikev ptačí : 7, 9 
Vicia tetrasperma (L.)Schreber - vikev čtyřsemenná : 7 

Zvláště chráněné druhy 
Nebyly  dokladovány.  
Druhy vzácnější, regionálně významné, v různém stupni ohrožení dle Červeného 
seznamu flory České republiky 
Kategorie C2 – druh silně ohrožený 
Populus nigra L. agg. - topol černý (+): 6 (nálety), 10, 11 
U Bylanky je několik vzrostlých exemplářů pravděpodobně původních. 

Kategorie C3 – druh ohrožený 
Trifolium fragiferum L. - jetel jahodnatý : 7 
V travnatém prostoru za garážemi byla nalezena malá populace. 

Kategorie C4a – druh ohrožený, vyžadující pozornost 
Centaurea cyanus L. - chrpa modrá: 12 
Několik rostlin na okraji pole jižně od Zlaté přílby 

Libanotis pyrenaica (L.)Bourgeau - žebřice pyrenejská + : 5 
V okolí Pardubic běžný druh silničních okrajů a ruderálních stanovišť. 

Na lokalitě bylo nalezeno 167 druhů rostlin včetně dřevin.  
Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. Byly nalezeny 4 druhy obsažené v 
Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v kategoriích C2, C3 a C4a. 
Černé topoly v trase u Bylanky jsou patrně přirozeného původu, ostatní 3 druhy jsou 
zjevně zavlečené. 
Vůči navržené stavbě nelze vznést z hlediska ochrany polabské flory žádné námitky, 
neboť trasa probíhá ruderálními porosty s náletovými dřevinami a nefunkčními 
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stavbami. Výstavba nového terminálu letiště je v místě bývalých staveb a stávajících 
vysokobylinných porostů. Lze tak konstatovat, že zájmové území výstavby není 
příhodné pro výskyt reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných 
nebo regionálně významných druhů rostlin. Významněji však budou ovlivněny 
mimolesní porosty dřevin. 
Prvky dřevin  rostoucí mimo les 

Vlastní zájmové území záměru je poměrně bohaté na mimolesní porosty dřevin, 
poněvadž vlivem zanedbané údržby pozemků v severním a severozápadním zázemí 
letiště došlo k sukcesi náletových dřevin, místně jsou významné liniové a pásové 
porosty (i podél bývalých cest), krajinotvorně a funkčně významný je pravobřežní 
doprovod Bylanky podél severní hranice areálu, s řadou hodnotných jedinců dřevin (na 
rozdíl od vlastního břehového porostu, tvořeného při hranici upraveného průtočného 
profilu většinově jen olší).  Podle dendrologického průzkumu (Příkazská, Příkazský, 
08/2007) lze vyčlenit následující prostory: 
Prostor č. 1, okolí současného vstupu a budov EBA v severní části areálu letiště  

Před vstupem do prostoru letiště a u stávajících budov EBA ve vstupní části areálu jsou založené a 
udržované sadovnické úpravy. Druhová skladba je zde z celého hodnoceného území nejpestřejší. Na 
poměrně malém prostoru jsou zastoupeny kvalitní duby, javory, břízy, lípy a habr, v pásu dřevin před 
vstupem jsou slivoně, jasany, javory, jabloně, jilmy, hlohy, lísky a šípky, jehličnany jsou zastoupeny 
pěknými borovicemi, zeravy, cypřišky a jalovci. 

Dřeviny jsou převážně v dobrém zdravotním stavu, až na výjimky jsou perspektivní a 
po odborném ošetření mohou tvořit kvalitní základ nových sadovnických úprav. Jsou 
zde velmi hodnotné duby červené, břízy, lípa, javory - největší zastoupení je javorů 
jasanolistých, borovice lesní, trnovník akát a habr. 

Prostor č. 2, okolí lesní panelové cesty severozápadně od letiště (budoucí přístup do prostoru od 
severozápadu z Pražské ulice) 

Stromy jsou pěstovány způsobem běžným pro péči o hospodářský les. Porost je hustý s podrostem 
náletových třešní, akátů, dubů, lip, javorů mléčů, babyk, hlohů, bříz, černých bezů, ojediněle i jírovců. 
Koruny stromů jsou nasazeny vysoko. Dřeviny jsou převážně v dobrém zdravotním stavu. 

Zdravé stromy nebo skupiny mohou být využity pro vytvoření základních hmot budoucích sadovnických 
úprav. Je zde velmi hodnotný dub letní u vyústění panelové cesty na silnici I/2. 

Poznámka: Tento porost je uváděn jen z hlediska úplnosti dendrologického průzkumu s tím, že jde o 
lesní porosty, které jsou blíže charakterizovány v popisu VKP.  

Prostor č. 3, mezi pojížděcí dráhou se stojánkou a říčkou Bylanka včetně ploch „za autoparkem“ 
a u sportoviště 

V této části byla zanedbána údržba. Porosty jsou převážně přehoustlé, s množstvím náletových dřevin 
různého stáří a různé druhové skladby. S výjimkou stromů rostoucích samostatně nebo v řídkých 
skupinách mají všechny stromy vysoko nasazené koruny (jsou vyvětvené). Zdravotní stav porostů je 
špatný, ale i zde se vyskytují stromy velmi kvalitní. Na několika místech při Bylance se vyskytuje 
křídlatka. 

3a  Porost při říčce Bylanka 

V jarním období byl břehový porost i přilehlý cca 20 m široký pás vyčištěn, prokácen a zbaven téměř 
veškerého podrostu. 

Břehový porost (téměř výhradně olše lepkavá) je tvořen hlavně stromy rostoucími těsně nad betonem 
technického opevnění břehů průtočného profilu. Stromy nebyly zaměřeny a nejsou jednotlivě 
popisovány (v grafické části jsou zakresleny orientačně). Stromy jsou převážně ve skupinkách, bez 
podrostu, kmeny jsou o průměru cca 20 až 50 cm, vyvětvené do výšky 10, i více m. Ve východní části je 
úsek s mladými olšemi, úsek bez porostů a v místě, kde se Bylanka stáčí k severu mimo řešené území 
jsou porosty neprobrané. Sadovnická hodnota je převážně 3. 
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Pás dřevin podél Bylanky o šířce cca 20 m má bohatší druhovou skladbu. Vedle olše lepkavé, která je v 
převaze, jsou zde duby letní, slivoně třešňové (myrobalán třešňový), třešně ptačí, ořešáky vlašské, 
ojediněle akáty, jasany a jabloně. Porost je převážně bez podrostu. Na západním okraji zasahuje do 
pásu při Bylance z porostu 3b skupina osik s břízami na okraji. V porostu jsou velmi hodnotné dva duby 
letní (v západní části) a akát (trnovník bílý). 

3b  Porost při vjezdu do prostoru letiště od severozápadu 

Jedná se o plochu při vjezdu do areálu letiště od severozápadu (po cestě plochou 2). Stromy jsou zde 
převážně v malých skupinách i soliterně, v porovnání s dalšími plochami v poněkud lepším zdravotním 
stavu. Při porostu č. 3c je skupina osik s břízami na východním okraji a smrky při jihozápadním okraji. V 
prostoru č. 3 je to jediný porost, kde se vyskytují jehličnany.  

3c  Porost na valech kolem střelnice  

Porost je různorodý jak v druhové a věkové skladbě (slivoně, duby, jasany, javory, vrby, akáty, topoly, 
třešně, ořešáky, jabloně, hrušně v různém stáří cca do 30 let), tak v hustotě (jsou zde souvislé plochy s 
nálety, skupiny dřevin i soliterní stromy na neudržované louce místy s ostružiníky a šípky). Stromy 
samostatně rostoucí jsou perspektivní. 

3d  Porost dřevin vzniklý podél aleje slivoní 

Jedná se o pás hustých náletových porostů podél aleje slivoní třešňových rostoucích pravděpodobně při 
bývalé cestě. Porost je zanedbaný. Slivoně jsou přestárlé, ve špatném zdravotním stavu. V porostu jsou 
místy třešně a kvalitní duby. 

3e  Porost podél stojánky a dalších objektů v ploše letiště 

Porosty jsou druhově chudé (převážně javor jasanolistý - Acer negundo), zanedbané, převážně ve 
špatném zdravotním stavu. Podrost tvoří (vedle bylin) černý bez, náletové dřeviny druhů, které rostou na 
plochách (s převahou javorů jasanolistých a slivoní třešňových). V porostu je velmi hodnotný dub letní. 

3f  Porosty dřevin vzniklé spontánně na bývalých loukách 

Plochy zanedbaných luk, po čas využívaných jako orná půda a již několik let neobhospodařovaných. 
Obě značené plochy jsou hustě porostlé mladými javory jasanolistými (výška cca 1 m, hustota 1 až 20 
ks/m2). 

3g  Louka s rozptýlenými dřevinami mezi stojánkou a autoparkem 

Zanedbané louky (místy s vyvezeným stavebním odpadem) s rozptýlenými dřevinami různého stáří, 
místy s podrostem z náletových dřevin. Některé, zejména mladé náletové dřeviny jsou perspektivní. 

3h  Porost při severní hranici letištního prostoru (mezi Bylankou a sportovištěm) 

Porost je tvořen loukou s nálety (dub letní, slivoň třešňová, vrba bílá, vrba jíva, jasan ztepilý, bříza bílá, 
javor jasanolistý, střemcha obecná, ořešák vlašský), soliterami i hustými pásy jasanů a slivoní 
třešňových (místy s bezem černým), u sportoviště skupinou vrb jív s jasany a slivoněmi. Místy 
hodnotnější dřeviny, lokálně lemováno i vysychavými lady. 

3i  Porost severozápadně od autoparku 

Hustý porost převážně slivoní třešňových různého stáří. Zastoupeny jsou také, vrba bílá, vrba jíva, bez 
černý, jasan ztepilý, dub letní, hloh jednosemenný, jabloň a šípek. V porostu je velmi hodnotný dub letní. 

3j  Porost při oplocení autoparku 

Porost tvoří solitery a různě velké skupiny převážně slivoní třešňových se zastoupením jasanů, vrb jív, 
topolů, bříz a javorů. Stromy jsou doprovázeny různě hustými nálety stejných dřevin. Náletové dřeviny 
tvoří i samostatné skupinky v přilehlých zanedbaných loukách. Zdravotní stav jednotlivých stromů je 
rozdílný. Mladé dřeviny jsou zdravé u starších se vyskytují jedinci od zdravých až po suché. 
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3k  Výsadby v okolí sportoviště 

Při vstupu na sportoviště je velmi hodnotná lípa. Podél jižního okraje je hustý pás keřů střemch a lísek. 
Za ním – již mimo řešené území – je nejmohutnější strom letiště - topol černý. Na západním okraji 
sportoviště je několik stromů (převážně jasany a slivoně) a husté skupiny náletových dřevin (hlavně 
slivoň třešňová, dále mléč, ořešák vlašský a svída bílá). Na severním okraji je skupina bříz s lískou a 
ořešákem a při plotě na severovýchodním okraji je několik mladých náletových stromů, převážně slivoní. 
Zdravotní stav dřevin v porostu je velmi různý od zdravých (převážně mladé dřeviny) až po odumírající. 
Nejvýznamnějšími porosty jsou tedy doprovod pravého břehu Bylanky podél severní 
hranice a některé pásové porosty v ploše, členící prostory ruderálních lad, na druhé 
straně je nutno zdůraznit nežádoucí sukcesi javoru jasnolistého, případně akátu a 
břízy v některých plochách. Za cenné je nutno pokládat sadové úpravy kolem vstupu 
do areálu kolem budovy EBA. V podrobnějším odkazuje zpracovatelský tým oznámení 
na dendrologickou přílohu (volná příloha č. 2 předkládaného oznámení). 
Mimo uvedené je součástí zájmového území i doprovodný porost podél Bylanky 
v místě úprav trámového mostku přes tok na cestě od Starého Mateřova, kde jsou na 
pravém břehu vzrostlé kanadské topoly, v podrostu podél obou břehů pak hloh, trnka, 
bez černý, nálety topolu aj. 

  

  

Fauna   

Zoologický průzkum byl  proveden v několika šetřeních dvěma autory nezávisle na 
sobě od druhé poloviny července do listopadu 2007. Nemohl tak být řešen jarní a 
časně letní aspekt rozvoje ekosystémů. Z hlediska výskytu fauny lze vymezit  
následující základní stanoviště  zájmového území: 
Ø stanoviště vysychavých kosených trávníků a lad  
Ø stanoviště ruderalizovaných a ruderálních bylinotravních lad  
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Ø stanoviště porostů dřevin  
Ø stanoviště ruderalizovaných lesů 
Ø stanoviště vlastního vodního toku Bylanky 

1. stanoviště vysychavých kosených trávníků a lad 
Tvoří určující plochy kolem budov EBA a provozních budov letiště, autoparku, místně 
hodnotnější sadové úpravy. 
Odpovídá lokalitám  č. 1 – 6  1 botanického průzkumu. 

Průzkumy byli dokladováni zejména: 
• Savci: hraboš polní (Microtus arvalis),  krtek obecný (Talpa europaea), potkan (Rattus norvegicus), 

kuna skalní (Martes foina)   
• Ptáci: vrabec domácí (Passer domesticus), konipas bílý (Motacilla alba), strnad obecný (Emberiza 

citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis),  zvonek zelený (Carduelis chloris),  zvonohlík 
zahradní (Serinus serinus),  rehek domácí (Phoenicurus ochruros),  straka obecná (Pica pica), 
bažant obecný (Phasianus colchicus), holub hřivnáč (Columba palumbus), h. domácí (Columba livia 
f. domestica), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto); při sběru potravy ojediněle i  kavka obecná 
(Corvus monedula-§§)  

• Plazi : ještěrka obecná (Lacerta agilis-§§) –  1 ex. na vysychavé ploše u garáží 
• Obojživelníci:  několik ex. ropuchy obecné (Bufo bufo -§) poblíž staré zástavby 
• Hmyz:  
- brouci – střevlíčci  Agonum dorsale, A. sexpunctatum, Poecilus cupreus, kvapníci Amara familiaris, 

Harpalus affinis; mrchožrouti Phosphuga atrata;   z listorohých čeledí zlatohlávek zlatý (Cetonia 
aurata), chroustek letní (Rhizothrogus solstitialis); z kovaříků kovaříci  Agriotes obscurus,  Athous 
niger; z páteříčků  páteříček žlutý (Rhagonycha fulva);  z tesaříků t. černošpičký (Strangalia 
melanura); z nosatců krytonosci rodu Ceutorhynchus, lalokonosec libečkový (Ottiorhynchus 
ligustici),  listopasi rodu Sitona, nosatčíci rodu Apion; z mandelinek mandelinka topolová 
(Melasoma populi), dřepčíci rodu Phyllotreta, kohoutci rodu Lema; ze slunéček slunečko dvoutečné 
(Adalia bipunctata), s. sedmitečné (C. septempunctata), slunečka Coccinella 
quatordecimpunnctata; z dalších skupin blýskáčci rodu Meligethes,  pestrokrovečník včelový 
(Trichodes apiarius) aj.  Zvláště chráněné druhy brouků nebyly na tomto typu stanovišť zjištěny, 
nelze vyloučit výskyt např. zlatohlávka Oxythyrea funesta - § 

- motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. bodláková (Vanessa 
cardui); z běláskovitých bělásek. řepkový (Pieris napi), b. zelný (Pieris brassicae), žluťásek 
řešetlákový (Gonepteryx rhamni), ž. čičorečkový (Colias hyale); z modráskovitých   modrásek 
černolemý (Plebejus argus), ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas); z okáčů okáč  poháňkový 
(Coenonympha pampilus), o. luční (Maniola jurtina), o. zední (Pararge megera); z píďalek 
žlutokřídlec šťovíkový (Timandra comae),  kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata); dále 
vřetenuška obecná (Zygeaena filipendulae), v. mateřídoušková (Z. purpuralis),   soumračník 
čárkovaný (Hesperia comma),  dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum), můra gamma 
(Plusia gamma),  travaříci rodu Crambus aj.  

- blanokřídlí –  včela  medonosná (Apis mellifera), jízlivky rodu Eumenes,  vosíci rodu Polistes,   vosy 
rodu Vespula (V. germanica, V. rufa), místy  čmeláci (Bombus terrestris, B. agrorum, B. pratorum – 
všichni §), dále  mravenci rodů Lasius (L. niger, L. flavus) a Myrmica, pilatky rodu Tenthredo aj.  

- dvoukřídlí – pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Vollucella, bzučivky rodů Calliphora, Lucillia, 
masařky rodu Sarcophaga,   muchničky rodu  Simulium, bzikavky rodu Haematopota 

- ploštice –  kněžice páskovaná (Graphosoma italicum),  klopušky rodů Adelphocoris a Calocoris aj. 
- rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodů Chortippus, cvrček domácí 

(Gryllus domesticus)  
•  z ostatních bezobratlých:  z plžů hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovky rodů Cepaea 

(zejména C. vindobonensis),  plzák španělský (Arion lusitanicus),  z pavouků  dále slíďáci rodu 
Pardosa, běžníci rodu Misumena,  skákavky rodu Salticus aj. 

2. stanoviště nivních bylinotravních porostů podél břehů 
Jde o vysokobylinné formace s třtinou, kopřivami, celíky, vratičem aj., místy 
s přechody do sukcese náletových dřevin, lokálně ovlivněné navážkami a bývalými 
terénními úpravami, lokálně i pásy hodnotnějších bylinotravních lad (např. v pásu za 
garážemi).  
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Odpovídá lokalitám č. 7, 9, 10  botanického průzkumu. 

Průzkumy byli dokladováni zejména: 
• Savci: hraboš polní (Microtus arvalis),  krtek obecný (Talpa europaea), potkan (Rattus norvegicus), 

kuna skalní (Martes foina), liška obecná (Vulpes vulpes),  zajíc polní (Lepus europaeus),  rejsek 
(Sorex sp.). 

• Ptáci: strnad obecný (Emberiza citrinella), vrabec polní  (Passer montanus),  konopka obecná 
(Carduelis cannabina), zvonek zelený (Carduelis chloris),  skřivan polní (Alauda arvensis),  pěnice 
hnědokřídlá (Sylvia  communis), p. pokřovní (S. curucca), p. slavíková (S. borin), pěvuška modrá 
(Prunella modularis), drozd kvíčala (Turdus pilaris), kos černý (Turdus merula), havran polní (Corvus 
frugilerus), při sběru potravy ojediněle i  kavka obecná (Corvus monedula-§§), straka obecná (Pica 
pica), sojka obecná (Garrulus glandarius),  bažant obecný (Phasianus colchicus), holub hřivnáč 
(Columba palumbus), h. domácí (Columba livia f. domestica), hrdlička zahradní (Streptopelia 
decaocto),  krahujec obecný (Accipiter nisus - §§), poštolka obecná (Falco tinunculus). Předpoklad 
výskytu ťuhýka obecného (Lanius collurio - §).  

• Plazi: ještěrka obecná (Lacerta agilis - §§) – několik ex. na prosluněných náspech (bývalé hangáry 
v záp. části),  vysychavá lada podél p některých pásových porostů dřevin; jiní zástupci třídy 
nezjištěni 

• Obojživelníci: zástupci třídy na tomto stanovišti nezjištěni 
• Hmyz: 
- brouci – střevlíčci  Agonum dorsale, A. assimile, A. sexpunctatum, Poecilus cupreus, Calathus 

melanocephalus, C. erratus,  kvapníci Amara familiaris, A. aenea, Harpalus affinis, H. rufipes, 
střevlík zrnitý (Carabus granulatus); mrchožrouti Phosphuga atrata, Aclypea opaca;   z listorohých 
čeledí zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), chroustek letní (Rhizothrogus solstitialis); z kovaříků 
kovaříci  Agriotes obscurus,  A. lineatus, Athous niger; z páteříčků  páteříček žlutý (Rhagonycha 
fulva);  z tesaříků t. černošpičký (Strangalia melanura), kozlíček Agapanthia villosoviridescens; 
z nosatců krytonosci rodu Ceutorhynchus, lalokonosec libečkový (Ottiorhynchus ligustici),  listopasi 
rodu Sitona, nosatčíci rodu Apion; z mandelinek mandelinka topolová (Melasoma populi), m. 
bramborová (Leptinotarsa decemlineata), mandelinky rodu Gastrophysa, vrbaři rodu Clytra,  
bázlivec černý (Galeruca tanaceti),  dřepčíci rodu Phyllotreta, kohoutci rodu Lema; ze slunéček 
slunečko dvoutečné (Adalia bipunctata), s. sedmitečné (C. septempunctata), slunečka Coccinella 
quatordecimpunnctata; z dalších skupin blýskáčci rodu Meligethes,  vyklenulec kulovitý (Byrrhus 
pilula),  pestrokrovečník včelový (Trichodes apiarius) aj.  Zvláště chráněné druhy brouků nebyly na 
tomto typu stanovišť zjištěny, nelze vyloučit výskyt např. zlatohlávka Oxythyrea funesta - §, dále 
širší spektrum kovaříků, krasců, mandelinek, nosatců, bradavičníků, hrobaříků, stehenáčů aj. 

- motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. admirál (Vanessa 
atalanta), b. osiková (Nymphalis antiopa), b. síťkovaná (Araschnia levana), b. bodláková (Vanessa 
cardui); z běláskovitých bělásek. řepkový (Pieris napi), b. zelný (Pieris brassicae), žluťásek 
řešetlákový (Gonepteryx rhamni), ž. čičorečkový (Colias hyale); z modráskovitých   modrásek 
černolemý (Plebejus argus), modrásci rodu Polyommatus, ohniváček černokřídlý (Lycaena 
phlaeas); z okáčů okáč  poháňkový (Coenonympha pampilus), o. luční (Maniola jurtina), o. 
bojínkový (Maniola jurtina), o. zední (Pararge megera); z píďalek žlutokřídlec šťovíkový (Timandra 
comae),  kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata), zejkovec hlohový (Opistograptis luteolata), z. 
pozdní (Colotois pennaria), píďalka úhorová (Aplocera plagiata); z můr můra gamma (Plusia 
gamma), osenice rodů Opigena a Xestia,  plavokřídlecové rodu Mythimma, můry rodu Lacanobia, 
polnice rodu Agrochola; dále vřetenuška obecná (Zygeaena filipendulae), v. mateřídoušková (Z. 
purpuralis),   soumračník čárkovaný (Hesperia comma),  dlouhozobka svízelová (Macroglossum 
stellatarum), travaříci rodu Crambus aj.  V první polovině vegetačního období lze počekávat širší 
spektrum bělásků, píďalek, můrovitých, modrásků, ohniváčků, nesytek aj. 

- blanokřídlí –  včela  medonosná (Apis mellifera), jízlivky rodu Eumenes,  vosíci rodu Polistes,  vosy 
rodu Vespula (V. germanica, V. rufa), místy  čmeláci (Bombus terrestris, B. agrorum, B. pratorum – 
všichni §), dále  mravenci rodů Lasius (L. niger, L. flavus) a Myrmica, pilatky rodu Tenthredo aj.  Na 
jaře lze očekávat především spektrum samotářských včel,kutilek, hrabalek, zlatěnek aj. 

- dvoukřídlí – pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Helophilus, Scaeva, Vollucella, bzučivky rodů 
Calliphora, Lucillia, masařky rodu Sarcophaga,   muchničky rodu  Simulium, bzikavky rodu 
Haematopota 

- ploštice –  kněžice páskovaná (Graphosoma italicum),  kněžice rodů Eurydema a Aelia, ploštičky 
rodu Lygaeus, klopušky rodů Adelphocoris a Calocoris aj. 

- rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodů Chortippus, Omocestus, 
cvrček domácí (Gryllus domesticus)  
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•  z ostatních bezobratlých:  z plžů hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovky rodů Cepaea 
(zejména C. vindobonensis),  plzák španělský (Arion lusitanicus),  z pavouků  dále slíďáci rodu 
Pardosa, běžníci rodu Misumena,  skákavky rodu Salticus aj. 

3.   stanoviště mimolesních porostů dřevin  
Zaujímá hlavní biotopy pro řešení přístupové komunikace do areálu podél Bylanky 
podél severní hranice areálu, dále kompaktní pásy v prostorech ruderálních 
vysokostébelných lad západně od autoparku a severně od drah. Podél toku tvořeno 
dubem, olší, břízou, třešněmi, ořešákem, střemchou,  jírovcem, jasany, javory, osikou, 
topoly aj. místy podrosty bezu; pásové porosty v plochách ruderálních lad jabloně, 
třešně, duby, javory, vrby, akáty, topoly, ořešáky, hrušně,  šípek, bez.  
Odpovídá lokalitám botanického průzkumu č. 7 - 10 

Průzkumy byli dokladováni zejména: 
• Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus), rejsek (Sorex sp.), krtek obecný (Talpa europaea),  

myšice (Apodemus sp.), potkan (Rattus norvegicus),  liška obecná (Vulpes vulpes) –stopy  
• Ptáci: vrabec polní  (Passer montanus),  pěnkava obecná (Fringilla coelebs),  brhlík lesní (Sitta 

europaea), budníček menší (Phylloscopus collybita), b. větší (P. trochilus),  strakapoud velký 
(Dendrocopos major), žluna zelená (Picus viridis), ž. šedá (P. canus) – trochu netradiční výskyt u 
Bylanky,   špaček obecný (Sturnus vulgaris),   kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (T. pilaris), 
d. zpěvný (T. philomelos), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), p.pokřovní (Sylvia curucca), p. 
slavíková (S. borin),  červenka obecná (Erithacus rubecula), střízlík obecný (Troglodytes 
troglodytes),  sýkora koňadra (Parus major), s. modřinka (P. coreuleus), sojka obecná (Garrulus 
glandarius), straka obecná (Pica pica),  bažant obecný (Phasianus colchicus), holub hřivnáč 
(Columba palumbus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), h. divoká (S. turtur). Výskyt  žluvy 
hajní (Oriolus oriolus-§§)  potvrzen v červenci u Bylanky, možné hnízdění.   Nelze vyloučit i hnízdní 
výskyt slavíka obecného (Luscinia megarhynchos - §) nebo lejsků. 

• Plazi :  zástupci nezjištěni  
• Obojživelníci:  skokan hnědý (Rana temporaria) 
• Hmyz:  
- brouci – střevlík zahradní (Carabus hortensis),  střevlíčci  Agonum assimile, Abax ater,  Calathus 

melanocephalus; drabčíci rodu Philontus; hrobařík obecný  (Nicrophorus vespillo), mrchožrout 
Phosphuga atrata; z listorohých čeledí zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), chrobák lesní 
(Anoplotrupes stercorosus); z kovaříků kovařík kovový (Selatosomus aeneus), kovařík  Athous  
niger; z páteříčků  páteříček žlutý (Rhagonycha fulva);  z  tesaříků t. černošpičký (Strangalia 
melanura), kozlíček topolový (Saperda carcharias), k. osikový (Saperda  populnea);  z nosatců 
zobonoska topolová (Byctiscus populi), listohlodi rodu Phyllobius; z mandelinek mandelinka 
topolová (Melasoma populi), mandelinka Chrysomela sanquinolenta, mandelinky rodu 
Gastrophysa, vrbař uhlazený (Clytra laeviscula),  dřepčíci rodu Chalcoides; ze slunéček slunečko 
dvoutečné (Adalia bipunctata), s. sedmitečné (C. septempunctata); z dalších skupin lesknáčci rodu 
Glischrochilus, mycetofágní brouk Scaphidium quadrimaculatum. 

- motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae),  b. bílé C (Polygonia c-
album), b. admirál (Vanessa atalanta); z běláskovitých bělásek zelný (Pieris brassicae), žluťásek 
řešetlákový (Gonepteryx rhamni); z okáčů okáč   luční (Maniola jurtina), o. prosíčkový (Aphantomus 
hyperanthus; z píďalek zejkovec. topolový (Epione repandaria), z. hlohový (Opistograptis luteolata), 
z. pozdní (Colotois pennaria), skvrnopásník lískový (Lomaspilis marginata); dále přástevník bezový 
(Spilosoma luteum), bekyně vrbová (Leucoma salicis) aj. V první polovině vegetačního období lze 
předpokládat výskyty některých můrovitých, píďalek, přástevníků, lišajů, můřic, nesytek aj. 

- blanokřídlí – mravenci Lasius fuliginosus,  L. niger,  mravenci rodu Myrmica, čmelák skalní 
(Bombus lapidarius-§), sršeň obecná (Vespa crabro), včela medonosná (Apis mellifera),  vosa 
ryšavá (Vespula rufa), v. útočná (V. germanica), pilatky rodů Rhogogaster a Tenthredo aj.  

- dvoukřídlí – pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Vollucella, tiplice rodu Tipula, bzučivky rodů 
Calliphora, Lucillia, masařky rodu Sarcophaga, komáři rodu Aëdes, muchničky rodu  Simulium, 
bzikavky rodu Haematopota 

- ploštice –  ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus), kněžice páskovaná (Graphosoma italicum), 
kněžice   rodů Pentatoma,  Palomena aj. 

- rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodu Chortippus 
- škvoři – pod materiály škvoři rodu Forficula 
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• z ostatních bezobratlých pod materiály stínky rodu Oniscus, stonožky rodu Lithobius, z plžů 
plzáci rodu Arion (silný výskyt A. lusitanicus) hlemýžď zahradní (Helix pomatia);  z pavouků  
dále slíďáci rodu Pardosa, křižáci rodu Araneus aj.  

4.   stanoviště ruderalizovaných lesů 
Zaujímá hlavní biotopy pro řešení přístupové komunikace od křižovatky jižně od Zlaté 
přilby k mostu přes Bylanku k SZ hranici areálu. Tvořeno ruderalizovanými bory, 
s duby, dále s příměsí akátu, třešně, jasanu, javorů, břízy aj. v podrostu dominuje bez 
černý. 
Odpovídá lokalitě č. 13 botanického průzkumu  

Průzkumy byli dokladováni zejména: 
• Savci: rejsek  (Sorex sp.), krtek obecný (Talpa europaea), srnec obecný (Capreolus capreolus),  

myšice (Apodemus sp.),  
• Ptáci: pěnkava obecná (Fringilla colelebs),  brhlík lesní (Sitta europaea),   budníček menší 

(Phylloscopus collybita), strakapoud velký (Dendrocopos major), žluna zelená (Picus viridis),  
špaček obecný (Sturnus vulgaris),   kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (T. pilaris), d. zpěvný 
(T.philomelos), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), p.pokřovní (Sylvia curucca), červenka obecná 
(Erithacus rubecula), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes),  sýkora koňadra (Parus major), sojka 
obecná (Garrulus glandarius), bažant obecný (Phasianus colchicus), holub hřivnáč (Columba 
palumbus), hrdlička divoká (S. turtur). V červenci registrován přelet samce  žluvy hajní (Oriolus 
oriolus-§§).  

• Plazi :  zástupci nezjištěni  
• Obojživelníci:  skokan hnědý (Rana temporaria) 
• Hmyz:  
- brouci: střevlíčci  Agonum assimile, Abax ater,  Pterostichus niger, Calathus melanocephalus; 

drabčík houbový (Oxyporus rufus), drabčík Staphylinus fossor, drabčíci rodu Philontus; hrobařík 
obecný  (Nicrophorus vespillo), mrchožrout Phosphuga atrata, mrchožrout znamenaný 
(Oeceoptoma thoracica); z listorohých čeledí zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), chroustek Serica 
brunea, chrobák lesní (Anoplotrupes stercorosus); z kovaříků kovařík kovový (Selatosomus 
aeneus), kovařík  Athous  niger; z páteříčků  páteříček žlutý (Rhagonycha fulva);  z  tesaříků t. 
černošpičký (Strangalia melanura), t. borový (Spondylis buprestoides), t. smrkový (Tetropium 
castaneum);  z nosatců nosatec dubový (Curculio glandium),  listohlodi rodu Phyllobius; 
z mandelinek mandelinka topolová (Melasoma populi), mandelinky rodu Gastrophysa, vrbař 
uhlazený (Clytra laeviscula),  dřepčíci rodu Chalcoides; ze slunéček slunečko dvoutečné (Adalia 
bipunctata), s. sedmitečné (C. septempunctata); z dalších skupin např. lesknáčci rodu 
Glischrochilus. 

- motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae),  b. bílé C (Polygonia c-
album), b. admirál (Vanessa atalanta); z běláskovitých bělásek zelný (Pieris brassicae), žluťásek 
řešetlákový (Gonepteryx rhamni); z okáčů okáč   luční (Maniola jurtina), o. prosíčkový (Aphantomus 
hyperanthus; z píďalek zejkovec. topolový (Epione repandaria), z. hlohový (Opistograptis luteolata), 
z. pozdní (Colotois pennaria), skvrnopásník lískový (Lomaspilis marginata),  tmavoskvrnáč borový 
(Bupalus piniarius); dále přástevník bezový (Spilosoma luteum), bekyně vrbová (Leucoma salicis), 
lišaj borový (Sphinx pinastri) aj. V první polovině vegetačního období lze předpokládat výskyty 
některých můrovitých, píďalek, přástevníků, lišajů, můřic, nesytek aj. 

- blanokřídlí – mravenci Lasius fuliginosus,  L. niger,  mravenci rodu Myrmica, čmelák skalní 
(Bombus lapidarius-§),  sršeň obecná (Vespa crabro), včela medonosná (Apis mellifera),  vosa 
ryšavá (Vespula rufa), v. útočná (V. germanica), pilatky rodů Rhogogaster a Tenthredo aj.  

- dvoukřídlí – pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Vollucella, bzučivky rodů Calliphora, Lucillia, 
masařky rodu Sarcophaga, tiplice rodu Tipula, komáři rodu Aëdes, muchničky rodu  Simulium, 
bzikavky rodu Haematopota 

- síťokřídlí – zlatoočka skvrnitá (Chrysopa perla) 
- ploštice –  ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus), kněžice páskovaná (Graphosoma italicum), k. 

rohatá (Carpocoris fuscispinus), kněžice   rodů Pentatoma,  Palomena aj. 
- rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodu Chortippus 
- škvoři – pod materiály škvoři rodu Forficula 
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• z ostatních bezobratlých pod materiály stínky rodu Oniscus, stonožky rodu Lithobius, z plžů 
plzáci rodu Arion (opět silný výskyt A. lusitanicus),  hlemýžď zahradní (Helix pomatia);  z pavouků  
dále slíďáci rodu Pardosa, pokoutníci rodu Coelotes,  křižáci rodu Araneus aj. 

5. stanoviště vlastního vodního toku  
Je hodnoceno vlastní koryto Bylanky,  případně jsou konstatovány výskyty na svazích 
břehů průtočného profilu mimo porosty. Jde o upravený tok s tvrdým opevněním břehů 
(betonové dlaždice, lichoběžníkovitého profilu, dno se sedimenty ve  svislosti na 
rychlosti proudnice).  
Průzkumy byli dokladováni zejména zástupci následujících skupin a druhů: 
• Savci: hryzec vodní (Arvicola terrestris), rejsek (Sorex sp. 
• Ptáci: kachna divoká (Anas platyrhynchos),  občas přelety ledňáčka říčního (Alcedo atthis-§§) – 

prostory pro hnízdění s ohledem na upravenost profilu nejsou k dispozici. Dále střízlík obecný 
(Troglodytes troglodytes), strnad obecný (Emberiza citrinella), konipas bílý (Motacilla alba).  

• Plazi: zástupci v průtočném profilu nezjištěni 
• Obojživelníci – zástupci třídy v průtočném profilu přímo nezjištěni.  
• Ryby – tok prioritně bez ryb – upravenost, registrovány ojedinělé výskyty splavených jedinců 

hrouzka obecného (Gobio gobio) a jelce tlouště (Leuciscus cephalus) v klidnějším úseku pod 
zástavbou Popkovic. 

• Hmyz: v toku nebyla zaznamenána žádná významnější zjištění,  na březích se vyskytuje řada 
z výše uvedených druhů. Registrovány larvy muchniček (Simulium sp.) , dále jepice rodu Cloëon, 
zjištěna vážka rudá (Sympetrum sanquineum), motýlice obecná (Calopteryx virgo).  

• z ostatních bezobratlých doložen výskyt  slabší populace velevruba tupého (Unio crassus - §§), 
jinak vodní plži neregistrováni. Na  březích plzáci rodu Arion. 

Shrnutí: 
V rámci provedeného zoologického průzkumu byly zjištěny následující zvláště 
chráněné druhy: 
Kriticky ohrožené 
Nebyly zjištěny.  
Kriticky ohrožené druhy korýšů, známé např. z periodických vod Polabí, nebyly 
v zájmovém území záměru zjištěny, poněvadž se v tomto území nenacházejí vhodné 
podmínky pro jejich vznik a osídlení uvedenými druhy. Rovněž nebyl potvrzen výskyt z 
Polabí  historicky dokládaného strnada lučního (Miliaria calandra), i když klidové území 
vysokostébelných ruderálů s keři a stromy představuje relativně ideální biotop (vhodné 
ověřit na jaře metodou zpívajících samců).  

Silně ohrožené 
Žluva hajní (Oriolus oriolus)  
Doložena z doprovodného porostu podél Bylanky, přelet samce i v lese jižně od silnice I/2, nelze 
vyloučit hnízdění i v zájmovém území (vhodné potvrdit jarním průzkumem). Zjištěna mj. např. v prostoru 
Svítkov-Rosice v rámci šetření pro přístav Labe (Macháček, 2005) a pro protipovodňovou ochranu 
místní části Rosice nad Labem (Macháček a kol., 2005, 2006).   

Kavka obecná (Corvus monedula) 
Občasné zálety do prostoru letiště a zatím nezastavěného zázemí za potravou. V žádném z objektů, 
navrhovaných k demolici, druh nehnízdí. 

Krahujec obecný (Accipiter nisus) 
Přelety v zájmovém území, jak nad ruderály, tak v porostech, vhodná potravní nabídka drobných pěvců. 
Možné hnízdění, nutno ověřit na jaře.  

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 
Přelety nad Bylankou. Vhodné hnízdní enklávy se v kontaktu se zájmovým územím s ohledem na 
upravenost profilu nenacházejí. 

 



 Odbavovací terminál s parkovacími a zpevněnými plochami  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

 128 

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) 
Doložena  u garáží, dále na slunných náspech a v ladech kolem některých pásových porostů dřevin. 
Stabilní populace.  

Velevrup tupý (Unio crassus) 
Doložena slabší populace v toku Bylanky, vazba na ochranu kvality vod při řešení mostu a při pracech 
v okolí toku (výstavba komunikace). 

S ohledem na charakter lokality nelze v jarním období vyloučit výskyty zlatohlávka 
huňatého (Tropinota hirta). 
Ohrožené 

Ropucha obecná (Bufo bufo) 
Několik ex. bylo postupně nalézáno kolem opuštěných budov a objektů v úkrytech. Jde o migrační a 
potravní výskyty, v území se nenacházejí vhodné reprodukční plochy).  

Čmelák  Bombus agrorum  
Čmelák Bombus pratorum 
Čmelák skalní (Bombus lapidarius) 
Čmelák zemní (Bombus terrestris) 
Oba výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů, bez výraznější preference 
výskytu. V zájmovém území se v zásadě nevyskytují větší plochy  nízkostébelných lad nebo 
přechodových ekotonů, kde by bylo lze předpokládat případnou koncentraci zakládání hnízd (přičemž 
nelze místně vyloučit reprodukční prostory podél fragmentů ekotonů u porostů dřevin v ploše nebo na 
sušších plochách v areálu letiště), pro č. zemního je charakteristické zakládání hnízd v opuštěných 
norách hlodavců nebo hmyzožravců. Přesto je vhodné skrývky pro přípravu území časovat mimo 
reprodukční období. 

V zájmovém území nelze vyloučit hnízdní výskyty slavíka obecného a ťuhýka 
obecného, dále v porostech např. i lejska šedého, z ohrožených druhů hmyzu 
zlatohlávka Oxythyrea funesta nebo svižníků rodu Cicindella, případně i otakárka 
fenyklového nebo batolce duhového (u tohoto druhu s ohledem na výskyty živných 
dřevin v porostech podél Bylanky).  

C.2.6. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky a krajinný 
ráz 
Územní systém ekologické stability 

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních  částí krajiny do funkčního 
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního  působení 
na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy  jednak předpokladem záchrany 
genofondu rostlin, živočichů  i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším  
okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem  pro ozdravení krajinného 
prostředí a uchování všech jeho  užitečných funkcí.  
Pro  zájmové území je k dispozici územně technický podklad  MŽP a MMR ohledně 
vymezení regionální a vyšší úrovně ÚSES (Bínová a kol., 1996) s tím, že v rámci ÚPD 
města Pardubice došlo k precizaci vymezení této úrovně a upřesnění lokalizace 
navazujících skladebných prvků ÚSES místní úrovně. Pro širší území západních 
předměstí Pardubic  je určující že těžištěm nadlokálních ÚSES je vymezení 
nadregionálního biokoridoru  nivou Labe s tím, že místní úroveň je suplována 
vkládanými biocentry většinově ve vazbě na dochované fragmenty původních 
strukturních prvků labské nivy (vše severně od železniční trati 010 Praha-Pardubice – 
Česká Třebová) . 
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V kontextu vymezení prvků ÚSES je možno konstatovat: Dle Bínové a kol. (1996) 
prochází nadregionální biokoridor podél Labe, funkční až částečně funkční, č. 72. 
NRBK 72 má na území kraje tři osy: 
a) vodní osa vede od NRBK 74 podél Labe přes RBC 967 Halda, RBC 916 Pardubické Labe 

a RBC 917 Labiště pod Černou k Přelouči, kde se setkává se svojí nivní osou a více méně 
vedle sebe pokračují podél Labe přes RBC 1750 Břehy, RBC 921 Slavíkovy ostrovy, RBC 
1980 Řečany a RBC 922 Mokřiny u Týnce k západu.  

b) nivní osa vede z NRBC 8 Bohdaneč přes RBC 1752 U Bunkova k Přelouči, odkud 
pokračuje po boku své vodní osy k západu.  

c) Borová osa vede přes RBC 1753 Nadýmač a RBC 1751 Dubina k západu mimo řešené 
území. 

