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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  
AC   autocisterna 
A/C   letadlo 
AČR   armáda ČR 
APH   automobilové pohonné hmoty 
APN   odbavovací plocha 
BA   benzín automobilový 
BL   benzín letecký 
BMS   centrální systém řízení budovy 
BUS   autobus 
ČKV   čistírna kontaminovaných vod 
ČOV   čistírna odpadních vod 
ČSS   čerpací stanice splaškových vod 
ČSD   čerpací stanice dešťových vod 
EIA   proces posuzování vlivů na životní prostředí 
HTS   hlavní trafostanice 
HUP   hlavní uzávěr plynu 
LNA   lehký nákladní automobil 
LPH   letecké pohonné hmoty 
MBUS   mikrobus 
MN   motorová nafta 
NH   nadzemní hydrant 
NN   nízké napětí 
NZE   náhradní zdroj elektrické energie 
OA   osobní automobil 
ORL   odlučovač ropných látek  
OP   ochranné pásmo 
PBS   požární bezpečnost stavby 
PCN   klasifikační číslo vozovky 
PHM   pohonné hmoty 
PL   petrolej letecký 
PZS   požární záchranná služba 
RN   retenční nádrž 
RWY   vzletová a přistávací dráha 
SHZ   stabilní hasicí zařízení  
TNA   těžký nákladní automobil 
TS   trafostanice 
TZB   technické zařízení budovy 
TWY   pojezdová dráha 
VIP   důležitá osoba 
VN   vysoké napětí 
VO   veřejné osvětlení 
VVN   velmi vysoké napětí 
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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 - ředitel  
Ing. Michal David – 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: 

Letiště Pardubice – sklad LPH.   
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) bod 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 “, kde příslušným úřadem 
pro zjišťovací řízení je v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje. Současně je 
možné záměr zařadit jako bod 7.4. Zařízení pro skladování ropy nebo ropných 
produktů s kapacitou 5 000 až 100 000 t, avšak pouze jako podlimitní záměr, kde je 
opět příslušným úřadem  Krajský úřad Pardubického kraje.     
 
B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 
Kapacity skladu LPH a předpokládaný roční obrat LPH jsou uvedeny v tabulce: 

Druh LPH Skladovací kapacita (m3) Roční obrat LPH (m3/rok) 
Letecký petrolej JET A-1 100 + 100                3 000 
Letecký benzin AVGAS 100LL 20 + 15                     90 
Letecký benzin NATURAL 95 5                     30 
CELKEM 240                3 120 

Ø Celkový počet pracovníků skladu LPH – 6   
Ø Celková zastavěná plocha skladu LPH – 1 581 m2 
Ø Celková plocha skladu LPH (oplocení) – 9 300 m2 
 

B.I.3.  Umístění záměru 
KÚ:         Popkovice        
Obec:     Pardubice       
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. Sklad LPH je navržen v místě bývalé střelnice. 
Záměr představuje výstavbu nového skladu LPH a řeší nejen vlastní skladování LPH 
ale i dovoz, stáčení a následný výdej LPH, včetně provozního objektu. Stavba jako 
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celek tak vytváří potřebné zázemí pro komplexní a nezávislý provoz civilního letiště 
Pardubice.  
V současné době je areál civilního letiště Pardubice napojen na inženýrské sítě 
vojenské části letiště Pardubice. V rámci hodnoceného záměru bude provedeno nové, 
samostatné napojení inženýrských sítí letiště Pardubice na veřejné inženýrské sítě 
(vodovod, plynovod, splašková kanalizace, elektrická energie, odvod srážkových vod, 
telefon). Nové přípojky inženýrských sítí budou dimenzovány tak, aby na ně mohly být 
napojeny jak stávající, tak i výhledové objekty civilního letiště Pardubice.    
Zpracovatelskému týmu oznámení není známa kumulace s jinými záměry s výjimkou 
skutečnosti, že se záměrem je generován nový bodový zdroj VOC představovaný 
právě skladem LPH. Tento aspekt je vyhodnocen v rozptylové studii, která je  přílohou 
6 předkládaného oznámení.     
 
B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
V současné době nemá civilní letiště vlastní skladové hospodářství LPH a potřebné 
služby v této oblasti zajišťuje na základě smluvního vztahu Armáda ČR v rámci 
provozu vojenské části letiště Pardubice.  
Rovněž tak veškeré inženýrské sítě potřebné pro provoz civilního letiště jsou 
v současné době napojeny na inženýrské sítě vojenské části letiště.  
Realizací záměru tak bude vytvořena samostatnost a nezávislost civilního letiště jak 
z hlediska dodávek, skladování a následného výdeje LPH, tak i inženýrských sítí.     
Zájmové území leží na západním okraji pojížděcí dráhy TWY T3, mezi odbavovací 
plochou APN W a říčkou Bylanka v areálu letiště Pardubice. Terén je rovinný, 
zatravněný a částečně upravený, s nadmořskou výškou cca 224 m n.m. Zájmové 
území se nachází jižně od městské části Pardubice - Popkovice, v areálu stávajícího 
letiště. V této části areálu letiště se nachází bývalá střelnice, včetně zemního valu. 
Umístění skladu LPH vyplývá z potřeby vytvoření optimálních provozních vazeb na 
pohybové plochy letiště, konkrétně na APN W. 
Hodnocený záměr není v rozporu s funkční plochou dle územního plánu a je v souladu 
se záměry územního plánování v dotčeném území, jak je patrné z přílohy 1 
předkládaného oznámení.  
 

B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru 
Zájmové území výstavby skladu LPH leží na západním okraji pojížděcí dráhy TWY T3, 
mezi odbavovací plochou APN W a říčkou Bylanka v areálu letiště Pardubice. Terén je 
rovinný, zatravněný a částečně upravený, s nadmořskou výškou cca 224 m n.m. 
Zájmové území se nachází jižně od městské části Pardubice - Popkovice, v areálu 
stávajícího letiště. V této části areálu letiště se nachází bývalá střelnice včetně 
zemního valu. 
V zájmovém území se nachází nefunkční inženýrské sítě (kabely NN, sdělovací 
kabely, dešťová kanalizace) spojené s bývalou střelnicí. Dále se zde vyskytují funkční 
inženýrské sítě, betonová budova střelnice a dřevěné terče. Stávající zpevněné plochy 
v zájmovém území jsou betonové. 
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Stavební část: 

Z hlediska stavebního řešení je stavba rozdělena do následujících stavebních objektů: 
SO 01  Příprava území 
SO 01.1 Sejmutí humusu 
SO 01.2 Kácení   
SO 02  Demolice 
SO 03  Přeložky vedení VN 
SO 03.1 Přeložky vedení 10 kV v majetku AČR 
SO 04  Neobsazeno  
SO 05  Neobsazeno 
SO 06  Přeložky sdělovacích kabelů 
SO 10  Provozní objekt 
SO 11  Přístřešky  
SO 11.1 Přístřešek – stání autocisteren 
SO 11.2 Přístřešek – stáčení a výdej LPH 
SO 11.3 Přístřešek – nadzemní nádrže 
SO 12  Neobsazeno  
SO 13  Oplocení 
SO 14  Odpadové hospodářství 
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 přípojka – veřejná část 
SO 22.2 Plynovod areálový 
SO 23  Kanalizace dešťová 
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 27  Osvětlení komunikací 
SO 28  Kabelové rozvody sdělovací 
SO 29  Neobsazeno 
SO 30  Komunikace a zpevněné plochy 
SO 31  Sadovnické úpravy    
SO 32  Neobsazeno       
SO 33  Neobsazeno       
SO 34  Neobsazeno       
SO 35  Protipovodňová opatření        
  