Prvky lokálního ÚSES do zájmového území a nejbližšího okolí zasahují podél toku 
Bylanky – jde o lokální biokoridory 64/2 a 64/3, které jsou trasovány podél levého 
břehu toku, takže vymezení ÚSES dle ÚPD města Pardubic (2001) nezasahuje do 
areálu letiště (plocha K26), přestože pravobřežní porosty podél toku vykazují vyšší 
míru ekologické stability a biologické rozmanitosti oproti fragmentům porostů levého 
břehu. Jde o stanoviště ve 2. vegetačním stupni, troficky normální až mírně 
obohacené řady, hydricky normální až vysychavé, skupiny typů geobiocénů 2B3 a 2B-
BC3-4. Jde o kontaktní a spojovací biokoridor nivy a světlých doubrav, poznamenaný 
úpravou toku a praktickou likvidací původní nivy.  
Zájmové území posuzovaného záměru  se tak nachází v územním kontaktu  
s urbanistickým vymezením lokálního  biokoridoru podél levého břehu Bylanky. Ostatní 
skladebné prvky ÚSES nejsou s řešeným územím v kontaktu, přestože některá 
stanoviště zájmového území vykazují obecně vyšší stupeň ekologické stability než 
bezprostřední okolí LBK podél Bylanky. Dále je uveden výřez z ÚPD s lokalizací prvků 
ÚSES: 

 
Snímek z mostu přes Bylanku (po proudu k zástavbě Popkovic, vystupuje vlevo 
nahoře) dokládá stav prvku: LBK trasován podél levé strany snímku podle levého 
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břehu, zatímco pravobřežní porosty v areálu letiště v pravé části snímku  nejsou 
součástí skladebného prvku ÚSES. Foto RNDr. J. Veselý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvláště chráněná území a území přírodních parků 
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, 
ani zprostředkovaně.   
Nejbližšími zvláště chráněnými územími jsou:  
Ø PP Nemošická stráň – lesní porost dubohabřiny na pravém břehu Chrudimky na 

opukové stráni. Poloha cca 4,5 km východně od areálu letiště 
Ø PP Labiště pod Opočínkem – staré mrtvé rameno odděleného od aktivního toku při 

regulaci Labe počátkem 20. st., cca 7,5  km západně až ZSZ 
Významné krajinné prvky 

Zájmové území je v kontaktu s významným krajinným prvkem „ze zákona“   vodního 
toku Bylanky (údolní niva byla prakticky úpravou toku zničena), přístupová komunikace 
zasahuje VKP lesních porostů kolem silnice I/2 a tok Bylanky přímo přechází. Vodní 
tok se nachází v technicky upraveném stavu, s opevněním báze břehů 
lichoběžníkovitého profilu, dno s naplaveninami bez tvrdého opevnění. Stav VKP toku 
(a nivy) dokládají následující snímky (Foto M. Macháček), včetně snímku v části 
ÚSES: 

 
Přemostění Bylanky účelovou komunikací do Z okraje letiště 

 
Tok Bylanky podél severního okraje areálu letiště 
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Lesní porosty, které jsou dotčeny posuzovaným záměrem, jsou lokalizovány 
především podél stávající přístupové komunikace do západního okraje letištního 
areálu a kolem silnice I/2, na které je navrhována malá úrovňová okružní křižovatka. 
Pozice vyplývá z následujícího výseku porostní mapy pro LHP 2005 – 2014: 

 
Jde vesměs o lesní porosty, které jsou poznamenány přítomností provozu na rušné 
komunikaci a ne vždy optimálním stavem hospodaření (údržby) v porostech. Lesní 
porosty jsou charakterizovány především  dominancí borovice lesní (obvykle od 80 do 
100%). Dalšími druhy zastoupenými v lesních porostech jsou dub - v rozpětí od 1 do 
60%, bříza od 1-15%,  modřín, topol, javor, trnovník akát obvykle okolo 1%. Lze 
konstatovat, že jsou  tvořeny ruderalizovaným borem s příměsí modřínu, dubu letního 
(pouze v SV části s podílem cca 50%) a červeného, břízy, modřínu, topolu černého, 
akátu, třešní, lip, javorů mléčů, j. babyky, hlohů aj., se silnějšími duby u SV rohu 
(porosty 2D6, 2D6a ze západní strany místní komunikace k letišti) a lesní pozemky 
tvořené ruderalizovaným borem s příměsí břízy, dubu, topolů (porost 2D8 podél 
východní strany místní komunikace k letišti jižně od silnice I/2).  
Malá úrovňová okružní křižovatka na silnici I/2 dále zasahuje do ruderalizovaných borů 
s příměsí akátu, dubu, břízy (porosty 2C9, 2C8). 
Dalším lesním porostem, který je dotčen záměrem, je pouze špička zalesněného pásu 
východně od ČS PHM na silnici I/2, která se nachází v profilu navrhované velké 
úrovňové okružní křižovatky. Jde pouze o špičku porostu  3C9 v k.ú. Svítkov  
s převahou borovice, místně proředěný, příměs modřínu, akátu, vejmutovky, břízy (viz 
výřez porostní mapy pro LHP 2005 – 2014): 
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Stav lesních porostů v okolí malé okružní křižovatky podél přístupové komunikace 
k západnímu okraji areálu letiště Pardubice dokládají následující snímky( Foto  M. 
Macháček, J. Veselý): 

 
Pohled na prostor malé okružní křižovatky na I/2 

 
Přístupová komunikace od I/2 k Z  okraji letiště 

 
Detail porostu podél Z strany přístupové komunikace 

 
Průhled podél účelové komunikace  směru od letiště 
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Lokality NATURA 2000 

Zájmové území není  v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 
45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto 
lokalit podle § 45a zákona ve smyslu nařízení vlády č. 132/2005 Sb. nebo vymezených 
ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona (viz vázaná příloha č.1 předkládaného 
oznámení). Nejbližší EVL jsou: 
o CZ 0533305 Chrudimka v Pardubicích. Hlavním předmětem ochrany je druh vážky klínatka 

rohatá (Ophiogomphus cecilia). Poloha cca 2,5 km V od letiště Pardubice 
o CZ0533309 Pardubice, kolem areálu zámku Hlavním předmětem ochrany je prioritní druh 

páchník hnědý (Osmoderma eremita). Poloha cca 3,5 km SV od areálu letiště Pardubice. 
o CZ0533308 Bohdanečský rybník a rybník Matka o výměře 251,3 ha, předmětem ochrany  

je kuňka ohnivá (Bombina bombina), vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), 
modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a m. očkovaný (M. teleius); vzdálenost cca 10 
km SZ.  

Nejbližší ptačí oblastí soustavy Natura 2000 je Bohdanečský rybník. V ptačí oblasti 
Bohdanečský rybník je hlavním důvodem ochrany chřástal kropenatý (Porzana 
porzana) a bukač velký (Botaurus stellaris).  Na předmětné lokalitě nebyl zjištěn ani 
výskyt těchto druhů ani nebyl zjištěn biotop vyhovující uvedeným druhům jako 
předmětu ochrany  uvedené PO.  

Krajinný ráz 

Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná proměnlivá struktura krajinných 
prvků s tím, že většina širšího zájmového území pak vykazuje výrazně otevřený, 
nepříliš  členitý  charakter krajiny (zejména silně zorněné území mezi Bylankou a 
Jesenčankou jižně od  letiště v okolí Starého Mateřova, Třebosic a Starých Jesenčan). 
Vlastní zájmové území však je prostorem zázemí letiště s dominujícími neudržovanými 
pozemky bylinotravních lad a porostů dřevin, s pozůstatky po činnosti armády (kryty, 
betonové konstrukce, zpevněné plochy apod.) a ovlivněné stávajícími provozními 
objekty letiště, s přechodem do příměstské otevřené kulturní krajiny jižně od areálu. 
Porosty dřevin a lesní porosty vklíněné mezi  zástavbu Svítkova a průmyslový areál 
a.s PARAMO, případně do prostoru závodiště představují prostorově omezené, i když 
relativně rozsáhlé přírodní prvky, jako určující přírodní strukturu krajinného rázu místa. 
Na jeho určení se v prostoru posuzovaného záměru s určitým zjednodušením podílejí 
zejména následující hlavní složky: 
Krajinná složka  Projev Význam, poznámky 
Trvalé travní porosty Pozitivní Nízký až střední  (vliv výrazné ruderalizace) 
Doprovodné kulisy a linie dřevin Pozitivní Střední až velký (určující linie doprovodného porostu Bylanky a hmoty 

pásových porostů v ploše mezi s dráhou a severní hranicí areálu 
letiště) 

Lesní porosty Pozitivní Střední až velký (zejména porosty podél silnice I/2 SZ a SV od letiště) 
Vodní toky Pozitivní Nízký (upravenost Bylanky) 
Vodní plochy Pozitivní Nulový (v řešeném území přírodní vodní plochy absentují) 
Zástavba  nejbližších sídelních útvarů Negativní Střední (kontakt s nesourodou  nízkopodlažní zástavbou Popkovic ) 
Technické objekty a prvky Negativní Střední až velký (vlastní objekty areálu letiště včetně komerční zóny, 

zpevněná plocha vzletových a přistávacích drah) 
Průmyslové areály Negativní Nízký až střední  (areál PARAMO, částečně odcloněn lesními porosty 

Zelenobranské dubiny)  
Výškové objekty (bodové dominanty) Negativní Střední (technické objekty  letiště) 
Technické prvky Negativní Střední (zástavba v areálu letiště) 
Komunikace Negativní Nízký až střední (místní komunikace přes Bylanku k SZ části areálu, 

přístupová komunikace k objektu EBA) 

V širším okolí zájmového území posuzovaného záměru převládá málo členitý reliéf. 
Většina širšího zájmového území vykazuje otevřený, relativně plochý charakter, 
výrazně změněný výstavbou průmyslových objektů a areálů PARAMO, nověji 
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průmyslové zóny Staré Čívice, v širším kontextu i areály  Rybitví a Semtín. Charakter 
je  poznamenaný přechodem velkého města do příměstské krajiny. Pro řešení záměru 
je tak rozhodující okolností, že je navrhován do středně až silně urbanizovaného  
území v návaznosti na stávající objekty letiště,  kde určujícími prvky jsou jak stávající 
dráhy, tak struktura technických objektů stávajícího areálu letiště.  
V daném případě lze tedy konstatovat  narušený krajinný ráz s tím, že jeho určující 
přírodní prvky (většina linií a skupin stromů podél severního okraje) ale mohou být 
záměrem dotčeny.  
  
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání 
Charakter krajiny 

Zájmové území se nachází jižně od městské části Pardubice - Popkovice, v areálu 
stávajícího letiště. V této části areálu letiště se nachází stávající terminál EBA, 
stávající administrativní budova EBA a další objekty využívané jako sklady, garáže a 
dílny. 
Stavba bude napojena příjezdnou komunikací dvěmi kruhovými objezdy na ulici 
Pražskou (pokračování silnice I/2 Přelouč - Pardubice), pěší propojení s ulicí Žižkova 
bude realizováno lávkou přes Bylanku.  

Charakter městské čtvrti 

Výstavba „Terminálu letiště Pardubice“ je zamýšlena převážně v prostoru areálu 
stávajícího letiště, které se nachází jižně od městské části Pardubice – Popkovice. 
Nejbližší chráněný objekt je umístěn severně cca 100 m od uvažovaného terminálu 
letiště. Součástí stavby je nejen vlastní terminál, ale i další pozemní a inženýrské 
objekty (autopark, vrátnice, letištní pohybové plochy, komunikace, parkoviště, 
manipulační plochy a chodníky, inženýrské sítě, oplocení). Stavba je jako celek určena 
pro odbavování cestujících a zavazadel, posádek dopravních letadel. Komplex dále 
umožňuje odbavování tranzitních a transferových cestujících a odbavování letadel. 
Zamýšlený terminál je napojen na veřejnou komunikační síť a umožňuje pohyb a 
parkování veřejných i neveřejných mobilních prostředků.  

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky 

Zájmové území se nachází mimo zvláště chráněná území z hlediska zákona ČNR č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění  a ani v jeho blízkosti  se 
tato zvláště chráněná území nenacházejí. 

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, 
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek 
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci. 
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Ochranná pásma 

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992 
Sb. v platném znění nejsou polohou záměru dotčena.  
Technická ochranná pásma nejsou předmětem tohoto posouzení. Ochranná pásma 
případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci pro územní řízení.  
Do zájmového území řešení přístupových komunikací zasahuje OP lesních porostů, 
vlastní stavbou terminálu dotčené prostory areálu letiště do OP lesních porostů 
nezasahují.  
 
Architektonické a jiné historické památky 

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné  architektonické ani historické 
památky, výskyt  archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění  výskytu 
archeologických památek bude nezbytné umožnit  záchranný archeologický výzkum 
(zpracování dokumentace). 

Jiné charakteristiky životního prostředí 

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány. 

Vztah k územně plánovací dokumentaci 

Stavba není v rozporu s územním plánem (viz vázaná příloha č.1 předkládaného 
oznámení).  
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D. ÚDAJE  O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ  
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a 
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a 
vratnosti) 
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 

Výstavba – vlivy na akustickou a imisní situaci 
Rozsah stavebních a zemních prací lze označit za významný, a proto lze  očekávat, že 
etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody. Z hlediska 
ochrany ovzduší v etapě výstavby nelze vyloučit možnost ovlivnění nejbližší obytné 
zástavby ve vztahu k uvažované stavbě. 
Na úrovni předkládaného oznámení, kdy není dosud známý dodavatel stavby ani 
postup stavebních prací, lze pouze odhadnout přepravní bilance pro etapu zemních 
prací a demolic, která byla uvedena v předcházející části předkládaného oznámení. 
Podstatné je však jednoznačně požadovat, aby v rámci další projektové přípravy byly 
detailně s dotčenou městskou částí diskutovány navrhované přepravní trasy pro etapu 
výstavby tak, aby byla významně eliminována rizika narušení faktorů pohody bydlícího 
obyvatelstva a současně aby byla zajištěna případná nezbytná oprava komunikací po 
ukončení stavby. Obecně zpracovatelský tým dokumentace doporučuje respektovat 
následující opatření pro minimalizaci negativních vlivů v etapě výstavby: 
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i 

specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na 
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a 
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných 
technologií) 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu 
provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních 
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádět po etapách vždy 
v rozsahu  nezbytně nutném; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období 
zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou 
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na 
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví;  
dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenými obcemi, případně 
respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování  faktorů pohody dle požadavku 
orgánu ochrany veřejného zdraví  

• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných 
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech 
jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za 
uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením 
po ukončení stavby 

Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu hluku v etapě výstavby bude součástí další 
projektové přípravy, protože je nutné se touto problematikou zabývat až po 
vypracování POV stavby. V této souvislosti je formulováno pro další projektovou 
přípravu doporučení, aby součástí prováděcích projektů po výběru dodavatele stavby 
a konečném upřesnění navržených přepravních tras byla akustická studie pro etapu 
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výstavby, která bude organizačními opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších 
stavebních mechanismů) a technickými opatřeními dokladovat plnění hygienického 
limitu pro etapu výstavby. 
• součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených 

přepravních tras bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními 
opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými 
opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického limitu 
pro etapu výstavby 

• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou 
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době 

Provoz 
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví 
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech: 
n znečištění ovzduší  
n hluk  
n znečištění vody a půdy 
Znečištění ovzduší 

V rozptylové studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší 
související s provozem posuzovaného záměru. Řešen je příspěvek posuzovaného 
záměru k imisní zátěži ve zvolených variantách, které jsou popsány v příslušné pasáži 
předkládaného oznámení. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden 
s využitím programu SYMOS 97, verze 2006. Vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži je 
řešeno v následující kapitole oznámení, podrobněji je provedeno v rozptylové studii, 
která je volnou přílohou č. 4 předkládaného oznámení. 
Hluková zátěž 

Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného záměru je  problematika hlukové 
zátěže především z letecké dopravy a dále z automobilové dopravy. Tato problematika 
je pro letecký hluk řešena v samostatné volné příloze č.6, problematika liniových 
zdrojů hluku je řešena v rámci samostatné volné  přílohy č.5 předkládaného oznámení.  
Vyhodnocení akustické situace a vypočtené příspěvky k imisní zátěži byly podkladem 
pro vypracování studie vlivů na veřejné zdraví, která je samostatnou přílohou č. 15 
předkládané dokumentace. V této příloze je využit i model pro hodnocení obtěžujícího 
účinku kombinovaného hluku z různých typů dopravy.  

Hluková zátěž z leteckého provozu 

Hluková studie z leteckého provozu je samostatnou součástí oznámení EIA dle 
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění k posouzení vlivu dostavby civilního areálu 
letiště Pardubice na životní prostředí a součástí DUR stavby Terminál letiště 
Pardubice. Dokládá se v ní hluk v okolí letiště Pardubice, vyvolaný současným 
smíšeným (civilním i vojenským) leteckým provozem, provozem očekávaným po 
realizaci dostavby a hluk vyvolaný leteckým provozem v rozsahu provozního maxima. 
Hluk v širším okolí letiště je odvozen výpočtem založeným na numerické simulaci 
hluku z pohybů (vzletů a přistání) letadel, a popisuje se ve formě izofon ekvivalentních 
hladin akustického tlaku LAeq T  (v dB) vynesených v mapovém podkladu M 1:25.000. 
Dokládá se hluk v okolí letiště pro letecký provoz v denní době (06:00 až 22:00 hodin), 
v noční době bude letiště pro běžný provoz uzavřeno.  
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Hluk v okolí letiště Pardubice se dokládá pro tyto provozní situace: 

• výchozí stav: rok 2006   
• cílový stav po realizaci záměru:  rok 2012   
• provozní maximum: po roce 2012   
Hluk z leteckého provozu na letišti Pardubice se v souladu platnou legislativou dokládá 
soubory izofon ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq D v dB pro denní dobu, 
vynesených v mapových přílohách hlukové studie, která je samostatnou volnou 
přílohou č. 6 předkládaného oznámení. 
V přílohách 1 až 3 (ve volné příloze č.6 předkládaného oznámení) jsou izofony 
ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq D vynášeny v rozsahu 50 až 65 dB. Krok 
mezi sousedními izofonami je vždy 5 dB. Limitní izofony o hodnotách nejvýše 
přípustné hladiny akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor (LAeq D = 60 dB) 
jsou barevně odlišeny červenou linkou.  
Jednotlivé izofony LAeq D ohraničují hlukové zóny s různou mírou hlukové zátěže, 
zvýrazňují se barevným pokrytím. Ve vnitřních zónách, vymezených limitními 
izofonami LAeq =  60, je vysoká pravděpodobnost, že hygienický limit hluku z  
leteckého provozu pro denní dobu je nebo bude překračován. Na vnější zónu s 
rozmezím ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq D = 55 ÷ 60 dB můžeme podle 
současných hledisek pro posuzování dopadů hluku z leteckého provozu pohlížet jako 
na varovnou zónu, v níž nebude hluk z leteckého provozu vyšší než hluk pozadí, 
avšak nižší než připouští platný hygienický limit pro hluk z leteckého provozu v denní 
době. Jednotlivé pohyby letadel (přelety) jsou vnímány jako opakované hlukové 
události o hladinách vyšších než jsou obvyklé hluky v daném prostředí. V této zóně je 
jen malá pravděpodobnost dosažení nebo překročení hygienického limitu. V zóně  LAeq 
=  50 ÷ 55 dB bude hygienický limit prokazatelně dodržen s velkou rezervou.  
Hluková zátěž vyvolaná v okolí letiště Pardubice  leteckým provozem má tyto společné 
charakteristické rysy: 
Ø pole hluku na zemi, vyvolané leteckým provozem, má tvar protáhlých pásů ve 

směru prodloužené osy RWY 09/27 
Ø uvnitř pásů se hodnoty LAeq D mění v poměrně širokém rozmezí, s velkým 

gradientem hodnot napříč pásu a malým gradientem podél jeho osy 
Ø v důsledku proměnných provozních podmínek je krátkodobá hluková zátěž v území 

v průběhu roku proměnná v širokém rozmezí hodnot; dokládané situace (přílohy 1 
až 3 ve volné příloze č.6 předkládaného oznámení) však odpovídají průměrnému 
stavu, což vyplývá ze zavedené definice charakteristického letového dne 

Ø hlukové zóny pro ojedinělé pohyby v noční době nelze vyjádřit, neboť průměrný 
počet hlukových událostí v noci se pohybuje pod 1 pohyb za noc, izofonu nelze 
odvodit. 

Současný stav: rok 2006  
Hluk v okolí letiště Pardubice, vyvolaný současným leteckým provozem v roce 2006, 
popisuje příloha 1 (ve volné příloze č.6 předkládaného oznámení). V charakteristickém 
letovém dni v roce 2006 nebyly hluku o ekvivalentní hladině akustického tlaku LAeq D ≥ 
55 dB vystaveny intravilány žádné z obcí ani jejich části v okolí LKPD. Jižní a 
jihozápadní okraj Starých Čivic, jižní okraj Nových Jesenčan a Jesničánek a část 
Nemošic leží v zóně LAeq D = 50 ÷ 55 dB nebo na její vnější hranici. Obyvatelé v okolí 
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LKPD nebyli v roce 2006 vystaveni hluku z leteckého provozu, který by dosahoval 
platný hygienický limit.  
Cílový stav: rok 2012   
Hluk v okolí letiště Pardubice, vyvolaný výhledovým leteckým provozem po uvedení 
terminálu letiště Pardubice do plného provozu (očekává se v roce 2012), popisuje 
příloha 2 (ve volné příloze č.6 předkládaného oznámení). Tato provozní varianta je 
cílová a srovnává se se současným leteckým provozem v roce 2006.  
V cílovém roce 2012 se i přes možnost zvýšení výkonů civilní složky provozu na letišti 
Pardubice oproti současnému stavu (rok 2006) hluk v okolí letiště mírně sníží, což je 
důsledkem předpokládaného současného snížení vojenského  provozu asi na 60 % ze 
stavu v roce 2006 (viz garance ve vložené příloze č.2 předkládaného oznámení). 
Hodnocení hlukové zátěže okolí LKPD je tedy stejné jako v předchozím případě: 
v charakteristickém letovém dni v roce 2012 nebudou hluku o ekvivalentní hladině 
akustického tlaku LAeq D ≥ 55 dB vystaveny intravilány žádné z obcí ani jejich části 
v okolí LKPD. Jižní a jihozápadní okraj Starých Čivic, jižní okraj Nových Jesenčan a 
Jesničánek a část Nemočíc leží v zóně LAeq D = 50 ÷ 55 dB nebo na její vnější hranici. 
Obyvatelé v okolí LKPD nebudou v roce 2012 vystaveni hluku z leteckého provozu, 
který by dosahoval platný hygienický limit.  
Provozní maximum: po roce 2012   
Hluk v okolí letiště Pardubice, vyvolaný výhledovým leteckým provozem v rozsahu, 
který představuje provozní maximu pro civilní složku (očekává se někdy po roce 
2012), popisuje příloha 3 (ve volné příloze č.6 předkládaného oznámení). Tato 
provozní varianta je uváděna jako limitní pro výhledový provoz a nemusí být 
dosažena. Srovnává se však rovněž se současným provozem v roce 2006. Tato 
varianta  není předmětem předkládaného oznámení, dokladuje pouze akustickou 
situaci v zájmovém území při dosažení teoretického maxima. 
V důsledku očekávané stagnace vojenské složky provozu a vlivem nárůstu civilní 
složky provozu se hluk v okolí LKPD mírně zvýší, oproti roku 2006 asi o 1,5 až 2 dB. 
V hlukové zóně LAeq D = 55 ÷ 60 dB, prakticky na jejím vnějším okraji, bude část (asi 
30 %) obce Staré Čívice, hygienický limit hluku z leteckého provozu bude ale dodržen 
s postačující rezervou. Zbytek obce a ostatní dříve vyjmenované lokality a část obce 
Mnětice budou stále v hlukové zóně LAeq D = 50 ÷ 55 dB. 
Při předpokládaném směrodatném leteckém provozu v charakteristickém letovém dni 
v případě dosažení provozního maxima pro civilní provoz nebudou obyvatelé v okolí 
LKPD vystaveni hluku z leteckého provozu, který by dosahoval platný hygienický limit.  

Hluk z pozemních operací letadel       
Dominantním zdrojem hluku stacionární povahy s ohledem na výslednou úroveň 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq T v okolí LKPD jsou především dlouhodobé 
běhy APU (pomocná energetická jednotka), případně GPU (pozemní energetická 
jednotka) při civilním leteckém provozu na letišti Pardubice. Hluk z provozu na letové 
stojánce ve vojenské části areálu letiště Pardubice, používané AČR, nebude bude mít 
v kritických lokalitách v blízkém okolí LKPD větší vliv na výslednou úroveň hluku. 
Kritickou lokalitou je intravilán Popkovic, především jeho jižní okraj, vzdálený asi 250 
m od odbavovací plochy civilního areálu LKPD s letadly – viz následující obrázek. Při 
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šíření zvuku mezi odbavovací plochou a okrajem Popkovic bude hrát významnou roli 
stínění velkými objekty terminálu a dalších budov. 

 
 

   Kritická lokalita Popkovic             z hlediska dopadů hluku stacionárních zdrojů  
 
Ve výhledovém leteckém provozu letiště Pardubice se uvažují obvyklé typy dopravních 
letadel. Akustické charakteristiky APU dopravních letadel musí splňovat ustanovení 
Přílohy C ICAO Annex 16, některé další podklady o hluku z pozemních operací letadel 
na odbavovací ploše poskytují četné dostupné publikace, z nichž je možné poměrně 
spolehlivě odhadovat hodnoty LAeq T v místech nejbližších lokalit charakteru „chráněný 
venkovní prostor“. 
Provoz na odbavovací ploše v civilním areálu letiště Pardubice v cílovém horizontu 
roku 2012 předpokládá odbavení nejvýše 3 vrtulových dopravních letounů a nejvýše 4 
proudových dopravních letounů během 16 hodin průměrného letového dne v letní 
sezóně. V intervalu pro posuzování hluku (8 po sobě následujících nejhlučnějších 
hodin) může reálný stav představovat odbavení nejvýše 3 proudových a 2 
turbovrtulových dopravních letadel. Při reálném odhadu průměrné doby chodu APU 1 
hodina na jeden odbavený proudový dopravní letoun (asi 50 minut při přepravě 
cestujících, až 90 minut při přepravě nákladu) uvažujeme v cílové variantě provozu 
nejvýše 3 hodiny chodu pomocných energetických jednotek (APU) během 8 
sledovaných hodin, ve variantě provozního maxima nejvýše 5 až 6 hodin. Po většinu 
této doby se jedná o volnoběžný chod APU s pouze krátkodobým zvýšením režimu 
(řádu sekund) pro nahození motorů.  
Nejpravděpodobnější hodnoty LAeq T v kritické lokalitě na jižním okraji Popkovic, 
vyvolané chodem APU odbavovaných letadel ve výhledovém leteckém provozu (cílová 
varianta) v intervalu T = 8 hodin, jsou nejvýše 46 až 48 dB s uvážením ztrát při šíření 
zvuku v přízemní vrstvě včetně stínění zmíněnými letištními objekty. V případě 
dosažení provozního maxima se bude hodnota LAeq T blížit limitní hladině LAeq T = 50 
dB. 
Odhady hluku v kritické lokalitě jsou zatíženy nejistotami v uvažovaných akustických 
charakteristikách APU (liší se pro jednotlivá letadla v dosti širokém rozmezí) a 
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nejistotami v odhadu doby chodu APU na odbavovací ploše. Při využití předkládaných 
hodnot považuji za korektní aplikovat rezervu asi 3 dB na všechny tyto nejistoty 
odhadu. 
Dopady provedení záměru v cílovém horizontu roku 2012 
Provedením záměru, tj. výstavbou terminálu letiště Pardubice, odbavovacích ploch a 
dalších budov pro civilní letecký provoz, se zvýší kapacita odbavení a to umožní zvýšit 
civilní letecký provoz. Naproti tomu počet pohybů vojenských letadel se postupně 
snižuje a podle kvalifikovaných odhadů bude i tento trend pokračovat.  V cílovém roce 
2012 se očekává, že počet pohybů vojenských letadel se sníží asi o 40 %, přesto 
mírně převýší počet pohybů civilních dopravních a obchodních letadel. Snížení 
vojenského provozu spolehlivě kompenzuje zvýšení počtu civilních letů.  
V cílovém roce 2012 se tudíž oproti současnému stavu hluk v okolí letiště mírně sníží. 
Z hlediska kvalitativních i kvantitativních změn v hlukové zátěži okolí letiště Pardubice 
po realizaci záměru nedojde prakticky k žádnému posunu.  
Hluk v okolí LKPD po dosažení provozního maxima 
Přepravní výkony civilní složky leteckého provozu na letišti Pardubice mohou 
teoreticky dosáhnout až nasycení kapacity odbavení cestujících a nákladu. Počty 
pohybů civilních dopravních letadel by mohly v té době, někdy po roce 2012, převýšit 
provoz vojenský. 
Tato varianta se uvádí pouze pro doplnění informací o možné dynamice vývoje a 
limitech hlukové zátěže okolí letiště Pardubice. Při zachování všech charakteristických 
ukazatelů (s výjimkou počtu pohybů) se celkové navýšení počtu pohybů o asi 37 % 
oproti cílovému stavu v roce 2012 zvýší hluková zátěž okolí LKPD o 1,4 dB. Toto 
navýšení může kompenzovat (nebo naopak zvýšit) případná změna ve skladbě 
kategorií a typů letadel v provozu v době, kdy bude dosaženo provozní maximum. 
Pravděpodobnější je snížení hlukové zátěže v důsledku postupného přechodu na 
modernější dopravní letadla s nižší hlučností. 

NÁVRH OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ HLUKU  
S tím, jak se bude zvyšovat objem civilního leteckého provozu, poroste celkový 
akustický výkon vyvolaný pohyby letadel a vyzářený do okolí letiště Pardubice. Je 
v zájmu civilního provozovatele LKPD po uvedení Terminálu letiště Pardubice  do 
provozu vyhlásit účinná opatření pro omezení hluku a postupně je ověřovat a 
zpřesňovat.  
Doporučují se tyto postupy a opatření:  
Noční provoz  
Stanovit jednoznačná pravidla pro využití LKPD v noční době pro civilní provoz, např.:  
§ omezit provoz pouze na opožděné přílety dopravních letadel (do 23:00 hodin) 
§ přílety a odlety letadel GA nepovolovat 
§ výjimky:   
ü lety pátrání a záchrany 
ü přistání letadel z důvodů meteorologických, technických nebo bezpečnostních 
ü lety pro záchranu lidského života 
ü humanitární lety v případě nebezpečí prodlení. 
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Omezení letů 
Vzlety a přistání letadel bez hlukové certifikace a proudových dopravních letadel 
certifikovaných podle Hlavy II ICAO ANNEXu 16, část I [ICAO ANNEX 16, Vol. I – 
Aircraft Noise] nepovolovat. 
Přílety a odlety 
Tratě pro přílety a odlety letadel a upravit takto: 
§ body pro zahájení prvního točení po vzletu proudových letadel (dopravních i 

cvičných) posunout do vzdálenosti nejméně 5 km od odletových prahů RWY 09/27 
v obou směrech provozu nebo předepsat stoupání ve směru vzletu v kurzu RWY 
nejméně do výšky 400 m 
§ přiblížení musí být prováděno nejméně ze vzdálenosti 7 km od příletových prahů 

RWY 09/27 v obou směrech v kursu prodloužené osy RWY, úhel sestupové dráhy při 
přístrojovém a jiném přiblížení nesmí být menší než 3o (5,2 %). 

Pozemní operace letadel 
Motorové zkoušky při jiném než volnoběžném režimu nepovolovat s výjimkou letadel, 
která mají plánovaný odlet ve večerních (18:00 – 22:00) nebo časných ranních (06:00 
– 08:00) hodinách. V takovém případě mohou být motorové zkoušky v jiném než 
volnoběžném režimu povoleny v době 08:00 – 18:00 hodin a to na místech k tomu 
určených provozovatelem LKPD a při natočení osy letadla ve směru předepsaném 
provozovatelem LKPD. 
Zapnutí APU povolovat pouze letadlům s protihlukovým vybavením APU, prokázaným 
splněním limitů pro certifikaci APU podle Přílohy C ICAO ANNEXu 16, Hlava I . Doby 
běhu APU omezit na nezbytné minimum.  Preferovat použití pozemních energetických 
jednotek (GPU) s akustickým vybavením.  

Posouzení účinnosti ochranného hlukového pásma LKPD     
Tvar a rozsah území současně vyhlášeného ochranného hlukového pásma LKPD je 
odvozen z izofon maximálních hladin akustického tlaku LAmax nejhlučnějších letadel 
v provozu (L 29, L 39) [Návrh ochranného hlukového pásma vojenského letiště 
PARDUBICE (2. verze návrhu). Zpráva TECHSON č. T/Z-102/97, listopad 1997]. 
Tento akustický deskriptor již současná legislativa na ochranu zdraví před hlukem  
nepoužívá. Podmínky pro odvození izofon, vyjadřujících hlukovou zátěž o hodnotách 
rovných hygienickému limitu hluku z leteckého provozu, které mohou sloužit jako 
východisko pro stanovení hranice OHP, se po několika novelách příslušné legislativy 
změnily zásadním způsobem. Rozsah OHP vyhlášeného v roce 1998 podle tehdy 
platných hygienických norem hluku je tedy vhodné revidovat nebo případně, pokud by 
se projevila vůle ponechat současný stav, jej potvrdit. Optimálním krokem by zřejmě 
byla změna územního rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu letiště PARDUBICE 
v souladu se stavebním zákonem.  
Hranice OHP by mohla vycházet z obálky limitních izofon LAeq D = 55 dB z přílohy 3, 
(ve volné příloze č.6 předkládaného oznámení), což by poskytlo dostatečnou rezervu 
na všechny nejistoty odhadu v rozsahu civilní složky leteckého provozu. Nejistá je 
však jeho vojenská složka. Přesto je pravděpodobné, že na části území současného 
ochranného hlukového pásma by bylo možno zmírnit nebo zcela zrušit režimová 
opatření, omezující výstavbu v okolí letiště Pardubice.   
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Závěrečné zhodnocení 
Z hlediska vývoje leteckého hluku ve vztahu k zájmovému území lze formulovat 
následující závěry:     
ü Zvyšování přepravních výkonů letiště Pardubice, umožněné výstavbou civilního 

areálu,  doprovází nejvýše jen mírný nárůst hlukové zátěže okolí, vyvolaný 
výsledným smíšeným (civilním a vojenským) leteckým provozem, a to až v dalekém 
výhledu.  

ü V cílovém horizontu k roku 2012, kdy by měl být Terminál letiště Pardubice uveden 
do plného provozu, se v porovnání se současným stavem (rok 2006) hluková zátěž 
okolí LKPD prakticky nezmění, spíše mírně klesá s tím, jak se redukuje počet 
pohybů  a skladba typů vojenských letadel. 

ü Při případném dosažení provozního maxima, kdy by byla kapacita odbavení 
cestujících a nákladu zcela nasycena, se hluk v okolí LKPD zvýší asi o 1,5 dB 
oproti současnému stavu.  

ü U žádné z posuzovaných variant leteckého provozu nebude na území s 
charakterem „chráněný venkovní prostor“ a  „chráněný venkovní prostor staveb“ 
překročen ani dosažen hygienický limit hluku z leteckého provozu letiště Pardubice. 
Intravilány nejbližších obcí a městských částí Pardubic leží nejvýše v hlukové zóně 
LAeq D = 50 ÷ 55 dB. Při zahrnutí nejistoty odhadu hluku lze konstatovat, že 
hygienický limit hluku z leteckého provozu pro chráněný venkovní prostor bude 
prokazatelně dodržen při všech uvažovaných provozních variantách. 

ü Hluk vyvolaný stacionárními zdroji na letišti (pozemní operace letadel) nebude 
dosahovat hygienický limitu hluku. Hluk tohoto typu je navíc možné technickými 
prostředky regulovat. 

ü Realizace Terminálu letiště Pardubice tedy neohrozí dodržení hygienických limitů 
hluku v okolí letiště.  

ü Přímým přínosem výstavby terminálu a dalších letištních objektů v civilním areálu 
LKPD je zvýšení ztrát při šíření zvuku z odbavovací plochy do nejbližší (kritické) 
lokality na jižním okraji Popkovic. V důsledku stínění nebude v kritickém území 
překročen hygienický limit hluku pro stacionární zdroje na letišti.   

ü Pro zmírnění dopadů hlukové zátěže, vyvolané výhledovým leteckým provozem na 
letišti Pardubice po výstavbě Terminálu se doporučují tato opatření: 
a) před rozšiřováním provozu nad asi 200 000 odbavených cestujících zpracovat 

odbornou expertízu zaměřenou na technická, provozní a organizační opatření ke 
snížení hluku z leteckého provozu na LKPD, a tato opatření postupně realizovat. 

b) ověřit měřením hluku správnost závěrů o dodržení hygienického limitu hluku 
z pozemních zdrojů na letišti (pozemní operace). Pokud budou limity překračovány, 
realizovat odpovídající technická opatření 

c) ověřit možnost změny územního rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu letiště 
Pardubice a případně předložit návrh změny 

Pro další projektovou přípravu záměru jsou formulována následující doporučení: 
• po uvedení Terminálu letiště Pardubice do provozu zahájit realizaci účinných opatření pro 

omezení hluku a postupně je ověřovat a zpřesňovat; za tato učinná opatření jsou 
považována: 
§ z hlediska nočního provozu omezit tento pouze na opožděné přílety dopravní letadel,a to 

maximálně do 23,00 hod 
§ přílety a odlety letadel všeobecného letectví (GA) nepovolovat s následujícími výjimkami: 

Ø lety pátrání a záchrany 
Ø přistání letadel z důvodů meteorologických, technických nebo bezpečnostních 
Ø lety pro záchranu lidského života 
Ø humanitární lety v případě nebezpečí z prodlení 

§ vzlety a přistání letadel bez hlukové certifikace a proudových dopravních letadel certifikovaných 
podle Hlavy II ICAO ANNEXu 16, část I [ICAO ANNEX 16, Vol. I – Aircraft Noise] nepovolovat 
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§ tratě pro přílety a odlety letadel a upravit takto: 
Ø body pro zahájení prvního točení po vzletu proudových letadel (dopravních i cvičných) posunout do 

vzdálenosti nejméně 5 km od odletových prahů RWY 09/27 v obou směrech provozu nebo předepsat 
stoupání ve směru vzletu v kurzu RWY nejméně do výšky 400 m 

Ø přiblížení musí být prováděno nejméně ze vzdálenosti 7 km od příletových prahů RWY 09/27 v obou 
směrech v kursu prodloužené osy RWY, úhel sestupové dráhy při přístrojovém a jiném přiblížení nesmí být 
menší než 3o (5,2 %) 

§ motorové zkoušky při jiném než volnoběžném režimu nepovolovat s výjimkou letadel, která mají 
plánovaný odlet ve večerních (18:00 – 22:00) nebo časných ranních (06:00 – 08:00) hodinách; 
v takovém případě mohou být motorové zkoušky v jiném než volnoběžném režimu povoleny v době 
08:00 – 18:00 hodin a to na místech k tomu určených provozovatelem LKPD a při natočení osy 
letadla ve směru předepsaném provozovatelem LKPD 

§ zapnutí pomocné energetické jednotky (APU) povolovat pouze letadlům s protihlukovým 
vybavením APU, prokázaným splněním limitů pro certifikaci APU podle Přílohy C ICAO ANNEXu 16, 
Hlava I; doby běhu APU omezit na nezbytné minimum; preferovat použití pozemních energetických 
jednotek (GPU) s akustickým vybavením 

• ověřit možnost změny územního rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu letiště Pardubice 
a případně předložit návrh změny 

Zpracovatel hlukové studie doporučuje ověřit měřením hluku správnost závěrů o 
dodržení hygienického limitu hluku z pozemních operací na letišti s tím, že pokud 
budou limity překračovány, realizovat odpovídající technická opatření. Zpracovatel 
oznámení soudí, že vzhledem k doporučením provozního charakteru (způsob 
provádění motorových zkoušek), využívání pomocné energetické jednotky a vzhledem 
k návrhu protihlukové clony 1 o konečné výšce 4,5 m a celkové délce 234 m 
(doporučení vzhledem k výšce clony na straně bezpečnosti vyhodnocení závěrů 
akustické studie) nelze očekávat riziko neplnění požadovaných hygienických limitů pro 
denní dobu. Přesto je pro etapu zkušebního provozu formulováno následující 
doporučení: 
• v rámci zkušebního provozu ověřit měřením hluku správnost závěrů o dodržení hygienického 

limitu hluku z pozemních operací na letišti při motorové zkoušce v jiném než volnoběžném 
provozu a při zapnutí pomocné energetické jednoty; pokud by byl limit pro denní dobu  
překračován, realizovat odpovídající technická, lokalizační nebo organizační opatření 

Hluková zátěž z bodových, plošných a pozemních liniových zdrojů hluku 

Hluková studie z bodových, plošných a pozemních liniových zdrojů hluku je 
samostatnou součástí oznámení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
k posouzení vlivu dostavby civilního areálu letiště Pardubice na životní prostředí. 
Hluková studie je doložena jako volná příloha č.5 předkládaného oznámení. Zájmové 
území lze charakterizovat jako území, v němž můžeme předpokládat významnější 
změnu stavu akustické situace v souvislosti s realizací uvažovaného záměru. V rámci 
vyhodnocení vlivu záměru „Terminál letiště Pardubice“ zájmové území zahrnují 
především oblasti Pardubice – Popkovice a Staré Čívice. Pardubice – Popkovice se 
nachází severně od zamýšleného terminálu letiště. Staré Čívice jsou orientovány 
západně od předpokládaného terminálu letiště. Oblasti Pardubice – Popkovice a Staré 
Čívice se nachází jihozápadně od města Pardubice. Převažující výstavbou 
v zájmových územích (Pardubice – Popkovice, Staré Čívice) jsou rodinné domy 
obklopující komunikaci I/2. V rámci řešení akustické studie byly modelovány a 
hodnoceny následující situace (varianty): 
1. Současná akustická situace v zájmovém území bez nového terminálu – Varianta 1. 
2. Celková výhledová akustická situace při cílovém stavu (odbavení 250 000 

cestujících za rok) – Varianta 2. 
Ø Výhledová akustická situace bez dopravy Terminálu – Varianta 2A. 
Ø Výhledová akustická situace při odbavení 250 000 cestujících za rok hodnotící pouze dopravu 

Terminálu – Varianta 2B. 
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Ø Výhledová akustická situace hodnotící pouze hluk z provozu samotné plochy parkoviště 
Terminálu letiště Pardubice při odbavení 250 000 cestujících za rok – Varianta 2C. 

3. Celková výhledová akustická situace při provozním maximu (odbavení 600 000 
cestujících za rok) – Varianta 3. 
Ø Výhledová akustická situace bez dopravy Terminálu – Varianta 3A. 
Ø Výhledová akustická situace při odbavení 600 000 cestujících za rok hodnotící pouze dopravu 

Terminálu – Varianta 3B. 
Ø Výhledová akustická situace hodnotící pouze hluk z provozu samotné plochy parkoviště 

Terminálu letiště Pardubice při odbavení 600 000 cestujících za rok 
 – Varianta 3C. 

Popis jednotlivých variant: 
Varianta 1 
Varianta hodnotí počáteční akustickou situaci posuzované oblasti bez uvažovaného 
Terminálu letiště Pardubice. Hlavním zdrojem akustických emisí je silniční doprava na 
komunikaci I/2 vedoucí přes obce Staré Čívice, Pardubice – Popkovice a částečně i 
doprava v Pražské ulici v Pardubicích – Popkovicích. 
Varianta 2 
Varianta hodnotí výhledovou akustickou situaci při cílovém stavu, který předpokládá 
kapacitu Terminálu letiště Pardubice ve výši 250 000 cestujících za rok. Ve variantě je 
zdrojem akustické energie výhledová doprava na komunikaci I/2, doprava v Pražské 
ulici  a obslužná doprava Terminálu při cílovém stavu (odbavení 250 000 cestujících 
za rok) včetně provozu parkoviště Terminálu (108 parkovacích stání) a parkoviště 
zaměstnanců (41 parkovacích stání). 
Varianta 2A 
Ve variantě je hodnocen vliv pouze ostatní výhledové dopravy na komunikaci I/2 
vedoucí přes obce Staré Čívice a Pardubice – Popkovice včetně dopravy v ulici 
Pražské. Varianta nezahrnuje obslužnou dopravu Terminálu. 
Varianta 2B 
Varianta hodnotí pouze vliv obslužné dopravy Terminálu při odbavení 250 000 
cestujících za rok (cílový stav). Varianta neposuzuje vliv výhledové dopravy na 
komunikaci I/2. 
Varianta 2C 
Varianta posuzuje vliv hluku provozu pouze z plochy parkovišť Terminálu letiště 
Pardubice při odbavení 250 000 cestujících za rok. Jedná se o plochu parkoviště pro 
cestující a doprovod (108 parkovacích míst) umístěné severně od budovy Terminálu 
(SO 10) a plochu parkoviště zaměstnanců (31 parkovacích stání) ležící západně od 
budovy Terminálu (SO 10). U parkoviště pro cestující a doprovod bylo uvažováno 
s hodinovou intenzitou 102 pohybů vozidel za hodinu v denní době a 20 pohybů 
vozidel v době noční. U parkoviště zaměstnanců (41 míst) je uvažováno s obrátkovostí 
1,5. Z uvedené obrátkovosti vyplývá intenzita 7 pohybů vozidel za hodinu v denní době 
a 2 pohyby v době noční. Vliv zmíněných parkovišť s pohybem vozidel pod 30 vozidel 
za hodinu byl ve výpočtu modelován i přes to, že dle Metodiky („Metodické pokyny pro 
výpočet hladin hluku z dopravy“) se za zdroj hluku nepovažují. 
Varianta 3 
Varianta hodnotí výhledovou akustickou situaci při provozním maximu. V rámci 
provozního maxima je předpokládána kapacita Terminálu letiště Pardubice ve výši 
600000 cestujících za rok. Ve varianta je zdrojem akustické energie výhledová 
doprava na komunikaci I/2, doprava v Pražské ulici a obslužná doprava Terminálu při 
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cílovém stavu (odbavení 600 000 cestujících za rok) včetně provozu parkoviště 
Terminálu (198 parkovacích stání) a parkoviště zaměstnanců (41 parkovacích stání). 
Varianta 3A 
Ve variantě je hodnocen vliv pouze ostatní výhledové dopravy na komunikaci I/2 
vedoucí přes obce Staré Čívice a Pardubice – Popkovice včetně dopravy v ulici 
Pražské. Varianta nezahrnuje obslužnou dopravu Terminálu. 
Varianta 3B 
Varianta hodnotí pouze vliv obslužné dopravy Terminálu při odbavení 600 000 
cestujících za rok (provozní maximum). Varianta neposuzuje vliv výhledové dopravy 
na komunikaci I/2. 
Varianta 3C 
Varianta posuzuje vliv hluku provozu pouze z plochy parkovišť Terminálu letiště 
Pardubice při odbavení 600 000 cestujících za rok. Jedná se o plochu parkoviště pro 
cestující a doprovod (198 parkovacích míst) umístěné severně od budovy Terminálu 
(SO 10) a plochu parkoviště zaměstnanců (41 parkovacích stání) ležící západně od 
budovy Terminálu (SO 10). U parkoviště pro cestující a doprovod bylo uvažováno 
s hodinovou intenzitou 314 pohybů vozidel za hodinu v denní době a 76 pohybů 
vozidel v době noční. U parkoviště zaměstnanců (41 míst) je uvažováno s obrátkovostí 
1,5. Z uvedené obrátkovosti vyplývá intenzita 7 pohybů vozidel za hodinu v denní době 
a 2 pohyby v době noční. Vliv zmíněných parkovišť s pohybem vozidel pod 30 vozidel 
za hodinu byl ve výpočtu modelován i přes to, že dle Metodiky („Metodické pokyny pro 
výpočet hladin hluku z dopravy“) se za zdroj hluku nepovažují. 
Vstupní podklady pro výpočet 
Automobilová doprava 
Posouzení dopadů rozvojových záměrů letiště Pardubice na komunikační síť města 
Pardubice provedla pro obě varianty firma DHV Praha v srpnu 2007 (toto posouzení je 
samostatnou volnou přílohou  č. 3 předkládaného oznámení).  
Parkoviště 
Parkoviště pro dlouhodobá stání je napojeno na větev 3 dvěma vjezdy a dvěma 
výjezdy. Je navrženo 77 kolmých stání, z nichž 8 je vyhrazeno pro imobilní občany. 
Pro provozní maximum 600 000 cestujících za rok se počítá s rozšířením parkoviště 
na 167 stání. Na parkovišti budou osazeny dva přístřešky pro zavazadlové vozíky. 
Podél severní hrany větve 3 je navrženo 41 kolmých parkovacích míst pro krátkodobé 
stání, z nichž jsou 2 místa vyhrazena pro imobilní občany. Podél jižní hrany větve 3 
jsou navrženy 2 zastávky pro bus MHD, 2 krátkodobá stání pro zájezdové autobusy a 
5 stání pro vozidla Taxislužby. Podél severní hrany větve 2 je navrženo 8 odstavných 
stání pro zájezdové autobusy, které čekají na cestující delší dobu.  
Pro zaměstnance letiště (zaměstnance stávajících objektů civilního letiště) budou 
k dispozici následující parkovací plochy uvnitř letiště: 
ü 17 stání u administrativního objektu č. 911 
ü 26 stání u Kašparova hangáru č. 912 
ü 12 stání u objektu CH č. 915 
Areálové komunikace 
Areálové komunikace (větev 4 a 5) jsou navrženy ve veřejné části letiště, 
předpokládáme však omezení vjezdu vozidel na vozidla dopravní obsluhy 
(zaměstnanci, zásobování, odvoz odpadu). Komunikace jsou navrženy jako účelové. 
Větev 4 je napojena na okružní křižovatku (viz SO 30.3), a končí na letištní pohybové 
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ploše (viz SO 40). Celková délka větve 122 m. Větev 5 je napojena na větev 4 a je 
ukončena u služebního vchodu do terminálu. Komunikace v areálu autoparku svými 
parametry umožňují průjezd veškeré požadované letištní techniky a umožňují 
bezproblémové zajíždění techniky do garáží a přístřešků. Komunikace autoparku 
navazují na letištní pohybové plochy řešené v rámci SO 40. Provoz v letištní, 
neveřejné části letiště bude regulován provozovatelem. 
Stacionární zdroje hluku 
Údaje o hodnotách hladin akustického tlaku (LA,1m v decibelech) byly poskytnuty 
projektantem vzduchotechnického zařízení:  

Označení
Umístěn na 

objektu Popis zdroje a umístění
Plocha zdroje 

[m2]

LA,1m [dB] ve 
vzdálenosti          

1,0 m
LW [dB]

1, 2 SO 10 Větrací jednotka ve venkovním provedení, nasávání čerstvého a 
výfuk odpadního vzduchu - střecha Terminálu 65 73

3,4 SO 10 Nasávací a výdechové mříže systému VZT - střecha Terminálu 5,0 60 68

5, 6 SO 10 Větrací jednotka ve venkovním provedení, nasávání čerstvého a 
výfuk odpadního vzduchu - střecha Terminálu 65 73

7,8 SO 10 Nasávací a výdechové mříže systému VZT - střecha Terminálu 2,0 60 68

9 SO 10 4 ks komínových vyústků z kotelny - střecha Terminálu 70* 78

10 SO 10 Vzduchotechnická mříž na západní fasádě - suterén Terminálu 0,5 58 69

11 SO 12 Kondenzační jednotka Split-systému na jižní fasádě vrátnice 60 71
12 SO 12 VZT mříž - severní fasáda vrátnice 0,12 58 69
13 SO 11.2 Vzduchotechnická mříž na severní fasádě garáže 0,5 58 69
14 SO 11.2 Vzduchotechnická mříž na jižní fasádě garáže 0,5 58 69
15 SO 11.2 Výfuková mříž VZT na západní fasádě garáže 0,5 58 69
16 SO 11.2 Nasávací mříž VZT na západní fasádě garáže 0,5 58 69
17 SO 11.1 Nasávací mříž VZT na východní fasádě provozního objektu 0,5 58 69

18, 19 SO 11.1 Vzduchotechnická mříž na východní fasádě provozního objektu 0,25 58 69

20 SO 11.1 Vzduchotechnická mříž na východní fasádě provozního objektu 0,25 58 69

21 SO 11.1 Vzduchotechnická mříž na východní fasádě provozního objektu 0,25 58 69

22 SO 11.1 Výfuková mříž VZT na střeše provozního objektu 0,5 58 66

23 SO 11.1 Kondenzační jednotka Split-systému na střeše provozního objektu 65 73

24 SO 11.1 komínový vyústek z kotelny - střecha provozního objektu 70* 78  
Pozn.: * údaje o hodnotách LA,1m nebyly dodány – údaj je stanovenou limitní hodnotou. 

Umístění jednotlivých stacionárních zdrojů je zřejmé z obrázku: 
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Z výsledků akustické studie vyplývá, že dominantním zdrojem dopravního hluku 
počáteční akustické situace v zájmovém území je doprava na komunikaci I/2 vedoucí 
z Pardubic do Přelouče. 
U uvažovaného záměru (výstavba Terminálu letiště Pardubice) lze předpokládat:  
1. Posuzovaný záměr neovlivní zástavbu ve Starých Čívicích a Popkovicích 

nacházející se v okolí komunikace I/2, neboť dominantním zdrojem akustické 
energie je stávající a výhledová doprava na této komunikaci.  

2. K ovlivnění chráněného venkovního prostoru staveb (pohyb hodnot LAeq,T ve 
výpočtových bodech na hranici hygienického limitu) by mohlo docházet ve 
„Variantě 2“ (odbavení 250 000 cestujících ročně) u zástavby v Popkovicích 
nacházející se severně od uvažovaného Terminálu (domy v ulici Ke Splávku – okolí 
výpočtového bodu MM 1, objekt v ulici Žižkova – výpočtový bod A).  

3. Ve „Variantě 3“ (odbavení 600 000 cestujících ročně) by vlivem samotného 
uvažovaného záměru mohlo docházet k významnějšímu ovlivnění (pohyb hodnot 
LAeq,T ve výpočtových bodech nad hygienickým limitem, nebo na hranici 
hygienického limitu) u objektů nacházejících se v Popkovicích severně (domy v ulici 
Ke Splávku – okolí výpočtového bodu MM 1, objekty v ulici Žižkova – okolí 
výpočtového bodu A) od uvažovaného Terminálu letiště a severovýchodně (domy 
v ulici Pražská – okolí výpočtových bodů L, M). 

V případě realizace zamýšleného záměru je nezbytné provést protihluková opatření 
(výstavba protihlukových clon), která povedou ke snížení akustického zatížení 
v posuzované oblasti. Na základě těchto opatření lze předpokládat, že nebude 
docházet k překračování hygienického limitu ve venkovním chráněném prostoru 
staveb (pouze u výpočtového bodu MM 1 dochází k pohybu hodnot na hranici 
hygienického limitu vlivem nejistoty výsledku výpočtu). 
Návrh protihlukových opatření 
Na základě výsledků výpočtů jsou navrhována protihluková opatření: 
Protihluková opatření pro hluk z dopravy – Varianta 2 

Z výsledků výpočtů bylo zjištěno, že vlivem záměru (odbavení 250 000 cestujících 
ročně) může docházet k ovlivnění zástavby v Popkovicích nacházející se severně od 
budovy Terminálu letiště Pardubice (domy u výpočtových bodů MM 1, A). 
Na základě zjištěných poznatků, je navrhována protihluková clona o následujících 
parametrech. 
Charakteristika protihlukové clony: 
Ø protihluková clona bude umístěna severně od budovy Terminálu letiště podél 

příjezdové komunikace ke kruhové křižovatce  
Ø výška clony je 2,5 m, 
Ø délka clony cca 210,0 m. 
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Detail umístění protihlukové clony je uveden na následujícím obrázku: 
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Následující tabulka prezentuje hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku  
v ovlivňovaných výpočtových bodech po instalaci protihlukové clony („Varianta 2 
clona“). Sloupec tabulky „Pokles 2“ vyjadřuje pokles hodnot ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku po instalaci protihlukové clony. 

Hygienický 
limit

den noc den noc den noc den/noc
6 - 22 hod. 22 - 6 hod. 6 - 22 hod. 22 - 6 hod. 6 - 22 hod. 22 - 6 hod. 6-22/22-6

3,0 50,2 43,7 47,7 40,8 -2,5 -2,9
6,0 51,5 45,0 49,4 42,6 -2,1 -2,4
3,0 48,2 42,0 45,7 39,2 -2,5 -2,8
6,0 49,9 43,5 48,4 41,8 -1,5 -1,7
3,0 42,2 35,2 42,1 35,1 -0,1 -0,1
6,0 46,6 39,3 46,6 39,2 0,0 -0,1
3,0 47,7 40,3 47,6 40,3 -0,1 0,0
6,0 48,6 41,1 48,5 41,1 -0,1 0,0
3,0 45,8 38,7 45,5 38,3 -0,3 -0,4
6,0 48,1 40,8 47,9 40,5 -0,2 -0,3

Výška nad 
terénem

Vzdálenost       
od fasády

Varianta 2 Pokles 2            
(Varianta 2 - Var. 2 clona)

Varianta 2 clona

2,0

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]

55/45

N

Popis polohy 
výpočtového bodu [m]Označení 

bodu 
výpočtu

C

MM 1

A

B

 
Pozn.: Zvýrazněná čísla překračují hygienický limit, nebo se vzhledem k nejistotě výsledku výpočtu  pohybují na hranici 

hygienického limitu. 

Protihluková opatření pro hluk z dopravy – Varianta 3 

Z výsledků výpočtů bylo zjištěno, že vlivem záměru (odbavení 600 000 cestujících 
ročně) může docházet k ovlivnění zástavby nacházející se v Popkovicích severně a 
severovýchodně od budovy Terminálu letiště Pardubice (severně: domy  
u výpočtových bodů MM 1, A; severovýchodně: domy u výpočtových bodů M, L).  
Na základě zjištěných poznatků, jsou navrhovány protihlukové clony o následujících 
parametrech. 
Charakteristika protihlukové „Clony 1“: 
Ø protihluková clona bude umístěna severně od budovy Terminálu letiště podél příjezdové 

komunikace ke kruhové křižovatce  
Ø výška clony je: 4,5 m  
Ø délka clony cca 210,0 m. 
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Charakteristika protihlukové „Clony 2“: 
Ø protihluková clona bude umístěna podél příjezdové komunikace ke kruhové křižovatce  
Ø výška clony je 2,5 m, 
Ø délka clony cca 250,0 m. 

Celková situace stěn č.1 a č.2 jakož i detaily umístění protihlukových clon jsou 
uvedeny na následujících obrázcích. Z uvedených detailů je patrné, že je potřebné u 
clony č.1 zajistit odsazení středního dílu oproti krajním dílům dále od osy komunikace 
z důvodu umožnění výstupu řidičů na parkovišti autobusů. Obdobně clona č.2 se bude 
muset skládat ze dvou částí z důvodu umožnění přístupu na cyklostezku a stezku pro 
pěší, která vede souběžně s komunikací. 
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SO 11.2

SO 11.1

1
2

345
6

78

910

11

12

13

14

15

1617
18
19

20

21

22
23

24

Sjezdová
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P ražská

Clona 1
Clona 2

  Bodový zdroj  
  Vert. plošný zdroj
  Silnice
  Parkovište 
  Budova
  Clona
  Vrstevnice   
  Imisní bod
  Hodnocení budovy
  Výpoctová oblast

 
Následující tabulka prezentuje hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku  
v ovlivňovaných výpočtových bodech po instalaci protihlukových clon („Varianta 3 
clony“). Ve výpočtech je hodnocen vliv dopravního provozu na chráněný venkovní 
prostor staveb po výstavbě „Clony 1“ o výšce 3,5 m a 4,5 m. Výška „Clony 2“ zůstává 
v modelových výpočtech nezměněna – 2,5 m. Sloupce „Pokles“ („Pokles 3,5 m“ a 
„Pokles 4,5 m“) vyjadřují pokles hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku po 
instalaci protihlukových clon oproti výhledovému stavu bez protihlukových opatření. 

Hygienický 
limit

den noc den noc den noc den noc den noc den/noc
6 - 22 hod. 22 - 6 hod. 6 - 22 hod. 22 - 6 hod. 6 - 22 hod. 22 - 6 hod. 6 - 22 hod. 22 - 6 hod. 6 - 22 hod. 22 - 6 hod. 6-22/22-6

3,0 53,8 47,6 49,1 42,6 -4,7 -5,0 47,3 40,7 -6,5 -6,9
6,0 55,0 48,8 52,0 45,6 -3,0 -3,2 50,7 44,2 -4,3 -4,6
3,0 51,9 45,9 47,6 41,4 -4,3 -4,5 46,1 39,8 -5,8 -6,1
6,0 53,2 47,1 50,3 43,9 -2,9 -3,2 49,2 42,8 -4,0 -4,3
3,0 44,0 37,4 43,7 37,1 -0,3 -0,3 43,6 36,9 -0,4 -0,5
6,0 47,6 40,6 47,4 40,4 -0,2 -0,2 47,4 40,3 -0,2 -0,3
3,0 48,1 40,8 48,1 40,8 0,0 0,0 48,1 40,8 0,0 0,0
6,0 49,0 41,6 48,9 41,6 -0,1 0,0 48,9 41,6 -0,1 0,0
3,0 48,7 42,3 45,8 39,0 -2,9 -3,3 45,8 39,0 -2,9 -3,3
6,0 51,3 44,6 49,8 42,7 -1,5 -1,9 49,8 42,7 -1,5 -1,9
3,0 48,2 42,0 44,6 37,9 -3,6 -4,1 44,6 37,9 -3,6 -4,1
6,0 50,7 44,1 48,7 41,7 -2,0 -2,4 48,7 41,7 -2,0 -2,4
3,0 47,7 41,0 46,8 39,9 -0,9 -1,1 46,5 39,6 -1,2 -1,4
6,0 49,5 42,6 48,9 41,8 -0,6 -0,8 48,7 41,6 -0,8 -1,0

M

N

L

Popis polohy 
výpočtového bodu [m]Označení 

bodu 
výpočtu

C

MM 1

A

B

Výška nad 
terénem

2,0 55/45

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]
Varinata 3 clony      

Výška 4,5m
Pokles 4,5 m           

(Varianta 3 - Výška 4,5 m)

Vzdálenost       
od fasády

Varinata 3 clony      
Výška 3,5m

Varianta 3 Pokles 3,5 m           
(Varianta 3 - Výška 3,5 m)

 
Pozn.: Zvýrazněná čísla překračují hygienický limit, nebo se vzhledem k nejistotě výsledku výpočtu pohybují na hranici 

hygienického limitu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že je nezbytné zajistit kromě realizace protihlukových clon 
návaznost na ostatní stavebně technické prvky, jsou dále uvedeny detaily  technického 
řešení obou navrhovaných protihlukových clon: 



 Odbavovací terminál s parkovacími a zpevněnými plochami  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

 151 

Clona 1 

Protihluková clona (Clona 1) odděluje příjezdovou komunikaci k Terminálu letiště  
a parkoviště před Terminálem od stávající obytné zástavby v Pardubicích - 
Popkovicích. Clona bude umístěna severně od budovy Terminálu podél příjezdové 
komunikace až k okružní křižovatce (viz následující obrázek). Protihluková clona se 
skládá ze tří částí vzhledem k návaznosti na ostatní stavebně technické prvky. Střední 
díl je oproti krajním dílům odsazen dále od osy komunikace z důvodu umožnění 
výstupu řidičů na parkovišti autobusů. Parkoviště autobusů se nachází podél 
komunikace po  pravé straně ve směru jízdy k okružní křižovatce. Protihlukové clony 
jsou v oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění posuzovány pro výšku 
3,5 a 4,5 m. Vzhledem k požadovaným přesahům tří částí clony lze předpokládat, že 
její konečná celková délka bude cca o 20 m delší. Materiál protihlukové clony je 
odrazivý. 

SO 10 - TERMINÁL

SO 12

SO 11.2

Ži
žk
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K
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Clona 2 

Protihluková clona (Clona 2) odděluje příjezdovou komunikaci k Terminálu letiště od 
stávající obytné zástavby v Pardubicích - Popkovicích. Clona bude umístěna podél 
příjezdové komunikace. Protihluková clona se skládá ze dvou částí z důvodu 
umožnění přístupu na cyklostezku a stezku pro pěší, která vede souběžně 
s komunikací (viz. následující obrázek). Protihluková clona je v oznámení posuzována 
pro výšku 2,5 m. Taktéž v uvedeném případě v důsledku rozdělení clony na dvě části 
lze předpokládat, že celková délka rozdělené clony bude cca o 15 delší. Materiál 
protihlukové clony je odrazivý. 
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Pražská

 

Protihlukové clony (Clony 1 a 2) jsou navrhovány jako odrazivé. Materiály, které by 
bylo možné použít jsou např.: betonové panely, plexiglas, dřevo a vzájemné 
kombinace zmíněných materiálů. Při výběru vhodného materiálu pro protihlukové 
clony je důležité klást důraz na estetické začlenění clon do zájmového území, údržbu 
a životnost clon.  
Protihluková opatření – stacionární zdroje 

Vyústky komínů plynových kotelen musí být zatlumeny tak, aby byly dodrženy hodnoty 
akustického tlaku (LA,1m=70dB) ve vzdálenosti 1,0m a hodnoty přepočteného 
akustického výkonu (LW=78dB).Akustická studie prokázala technickou realizovatelnost 
záměru. V dalších stupních projektové dokumentace však bude nutné optimalizovat a 
zpřesnit navrhovaná opatření.  
Z výsledků výpočtu je zřejmé, že v zájmovém území u  stávajících objektů nebude 
překročen noční hygienický limit (40 dB) ve venkovním chráněném prostoru staveb 
pro stacionární zdroje deklarovaných parametrů. Je zcela zřejmé, že při splnění 
hygienického limitu v noční době je dodržen i hygienický limit v chráněném venkovní 
prostoru staveb ze stacionárních zdrojů pro dobu denní. 
Pro další projektovou přípravu záměru jsou formulována následující doporučení: 
• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, 

které mohou být  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované 
parametry stacionárních zdrojů hluku 

• vyústky komínů plynových kotelen musí být zatlumeny tak, aby byly dodrženy hodnoty 
akustického tlaku (LA,1m = 70 dB ) ve vzdálenosti 1,0 m a hodnoty přepočteného akustického 
výkonu (LW = 78 dB) 

Ve vztahu k vyvolané dopravě jsou v akustické studii navržena odpovídající 
protihluková opatření, která jsou odlišná pro variantu cílového stavu a pro variantu 
provozního maxima. Zpracovatelé oznámení soudí, že jako optimální se jeví již v rámci 
realizace záměru na straně bezpečnosti výpočtu realizovat protihluková opatření 
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odpovídající provoznímu maximu záměru. Proto je pro další projektovou přípravu 
formulováno následující doporučení: 
• maximální odbavená kapacita letiště Pardubice projednaná v procesu posuzování vlivů na 

životní prostředí je 250 000 odbavených cestujících; další navýšení kapacity letiště je možné 
až po dobudování komunikačního systému v rozsahu vstupů, uvažovaných v modelu 
dopravy pro letiště Pardubice; i v tomto případě však při navýšení kapacity letiště nad 
250 000 odbavených cestujících respektive nad celkový počet pohybů letadel ve variantě 
„cílový stav“ bude na toto navýšení uplatněn §4 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

• akustická studie z bodových, plošných a pozemních liniových zdrojů hluku zpracovaná 
v návazných stupních projektové dokumentace upřesní celkovou délku navrhovaných 
protihlukových clon v důsledku jejich rozdělení pro respektování návazností na ostatní 
stavebně technické prvky;protihluková clona 1 bude umístěna severně od budovy Terminálu 
letiště podél příjezdové komunikace ke kruhové křižovatce (výška clony:  4,5 m, , materiál 
odrazivý), protihluková clona 2 bude umístěna podél příjezdové komunikace ke kruhové 
křižovatce (výška clony je 2,5 m, materiál odrazivý) 

• výstavba okružních křižovatek a příjezdové komunikace bude realizována v úvodu výstavby 
tak, aby tento komunikační systém mohl být využíván pro zbývající fázi výstavby 

Znečištění vody a půdy 
Tato problematika je komplexně popsána v příslušných kapitolách oznámení. Ve 
vztahu k vlivům na obyvatelstvo nelze předpokládat za řádného provozu žádné 
zdravotní ovlivnění obyvatelstva nejbližší obytné zástavby prostřednictvím znečištěné 
vody nebo půdy. Možné dopady úniku paliva či odmrazovacích látek do podzemních 
vod v okolí letiště jsou vyhodnoceny jako malé. 
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví 

Mezi možné zdroje zdravotních rizik pro obyvatele v okolí letiště je třeba teoreticky 
počítat v prvé řadě hluk z leteckého provozu a související pozemní dopravy, dále imise 
některých látek znečišťujících ovzduší a event. i možnost kontaminace podzemních 
vod pohonnými hmotami a tím znehodnocení zdrojů pitné vody. Poslední vyjmenovaná 
možnost je záležitostí technického zabezpečení provozu a hydrogeologických poměrů 
daného území a je hodnocena v jiné části dokumentace. Předmětem hodnocení vlivů 
na veřejné zdraví je proto zdravotní riziko hluku z leteckého provozu a související 
pozemní dopravy a riziko imisí škodlivin v ovzduší, konkrétně   oxidu dusičitého, oxidu 
uhelnatého, suspendovaných částic frakce PM10, oxidu siřičitého, benzenu a 
benzo(a)pyrenu. Hodnocení zdravotních rizik je provedeno především ve vztahu 
k nejbližším sídlům v okolí a možným nepříznivým účinkům na zdraví jejich obyvatel.    
Při hodnocení významnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví se používá metoda 
hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment), využívající postupy zpracované  
Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA) a Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO). Z těchto postupů vycházejí i metodické podklady pro 
hodnocení zdravotních rizik v České republice, konkrétně Metodický pokyn MŽP pro 
analýzu rizik kontaminovaného území - Příloha č.4 Principy hodnocení zdravotních 
rizik (Věstník MŽP září 2005)  a metodické materiály hygienické služby k hodnocení 
zdravotních rizik. Metoda hodnocení zdravotních rizik je využívaná především při 
přípravě podkladů ke stanovení přípustných limitů škodlivých látek v prostředí. Je také 
jediným způsobem, jak z hlediska ochrany zdraví hodnotit expozici lidí látkami, pro 
které nejsou stanoveny závazné limity jejich výskytu v prostředí. Ovšem i u faktorů, pro 
které jsou stanoveny úřední limity, umožňuje aplikace metody hodnocení zdravotních 
rizik v konkrétních situacích získání hlubší informace o jejich možném vlivu na zdraví a 
pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním  intenzit jejich výskytu s limitními 
hodnotami, danými platnými předpisy. Tyto limitní hodnoty někdy  představují 
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kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat 
úplnou ochranu zdraví a tím spíše pohody lidí, zejména pak skupin populace se 
zvýšenou citlivostí k danému faktoru. Příkladem mohou být hygienické limity pro hluk 
z dopravy nebo imisní limity pro základní škodliviny v ovzduší. Tyto metodické postupy 
jsou sice primárně určeny k hodnocení rizika chemických látek z prostředí, ale 
principiálně je možné je využít i v případě hodnocení rizika fyzikálních faktorů 
prostředí. Obecný postup hodnocení zdravotního rizika sestává ze čtyř navazujících 
kroků (převzato z autorizačního návodu SZÚ1):   
Ø Identifikace nebezpečnosti – obsahem tohoto kroku je identifikace faktorů, které 

mají být hodnoceny, popis jejich vlastností se zaměřením na nebezpečnost pro 
člověka a podmínek, za kterých se může projevit. V případě hluku je obsahem 
tohoto kroku popis možných nepříznivých účinků hluku na lidské zdraví.  

Ø Charakterizace nebezpečnosti, resp. vztah expozice a účinku – předmětem této 
etapy hodnocení rizika je identifikace vztahu mezi úrovní expozice a mírou rizika. 
V případě hluku jde o stanovení referenčních hladin hlukové expozice pro hlavní 
nepříznivé účinky hluku na zdraví a o stanovení kvantitativního vztahu mezi 
expozicí a účinkem. 

Ø Hodnocení expozice – tento krok bývá v celém procesu nejsložitější, neboť by měl 
postihnout mnoho variabilních veličin jak v intenzitě působícího faktoru, tak i 
v chování a skladbě exponované populace. U hlukové expozice se na rozdíl od 
expozice chemickým látkám podstatně více uplatňují různé okolnosti a vlivy 
ekonomického, sociálního či psychologického charakteru, které modifikují a 
spoluurčují výsledné zdravotní účinky působení hluku. Významně se zde též 
projevuje odlišný charakter hluku z různých zdrojů.  

Ø Charakterizace rizika – obsahem této konečné etapy hodnocení je kvalitativní nebo 
kvantitativní vyjádření míry zdravotního rizika exponované populace, ke kterému 
dospějeme integrací poznatků o nebezpečnosti působícího faktoru a odhadu 
konkrétní expoziční úrovně. V případě kontinuálního dlouhodobého působení hluku 
z dopravy na větší počet obyvatel je standardním výstupem charakterizace rizika 
počet obyvatel, u kterých lze očekávat nepříznivé projevy působení hluku v oblasti 
subjektivních pocitů obtěžování a rušení spánku. Z přímých zdravotních účinků je 
možné v některých případech kvantitativně charakterizovat zvýšené riziko 
kardiovaskulárních onemocnění.  

RIZIKO HLUKU 
Identifikace nebezpečnosti hluku    
Jako hluk se označuje každý zvuk, který je nechtěný a obtěžující a to bez ohledu na 
jeho intenzitu. Následující popis účinků hluku je z větší části převzatý z autorizačního 
návodu SZÚ AN 15/04 VERZE 2 a doplněn o některé specifické poznatky týkající se 
leteckého hluku.  Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány 
jako morfologické nebo funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho 
funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným 
nepříznivým vlivům prostředí. 
Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné s určitým 
zjednodušením rozdělit na účinky specifické, projevující se při ekvivalentní hladině 
                                            
1Autorizační návod AN 15/04 VERZE 2 – Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice 
hluku,  SZÚ Praha, leden 2007 
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akustického tlaku A nad 85 až 90 dB poruchami činnosti sluchového analyzátoru, a na 
účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů 
organismu.  
Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit 
hluku, často se na nich podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a 
neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, 
jako je učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace.  
V komplexní podobě se mohou manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, 
sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke 
spuštění nebo urychlení vlastního patologického děje.  
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti 
považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení 
spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou 
např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, na některé biochemické funkce, 
ovlivnění placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost 
člověka. 
Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené 
komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, 
rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení 
zdravotních rizik hluku z definice zdraví WHO, kdy se za zdraví nepovažuje pouze 
nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém kontextu souvisejících fyzických, 
psychických a sociálních aspektů.  
WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního 
pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na 
komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočních hodinách 
[1]. Souhrnně lze podle zmíněného dokumentu WHO z roku 2000 a dalších zdrojů 
současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí 
stručně charakterizovat takto: 
Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku 
v závislosti na výši ekvivalentní hladiny akustického tlaku A a počtu let trvání expozice. 
Riziko sluchového postižení však existuje i u hluku v  životním  prostředí při různých 
činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěží. 
Z fyziologického hlediska jsou podstatou poškození zprvu přechodné a posléze trvalé 
funkční a morfologické změny smyslových a nervových buněk Cortiho orgánu vnitřního 
ucha. Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace 
nedochází k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku 
v životním prostředí a aktivitách ve volném čase do 24 hodinové ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,24h = 70 dB. 
S vyšší expozicí hluku v životním prostředí se můžeme setkat jen ve velmi 
specifických případech, např. u lidí žijících v těsné blízkosti frekventovaného letiště 
nebo velmi rušných komunikací. Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při nižší 
úrovni hlukové expozice mohlo dojít k malému sluchovému poškození u citlivých 
skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby současně exponované i vibracím nebo 
ototoxickým lékům či chemikáliím. Je také známo, že zvýšená hlučnost v místě 
bydliště přispívá k rozvoji sluchových poruch u osob profesionálně exponovaných 
rizikovým hladinám hluku na pracovišti.   
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Zhoršení komunikace řeči v důsledku zvýšené hladiny akustického tlaku má řadu 
prokázaných nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k podrážděnosti, 
nejistotě, poklesu pracovní výkonnosti a pocitům nespokojenosti. Může však vést i 
k překrývání a maskování důležitých signálů, jako je domovní zvonek, telefon, alarm. 
Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé 
děti v období osvojování řeči. Jde tedy o podstatnou část populace. Pro dostatečně 
srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací (cizí řeč, výuka, telefonická 
konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být 
nejméně 15 dB, a to nejméně v 85 % doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak 
nemělo hlukové pozadí v místnostech převyšovat 35 dB. Zvláštní pozornost zde 
zasluhují domy, kde bydlí malé děti, třídy předškolních a školních zařízení, neboť 
neúplné porozumění řeči u dětí ztěžuje a poškozuje proces osvojení řeči a schopnosti 
číst s dalšími nepříznivými důsledky pro jejich duševní a intelektuální vývoj. Zvláště 
citlivé jsou pak děti s poruchami sluchu, potížemi s učením a děti, pro které vyučovací 
jazyk není jejich mateřským jazykem.   
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Při rušení hlukem 
se uplatňuje jak emoční složka vnímání, tak složka poznávací při různých činnostech. 
Vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, 
nespokojenosti a špatné nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje nebo vyčerpání.  
U každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, respektive tolerance k rušivému 
účinku hluku. Jde o významně osobnostně fixovanou vlastnost. V normální populaci je 
10-20 % vysoce senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 
60-80 % populace víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě 
hlukové zátěže. Při působení hluku zde však kromě senzitivity a fyzikálních vlastností 
hluku velmi záleží i na řadě dalších neakustických faktorů sociální, psychologické nebo 
ekonomické povahy. To vede k různým výsledkům studií, které prokazují u stejných 
hladin hluku různého původu rozdílný efekt u exponované populace a naopak rozdílné 
výsledky při stejných zdrojích i hladinách hluku na různých lokalitách v různých 
zemích. Např. u obyvatel rodinných domů nastává srovnatelný stupeň obtěžování až 
při hladinách o cca 10 i více dB vyšších ve srovnání s obyvateli bytových domů [3].  
Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit, do jaké míry jej člověk může 
ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Menší rozmrzelost působí 
hluk, u něhož je předem známo, že bude trvat jen po určitou vymezenou dobu, 
např.hluk ze stavební činnosti. Příznivě působí i nabídka možnosti přestěhovat se po 
dobu provádění nejhlučnějších stavebních operací do hotelu.  
Závislost je i mezi nepříznivým prožíváním hluku a délkou pobytu v hlučném prostředí. 
Rozmrzelost může vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se 
prohlubuje a fixuje. Kromě toho však může být významně ovlivněna zdravotním 
stavem.  
U obyvatel okolí letišť je známým přitěžujícím prvkem obava ze zřícení letadla na 
obydlí. Specifickým problémem může být hluk z helikoptér, který se liší od letadel 
charakteristickým hlukem rotoru a skutečností, že letí pomaleji, krouží nad zemí a  jsou 
tudíž slyšet delší dobu. Ve srovnání s hlukem z civilního leteckého provozu byl při 
stejné ekvivalentní hladině akustického tlaku zjištěn podstatně vyšší stupeň 
obtěžování způsobovaný  hlukem s velkým gradientem růstu akustického tlaku z nízko 
letících vojenských letadel.   
Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých 
projevů, jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice. 
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Obecně se ovšem odhaduje, že na stížnostech a peticích se účastní pouze 5-10 % 
obyvatel skutečně hlukově exponovaných. 
Vysoké hodnoty hluku  vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u 
predisponovaných jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu 
k pomoci. Svoji úlohu zde hraje i zhoršená verbální komunikace, výsledky studií 
ukazují, že je více snížena ochota ke slovní pomoci než k pomoci fyzické.  
Epidemiologické studie prokazují, že stejná úroveň hlukové expozice z průmyslových 
zdrojů nebo různých typů dopravy vede k rozdílnému stupni obtěžování exponované 
populace. Intenzivnější reakce obyvatel byly pozorovány vůči hluku doprovázenému 
vibracemi, hluku obsahujícímu nízké frekvenční složky a hluku impulsního charakteru. 
Nepříjemnější je též hluk s kolísavou intenzitou nebo obsahující tónové složky. 
Hodnocení obtěžujícího účinku kombinované expozice hluku z různých zdrojů je velmi 
obtížné a doposud k tomu s výjimkou hluku z různých typů dopravy neexistuje obecně 
přijatý model [1].  
Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí při svých aktivitách vážně 
obtěžováno ekvivalentní hladinou akustického tlaku A pod 55 dB, nebo mírně 
obtěžováno při LAeq pod 50 dB. Tam, kde je to možné, zejména při novém rozvoji 
území, by proto měla být limitující hladina hluku nižší, přičemž během večera a noci by 
hladina hluku měla být o 5 – 10 dB nižší nežli ve dne.  
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, 
probouzením, alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. 
Může docházet ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, 
vasokonstrikci, změnám dýchání. U rušení spánku hlukem se setkávají jak 
fyziologické, tak psychologické aspekty působení hluku. Efekt narušeného spánku se 
projevuje i následující den např. rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, 
bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně bylo prokázáno i zvýšení 
spotřeby sedativ a léků na spaní. Senzitivní skupinou populace jsou starší osoby, 
pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami a osoby s potížemi se 
spaním.  
K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky 
narušení spánku při ustáleném hluku v interiéru se dle různých autorů začínají 
objevovat od ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 27 – 30 dB. Subjektivní kvalita 
spánku nebyla zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu akustického 
tlaku A pro noc 40 dB.  
Při přerušovaném hluku roste rušení spánku s maximální hladinou hluku. I při nízké 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A již malý počet hlukových událostí s vyšší 
hladinou akustického tlaku ovlivňuje spánek. Význam zřejmě má i rozdíl mezi hladinou 
akustického tlaku pozadí a vlastní hlukové události a taktéž délka intervalu mezi 
dvěma hlukovými událostmi.  
Většina studií ukazuje nárůst procenta probuzení při hlukových událostech během noci 
v hodnotě SEL 55-60 dB (Sound Exposure Level - hladina hlukové expozice) uvnitř 
místnosti. U přeletů letadel jako hlukových událostí s efektivním trváním 10 – 
30s koresponduje hladina expozice hluku SEL  55-60 dB s hodnotou LAmax 45-50 dB. 
Počet 10 – 15 těchto hlukových událostí  během 8 hodin noční doby představuje 
ekvivalentní hladinu akustického tlaku LAeq,8h pouhých 20 – 25 dB. Změny spánkového 
rytmu byly prokázány při SEL hlukových událostí 35 dB, změny srdečního rytmu při 
SEL 40 dB [2]. 
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Citlivým ukazatelem narušení spánku vlivem hluku je zvýšení frekvence samovolných 
pohybů během spánku. Pro tento ukazatel, který dobře koreluje s dalšími ukazateli, 
jako je počet probuzení a subjektivní hodnocení kvality spánku, byly např. 
nizozemskými odborníky na základě publikovaných výsledků terénních studií v okolí 
letišť a posledních průzkumů v okolí letiště Shiphol odvozeny vztahy závislosti mezi 
nárůstem procenta 15 sekundových intervalů s pohyby ve spánku a hodnotami LAmax, 
SEL a noční 8hodinovou ekvivalentní hladinou akustického tlaku uvnitř místnosti.  
Podle těchto vztahů je možno předpokládat např.  při ekvivalentní hladině akustického 
tlaku uvnitř místnosti 35 dB pravděpodobnost zvýšení frekvence pohybů ve spánku od 
LAmax 32 dB. Při ještě nižších hodnotách LAeq mají efekt i ještě nižší hodnoty LAmax 
jednotlivých přeletů. Z těchto údajů vyplývá, že měření a vyjadřování hlukové expozice 
hluku z letecké dopravy ve formě ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
nekoresponduje s rušením spánku. Proto je třeba v těchto případech hodnotit i 
maximální hladinu akustického tlaku nebo SEL nejhlučnější hlukové události a počet 
těchto událostí.   
Nepříznivé ovlivnění nálady následující den bylo prokázáno při hodnotách hluku 
během spánku vně budov již pod 60 dB a předpokládá se, že k ovlivnění dochází i 
z hlediska výkonnosti.  
Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina akustického tlaku A neměla 
v okolí domů přesáhnout 45 dB, přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 
dB při průniku venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem. Maximální 
hodnoty jednotlivých hlukových událostí by pak neměly uvnitř místností přesáhnout 
LAmax = 45 dB, resp. 60 dB venku a počet těchto událostí ze všech zdrojů hluku by 
během noci neměl přesáhnout 10-15.  
Pro senzitivní osoby by pak tyto  hladiny akustického tlaku A a počet událostí měly být 
ještě nižší. K adaptaci obyvatel na rušení spánku hlukem nedochází v hlučných 
lokalitách ani po více letech. 
Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně 
v laboratorních podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivá na působení zvýšené 
hlučnosti je tvůrčí duševní práce a plnění úkolů spojených s nároky na paměť, 
soustředěnou a trvalou pozornost a komplikované analýzy. Rušivý účinek hluku je 
významný zejména při činnostech náročných na pracovní paměť, kdy je třeba část 
informací, jako jsou matematické operace a čtení, udržovat v krátkodobé paměti. 
Ve školách v okolí letišť byla v řadě studií u dětí chronicky exponovaných leteckému 
hluku při ekvivalentní hladině akustického tlaku A nad 70 dB měřené ve venkovním 
prostoru školy pozorována snížená schopnost motivace, nižší výkonnost při 
poznávacích úlohách a deficit v osvojení čtení a jazyka. Děti byly více roztržité a dělaly 
více chyb. Nepříznivý účinek byl větší u dětí s horšími školními výkony.  
Zdá se také, že pravděpodobnější je deficit v osvojení čtení u dětí chronicky 
exponovaných hluku doma i ve škole ve srovnání s dětmi pouze navštěvujícími školu 
v hlučném prostředí. Současně jsou u dětí z těchto škol v některých studiích uváděny i 
nálezy vyšší hladiny stresových hormonů a zvýšený krevní tlak naznačující zvýšenou 
tenzi sympatického nervového systému.     
Ovlivnění kardiovaskulárního systému bylo dle WHO prokázáno v řadě 
epidemiologických a klinických studií u populace (včetně dětí) žijící v hlučných 
oblastech kolem letišť, průmyslových závodů nebo hlučných komunikací. 
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Akutní hluková expozice aktivuje autonomní a hormonální systém a vede 
k přechodným změnám, jako je zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce. 
Předpokládá se, že po dlouhodobé expozici se u citlivých jedinců (v rámci exponované 
populace) mohou vyvinout trvalé následky, jako je hypertenze a ischemická choroba 
srdeční (dále jen „ICHS“). Pravděpodobně se zde současně uplatňuje i nedostatek 
hořčíku, který je vlivem expozice hluku uvolňován z buněk a vylučován z organismu a 
není u evropské populace dostatečně saturován příjmem z potravy. Deficit hladiny 
hořčíku v krvi může přispívat k vasokonstrikci a nedostatečnému prokrvení 
s následnou hypertenzí a srdeční ischemií.  
Všeobecným závěrem WHO ve zmíněném doporučení je, že pro letecký nebo 
dopravní hluk jsou kardiovaskulární účinky spojeny s dlouhodobou expozicí 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,24h v rozmezí 65 – 70 dB a více. Avšak 
tato asociace je slabá. Poněkud silnější je pro ICHS než pro hypertenzi. Nicméně i toto 
malé riziko je potencionálně závažné vzhledem k velkému počtu exponovaných osob 
[1]. 
Od vydání doporučení WHO bylo na téma vztahu expozice hluku a rizika 
kardiovaskulárních onemocnění publikováno několik souborných prací. V podstatě se 
shodují na dřívějších závěrech WHO. Statisticky významný vztah k riziku hypertenze je 
prokázán u profesionální expozice hluku a mírně zvýšené riziko prokazují studie u 
expozice hluku z letecké dopravy. U hluku z pozemní dopravy se na základě 
průřezových studií předpokládá, že může přispívat k prevalenci kardiovaskulárních 
onemocnění, avšak dosud tento vliv nelze považovat za dostatečně prokázaný [6,7]. 
Při interpretaci těchto závěrů je nezbytné mít na paměti, že hluk je s ohledem na 
individuální rozdíly v citlivosti v podstatě bezprahová noxa. U citlivých podskupin a 
jednotlivců je proto nutné nepříznivé účinky předpokládat i při hodnotách hluku ve  
venkovním prostoru významně nižších, nežli jsou úrovně expozice hodnocené 
z hlediska statistické významnosti pro celou populaci.  
Pozorování mnoha účinků hlukové expozice, jako jsou již zmíněné změny v hladině 
stresových hormonů, vliv na funkci imunitního systému a následně zvýšená frekvence 
infekcí, nebo snížená porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké 
hladině akustického tlaku A v době těhotenství, nejsou natolik průkazná a konzistentní, 
aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hluku.  
Možný vliv hluku na nitroděložní vývoj plodu se teoreticky vysvětluje prostřednictvím 
vasokonstrikce a tím sníženého prokrvení placenty spolu se zvýšenou kontraktilitou 
dělohy účinkem stresových hormonů. Ve studii z okolí letiště Shiphol se neprokázalo 
snížení porodní váhy novorozenců při hlukové expozici Ldn pod 62 dB. Riziko 
vrozených vývojových vad vyvolané leteckým hlukem v okolí letišť dostupná data 
vylučují [2].     
Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové 
expozice a projevů poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl 
být přímou příčinou duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich 
symptomů nebo urychlit rozvoj latentních duševních poruch.  
Studie z okolí letiště Heathrow naznačila asociaci s nárůstem procenta psychiatrických 
hospitalizací u populace žijící kolem letiště při vysoké expozici hluku Ldn nad 70 dB ve 
srovnání s oblastí exponovanou úrovni Ldn do 65 dB s poměrem prevalence 1,1. I když 
se tato studie nepovažuje za dostatečný důkaz, přesto ukazuje na možnost 
nepříznivých účinků hlukové expozice na duševní zdraví.  
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Je zřejmé, že vztah mezi pocity obtěžování hlukem, individuální citlivostí vůči působení 
hluku a nemocností na duševní choroby je komplexní a dosud nepříliš objasněný. 
Zvýšená citlivost vůči rušivým účinkům hluku může být indikátorem subklinické 
duševní poruchy. Za indikátor latentních duševních poruch nebo onemocnění u 
populace exponované hluku je považována spotřeba sedativ a prášků na spaní, jejíž 
zvýšení bylo pozorováno v některých studiích v okolí velkých letišť. Výsledky těchto 
studií však též nejsou zcela průkazné. Obecně se pro letecký hluk zdá být 
nejvýznamnějším subjektivně vnímaným účinkem narušení odpočinku, rekreace a 
sledování televize, zatímco např. u hluku ze silniční dopravy je jako dominantní 
vnímáno rušení při spánku.  
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si obecně musíme být vědomi nejistot, 
kterými je tento proces zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností 
fyzikálních parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou 
závažnost, tedy nebezpečnost hlukové události, a druhé vyplývají ze skutečnosti, že 
účinek hluku je variabilní nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně 
a historicky. V praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení 
hlukem v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost stanovených prahových hodnot 
nebo limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a 
naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých 
okolností představují tyto atypické reakce 5–20 % celého souboru [3].   
Z hlediska zvýšené citlivosti některých populačních skupin vůči nepříznivým 
zdravotním účinkům hluku bylo prokázáno, že lidé starší, nemocní a lidé s potížemi se 
spaním jsou zvýšeně citliví vůči narušení spánku hlukem. U lidí s narušeným spánkem 
v důsledku hluku je vyšší riziko ICHS a negativního účinku na psycho-sociální pohodu. 
Se zvýšeným rizikem výrazného obtěžování hlukem je nutné počítat u lidí senzitivních, 
lidí majících obavy z určitého zdroje hluku a lidí, kteří cítí, že nad danou hlukovou 
situací nemají možnost kontroly [2].   
V obydlích je kritickým účinkem hluku rušení spánku, obtěžování a zhoršená 
komunikace řečí. Ve školách a předškolních zařízeních je kritickým účinkem hluku 
rušení komunikace řečí a  snížení pozornosti a motivace při získávání informací a 
osvojování řeči a čtení. Ve třídách by bazální hladina akustického tlaku neměla 
přesáhnout 35 dB LAeq, na venkovních hřištích by hluk z externích zdrojů neměl 
přesáhnout 55 dB LAeq.  Vztah mezi  hlukem a jeho účinkem na člověk je velmi 
komplexní a složitý a všechny faktory a charakteristiky hluku, které zde působí, nejsou 
dosud dostatečně objasněné.  
V obecné rovině ze závěrů WHO vyplývá, že v obydlích je kritickým účinkem hluku 
rušení spánku, obtěžování a zhoršená komunikace řečí. Noční ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A by z hlediska rušení spánku neměla přesáhnout 45 dB LAeq, denní 
pak hodnotu 55 dB LAeq, měřeno 1 m před fasádou [1].  
Charakterizace nebezpečnosti hluku - vztahy expozice a účinku hluku 
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně 
vycházet z prahových hodnot hlukové expozice z venkovního prostoru pro ty 
nepříznivé účinky hluku, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto 
hodnoty vycházejí z výsledků epidemiologických studií a je možné je vztáhnout k větší 
části populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku.  
S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti je tedy třeba předpokládat možnost těchto 
účinků u citlivější části populace i při hladinách hluku nižších. Prahové hodnoty 
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prokázaných účinků hluku odstupňované po 5 dB ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku A jsou znázorněny v následujících tabulkách: 