V další části je uveden stručný popis zejména těch stavebních objektů, které mohou 
mít nepříznivé vlivy na životní prostředí. Podrobnější popis všech stavebních objektů 
bude uveden v projektové dokumentaci pro územní řízení.    
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SO 01    Příprava území 

SO 01.1  Sejmutí humusu 

V rámci SO 01.1 bude provedeno sejmutí kulturních vrstev půdy v celé ploše 
navrhované zástavby a v trasách pokládky inženýrských sítí v předpokládané tloušťce 
10-30 cm. Skrytá ornice bude uložena na deponii v rámci areálu letiště. 
Skrytá ornice bude následně použita ke zpětnému rozprostření po pokládce 
inženýrských sítí a na plochy určené v rámci SO 28 Sadovnické úpravy. Případné 
přebytky ornice budou využity pro zkvalitnění zelených ploch v areálu letiště. 
Předběžná bilance skryté ornice z ploch určených pro výstavbu LPH (trvalý zábor) je 
cca 1 200 m3. Zde je třeba uvést, že se jedná o skrývku z „ostatní plochy“ nikoliv 
z pozemků ZPF. 

SO 01.2 Kácení 

V rámci SO 01.2 budou na základě rozhodnutí o povolení ke kácení odstraněny 
k tomu určené dřeviny rostoucí mimo les. Bližší specifikace dřevin navržených ke 
kácení je uvedena v dalších částech oznámení.  
Zachovávané stávající dřeviny budou po dobu výstavby chráněny ve smyslu ČSN 
839061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích.  
Na základě „Dendrologického průzkumu“ bude podána žádost o povolení ke kácení na 
odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubice, jako místně příslušnému 
orgánu ochrany přírody. Rozhodnutí o povolení ke kácení vydá dle § 8 vyhlášky 395 
MŽP ČR ze dne 11. 6. 1992, kterou se povolují některá ustanovení zákona České 
národní rady č. 114/ 1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny. Kácet je možné nejdříve 
po nabytí právní moci výše uvedeného rozhodnutí. 

SO 02  Demolice 

V rámci objektu demolic budou vybourány stávající úpravy, které kolidují s navrženou 
výstavbou: 
Ø budovy na pozemcích č.913, 929, 976 
Ø přístřešky, sklady a buňky bez parcelního čísla 
Ø vozovky s povrchem živičným, štěrkovým, betonovým, panelové vozovky 
Ø zákopy z betonových dílců 
Ø zemní val u střelnice 
Ø překážková dráha v areálu bývalého stadionu 
Ø studna S4 v areálu bývalého stadionu 
Ø oplocení 
Ø terče (ocelové stojiny s dřevěnou výplní) 
Ø železobetonová budova střelnice 
Ø dešťová kanalizace 
Ø kabel NN vč. PRIS 
Ø rozebrání mostku přes Bylanku 

Před vlastním odstraněním stávajících objektů se provede zajištění, odpojení 
inženýrských sítí a stávajících přípojek za přítomnosti příslušných správců sítí. 
Demolici objektů bude provádět odborná firma.  
Veškeré vybourané materiály budou tříděny dle katalogu odpadů a neprodleně 
odváženy k recyklaci nebo na příslušnou skládku. Odpad kategorie „nebezpečný“ 
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bude odvážet a odstraňovat firma k tomuto oprávněná dle zákona č. 185/2001 Sb. Při 
zpětném využití odtěžené zeminy a dalších materiálů bude postupováno v souladu 
s vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu. 
  
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 úpravami, 
proto bude přeložen.  Bližší popis přeložky kabelu je uveden v projektové dokumentaci 
pro územní řízení.  

SO 04    Neobsazeno  

SO 05    Neobsazeno 

SO 06    Přeložky sdělovacích kabelů 

V prostoru výstavby nových objektů a komunikací jsou v zemi uloženy sdělovací 
kabely, které jsou ve správě AČR a jeden kabel v majetku EBA. 
Stávající kabely ve správě AČR  

Kabely, které jsou uloženy v prostoru výstavby nových objektů a komunikací v zemi 
budou zrušeny a bude provedeno nové propojení stávajících objektů. 
Rušené kabely: 
Ø sdělovací kabel o kapacitě 300 párů č. 22241, 22242, 22243, který vede z objektu západní 

ZUŽ do VS Čivice bude zrušen do prostoru před objektem trafostanice TS-09 (západ - u 
prahu 09), kde bude přerušen a ukončen kabelovou spojkou. 

Ø v rámci zrušení tohoto kabelu bude zrušen kabel 22332 z děličky do prostoru nástřelný val. 

Ø sdělovací kabel č. 22330 , který vede z objektu ZUŽ do pilíře (stojánka foto)  

Ø sdělovací kabel č. 22331 , který vede z pilíře (stojánka foto) do pilíře (západní stojánka)  

Ø sdělovací kabel č. 22337, který vede z objektu trafostanice TS-09 (západ - u prahu 09) do 
objektů PZH  

Ø sdělovací kabel č. 22329 , který vede z objektu ZUŽ do objektu SVSS západ  

Nové propojení stávajících objektů: 
Ø z objektu  západní ZÚŽ do objektu trafostanice (západ - u prahu 09) bude položen nový 

kabel o kapacitě 100 párů (TCEPKPFLE 50x4x0,8). Kabel bude veden v nové trase mimo 
prostor výstavby. Kabel bude ukončen v objektu trafostanice TS-09 v nové skříni MIS. 
V objektu západní ZÚŽ bude kabel ukončen na kabelovém závěru, který bude osazen na 
stáv. konstrukci kabelových závěrů. 

Ø z tohoto kabelu bude provedeno odbočení kabelem o kapacitě 6 párů (TCEPKPFLE 
3x4x0,8) pro připojení sdělovacího rozvaděče u větročetu (SVSS západ).   

Ø z kabelové spojky před objektem trafostanice TS-09 (západ - u prahu 09) na kabelu ve 
směru VS Čivice bude položen nový kabel o kapacitě 50 párů (TCEPKPFLE 25x4x0,8), 
který bude ukončen v objektu trafostanice TS-09 (západ - u prahu 09) v nové skříni MIS 
(společně s nově položeným kabelem 100 párů z objektu  ZÚŽ do objektu trafostanice TS-
09 (západ - u prahu 09). 
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Stávající kabel v majetku EBA 

Sdělovací kabel, který vede z pilíře (západní stojánka) do buňky EBA bude zrušen.   
Bližší popis přeložek sdělovacích kabelů, včetně popisu postupu prací, je uveden 
v projektové dokumentaci pro územní řízení.  
SO 10 Provozní objekt 