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – denní doba (LAeq, 6-22 h ) 
[dB] Nepříznivý účinek 

< 50  50-55  55-60 60-65  65-70  70+ 
Sluchové postižení ¤        
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí        
Ischemická choroba srdeční        
Zhoršená komunikace řečí       
Silné obtěžování       
Mírné obtěžování       

¤ přímá expozice hluku v interiéru  

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice – noční doba (LAeq, 22-6 h)  
[dB]   Nepříznivý účinek  

35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60+ 
Zhoršená nálada a výkonnost následující den        
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku       
Zvýšené užívání sedativ       
Obtěžování hlukem        

Při kvantitativní charakterizaci rizika hluku je možné využít vztahy expozice a účinku 
vycházející z meta-analýzy zahraničních epidemiologických studií a doporučené 
v zemích EU, které uvádí i aktualizovaný autorizační návod SZÚ.   
Miedema a Oudshoorn publikovali v roce 2001 model obtěžování hlukem, který 
vychází z analýzy výsledků většího počtu terénních studií, provedených v Evropě, 
Austrálii, Japonsku a Severní Americe, a odstraňuje některé nedostatky předchozích 
prací. Uvádí vztah mezi hlukovou expozicí v Ldn

2 nebo Ldvn
3 v rozmezí 45 – 75 dB a 

procentem obyvatel, u kterých lze očekávat pocity obtěžování (ve třech stupních škály 
intenzity obtěžování), a to zvlášť pro hluk z letecké, silniční a železniční dopravy.   
Hlavním účelem těchto vztahů je možnost predikce počtu obtěžovaných osob 
v závislosti na intenzitě hlukové expozice u běžné průměrně citlivé populace a 
v současné době jsou doporučeny pro hodnocení obtěžování obyvatel hlukem 
v zemích EU [9,10,11]. Potvrzují známou zkušenost, že letecký hluk má výraznější 
obtěžující účinek nežli hluk ze silniční  dopravy a hluk ze silniční dopravy má 
výraznější účinek nežli hluk z dopravy železniční. 
Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro tři úrovně obtěžování vztažené 
k teoretické 100 stupňové škále intenzity obtěžování. První úroveň LA (Little Annoyed) 
zahrnuje procento osob obtěžovaných od 28. stupně škály 0 – 100, tedy přinejmenším 
„mírně obtěžovaných“. Druhá úroveň A (Annoyed) se týká obtěžování od 50 stupně 
škály a třetí úroveň HA (Highly Annoyed) zahrnuje osoby s výraznými pocity 
obtěžování od 72. stupně stostupňové škály intenzity obtěžování.  
Vztahy pro obtěžování hlukem z letecké dopravy:  

( ) ( ) ( )32912,13210836,23210741,5% 2234 −⋅+−⋅⋅+−⋅⋅−= −−
dndndn LLLLA  

( ) ( ) ( )37346,13710511,13710460,1% 2235 −⋅+−⋅⋅+−⋅⋅= −−
dndndn LLLA  

( ) ( ) ( )42342,04210081,44210395,1% 2234 −⋅+−⋅⋅+−⋅⋅−= −−
dndndn LLLHA  

Vztahy pro obtěžování hlukem ze silniční dopravy:  

                                            
2 Ldn (day-night level) - ekvivalentní hladina akustického tlaku A za 24 hodin se zvýšením noční hladiny 
akustického tlaku (22-7h) o 10 dB 
3Ldvn (day-evening-night level) - ekvivalentní hladina akustického tlaku A za 24 hodin se zvýšením 
večerní hladiny akustického tlaku o 5 dB a noční hladiny o 10 dB.  
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( ) ( ) ( )32723,03210379,53210188,6% 2234 −⋅+−⋅⋅+−⋅⋅−= −−
dndndn LLLLA  

( ) ( ) ( )37566,03710079,23710732,1% 2234 −⋅+−⋅⋅+−⋅⋅= −−
dndndn LLLA  

( ) ( ) ( )42538,04210523,14210994,9% 2234 −⋅+−⋅⋅−−⋅⋅= −−
dndndn LLLHA  

Pro subjektivní rušení spánku jsou vztahy odvozené pro expozici vyjádřenou v Lnight
4 

v rozmezí 40 – 70 dB. Vycházejí ze statistického zpracování obsáhlé databáze 
výsledků z 12 terénních studií z různých zemí a představují vztahy mezi noční 
hlukovou expozicí z letecké, automobilové a železniční dopravy a procentem osob 
udávajících při dotazníkovém šetření zhoršenou kvalitu spánku pro tři úrovně intenzity 
rušení spánku. Vyjadřují závislost udávaného rušení spánku na hlukové expozici bez 
vlivu jiných faktorů.  
Nejvyšší mírou nejistoty jsou zatíženy vztahy pro letecký hluk, kde byly v jednotlivých 
studiích zjištěny největší rozdíly. Jsou vysvětlitelné rozdílným časovým snímkem 
hlukových událostí u různých letišť, různou mírou protihlukové izolace objektů, 
rozdílnou formulací otázek v dotaznících apod.   
Stejně jako u vztahů pro obtěžování hlukem jsou pro rušení hlukem ve spánku 
odvozeny tři stupně rušivého účinku vztažené k teoretické 100 stupňové škále intenzity 
rušivého účinku a sice LSD (Lowly Slep Disturbed) od 28. stupně škály (tedy 
přinejmenším „mírně rušení“), SD (Slep Disturbed) pro rušení od 50 stupně škály 
intenzity a HSD (Highly Slep Disturbed) pro vysoký stupeň rušení od 72.bodu 
stostupňové škály intenzity rušení [12].   
Na letišti Pardubice se noční letecký provoz nepředpokládá, takže použití těchto 
vztahů je bezpředmětné. U silniční dopravy lze procento obyvatel rušených ve spánku 
předpovědět podle těchto rovnic:   

( )2
nightnight L0,0108L0,168,4%LSD ⋅+⋅−−=  

( )2
nightnight L0,01670L0,8513,8%SD ⋅+⋅−=  

( )2
nightnight L0,01486L1,0520,8%HSD ⋅+⋅−=  

Jedním z indikátorů účinku hluku na zdraví, doporučených pracovní skupinou WHO 
v roce 2003, je výpočet atributivního rizika kardiovaskulární nemocnosti a úmrtnosti. 
Relativně jednoduchý postup pro velmi hrubý odhad u expozice hluku z pozemní 
dopravy (silniční a železniční) vychází z relativního rizika RR = 1,2 pro ICHS při 
expozici Ldvn > 65 dB. Bližší postup je popsán ve zmíněné zprávě. Vyžaduje znalost 
počtu exponovaných osob a prevalence/incidence onemocnění ICHS v dané populaci 
[7].  
Podrobnější vyhodnocení umožňuje postup, který aplikuje relativní riziko RR5 dB = 1,03 
(0,99-1,09) pro infarkt myokardu a RR5 dB = 1,09 (1,05-1,13) pro ICHS   (při zvýšení 
LAeq, 6-22 hod o 5 dB v rozmezí 51 – 80 dB), odvozené na základě meta-analýzy 
epidemiologických studií (van Kempen et al., 2002) [8].  
Pro expozici hluku z letecké dopravy (zvýšení LAeq, 7-19 hod o 5 dB  v rozmezí 55 – 72 
dB) bylo na základě meta-analýzy epidemiologických studií, (van Kempen et al., 2002) 
odvozeno relativní riziko RR5 dB = 1,26 (1.14-1.39) pro hypertenzi [8].  
 
                                            
4Lnight – dlouhodobá ekvivalentní hladina akustického tlaku A v časovém úseku 8 hodin v noci na nejvíce 
exponované fasádě domu. 
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Hodnocení expozice a charakterizace rizika hluku  
Hluk z leteckého provozu  
Podkladem k hodnocení expozice obyvatel okolí letiště v Pardubicích hlukem 
z leteckého provozu je akustická studie, která dokládá hlukovou zátěž ve formě 
mapového výstupu se zakreslenými izofonami ekvivalentních hladin akustického tlaku 
v denní době 6.00 – 22.00 hodin. V noční době bude letiště pro běžný provoz 
uzavřeno.   
Výpočtem akustické studie je doloženo, že realizací záměru dostavby civilního areálu 
letiště se díky postupnému omezování nynějšího vojenského leteckého provozu 
současná akustická situace okolí letiště nezhorší, naopak by mělo dojít k mírnému 
zlepšení. Pouze v teoretické variantě (která není předmětem předkládaného oznámení 
záměru) při které by bylo dosaženo provozní maximum civilní složky leteckého 
provozu 600 000 cestujících/rok, by došlo k mírnému zvýšení vůči současné hlukové 
zátěži okolí letiště cca a to cca o 1,5 – 2 dB.  
V souladu s platnou metodikou je podkladem výpočtu charakteristický letový den, tedy 
den s průměrným počtem vzletů a přistání za období šesti po sobě následujících 
měsíců v letním období. Jde tedy o výpočet průměrného stavu, nikoliv krátkodobé 
situace v jednotlivých dnech. Nejistota výpočtu je stanovena v rozmezí ± 2,5 dB.     
Počet vzletů a přistání civilních a vojenských letadel v charakteristickém letovém dni je 
za současného stavu (rok 2006) 74, v cílovém stavu roku 2012 se má snížit na 70. Za 
teoretického stavu při provozním maximu by se zvýšil na 96. Podstatné je, že ve všech 
hodnocených variantách je počet pohybů letadel v noční době < 1.  
Z hlediska denní hlukové expozice obyvatel spadají intravilány nejbližších obcí a 
městských částí Pardubic nejvýše do hlukové zóny LAeq, D z leteckého provozu 50 – 55 
dB, což znamená, že zde bude s velkou rezervou prokazatelně dodržen hygienický 
limit 60 dB.  
V uvedené zóně 50 – 55 dB nebo na jejím vnějším okraji leží za současného stavu 
jižní a jihozápadní část Starých Čívic, jižní okraj Nových Jesenčan a Jesničánek a část 
Nemošic. Ve výhledovém stavu roku 2012 se tento stav prakticky nezmění.  
Za teoreticky nejnepříznivější situace při provozním maximu 600 000 cestujících/rok by 
se rozsah zástavby uvedených sídel spadající do této hlukové zóny mírně rozšířil a 
zahrnul i část obce Mnětice.  Část Starých Čívic s cca 60 obyvateli by se ocitla ve 
vnější části hlukové zóny 55 – 60 dB.  
Vypočtenou hodnotu současné hlukové zátěže nejbližší obytné zástavby v okolí letiště 
potvrzuje i výsledek provedeného měření na měřícím místě MM1 (ulice Ke Splávku) 
v Pardubicích – Popkovicích, kde byla zjištěna ekvivalentní hladina akustického tlaku 
v denní době 56,2 dB, resp. 40,3 dB  v noční době. Z rozdílu těchto naměřených 
hodnot vůči modelovanému vlivu hluku pouze ze současné silniční dopravy (44,9 dB, 
resp. 38,0 dB) vyplývá, že tato část zástavby je v denní době ovlivněna především 
hlukem stávajícího leteckého provozu.   
K hodnocení zdravotního rizika hluku z leteckého provozu s použitím doporučených 
vztahů expozice a účinku k obtěžování slouží hlukové deskriptory Ldn a Lnight. V daném 
případě, kdy se noční provoz letiště nepředpokládá, nelze tyto vztahy použít. 
Z hlediska charakterizace hluku z leteckého provozu je proto možné jen konstatovat, 
že hodnoty denní hlukové zátěže do 55 dB ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
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nepřesahují prahovou hodnotu hluku pro významné obtěžování pro průměrně citlivou 
populaci a nepředstavují riziko zvýšeného výskytu kardiovaskulárních onemocnění. 
Samostatný výpočet byl v akustické studii proveden pro hluk z pozemních operací 
letadel, jako jsou motorové zkoušky a chod pomocných energetických jednotek. 
Kritickou lokalitou z hlediska expozice hluku z těchto zdrojů je jižní okraj Popkovic, 
vzdálený asi 250 m.  
Hluk zde bude odstíněn letištními objekty a podle výpočtu by se měl pohybovat 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku v denní době 46 – 48 dB, resp. při dosažení 
provozního maxima by se měl blížit limitu 50 dB.  Hodnoty hluku do 50 dB v denní 
době nepřesahují prahovou úroveň obtěžování pro průměrně citlivou populaci. Šíření 
tohoto hluku je navíc možné omezit technickými prostředky (protihluková bariera). 
Hluk z pozemní obslužné dopravy a stacionárních zdrojů   
Podkladem k hodnocení expozice obyvatel okolí letiště v Pardubicích hluku z pozemní 
dopravy je akustická studie, která hodnotí hlukovou zátěž v zájmovém území okolí 
letiště ve třech variantách pro současný stav (varianta 1), cílový stav záměru při 
kapacitě odbavení 250 000 cestujících/rok (varianta 2) a stav při provozním maximu 
600 000 cestujících/rok (varianta 3). Samostatně je posouzen vliv stacionárních zdrojů 
nového terminálu letiště.  
Zájmovou oblastí je zástavba městské části Pardubice - Popkovice a Staré Čívice. 
Převažující zástavbou zde jsou RD obklopující komunikaci I/2. Výstupem studie jsou 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní a noční době ve výpočtových bodech 
před fasádou vybraných RD. Podkladem výpočtu jsou intenzity silniční dopravy, 
uvedené ve zprávě „Posouzení dopadů rozvojových záměrů letiště Pardubice na 
komunikační síť města Pardubice, zpracované firmou DHV CR, spol. s.r.o. Výpočtový 
model byl kalibrován na základě měření hluku  a nejistota výpočtu je stanovena 
v rozmezí ± 2,0 dB.     
Výsledky prokazují současnou vysokou hlukovou zátěž zástavby RD situované u 
komunikace I/2, kde v některých výpočtových bodech dochází převážně v noční době 
k překročení hygienického limitu (70/60 dB – stará hluková zátěž z dopravy). Vlivem 
obslužné dopravy záměru při odbavení 250 000 cestujících/rok dochází 
k významnějšímu nárůstu hlukové zátěže pouze v zástavbě situované severně 
v blízkosti uvažovaného terminálu. K ochraně této zástavby je proto navržena 
protihluková stěna.  
Při nejhorším možném stavu naplnění teoretické kapacity terminálu 600 000 
cestujících/rok by byla nutná stavba další protihlukové stěny k ochraně zástavby RD 
v ulici Pražská, severovýchodně od terminálu.  
Zástavba nacházející se v oblasti Pardubice - Popkovice a Staré Čívice v okolí 
komunikace I/2 nebude obslužnou dopravou letiště významně ovlivněna, zvýšení 
hluku se zde pohybuje nejvýše v zanedbatelné úrovni desetin dB ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku.  
V následující tabulce je pro orientaci uveden výsledek výpočtu procenta obtěžovaných 
a rušených obyvatel hlukem pro výpočtové body akustické studie v bezprostředně 
dotčené lokalitě Pardubice – Popkovice ve variantách 1 a 2 (při zohlednění efektu 
navržené protihlukové stěny). Pro srovnání byl výpočet proveden i pro hodnotu 
hygienického limitu hluku z dopravy po hlavních komunikacích (70/60 dB – stará 
hluková zátěž z dopravy).   
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Pardubice – Popkovice  
Riziko hluku (podle vztahů pro hluk ze silniční dopravy, doporučených v EU)     

  Procento obyvatel obtěžovaných hlukem Procento obyvatel rušených  hlukem ve spánku  
 Výpočtový bod     %LA %A %HA %LSD %SD %HSD 

 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 
MM1 22,4 28,3 8,8 12,1 2,8 4,2 14,9 18,0 6,3 7,9 2,5 3,0 
MM2  51,1 50,0 28,0 27,0 11,6 11,1 30,2 29,2 15,5 14,8 6,8 6,4 

A 20,3 26,4 7,6 11,0 2,3 3,7 13,8 17,2 5,8 7,4 2,4 2,9 
B 23,2 22,0 9,2 8,5 3,0 2,7 16,8 14,5 7,2 6,1 2,8 2,5 
C 27,7 25,8 11,7 10,7 4,0 3,6 17,6 16,4 7,7 7,1 3,0 2,7 
D 42,7 39,8 21,5 19,4 8,2 7,3 25,5 23,6 12,3 11,1 5,1 4,5 
E  74,8 70,8 51,9 47,0 28,7 24,7 45,3 41,9 27,2 24,3 14,0 12,2 
F 77,2 73,7 55,1 50,6 31,6 27,6 47,2 44,0 28,7 26,0 15,1 13,3 
G 78,4 74,6 56,8 51,6 33,1 28,5 48,1 44,6 29,5 26,5 15,6 13,6 
H 76,4 72,7 54,0 49,3 30,6 26,5 46,6 43,2 28,2 25,4 14,7 12,9 

CH 76,2 72,5 53,8 49,1 30,4 26,3 46,4 43,1 28,1 25,3 14,6 12,8 
I 70,3 66,2 46,5 42,0 24,3 20,7 42,2 38,8 24,6 21,9 12,4 10,6 
J 78,6 74,3 57,1 51,4 33,3 28,3 48,3 43,8 29,6 25,9 15,7 13,2 
K 63,6 59,5 39,2 35,3 18,7 16,1 37,7 34,6 21,0 18,7 10,1 8,7 
L 39,6 29,1 19,3 12,6 7,2 4,4 26,5 18,3 13,0 8,0 5,4 3,1 
M 25,8 27,0 10,7 11,4 3,6 3,9 16,6 17,3 7,2 7,5 2,8 2,9 
N 35,8 24,6 16,8 10,0 6,1 3,3 24,3 15,8 11,6 6,8 4,7 2,6 
O 67,3 64,0 43,2 39,7 21,6 19,1 40,1 37,5 22,9 20,9 11,3 10,0 

Hygienický limit 71,2 71,2 47,5 47,5 25,1 25,1 40,1 40,1 22,9 22,9 11,3 11,3 
   Vysvětlivky:    LA - přinejmenším mírně obtěžovaní      LSD - přinejmenším mírně rušení                              
                          A - přinejmenším středně obtěžovaní     SD - přinejmenším středně rušení ve spánku 
                          HA - vysoce obtěžovaní                          HSD - vysoce rušení ve spánku  

V tabulce jsou zvýrazněny výsledky u bodů, ve kterých dojde vlivem realizace záměru 
ke zvýšení hlukové zátěže z obslužné dopravy. Z výsledků výpočtu je zjevný relativně 
významný podíl obyvatel obtěžovaných a rušených hlukem z dopravy za současného 
stavu a kompromisní charakter platného hlukového limitu při použití korekce pro hluk 
pro starou hlukovou zátěž. Současně je však zřejmé, že vlivem obslužné dopravy po 
realizaci záměru za předpokladu výstavby protihlukové stěny nedojde ani u obyvatel 
nejvíce dotčené zástavby v nejbližším okolí letiště k významnému zvýšení obtěžujících 
účinků hluku z dopravy.  Hluková expozice ze stacionárních zdrojů hluku (kondenzační 
a větrací jednotky, nasávání a výduchy vzduchotechniky a komíny kotelny) budovy 
terminálu a dalších plánovaných objektů se ve výpočtových bodech u nejbližší 
zástavby pohybuje v rozmezí cca 28 – 33 dB ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Je 
tedy spolehlivě pod prahovou úrovní obtěžování i v noční době.  

RIZIKO IMISÍ     
Rozptylová studie hodnotí předpokládaný imisní příspěvek související s provozem 
nového terminálu letiště pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, suspendované 
částice PM10, benzen a benzo(a)pyren. Tím je plně pokryt výběr hlavních škodlivin 
z posuzovaných emisních zdrojů, kterými jsou pohyby letadel na ploše letiště, 
související obslužná automobilová doprava, parkování vozidel a kotelny na zemní 
plyn. Výpočet je proveden ve třech variantách pro současný stav (varianta 1), cílový 
stav záměru při kapacitě odbavení 250 000 cestujících/rok (varianta 2) a stav při 
provozním maximu 600 000 cestujících/rok (varianta 3). Výstupem studie jsou imisní 
koncentrace hodnocených látek ve výpočtových bodech pravidelné sítě a v 8 bodech, 
zohledňujících vybranou obytnou zástavbu ve středu nejbližších obcí. Vypočtené 
hraniční hodnoty imisních koncentrací v µg/m3 ve výpočtových bodech pravidelné sítě 
a v bodech mimo síť u objektů obytné zástavby ve středu okolních obcí jsou uvedeny 
v tabulce v příslušné části předkládaného oznámení. Z této tabulky taktéž vychází dále 
provedené vyhodnocení. 
Jako stávající imisní pozadí zájmové oblasti záměru jsou použity výsledky měření za 
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rok 2006 na monitorovacích stanicích ČHMÚ v Pardubicích, z nichž nejblíže zájmové 
oblasti je stanice č. 1465 Pardubice – Dukla, která je charakterizována jako pozaďová 
městská stanice s reprezentativností 0,5 - 4 km.  
Riziko imisí oxidu dusičitého    
Oxid dusičitý je ze zdravotního hlediska nejvýznamnějším oxidem dusíku. Jeho 
význam  je dán nejen přímými účinky na zdraví, ale i významnou úlohou při 
sekundárním vzniku dalších škodlivých polutantů v ovzduší, jako jsou ozón a jemná 
frakce pevných částic. Hlavními antropogenními zdroji oxidů dusíku jsou emise ze 
spalování fosilních paliv, ať již ve stacionárních zařízeních při vytápění a získávání 
energie nebo v motorech dopravních prostředků. Ve většině případů je emitován oxid 
dusnatý, který je ve vnějším ovzduší rychle oxidován na oxid dusičitý.   
Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny i ve vnitřním ovzduší budov, kde jsou 
hlavním  zdrojem plynové sporáky a topení bez přímého odtahu a kouření a kde 
mohou být dosahovány koncentrace významně vyšší, nežli ve vnějším prostředí.   
Oxid dusičitý je při inhalaci vzhledem k omezené rozpustnosti ve vodě jen zčásti 
zadržen v horních cestách dýchacích a proniká až do plicní periferie. U pokusných 
zvířat vyvolává při vyšší koncentraci poškození plicní tkáně a snížení její odolnosti vůči 
infekci. Dosud však není objasněno, do jaké míry je možné tyto účinky vztahovat na 
obvyklou úroveň expozice u lidí. Při klinických studiích u dobrovolníků se akutní účinky 
v podobě ovlivnění plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest u zdravých osob 
projevují až při vysoké koncentraci NO2 nad 1880 µg/m3. Podstatně citlivější jsou 
osoby s chronickou obstrukční chorobou plic, chronickou bronchitidou a zejména 
astmatici. Ovlivnění plicních funkcí bylo u astmatiků opakovaně popsáno při 
krátkodobé expozici 560 µg/m3. Zvýšení reaktivity dýchacích cest na jiné podněty 
indikují výsledky studií při úrovni expozice NO2 nad 200 µg/m3. WHO proto doporučuje 
z hlediska prevence akutních účinků jako limitní koncentraci NO2  ve venkovním 
ovzduší hodnotu 200 µg/m3, kterou lze použít i jako referenční koncentraci. Při 
poloviční krátkodobé koncentraci 100 µg/m3 nebyly nepříznivé účinky zjištěny v žádné 
z klinických studií.  
Nejvyšší naměřená hodinová koncentrace NO2 na měřící stanici ČHMÚ č. 1465 
Pardubice – Dukla v roce 2006 byla 103 µg/m3. Současný vliv provozu letiště je 
v tomto stávajícím pozadí zájmového území zahrnut.  
Ve výhledovém stavu ve variantě 250 000 odbavených cestujících, který je předmětem 
předkládaného oznámení, se příspěvky k hodinovému aritmetickému průměru 
pohybují maximálně do 16,23 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 6,93 µg.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť. Ve srovnání se současným stavem se tedy imisní vliv provozu letiště 
snižuje. Zdravotní riziko akutních účinků imisních koncentrací NO2 však ani za 
současného stavu nehrozí.  
U epidemiologických studií expozice ve vnějším i vnitřním ovzduší nelze spolehlivě 
odlišit, zda jsou zjištěné účinky vyvolány přímo toxickým účinkem NO2, nebo jinými 
souběžně působícími složkami imisí, zejména jemnou frakcí částic, taktéž pocházející 
ze spalovacích procesů. Nicméně nové poznatky vedou ke zvýšené pozornosti 
věnované zdravotním účinkům působení směsí škodlivin obsahujících oxid dusičitý 
v běžně nalézaných koncentracích v městských oblastech nebo vnitřním prostředí.  
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WHO v minulosti stanovila doporučenou hodnotu 40 µg/m3 průměrné roční 
koncentrace k prevenci dlouhodobých účinků plynného NO2 na základě studií 
z vnitřního prostředí v budovách a rizika respiračních obtíží u dětí.  
Současné poznatky podporují názor, že pro dlouhodobou imisní zátěž NO2 jako 
ukazatele směsi imisí ze spalovacích procesů by měla být doporučená limitní 
koncentrace nižší. K revizi této doporučené koncentrace však podle WHO dosud 
nebyly v dostupné vědecké literatuře shromážděny dostatečné podklady [16].        
Příspěvky provozu letiště k ročnímu aritmetickému průměru NO2 se ve výhledovém 
stavu ve variantě 250 000 odbavených cestujících, který je předmětem předkládaného 
oznámení, vůči současnému stavu snižují a nepřesáhnou ve výpočtové síti 0,58µg.m-3, 
u bodů mimo výpočtovou síť se tyto příspěvky pohybují do 0,38 µg.m-3. Ke zvýšení 
příspěvků vůči současnému stavu by došlo teprve ve variantě provozního maxima 
(600 000 odbavených cestujících), která však která není předmětem předkládaného 
oznámení. Avšak i v této variantě by provoz letiště významně neovlivnil celkovou 
imisní situaci zájmového území (podle výsledků měřících stanic cca 20 µg.m-3 
průměrné roční koncentrace NO2), neboť příspěvky provozu letiště k ročnímu 
aritmetickému průměru ve výpočtové síti by nepřesáhly 1,12 µg.m-3 a u bodů mimo 
výpočtovou síť by se pohybovaly do 0,74 µg.m-3.  
Při charakterizaci rizika chronických účinků imisí oxidu dusičitého je u nás zažitým 
postupem hodnotit riziko respirační nemocnosti u dětí, jakožto zvláště citlivé části 
populace, s použitím vztahů z některých starších epidemiologických studií. Tyto vztahy 
jsou statisticky upraveny extrapolací až k nulové expozici, takže umožňují teoreticky 
hodnotit účinky i nízké úrovně expozice. Současný názor expertů WHO je však takový, 
že pro samotné riziko imisí NO2 neexistují spolehlivé vztahy expozice a účinku a 
vhodnější je komplexní hodnocení rizika na základě vztahů pro suspendované částice, 
ve kterých je zahrnut i vliv dalších komponent znečištěného ovzduší.  
Riziko imisí suspendovaných částic PM10    
Na rozdíl od plynných látek nemají pevné částice specifické složení, nýbrž představují 
komplexní směs různých komponent s odlišnými chemickými a fyzikálními vlastnostmi. 
I když je z hlediska zdravotních účinků specifickému složení částic věnována velká 
pozornost, základní klasifikace stále ještě zohledňuje velikost částic, která je 
rozhodující pro jejich průnik a depozici v dýchacím traktu. Nejčastěji sledovaná je 
frakce PM10 s průměrem do 10 µm, která při vdechování proniká do dýchacího traktu a 
které se přisuzují hlavní zdravotní účinky. PM10  zahrnuje jak hrubší frakci v rozmezí 
2,5 µm – 10 µm, tak jemnou frakci PM2,5 s průměrem do 2,5 µm,  pronikající až do 
plicních sklípků. Poměr obou frakcí je proměnlivý podle místních podmínek.   
Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový 
faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví.  Z hlediska původu, složení i chování 
se jednotlivé velikostní frakce částic významně liší.  
Hrubší částice vznikají nekontrolovaným spalováním, mechanickým rozpadem 
zemského povrchu, při demolicích, dopravě na neupravených komunikacích a 
sekundárním vířením prachu. V oblastech s intenzivní dopravou je významným 
zdrojem hrubší frakce pevných částic otěr  pneumatik, brzdových obložení a povrchu 
vozovek, tedy emise nepocházející přímo z výfukových plynů. Významný je zde i podíl 
bioaerosolu (pylová zrna, spory, fragmenty plísní a bakterií). Hrubší částice podléhají 
rychlé sedimentaci během minut až hodin s přenosem řádově do kilometrových 
vzdáleností.   
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Jemné částice kromě přímé emise ze spalovacích procesů včetně dopravy typicky 
vznikají sekundárně koagulací ultrajemných částic nebo reakcemi plynných škodlivin 
v ovzduší. Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu organických 
sloučenin s možnými mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též 
obsahovat těžké kovy, z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek. V ovzduší 
jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol, který 
může být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém 
území a stírání rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice 
obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.   
Suspendované částice PM10 vznikají i ve vnitřním prostředí v budovách, významným 
zdrojem je kouření.   
Akutní účinky suspendovaných částic ve znečištěném ovzduší zahrnují především 
dráždění a zánětlivou reakci sliznice dýchacích cest, ovlivnění řasinkového epitelu 
horních dýchacích cest, zvýšenou sekreci hlenu v průduškách a snížení samočistící 
funkce a obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím vznikají vhodné podmínky pro rozvoj 
virových a bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný přechod recidivujících 
akutních zánětlivých změn do chronické fáze. Tento proces je ovšem současně 
podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory.   
Poznatky o zdravotních účincích pevného aerosolu dnes vycházejí především 
z výsledků  epidemiologických studií z posledních 10 let, které ukazují na ovlivnění 
nemocnosti a úmrtnosti již při velmi nízké úrovni expozice, přičemž není možné jasně 
určit prahovou koncentraci, která by byla bez účinku. Je také zřejmé, že vhodnějším 
ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke zdraví jsou jemnější frakce.  
Prokázanými účinky krátkodobé expozice výkyvům imisních koncentrací je přechodné 
zvýšení respiračních a kardiovaskulárních potíží, vyšší počet akutních hospitalizací, 
vyšší spotřeba léků a zvýšení úmrtnosti. Postižena je především citlivá část populace, 
tedy především lidé s vážnými nemocemi srdečně-cévního systému a plic, starší lidé a 
kojenci. Účinky jsou pozorovány během a několik dní po epizodě výrazného zvýšení 
denní imisní koncentrace.  
Jako kvantitativní vztah akutní expozice a účinku uvádí WHO po vyhodnocení 
epidemiologických studií v aktualizovaném doporučení pro kvalitu ovzduší v roce 2005 
denní zvýšení celkové úmrtnosti zhruba o 0,5 % při nárůstu 24hodinové průměrné 
koncentrace PM10 o 10 µg/m3 nad 50 µg/m3. Hodnotu 50 µg/m3 (jako 99.percentil, tedy 
4 nejvyšší hodnotu v roce) WHO doporučuje jako limit průměrné 24hodinové  
koncentrace, která by měla sloužit k prevenci výskytu imisních výkyvů, vedoucích 
k podstatnému zvýšení nemocnosti a úmrtnosti. Nepředstavuje ovšem plnou ochranu 
pro celou populaci [16].     
Studie věnované dlouhodobým chronickým účinkům pevných částic v ovzduší 
prokazují účinky ještě závažnější především v podobě ovlivnění nemocnosti a 
úmrtnosti na onemocnění respiračního a kardiovaskulárního systému. Riziko zde 
narůstá s expozicí a projevuje se i při velmi nízkých koncentracích nedaleko nad 
přírodním pozadím, které se v USA a západní Evropě odhaduje na 3 – 5 µg/m3 PM2,5.       
Zvýšení průměrné roční koncentrace PM2,5 o 10 µg/m3 zvyšuje podle výsledků 
největších epidemiologických kohortových studií celkovou úmrtnost exponované 
populace o 6 %.  
WHO stanovila v roce 2005 v aktualizovaném doporučení pro kvalitu ovzduší limitní 
roční průměrnou koncentraci PM10 hodnotu 20 µg/m3. Jedná se o nejnižší úroveň 
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expozice, při které se s více než 95% mírou spolehlivosti zvyšuje úmrtnost v závislosti 
na imisní zátěži suspendovanými částicemi v ovzduší. WHO zde vychází z americké 
studie  sledující imise PM2,5 a k přepočtu je použit poměr PM2,5/PM10 0,5. Opět je 
ovšem konstatováno, že se nejedná o prahovou úroveň expozice a doporučený limit 
neznamená plnou ochranu veškeré populace před nepříznivými účinky 
suspendovaných částic [16]. 
Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní 
hodnoty PM10 50 µg/m3 pro průměrnou 24hodinovou koncentraci a 40 µg/m3 pro 
průměrnou roční  koncentraci, která se původně v druhé etapě od roku 2010 měla 
snížit na 20 µg/m3. Tyto limitní hodnoty byly přijaty i v ČR. Od snížení imisního limitu 
pro roční průměrnou koncentraci PM10 na 20 µg/m3 se upustilo a uvažuje se o přijetí 
limitu pro frakci PM2,5.       
Jemná frakce suspendovaných částic je dnes považována za nejvýznamnější složku 
znečištěného ovzduší s nejužšími a nejlépe prostudovanými vztahy k účinkům na 
lidské zdraví. Metodiky kvantitativního hodnocení zdravotních rizik imisí vycházejí ze 
vztahů odvozených z epidemiologických studií z posledních 10 let a jako ukazatel 
expozice jsou používány průměrné roční koncentrace PM2,5 nebo PM10, přičemž se 
předpokládá že tak je zohledněna i větší část účinků krátkodobých výkyvů imisních 
koncentrací.  
Nejvyšší naměřená 24hodinová koncentrace PM10 na měřící stanici ČHMÚ č. 1465 
Pardubice – Dukla v roce 2006 byla 276 µg/m3, 98. kvantil těchto koncentrací byl 172  
µg/m3. Průměrná roční koncentrace PM10 byla 40,9 µg/m3, průměrná roční 
koncentrace PM2,5 byla 24,6 µg/m3. Současný vliv provozu letiště je v tomto stávajícím 
pozadí zájmového území zahrnut. 
Z těchto údajů je zřejmé, že suspendované částice zde, stejně jako v jiných oblastech 
ČR, představují nejvýznamnější složku znečištění ovzduší a nepříznivě ovlivňují 
respirační nemocnost a úmrtnost predisponovaných skupin obyvatel. Podle naměřené 
imisní koncentrace PM2,5 by zvýšení celkové úmrtnosti vlivem znečištěného ovzduší 
představovalo cca 12%. Vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost je přitom třeba chápat 
tak, že není jedinou příčinou a uplatňuje se především u predisponovaných skupin 
populace, tedy hlavně u starších osob a lidí s vážným kardiovaskulárním nebo 
respiračním onemocněním, u kterých zhoršuje průběh onemocnění a výskyt 
komplikací a zkracuje délku života.     
Imisní příspěvek z provozu letiště  se na tomto stavu nevyhnutelně nepatrnou mírou 
podílí. Tento příspěvek kolem desetiny µg/m3 průměrné roční koncentrace je však 
nepatrný a v hodnocené variantě 250 000 odbavených cestujících, který je předmětem 
předkládaného oznámení, se vůči současnému stavu dále snižuje. Teprve ve variantě 
provozního maxima (600 000 odbavených cestujících), která však která není 
předmětem předkládaného oznámení, se vůči současnému příspěvku zvyšuje. Tento 
nárůst v úrovni setin µg/m3 by však byl natolik nepatrný, že jej není možné 
kvantitativně hodnotit.   
Riziko imisí oxidu uhelnatého    
Nejvyšší naměřená 8hodinová průměrná koncentrace CO na měřící stanici ČHMÚ č. 
1465 Pardubice – Dukla v roce 2006 byla 1396 µg/m3, což představuje cca 14 % 
imisního limitu.  Současný imisní příspěvek provozu letiště se pohybuje do 1,3 % 
imisního limitu a je ve stávajícím pozadí zájmového území zahrnut. V hodnocené 
variantě 250 000 odbavených cestujících se vůči současnému stavu příspěvek snižuje 
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do 0,7 % imisního limitu. Teprve ve variantě provozního maxima (600 000 odbavených 
cestujících), která však která není předmětem předkládaného oznámení, se vůči 
současnému příspěvku nepatrně zvyšuje na hodnoty do 1,4 % imisního limitu.   
Imisní limit CO, konkrétně 8hodinová průměrná koncentrace 10 mg/m3, je odvozen 
podle doporučení WHO ze vztahu mezi koncentrací CO v ovzduší a tvorbou 
karboxyhemoglobinu v krvi a lze jej považovat za referenční hodnotu z hlediska 
ochrany zdraví. Je tedy zřejmé, že imise CO v ovzduší zájmového území 
nepředstavují zdravotní riziko a provoz letiště v tomto pohledu není významný.    
Riziko imisí benzenu a benzo(a)pyrenu    
Z látek s prokázaným karcinogenním účinkem jsou u emisí z dopravy nejvýznamnější 
benzen a polyaromatické uhlovodíky, reprezentované benzo(a)pyrenem. Kvantitativní 
hodnocení rizika karcinogenního účinku těchto látek je proto součástí standardního 
postupu hodnocení zdravotních rizik z dopravy. Jelikož jde o pozdní účinek na základě 
dlouhodobé chronické expozice, je hodnocení rizika  založeno na kvantifikaci míry 
karcinogenního rizika na základě průměrných ročních koncentrací.  
Míra karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní pravděpodobnost 
zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem 
hodnocené  škodliviny. Výpočet této míry pravděpodobnosti (v anglické literatuře 
nazývaná ILCR – Individual Lifetime Cancer Risk) se provádí pomocí tzv. jednotky 
karcinogenního rizika (UCR - Unit Cancer Risk), udávající karcinogenní potenciál dané 
látky při celoživotní inhalaci z ovzduší.    
Průměrná roční koncentrace benzenu na měřící stanici ČHMÚ č. 1465 Pardubice – 
Dukla v roce 2006 byla 1 µg/m3. Imisní příspěvek z provozu letiště za současného 
stavu  dosahuje koncentrace do 0,13 µg.m-3 ve výpočtové síti a kolem 0,08 µg.m-3 u 
bodů mimo výpočtovou síť. Ve výhledovém projednávaném stavu (250 000 
odbavených cestujících) jsou potom ve výpočtové síti očekávány příspěvky do 0,07 
µg.m-3 a kolem 0,045 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Imisnímu pozadí (ve kterém 
je ovšem stávající provoz letiště zahrnut) pak odpovídá  podle UCR dle WHO (6x10-6) 
při celoživotní expozici ILCR 6 x10-6.  Nejvyšším hodnotám imisního příspěvku 
z provozu letiště odpovídá ILCR do 7,8 x10-7 za současného stavu, resp. do 4,8 x10-7 
ve výhledovém projednávaném stavu. Příspěvek z provozu letiště  ve variantě 
provozního maxima (600 000 odbavených cestujících) se téměř neliší od současného 
stavu a odpovídá ILCR do 8,0 x10-7.  
Při hodnocení bezprahového karcinogenního účinku se vychází z principu společensky 
přijatelného rizika, tedy míry navýšení celoživotního rizika onemocnění v populaci, 
která je považována za nevýznamnou a ještě akceptovatelnou. Toto společensky 
přijatelné riziko se uvádí v rozmezí od 1x10-4, tedy 1 případ onemocnění na 10 000 
exponovaných osob (tuto hodnotu rizika používá při stanovení tolerovatelných 
koncentrací např. holandský národní ústav pro zdraví a životní prostředí) až  1x10-6, 
tedy jeden případ onemocnění na milion exponovaných osob, používaný např. US 
EPA a často uváděný v různých metodických materiálech. Podle MZ ČR je prakticky 
vzhledem k nejistotě odhadu expozice i vlastního stanovení referenční hodnoty možné 
za hraniční přijatelné rozmezí rizika považovat řádovou úroveň pravděpodobnosti 10-6 
(tedy do 10 případů onemocnění na milion exponovaných osob) [17].  
Je tedy zřejmé, že imise benzenu v ovzduší zájmového území nedosahují horní hranici 
přijatelné úrovně rizika a realizací záměru by se ani v případě dosažení provozního 
maxima tento stav významně nezměnil.  
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Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na měřící stanici ČHMÚ č. 1465 
Pardubice – Dukla v roce 2006 byla 1,3 ng/m3. Imisní příspěvek z provozu letiště za 
současného stavu  dosahuje koncentrace do  0,0126 pg.m-3 ve výpočtové síti a do 
0,0082 pg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, přičemž je zahrnut ve stávajícím pozadí. 
Ve výhledovém stavu projednávané odbavovací kapacity jsou dosahovány příspěvky 
ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru do 0,0069 pg.m-3 ve výpočtové síti a do 
0,0045 pg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  
Imisnímu pozadí (ve kterém je ovšem stávající provoz letiště zahrnut) pak odpovídá  
podle UCR dle WHO (8,7x10-2) při celoživotní expozici ILCR 1,1x10-4. Nejvyšším 
hodnotám imisního příspěvku z provozu letiště odpovídá ILCR do 1,1 x10-9 za 
současného stavu, resp. do 7,1 x10-10 ve výhledovém projednávaném stavu. 
Příspěvek z provozu letiště  ve variantě provozního maxima (600 000 odbavených 
cestujících) se téměř neliší od současného stavu a odpovídá ILCR do 1,2 x10-9.  
Z výsledků vyplývá, že imisní pozadí benzo(a)pyrenu v zájmové oblasti podobně jako 
v mnoha jiných oblastech ČR překračuje horní hranici obecně akceptovatelné úrovně 
karcinogenního rizika. Ve vztahu k posuzovanému záměru je podstatné, že příspěvek 
z provozu letiště je ve všech hodnocených variantách zcela zanedbatelný.  
Riziko imisí oxidu siřičitého 
Oxid siřičitý je bezbarvý reaktivní dráždivý plyn, snadno rozpustný ve vodě. Zdrojem 
emisí do ovzduší je spalování fosilních paliv obsahujících síru.  Znečištění ovzduší 
oxidem siřičitým má všeobecně klesající tendenci. Pozaďové koncentrace v odlehlých 
venkovských oblastech v Evropě jsou do 5 µg/m3 průměrné roční koncentrace. Mohou 
však být zvyšovány rozptylem emisí z vysokých komínů elektráren, které dnes tvoří 
spolu s dopravou hlavní zdroje SO2 v ovzduší.   
Oxid siřičitý  se  po vdechnutí absorbuje na povrchu sliznice nosu a  horních cest 
dýchacích a neproniká do nižších partií dolních partií dýchacích cest. V kombinaci 
s jemnou frakcí prachových částic, které se uplatňují jako nosič, však může pronikat až 
do plicních sklípků. SO2 má dráždivý účinek na sliznice dýchacích cest. Při vyšší 
koncentraci dochází k bronchokonstrikci (zúžení průdušek), zvýšené tvorbě hlenu, 
zvýšení dechového odporu a snížení plicních funkcí, přičemž nejcitlivější část 
populace představují astmatici. Akutní účinky nastávají již po několika minutách a další 
expozice je nezvyšuje.   
WHO vychází při stanovení krátkodobé doporučené limitní koncentrace pro oxid siřičitý 
v ovzduší z  výsledků experimentů, ve kterých byly zjištěny pozorovatelné účinky na 
funkce dýchacího traktu při koncentraci cca 1000 µg/m3 a délce expozice 10 minut. Pro 
ochranu zvláště citlivých astmatických pacientů byl použit bezpečnostní faktor 2, takže 
pak vychází doporučená nejvyšší desetiminutová koncentrace oxidu siřičitého 500 
µg/m3. Na základě rozptylových modelů se odhadovalo, že odpovídající průměrná 
hodinová koncentrace by pak neměla přesáhnout 350 µg/m3. Vztah mezi maximálními 
10minutovými koncentracemi a 1hodinovou průměrnou koncentrací ovšem závisí na 
charakteru místních emisních zdrojů  a meteorologických podmínkách a WHO proto 
v aktualizovaných doporučeních pro kvalitu ovzduší z roku 2005 již doporučenou 
1hodinovou koncentraci neuvádí [16].  
Ke studiu subchronických a chronických účinků imisí SO2 na lidské zdraví slouží 
hlavně epidemiologické studie, zkoumající vztahy znečištěného ovzduší a úmrtnosti a 
nemocnosti exponované populace. Výsledky studií ukazují vztah mezi 24hodinovou 
koncentrací SO2 a zvýšením celkové úmrtnosti populace sledovaných měst v rozmezí 
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0,7 – 2,9 % při nárůstu 24hod. koncentrace SO2 o 50 µg/m3. V některých studiích byl 
nalezen vztah i k počtu hospitalizací pro srdeční onemocnění a pro respirační 
nemocnost u dětí. Tato zjištění se přitom týkají i podstatně nižší úrovně koncentrací 
SO2 ve venkovním ovzduší, nežli jsou platné imisní limity a nelze z nich odvodit 
bezpečné prahové koncentrace [16].  
Dosud však není jasné, zda je za tyto účinky odpovědný skutečně oxid siřičitý, nebo 
produkty jeho reakcí v ovzduší, popř. zde nejde o synergický účinek jemné frakce 
prašného aerosolu po adsorbci SO2 na povrch částic. Stejnou nejistotou je zatížena i 
interpretace výsledků studií dlouhodobých účinků expozice SO2 v ovzduší. 
Nynější imisní limity vycházejí z doporučení WHO z roku 2000, ve kterém byla na 
základě studií prokazujících zvýšenou nemocnost a nárůst respiračních symptomů při 
denních koncentracích  SO2 a prašného aerosolu nad 250 µg/m3 a roční průměrné 
koncentraci nad 100 µg/m3 s použitím bezpečnostního faktoru 2 odvozena doporučená 
nejvyšší 24hodinová průměrná koncentrace 125 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 
50 µg/m3 [15].   
Novější studie však ukazují efekt na celkovou, kardiovaskulární i respirační úmrtnost a  
nemocnost i při expozici SO2 ve venkovním ovzduší podstatně nižší. WHO proto 
z principu předběžné opatrnosti přistoupila v roce 2005 k zásadní revizi doporučené 
24hodinové limitní koncentrace SO2 z původních 125 na 20 µg/m3, která má sloužit 
jako cíl přijímaných opatření ke snižování imisní zátěže obyvatel touto škodlivinou, 
popř. i eventuelních dalších současně působících látek, které pozorované účinky 
vyvolávají nebo na nich spolupůsobí. Imisní limit pro roční průměrnou koncentraci SO2 
WHO nepovažuje při takto stanovené 24hodinové koncentraci za potřebný [16].              
S výjimkou výše uvedeného rozmezí vztahů 24hodinové koncentrace SO2 k celkové 
úmrtnosti nejsou v současné době kvantitativní vztahy  obecně použitelné 
k charakterizaci rizika SO2 publikovány. Jako imisní limity pro ochranu zdraví platí 
v ČR pro oxid siřičitý 1hodinová průměrná koncentrace 350 µg/m3 a průměrné denní 
24 hodinová koncentrace 125 µg/m3.  
Těmto limitům odhadované imisní zatížení zájmového území záměru vyhovuje, neboť 
na měřící stanici ČHMÚ č. 1465 Pardubice – Dukla byla v roce 2006 naměřena 
nejvyšší 1hodinová průměrná koncentrace 298,5 µg/m3 a průměrné denní 24 hodinová 
koncentrace 72,9 µg/m3.  Na  základě nových poznatků a doporučení WHO však nelze 
vyloučit, že výkyvy imisních koncentrací SO2 dosahované za nepříznivých 
rozptylových podmínek mohou představovat pro citlivou část obyvatel určité zdravotní 
riziko.   
Podle rozptylové studie se stávající příspěvek posuzovaného záměru k hodinovému 
aritmetickému průměru SO2 se  pohybuje do 26,6 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 11,4 
µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Z hlediska 24 hodinového aritmetického průměru 
se stávající zdroje související s provozem letiště podílejí na imisní zátěži 
koncentracemi do 23,1 µg.m-3 ve výpočtové síti, u bodů mimo výpočtovou síť do 9,9 
µg.m-3.   
Ve výhledovém stavu ve variantě 250 000 odbavených cestujících, který je předmětem 
předkládaného oznámení, se příspěvek provozu letiště k hodinovému aritmetickému 
průměru ve výpočtové síti pohybuje do 32 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 13,7 
µg.m-3. Příspěvky k 24 hodinovému aritmetickému průměru se pohybují maximálně do 
27,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 11,8 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Je zde 
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tedy patrný nepatrný nárůst, který je způsoben emisemi z plynových kotelen a 
navýšením automobilové dopravy.  Emise SO2 z letecké dopravy do výpočtu nejsou 
zahrnuty, protože pro ně nejsou stanovené emisní faktory. Nebudou však významné a 
v daném případě jsou již zahrnuty do imisního pozadí.   
K dalšímu nepatrnému nárůstu ve vypočtených koncentracích dochází ve výhledovém 
stavu ve variantě 600 000 odbavených cestujících při provozním maximu, který není 
předmětem předkládaného oznámení, kdy se příspěvky k 24 hodinovému 
aritmetickému průměru pohybují maximálně do 33,5 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 14,3 
µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  
Imisní příspěvek z provozu letiště se pohybuje kolem 50 % nově doporučené cílové 
imisní úrovně 24 hodinové průměrné koncentrace dle WHO. Ve výpočtu se ovšem 
jedná o nejvyšší teoreticky dosažitelné koncentrace za nejnepříznivějších rozptylových 
podmínek, většinou s trváním řádově desítek hodin ročně.    
Nejde tedy o významné zdravotní riziko,  nicméně s ohledem na poslední poznatky je 
nelze označit ani za zcela zanedbatelné. Kvantitativní charakterizaci tohoto rizika však 
není na základě současných poznatků možné věrohodně provést.  

ZÁVĚR HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK :  
Současné hlukové a imisní zatížení zájmového území z provozu letiště Pardubice 
nepředstavuje významné zdravotní riziko pro obyvatele v okolí. 
Průměrná hladina hluku z leteckého provozu nepřesahuje prahové hodnoty 
významného obtěžování pro průměrně citlivou populaci a nepředstavuje riziko 
zvýšeného výskytu kardiovaskulárních onemocnění. Imisní koncentrace základních 
znečišťujících látek v ovzduší z provozu letiště se jen v malé míře podílejí na celkové 
imisní situaci zájmové oblasti.  
Realizací záměru dostavby civilního areálu letiště při kapacitě 250 000 cestujících/rok 
při současném omezování nynějšího vojenského leteckého provozu se současná 
akustická a imisní situace okolí letiště významně nezhorší, naopak v řadě ukazatelů by 
mělo dojít k mírnému zlepšení.  
Stávající vysoká hluková zátěž obytné zástavby, nacházející se v oblasti Pardubice - 
Popkovice a Staré Čívice v okolí komunikace I/2, nebude obslužnou dopravou letiště   
významně ovlivněna, zvýšení hluku se zde pohybuje nejvýše v zanedbatelné úrovni 
desetin dB ekvivalentní hladiny akustického tlaku.  
Ke zvýšení hlukového a imisního příspěvku z provozu letiště vůči současnému stavu 
dochází pouze v teoretické variantě (která není předmětem předkládaného oznámení 
záměru) při které by bylo dosaženo provozní maximum civilní složky leteckého 
provozu 600 000 cestujících/rok. Ani v tomto případě by však tento příspěvek 
neznamenal podstatnou změnu celkové hlukové a imisní situace a neúnosné zdravotní 
riziko pro obyvatele.   
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Havarijní stavy 
V souladu se zákonem o civilním letectví má provozovatel letiště schválen 
Ministerstvem dopravy pod č.j. 1293/2006-220-SP/7 „Bezpečnostní program 
provozovatele civilní části mezinárodního veřejného letiště Pardubice“, který stanovuje 
pravidla pro koordinaci činností různých letištních útvarů nebo služeb (jak 
provozovatele letiště, tak složek součinnostních, případně i uživatelských) a složek 
mimoletištních, které přispívají při řešení mimořádných událostí. Cílem 
bezpečnostního programu je zabránit jednání, která mohou mít nepříznivé důsledky 
pro bezpečnost civilní letecké dopravy, včetně bezpečnosti cestujících, posádek 
letadel, pozemního personálu a ostatní veřejnosti a stanovit nezbytná bezpečnostní 
opatření. Dalším významným materiálem pro minimalizaci rizik bezpečnosti provozu je 
„Letištní pohotovostní plán pro civilní letový provoz letiště Pardubice“. Plánování 
letištní pohotovosti je proces přípravy letiště na zvládnutí mimořádných událostí na 
letišti nebo v jeho okolí. Účelem plánování letištní pohotovosti je minimalizovat 
následky mimořádných událostí, mezi které patří činy nezákonného vměšování, 
letecké nehody, požáry, ekologické havárie a nehody a výskyt nebezpečného zboží. 
Z hlediska celkového vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo lze pro další přípravu záměru 
formulovat následující doporučení, které jsou spíše směřovány k eliminaci možných 
nestandardních situací v rámci provozu záměru: 
• oznamovatel předloží ke kolaudaci stavby aktualizovaný „Bezpečnostní program 

provozovatele civilní části mezinárodního veřejného letiště Pardubice“ a „Letištní 
pohotovostní plán pro civilní letový provoz letiště Pardubice“ 

 

D.1.2. Vlivy na ovzduší 
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na ovzduší je řešeno v rozptylové 
studii, která je volnou přílohou č.4 předkládaného oznámení. Zpracovatel rozptylové 
studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program SYMOS 97, 
verze 2006  na základě registrační karty z měsíce února 2003: 
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Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících 
s uvažovanou výstavbou nového terminálu v areálu civilní části letiště Pardubice, 
provozované společností East Bohemian Airport a.s. 
Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu 
SYMOS 97, verze 2006, a to pro NO2,  CO,  PM10, SO2,  benzen a benzo(a)pyren. 
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší přicházejí v úvahu ve 
vztahu k uvažovanému záměru následující řešené varianty: 
ü VARIANTA 1 – stávající stav 

Tato varianta vyhodnocuje stávající příspěvky  provozu letiště k imisní zátěži zájmového 
území. 

ü VARIANTA 2 – cílový stav 
Tato varianta je předmětem předkládaného oznámení a hodnotí vlivy na ovzduší při 
cílovém stavu představujícím odbavení 250 000 cestujících ročně. 

ü VARIANTA 3 – provozní maximum  
Tato varianta představuje provozní maximum dané odbavovací kapacitou terminálu, které 
představuje odbavení 600 000 cestujících ročně. Tato varianta představuje vyhodnocení 
nejhoršího možného stavu teoretické kapacity terminálu (jako podání průkazu o možnosti 
odbavení uvedeného počtu cestujících, není však předmětem předkládaného oznámení 
z hlediska závěrů zjišťovacího řízení případně stanoviska příslušného úřadu), podává 
pouze průkaz o velikosti a významnosti vlivu při teoretické odbavovací kapacitě terminálu.  

Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100 
m, která představuje celkem 1586 výpočtových bodů v síti (1 – 1586) a pro vybrané 
objekty obytné zástavby, které jsou představovány středy nejbližších obcí (2001 – 
2008). Výpočtová síť, body výpočtové sítě, body mimo výpočtovou síť jsou uvedeny 
v rozptylové studii.  
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 verze 2006 je programový systém pro  
modelování  znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající 
legislativou v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny 
výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší 
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a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek (v µg.m-3, pro BaP 
v pg.m-3): 

Výpočtová síť Body mimo síť 
Varianta Charakteristika min max min max 

NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,040391 1,045178 0,178879 0,684629 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod 2,751964 29,680922 4,207074 12,673558 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok 0,007961 0,206048 0,035263 0,134968 
PM10 Aritmetický průměr /  24 hodin 0,433665 41,734655 5,915617 17,820424 
CO Maximální denní klouzavý průměr / 8 hodin 4,874449 126,133983 21,587734 82,622007 
Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,004802 0,124351 0,021285 0,081453 
BaP Aritmetický průměr 1 rok 0,000485 0,012595 0,002154 0,008246 
BaP Aritmetický průměr 1 hod 0,023288 0,602555 0,103124 0,394697 
SO2 Aritmetický průměr 24 hod 2,142323 23,105726 3,275084 9,865992 

Varianta 1 SO2 Aritmetický průměr / 1 hod 2,470961 26,650203 3,777490 11,379461 
NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,022086 0,571503 0,097811 0,374355 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod 1,504774 16,229528 2,300428 6,929901 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok 0,004353 0,112667 0,019282 0,073800 
PM10 Aritmetický průměr /  24 hodin 0,237128 22,820509 3,234659 9,744208 
CO Maximální denní klouzavý průměr / 8 hodin 2,665349 68,970062 11,804173 45,177713 
Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,002626 0,067995 0,011639 0,044539 
BaP Aritmetický průměr 1 rok 0,000265 0,006887 0,001178 0,004509 
BaP Aritmetický průměr 1 hod 0,012734 0,329477 0,056388 0,215820 
SO2 Aritmetický průměr 24 hod 2,570788 27,726871 3,930101 11,839191 

Varianta 2 SO2 Aritmetický průměr / 1 hod 2,965154 31,980244 4,532988 13,655353 
NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,043578 1,127642 0,192993 0,738646 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod 2,969094 32,022747 4,539013 13,673501 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok 0,008589 0,222305 0,038045 0,145616 
PM10 Aritmetický průměr /  24 hodin 0,467882 45,027519 6,382359 19,226455 
CO Maximální denní klouzavý průměr / 8 hodin 5,259043 136,085954 23,291006 89,140883 
Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,005181 0,134162 0,022964 0,087880 
BaP Aritmetický průměr 1 rok 0,000524 0,013589 0,002324 0,008896 
BaP Aritmetický průměr 1 hod 0,025126 0,650096 0,111260 0,425839 
SO2 Aritmetický průměr 24 hod 3,102941 33,466334 4,743632 14,289903 

Varianta 3 SO2 Aritmetický průměr / 1 hod 3,578940 38,600154 5,471317 16,482011 

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území 

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický 
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu 
k hodinovému aritmetickému průměru. 
Z hlediska nejbližších stanic AIM lze vyslovit závěr, že není překračován roční 
aritmetický průměr této škodliviny. Taktéž hodinový aritmetický průměr NO2 není dle 
nejbližších stanic AIM pro zájmové území překračován.  
Stávající příspěvky provozu letiště ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru se ve 
výpočtové síti pohybují do 1,05 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou do 0,69 µg.m-3.  
Z hlediska hodinového aritmetického průměru se stávající příspěvky ve výpočtové síti 
pohybují do 29,68 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 12,68 µg.m-3.  
Stávající příspěvky jak z hlediska ročního aritmetického průměru, tak z hlediska 
hodinového aritmetického průměru jsou zahrnuty ve stávajícím pozadí zájmového 
území. 
Ve výhledovém stavu ve variantě 250 000 odbavených cestujících, který je předmětem 
předkládaného oznámení, nepřesáhnou příspěvky provozu letiště k ročnímu 
aritmetickému průměru ve výpočtové síti 0,58 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť se 
tyto příspěvky pohybují do 0,38 µg.m-3.  
Ve výhledovém stavu ve variantě 250 000 odbavených cestujících, který je předmětem 
předkládaného oznámení, se  příspěvky k hodinovému aritmetickému průměru 
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pohybují maximálně do 16,23 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 6,93 µg.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť. 
Z hlediska varianty, která je předmětem předkládaného oznámení je patrné, že díky 
změně struktury leteckého parku ve prospěch civilních letadel na úkor vojenských, 
dochází ke snížení příspěvků k imisní zátěži NO2  v porovnání stávajícího a 
očekávaného stavu imisní zátěže zájmového území. 
Pokud budeme uvažovat variantu provozního maxima (600 000 odbavených 
cestujících), která pouze dokladuje teoreticky možný stav při maximální odbavovací 
kapacitě letiště, avšak která není předmětem předkládaného oznámení, potom v této 
variantě nepřesáhnou příspěvky provozu letiště k ročnímu aritmetickému průměru ve 
výpočtové síti 1,12 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť se tyto příspěvky pohybují do 
0,74 µg.m-3. Uvedené příspěvky jsou pouze nevýznamně vyšší oproti příspěvkům ve 
stávajícím stavu a lze v podstatě konstatovat, že pouze rozdíl mezi stávajícím a 
výhledovým příspěvkem při této odbavovací kapacitě k ročnímu aritmetickému 
průměru je navýšením záměru, které lze označit za zcela nevýznamný. 
Ve výhledovém stavu ve variantě 600 000 odbavených cestujících při provozním 
maximu, který není předmětem předkládaného oznámení, se  příspěvky k hodinovému 
aritmetickému průměru pohybují maximálně do 32,03 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 
13,67 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. I když principielně metodicky nejde 
porovnávat příspěvky k hodinovému aritmetickému ve stávajícím a předkládaném 
stavu při provozním maximu, lze vzhledem ke zhruba stejným letovým trajektoriím 
vyslovit předpoklad, že změna v příspěvcích k hodinovému aritmetickému průměru se 
pohybuje v jednotkách mikrogramů, což lze i při této kapacitě, která není předmětem 
probíhajícího procesu EIA, považovat za zcela zanedbatelný příspěvek.   

Vyhodnocení příspěvků frakce PM10 k imisní zátěži zájmového území 

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního 
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 
50µg.m-3 (s možností překročení této koncentrace 35 krát za rok). 
Nejbližší stanice AIM (stanice 1465 Dukla) signalizuje překračování  ročního imisního 
limitu, epizodně  dochází k překračování  24 hodinového aritmetického průměru.  
Z výsledků výpočtů je patrné, že stávající příspěvek posuzovaného záměru k ročnímu 
aritmetickému průměru se  pohybuje do 0,21 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,14 µg.m-3 
u bodů mimo výpočtovou síť. Z hlediska 24 hodinového aritmetického průměru se 
stávající zdroje související s provozem letiště podílejí na imisní zátěži koncentracemi 
do 41,74 µg.m-3 ve výpočtové síti, u bodů mimo výpočtovou síť do 17,83 µg.m-3.  
Stávající příspěvky jak z hlediska ročního aritmetického průměru, tak z hlediska 24 
hodinového aritmetického průměru jsou zahrnuty ve stávajícím pozadí zájmového 
území. 
Ve výhledovém stavu ve variantě 250 000 odbavených cestujících, který je předmětem 
předkládaného oznámení, nepřesáhnou příspěvky provozu letiště k ročnímu 
aritmetickému průměru ve výpočtové síti 0,12 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť se 
tyto příspěvky pohybují do 0,08 µg.m-3.  
Ve výhledovém stavu ve variantě 250 000 odbavených cestujících, který je předmětem 
předkládaného oznámení, se  příspěvky k 24 hodinovému aritmetickému průměru 
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pohybují maximálně do 22,83 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 9,75 µg.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť. 
Z hlediska varianty, která je předmětem předkládaného oznámení je patrné, že díky 
změně struktury leteckého parku ve prospěch civilních letadel na úkor vojenských, 
dochází ke snížení příspěvků k imisní zátěži PM10 v porovnání stávajícího a 
očekávaného stavu imisní zátěže zájmového území u této škodliviny. 
Pokud budeme uvažovat variantu provozního maxima (600 000 odbavených 
cestujících), která pouze dokladuje teoreticky možný stav při maximální odbavovací 
kapacitě letiště, avšak která není předmětem předkládaného oznámení, potom v této 
variantě nepřesáhnou příspěvky provozu letiště k ročnímu aritmetickému průměru ve 
výpočtové síti 0,23 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť se tyto příspěvky pohybují do 
0,15 µg.m-3. Uvedené příspěvky jsou pouze nevýznamně vyšší oproti příspěvkům ve 
stávajícím stavu a lze v podstatě konstatovat, že pouze rozdíl mezi stávajícím a 
výhledovým příspěvkem při této odbavovací kapacitě k ročnímu aritmetickému 
průměru je navýšením záměru, které lze označit za nevýznamný. 
Ve výhledovém stavu ve variantě 600 000 odbavených cestujících při provozním 
maximu, který není předmětem předkládaného oznámení, se  příspěvky k 24 
hodinovému aritmetickému průměru pohybují maximálně do 45,02 µg.m-3 ve 
výpočtové síti a do 19,23 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. I když principielně 
metodicky nejde porovnávat příspěvky k 24 hodinovému aritmetickému ve stávajícím a 
předkládaném stavu při provozním maximu, lze vzhledem ke zhruba stejným letovým 
trajektoriím vyslovit předpoklad, že změna v příspěvcích k 24 hodinovému 
aritmetickému průměru se pohybuje v jednotkách mikrogramů, což lze i při této 
kapacitě, která není předmětem probíhajícího procesu EIA, považovat za zcela 
zanedbatelný příspěvek.   
Ve vztahu k této škodlivině, kdy je překračován imisní limit jak ve vztahu k ročnímu, tak 
i 24 hodinovému aritmetickému průměru lze navrhovanou variantu (250 000 
odbavených cestujících) považovat za příznivější stávajícímu stavu, pro variantu 
provozního maxima se naopak jako účelné projevuje při případném dosažení této 
kapacity uplatnění nového zjišťovacího řízení, které musí zohlednit z hlediska 
realizace provozního maxima aktuální imisní pozadí zájmového území.  

Vyhodnocení příspěvků oxidu uhelnatého k imisní zátěži zájmového území 

Pro oxid uhelnatý je stanoven stávající platnou legislativou maximální denní 
osmihodinový klouzavý průměr – 10 000 µg.m-3.  
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování imisního limitu. 
Z výsledků výpočtů je  patrné, že příspěvek posuzovaného záměru k aritmetickému 8 
hod. průměru   se pohybuje ve stávajícím stavu kolem 127 µg.m-3 ve výpočtové síti a 
kolem 83 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, což lze označit za nízký příspěvek 
k imisní zátěži této škodliviny ve vztahu k imisnímu limitu, přičemž tato koncentrace je 
zahrnuta ve stávajícím pozadí zájmového území. 
Ve výhledovém projednávaném stavu (250 000 odbavovaných cestujících)  se budou 
příspěvky ze zdrojů znečištění související s provozem letiště pohybovat do 69 µg.m-3 
ve výpočtové síti a do 46 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Je patrné, že příspěvky 
v rámci projednávané varianty jsou nižší než příspěvky reprezentované stávajícím 
stavem. Tato skutečnost je jako v předcházejících případech dána změnou struktury 
leteckého parku ve prospěch civilních letadel. 
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Ve výhledovém stavu provozního maxima (600 000 odbavovaných cestujících, který 
není předmětem předkládaného oznámení), se budou příspěvky ze zdrojů znečištění 
související s provozem letiště pohybovat do 137 µg.m-3 ve výpočtové síti a   do 90 
µg.m -3  u bodů mimo výpočtovou síť. Navýšení oproti stávajícímu stavu lze vzhledem 
k imisnímu limitu i aktuálnímu pozadí označit za nevýznamné. 

Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území 

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5 
µg.m-3. 
Jak je z měření na stanicích AIM patrné, není v zájmovém území překračována 
hodnota ročního imisního limitu. 
Z hlediska příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru imisní zátěže benzenu je 
patrné, že ve stávajícím stavu jsou dosahovány koncentrace do výše 0,13 µg.m-3 ve 
výpočtové síti a kolem 0,082 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. 
Ve výhledovém projednávaném stavu (250 000 odbavených cestujících) jsou potom ve 
výpočtové síti očekávány příspěvky do 0,07 µg.m-3 a kolem 0,045 µg.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť. 
Ve stavu provozního maxima terminálu (600 000 odbavených cestujících) jsou potom 
ve výpočtové síti očekávány příspěvky do 0,14 µg.m-3 a kolem 0,088 µg.m-3 u bodů 
mimo výpočtovou síť. 
Jak stávající, tak i výhledové příspěvky lze označit za malé, jak ve vztahu k charakteru 
pozadí, tak i z hlediska platného imisního limitu. 

Vyhodnocení příspěvků benzo(a)pyrenu k imisní zátěži zájmového území: 

Stávající platnou legislativou je pro cílový rok 2012 stanoven imisní  limit   této 
škodliviny 1 ng.m-3. Nejbližší stanice AIM monitoruje v dnešní době překročení 
imisního limitu.  
Příspěvky záměru  se ve stávajícím stavu pohybují do 0,0126 pg.m-3 ve vztahu 
k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti a do 0,0082 pg.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť. Oba uvedené příspěvky jsou z hlediska předpokládaného imisního 
limitu  hluboko pod 1 ng.m-3, přičemž jsou tyto příspěvky zahrnuty ve stávajícím 
pozadí.  
Z hlediska příspěvků k hodinovému aritmetickému se pohybují příspěvky k imisní 
zátěži ve výpočtové síti do 0,6026 pg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,3947 pg.m-3 u bodů 
mimo výpočtovou síť. 
Ve výhledovém stavu projednávané odbavovací kapacity jsou dosahovány příspěvky 
ve vztahu k ročnímu aritmetickému do 0,0069 pg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,0045 
pg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  
Z hlediska příspěvků k hodinovému aritmetickému se pohybují příspěvky k imisní 
zátěži ve výpočtové síti v projednávané variantě  do 0,3294 pg.m-3 ve výpočtové síti a 
do 0,2158 pg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. 
Opět je tudíž patrné, že projednávaná kapacita z hlediska příspěvků k imisní zátěži je 
nižší v porovnání se stávajícím stavem. 
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Ve výhledovém stavu provozního maxima, který není předmětem oznámení, jsou 
dosahovány příspěvky ve vztahu k ročnímu aritmetickému do 0,0136 pg.m-3 ve 
výpočtové síti a do 0,0089 pg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  
Z hlediska příspěvků k hodinovému aritmetickému se pohybují příspěvky k imisní 
zátěži ve výpočtové síti do 0,6500 pg.m-3 a do 0,4259 pg.m-3 u bodů mimo výpočtovou 
síť. 

Vyhodnocení příspěvků SO2 k imisní zátěži zájmového území 

Pro oxid siřičitý je stávající legislativou stanovena ve vztahu k ochraně zdraví lidí 
hodnota imisního limitu 125µg.m-3 ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru 
a 350 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru. 
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM 
nesignalizuje překračování 24 hodinového ani hodinového imisního limitu. 
Z výsledků výpočtů je patrné, že stávající příspěvek posuzovaného záměru 
k hodinovému aritmetickému průměru se  pohybuje do 26,65 µg.m-3 ve výpočtové síti 
a do 11,38 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  
Z hlediska 24 hodinového aritmetického průměru se stávající zdroje související 
s provozem letiště pohybují na imisní zátěži koncentracemi do 23,11 µg.m-3 ve 
výpočtové síti, u bodů mimo výpočtovou síť do 9,87 µg.m-3.  
Stávající příspěvky jak z hlediska ročního aritmetického průměru, tak z hlediska 24 
hodinového aritmetického průměru jsou zahrnuty ve stávajícím pozadí zájmového 
území. 
Ve výhledovém stavu ve variantě 250 000 odbavených cestujících, který je předmětem 
předkládaného oznámení, nepřesáhnou příspěvky provozu letiště k hodinovému 
aritmetickému průměru ve výpočtové síti hodnotu 31,98 µg.m-3, u bodů mimo 
výpočtovou síť se tyto příspěvky pohybují do 13,66 µg.m-3.  
Ve výhledovém stavu ve variantě 250 000 odbavených cestujících, který je předmětem 
předkládaného oznámení, se  příspěvky k 24 hodinovému aritmetickému průměru 
pohybují maximálně do 27,73 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 11,84 µg.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť. 
Pokud budeme uvažovat variantu provozního maxima (600 000 odbavených 
cestujících), která pouze dokladuje teoreticky možný stav při maximální odbavovací 
kapacitě letiště, avšak která není předmětem předkládaného oznámení, potom v této 
variantě nepřesáhnou příspěvky provozu letiště k hodinovému aritmetickému průměru 
ve výpočtové síti 38,60 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť se tyto příspěvky pohybují 
do 16,49 µg.m-3.  
Ve výhledovém stavu ve variantě 600 000 odbavených cestujících při provozním 
maximu, který není předmětem předkládaného oznámení, se  příspěvky k 24 
hodinovému aritmetickému průměru pohybují maximálně do 33,47 µg.m-3 ve 
výpočtové síti a do 14,29 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  
Celkově lze vyslovit závěr, že v procesu EIA projednávaná varianta cílového stavu je 
z hlediska vlivů na ovzduší příznivější stávajícímu stavu díky změně struktury 
leteckého parku ve prospěch letadel civilního provozu. 
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Ani varianta představující provozní maximum při odbavení 600 000 cestujících 
nepředstavuje z hlediska vlivů na ovzduší významnější změnu oproti stávajícímu 
stavu.  
Lze tudíž vyslovit závěr, že navrhovanou variantu 250 000 odbavených cestujících při 
zohlednění vstupních podkladů, lze z hlediska vlivů na ovzduší považovat za 
realizovatelnou. Ani varianta provozního maxima (která však není předmětem 
předkládaného procesu EIA) by neznamenala výraznější změnu v příspěvcích k imisní 
zátěži zájmového území. V navrhované variantě lze tak záměr považovat za 
realizovatelný.     
 

D.1.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na charakter odvodnění oblasti a změnu hydrologických charakteristik 

Stávající stav 
Území v prostoru nového terminálu a komunikačního systému o rozloze cca 10,5 ha 
tvoří v současné době zeleň s menšími zpevněnými plochami a není odkanalizováno. 
Za předpokladu použití koeficientu odtoku ze stávajících zájmových ploch výstavby 
v hodnotě 0,18 (část ploch jsou menší zpevněné plochy) a při respektování hodnoty 
přívalového deště s periodicitou n=0,5 ve výši 143 l/s.ha jsou současné odtokové 
poměry ze zájmového území v době přívalových dešťů vyčísleny v tabulce: 
 Plocha [m2] Koeficient odtoku Odtok Q [l/s] Q [m3/15 minut] 
Stávající plocha zájmového území  105 000 0,18 270,27 243,24 

Při respektování ročního úhrnu srážek ve výši cca 600 mm je roční bilance odtoku 
srážkových vod ze zájmového území uvedena v tabulce: 
 Plocha [m2] Koeficient odtoku  Odtok Q [m3/rok] 
Stávající plocha zájmového území 105 000 0,18 11 340 

Cílový stav 
Na základě jednání projektanta se správcem povodí Bylanky a správcem kanalizační 
sítě byly pro provoz hodnoceného záměru ve vztahu k odvodu srážkových a 
splaškových vod stanoveny tyto závazné, maximální hodnoty:  
Ø Zachovat stávající odtok do vodoteče Bylanka ve výši 270 l/s 
Ø Zvýšit průtok ve splaškové kanalizaci v ulici Žižkova max. o 50 l/s 
Ø Zvýšit průtok ve splaškové kanalizaci v ulici Pražská max. o 40 l/s.   