SO 10 zajišťuje prostory pro administrativní činnost, řízení skladu LPH (velín + 
dispečink), sklady provozu, zázemí směny atd. Dispozice budovy je jednoduchá, jedná 
se o dispoziční trojtakt se střední chodbou a s místnostmi po obvodu. Vstupy do 
objektu navazují úrovňově na komunikace. 
Objekt je jednopodlažní, zděný velikosti cca 11 x 25 m. Je 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 betonových (filigránových) desek s povlakovou krytinou v mírném 
spádu k vnitřním vpustím. Podlahy budou převážně s  nášlapnou vrstvou z keramické 
protiskluzové dlažby event. stěrkové - s ohledem na charakter provozu.  
V příručním skladu olejů bude podlaha spádovaná k havarijní, bezodtoké jímce o 
obsahu cca 1 m3. Podlaha ve skladu musí být  chemicky odolná proti působení 
skladovaných hořlavých kapalin a musí být z nehořlavých hmot.  
Splaškové vody z objektu budou napojeny kanalizační přípojkou DN 150 přes revizní 
šachtu do areálové kanalizace splaškových vod – nový kanalizační řad zaústěný do 
veřejné kanalizace v ulici Žižkova – viz SO 24.  
Neznečištěné srážkové vody ze střechy objektu budou napojeny kanalizační přípojkou 
DN 200 mm přes revizní šachtu do nové areálové dešťové kanalizace, zaústěné do 
vodoteče Bylanka – viz SO 23. 
SO 10 bude zásobován pitnou vodou vodovodní přípojkou z nového areálového 
vodovodu – viz SO 21. Přípojka bude zakončena v objektu hlavním uzávěrem a 
podružným vodoměrem.  
V objektu bude osazena plynová kotelna, která bude zajišťovat vytápění objektu a 
ohřev TUV. Objekt bude proto napojen přípojkou na areálový rozvod zemního plynu – 
viz SO 22. Vytápění objektu bude smíšené, převážně teplovodní, částečně i 
teplovzdušné. 
Objekt bude napájen z navrhované trafostanice TS 1 umístěné v prostoru východně od 
areálu LPH – viz. SO 26.  Bude provedena kabelová přípojka s přenosovou kapacitou 
85 kW. Přípojka je řešena v rámci SO 25. 
V objektu budou instalovány následující bezpečnostní systémy: elektrická 
zabezpečovací signalizace (EZS), elektronická kontrola vstupu (EKV) a kamerový 
systém (CCTV). 

SO 11 Přístřešky  
Jedná se o jeden stavební do stran otevřený objekt, v kterém jsou soustředěny 
prostory pro provozní uložení leteckých pohonných hmot a pro manipulaci při jejich 
distribuci (předávací stanice). Objekt má tři provozní části – ozn. 1) Stání autocisteren, 
2) Stáčení a výdej, 3) Nadzemní nádrže. Dispozice je přizpůsobena provozní potřebě 
a technologickému vybavení. Na filtrační a čerpací stanici pro výdej a stáčení navazují 
přímo nádrže s LPH, stání pro AC je odděleno od zbytku z provozních důvodů příčkou. 
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Světlá výška v prostoru s nádržemi resp. v částech kde jsou dómy, bude 5 m (v ose 
dómů budou do střechy osazeny poklopy), další prostory jsou obdobné výšky 
s ohledem na mobilní techniku AC.  
Objekt, je jednopodlažní přístřešek velikosti cca 24 x 59 m, část s nádržemi je užší. 
Objekt bude mít jednoduchou ocelovou nosnou konstrukci – sloupy a střešní průvlaky 
z válcovaných profilů, střešní vaznice budou plnostěnné nosníky, na kterých bude 
uložena střecha pouze např. z trapézového plechu. Spády krytiny budou dle 
normového požadavku. Konstrukce budou zavětrovány, ochrana proti korozi bude 
zajištěna žárovým zinkováním. Dle požadavku PO, v případě potřeby, budou 
konstrukce obloženy.  
Všechny manipulační plochy pod zastřešením, vč. ostrůvků budou spádovány směrem 
k plochám s odtokem do havarijní nádrže. Podlahy na stání budou tvořeny vozovkou. 
Vnitřní části podlah budou spádovány směrem k vnitřním vpustím a žlabům, se 
separovaným odtokem (s možnými úkapy). Podlahy budou nepropustné, odolné proti 
ropným látkám.  
Založení objektu resp. sloupů nosné OK, je na základových železobetonových 
patkách, pod dělícími zdmi budou základové pasy, obdobně pod technologickým 
zařízením budou základy. Základová spára bude v nezámrzné hloubce a současně na 
úrovni únosných vrstev zemin. 

SO 11.1   Přístřešek – stání autocisteren 

Odvod srážkových vod je napojen do areálové dešťové kanalizace a tou do vodoteče 
Bylanka.  
Podlahy pod zastřešeným prostorem pro stání tří autocisteren (možné úkapy ropných 
látek) jsou spádovány do středních záchytných jímek, které jsou odvodněny do 
podzemní bezodtoké dvouplášťové havarijní nádrže o objemu 50 m3.  
Do přístřešku není zavedena pitná voda ani zemní plyn, objekt nebude vytápěn a není 
napojen na splaškovou kanalizaci. 
Z hlediska elektrické energie bude objekt napojen na hlavní rozvaděč umístěný 
v provozním objektu SO 10. 
V objektu budou instalován kamerový systém (CCTV). 

SO 11.2   Přístřešek – stáčení a výdej LPH 

Odvod srážkových vod je napojen do areálové dešťové kanalizace a tou do vodoteče 
Bylanka.  
Podlahy pod zastřešeným prostorem stáčení a výdeje LPH (možné úkapy ropných 
látek) jsou spádovány do středních záchytných žlabů, které jsou odvodněny do 
podzemní bezodtoké dvouplášťové havarijní nádrže o objemu 50 m3.  
Do přístřešku není zavedena pitná voda ani zemní plyn, objekt nebude vytápěn a není 
napojen na splaškovou kanalizaci. 
Z hlediska elektrické energie bude objekt napojen na hlavní rozvaděč umístěný 
v provozním objektu SO 10. 
V objektu bude instalován kamerový systém. 
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SO 11.3   Přístřešek – nadzemní nádrže 

Odvod srážkových vod je napojen do areálové dešťové kanalizace a tou do vodoteče 
Bylanka.  
Podlahy pod zastřešeným prostorem tří dvouplášťových nádrží na LPH (možné úniky 
ropných látek) jsou spádovány do sběrného žlabu, který je odvodněn do podzemní 
bezodtoké dvouplášťové havarijní nádrže o objemu 50 m3.  
Do přístřešku není zavedena pitná voda ani zemní plyn, objekt nebude vytápěn a není 
napojen na splaškovou kanalizaci. 
Z hlediska elektrické energie bude objekt napojen na hlavní rozvaděč umístěný 
v provozním objektu SO 10. 
V objektu bude instalován kamerový systém.  

SO 12 Neobsazeno 

SO 13  Oplocení 

Účelem stavby je zajištění oddělení areálu skladu LPH od prostoru letiště a zamezuje 
náhodnému a nežádoucímu vstupu do prostoru areálu, a to jak osob, tak zvířat.  
Parametry oplocení: celková výška oplocení minimálně 2,30 m, pletivo, podhrabová 
betonová deska, jednostranný bavolet se třemi řadami ostnatého drátu. 
Brána na vjezdu do areálu bude posuvná elektronicky ovládaná. 

SO 14 Odpadové hospodářství 

SO 14 je situován severně od SO 10. Jde o přístřešek s jednoduchou nosnou 
ocelovou konstrukci se střechou např. z trapézového plechu – nehořlavé konstrukce. 
Pod přístřeškem je umístěn typový mobilní uzamykatelný eko - kontejner pro 
shromažďování odpadů kategorie „nebezpečný odpad“, s havarijní vanou.   