Dle podkladů z rozpracovaného projektu pro územní řízení vzniknou v zájmovém 
území z hlediska produkce srážkových vod následující zástavby nebo zpevněné 
plochy:  
Plocha č. Povrch, zástavba Odvodňovaná plocha (ha) Koeficient odtoku Odtok Q (l/s) 
S1.2 APN W       1,98 0,70 198,20 
S2.1 Parking       0,08 0,70 7,71 
S2.2 Parking       0,40 0,70 40,04 
S2.3 Parking       0,20 0,70 20,02 
P1 Střechy       0,57 0,90 73,36 
P3.1 Plochy kombinované       0,53 0,50 37,90 
P3.2 Plochy kombinované       0,74 0,50 52,91 
P3.3 Plochy kombinované       0,47 0,20 13,44 
P3.4 Plochy kombinované       0,43 0,50 30,75 
P3.5 Plochy kombinované       0,22 0,50 15,73 
P2 Manipulační plocha       1,40 0,65 130,13 
P4.1 Komunikace       0,58 0,60 49,76 
P01.1 REZERVA       0,60 0,55 47,19 
PS1.1 Ponechaná plocha zeleně       2,30 0,10 32,89 
  Celkem     10,50   750,03 

Poznámka: značení jednotlivých ploch bylo převzato z projektové dokumentace pro územní řízení a z mapového podkladu 
„Hydrotechnická situace stavby“.  
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Jak je z tabulky zřejmé, odtokové poměry ze zájmového území po realizaci záměru 
v době přívalových dešťů by cca dvojnásobně překračovaly stanovené hodnoty 
odtoků. Z tohoto důvodu je navrženo, dle charakteru srážkových vod a dispozičního 
řešení jednotlivých staveb, rozdělit zájmové území do 5 oblastí. Z každé oblasti budou 
srážkové vody odváděny samostatnou kanalizací (stoky D1 – D5). Každá stoka bude 
zakončena retencí odpovídajícího vypočtenému objemu. Z těchto retencí budou 
srážkové vody vypouštěny do vodoteče nebo jednotné městské kanalizace.  Popis 
jednotlivých stok je uveden v předcházející části oznámení v kapitole o výstupech. 
Kromě odvodnění nových ploch bude řešena i dílčí úprava stávajícího odvodnění 
letištních ploch. Část stávající odstavné plochy (cca 9 000 m2), která navazuje na 
pojezdovou dráhu a rozšiřuje se k novému objektu terminálu, bude přespádována a 
odvodněna společně s novou plochou do nově navržené kanalizace, kde je s ní již 
objemově počítáno. Stávající pojezdová dráha TWY C se proti stávajícímu stavu 
rozšiřuje a bude doplněno lokální odvodnění, které se napojí do stávajícího systému 
dešťové kanalizace letiště. Celkově se odtoky do stávající kanalizace těmito úpravami 
nezvýší, ale naopak dojde k mírnému snížení. 
Vzhledem k limitu vypouštěného množství, stanoveného správcem kanalizace na 50 
l/s, je v prostoru zeleně u okružní křižovatky navržena podzemní retence o objemu 228 
m3, vypočtený objem retence je 215 m3. 
Čerpací stanice srážkových vod 
Čerpací stanice pro přečerpávání srážkových vod z retenčních nádrží do vodoteče 
nebo veřejné kanalizace jsou navrženy podzemní, typové, v plastovém dvouplášťovém 
provedení. Budou vždy vybaveny dvojicí čerpadel s automatickým spínáním, střídáním 
čerpadel a záskokem. Poruchové stavy budou přenášeny na centrální dispečink. 
Výústní objekty srážkových vod do vodoteče 
Dva výústní objekty do Bylanky budou betonové konstrukce s kamennou dlažbou 
svahu koryta, navržené tak, aby nezužovaly profil toku. Dno vodoteče bude zpevněno 
dlažbou 5m nad a 10 m pod vyústěním. Zpevnění bude ukončeno betonovým prahem. 
Na základě výše uvedeného řešení lze uvést závěrečnou sumarizační tabulku: 

Stoka číslo Odvodněná plocha (ha) Objem retence (m3) Maximální průtok na odtoku (l/s) Zaústění do 
1 2,13 154 40 Kanalizace Pražská 
2 2,58 112 100 Bylanka 1 
3 1,65 60 60 Bylanka 2 
4 1,99 80 75 Bylanka 2 
5 2,88 228 50 Kanalizace Žižkova 

Zeleň 2,30 - 33 Zasakování, Bylanka 
Celkem 13,53 634 40+50+268  

Rozdíl v odvodněné ploše (13,53 ha v této tabulce a 10,5 ha v úvodní tabulce) je 
způsoben tím, že do původní tabulky odvodňovaných ploch nebyly zahrnuty plochy a 
rezerva odvodňované stokou D1 – (2,13 ha) a plocha S1.1 (0,9 ha) – přespádování 
stávající letištní plochy s následným odvodem do kanalizace. I přes toto zvýšení 
odvodňovaných ploch jsou však stanovené limitní odtoky ze zájmového území 
splněny.  
Na základě uvedených skutečností lze vyslovit závěr, že i přes poměrně význačný 
nárůst zpevněných a zastavěných ploch posuzovaný záměr nebude znamenat 
prokazatelné ovlivnění odtokových poměrů v zájmovém území z hlediska vznikajících 
srážkových vod, a to jak vod, které jsou odváděny do Bylanky, tak vod, které budou 
odváděny do veřejné kanalizace, protože z popisné části objektů je taktéž patrné, že 
byly respektovány úpravy týkající se požadovaných průtoků jak v kanalizační síti, tak i 
na odtoku do Bylanky. 
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Problematika záplavového území 

Jak je patrné z popisné části předkládaného oznámení, navrhovaná stavba se nachází 
na okraji záplavového území stoleté vody.  
Stávající trámový mostek bude opatrně rozebrán a znovu osazen tak, že niveleta 
mostku bude na úrovni 227,40 m n.m., tj. spodek konstrukce mostku bude min. 0,50 m 
nad hladinou stoleté vody dle výpočtu Povodí Labe, s.p. Ochranná hrázka na severu 
(vpravo po toku) bude dosypána na úroveň stávající, nesnížené hrázky. Komunikace 
navazující na mostek bude výškově upravena na novou niveletu mostku v délce cca 
8,5 m, resp. 12,0 m. Podél jihozápadní hrany upravené komunikace je navržena 
opěrná zídka výšky cca 1,0 m. 
Dle požadavku Povodí Labe bude opraven stávající odlehčovací objekt (ř.km 3,279). 
Stávající betonová stěna odlehčovacího objektu bude stavebně opravena dle potřeby 
a technického stavu a tvarově upravena pro osazení hradítkového uzávěru na regulaci 
průtoku. Výška havarijní přelivné hrany se upraví na úroveň stanovenou Povodím 
Labe dle nových přepočtů n – letých vod. Pro manipulaci s uzávěrem bude objekt 
doplněn o lehkou ocelovou obslužnou lávku, přístupnou z obou břehů odlehčovacího 
kanálu. 
Vzhledem ke skutečnosti, že plocha výstavby je na okraji záplavového území řeky 
Bylanky, lze pro omezení rizik souvisejících s etapou výstavby rozhodujících 
stavebních objektů doporučit, aby realizace požadovaných protipovodňových opatření 
byla realizována v předstihu před zahájením stavby odbavovacího terminálu a 
souvisejících staveb. V tomto smyslu je také pro další projektovou přípravu 
formulováno následující doporučení: 
• protipovodňová opatření na Bylance zajišťující ochranu zájmového území před účinky Q100 
řeky Bylanky budou realizovány před zahájením stavby odbavovacího terminálu a 
souvisejících staveb 

Vlivy na jakost vod 

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat zejména 
v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního provozu. 
Výstavba 

Vlastní etapa výstavby představuje určité  riziko ohrožení kvality podzemních vod. Pro 
eliminaci tohoto rizika i se zohledněním skutečnosti potenciálního rizika realizaci 
stavby v okrajové části záplavového území  jsou v doporučeních tohoto oznámení 
v etapě výstavby navržena následující  opatření: 
• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel 

vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na mytí vozidel 
• v rámci další projektové přípravy budou jak ve vztahu k  prováděným pracím na řece 

vytipovány lokality pro případné umístění norných stěn včetně přístupových cest k těmto 
lokalitám 

• pro stavbu bude vypracován Plán opatření  pro případ havarijního úniku látek škodlivých 
vodám  podle zákona  o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci 
stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v 
havarijním plánu 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 
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• na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM  
pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím 
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných  látek 

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

• veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z plochy staveniště v 
zátopovém území odváženy 

• na plochách zařízení staveniště budou do doby zajištění zájmového území  nad kótou stoleté 
vody stavební mechanismy odstaveny v minimálním počtu; pod stojícími stavebními 
mechanismy budou instalovány  záchytné plechové nádoby 

Provoz 
Srážkové  vody  
Z podkladů projektanta vyplývá, že veškeré srážkové vody, které mohou být 
potenciálně kontaminované nepolárními extrahovatelnými látkami budou osazeny 
odlučovači ropných látek. Stoka D5 odvádí srážkové vody z letištních ploch, které jsou 
v zimních měsících kontaminovány rozmrazovacími prostředky a plochy, kde se 
provádí rozmrazování letadel. Odmrazování letadel bude prováděno přípravkem 
SAFEWING, jehož hlavní složkou je propylenglykol. Pro zimní údržbu letištních ploch 
bude používán přípravek CLEARWAY, jehož hlavní složkou jsou alkalické octany. U 
obou přípravků se tak jedná o látky, které lze následně na BČOV velmi dobře 
odstranit. V rámci realizace záměru bude část pojezdové plochy (cca 0,9 ha) 
přespádována tak, aby byl zajištěn odvod srážkových vod do veřejné kanalizace. Dle 
podkladů od oznamovatele se předpokládá  následující maximální spotřeba přípravků 
pro zimní údržbu: 
ü CLEARWAY – 7,5 tuny 
ü SAFEWING – 15 tun  

Uvedené spotřeby jednotlivých přípravků odpovídají maximální možné spotřebě 
v případě dlouhodobých, extrémně nepříznivých podmínek v období od prosince do 
března. Skutečná spotřeba může být výrazně nižší.  
Problematika vypouštění těchto vod do kanalizace města Pardubice byla předběžně 
konzultována a odsouhlasena  jak správcem kanalizace, tak i provozovatelem BČOV 
Pardubice. Z hlediska provozu BČOV je tento postup možný, z hlediska přítomnosti 
propylenglykolu i vhodný. Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující 
doporučení: 
• v rámci další projektové přípravy doložit souhlas správce kanalizace s vypouštěním 

odpadních vod kontaminovaných rozmrazovacími a odmrazovacími prostředky do veřejné 
kanalizace 

• vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou vedeny 
přes odlučovač ropných látek, který  bude vybaven obtokem pro případ přívalových vod; 
výstupní koncentrace NEL za odlučovači ropných látek budou splňovat požadavky správce 
toku a správce kanalizace 

• provozní řád odlučovače ropných látek bude obsahovat i požadavky na pravidelnou kontrolu 
a údržbu těchto zařízení 

Splaškové vody  
Veškeré nové objekty civilního letiště realizované v rámci hodnoceného záměru budou 
napojeny do nové oddílné kanalizace splaškových vod. Pro tuto kanalizaci byl 
správcem kanalizace (VaK Pardubice) určen napojovací bod v koncové šachtě 
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jednotné veřejné kanalizace DN 400 v Žižkově ulici za Bylankou. Nová areálová 
splašková kanalizace bude odvádět splaškové vody z objektu Terminálu (SO 10), 
vrátnice (SO 12), z Provozního objektu a garáží (SO 11.1) a z objektu Garáže velké 
techniky s mycím boxem (SO 11.2). V převážné míře se bude jednat o odpadní 
splaškové vody ze sociálních zařízení zaměstnanců a návštěvníků letiště. Kromě 
těchto vod budou do této kanalizace dále vypouštěny: 
§ Předčištěné odpadní vody z ČOV v objektu SO 11.2. ČOV bude navržena tak, aby 

vyčištěné odpadní vody splňovaly závazné ukazatele znečištění stanovené Kanalizačním 
řádem města Pardubice. Jedná se o cca 500 m3 odpadních vod za rok.  

§ Odpadní vody z chemické úpravny vody umístěné v SO 10.. Provoz úpravny bude 
periodický, dle potřeby energetických zařízení. Z hlediska roční bilance se jedná o 
nevýznamné množství v řádu desítek m3/rok, z hlediska znečištění se bude jednat o pitnou 
vodu se zvýšenou solností. 

§ Odluhy a odkaly z kotlů na zemní plyn, vypouštění  upravené vody z topných systémů 
jednotlivých kotelen.  Z hlediska roční bilance se jedná o nevýznamné množství, z hlediska 
znečištění se bude jednat o upravenou pitnou vodu. 

§ Voda z nádrží SHZ. Jedná se o jednorázové vypuštění pitné vody z nádrže SHZ v SO 10 
v termínech stanovených provozovatelem zařízení (cca 1 x ročně – 300 m3.)  

Bilance splaškových vod je uvedena v následujících tabulkách:  
Splaškové vody do ulice Žižkova: 
Objekt  Průměrná  produkce (m3/den) Roční produkce (m3/rok) 
SO 10 – Terminál celkem 41,08           10 020 
SO 11 – Autopark + ČOV   4,04  1 010 
SO 12 – Vrátnice   0,60     150 
SO 10 – Terminál - SHZ      300 
Celkem 45,72 11 580 

Splaškové vody do ulice Pražská: 
Objekt  Průměrná  produkce (m3/den) Roční produkce (m3/rok) 
Administrativní objekt (911) 7,44 1 860 
Objekt CH (915) 3,00    750 
Objekt Kašparův hangár (912) 2,24    100 
Objekty dočasné – výpůjčka AČR 3,00    750 
Celkem 41,87 3 460 

Jak je z tabulek zřejmé, produkce splaškových vod se uvažuje v úrovni spotřeby pitné 
vody. 
Technologické odpadní vody 

Za technologické odpadní vody lze považovat výstup z čistírny odpadních vod (ČOV) a 
chemické úpravny vod (CHÚV). Odpadní vody z těchto zařízení budou splňovat 
ukazatele znečištění, stanovené Kanalizačním řádem města Pardubice a budou 
vypouštěny do nové kanalizace splaškových vod. 
Čistírna odpadních vod (ČOV) z mycího boxu 

V rámci SO 11.2 „Garáže velké techniky s mycím boxem“ je navrženo jedno stání 
motorových vozidel, které bude uzpůsobeno pro mytí provozních motorových vozidel. 
Mytí bude prováděno ručně za použití vysokotlakého horkovodního agregátu. Veškerý 
oplach z mytí, včetně odstraňovaných látek a mechanických nečistot bude 
akumulován v podzemní sedimentační jímce o objemu cca 20 m3. V jímce bude 
docházet k postupné sedimentaci mechanických nečistot a kalů. Odsazená voda bude 
z poslední sekce jímky čerpána na ČOV. Při navrhovaném rozsahu mytí 5 vozidel 
denně a průměrné spotřebě 400 l vody na jedno vozidlo bude vznikat cca 2000 litrů 
odpadní vody denně. Navrhovaná kapacita čistírny odpadních vod je 1 m3 odpadních 
vod/hod. Voda z jímky bude čerpána do dvojice míchaných reaktorů, kde vlivem 
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přídavku chemických přípravků dojde k rozražení emulzí a tvorbě kalu. Suspenze 
z reaktoru je dále vedena na kalolis, kde dojde k separaci pevné fáze. Voda z kalolisu 
je dále vedena k dočištění na pískový nebo mramorový filtr a následně na sorpční filtr. 
Druhy a kapacity filtrů budou upřesněny v dalších fázích projektové přípravy tak, aby 
odpadní voda na výstupu z ČOV splňovala ukazatele znečištění stanovené 
kanalizačním řádem města Pardubice a mohla být vypouštěna do splaškové 
kanalizace letiště a následně do veřejné kanalizace města Pardubice.  
Chemická úpravna vody (CHÚV)  
CHÚV bude umístěna v suterénu SO 10 – terminál. Bude sloužit k přípravě napájecí 
vody pro provoz kotelny na zemní plyn (doplňování vody v teplovodních topných 
systémech). Provoz CHÚV bude periodický a z hlediska provozní doby zařízení velmi 
malý. Největší provoz CHÚV bude v době najíždění topných systémů do provozu, kdy 
je třeba naplnit okruhy upravenou vodou. Typ a velikost jednotky budou upřesněny 
v dalších stupních projektové přípravy. CHÚV bude napojena na rozvod pitné vody. 
Odpadní voda z CHÚV bude vypouštěna do kanalizace splaškových vod z terminálu. Z 
hlediska znečištění této vody se jedná prakticky o pitnou vodu se zvýšenou solností. 
Spotřeba pitné vody na CHÚV a množství odpadní vody z CHÚV budou upřesněny 
v rámci zkušebního provozu.    
Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení: 
• rámci další projektové přípravy budou upřesněny podklady o druzích a kapacitách filtrů ČOV 

z mycího boxu tak, aby odpadní voda na výstupu z ČOV splňovala ukazatele znečištění 
stanovené kanalizačním řádem města Pardubice a mohla být vypouštěna do splaškové 
kanalizace letiště a následně do veřejné kanalizace města Pardubice; nejpozději v dokumentaci 
pro stavební povolení bude doložen souhlas správce kanalizace s vypouštěním odpadních vod 
z ČOV z mycího boxu 

• v rámci další projektové přípravy upřesnit typ a velikost jednotky CHÚV; budou doloženy 
ukazatele na výstupu z ČHÚV tak, aby tyto splňovaly ukazatele znečištění stanovené 
kanalizačním řádem města Pardubice; nejpozději v dokumentaci pro stavební povolení bude 
doložen souhlas správce kanalizace s vypouštěním odpadních vod z CHÚV do kanalizace 
splaškových vod z terminálu 

Ochrana povrchových a podzemních vod 
ČS PHM 
ČS PHM bude dodána jako typová balená jednotka, která nevyžaduje realizaci 
žádných dalších opatření z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod. Vlastní 
nádrže benzinu a motorové nafty jsou dvouplášťové z kontrolou meziprostoru, celá ČS 
je umístěná pod přístřeškem. Plocha pod přístřeškem, na které se provádí jak plnění 
nádrží z autocisterny, tak i následné plnění pohonných hmot do nádrží motorových 
vozidel je řešena jako nepropustná a vyspádovaná do nepropustné, bezodtokové 
havarijní jímky odpovídající objemu. 
Letecké pohonné hmoty (LPH) 
Skladování a nakládání s leteckými pohonnými hmotami bude pro potřeby civilního 
letiště zajišťovat na základě smluvního vztahu AČR. Skladové hospodářství leteckého 
petroleje pro potřeby civilního letiště bude v případě potřeby vybudováno v dalších fází 
výstavby letiště jako samostatná stavba a v tomto případě bude muset být podrobeno 
samostatnému procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 
Nakládání s látkami nebezpečnými vodám 
Za látky nebezpečné vodám lze označit přípravky na odmrazování letadel, zimní 
údržbu letištních ploch, chemické přípravky pro provoz ČOV, přípravky pro provádění 
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údržby (oleje, tuky) a odpady v kategorii „nebezpečný odpad“. 
Přípravky na odmrazování letadel a pro zimní údržbu letištních ploch budou 
skladovány v přepravních obalech (sudy, kontejnery) v odděleném skladu v rámci 
objektů autoparku. Sklad bude vybaven nepropustnou havarijní jímkou odpovídajícího 
objemu. Nakládání s těmito látkami bude prováděno pouze na plochách, které jsou 
odkanalizovány do splaškové kanalizace.  
Přípravky pro provoz ČOV budou skladovány v přepravních obalech v oddělené 
místnosti objektu SO 11.2, která bude zabezpečena havarijní jímkou odpovídajícího 
objemu. Z hlediska skladovaného množství se bude jednat o velmi malé množství 
přípravků. 
Přípravky pro provádění běžné údržby (oleje, tuky apod.) budou v potřebném množství 
skladovány ve vymezeném prostoru dílen údržby. Tyto látky budou skladovány 
v přepravních obalech na ocelových vanách s póroroštem. Provádění pravidelných 
výměn olejů v točivých strojích bude prováděno v intervalech stanovených výrobci 
těchto zařízení. Tyto výměny budou provádět odborné firmy na základě smluvního 
vztahu. 
Shromažďování odpadů kategorie „nebezpečný odpad“ bude prováděno v objektech 
SO 11.6. a SO 15. Tyto odpady budou ukládány do vhodných nádob tak, aby nemohlo 
dojít k únikům nebezpečných látek.    
Srážkové vody ze zpevněných ploch, kde nelze vyloučit riziko kontaminace ropnými 
látkami budou do příslušné kanalizace odváděny přes odlučovače ropných látek. 
Odlučovače budou zabezpečeny proti vyplavení v době přívalových dešťů a bude 
prováděna jejich pravidelná kontrola a údržba dle podmínek stanovených v provozním 
řádu.  
Zpracovatelský tým oznámení soudí, že navrhovaná projektovaná řešení minimalizují 
rozhodující rizika ve vztahu k ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod a ve 
vztahu k obecné ochraně povrchových a podzemních vod není nezbytné formulovat 
pro další projektovou přípravu žádná doporučení. 
 
 
D.1.4. Vlivy na půdu 
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy 

Trvalé zábory ZPF 

V následujících tabulkách jsou sumarizovány požadavky záměru z hlediska trvalého 
záboru ZPF v jednotlivých katastrálních územích:  
Trvalý zábor ZPF v k.ú. Popkovice: 
Číslo parcely Celková výměra (m2) Plocha trvalého záboru (m2) BPEJ 
279/30 2 531 27 32 110 (216 m2) 

35 201 (2 315 m2) 
280/20 281 208 32 110 
280/21 6 752 109 32 110) 
281/1 2 376 23 32 110 
281/2 127 127 32 110 
282/1 7 633 26 32 110 
282/2 303 303 32 110 
283/1 8 064 5 32 110 
283/2 253 253 32 110 
284 11 312 89 32 110 (7 175 m2)  

35 201 (4 137 m2) 
285/2 10 971 139 32 110 (5 343 m2) 
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Číslo parcely Celková výměra (m2) Plocha trvalého záboru (m2) BPEJ 
35 201 (5 628 m2) 

285/3 15 6 32 110 
286/1 10 528 26 32 110 (3 035 m2) 

35 111 (221 m2) 
35 201 (6 841 m2) 
35 301 (431 m2) 

359/4 2 160  29 32 110 
360 657 215 Zahrada BPEJ 32 110) 
Celkem   1 585  

Trvalý zábor ZPF v k.ú. Svítkov: 
Číslo parcely Výměra (m2) Plocha trvalého záboru (m2) BPEJ 
1042/12 336  120 Zahrada BPEJ 32 110 

Celkový trvalý zábor ZPF je 1 705 m2.  
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo 
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn v 
článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje: 
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k 

zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše 
určené schválenou dokumentací. 

2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v 
odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona 
vydá zejména: 

a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových), 
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí, 
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy 
určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to 
do velikosti maximálně 1 200 m2, 
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s 
pořízením dokumentace, 
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona. 

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského 
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy 
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje: 
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 

regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze 
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou 
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických 
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde 
o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen 
podmíněně zastavitelné. 

3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou 
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro 
eventuální výstavbu. 

4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.  

5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen 
„BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, 
velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou 
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat 
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou 
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 
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Všechny uvedené pozemky jsou zařazeny do 4. třídy ochrany zemědělské půdy. Při 
předpokládané skrývce ornice o síle cca 20 cm bude celkový objem skrývky ornice cca 
340 m3. 
Jde o zábor zemědělské půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v 
rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro 
výstavbu. Z uvedeného hlediska, jak co do rozsahu záboru, tak co do kvality 
potenciálně odnímaného ZPF se jedná o vliv malý a málo významný. V předkládaném 
oznámení  jsou ve vztahu k této problematice a na základě výše uvedených 
skutečností prezentována následující doporučení: 
• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí 

zemědělské půdy  

• v případě souhlasu s vynětím ze ZPF zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a 
její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů 
orgánů ochrany ZPF 

• z hlediska celkové charakteristiky lokality v prostoru letiště lze doporučit, aby před využitím 
skryté ornice byly provedeny analýzy v rozsahu vyhlášky č.13/2004 Sb. 

Trvalé zábory PUPFL 
Se záměrem jsou spojeny následující trvalé zábory PUPFL dle katastrálních území: 
Trvalý zábor PUPFL v k.ú. Popkovice: 
Číslo parcely Výměra (m2) Plocha trvalého záboru (m2)  
271/5 11 159 135 
271/6 5 839 477 
279/24 4 925 155 
Celkem   767 

Trvalý zábor PUPFL v k.ú. Svítkov: 
Číslo parcely Výměra (m2) Plocha trvalého záboru (m2) 
645/13 17 824 325 
648/2 6 286 112 
Celkem  437 

Celkový trvalý zábor PUPFL je 1 204 m2. 
Vlivy na pozemky v kategorii PUPFL jsou vyhodnoceny v kapitole vlivů na významné 
krajinné prvky. 

Znečištění půdy 

V etapě výstavby nepochybně nelze vyloučit  riziko kontaminace půd. Omezení tohoto 
rizika může být eliminováno organizací výstavby a plněním opatření dodavatele stavby 
tak, jak jsou tato doporučení formulována v kapitole hodnocení vlivů na jakost vod.   
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou 
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto 
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným  
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit závěr, 
že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit 
z hlediska velikosti vlivu jako malý, z hlediska významnosti jako málo významný. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a 
erozi půdy.  
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Vlivy na chráněné části přírody 

Tento vliv v rámci posuzovaného záměru nenastává. 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Z hlediska odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno jejich 
shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po 
dobu nezbytně nutnou. 
Výstavba 

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude 
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i 
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří 
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně 
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby 
odpovídá dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o 
provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze 
objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v 
dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky: 
• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování 

nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech 
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve 
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a 
odpadovém hospodářství 

• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

• v rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník jehož součástí 
budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených 
vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude 
rozhodnuto  až na základě provedených rozborů zemin  v prostoru staveniště s odkazem na 
uvedenou vyhlášku 

• smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti  

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění 

Provoz  

Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně 
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení.  
Z hlediska druhové skladby nedojde k významnějším změnám. Charakter činnosti 
společnosti EBA a.s. zůstane zachován. Množství vznikajících odpadů bude zejména 
závislé na skutečně dosahovaném počtu odbavených cestujících.   
Z provozu ČOV bude vznikat nový druh odpadu – katalogové číslo 190813 – kaly 
z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky 
v kategorii „nebezpečný odpad“. Roční produkce tohoto odpadu bude odvislá od 
dosahovaného rozsahu znečištění mobilní techniky a bude upřesněna v průběhu 
zkušebního provozu.  
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Provozovatel předpokládá, že pravidelnou údržbu strojního zařízení budou provádět 
externí odborné firmy na základě smluvního vztahu. Smluvní vztah bude obsahovat i 
podmínku, že tato firma převezme i veškeré odpady, které v rámci prováděné činnosti 
vzniknou (např. výměny olejů).     
Pro shromažďování a třídění jednotlivých druhů odpadů bude zejména v prostorách 
terminálu a autoparku dostatek vhodných a označených nádob. Pro následné dočasné 
skladování (shromažďování odpadů) budou k dispozici objekty SO 11.6 a SO 15, které 
budou rovněž vybaveny dostatečným počtem nádob pro shromažďování jednotlivých 
druhů odpadů.  
Před zahájením zkušebního provozu požádá provozovatel o souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady. Budou vypracovány provozní řády skladů nebezpečných 
dopadů a tyto řády budou předloženy dotčeným orgánům státní správy ke schválení.   
 
 
D.1.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 

D.1.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy  
Záměr je navrhován v území prostorového zázemí v severní části areálu pardubického 
letiště, většinově na plochách neudržovaných bylinotravních vysokostébelných lad a 
prvků neudržovaných porostů dřevin,  míra úprav je dána předchozí činností 
provozovatele letiště, odpřírodnění dotčené části nivy Bylanky pak provedenou 
technickou úpravou toku a zástavbou Popkovic. Jižně se nacházejí otevřené plochy 
s převládající intenzivní zemědělskou výrobou. 
V kontaktu se zájmovým územím záměru nejsou plochy labské nivy a labských ramen 
jako nejhodnotnější části příměstské krajiny kolem Pardubic.  
Záměr  bude vyžadovat výrazné  kácení mimolesních porostů dřevin (viz příslušná 
část této kapitoly) ve spojení s vlivy na faunu, významnější vlivy na floru a krajinu s 
ohledem na polohu jednotlivých navrhovaných objektů realizace záměru negeneruje. 
Vlivy na floru 

Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště 
chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území výstavby 
ani v kontaktu s ním  se plochy s koncentrovanými výskyty takových druhů 
nenacházejí.  Jsou ohroženy jednotlivé topoly černé, nacházející se v rámci fragmentů 
původních doprovodných porostů Bylanky jako silně ohroženého taxonu dle červeného 
seznamu české květeny, ohrožení malé populace jetele jahodnatého jako druhu 
ohroženého dle červeného seznamu v JZ části zájmového území lze pokládat za 
nevýznamné.  
Záměr znamená postupné plošné skrývky v zájmovém území pro přípravu výstavby 
jednotlivých objektů struktury terminálu, v rámci skrývek dojde k plošné likvidaci 
vegetačního krytu.  Vlivy posuzovaného záměru na floru je tudíž možno pokládat za  
nepříznivé s ohledem na rozsah zpevnění a zástavby, v kontextu dotčení druhové 
skladby polabské flory za nevýznamné. V tomto kontextu nejsou potřebná žádná  
specifická doporučení, s výjimkou prověření možnosti ochrany silných starších topolů 
podél Bylanky. 
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Vlivy na prvky dřevin  rostoucí mimo les  

Záměr představuje relativně rozsáhlé nároky na zásahy do mimolesních porostů 
dřevin. Jsou předpokládány následující interakce:  
ü Nejvýznamnější zásah vyplývá z navrženého dotčení pravobřežních porostů při 

severní hranici areálu letiště pro trasování přístupové komunikace podél pravého 
břehu Bylanky. Jde o potenciální likvidaci  prvních stovek  stromů, převážně olší, 
ořešáků, javorů, dubů letních, jasanů, topolů a osik, bříz, vrb, akátů, většinově 
náletových dřevin do průměru 30 cm, ale i několika desítek stromů z původního 
doprovodu toku s průměry přes 35 cm (např. i dub č. 952 o průměru 70 cm), včetně 
několika původnějších topolů černých (např. č. 1021 o průměru 80 cm) aj. Dále je 
likvidována skupina osik a bříz u vjezdu do areálu. Vliv velmi nepříznivý, velmi 
významný, nutno prověřit jakékoliv možné korekce trasy jižněji s cílem zachovat 
maximum stromů jako krajinotvorně i funkčně nezastupitelného porostu podél 
biokoridoru.  

ü Druhá nejvýznamnější interakce představuje likvidace pásového porostu jižně od 
navrhovaných budov terminálu (porosty západně od autoparku  směrem k navážce 
v západní části areálu). Jde o likvidaci cca 200 ks stromů, převážně javorů 
jasanolistých, dále třešní, jabloní, s příměsí dubů letních, jilmu habrolistého, hlohu 
aj. Vliv s ohledem na plošnou likvidaci za účelem zpevněných ploch nepříznivý až 
velmi nepříznivý a významný. Nutno prověřit minimalizaci vlivů v západní části 
směrem k navážce. 

ü Likvidace navážky v západní části zájmového území, JV od mostu přes Bylanku. 
Jde o terénní úpravy západní části, spojené s likvidací navážek, včetně celoplošné 
likvidace převážně náletových porostů (cca 100 ex., javor jasanolistý, třešeň, 
ořešák, jabloně, hloh, duby letní,  topol černý, jasan ztepilý aj. americký, střemchy, 
vrby bílé a v. jívy);  vliv nepříznivý, významný. 

ü Zásah do liniového až pásového porostu dřevin východně od navážky, přibližně 
uprostřed plochy mezi doprovodným porostem jižně od Bylanky a pásovým 
porostem v jižní části zájmového území zpevnění ploch terminálu. Zásah do cca 30 
ex. javorů, třešní, švestek, jabloní, dubů. S ohledem na krajinotvorný význam vliv 
nepříznivý, patrný.  

ü Zásah do porostů dřevin na SV zájmového území při řešení velké okružní úrovňové 
křižovatky a vstupu do areálu letiště. U vstupu zásah do hodnotnějších sadovnicky 
významnějších jedinců a skupin, např. cypřišky Lawsonovy, borovice, javory kleny, 
lípa srdčitá (strom č. 873) aj. Vliv nepříznivý, patrný. Okružní křižovatka likviduje 
nejhodnotnější strom ze všech mimolesních jedinců – silný dub červený v jejím 
půdorysu o průměru kmene 85 cm, výšky 18 m a průměru koruny 15 m, vliv velmi 
nepříznivý a významný. 

ü Nelze vyloučit v rámci řešení manipulačních pásů a ploch další dílčí zásahy do 
doprovodných náletových porostů podél stávajících komunikací. Vliv nevýznamný. 

Celkově lze očekávat nepříznivý zásah do cca 700 jedinců vzrostlých stromů 
(většinově náletových, ale v řadě případů perspektivních) a cca 1.000 m2 souvislých 
keřových a náletových porostů (blíže viz volná příloha č.2 včetně mapového vymezení 
dotčených porostů předkládaného oznámení). Tato okolnost je dána zejména 
navrhovaným logistickým uspořádáním zejména dopravních a manipulačních ploch, 
potřebných pro provoz nového terminálu. Proto je vhodné v dalším stupni projektové 
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dokumentace prověřit nezbytnost prostorového vymezení navrhovaného logistického 
řešení s cílem snížit dopady na mimolesní porosty dřevin.  
Mimo uvedené je v rámci vyvolaného objektu úpravy trámového mostu při cestě od 
Starého Mateřova přes Bylanku dotčeno cca 60 m2 náletových dřevin – hlohy, trnky, 
bezu černého a topolů, vzrostlé topoly mohou zůstat zachovány. 
Na základě výše uvedeného rozboru je nutno doporučit následující podmínky a 
zásady: 

• prověřit a důsledně zajistit ochranu maxima pravobřežního doprovodného porostu podél 
Bylanky, i za cenu prověření realizace posunu středové okružní křižovatky severně od 
hlavních budov terminálu a přístupové komunikace od západu co nejvíce směrem k jihu 

• prověřit zachování hodnotnějších dubů východně až JV od navážky (jižně od navrhovaných 
parkovacích stání) ve vztahu ke zkrácení JZ části velké zpevněné manipulační plochy 

• prověřit možnost zachování velkého sadovnicky hodnotného dubu červeného při řešení 
velké okružní úrovňové křižovatky JV od ČS PHM 

• v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný  rozsah  
zásahů do porostů dřevin na základě prověření všech možností změny prostorové a 
logistické struktury záměru s ohledem na prevenci likvidace porostů dřevin 

• do POV stavby promítnout situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu 
manipulačního pásu a ploch pro řešení jednotlivých objektů, zejména porostů podél Bylanky, 
dále stromů v JZ části území kolem vstupu do areálu, včetně způsobu ochrany těchto stromů 
(ochrana kmene i ochrana aktivní kořenové zóny); zejména zajištění ochrany všech stromů, 
ponechávaných podél pravého břehu Bylanky, promítnout do POV stavby a do podmínek pro 
výběrové řízení na zhotovitele stavby 

• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu ve 
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun 
stromů a kmenů) 

• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit zásadně 
v období vegetačního klidu 

• v rámci dalšího stupně projektové dokumentace řešit komplexní funkční náhradu za kácené 
porosty dřevin jak do areálu letiště, tak ve vztahu k posílení ekologické stability 
bezprostředního okolí areálu letiště 

 
Vlivy na faunu 
Záměr může znamenat významné ohrožení populací některých zvláště chráněných 
nebo regionálně vzácných druhů živočichů, zejména v souvislosti s plošnou likvidací 
dřevin v zájmovém území a se skrývkami: 
a) Skrývkami mohou být negativně dotčeny populace ještěrky obecné a čmeláků 

v prostorech vysychavých stanovišť kolem některých porostů dřevin, ve 
fragmentech přechodových ekotonů a na výslunných plochách na svazích kolem 
navážky, pokud by zemní práce byly načasovány do reprodukčního období. Je 
vhodné řešit skrývky výhradně ke konci vegetačního období (mimo reprodukci a 
největší dynamiku rozvoje populací během roku), před zahájením zemních prací 
provést záchranné průzkumy z hlediska výskytů ještěrek. 

b) Kácením dřevin mohou být negativně ovlivněny především následující zvláště 
chráněné druhy živočichů: 
ü silně ohrožený druh žluva hajní likvidací hnízdních možností a biotopu, zejména plošnou 

likvidací porostu podél pravého břehu Bylanky jako hnízdního a migračního biotopu druhu. 
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Zmenšení plochy břehového porostu by mohlo negativně ovlivnit populaci tohoto druhu v území 
tím, že dojde ke ztrátě atraktivity koridoru podél toku pro druh a jedinci budou muset hledat 
náhradní útočiště v okolních porostech, přičemž při jejich minimálně přítomnosti v okolí může 
dojít k poklesu hustoty populace v západních předměstích Pardubic. Vlivy nepříznivé, patrné. 
Zcela nežádoucí je jakýkoli zásah do porostů dřevin v době vegetace (reprodukční období). 

ü dalším možným vlivem na populace zvláště chráněných druhů živočichů je možnost likvidace 
hnízdního prostředí a vhodného biotopu pro druhy, které zatím s ohledem na dobu průzkumu 
nebyly zjištěny ale jejichž výskyt je v území silně pravděpodobný. Jde o ohrožené druhy slavíka 
obecného a ťuhýka obecného, případně i kriticky ohroženého strnada lučního, zejména pokud 
by zásahy do porostů dřevin probíhaly rovněž v reprodukčním období.  

ü odkácení dřevin podél Bylanky povede k prosvětlení okolí toku, který je zatím od jihu zastíněn 
stávajícím porostem. Tato okolnost se může negativně odrazit na populaci vodního mlže – silně 
ohroženého velevruba tupého. Změnou světelného režimu by totiž mohlo dojít ke změně trofie 
vodního toku Bylanka ve smyslu, že by došlo k iniciaci zarůstání průtočného profilu vodní 
makrofytickou vegetací a s tím spojené změny by mohly negativně ovlivnit současné životní 
podmínky tohoto živočicha (změna trofie, změna charakteru prostředí – zarůstání volných 
sedimentů dna) 

c) Realizací záměru přijde silně ohrožený krahujec obecný o část loveckého revíru a 
porušení kontinuity biokoridoru by mohlo negativně ovlivnit zájem dravce o  tuto 
část území. Tím by mohlo dojít k zániku části populace  tohoto druhu v hodnocené 
lokalitě, poněvadž dojde především k výrazné redukci potravní nabídky pro tento 
druh v zájmovém území na základě provedeného kácení a odpřírodnění lokality. 

d) Vlivy na výskyty ledňáčka říčního lze pokládat za okrajové, poněvadž je jím  
využíváno území jen troficky a po dobu výstavby  bude nižší četnost návštěv druhů 
v zájmovém území záměru podél Bylanky. 

e) Lokálně může dojít k zásahu do podmínek výskytu ropuchy obecné (migrační a 
potravní výskyty, v území se nenacházejí vhodné reprodukční plochy), poněvadž 
dojde k likvidaci možných úkrytů pro migrující jedince. Vhodné je před zahájením 
stavby provést průzkum na výskyt druhu v území a řešit případné transfery. 

Další potenciální vlivy na faunu lze spíše soustředit do následujících aspektů:  
ü za významný faktor pro přežívání populací ptáků je nutno pokládat především míru 

zásahu do mimolesních i lesních porostů dřevin jako hnízdiště řady druhů, včetně 
některých zvláště chráněných (žluva hajní, případně slavík, ťuhýk, eventuelně 
strnad luční). I z těchto důvodů je nezbytné minimalizovat případný odůvodněný 
rozsah kácení a tento řešit výhradně v období vegetačního klidu, pro odůvodnitelný 
rozsah kácení dřevin je pak nutno respektovat veškerá  doporučení  příslušné 
kapitoly předkládaného oznámení 

ü hnízdění některých pěvců na zemi (skřivan, strnad), skrývkami pro uvolnění 
prostorů pro řešení jednotlivých objektů areálu terminálu může dojít  k zásahu do 
reprodukčních ploch a k dočasnému  snížení hustoty populací 

ü budou negativně na celé ploše skrývek dotčeny místní populace drobných 
hlodavců a epigeického hmyzu rovněž skrývkami a úpravami břehové hrany  

ü samostatným vlivem mohou  být vlastní práce na řešení mostů přes Bylanku a 
práce v okolí koryta (případně i v korytě – demolice stávajícího mostu přes Bylanku 
u SZ brány) ve vztahu k říčnímu ekosystému, poněvadž stavební práce (terénní 
úpravy a skrývky, kácení) v přímém kontaktu s vodními toky znamenají  potenciální 
riziko ohrožení kvality vody jako základní podmínky života, a to  únikem látek 
nebezpečných vodám právě z  ploch pro nakládání s těmito materiály (jde i o 
případné úniky zásaditých stavebních látek – tekuté betony, vápenné produkty 
apod.), případně i ze stavebních strojů nebo motorových pil.  To může v případě 
vzniku havarijní situace při výstavbě, případně při technologické nekázni 
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dodavatele způsobit synergický účinek na ryby a další vodní faunu. Ve vztahu 
k prevenci těchto nepříznivých vlivů v plném rozsahu platí všechna opatření 
k ochraně kvality povrchových vod.   

Na základě výše uvedeného rozboru z hlediska ochrany fauny je nutno respektovat 
další následující obecné zásady: 
• skrývky pro přípravu ploch realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu 

ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace 
epigeického hmyzu 

• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit zásadně 
v období vegetačního klidu 

• z důvodu prevence změn ve vodním toku Bylanky zachovat pro účely stínění toku z jižní 
strany pás dřevin nad pravým břehem 

• před zahájením fáze výstavby zajistit průzkum na výskyt ještěrky obecné a ropuchy obecné a 
řešit případné transfery nalezených jedinců do prostorů mimo zájmové území výstavby 

• při kácení kolem toku používat pro mazání motorových pil biomazadla a vyloučit pálení větví 
u břehové hrany toku 

• v rámci konečných úprav řešeného území vytvořit i vysychavé biotopy, případné zpevnění 
podél některých komunikací a ploch řešit gaobiony místo prefabrikáty, případně použít 
v okrajových částech záměru místo betonových zdí, krajů ploch atp. opět drátokamenné 
gabiony 

• demolici stávajícího mostu přes Bylanku důsledně řešit tak, že části demolované konstrukce 
mostu a vozovek nebudou  padat do vody, tuto zásadu promítnout do POV stavby a 
výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Vlivy na  významné krajinné prvky 

Vlivy na významné krajinné prvky v zásadě splývají s vlivy na prvky ÚSES, pokud se 
týká dotčení toku Bylanky. Nejsou dotčeny směrové parametry toku, ani příčný či 
podélný profil koryta. Dílčí změny opevněním krátkého úseku toku lze očekávat při 
řešení nového podmostí. 
V dotčeném úseku jde o technicky upravenou vodoteč, bez výraznější biologické 
hodnoty, s výjimkou malé populace velevruba tupého.  Proto je vhodné řešit zakládání 
mostních okrajů mimo průtočný profil, tedy zavázání pilířů co nejblíže koruně 
břehového svahu upraveného profilu toku. V daném kontextu platí i požadavek 
minimalizace dotčení doprovodných porostů a dále platí v plném rozsahu opatření, 
vyplývající z kapitoly ohledně vlivů na vody. Přístupová komunikace totiž dále 
znamená dotčení doprovodného pravobřežního  porostu, podrobněji popisovaného 
v části vlivů na mimolesní porosty dřevin, s dopadem do změny osvětlení toku od jihu 
(odstranění případně výrazné omezení stínící funkce porostu). I z tohoto důvodu je 
nezbytné doporučit snížení manipulačního pásu pro přípravu komunikace a tím snížit 
míru nepříznivosti a významnosti vlivu.  
Analogie platí i pro úpravu trámového mostku na cestě od Starého Mateřova. 
Kvalita vody v toku  jako základní podmínka života  může být dále ohrožena únikem 
látek nebezpečných vodám právě z manipulačních ploch při provozu techniky, 
případně při práci v dosahu koryta. 
Na základě výše uvedeného rozboru pokládají zpracovatelé oznámení za potřebné 
respektovat následující doporučení: 
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• minimalizovat zásahy do toku Bylanka tím, že zavázání mostovky, případně pilířů mostu u 
Popkovic bude řešeno do horní části (koruny) svahu průtočného profilu toku; analogicky 
řešit zavázání nové mostovky při rekonstrukci mostku od Starého Mateřova 

• minimalizovat šířku manipulačního pásu pro výstavbu přístupové komunikace přes 
pravobřežní  porosty podél severního okraje areálu letiště nad pravým břehem Bylanky tím, 
že výstavba  komunikace bude řešena „v ose“, nikoli pomocí bočního manipulačního pásu 
ze severu; tuto zásadu promítnout do POV stavby a výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Záměr znamená místní ovlivnění lesních porostů. Při řešení velké úrovňové okružní 
křižovatky východně od stávající ČS PHM je dotčena špička evidenčně lesního 
porostu, zásah znamená likvidaci několika starších stromů. 
Řešení malé úrovňové okružní křižovatky na silnici I/2 jižně od stadionu Zlaté přilby 
pro odbočení nové přístupové komunikace k SZ části areálu letiště k mostu přes 
Bylanku zasahuje do lesních porostů kolem stávající křižovatky a znamená odstranění 
nově vytvořeného lesního okraje, včetně zásahu do silnějších dubů letních v JZ čtvrti 
okružní křižovatky v porostu 2D6, SZ čtvrť křižovatky zasahuje do několika starších 
stromů při JZ okraji porostu 2C9. Rozšíření stávající panelové cesty a její 
transformace na přístupovou silnici s živičným povrchem  znamená zásah do 
stávajících okrajů lesních porostů podél stávající cesty, v délce cca 100 m po obou 
stranách. Řešení okružní křižovatky a zkapacitnění komunikace se dotkne cca 170 
lesních stromů, převážně borovic, dubů, ale i jasanů, akátu, lip, hlohů, a 1 ex. javoru 
stříbrného. Vlivy nepříznivé, s ohledem na rozsah porostů méně významné.  
Prakticky všechny porosty jsou ale v kontaktu s komunikacemi. Záměr předpokládá 
rozšíření těchto komunikací a tím k zásahům do okrajových částí porostů,  tj. obvykle 
do porostních plášťů – pokud jsou vyvinuty,  případně pokud nebyly poškozeny 
větrnými kalamitami. Porostní plášť podél komunikace Pardubice – Přelouč je 
poškozen především  rozšířením této silnice.   Rozsah zásahů nebude velký a 
převažující směr větrů západ-východ  nedává předpoklad významné porušení stability 
lesních porostů ve vztahu k větrným událostem. Biologické vlastnosti lesních porostů 
jsou negativně ovlivněny zmíněnými antropogenními prvky tj. souběhem se silnicemi a 
blízkostí lidských sídel. I z tohoto pohledu se zásah do lesních porostů nejeví jako 
významný.  
Na základě výše uvedeného rozboru pokládá zpracovatelský tým za důležité 
respektovat následující doporučení: 
• v dalším stupni projektové dokumentace důsledně prověřit potřebnou míru zásahu do 

lesního porostu při řešení zkapacitnění přístupové komunikace do SZ části areálu letiště 

• minimalizovat šířku manipulačního pásu pro výstavbu přístupové komunikace přes lesní 
porosty jižně od silnice I/2 k mostu přes Bylanku s tím, že výstavba  komunikace bude 
řešena „v ose“; tuto zásadu promítnout do POV stavby a výběrového řízení na zhotovitele 
stavby 

• v dalším stupni projektové dokumentace navrhnout a postupně pak realizovat tvorbu nového 
porostního pláště podél komunikace 

Vlivy na prvky ÚSES 

Poloha zájmového území pro realizaci terminálu letiště Pardubice se nachází mimo 
vymezené skladebné prvky ÚSES, je však na severozápadě a severu v kontaktu 
s vymezeným lokálním biokoridorem podél levého břehu Bylanky. Nedochází 
k přímému zásahu do toku Bylanky za předpokladu respektování zásady, že při 
demolici mostu nebude docházet k padání částí konstrukce do vody, lze očekávat 
pouze lokální opevnění nového podmostí. Biokoridor však je trasován pouze podél 
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levého břehu, ačkoli těžiště ekologicko-stabilizační funkce skladebného prvku je dáno 
především přítomností pravobřežních doprovodných porostů toku. Formálně tak 
nedochází k zásahu do vymezeného skladebného prvku ÚSES, věcně však plošný 
zásah do porostů podél pravého břehu povede k výraznému snížení ekologicko-
stabilizační funkce i nepřesně vymezeného biokoridoru (zřejmě účelové vyloučení 
potenciálních střetů zájmů na armádním území).  
Záměr ale předpokládá křížení lokálního biokoridoru podél Bylanky trasováním 
přístupové komunikace, dále po křížení těsný kontakt souběhu záměru nové 
komunikace k terminálu  s lokálním biokoridorem. Vzhledem k současnému stavu 
územního systému na lokalitě a výskytu cenných (zvláště chráněných ) druhů, je 
nezbytné zajistit ponechání alespoň úzkého pásu porostu na pravé straně nad  
břehovou hranou vodního toku. Jak bylo již v části vlivů na faunu prezentováno, ve 
vodním toku žije silně ohrožený druh  mlže velevrub tupý (Unio crassus), u kterého by 
změnou světelného režimu by mohlo dojít ke změně trofie vodního toku Bylanka 
s doprovodným efektem zarůstání vodního sloupce  makrofytickou vegetací. Současný 
biokoridor je dále funkční pro dva druhy silně ohrožených druhů ptáků a to pro 
krahujce obecného a žluvu hajní, realizace záměru povede k výraznému 
znehodnocení potravní niky krahujce a k výraznému funkčnímu ochuzení hnízdního a 
migračního biotopu žluvy hajní s dopadem do snížení hustoty populace druhu v území. 
Dále bude třeba vyřešit prostupnost biokoridoru v místě křížení s budoucí komunikací, 
kde dojde k nárůstu automobilové dopravy. Současný stav je z hlediska prostupnosti 
vyhovující. Důvodem je prakticky neexistující doprava a odpovídající průchodnost 
mostu z pohledu migrace vodní cestou. Z hlediska charakteru navrhované dopravy 
navrhované komunikaci v nových parametrech ji lze zařadit mezi „ostatní méně 
frekventované silnice“, z  pohledu zajištění migrační prostupnosti lze oblast zařadit 
mezi „oblasti nevýznamné“ tj. bez nutnosti zajistit migrační prostupnost pro srnčí zvěř 
a velké druhy savců. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu mostu přes Bylanku bude 
nutné pro nový most zabezpečit dostatečnou světlost mostu a možnost migrace 
v souběhu s vodní hladinou (řešení bermy v podmostí). Tato možnost v současné 
podobě (na rozdíl od výhledového stavu) není nutná vzhledem k současnému stavu 
komunikace a minimálnímu rušení v okolí mostu. 
Na základě výše uvedeného rozboru a kromě opatření, prezentovaných v kapitole vlivy 
na mimolesní porosty dřevin, pokládá zpracovatelský tým oznámení za potřebné dále 
uplatnit  následující zásady: 
• zajistit dostatečnou propustnost (světlost) mostu při křížení lokálního biokoridoru podél 

Bylanky s tím, že bude zajištěna v podmostí odpovídající berma v úrovni nad normální 
hladinou toku 

• minimalizovat délku úseku opevnění dna a břehů v podmostí v profilu řešeného mostu 

Vlivy na zvláště chráněná území 

Nejsou dotčena žádná zvláště chráněná území. 
 
Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Záměr nemůže ovlivnit vymezené evropsky významné lokality na Pardubicku, ani 
kontaktně, ani zprostředkovaně. Nejbližší evropsky významné lokality jsou následující: 
CZ 0533305 Chrudimka v Pardubicích. Hlavním předmětem ochrany je druh klínatka 
rohatá (Ophiogomphus cecilia). Dalším územím je   CZ0533309 Pardubice. Hlavním 
předmětem ochrany je prioritní druh páchník hnědý (Osmoderma eremitta) Na 
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předmětné lokalitě nebyl zjištěn ani výskyt ani nebyl zjištěn biotop vyhovující 
uvedeným druhům – předmětům ochrany jako hlavním důvodům zařazení těchto 
území do národního seznamu.  Sledovaná lokalita svými parametry neodpovídá 
uvedeným stanovištím ani se zde nevyskytl žádný z  druhů – předmětů ochrany 
uvedených EVL. Tento názor dokládá i stanovisko KÚ Pardubického kraje podle § 45 i 
zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.  
Vlivy na další ekosystémy 

Jak bylo zmíněno v části vlivů na floru, jsou dotčena především sukcesní přechodová 
stadia vysokostébelných ruderálních lad a neudržovaných porostů dřevin, tedy nikoli 
hodnotné ekosystémy charakteru vysokostébelných trávníků nebo vysychavých lad. 
Většina zájmového území bude dotčena skrývkami a kácením, z tohoto důvodu dojde 
ke snížení ekologické stability zájmového území a jeho nejbližšího okolí, poněvadž 
rozsah ponechávaných, případně nově řešených zelených ploch nepokrývá míru 
dotčení ploch na rostlém terénu zástavbou a zpevněním. V tomto kontextu je nutno 
záměr výstavby terminálu pokládat za nepříznivý. 
Významným biologickým vlivem ale může být ruderalizace území po výstavbě 
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. 
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých 
plevelů, které mohou znamenat i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz 
nežádoucí sukcesí, jak lze ostatně v rámci zájmového území záměru, zejména v jeho 
západní části na navážkách, dokládat. Je proto doporučeno uplatnit následující 
podmínku: 
• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 

prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů  
 

D.1.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu 
Oznamovaný záměr je realizován v pohledově nepříliš exponované poloze poblíž 
silnice I/2 V kontextu základních aspektů ovlivnění krajinného rázu ve vazbě na obsah 
dikce § 12 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění  je možno konstatovat, že: 
1.  Poloha zvláště chráněných území nekoliduje s polohou posuzovaného záměru, 

maloplošná chráněná území jsou dostatečně vzdálena.  V kontextu pohledových 
aspektů se pohledová poloha nejbližších zvláště chráněných území v určujících 
pohledových osách od posuzovaného areálu (i přes něj) neprojevuje, nemůže být 
tedy ovlivněna oslabením jejich estetického působení jako součásti vizuálně 
vnímatelného krajinného prostoru.  

2.  Poloha významných krajinných prvků „ze zákona“ se v přímém kontaktu se 
záměrem nachází, niva byla zrušena technickou úpravou Bylanky a postupnou 
výstavbou letištního areálu (včetně terénních úprav), záměr neznamená směrové či 
jiné úpravy již v současnosti tvrdě technicky upravené vodoteče. Zásah do 
doprovodných pravobřežních porostů Bylanky představuje oslabení pohledové 
funkce toku s doprovodnými porosty. 

3.  Kulturní dominanty krajiny nejsou záměrem pohledově v zásadě ovlivněny, 
v určujícím vizuálně vnímatelném krajinném prostoru od jihu až jihovýchodu se totiž 
prakticky neprojevují. Výstavba výškově či hmotově dominantních objektů je 
situována při severní straně areálu letiště severně od letištních drah, takže neovlivní 
působení památkově chráněných objektů kostelů v Mikulovicích a Třebosicích. 
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4.  Harmonické měřítko v krajině – rozměry a celková plocha halových objektů  
terminálu  v jeho konečné podobě jsou objekty většího měřítka, které jsou v určitém 
hmotovém protikladu se stávajícím stavem v území (sídelní útvar Popkovice – 
většinově objekty malého měřítka, stávající objekty letiště – objekty menšího a 
středního měřítka). S ohledem na parametry – hala o rozměrech 91,4 x 64,4 m 
s rozšířením do letištních ploch o 25 m tzv. nástupním prstem , výšky 13 m v rámci 
krajinného rázu místa  znamená vytvoření jen málo výrazné dominanty 
s horizontálním působením odlišné měřítkem či vztahy v krajině směrem k okolním 
objektům.  

5.  Harmonické vztahy v krajině - vazba na to, zda: 
ü je v území vytvářena nová charakteristika území (ano, jde o zástavbu většinově 

na rostlém terénu na okraji zastavěného území), bez přímé návaznosti na sídelní 
útvary, ale v návaznosti na ponechávané objekty stávajícího letiště.   

ü mění se v zásadě  určující krajinná složka – ruderální lada a dřevinné porosty, jde 
tedy o plošně patrnou změnu určujících  krajinných složek na negativní složku 
zastavěných a zpevněných ploch. V kontextu případné realizace sadových úprav 
je možno konstatovat určité zmírnění nepříznivého poměru krajinných složek, 
poněvadž sadové úpravy a ozelenění je na úkor oslabené pozitivní funkce 
ruderálních lad přeměnou na pozitivní složku – mimolesní porosty dřevin.  

V dané souvislosti pokládá zpracovatelský tým oznámení za důležité shrnout 
především  následující aspekty, které je nutno pokládat za podstatné při řešení 
problematiky ochrany krajinného rázu: 
Vznik nové charakteristiky území 
Na ploše cca 10,5 ha vznikne nová charakteristika území formou trvalé zástavby 
s významným  podílem  trvalého zpevnění ploch v doposud nezastavěném území. 
V daném kontextu jde o vliv nepříznivý, významný, vzhledem k určení území pro 
posuzovanou aktivitu je však vznik nové charakteristiky území v uvedeném rozsahu 
akceptovatelný. 
Narušení poměru krajinných složek  

V daném kontextu záměr znamená změnu v parametrech  krajinných složek tím, že 
oslabeně pozitivní složku ruderalizovaných lad a pozitivní složku dřevinných porostů 
nahrazuje  zastavěným územím, i když z hlediska vnitřní struktury areálu nejde o 
kompletní zpevnění plochy celého záboru, ale o podíl nad 70% výměry nového areálu. 
Ten je vnitřně členěn na přímo zastavěné plochy (objekty, parkoviště, komunikace) a 
další, nezpevněné plochy, s možností výsadeb dřevin, které nepříznivost dopadu 
snižují. Velikost a významnost vlivu za předpokladu zajištění funkčnosti vysázených 
porostů bude postupně klesat (nárůst vlivu pozitivní složky mimolesních porostů 
dřevin), ale míra posílení působnosti negativních krajinných složek bude výraznější, 
než změna části území z negativní na pozitivní složky, poněvadž sadové úpravy jsou 
vzhledem k provozně technickým a bezpečnostním nárokům provozu letiště limitovány 
co do rozsahu, objemu a optimální prostorové realizace. Je však nutno připomenout, 
že změna poměru krajinných složek se projeví především zvýšením odtoku z území 
právě ve vztahu k rozsahu zpevnění stávajícího rostlého terénu (viz vlivy na odtokové 
poměry).  
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Ovlivnění vizuálních vjemů  

Představuje s ohledem na návrh výstavby areálu s horizontálně dominujícími objekty  
haly terminálu  většího měřítka v pohledově nepříliš  významné poloze určující aspekt 
změny krajinného rázu s možností dalšího snížení hodnoty krajinného rázu. Pohledově 
významné osy na areál se nacházejí především od jihu přes rozsáhlé celky orné půdy 
jižně od letiště, ze severu je areál kryt lesními porosty a doprovodnými porosty podél 
Bylanky. 
Nové objekty areálu letiště jsou poněkud většího měřítka oproti objektům okolních 
zastavěných území, včetně stávajících objektů areálu letiště. Vlivy v tomto kontextu je 
možno hodnotit jako nepříznivé, ale s nižší mírou významnosti ve vazbě na komplex 
stávajících objektů v areálu, dominance areálu se výrazněji neprojeví s ohledem na 
polohu až severně od letištních drah. Mírně nepříznivé  narušení vizuálních vjemů  tak 
představuje především plošná dominance, na druhé straně moderní pojetí v čistých 
architektonických tvarech, s výrazným uplatněním pohledových betonů, prosklených 
ploch a řady architektonizujících prvků přispěje k pohledovému obohacení areálu a 
spíše po dostavbě terminálu budou rušivým dojmem působit některé ponechávané 
letištní objekty.  
Výraznou pohledovou změnu bude ale představovat zásah do porostů dřevin, zejména 
plošný zásah do porostů podél pravého břehu Bylanky přispěje k otevření pohledu od 
severozápadu až severovýchodu na areál letiště – a to jak na nové objekty terminálu, 
tak i na stávající, často nepříliš vzhledné objekty dnešního letiště. Především tento  
aspekt jako potlačení přírodní charakteristiky krajinného rázu místa  je nutno pokládat 
z hlediska vlivů na krajinný ráz za nepříznivý a patrný až významný.  V těchto 
souvislostech stoupá jednak význam sadových úprav areálu zejména od východu a 
severu.  
Na druhé straně je nutno konstatovat, že krajinný ráz místa stavby a nejbližšího okolí 
je výrazně negativně ovlivněn stávajícím hmotovým a výškovým uspořádáním 
stávajících objektů areálu letiště, dále je poznamenán i existencí významných liniových 
dopravních staveb.  
Vlivy na estetické kvality území je možno pokládat většinově za nepříznivé, za méně 
významné až významné, moderní čistá architektura, přiznávající funkci,   naopak může 
přispět ke zkvalitnění vizuálně vnímatelného prostoru.  V daném kontextu stoupá 
význam začlenění areálu do území s maximem možností, daných provozně 
technickými a bezpečnostními požadavky na provoz letiště. V kontextu uvedeného 
rozboru je možno prezentované vlivy více či méně zmírnit, nikoliv zcela potlačit.   
Na základě výše uvedeného rozboru  doporučuje zpracovatelský tým oznámení 
uplatnit ke snížení nepříznivosti vlivu především následující opatření: 
• v  prováděcí projektové dokumentaci potvrdit spíše střízlivé barevné řešení exteriéru, které 

opticky sníží působení objektu terminálu s tím, že je nutno vyloučit použití reflexních 
materiálů v exteriérech, s výjimkou funkčně nezastupitelných prosklených ploch 

• v  projektové dokumentaci pro stavební povolení vypracovat komplexní projekt sadových 
úprav, který bude vycházet zejména z následujících zásad: 
a) těžiště realizovat podél severní strany areálu podél Bylanky kombinovanou liniovou,  případně 

pásovou výsadbou stromů a keřů stanovištně odpovídajících druhů dřevin s minimálním podílem 
40% vysokých dřevin, ve vazbě na zajištění bezpečnostních nároků podél severního oplocení 
areálu,  u vjezdu zachovat bezpečnostní rozhledové poměry; lokálně uplatnit i skupinové dosadby 
a výsadby 

b) do ploch parkovišť umístit prvky mobilní zeleně, případně vytvořit prostory pro uplatnění výsadby 
stromů  nebo skupin keřů 
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c) realizovat ucelené plochy sadových úprav  s respektováním rozhledových parametrů na 
komunikacích a ochranných pásem podzemních inženýrských sítí 

d) uplatnit aktualizovaný stav zachovávané zeleně stávající ve smyslu vypracováno podrobného  
pasportu, využitelného jako podkladu nejen pro činnost projektovou a realizační (včetně zachování 
perspektivních jedinců na základě upřesnění prostorového a logistického řešení areálu) ale i pro 
zpracování detailního plánu údržby ploch zeleně.  

e) zapracovat a konkretizovat navržené projektové zásady pro sadové úpravy, ale s  podporou 
bezpečného a sadovnicky odůvodněného uplatnění i vyšších skupin a jedinců stromů: 
ü vzdálenost výsadeb stromů od budov bude min. 6 m, 
ü výška stromů nenaruší výšková ochranná pásma letiště 
ü budou užity převážně vysokokmenné sazenice s výškou nasazení korun 2,5 m – 3,5 m (potřebná podjezdná 

výška),  
ü vyloučeny budou dřeviny uvolňující chmýří do prostoru,  
ü omezeny budou dřeviny lákající svými plody ptactvo,  
ü výsadby keřů a plochy trávníků budou celistvé, aby byla umožněna co nejjednodušší mechanizovaná údržba,  
ü podsadby keřů budou užity ve vnitřním areálu z nízkých keřů a půdopokryvných náhrad trávníků v místech, kde by 

trávník neprosperoval,  
ü keře vyšší budou užity po obvodu - doplnění izolační zeleně okolo Bylanky, ve vnitřním areálu jen výjimečně - 

spíše solitérně, v exponovaných částech v blízkosti terminálu a po odsouhlasení se zástupci letiště,  
ü osázeny budou ostrovy všech okružních křižovatek, 
ü náhradní výsadby zeleně budou umísťovány vzhledem k již hotovému návrhu celkového řešení letiště do cílových 

ploch, které již nebudou narušovány.  
f) použít zapěstované jedince stanovištně odpovídajících druhů dřevin, zejména na plochách 

sadových úprav  podél hranic areálu 
g) zajištění zásad péče o vysázené dřeviny po dobu minimálně 5ti let od výsadby 

 
 

D.1.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.   
Vlivy na funkční využití území s ohledem na polohu staveniště ve stávajícím letištním 
areálu  nenastanou, nedochází k rušení veřejné cestní sítě, je však změněno novou 
trasou přístupové komunikace  dopravní napojení areálu mostem přes Bylanku. 
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad 
na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty 
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území 
(od 12 stol.) vyloučit archeologické nálezy. Z hlediska provádění zemních prací bude 
postupováno ve smyslu zákona č.20/87 Sb. o státní památkové péči a zákona č 
242/92 Sb.  
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech 
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se 
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené územním plánem  pro obdobné záměry. 
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 
záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly 
D.I. předloženého oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a 
významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na akustickou a imisní situaci 
v zájmovém území, v oblasti vlivů na vodu a na prvky dřevin rostoucí mimo les.  
Záměr představuje zábor ZPF respektive PUPFL. 
S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální 
měřítko významnosti vlivů na přírodu a krajinu, spojených s navrhovaným záměrem. 
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji 
komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti  
vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo až středně  
významný.  
 
 

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 
Při realizaci záměru  nelze  nepředpokládat vlivy přesahující státní hranice. 
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné 
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně  při realizaci stavby:  
• maximální odbavená kapacita letiště Pardubice projednaná v procesu posuzování vlivů na 

životní prostředí je 250 000 odbavených cestujících; další navýšení kapacity letiště je možné 
až po dobudování komunikačního systému v rozsahu vstupů, uvažovaných v modelu 
dopravy pro letiště Pardubice; i v tomto případě však při navýšení kapacity letiště nad 
250 000 odbavených cestujících respektive nad celkový počet pohybů letadel ve variantě 
„cílový stav“ bude na toto navýšení uplatněn §4 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

• ověřit možnost změny územního rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu letiště Pardubice 
a případně předložit návrh změny 

• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, 
které mohou být  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované 
parametry stacionárních zdrojů hluku 

• vyústky komínů plynových kotelen musí být zatlumeny tak, aby byly dodrženy hodnoty 
akustického tlaku (LA,1m = 70 dB ) ve vzdálenosti 1,0 m a hodnoty přepočteného akustického 
výkonu (LW = 78 dB) 

• akustická studie z bodových, plošných a pozemních liniových zdrojů hluku zpracovaná 
v návazných stupních projektové dokumentace upřesní celkovou délku navrhovaných 
protihlukových clon v důsledku jejich rozdělení pro respektování návazností na ostatní 
stavebně technické prvky;protihluková clona 1 bude umístěna severně od budovy Terminálu 
letiště podél příjezdové komunikace ke kruhové křižovatce (výška clony:  4,5 m, , materiál 
odrazivý), protihluková clona 2 bude umístěna podél příjezdové komunikace ke kruhové 
křižovatce (výška clony je 2,5 m, materiál odrazivý) 

• výstavba okružních křižovatek a příjezdové komunikace bude realizována v úvodu výstavby 
tak, aby tento komunikační systém mohl být využíván pro zbývající fázi výstavby 

• vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou vedeny 
přes odlučovač ropných látek, který  bude vybaven obtokem pro případ přívalových vod; 
výstupní koncentrace NEL za odlučovači ropných látek budou splňovat požadavky správce 
toku a správce kanalizace 

• rámci další projektové přípravy budou upřesněny podklady o druzích a kapacitách filtrů ČOV 
z mycího boxu tak, aby odpadní voda na výstupu z ČOV splňovala ukazatele znečištění 
stanovené kanalizačním řádem města Pardubice a mohla být vypouštěna do splaškové 
kanalizace letiště a následně do veřejné kanalizace města Pardubice; nejpozději 
v dokumentaci pro stavební povolení bude doložen souhlas správce kanalizace 
s vypouštěním odpadních vod z ČOV z mycího boxu 

• v rámci další projektové přípravy upřesnit typ a velikost jednotky CHÚV; budou doloženy 
ukazatele na výstupu z ČHÚV tak, aby tyto splňovaly ukazatele znečištění stanovené 
kanalizačním řádem města Pardubice; nejpozději v dokumentaci pro stavební povolení bude 
doložen souhlas správce kanalizace s vypouštěním odpadních vod z CHÚV do kanalizace 
splaškových vod z terminálu 

• v rámci další projektové přípravy doložit souhlas správce kanalizace s vypouštěním 
odpadních vod kontaminovaných rozmrazovacími a odmrazovacími prostředky do veřejné 
kanalizace 

• protipovodňová opatření na Bylance zajišťující ochranu zájmového území před účinky Q100 
řeky Bylanky budou realizovány před zahájením stavby odbavovacího terminálu a 
souvisejících staveb 

• prověřit a důsledně zajistit ochranu maxima pravobřežního doprovodného porostu podél 
Bylanky, i za cenu prověření realizace posunu středové okružní křižovatky severně od 
hlavních budov terminálu a přístupové komunikace od západu co nejvíce směrem k jihu 
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• prověřit zachování hodnotnějších dubů východně až JV od navážky (jižně od navrhovaných 
parkovacích stání) ve vztahu ke zkrácení JZ části velké zpevněné manipulační plochy 

• prověřit možnost zachování velkého sadovnicky hodnotného dubu červeného při řešení 
velké okružní úrovňové křižovatky JV od ČS PHM 

• v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný  rozsah  
zásahů do porostů dřevin na základě prověření všech možností změny prostorové a 
logistické struktury záměru s ohledem na prevenci likvidace porostů dřevin 

• do POV stavby promítnout situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu 
manipulačního pásu a ploch pro řešení jednotlivých objektů, zejména porostů podél Bylanky, 
dále stromů v JZ části území kolem vstupu do areálu, včetně způsobu ochrany těchto stromů 
(ochrana kmene i ochrana aktivní kořenové zóny); zejména zajištění ochrany všech stromů, 
ponechávaných podél pravého břehu Bylanky, promítnout do POV stavby a do podmínek pro 
výběrové řízení na zhotovitele stavby 

• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu ve 
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun 
stromů a kmenů) 

• v rámci dalšího stupně projektové dokumentace řešit komplexní funkční náhradu za kácené 
porosty dřevin jak do areálu letiště, tak ve vztahu k posílení ekologické stability 
bezprostředního okolí areálu letiště 

• z důvodu prevence změn ve vodním toku Bylanky zachovat pro účely stínění toku z jižní 
strany pás dřevin nad pravým břehem 

• v rámci konečných úprav řešeného území vytvořit i vysychavé biotopy, případné zpevnění 
podél některých komunikací a ploch řešit gaobiony místo prefabrikáty, případně použít 
v okrajových částech záměru místo betonových zdí, krajů ploch atp. opět drátokamenné 
gabiony 

• demolici stávajícího mostu přes Bylanku důsledně řešit tak, že části demolované konstrukce 
mostu a vozovek nebudou  padat do vody, tuto zásadu promítnout do POV stavby a 
výběrového řízení na zhotovitele stavby 

• minimalizovat zásahy do toku Bylanka tím, že zavázání mostovky, případně pilířů mostu u 
Popkovic bude řešeno do horní části (koruny) svahu průtočného profilu toku; analogicky 
řešit zavázání nové mostovky při rekonstrukci mostku od Starého Mateřova 

• minimalizovat šířku manipulačního pásu pro výstavbu přístupové komunikace přes 
pravobřežní  porosty podél severního okraje areálu letiště nad pravým břehem Bylanky tím, 
že výstavba  komunikace bude řešena „v ose“, nikoli pomocí bočního manipulačního pásu 
ze severu; tuto zásadu promítnout do POV stavby a výběrového řízení na zhotovitele stavby 

• v dalším stupni projektové dokumentace důsledně prověřit potřebnou míru zásahu do 
lesního porostu při řešení zkapacitnění přístupové komunikace do SZ části areálu letiště 

• minimalizovat šířku manipulačního pásu pro výstavbu přístupové komunikace přes lesní 
porosty jižně od silnice I/2 k mostu přes Bylanku s tím, že výstavba  komunikace bude 
řešena „v ose“; tuto zásadu promítnout do POV stavby a výběrového řízení na zhotovitele 
stavby 

• v dalším stupni projektové dokumentace navrhnout a postupně pak realizovat tvorbu nového 
porostního pláště podél komunikace 

• zajistit dostatečnou propustnost (světlost) mostu při křížení lokálního biokoridoru podél 
Bylanky s tím, že bude zajištěna v podmostí odpovídající berma v úrovni nad normální 
hladinou toku 

• minimalizovat délku úseku opevnění dna a břehů v podmostí v profilu řešeného mostu 

• v  prováděcí projektové dokumentaci potvrdit spíše střízlivé barevné řešení exteriéru, které 
opticky sníží působení objektu terminálu s tím, že je nutno vyloučit použití reflexních 
materiálů v exteriérech, s výjimkou funkčně nezastupitelných prosklených ploch 



 Odbavovací terminál s parkovacími a zpevněnými plochami  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

 205 

• v  projektové dokumentaci pro stavební povolení vypracovat komplexní projekt sadových 
úprav, který bude vycházet zejména z následujících zásad: 
a) těžiště realizovat podél severní strany areálu podél Bylanky kombinovanou liniovou,  případně 

pásovou výsadbou stromů a keřů stanovištně odpovídajících druhů dřevin s minimálním podílem 
40% vysokých dřevin, ve vazbě na zajištění bezpečnostních nároků podél severního oplocení 
areálu,  u vjezdu zachovat bezpečnostní rozhledové poměry; lokálně uplatnit i skupinové dosadby 
a výsadby 

b) do ploch parkovišť umístit prvky mobilní zeleně, případně vytvořit prostory pro uplatnění výsadby 
stromů  nebo skupin keřů 

c) realizovat ucelené plochy sadových úprav  s respektováním rozhledových parametrů na 
komunikacích a ochranných pásem podzemních inženýrských sítí 

d) uplatnit aktualizovaný stav zachovávané zeleně stávající ve smyslu vypracováno podrobného  
pasportu, využitelného jako podkladu nejen pro činnost projektovou a realizační (včetně zachování 
perspektivních jedinců na základě upřesnění prostorového a logistického řešení areálu) ale i pro 
zpracování detailního plánu údržby ploch zeleně.  

e) zapracovat a konkretizovat navržené projektové zásady pro sadové úpravy, ale s  podporou 
bezpečného a sadovnicky odůvodněného uplatnění i vyšších skupin a jedinců stromů: 
ü vzdálenost výsadeb stromů od budov bude min. 6 m, 
ü výška stromů nenaruší výšková ochranná pásma letiště 
ü budou užity převážně vysokokmenné sazenice s výškou nasazení korun 2,5 - – 3,5 m (potřebná podjezdná výška),  
ü vyloučeny budou dřeviny uvolňující chmýří do prostoru,  
ü omezeny budou dřeviny lákající svými plody ptactvo,  
ü výsadby keřů a plochy trávníků budou celistvé, aby byla umožněna co nejjednodušší mechanizovaná údržba,  
ü podsadby keřů budou užity ve vnitřním areálu z nízkých keřů a půdopokryvných náhrad trávníků v místech, kde by 

trávník neprosperoval,  
ü keře vyšší budou užity po obvodu - doplnění izolační zeleně okolo Bylanky, ve vnitřním areálu jen výjimečně - 

spíše solitérně, v exponovaných částech v blízkosti terminálu a po odsouhlasení se zástupci letiště,  
ü osázeny budou ostrovy všech okružních křižovatek, 
ü náhradní výsadby zeleně budou umísťovány vzhledem k již hotovému návrhu celkového řešení letiště do cílových 

ploch, které již nebudou narušovány.  
f) použít zapěstované jedince stanovištně odpovídajících druhů dřevin, zejména na plochách 

sadových úprav  podél hranic areálu 
g) zajištění zásad péče o vysázené dřeviny po dobu minimálně 5ti let od výsadby 

• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí 
zemědělské půdy  

• v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou 
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na 
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného 
zdraví;  dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenými obcemi, 
případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování  faktorů pohody dle 
požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví  

• součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených 
přepravních tras bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními 
opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými 
opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického limitu 
pro etapu výstavby 

• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty 
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na mytí 
vozidel 

• v rámci další projektové přípravy budou jak ve vztahu k  prováděným pracím na řece 
vytipovány lokality pro případné umístění norných stěn včetně přístupových cest k těmto 
lokalitám 

• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 

• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování 
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech 
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve 
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a 
odpadovém hospodářství 
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• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i 
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na 
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a 
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných 
technologií) 

• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných 
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech 
jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za 
uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením 
po ukončení stavby 

• pro stavbu bude vypracován Plán opatření  pro případ havarijního úniku látek škodlivých 
vodám  podle zákona  o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci 
stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v 
havarijním plánu 

• před zahájením fáze výstavby zajistit průzkum na výskyt ještěrky obecné a ropuchy obecné a 
řešit případné transfery nalezených jedinců do prostorů mimo zájmové území výstavby 

• skrývky pro přípravu ploch realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu 
ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace 
epigeického hmyzu 

• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit zásadně 
v období vegetačního klidu 

• při kácení kolem toku používat pro mazání motorových pil biomazadla a vyloučit pálení větví 
u břehové hrany toku 

• v případě souhlasu s vynětím ze ZPF zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a 
její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů 
orgánů ochrany ZPF 

• z hlediska celkové charakteristiky lokality v prostoru letiště lze doporučit, aby před využitím 
skryté ornice byly provedeny analýzy v rozsahu vyhlášky č.13/2004 Sb. 

• na plochách zařízení staveniště budou do doby zajištění zájmového území  nad kótou stoleté 
vody stavební mechanismy odstaveny v minimálním počtu; pod stojícími stavebními 
mechanismy budou instalovány  záchytné plechové nádoby 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

• na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM  
pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím 
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných  látek 

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

• veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z plochy staveniště v 
zátopovém území odváženy 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především 
v průběhu provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních 
potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádět po 
etapách vždy v rozsahu  nezbytně nutném; v případě nepříznivých klimatických podmínek 
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 
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• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou 
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době 

• v rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník jehož součástí 
budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených 
vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude 
rozhodnuto  až na základě provedených rozborů zemin  v prostoru staveniště s odkazem na 
uvedenou vyhlášku 

• smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti  

• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů  

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění 

• oznamovatel předloží ke kolaudaci stavby aktualizovaný „Plán opatření pro případ havárie“, 
který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb. 

• provozní řád odlučovače ropných látek bude obsahovat i požadavky na pravidelnou kontrolu 
a údržbu těchto zařízení 

• po uvedení Terminálu letiště Pardubice do provozu zahájit realizaci účinných opatření pro 
omezení hluku a postupně je ověřovat a zpřesňovat; za tato učinná opatření jsou 
považována: 
§ z hlediska nočního provozu omezit tento pouze na opožděné přílety dopravní letadel,a to 

maximálně do 23,00 hod 
§ přílety a odlety letadel všeobecného letectví (GA) nepovolovat s následujícími výjimkami: 

Ø lety pátrání a záchrany 
Ø přistání letadel z důvodů meteorologických, technických nebo bezpečnostních 
Ø lety pro záchranu lidského života 
Ø humanitární lety v případě nebezpečí z prodlení 

§ vzlety a přistání letadel bez hlukové certifikace a proudových dopravních letadel certifikovaných 
podle Hlavy II ICAO ANNEXu 16, část I [ICAO ANNEX 16, Vol. I – Aircraft Noise] nepovolovat 

§ tratě pro přílety a odlety letadel a upravit takto: 
Ø body pro zahájení prvního točení po vzletu proudových letadel (dopravních i cvičných) posunout do 

vzdálenosti nejméně 5 km od odletových prahů RWY 09/27 v obou směrech provozu nebo předepsat 
stoupání ve směru vzletu v kurzu RWY nejméně do výšky 400 m 

Ø přiblížení musí být prováděno nejméně ze vzdálenosti 7 km od příletových prahů RWY 09/27 v obou 
směrech v kursu prodloužené osy RWY, úhel sestupové dráhy při přístrojovém a jiném přiblížení nesmí být 
menší než 3o (5,2 %) 

§ motorové zkoušky při jiném než volnoběžném režimu nepovolovat s výjimkou letadel, která mají 
plánovaný odlet ve večerních (18:00 – 22:00) nebo časných ranních (06:00 – 08:00) hodinách; 
v takovém případě mohou být motorové zkoušky v jiném než volnoběžném režimu povoleny v době 
08:00 – 18:00 hodin a to na místech k tomu určených provozovatelem LKPD a při natočení osy 
letadla ve směru předepsaném provozovatelem LKPD 

§ zapnutí pomocné energetické jednotky (APU) povolovat pouze letadlům s protihlukovým 
vybavením APU, prokázaným splněním limitů pro certifikaci APU podle Přílohy C ICAO ANNEXu 16, 
Hlava I; doby běhu APU omezit na nezbytné minimum; preferovat použití pozemních energetických 
jednotek (GPU) s akustickým vybavením 

• v rámci zkušebního provozu ověřit měřením hluku správnost závěrů o dodržení hygienického 
limitu hluku z pozemních operací na letišti při motorové zkoušce v jiném než volnoběžném 
provozu a při zapnutí pomocné energetické jednoty; pokud by byl limit pro denní dobu  
překračován, realizovat odpovídající technická, lokalizační nebo organizační opatření 

• oznamovatel předloží ke kolaudaci stavby aktualizovaný „Bezpečnostní program 
provozovatele civilní části mezinárodního veřejného letiště Pardubice“ a „Letištní 
pohotovostní plán pro civilní letový provoz letiště Pardubice 
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů  
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady: 
n literární údaje (viz seznam literatury) 
n terénní průzkumy 
n osobní jednání 
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro 
navrhování a posuzování průmyslových  výrob - stavební akustika, problematika hluku 
z mobilních  zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet  hladin hluku 
z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu  HLUK+, verze 7.16. Hodnocení vlivu 
imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle 
metodiky SYMOS 97, verze 2006.  
Seznam použité literatury a podkladů 
1) Terminál letiště Pardubice. Dokumentace pro územní řízení, pracovní veze. Ing. P. Čiviš, Ing. M. 

David a kol., AGA-Letiště, projektová kancelář, Praha, srpen 2007 
2) JTEKT Pardubice Phase 2 , Oznámení o hodnocení vlivů na ŽP. RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a kol., 

ECO-ENVI-CONSULT Jičín, září 2007 
3) Labe, Pardubice, zvýšení ochrany městské části Rosice nad Labem hrázemi. Oznámení o 

hodnocení vlivů na ŽP. RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a kol., ECO-ENVI-CONSULT Jičín, červenec 
2006 

4) Terminál letiště Pardubice. Dendrologický průzkum. Božena Příkaská, Ing. Josef Příkaský, 
Černižice nad Labem, srpen 2007. 

5) ÚPN SÚ Pardubice, čistopis. Ing. arch. Ivana Petrů a kol.., ATELIER AURUM s.r.o. Pardubice,  
srpen 2001. (výkres funkčního využití neurbanizovaných ploch  včetně ochranných režimů Ing. Petr 
Kučera, Ekologická dílna Brno) 

6) Generel místního ÚSES města Pardubice. Ing. Eliška Zimová a kol., Löw & spol. Brno 1993. 
7) Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické stability ČR. 

Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek,  1996 
8) Culek M. (1995, edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 357 str. 
9) Veřejný přístav Pardubice, 1. etapa. Kvalitativní zoologický průzkum, podklad pro Oznámení EIA. 

RNDr. Milan Macháček – EKOEX Jihlava, listopad 2005 
10) Míchal I.. (1999): Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – 

problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189. 
11) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy používané v 

ČHMÚ a praktické  příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody stanovení emisní a imisní 
zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o., Pardubice, 1995 

12) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha 
13) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha 
14) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der  Tschechoslowakei. - Studia Geographica,Brno,16:1-

74  
15) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí  ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova, Praha, 

1996 
16) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991 
17) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území  České republiky včetně doprovodných 

meteorologických  dat, ČHMÚ, 1997 
18) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia, Praha. 
19) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):  Klíč ke 

květeně České republiky. - Academia, Praha. 
20) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 

2000). - Příroda, Praha, 18:1-166. 
21) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 

Praha. 
22) Rothmaler W.et al.(1976) : Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Kritischer Band.- 

Berlin. 
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při zpracování oznámení 
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě 
současného stupně poznání  a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou 
prognózou,  ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí. 
Podle toho je k nim třeba také přistupovat. 
Vlastní terénní šetření pro vypracování oznámení bylo provedeno v období druhá 
polovina července – listopad 2007, tedy  v pozdně letním a podzimním aspektu, takže 
nemohly být postiženy souvislosti hnízdění a reprodukce řady druhů živočichů, 
v území uváděných ani postiženy výskyty některých teplomilných druhů, vázaných 
svou bionomií na jarní aspekt.  
Za nezbytné je tak třeba požadovat realizování souboru doporučení, která vzešla ze 
zpracování oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní 
vlivy na životní prostředí minimalizovat.  
 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
Předložený záměr je sice z hlediska některých aspektů posuzován při odbavovací 
kapacitě 250 000 cestujících za rok, respektive 600 000 cestujících za rok, avšak 
kapacita 600 000 odbavených cestujících za rok není oznamovatelem předložena 
k projednání v procesu EIA, ale pouze dokladuje případné vlivy při teoretické kapacitě 
terminálu.   