SO 21 Vodovod 

V současné době není v této části areálu letiště vodovodní rozvod. V rámci 
hodnoceného záměru je navrženo komplexní řešení, které umožní i přepojení 
ostatních stávajících objektů civilní části letiště na tento nový vodovod a zároveň bude 
vytvářet i rezervu pro napojení dalšího možného rozvoje civilního letiště. Navrženým 
řešením se tak oddělí stávající společné zásobování vodou objektů civilní a vojenské 
části letiště. Bude vybudován nový úsek veřejného vodovodu (SO 21.1), který bude 
napojen na stávající veřejný vodovodní řad v Pražské ulici a ukončen před oplocením 
na konci veřejně přístupného areálu vodoměrnou šachtou. Z tohoto vodovodu budou 
napojeny nové vodovodní přípojky (SO 21.2), které přes vodoměrné šachty nově 
napojí stávající objekty civilní části letiště. Od vodoměrné šachty na konci veřejného 
vodovodu pak je navržen nový areálový vodovod (SO 21.3). 

SO 21.1   Veřejný vodovod 

Pro zásobování nového areálu LPH vč. rezervy pro další rozvoj letiště v této oblasti a 
pro přepojení stávajících objektů civilní části letiště je navržen nový veřejný vodovodní 
řad "V1" v celkové délce cca 138 m.  
Nový vodovod bude napojen na stávající PVC vodovodní řad DN 225 v Pražské ulici, v 
prostoru nové komunikace před vjezdem do areálu letiště. Dle požadavku VAK 
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Pardubice je navržený vodovodní řad "V1" navržen koncepčně tak, aby umožňoval 
výhledové zaokruhování v místě plánovaného budoucího západního propojení 
příjezdové komunikace k letišti na Pražskou ulici na stávající potrubí PVC ø160 
stejného tlakového pásma. 
Navržený vodovodní řad "V1" je veden v komunikacích a zpevněných plochách 
stávajícího areálu civilní části letiště a jsou na něm navrženy požární hydranty. Veřejný 
vodovod je zakončen vodoměrnou šachtou s předepsanými armaturami a dále již 
pokračuje areálový vodovod pro zásobování nového areálu LPH a s rezervou pro 
budoucí rozvoj civilního letiště. Z navrženého veřejného vodovodu budou napojeny 
v prostoru stáv. areálu letiště celkem 4 ks vodovodních přípojek (SO 21.2) pro 
přepojení stávajících objektů a nový sklad LPH.  
Bilance celkové potřeby vody pro provoz civilní části letiště je uvedena v tabulce. 

Přípojka č. Napojovací objekt Prům. spotřeba 
vody (m3/den) 

Roční spotřeba 
vody (m3/rok) 

1 Stávající administrativní objekt č.911 7,44  1 897 
2 Stávající Kašparův hangár č.912 2,24       45 
3 Stávající objekt CH č.915 3,00     765 
4 Stávající dočasné objekty č.914, 922, 925, 

926, 927, 982 
3,00     765 

Areálový 
vodovod 

Nový sklad LPH 0,46     168 

- Rezerva pro další rozvoj letiště 41,15 15 020 
CELKEM 57,29 18 660 

Veřejný vodovod bude umožňovat i odběr požární vody  ve výši 14 l/s.  

SO 21.2   Vodovodní přípojky 

Stávající areál civilní části letiště je v současné době napojen na původní vodovodní 
rozvody vojenského letiště. Vzhledem k požadavku na oddělení civilní a vojenské části 
letiště budou stávající vodovodní přípojky objektů civilního letiště zrušeny.  
Pro zásobování stávajících objektů civilní části letiště a nového areálu LPH jsou z 
nového veřejného vodovodní řadu "V1" navrženy 4 vodovodní přípojky, které budou 
napojeny přes šoupě se zemní soupravou. Vodoměrná souprava (fakturační) bude 
osazena vždy ve vodoměrné šachtě.  
Přípojka č. 1 

Přípojka slouží pro napojení stávajícího administrativního objektu na pozemku č. 911. 
Potrubí PE ø 90 mm v délce 11 m je zakončeno vodoměrnou šachtou v zelené ploše u 
parkoviště. Přípojka zajišťuje zásobování objektu pitnou vodou a požární zabezpečení 
vnitřními hydranty. 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 v budoucnu bude využit pro pořádání 
jednorázových akcí. Předpokládá se využití cca 20 x do roka pro max. 100 
návštěvníků. Potrubí PE ø 90 mm v délce 14 m je zakončeno vodoměrnou šachtou 
v zelené ploše u komunikace. Přípojka zajišťuje zásobování objektu pitnou vodou a 
požární zabezpečení vnitřními hydranty. Od vodoměrné šachty bude vedena přípojka 
k objektu v délce cca 23 m a před objektem se potrubí přepojí na stávající přívod do 
budovy. 
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Přípojka č. 3 

Přípojka slouží pro napojení stávajícího terminálu 1 na pozemku č.915. Potrubí PE ø 
63 mm v délce 9 m je zakončeno vodoměrnou šachtou v zelené ploše u komunikace. 
Přípojka zajišťuje zásobování objektu pitnou vodou a požární zabezpečení vnitřními 
hydranty. 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 AČR a do 
budoucna se počítá s jejich likvidací. Potrubí PE ø 90 mm v délce 4 m je zakončeno 
vodoměrnou šachtou v zelené ploše u komunikace. Přípojka zajišťuje zásobování 
objektů pitnou vodou a požární zabezpečení vnitřními hydranty. Vodoměrná souprava 
bude osazena ve společné vodoměrné šachtě s vodoměrem pro nový areálový 
vodovod. Za vodoměrnou šachtou se potrubí přepojí na stávající vodovodní rozvod v 
areálu. 
Přípojka č. 5 (napojení nového areálového vodovodu) 

Napojení nového areálového vodovodu slouží k zásobování pitnou vodou a požární 
zabezpečení nového areálu LPH s rezervou pro výhledový rozvoj civilního letiště. 
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 
ø125 k objektu (SO 10). 
Na areálovém vodovodu jsou dle požadavků požárního specialisty navrženy nadzemní 
požární hydranty pro venkovní požární zásah. 

SO 21.3   Areálový vodovod 

Pro zásobování pitnou vodou a požární zabezpečení nového objektu LPH s rezervou 
pro výhledové napojení dalších objektů předpokládaného budoucího rozvoje civilního 
letiště bude sloužit navržený areálový vodovod. Vodovod je napojen z veřejného 
vodovodu (viz SO 21.1) na hranici areálu( (SO 21.2 - přípojka č.5). 
Z vodoměrné šachty na konci veřejného vodovodu je veden areálový vodovod PE 
ø160 k areálu LPH. Vodovod z tlakového HDPE je veden v trase plánované budoucí 
příjezdové komunikace, celková délka je 956 m a bude zakončen požárním 
hydrantem. Na areálovém vodovodu jsou navrženy nadzemní požární hydranty 
v předepsaných vzdálenostech. Vodovod je veden převážně v zelených nezpevněných 
plochách. 
Vodovodní rozvod v areálu LPH je napojen z hlavního areálového vodovodu DN 160 
odbočkou DN 125, na které je za oplocením osazena vodoměrná šachta s podružným 
měřením.  
Rozvod v areálu LPH napojuje jednak provozní objekt, kde zásobuje spotřební rozvod 
a vnitřní požární vodovod, a jednak venkovní požární hydrant nadzemního typu pro 
požární zabezpečení skladu LPH. 