 
 

 

F. ZÁVĚR 

V rámci předloženého oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001Sb. 
v platném znění byl předložený záměr posouzen z hlediska velikosti a významnosti 
vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Z hodnocení vlivu výstavby a provozu 
posuzovaného záměru na životní prostředí vyplývá, že výstavba a následný  provoz 
předkládaného záměru by v dané lokalitě mohl být realizovatelný při respektování 
podmínek doporučených předkládaným oznámením. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Odbavovací terminál s parkovacími a 
zpevněnými plochami“. 
Dle zpracovatele předkládaného oznámení lze hodnocený záměr zařadit dle přílohy 
č.1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující 
zjišťovací řízení) dle následujících bodů: 
10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, 
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní 
prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, 
barev a laků v množství nad 100 t. 
10.6.„Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 
výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“ 
9.1 „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. 
třídy (záměry neuvedené v kategorii I)“ 
1.4 „Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz 
krajiny“ 
Záměr lze charakterizovat následujícími kapacitními údaji: 
Ø Kapacita terminálu v cílovém roku 2012 – 250 000 cestujících/rok 
Ø Zastavěná plocha terminálu – cca 5 817 m2 
Ø Zastavěná plocha autoparku – cca 3 711 m2 
Ø Celkový počet parkovacích míst při kapacitě 250 000 cestujících/rok – 164  
Ø Maximální pohyby civilních letadel v cílovém roku 2012 – 7 330/rok 
 
Pro přehlednost je projednávaný stav z hlediska leteckého provozu kvantifikován 
následovně: 
Varianta – Cílový rok 2012 : 
Celkové údaje 
• celkový počet přepravených cestujících za rok                         250 000 
• celkový počet pohybů letadel za rok                                    16 930  
      z toho počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00)                60  
• počet pohybů civilních letadel za rok              7 330 
• počet pohybů vojenských letadel za rok                       9 600 
Charakteristický letový den 
• počet pohybů v charakteristickém letovém dni (za 24 hodin)     70 
     z toho počet pohybů civilních letadel                 24 

počet pohybů vojenských letadel         46 
• počet pohybů v noční době (06:00 – 22:00)                      <<  1  
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Situace záměru je patrná z následujícího obrázku: 

 
Zájmové území se nachází jižně od městské části Pardubice - Popkovice, v areálu 
stávajícího letiště. V této části areálu letiště se nachází stávající terminál EBA, 
stávající administrativní budova EBA a další objekty využívané jako sklady, garáže a 
dílny. Stavba bude napojena příjezdnou komunikací dvěmi kruhovými objezdy na ulici 
Pražskou (pokračování silnice I/2 Přelouč - Pardubice), pěší propojení s ulicí Žižkova 
bude realizováno lávkou přes Bylanku.  
Mezinárodní letiště Pardubice provozuje svoji činnost v prozatímních prostorech, které 
již přestávají splňovat požadavky na stále vzrůstající počet cestujících a rovněž na 
nové požadavky související se vstupem do schengenského prostoru a požadavky na 
bezpečnost provozu. Protože nelze uspokojit výše uvedené požadavky rozšířením 
stávajících objektů, rozhodl se majitel společnosti – město Pardubice a Pardubický kraj 
vybudovat novou odbavovací halu a další nezbytné zařízení, které bude splňovat výše 
uvedené požadavky a zároveň bude i důstojným vstupem na území kraje a České 
republiky. Udržení statutu mezinárodního letiště a tedy jeho další provozování je 
významným logistickým prvkem, který významně zvyšuje bonitu města a celého 
regionu. 
Hlavní část zájmového území se nachází na funkčních plochách DHL (hlavní plochy 
dopravních systémů – letecká doprava) a NS (plochy pro bezpečnostní složky). 
Komunikační napojení na veřejnou dopravní síť zasahují i do ploch Dhs (hlavní plochy 
dopravních systémů – silniční doprava), ZI (zeleň izolační), BP (bydlení nízkopodlažní 
předměstské), SP (smíšené území předměstské), PL (plochy plnící funkce lesa), TV 
(technická vybavenost), VL (výroba lehká), PZ (plochy zemědělsky využívané půdy), 
KZ (zeleň krajinná), PV (vodní plochy a toky). 
Předkládaná dokumentace je v souladu s platným územním plánem města Pardubic. 
Pro návrh civilního odbavovacího areálu je do určité míry území určeno existujícím 
prostorem letiště resp. jeho dráhovým systémem. Stávající letiště je na jihozápadním 
okraji města, lokalita civilní části je situována na jeho západním okraji. V současnosti 
má letiště smíšený vojenský a civilní provoz. Prostor pozemkově uvolněný (původně 
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vojenský, dlouhodobě nevyužívaný, resp. využívaný z části pro civilní provoz) pro 
realizaci civilního areálu je řídce zastavěn opuštěnými vojenskými objekty charakteru 
autoparků, provozních objektů apod., se zasíťováním. Urbanistická koncepce se 
odvozuje od současného stavu vybavení daného území resp. nejbližšího okolí a jeho 
předpokládaného rozvoje. Zástavba civilního odbavovacího areálu je situovaná k 
západnímu prahu dráhového systému, do prostoru stávající odbavovací plochy resp. 
do kontaktu s navrženým rozšířením této plochy. 
Mimo prostor příjezdové komunikace (západní) je lokalita součástí areálu stávajícího 
letiště tzn., že všechny nové objekty a přilehlé komunikace se budou nacházet v území 
určeném pro dopravní systém. 
Z hlediska dopravního napojení přístupové komunikace navazují na ulici Pražská - 
východní větev je vedena přes stávající areál provozovatele, větev která obchází 
stávající zástavbu Popkovic po západní straně, navazuje na silnici I/2 směr Přelouč. 
Vnější prostory mimo hranice letiště, odděluje říčka Bylanka, která je současně 
lokálním biokoridorem. Bylanka prostorově omezuje severní hranici zastavovacího 
prostoru, z jižní strany je omezen existujícím dráhovým systémem. V podélném směru 
(ve směru dráhového systému) je prostor relativně volnější a umožňuje logickou 
skladbu objektů s ohledem na provozní potřeby ve vazbách na stání letadel na 
odbavovací ploše, s možnostmi případné potenciální další výstavby. 
Hlavním a dominujícím pozemním objektem navrhované zástavby je odbavovací 
terminál, který je situován uprostřed zastavovacího prostoru. Je plošně poměrně 
rozsáhlý, soustřeďuje všechny rozhodující provozy, je výrazný jak hmotou, použitými 
materiály, vybavením, tak též potřebou a dimenzováním vnitřních prostor. Severní část 
se vstupním otevřeným průčelím je nejvyšším bodem objektu s výškou cca 12,5 m, 
kde je otevřen pohled do veřejného halového prostoru. Další část, která bude řešena 
současně s terminálem, jsou objekty provozního zabezpečení „areál autoparku“, 
určené pro údržbu ploch a technickou obsluhu letadel (RAMP handling). Tyto potřebné 
objemy jsou děleny do více hmot s odstupy pro provoz mobilní techniky (příjezdy ze 
všech stran), jsou přízemní a halového charakteru.  
Vně nové hranice letištního prostoru ohraničeného navrženým oplocením je veřejná 
část, kde mimo komunikace a parkoviště, které jsou na převážné části, jsou drobné 
provozně technické objekty (trafostanice, náhradní zdroj elektrické energie, sklad 
odpadů). Na hranici s letištní částí bude vrátnice.  
Dle podkladů z rozpracovaného projektu pro územní řízení je záměr členěn na 
následující stavební objekty: 
SO 01  Příprava území 
    SO 01.1 Skrývka ornice 
    SO 01.2 Kácení        
SO 02  Demolice 
SO 03  Přeložky vedení VN 
    SO 03.1 Přeložky vedení 10 kV v majetku AČR 
    SO 03.2 Přeložky vedení 10 kV v majetku ČEZ 
SO 04   Přeložky vedení NN 
SO 06  Přeložky sdělovacích kabelů 
SO 07   Přeložka plynovodu 
SO 10  Terminál 
SO 11  Autopark 
    SO 11.1 Provozní objekt, garáže 
    SO 11.2 Garáže velké techniky s mycím boxem 
    SO 11.3 Přístřešek pro MT - malý 
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    SO 11.4 Přístřešek pro MT - velký 
    SO 11.5 ČS PHM 
    SO 11.6 Odpadové hospodářství autoparku 
SO 12  Vrátnice  
SO 13  Oplocení 
SO 14  Městský mobiliář 
SO 15  Odpadové hospodářství terminálu 
SO 20   Trafostanice 35/0,4 kV (stavební část) 
SO 21  Vodovod 
    SO 21.1 Veřejný vodovod 
    SO 21.2 Vodovodní přípojky 
    SO 21.3 Areálový vodovod 
SO 22  Plynovod STL 
    SO 22.1 Plynovod a přípojky – veřejná část 
    SO 22.2 Plynovod areálový 
SO 23  Kanalizace dešťová 
    SO 23.1 Dešťová kanalizace v příjezdové komunikaci 
    SO 23.2 Dešťová kanalizace areálová 
    SO 23.3 Kanalizační dešťový výtlak 
SO 24  Kanalizace splašková 
    SO 24.1 Kanalizace splašková  areálová 
    SO 24.2 Kanalizační splaškový výtlak 
SO 25  Kabelové rozvody NN 
SO 26  Rozvody 35 kV 
    SO 26.1 Rozvody 35 kV v majetku ČEZ 
    SO 26.2 Rozvody 35 kV v majetku EBA 
SO 27  Osvětlení komunikací 
    SO 27.1 Veřejné osvětlení 
    SO 27.2 Areálové osvětlení 
SO 28  Kabelové rozvody sdělovací 
SO 30  Komunikace a zpevněné plochy 
    SO 30.1 Okružní křižovatka na I/2 – západ 
    SO 30.2 Okružní křižovatka na I/2 – východ 
    SO 30.3 Příjezdová komunikace 
    SO 30.4 Parkoviště 
    SO 30.5 Areálové komunikace 
SO 31  Sadovnické úpravy       
SO 33  Inženýrské objekty 
    SO 33.1 Most přes Bylanku 
    SO 33.2 Lávka přes Bylanku 
SO 40  Pohybové plochy letiště 
SO 41  Osvětlení APN 
SO 42  Letištní světlotechnika 
SO 43  Provozní opatření 

Tyto stavební objekty jsou v rozsahu potřeb procesu EIA popsány v příslušné části 
předkládaného oznámení. 
Rozsah stavebních a zemních prací lze označit za střední, a proto nelze  vyloučit, že 
etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody. Z hlediska 
ochrany ovzduší v etapě výstavby nelze vyloučit možnost ovlivnění nejbližší obytné 
zástavby ve vztahu k uvažované stavbě. V tomto smyslu jsou formulována 
odpovídající doporučení pro další projektovou přípravu záměru. Vyhodnocení velikosti 
a významnosti vlivu hluku v etapě výstavby bude součástí další projektové přípravy, 
protože je nutné se touto problematikou zabývat až po vypracování POV stavby. V této 
souvislosti je formulováno pro další projektovou přípravu doporučení, aby součástí 
prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a konečném upřesnění navržených 
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přepravních tras byla akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními 
opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a 
technickými opatřeními dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby. 
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví 
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech: 
n znečištění ovzduší  
n hluk  
n znečištění vody a půdy 

Znečištění ovzduší 

V rozptylové studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší 
související s provozem posuzovaného záměru. Řešen je příspěvek posuzovaného 
záměru k imisní zátěži ve zvolených variantách, které jsou popsány v příslušné pasáži 
předkládaného oznámení. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden 
s využitím programu SYMOS 97, verze 2006. Vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži je  
podrobněji provedeno v rozptylové studii, která je volnou přílohou č. 4 předkládaného 
oznámení. 
Hluková zátěž 

Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného záměru je  problematika hlukové 
zátěže, především z letecké dopravy a dále z automobilové dopravy. Tato 
problematika je pro letecký hluk řešena v samostatné volné příloze č.6, problematika 
liniových zdrojů hluku je řešena v rámci samostatné volné  přílohy č.5 předkládaného 
oznámení.  
Vyhodnocení akustické situace a vypočtené příspěvky k imisní zátěži byly podkladem 
pro vypracování studie vlivů na veřejné zdraví.   
Hluková zátěž z leteckého provozu 
Hluková studie z leteckého provozu je samostatnou přílohou oznámení dle zákona č. 
100/2001 Sb. v platném znění k posouzení vlivu dostavby civilního areálu letiště 
Pardubice na životní prostředí a součástí DUR stavby Terminál letiště Pardubice. 
Dokládá se v ní hluk v okolí letiště Pardubice, vyvolaný současným smíšeným (civilním 
i vojenským) leteckým provozem, provozem očekávaným po realizaci dostavby a hluk 
vyvolaný leteckým provozem v rozsahu provozního maxima. 
Hluk v širším okolí letiště je odvozen výpočtem založeným na numerické simulaci 
hluku z pohybů (vzletů a přistání) letadel, a popisuje se ve formě izofon ekvivalentních 
hladin akustického tlaku LAeq T  (v dB) vynesených v mapovém podkladu M 1:25.000. 
Dokládá se hluk v okolí letiště pro letecký provoz v denní (06:00 až 22:00 hodin) době, 
v noční době bude letiště pro běžný provoz uzavřeno.  
Hluk v okolí letiště Pardubice se dokládá pro tyto provozní situace: 

• výchozí stav: rok 2006   
• cílový stav po realizaci záměru:  rok 2012   
• provozní maximum: po roce 2012   
V přílohách 1 až 3 (ve volné příloze č.6 předkládaného oznámení) jsou izofony 
ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq D vynášeny v rozsahu 50 až 65 dB. Krok 
mezi sousedními izofonami je vždy 5 dB. Limitní izofony o hodnotách nejvýše 
přípustné hladiny akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor (LAeq D = 60 dB) 
jsou barevně odlišeny červenou linkou.  
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Jednotlivé izofony LAeq D ohraničují hlukové zóny s různou mírou hlukové zátěže, 
zvýrazňují se barevným pokrytím. Ve vnitřních zónách, vymezených limitními 
izofonami LAeq =  60, je vysoká pravděpodobnost, že hygienický limit hluku z  
leteckého provozu pro denní dobu je nebo bude překračován. Na vnější zónu s 
rozmezím ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq D = 55 ÷ 60 dB můžeme podle 
současných hledisek pro posuzování dopadů hluku z leteckého provozu pohlížet jako 
na varovnou zónu, v níž nebude hluk z leteckého provozu vyšší než hluk pozadí avšak 
nižší než připouští platný hygienický limit pro hluk z leteckého provozu v denní době. 
Jednotlivé pohyby letadel (přelety) jsou vnímány jako opakované hlukové události o 
hladinách vyšších než jsou obvyklé hluky v daném prostředí. V této zóně je jen malá 
pravděpodobnost dosažení nebo překročení hygienického limitu. V zóně  LAeq =  50 ÷ 
55 dB bude hygienický limit prokazatelně dodržen s velkou rezervou.  
Hluková zátěž vyvolaná v okolí letiště Pardubice  leteckým provozem má tyto společné 
charakteristické rysy: 
Ø pole hluku na zemi, vyvolaného leteckým provozem, má tvar protáhlých pásů ve 

směru prodloužené osy RWY 09/27 
Ø uvnitř pásů se hodnoty LAeq D mění v poměrně širokém rozmezí, s velkým 

gradientem hodnot napříč pásu a malým gradientem podél jeho osy 
Ø v důsledku proměnných provozních podmínek je krátkodobá hluková zátěž v území 

v průběhu roku proměnná v širokém rozmezí hodnot; dokládané situace (přílohy 1 
až 3 ve volné příloze č.6 předkládaného oznámení) však odpovídají průměrnému 
stavu, což vyplývá ze zavedené definice charakteristického letového dne 

Ø hlukové zóny pro ojedinělé pohyby v noční době nelze vyjádřit, neboť průměrný 
počet hlukových událostí v noci se pohybuje pod 1 pohyb za noc, izofonu nelze 
odvodit. 

Současný stav: rok 2006  
Hluk v okolí letiště Pardubice, vyvolaný současným leteckým provozem v roce 2006, 
popisuje příloha 1 (ve volné příloze č.6 předkládaného oznámení). V charakteristickém 
letovém dni v roce 2006 nebyly hluku o ekvivalentní hladině akustického tlaku LAeq D ≥ 
55 dB vystaveny intravilány žádné z obcí ani jejich části v okolí LKPD. Jižní a 
jihozápadní okraj Starých Čívic, jižní okraj Nových Jesenčan a Jesničánek a část 
Nemošic leží v zóně LAeq D = 50 ÷ 55 dB nebo na její vnější hranici. Obyvatelé v okolí 
LKPD nebyli v roce 2006 vystaveni hluku z leteckého provozu, který by dosahoval 
platný hygienický limit.  
Cílový stav: rok 2012   
Hluk v okolí letiště Pardubice, vyvolaný výhledovým leteckým provozem po uvedení 
terminálu letiště Pardubice do plného provozu (očekává se v roce 2012), popisuje 
příloha 2 (ve volné příloze č.6 předkládaného oznámení). Tato provozní varianta je 
cílová a srovnává se se současným leteckým provozem v roce 2006.  
V cílovém roce 2012 se i přes možnost zvýšení výkonů civilní složky provozu na letišti 
Pardubice oproti současnému stavu (rok 2006) hluk v okolí letiště mírně sníží, což je 
důsledkem předpokládaného současného snížení vojenského  provozu asi na 60 % ze 
stavu v roce 2006 (viz garance ve vložené příloze č.2 předkládaného oznámení). 
Hodnocení hlukové zátěže okolí LKPD je tedy stejné jako v předchozím případě: 
v charakteristickém letovém dni v roce 2012 nebudou hluku o ekvivalentní hladině 
akustického tlaku LAeq D ≥ 55 dB vystaveny intravilány žádné z obcí ani jejich části 
v okolí LKPD. Jižní a jihozápadní okraj Starých Čívic, jižní okraj Nových Jesenčan a 
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Jesničánek a část Nemošic leží v zóně LAeq D = 50 ÷ 55 dB nebo na její vnější hranici. 
Obyvatelé v okolí LKPD nebudou v roce 2012 vystaveni hluku z leteckého provozu, 
který by dosahoval platný hygienický limit.  
Provozní maximum: po roce 2012   
Hluk v okolí letiště Pardubice, vyvolaný výhledovým leteckým provozem v rozsahu, 
který představuje provozní maximu pro civilní složku (očekává se někdy po roce 
2012), popisuje příloha 3 (ve volné příloze č.6 předkládaného oznámení). Tato 
provozní varianta je uváděna jako limitní pro výhledový provoz a nemusí být 
dosažena. Srovnává se však rovněž se současným provozem v roce 2006. Tato 
varianta  není předmětem předkládaného oznámení, dokladuje pouze akustickou 
situaci v zájmovém území při dosažení teoretického maxima. 
V důsledku očekávané stagnace vojenské složky provozu a vlivem nárůstu civilní 
složky provozu se hluk v okolí LKPD mírně zvýší, oproti roku 2006 asi o 1,5 až 2 dB. 
V hlukové zóně LAeq D = 55 ÷ 60 dB, prakticky na jejím vnějším okraji, bude část (asi 
30 %) obce Staré Čívice, hygienický limit hluku z leteckého provozu bude ale dodržen 
s postačující rezervou. Zbytek obce a ostatní dříve vyjmenované lokality a část obce 
Mnětice budou stále v hlukové zóně LAeq D = 50 ÷ 55 dB. 
Při předpokládaném směrodatném leteckém provozu v charakteristickém letovém dni 
v případě dosažení provozního maxima pro civilní provoz nebudou obyvatelé v okolí 
LKPD vystaveni hluku z leteckého provozu, který by dosahoval platný hygienický limit.  
Dopady provedení záměru v cílovém horizontu roku 2012 
Provedením záměru, tj. výstavbou terminálu letiště Pardubice, odbavovacích ploch a 
dalších budov pro civilní letecký provoz, se zvýší kapacita odbavení a to umožní zvýšit 
civilní letecký provoz. Naproti tomu počet pohybů vojenských letadel se postupně 
snižuje a podle kvalifikovaných odhadů bude i tento trend pokračovat.  V cílovém roce 
2012 se očekává, že počet pohybů vojenských letadel se sníží asi o 40 %, přesto 
mírně převýší počet pohybů civilních dopravních a obchodních letadel. Snížení 
vojenského provozu spolehlivě kompenzuje zvýšení počtu civilních letů.  
V cílovém roce 2012 se tudíž oproti současnému stavu hluk v okolí letiště mírně sníží. 
Z hlediska kvalitativních i kvantitativních změn v hlukové zátěži okolí letiště Pardubice 
po realizaci záměru nedojde prakticky k žádnému posunu.  
Hluk v okolí LKPD po dosažení provozního maxima 
Přepravní výkony civilní složky leteckého provozu na letišti Pardubice mohou 
teoreticky dosáhnout až nasycení kapacity odbavení cestujících a nákladu. Počty 
pohybů civilních dopravních letadel by mohly v té době, někdy po roce 2012, převýšit 
provoz vojenský. 
Tato varianta se uvádí pouze pro doplnění informací o možné dynamice vývoje a 
limitech hlukové zátěže okolí letiště Pardubice. Při zachování všech charakteristických 
ukazatelů (s výjimkou počtu pohybů) se celkovým navýšením počtu pohybů o asi 37 % 
oproti cílovému stavu v roce 2012 zvýší hluková zátěž okolí LKPD o 1,4 dB. Toto 
navýšení může kompenzovat (nebo naopak zvýšit) případná změna ve skladbě 
kategorií a typů letadel v provozu v době, kdy bude dosaženo provozní maximum. 
Pravděpodobnější je snížení hlukové zátěže v důsledku postupného přechodu na 
modernější dopravní letadla s nižší hlučností 
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S tím, jak se bude zvyšovat objem civilního leteckého provozu, poroste celkový 
akustický výkon vyvolaný pohyby letadel a vyzářený do okolí letiště Pardubice. Je 
v zájmu civilního provozovatele LKPD, po uvedení terminálu letiště Pardubice  do 
provozu, vyhlásit účinná opatření pro omezení hluku a postupně je ověřovat a 
zpřesňovat. Tato opatření jsou podrobněji komentována v příslušných pasážích 
předkládaného oznámení. 

Hluková zátěž z bodových, plošných a pozemních liniových zdrojů hluku 
Hluková studie z bodových, plošných a pozemních liniových zdrojů hluku je 
samostatnou součástí oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
k posouzení vlivu dostavby civilního areálu letiště Pardubice na životní prostředí. 
Hluková studie je doložena jako volná příloha č.5 předkládaného oznámení. Zájmové 
území lze charakterizovat jako území, v němž můžeme předpokládat významnější 
změnu stavu akustické situace v souvislosti s realizací uvažovaného záměru. V rámci 
vyhodnocení vlivu záměru „Terminál letiště Pardubice“ zájmové území zahrnují 
především oblasti Pardubice – Popkovice a Staré Čívice. Pardubice – Popkovice se 
nachází severně od zamýšleného terminálu letiště. Staré Čívice jsou orientovány 
západně od předpokládaného terminálu letiště. Oblasti Pardubice – Popkovice a Staré 
Čívice se nachází jihozápadně od města Pardubice. Převažující výstavbou 
v zájmových územích (Pardubice – Popkovice, Staré Čívice) jsou rodinné domy 
obklopující komunikaci I/2.  
Z výsledků akustické studie vyplývá, že dominantním zdrojem dopravního hluku 
stávající akustické situace v zájmovém území je doprava na komunikaci I/2 vedoucí 
z Pardubic do Přelouče. 
U uvažovaného záměru (výstavba Terminálu letiště Pardubice) lze předpokládat:  
ü Posuzovaný záměr neovlivní zástavbu ve Starých Čívicích a Popkovicích nacházející se 

v okolí komunikace I/2, neboť dominantním zdrojem akustické energie je stávající a 
výhledová doprava na této komunikaci.  

ü K ovlivnění chráněného venkovního prostoru staveb (pohyb hodnot LAeq,T ve výpočtových 
bodech na hranici hygienického limitu) by mohlo docházet ve „Variantě 2“ (odbavení 0,25 
mil. cestujících ročně) u zástavby v Popkovicích nacházející se severně od uvažovaného 
terminálu (domy v ulici Ke Splávku – okolí výpočtového bodu MM 1, objekt v ulici Žižkova – 
výpočtový bod A).  

ü Ve „Variantě 3“ (odbavení 0,6 mil. cestujících ročně) by vlivem samotného uvažovaného 
záměru mohlo docházet k významnějšímu ovlivnění (pohyb hodnot LAeq,T ve výpočtových 
bodech nad hygienickým limitem, nebo na hranici hygienického limitu) u objektů 
nacházejících se v Popkovicích severně (domy v ulici Ke Splávku – okolí výpočtového 
bodu MM 1, objekty v ulici Žižkova – okolí výpočtového bodu A) od uvažovaného terminálu 
letiště a severovýchodně (domy v ulici Pražská – okolí výpočtových bodů L, M). 

Na základě zjištěných poznatků, jsou navrhovány protihlukové clony, které jsou 
komentovány v příslušných pasážích předkládaného oznámení s tím, že zpracovatelé 
oznámení doporučují, v případě realizace záměru (a na straně bezpečnosti výpočtu), 
realizovat rozsah protihlukových clon pro provozní maximum záměru. 
Výstupy studií vyhodnocujících imisní a hlukovou situaci byly vstupem pro hodnocení 
zdravotních rizik, které je podrobněji uvedeno v příslušné části předkládaného 
oznámení. Ze závěrů hodnocení vlivů na veřejné zdraví vyplývají dále uvedené 
skutečnosti. 
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Současné hlukové a imisní zatížení zájmového území z provozu letiště Pardubice 
nepředstavuje významné zdravotní riziko pro obyvatele v okolí. 
Průměrná hladina hluku z leteckého provozu nepřesahuje prahové hodnoty 
významného obtěžování pro průměrně citlivou populaci a nepředstavuje riziko 
zvýšeného výskytu kardiovaskulárních onemocnění. Imisní koncentrace základních 
znečišťujících látek v ovzduší z provozu letiště se jen v malé míře podílejí na celkové 
imisní situaci zájmové oblasti.  
Realizací záměru dostavby civilního areálu letiště při kapacitě 250 000 cestujících/rok 
při současném omezování nynějšího vojenského leteckého provozu se současná 
akustická a imisní situace okolí letiště významně nezhorší, naopak v řadě ukazatelů by 
mělo dojít k mírnému zlepšení.  
Stávající vysoká hluková zátěž obytné zástavby, nacházející se v oblasti Pardubice - 
Popkovice a Staré Čívice v okolí komunikace I/2, nebude obslužnou dopravou letiště   
významně ovlivněna, zvýšení hluku se zde pohybuje nejvýše v zanedbatelné úrovni 
desetin dB ekvivalentní hladiny akustického tlaku.  
Ke zvýšení hlukového a imisního příspěvku z provozu letiště vůči současnému stavu 
dochází pouze v teoretické variantě (která není předmětem předkládaného oznámení 
záměru) při které by bylo dosaženo provozní maximum civilní složky leteckého 
provozu 600 000 cestujících/rok. Ani v tomto případě by však tento příspěvek 
neznamenal podstatnou změnu celkové hlukové a imisní situace a neúnosné zdravotní 
riziko pro obyvatele.   
Území v prostoru nového terminálu a komunikačního systému o rozloze cca 10,5 ha 
tvoří v současné době zeleň s menšími zpevněnými plochami a není odkanalizováno. 
Za předpokladu použití koeficientu odtoku ze stávajících zájmových ploch výstavby 
v hodnotě 0,18 (část ploch jsou menší zpevněné plochy) a při respektování hodnoty 
přívalového deště s periodicitou n=0,5 ve výši 143 l/s.ha jsou současné odtokové 
poměry ze zájmového území v době přívalových dešťů vyčísleny v tabulce: 
 Plocha [m2] Koeficient odtoku Odtok Q [l/s] Q [m3/15 minut] 
Stávající plocha zájmového území  105 000 0,18 270,27 243,24 

Na základě jednání projektanta se správcem povodí Bylanky a správcem kanalizační 
sítě byly pro provoz hodnoceného záměru ve vztahu k odvodu srážkových vod 
stanoveny tyto závazné, maximální hodnoty:  
Ø Zachovat stávající odtok do vodoteče Bylanka ve výši 270 l/s 
Ø Zvýšit průtok ve veřejné kanalizaci v ulici Žižkova max. o 50 l/s 
Ø Zvýšit průtok ve veřejné kanalizaci v ulici Pražská max. o 40 l/s.   

Dle podkladů z rozpracovaného projektu pro územní řízení vzniknou v zájmovém 
území z hlediska produkce srážkových vod následující zástavby nebo zpevněné 
plochy:  
Plocha č. Povrch, zástavba Odvodňovaná plocha (ha) Koeficient odtoku Odtok Q (l/s) 
S1.2 APN W       1,98 0,70 198,20 
S2.1 Parking       0,08 0,70    7,71 
S2.2 Parking       0,40 0,70  40,04 
S2.3 Parking       0,20 0,70  20,02 
P1 Střechy       0,57 0,90  73,36 
P3.1 Plochy kombinované       0,53 0,50  37,90 
P3.2 Plochy kombinované       0,74 0,50  52,91 
P3.3 Plochy kombinované       0,47 0,20  13,44 
P3.4 Plochy kombinované       0,43 0,50  30,75 
P3.5 Plochy kombinované       0,22 0,50 15,73 
P2 Manipulační plocha       1,40 0,65 130,13 
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Plocha č. Povrch, zástavba Odvodňovaná plocha (ha) Koeficient odtoku Odtok Q (l/s) 
P4.1 Komunikace       0,58 0,60 49,76 
P01.1 REZERVA       0,60 0,55 47,19 
PS1.1 Ponechaná plocha zeleně       2,30 0,10 32,89 
  Celkem     10,50   750,03 

Poznámka: značení jednotlivých ploch bylo převzato z projektové dokumentace pro územní řízení „Hydrotechnická situace 
stavby“.  

Jak je z tabulky zřejmé, odtokové poměry ze zájmového území po realizaci záměru 
v době přívalových dešťů by cca dvojnásobně překračovaly stanovené hodnoty 
odtoků. Z tohoto důvodu je navrženo, dle charakteru srážkových vod a dispozičního 
řešení jednotlivých staveb, rozdělit zájmové území do 5 oblastí. Z každé oblasti budou 
srážkové vody odváděny samostatnou kanalizací (stoky D1 – D5). Každá stoka bude 
zakončena retencí odpovídající vypočtenému objemu. Z těchto retencí budou 
srážkové vody vypouštěny do vodoteče nebo jednotné městské kanalizace.  Popis 
jednotlivých stok je uveden v předcházející části oznámení v kapitole o výstupech. 
Kromě odvodnění nových ploch bude řešena i dílčí úprava stávajícího odvodnění 
letištních ploch. Část stávající odstavné plochy (cca 9 000 m2), která navazuje na 
pojezdovou dráhu a rozšiřuje se k novému objektu terminálu, bude přespádována a 
odvodněna společně s novou plochou do nově navržené kanalizace, kde je s ní již 
objemově počítáno. Stávající pojezdová dráha TWY C se proti stávajícímu stavu 
rozšiřuje a bude doplněno lokální odvodnění, které se napojí do stávajícího systému 
dešťové kanalizace letiště. Celkově se odtoky do stávající kanalizace těmito úpravami 
nezvýší, ale naopak dojde k mírnému snížení. 
Na základě výše uvedeného řešení lze uvést závěrečnou sumarizační tabulku: 

Stoka číslo Odvodněná plocha (ha) Objem retence (m3) Maximální průtok na odtoku (l/s) Zaústění do 
1 2,13 154 40 Kanalizace Pražská 
2 2,58 112 100 Bylanka 1 
3 1,65 60 60 Bylanka 2 
4 1,99 80 75 Bylanka 2 
5 2,88 228 50 Kanalizace Žižkova 

Zeleň 2,30 - 33 Zasakování, Bylanka 
Celkem 13,53 634 40+50+268  

Rozdíl v odvodněné ploše (13,53 ha v této tabulce a 10,5 ha v úvodní tabulce) je 
způsoben tím, že do původní tabulky odvodňovaných ploch nebyly zahrnuty plochy a 
rezerva odvodňované stokou D1 – (2,13 ha) a plocha S1.1 (0,9 ha) – přespádování 
stávající letištní plochy s následným odvodem do kanalizace. I přes toto zvýšení 
odvodňovaných ploch jsou však stanovené limitní odtoky ze zájmového území 
splněny.  
Na základě uvedených skutečností lze vyslovit závěr, že i přes poměrně význačný 
nárůst zpevněných a zastavěných ploch posuzovaný záměr nebude znamenat 
prokazatelné ovlivnění odtokových poměrů v zájmovém území z hlediska vznikajících 
srážkových vod, a to jak vod, které jsou odváděny do Bylanky, tak vod, které budou 
odváděny do veřejné kanalizace, protože z popisné části objektů je taktéž patrné, že 
byly respektovány požadované úpravy týkající se požadovaných průtoků do veřejné 
kanalizace. 
Jak je patrné z popisné části předkládaného oznámení, navrhovaná stavba se nachází 
na okraji záplavového území stoleté vody. V zájmu ochrany prostorů letiště a 
navrhované stavby jsou navrhována protipovodňová opatření, která jsou v rozsahu 
potřebném pro proces EIA popsána v příslušné části předkládaného oznámení.  
Vlastní etapa výstavby představuje určité  riziko ohrožení kvality podzemních vod. Pro 
eliminaci tohoto rizika i se zohledněním skutečnosti potenciálního rizika realizaci 
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stavby v okrajové části záplavového území  jsou v doporučeních tohoto oznámení  
navržena odpovídající doporučení. 
Z podkladů projektanta vyplývá, že veškeré srážkové vody, které mohou být 
potenciálně kontaminované nepolárními extrahovatelnými látkami, budou osazeny 
odlučovači ropných látek. 
Stoka D5 odvádí srážkové vody z letištních ploch, které jsou v zimních měsících 
kontaminovány rozmrazovacími prostředky a plochy, kde se provádí rozmrazování 
letadel. Odmrazování letadel bude prováděno přípravkem SAFEWING, jehož hlavní 
složkou je propylenglykol. Pro zimní údržbu letištních ploch bude používán přípravek 
CLEARWAY, jehož hlavní složkou jsou alkalické octany. U obou přípravků se tak 
jedná o látky, které lze následně na BČOV velmi dobře odstranit.  
V rámci realizace záměru bude část pojezdové plochy (cca 0,9 ha) přespádována tak, 
aby byl zajištěn odvod srážkových vod do veřejné kanalizace. Dle podkladů od 
oznamovatele se předpokládá  následující maximální spotřeba přípravků pro zimní 
údržbu: 
ü CLEARWAY – 7,5 tuny 
ü SAFEWING – 15 tun  

Uvedené spotřeby jednotlivých přípravků odpovídají maximální možné spotřebě 
v případě dlouhodobých, extrémně nepříznivých podmínek v období od prosince do 
března. Skutečná spotřeba může být výrazně nižší. Problematika vypouštění těchto 
vod do kanalizace města Pardubice byla předběžně konzultována a odsouhlasena jak 
správcem kanalizace, tak i provozovatelem BČOV Pardubice. Z hlediska provozu 
BČOV je tento postup možný, z hlediska přítomnosti propylenglykolu i vhodný.  
Veškeré splaškové vody z nových objektů civilního letiště realizované v rámci 
hodnoceného záměru budou napojeny do nové oddílné kanalizace splaškových 
vod. Pro tuto kanalizaci byl správcem kanalizace (VaK Pardubice) určen napojovací 
bod v koncové šachtě jednotné veřejné kanalizace DN 400 v Žižkově ulici za 
Bylankou. Nová areálová splašková kanalizace bude odvádět splaškové vody 
z objektu Terminálu (SO 10), vrátnice (SO 12), z Provozního objektu garáží (SO 11.1) 
a z objektu Garáže velké techniky s mycím boxem (SO 11.2). V převážné míře se 
bude jednat o odpadní splaškové vody ze sociálních zařízení zaměstnanců a 
návštěvníků letiště. Kromě těchto vod budou do této kanalizace dále vypouštěny: 
§ Předčištěné odpadní vody z ČOV v objektu SO 11.2. ČOV bude navržena tak, aby 

vyčištěné odpadní vody splňovaly závazné ukazatele znečištění stanovené Kanalizačním 
řádem města Pardubice. Jedná se o cca 500 m3 odpadních vod za rok.  

§ Odpadní vody z chemické úpravny vody umístěné v SO 10. Provoz úpravny bude 
periodický, dle potřeby energetických zařízení. Z hlediska roční bilance se jedná o 
nevýznamné množství v řádu desítek m3/rok, z hlediska znečištění se bude jednat o pitnou 
vodu se zvýšenou solností. 

§ Odluhy a odkaly z kotlů na zemní plyn, vypouštění  upravené vody z topných systémů 
jednotlivých kotelen.  Z hlediska roční bilance se jedná o nevýznamné množství, z hlediska 
znečištění se bude jednat o upravenou pitnou vodu. 

§ Voda z nádrží SHZ. Jedná se o jednorázové vypuštění pitné vody z nádrže SHZ v SO 10 
v termínech stanovených provozovatelem zařízení (cca 1 x ročně – 300 m3.)  

Bilance splaškových vod je uvedena v následujících tabulkách:  
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Splaškové vody do ulice Žižkova: 
Objekt  Průměrná  produkce (m3/den) Roční produkce (m3/rok) 
SO 10 - Terminál 41,08                        10 020 
SO 11 – Autopark   4,04  1 010 
SO 12 – Vrátnice   0,60     150 
SO 10 – Terminál SHZ      300 
Celkem 45,72 11 580 

Splaškové vody do ulice Pražská: 
Objekt  Průměrná  produkce (m3/den) Roční produkce (m3/rok) 
Administrativní objekt (911) 7,44 1 860 
Objekt CH (915) 3,00    750 
Objekt Kašparův hangár (912) 2,24    100 
Objekty dočasné – výpůjčka AČR 3,00    750 
Celkem 41,87 3 460 

Jak je z tabulek zřejmé, produkce splaškových vod se uvažuje v úrovni spotřeby pitné 
vody. 
Za technologické odpadní vody lze považovat výstup z čistírny odpadních vod (ČOV) a 
chemické úpravny vod (CHÚV). Odpadní vody z těchto zařízení budou splňovat 
ukazatele znečištění, stanovené Kanalizačním řádem města Pardubice a budou 
vypouštěny do nové kanalizace splaškových vod. 
V rámci SO 11.2 „Garáže velké techniky s mycím boxem“ je navrženo jedno stání 
motorových vozidel, které bude uzpůsobeno pro mytí provozních motorových vozidel. 
Mytí bude prováděno ručně za použití vysokotlakého horkovodního agregátu. Veškerý 
oplach z mytí, včetně odstraňovaných látek a mechanických nečistot bude 
akumulován v podzemní sedimentační jímce o objemu cca 20 m3. V jímce bude 
docházet k postupné sedimentaci mechanických nečistot a kalů. Odsazená voda bude 
z poslední sekce jímky čerpána na ČOV. Při navrhovaném rozsahu mytí 5 vozidel 
denně a průměrné spotřebě 400 l vody na jedno vozidlo bude vznikat cca 2000 litrů 
odpadní vody denně. Navrhovaná kapacita čistírny odpadních vod je 1 m3 odpadních 
vod/hod. Voda z jímky bude čerpána do dvojice míchaných reaktorů, kde vlivem 
přídavku chemických přípravků dojde k rozražení emulzí a tvorbě kalu. Suspenze 
z reaktoru je dále vedena na kalolis, kde dojde k separaci pevné fáze. Voda z kalolisu 
je dále vedena k dočištění na pískový nebo mramorový filtr a následně na sorpční filtr.  
CHÚV bude umístěna v suterénu SO 10 – terminál. Bude sloužit k přípravě napájecí 
vody pro provoz kotelny na zemní plyn (doplňování vody v teplovodních topných 
systémech). Provoz CHÚV bude periodický a z hlediska provozní doby zařízení velmi 
malý. Největší provoz CHÚV bude v době najíždění topných systémů do provozu, kdy 
je třeba naplnit okruhy upravenou vodou. CHÚV bude napojena na rozvod pitné vody. 
Odpadní voda z CHÚV bude vypouštěna do kanalizace splaškových vod z terminálu. Z 
hlediska znečištění této vody se jedná prakticky o pitnou vodu se zvýšenou solností. 
Spotřeba pitné vody na CHÚV a množství odpadní vody z CHÚV budou upřesněny 
v rámci zkušebního provozu.    
ČS PHM bude dodána jako typová balená jednotka, která nevyžaduje realizaci 
žádných dalších opatření z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod. Vlastní 
nádrže benzinu a motorové nafty jsou dvouplášťové z kontrolou meziprostoru, celá ČS 
je umístěná pod přístřeškem. Plocha pod přístřeškem, na které se provádí jak plnění 
nádrží z autocisterny, tak i následné plnění pohonných hmot do nádrží motorových 
vozidel je řešena jako nepropustná a vyspádovaná do nepropustné, bezodtokové 
havarijní jímky odpovídající objemu. 
Skladování a nakládání s leteckými pohonnými hmotami bude pro potřeby civilního 
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letiště zajišťovat na základě smluvního vztahu AČR. Skladové hospodářství leteckého 
petroleje pro potřeby civilního letiště bude v případě potřeby vybudováno v dalších fází 
výstavby letiště jako samostatná stavba a v tomto případě bude muset být podrobeno 
samostatnému procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 
Za látky nebezpečné vodám lze označit přípravky na odmrazování letadel, zimní 
údržbu letištních ploch, chemické přípravky pro provoz ČOV, přípravky pro provádění 
údržby (oleje, tuky) a odpady v kategorii „nebezpečný odpad“. 
Přípravky na odmrazování letadel a pro zimní údržbu letištních ploch budou 
skladovány v přepravních obalech (sudy, kontejnery) v odděleném skladu v rámci 
objektů autoparku. Sklad bude vybaven nepropustnou havarijní jímkou odpovídajícího 
objemu. Nakládání s těmito látkami bude prováděno pouze na plochách, které jsou 
odkanalizovány do splaškové kanalizace.  
Přípravky pro provoz ČOV budou skladovány v přepravních obalech v oddělené 
místnosti objektu SO 11.2, která bude zabezpečena havarijní jímkou odpovídajícího 
objemu. Z hlediska skladovaného množství se bude jednat o velmi malé množství 
přípravků. 
Přípravky pro provádění běžné údržby (oleje, tuky apod.) budou v potřebném množství 
skladovány ve vymezeném prostoru dílen údržby. Tyto látky budou skladovány 
v přepravních obalech na ocelových vanách s póroroštem. Provádění pravidelných 
výměn olejů v točivých strojích bude prováděno v intervalech stanovených výrobci 
těchto zařízení. Tyto výměny budou provádět odborné firmy na základě smluvního 
vztahu. 
Shromažďování odpadů kategorie „nebezpečný odpad“ bude prováděno v objektech 
SO 11.6. a SO 15. Tyto odpady budou ukládány do vhodných nádob tak, aby nemohlo 
dojít k únikům nebezpečných látek.    
Srážkové vody ze zpevněných ploch, kde nelze vyloučit riziko kontaminace ropnými 
látkami budou do příslušné kanalizace odváděny přes odlučovače ropných látek. 
Odlučovače budou zabezpečeny proti vyplavení v době přívalových dešťů a bude 
prováděna jejich pravidelná kontrola a údržba dle podmínek stanovených v provozním 
řádu.  
Zpracovatelský tým oznámení soudí, že navrhovaná projektovaná řešení minimalizují 
rozhodující rizika ve vztahu k ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod a ve 
vztahu k obecné ochraně povrchových a podzemních vod není nezbytné formulovat 
pro další projektovou přípravu žádná doporučení. 
Z hlediska ZPF činí celkový trvalý zábor 1 705 m2. Celkový rozsah záboru je zařazen 
do IV. třídy ochrany zemědělské půdy.  Jde o zábor zemědělské půdy s převážně 
podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen 
omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. Z uvedeného hlediska, jak co do 
rozsahu záboru, tak co do kvality potenciálně odnímaného ZPF se jedná o vliv malý a 
málo významný.  
Celkový trvalý zábor PUPFL je 1 204 m2. Vlivy na pozemky v kategorii PUPFL jsou 
vyhodnoceny v kapitole vlivů na ekosystémy v rámci předkládaného oznámení.  
V etapě výstavby nepochybně nelze vyloučit  riziko kontaminace půd. Omezení tohoto 
rizika může být eliminováno organizací výstavby a plněním opatření zhotovitelem 
stavby tak, jak jsou tato doporučení formulována v kapitole hodnocení vlivů na jakost 
vod.   



 Odbavovací terminál s parkovacími a zpevněnými plochami  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

 223 

Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou 
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto 
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným  
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit závěr, 
že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit 
z hlediska velikosti vlivu jako malý, z hlediska významnosti jako málo významný. 
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru znamená určitou změnu stávajících 
estetických parametrů  vlastního zájmového území.  
Navrhovaný záměr nezasahuje do ploch rekreačního využití  území, vlastní zájmové 
území není předmětem vázaného cestovního ruchu, v místě není zahrádkářská 
kolonie, sportoviště či jiné místo soustředění rekreačních a oddechových  aktivit. 
Záměr tak lze  z hlediska uvedeného vlivu považovat za nulový. 
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.  
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad 
na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty 
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území 
vyloučit ojedinělé archeologické nálezy. 
Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu lze předpokládat nepříznivé až velmi nepříznivé a 
významné až velmi významné vlivy na mimolesní porosty dřevin, poněvadž s ohledem 
na navrhované prostorové a logistické řešení dojde k plošným zásahům do stávajících 
porostů dřevin, zejména do funkčně krajinotvorně významného pravobřežního 
doprovodného porostu Bylanky. V kontextu vlivů na zeleň lze očekávat i patrné dopady 
na faunu, která je potravou, hnízděním či jiným způsobem vázána na porosty dřevin. 
Ostatní vlivy na přírodu a krajinu lze pokládat za méně významné. Je nutno i 
s ohledem na ochranu populací živočichů, obecně  realizovat skrývkové práce nejdříve 
ke konci vegetačního období a řešit před jejich zahájením případné transfery 
některých druhů živočichů, veškerá jednoznačně odůvodněná minimální kácení 
realizovat v obdobích vegetačního klidu.  Vlivy na krajinu lze pokládat s výjimkou 
změny krajinných složek (výrazný podíl zástavby a zpevněných ploch na úkor rostlého 
terénu) za méně významné, spíše lze očekávat nežádoucí kontrast nové architektury 
se stavem některých neudržovaných objektů v areálu. Zásah do porostů kolem 
Bylanky otevře pohled do areálu od severu, v tomto kontextu zejména na severní 
straně stoupá význam sadových úprav.    
Vlivy na jiné složky životního prostředí nejsou předpokládány. 
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