SO 22 Plynovod STL 

SO 22 řeší zajištění dodávek zemního plynu do provozního objektu skladu LPH, 
včetně rezervy pro další rozvoj civilní části letiště. 
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SO 22.1.  Plynovod a přípojka – veřejná část 

Zdrojem zemního plynu bude stávající VTL RS Popkovice, která se nalézá severně od 
pozemků stavby za vodotečí Bylanka. Zásobování zemním plynem bude zajištěno 
přívodním STL plynovodem DN 110, který bude napojen na STL výstup z této RS. 
Dimenze plynovodu DN 110 je navržena s ohledem na dodávku zemního plynu do 
dalších (výhledových) staveb rozvoje civilní části letiště. 
STL plynovod P 1 - DN 110 (58 m) za místem napojení u RS podejde protlakem potok 
Bylanku. Za přechodem vodoteče bude po cca 12 m plynovod DN 110 ukončen a 
bude z něj vysazen odbočný plynovod P 2 – DN 63 (183 m), který bude veden ke 
skladu LPH. V místě ukončení řadu DN 110 bude východním směrem položeno 
vysazení o délce cca 2 m pro navazující pokračování k dalším objektům (stávajícím i 
nově budovaným v civilní části letiště). 
Trasa plynovodu bude vedena v souběhu s navrhovanými trasami dalších 
inženýrských sítí. Na plynovody a přípojky bude použito potrubí HDPE PE 100, SDR 
11 a 17 (17,6).  
Souběžně s potrubím bude položen signalizační vodič 2.5 mm2, materiál měď s izolací 
do země. Plynovody a přípojky budou uloženy na pískovém loži (podsyp) min.tl. 0.1 m 
a s pískovým obsypem min. 0.2 m. Nad obsypovou vrstvu plynovodu a přípojek (30 cm 
nad potrubí) bude položena výstražná fólie žluté barvy dle ČSN 73 6006 o šířce 
přesahující potrubí o 5 cm na každou stranu. 
Plynovodní přípojka bude ukončena na hranicích areálu LPH v oplocení plynoměrným 
pilířkem. V pilířku bude osazen hlavní uzávěr plynu (HUP), regulátor STL/NTL a 
plynoměr – viz SO 22.2. 
V rámci provozu plynové kotelny v provozním objektu SO 10 se předpokládá spotřeba 
zemního plynu ve výši cca 6 m3/hod, cca 15 000 m3/rok. 

SO 22.2    Plynovod areálový 

Areálový plynovod bude napojena na HUP veřejné části přípojky (SO 22.1). Za HUP 
bude v plynoměrném pilířku osazen regulátor STL/NTL a plynoměr. Na výstupu 
z pilířku bude NTL potrubí převedeno z oceli do lPE přechodkou ocel/PE a 
k provoznímu objektu bude potrubí položeno v dimenzi ∅ 50 x 4,6 mm (cca 50 m). 
Areálový plynovod bude ukončen ve fasádě provozního objektu, kde bude v nice 
umístěn podružný uzávěr – kulový kohout.  

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. 
Veřejná stoka má minimální spád a její kapacita je téměř bez další rezervy.  
Pro další možné napojení odpadních vod do této kanalizace byl správcem kanalizace 
(VAK Pardubice a.s.) stanoven limit 40 l/s.  
Západní část území, kde je navržena výstavba areálu LPH, tvoří zeleň s menšími 
zpevněnými plochami a není dnes odkanalizována. 
Koncepce nového odvodnění celého území civilního letiště byla stanovena po dohodě 
se správcem veřejné kanalizace (VaK) a se správcem toku Bylanka (resp. nadřízeným 
orgánem – Povodí Labe s.p.). Plánovaná příjezdová komunikace z východní části 
dnešního civilního letiště včetně rezervy pro výhledovou výstavbu, bude odvodněna do 
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stávající jednotné kanalizace, vzhledem k určenému limitu 40 l/s bude před napojením 
zřízena retence s řízeným odtokem. Západní část území, určeného pro rozvoj letiště, 
se odvodní do vodoteče Bylanka a to za podmínky, že se nenavýší stávající povrchový 
odtok z území ve výši 270 l/s a bude dodržena předepsaná kvalita vody. Čisté vody ze 
střech objektů a běžných zpevněných ploch budou odvodněny do vodoteče přímo, 
zpevněné plochy parkovišť a všechny plochy s rizikem znečištění úkapy ropných 
produktů budou předčištěny v odlučovačích ropných látek. Vzhledem k množství 
dešťových vod a stanovenému limitu vypouštěného množství do Bylanky, budou na 
dešťové kanalizaci navrženy retenční nádrže. 
Prostor areálu skladu LPH bude odvodněn do Bylanky společným systémem, který 
zahrnuje rezervu pro budoucí rozvoj technického zázemí letiště v prostoru, přiléhajícím 
k navrženému areálu LPH. Na dešťové kanalizaci je navržena retenční nádrž RN1 o 
objemu V = 148 m3, s řízeným odtokem Q = 100 l/s. Pro předčištění vod z komunikací 
s rizikem znečištění úkapy ropných produktů je navržen odlučovač ropných látek se 
sorpčním filtrem ORL 1 (Q = 100 l/s, výstupní znečištění 0,2 mg NEL/l). Z dešťové 
retenční nádrže jsou dešťové vody odvedeny do vodoteče Bylanka, kde je proveden 
výústní objekt č.1. Objekt bude řešen detailně dle dohody se správcem toku, je 
navržen betonový s obložením a zpevněním svahu z žulového kamene. Koryto 
vodoteče bude zpevněno 5 m před a 20 m za vyústěním kamenným pohozem, 
ukončeným betonovými prahy. 
V areálu LPH se vyskytují tři druhy odpadních vod: 
§ čisté dešťové vody ze střech objektů 
§ dešťové vody z komunikací a zpev. ploch s možností znečištění rop. látkami 
§ úkapy ropných látek pod zastřešenými plochami stání autocisteren a nádržemi na 

LPH 
Čisté dešťové vody 

Čisté dešťové vody ze střech objektů jsou odvodněny samostatnou „čistou“ dešťovou 
kanalizací, která vede podél objektů do severovýchodního rohu areálu a dále 
východním směrem do retenční nádrže RN1. Před RN 1 se v šachtě D 01 napojuje na 
dešťovou kanalizaci z komunikací, předčištěnou v odlučovači ropných látek ORL 1.  
Navržená kanalizace má celkovou délku 195 m a je na ní celkem 7 revizních šachet. 
Je vedena v komunikacích a zelené ploše.  
Znečištěné dešťové vody 

Dešťové vody z komunikací a manipulačních ploch v areálu LPH, kde hrozí riziko 
možné kontaminace ropnými produkty, jsou odvodněny samostatnou 
„kontaminovanou“ dešťovou kanalizací, která vede souběžně s čistou kanalizací do 
severovýchodního rohu areálu (šachta D 04) a pak je napojena na odlučovač ropných 
látek se sorpčním filtrem ORL 1. Odlučovač RL bude vybaven automatickým 
plovákovým uzávěrem proti vyplavení ropných látek. Z ORL je kanalizace vedena na 
retenční nádrž RN 1, v revizní šachtě D 01 se do ní napojuje čistá dešťová kanalizace 
ze střech. 
Navržená kanalizace má celkovou délku 265 m a je na ní celkem 9 revizních šachet. 
Je vedena v komunikacích a zelené ploše.  
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Úkapy ropných produktů 

Zastřešený prostor přístřešků pro autocisterny, nádrže, stáčení a výdej LPH je celý 
odvodněn samostatnou kanalizací do bezodtokové havarijní jímky o objemu 50m3. 
Jímka je podzemní, dvouplášťová, s indikací porušení pláště. Nádrž bude pravidelně 
odčerpávána a obsah likvidován odbornou firmou. 
Bilance dešťových vod z areálu LPH 

Bilance srážkových vod, pro intenzitu přívalového deště ve výši 143 l/s.ha, vznikajících 
v rámci výstavby hodnoceného záměru a odváděná novou kanalizací do Bylanky je 
uvedena v tabulce:  

Plocha  Rozloha (m2) Koef. odtoku Odtok Q (l/s) Odtok Q (m3/15 min) 
Střechy SO 10, SO 11, SO 14 1 600 0,9 20,59 18,5 
Komunikace + chodníky 4 650 0,7 46,55 41,9 
CELKEM 6 250  67,14 60,4 

Jak je z provedeného výpočtu zřejmé, navrhovaná retence RN1 o objemu 148 m3 
s rezervou pojme přívalový déšť z veškerých zpevněných ploch realizovaných v rámci 
hodnoceného záměru a nedojde tak ke zvýšení odtokových poměrů do Bylanky oproti 
stávajícímu stavu. 
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. 
Západní část území tvoří dnes zeleň s menšími zpevněnými plochami a není dnes 
odkanalizována.  
SO 24.1  kanalizace splašková areálová 

Splašková kanalizace bude odvádět splaškové vody z Provozního objektu SO 10. 
Odpadní vody splňují svým složením podmínky znečištění dle kanalizačního řádu 
města Pardubic.  
Navržená splašková stoka je vedena od Provozního objektu SO 10 do revizní šachty 
S 03 v severovýchodním rohu areálu a dále pak souběžně s dešťovou kanalizací do 
prostoru před retenční nádrží RN 1, kde bude osazena čerpací stanice splaškových 
vod ČSS1. Kanalizace DN 200 má délku cca 90m a jsou na ní čtyři typové revizní 
šachty z betonových prefabrikovaných dílů s plnými litinovými poklopy. 
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 dispečink stálé služby 
v areálu LPH. 
Bilance splaškových vod hodnoceného záměru je 0,46 m3/den, 168 m3/rok. 
Areálová kanalizace je navržena z kanalizačního PVC, třída pevnosti SN8. Potrubí 
bude kladeno na pískové lože, obsypáno pískem, zásypy štěrkopískem hutněným po 
vrstvách. Kanalizační šachty z betonových skruží typové s plnými litinovými poklopy tř. 
D400. 
SO 24.2  kanalizační splaškový výtlak 

Pro odvod splaškových vod ze západní části areálu letiště byl správcem kanalizace 
určen napojovací bod v koncové šachtě jednotné kanalizace DN 400 v Žižkově ulici za 
Bylankou. 
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Z čerpací stanice ČSS 1 v areálu letiště bude veden kanalizační výtlak v délce 170 m 
v trase výhledové komunikace a pak podchodem pod tokem Bylanky do ulice Žižkova. 
Zde se napojí do koncové šachty č. 33 na stávající jednotné 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 štěrkopískem, hutněným 
po vrstvách. Podchod pod vodotečí bude řešen bezvýkopovou metodou. 
Hydrotechnická situace zájmového území je doložena  v příloze 3 předkládaného 
oznámení. 

SO 25 Kabelové rozvody NN 

V rámci tohoto SO bude řešen hlavní napájecí přívod pro sklad LPH z trafostanice TS1 
plánované v prostoru východně od nového areálu LPH, napojení čerpací stanice 
odpadních vod a současně bude řešeno i napojení technologického rozvaděče RT 
v objektu čerpací a filtrační stanice (SO 11.2). 
Hlavní přípojka z trafostanice TS1 bude ukončena v hlavním rozvaděči areálu LPH 
umístěném v rozvodně silnoproudu v provozním objektu SO 10. Trasa kabelu je 
vedena částečně ve volném terénu, částečně v místě plánovaných chodníků. 
Podchody v místě plánovaných komunikací budou provedeny v kabelových 
chráničkách. Délka trasy je cca 350 m. 
Nový technologický rozvaděč osazený v rámci technologie LPH v objektu čerpací a 
filtrační stanice bude napojen z hlavního rozvaděče. Technologický rozvaděč bude 
připojen dvěma přívody, přívodem z nezálohované sítě N (57kW) a přívodem 
zálohovaným UPS – síť W (2kW). Oba kabely půjdou v souběhu částečně ve volném 
terénu, částečně v nově budovaných chodnících, podchod pod komunikací bude 
proveden v kabelových chráničkách. Délka trasy je cca 70 m. 
V prostoru východně od nového areálu LPH bude osazena nová čerpací stanice 
odpadních vod. Stanice bude napojena samostatným kabelem z trafostanice TS1. 
Kabel bude veden v souběhu s napájecím kabelem pro sklad LPH. Trasa kabelu je 
vedena částečně ve volném terénu, částečně v místě plánovaných chodníků. 
Podchody v místě plánovaných komunikací budou provedeny v kabelových 
chráničkách. Délka trasy je cca 180 m. 
Napěťová soustava: 3PEN- 400V AC, 50 Hz, TN-C 

SO 26    Rozvody 35 kV 

SO 26.1   Rozvody 35 kV v majetku ČEZ 

Pro napájení nově řešeného skladu LPH bude vybudována nová trafostanice TS1 
umístěná východně od skladu LPH.  
Vstupní trafostanice TS1 bude dle vyjádření ČEZ (č.4120207528 z 3.7.2007) napojena 
dvojitým kabelových vedením v hladině 35 kV, které bude na stávající zařízení 
distribuční sítě napojeno na stožáru č.15 (poslední sloup vrchního vedení před 
stávající HTS). V rámci samostatné akce ČEZ byly na zmiňovaný sloup osazeny dva 
vysokonapěťové odpojovače. 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 
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VN rozvaděč v majetku ČEZ.  
Trasa kabelů je vedena částečně ve volném terénu, částečně v trase chodníků 
navrhovaných v rámci další plánované výstavby. Podchod pod stávající komunikací 
bude proveden v kabelových chráničkách vybudovaných překopem. Přechod přes 
Bylanku bude proveden protlakem pode dnem koryta. Hloubka protlaku bude cca 1,8 
m pod úrovní břehu. 
Napěťová soustava: 3 – 35kV, 50Hz, IT 

SO 27 Osvětlení komunikací 

V rámci tohoto dílu bude řešeno osvětlení komunikací v areálu skladu LPH. 
Osvětlovací soustava bude v majetku EBA.  
Pro účely světelně technického návrhu byla intenzita osvětlení ploch komunikací 
v prostoru LPH stanovena na 20 lx. 
Pro osvětlení vozovek je navržena jednostranná soustava, stožáry budou 10 m 
vysoké, s výložníky typu J. Je navrženo použití svítidel typu MC2 s vysokotlakou 
výbojkou 250W (Schréder) osazených na příslušných sloupech. Osvětlovací soustava 
bude doplněna dvěma stožáry výšky 12 m, každý s výbojkovým svítidlem 400 W. Tyto 
stožáry budou osazeny proti vjezdům a výjezdům ze stání a plnění cisteren. 
Nová osvětlovací soustava  bude napojena z hlavního rozvaděče areálu LPH. 
Instalovaný výkon bude cca 4 kW.  

SO 28 Kabelové rozvody sdělovací 

Kabelové rozvody budou zahrnovat rozvody pro slaboproudé systémy a rezervní 
HDPE trubku s vloženými mikrotrubičkami pro bezpečnostní systémy. Bližší popis 
tohoto SO je uveden v projektové dokumentaci pro územní řízení. 

SO 29   Neobsazeno 

SO 30  Komunikace a zpevněné plochy 

Stávající zpevněné plochy v areálu střelnice jsou betonové a navazují na plochy 
vojenské části letiště Pardubice. 
Areál skladu LPH dopravně navazuje na stávající betonovou vozovku vedoucí 
k dnešní střelnici, tato komunikace vede na bývalou motorovou stojánku a dále 
navazuje na stávající komunikační systém. 
Vozidla jedoucí do skladu LPH budou do neveřejné části letiště vjíždět: 
1. přes stávající vrátnici (u stávajícího terminálu) a dále po stávajících provozních 
plochách  
2. přes bránu u mostu přes Bylanku (příjezd od ulice Pražské, kolem HTS, po stávající 
komunikaci) a po stávajících provozních plochách. 
V areálu skladu LPH se předpokládá jednosměrný provoz proti směru hodinových 
ručiček. Komunikace svými parametry vyhovuje autocisternám o celkové délce návěsu 
18,0 m, případně autocisternám s přívěsem o celkové délce soupravy 18,5 m. 
Mimo areál skladu LPH je navržena provizorní štěrková vozovka zajišťující příjezd 
vozidel k čerpací stanici splaškových vod (ČSS1), k retenční nádrži RN1 a 
k trafostanici TS 1. 
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Příjezdová komunikace do areálu skladu LPH navazuje na stávající betonovou 
vozovku v šířce cca 7,1 m, dále vytváří objezd šířky 8,0 m kolem přístřešku SO 11. 
Celková délka komunikace je 286,30 m. Před vjezdem a výjezdem do/z přístřešku SO 
11 je komunikace rozšířena na provozní plochy o celkové šířce 24,5 m.  
U provozního objektu (SO 10) jsou situována 4 parkovací stání OA o rozměrech 2,5 x 
5,5 m pro zaměstnance. Mezi provozním objektem a komunikací je navržen chodník 
šířky 2,0 m. 
Štěrková vozovka v šířce 3,0 m je navržena v celkové délce 251,1 m. 
Dešťové vody z povrchu komunikací a zpevněných ploch jsou pomocí příčných a 
podélných sklonů odvedeny do systému uličních vpustí a žlabů. Dešťové vody 
z povrchu chodníků a parkoviště OA budou pomocí příčných sklonů svedeny na 
vozovku komunikace. Uliční vpusti a žlaby budou napojeny kanalizačními přípojkami 
na novou dešťovou kanalizaci viz SO 23. Štěrková vozovka bude pomocí příčného 
sklonu odvodněna do přilehlého terénu. 

SO 31 Sadovnické úpravy 

Základní koncepce sadovnických úprav vychází ze zkušenosti, že plně funkční zeleň 
v městském prostředí je pouze ta, kterou je možno racionálně udržovat. Z toho pak 
vychází návrh půdorysně prostorového uspořádání prvků zeleně, které bude tvořeno 
celistvými souvislými plochami trávníků a výsadeb keřů, převážně nízkých náhrad 
trávníků, doplněných v malé míře keři středně vysokými až vysokými a stromy. Toto 
řešení umožní snadnou mechanizovanou údržbu. 
Z předkládaného návrhu je zřejmá koncepce navržené potřebné výstavby, ve středové 
části je předpokládáno výhledové rozšíření na další plochy, které nebudou dřevinami – 
zejména novými stromy - osazovány.   
Půdorysně prostorová dispozice sadovnických úprav, jejich rozsah, ale i možnost 
výsadby vyšších dřevin je limitován plánovanou budoucí výstavbou – zpevněnými 
plochami, vedením inženýrských sítí, zejména však bezpečnostními hledisky.  
Vlastní řešení SÚ  

V rámci přípravy území bude před započetím stavebních prací realizováno odstranění 
určených dřevin a v ploše stavby sejmutí všech hodnotných vrstev pro SÚ 
použitelných zemin – zejména kvalitní ornice. Sejmuté zeminy budou - dle kvality - 
zpětně užity k rozprostření na sadovnicky upravované plochy. 
Po ukončení stavebních prací budou v rámci terénních úprav odstraněny veškeré 
stavební zbytky, utužený povrch rozrušen a zpětně rozprostřena ornice, případně 
podorniční vrstvy. Stávající zachovávané stromy na navazujících plochách budou po 
dobu stavebních prací chráněny a před započetím sadovnických úprav ošetřeny, aby 
tyto nebyly poškozeny.  
Pro stromy budou vyhloubeny cca 1 m3 velké jámy a zemina v nich vyměněna, dle 
potřeby - stavu podloží, minimálně na 50 % za kvalitní ornici či zahradnický substrát. 
V rámci vlastních sadovnických úprav bude realizováno chemické odplevelení, 
obdělání plochy, založení trávníků a výsadba dřevin. 
Po úpravě terénu a rozprostření ornice bude pozemek ponechán v klidu cca 3 - 5 
týdnů. Za tuto dobu vyklíčí plevele a prorostou případné vytrvalé plevele ze spodních 
vrstev. Plochy budou chemicky odpleveleny, použity budou následně dvě aplikace. Při 
velikosti plevelných rostlin cca 10 cm bude realizována 1. APLIKACE systémového 
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přípravku ROUNDUP, po dalších 2 – 3 týdnech pak 2. APLIKACE. Po uplynutí lhůty 
chemického odplevelení budou veškeré plochy určené k SÚ obdělány a na větší části 
pozemku bude výsevem založen trávník.  
Dřeviny pro výsadbu jsou navrženy kontejnerované, nebo se zemním balem, Založení 
musí být realizováno kvalitně, důležitá je počáteční zálivka.  
Při výsadbě bude užito tabletové hnojivo OSMOCOTE (SILVA-MIX, PREFORM) 
v množství 2-5 tablet/1 ks dle charakteru hnojiva. Celá plocha bude přihnojena 
umělým hnojivem (CERERIT 200 kg/ ha).  
Kromě stromů kmenného charakteru je vhodné užití také keřových tvarů stromů (KTS), 
tedy výpěstky zavětvené již odspodu či s více kmeny. V keřovém patru jsou navrženy 
vysoké, středně vysoké i nízké keře. 
Předpokladem zdárného vývinu dřevin je profesionální založení sadovnických úprav 
z kvalitního rostlinného materiálu a osiva, s odpovídající počáteční údržbovou péčí. 
Následná údržbová péče – by měla být do doby zapojení porostu, tedy minimálně 
3letá. Spočívá v případné potřebné zálivce v období přísušku a náhradě uhynulých 
dřevin (je pravděpodobné jen v případě špatného založení z nekvalitních výpěstků a 
při nedostatečné počáteční povýsadbové péči). 
Výběr dřevin  
Dřeviny pro výsadby jsou navrženy listnaté, jehličnaté i stálezelené, pro docílení 
celoročního efektu. Většina dřevin uvolňujících v době květu či zrání plodů "chmýří" je 
z výběru vyloučena, dřeviny plodící - lákající svými plody ptáky - jsou omezeny. 
Výběr rostlinného materiálu je ovlivněn zejména stanovištními podmínkami, nově 
vysazované dřeviny budou voleny citlivě, výběr dřevin je ovlivněn přírodními 
podmínkami, rajonizací společenstev okrasných rostlin a samozřejmě funkcí, kterou 
má nově navržená zeleň zastávat, vychází z osvědčených, převážně domácích dřevin, 
či dřevin introdukovaných, nepůsobících však cizím dojmem.  
Ve stromovém patru jsou navrženy převážně listnaté, vzrostlé, VSKM - vysokokmeny 
se zemními baly (o průměru balu 60 – 80 cm) s korunou nasazenou ve 2,5 – 3,5 m 
(potřebná podjezdná výška), výšky 3,5 – 4,5 m, kvalitní výpěstky 3 - 4 x přesazované, 
s obvodem kmene minimálně (18) 20 – 25 cm, s odpovídajícími kořenovými prostory a 
potřebnou výměnou zeminy. 
Ve volných plochách mohou být užity i KTS – keřové tvary stromů, s větvemi 
nasazenými odspodu, výšky 200 – 400 cm, min. 3 x přesazované, o průměru balu 60 - 
80 cm.  
Vzrostlé jehličnaté stromy výšky: 150 – 300 cm. Užity budou vzrostlé stromy se 
zemním balem o průměru balu 60 - 80 cm, minimálně 3 x přesazované.  
Z jehličnatých stromů lze užít : Abies concolor, Larix decidua, Picea omorica, Pinus 
sylvestris, Pinus cv. Pseudotsuga menziesii, Taxus baccata -semenáč apod. 
Z listnatých stromů jsou navrženy: Acer campestre, Acer campestre ‘Elsrijk’, Acer 
platanoides, Acer platanoides ‘Cleveland‘, Acer platanoides ‘Globosum‘, Acer 
platanoides ‘Royal Red‘, Acer saccharinum, Alnus glutinosa, Betula verrucosa, 
Carpinus betulus,  Fraxinus excelsior sp., Fraxinus ornus, Koelreuteria paniculata, 
Malus, Platanus acerifolia, Populus tremula, Prunus sp., Quercus robur, Quercus 
rubra, Tilia cordata, Tilia cordata ‘Erecta‘, T. c. ‘Greenspire‘, T. c. ‘Rancho‘ a pod. 
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V keřovém patru jsou navrženy listnaté, jehličnaté i stálezelené dřeviny pro dosažení 
efektu celoročního působení.  
Keře vyšší:  
Acer ginnala, Berberis thunbergii, Berberis.th. ‘Atropurpurea‘, Cornus, Cotoneaster, 
Forsythia x intermedia, Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’, Juniperus v druzích, 
Philadelphus x coronarius, Pinus mugo, Physocarpus opulifolius, Potentilla, 
Pyracantha coccinea, Ribes alpinum, Rosa rugosa, Spiraea x vanhouttei, 
Symphoricarpos albus, Taxus baccata v druzích apod. Keře v kontejnerech (1 –
 4 ks/ m2) 
Keře nízké a náhrady trávníků:  
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’, Cotoneaster dammerii ‘Skogholm’, 
Euonymus fortunei, Hedera helix, Juniperus v druzích, (Jun. horizontalis ‘Prostrata’, 
Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’), Parthenocissus tricuspidata, Potentilla v druzích, 
Ribes alpinum ‘Compactum’, Rosa nitida, Rosa rugosa ‘Repens alba’, Spiraea arguta, 
Spiraea japonica ‘Little Princess’ a ‘Gold Princess’, Symphoricarpos chenaultii 
‘Hancock’, Taxus v druzích – nízké var, Vinca minor apod. Keře v kontejnerech (6 - 9 
až 16 ks/ m2). Konkrétní osazovací plán s upřesněnou specifikací všech rostlin bude 
součástí následných stupňů projektové dokumentace. 
Navržené sadovnické úpravy řešeného prostoru se při dostatečné údržbové péči 
mohou stát odpovídající náhradní výsadbou za zeleň likvidovanou. 
Součástí SO 31 je zpětné rozprostření ornice v tl.30 cm a zatravnění. Součástí 
sadovnických úprav je také obnova upravených ploch narušených pokládáním 
inženýrských sítí, minimálně pak jejich uvedení do původního stavu. 

SO 32 Neobsazeno 

SO 33 Neobsazeno 

SO 34 Neobsazeno 

SO 35   Protipovodňová opatření  
Na základě vyjádření Povodí Labe, s.p. ze dne 4.12.2007 (č.j.PVZ/07/39497/Ma/0) byl 
do objektové skladby projektu doplněn 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 (viz SO 30). 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 
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doplněn o lehkou ocelovou obslužnou lávku, přístupnou z obou břehů odlehčovacího 
kanálu. Podrobné řešení bude zpracováno dle požadavků PL v dalším stupni. 
 
Technologická část: 

Sklad LPH bude součástí provozně-technického zázemí letiště a bude komplexně 
zabezpečovat potřeby letiště z hlediska manipulace s leteckými palivy, tj.:  
§ příjem paliva – stáčení zásobovacích autocisteren  
§ skladování paliva včetně filtrace, vzorkování a odvodnění paliva 
§ výdej paliva – plnění letištních autocisteren  
Součástí areálu skladu LPH bude dále provozní objekt (SO 10) se zázemím pro 
pracovníky skladu (soc. zázemí, kanceláře, příruční sklady, …), u provozního objektu 
bude umístěn přístřešek pro kontejner odpadového hospodářství (SO 14). 
Sklad LPH bude nabízet následující produkty: 
§ letecký petrolej JET A-1 
§ letecký benzín AVGAS 100LL 
§ bezolovnatý benzín BA-95 NATURAL 
Letecký petrolej JET A-1 se používá jako pohonná látka pro letouny s proudovými 
motory. Letecký benzín AVGAS 100LL se požívá pro letouny s pístovými motory. 
Bezolovnatý benzín BA-95 NATURAL se používá pouze u některých malých letounů s 
pístovými motory. 
Letecký petrolej JET A-1 je hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí 
nad 38 °C, benzíny jsou hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí pod 
0°C. 
Bezpečnostní listy jednotlivých druhů LPH jsou uvedeny v příloze 7 předkládaného 
oznámení. 
Doplňkovou součástí sortimentu skladu LPH bude i nabídka leteckých olejů. Z hlediska 
zabezpečení jejich skladování bude proto součástí provozního objektu skladu LPH 
příruční sklad olejů.  
Sklad LPH se skládá ze tří částí, které na sebe bezprostředně dispozičně navazují a 
tvoří jeden celek. 
Ø SO11.1 přístřešek stání letištních autocisteren (tyto autocisterny zajišťují distribuci paliva 

k letadlům)  
Ø SO11.2 přístřešek stáčení a výdeje LPH (zajišťuje příjem a výdej paliv do / ze skladu)  
Ø SO11.3 přístřešek s nadzemními nádržemi (sklad LPH).  

V rámci SO 11.1. je řešeno parkování letištních autocisteren, které zajišťují dopravu 
LPH ze skladu k letadlům. Jsou navržena tři stání. Letištní přepravu LPH budou 
zajišťovat čtyři autocisterny:   
§ 2 autocisterny s objemem do cca  40 m3 (letecký petrolej JET A-1) 
§ 1 autocisterna s objemem do 5 m3 (letecký benzín AVGAS 100LL) 
§ 1 autocisterna s objemem do 5 m3 (bezolovnatý benzín BA-95 NATURAL). 
SO11.2 bude vybaven technologií pro příjem a výdej LPH (stáčení dovezených LPH 
z autocisteren dodavatelů do skladu LPH a následný výdej LPH ze skladu do letištních 
autocisteren dle požadavků leteckých společností).Součástí tohoto SO jsou i dvě 
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samostatná stání pro autocisterny, které umožňují provádění příjmu i výdeje LPH 
současně.  
V rámci SO 11.3 jsou navrženy 4 nadzemní dvouplášťové nádrže s automatickou 
kontrolou kapaliny meziprostoru:  
§ nádrž N1 JET A-1,     objem 100 m3  
§ nádrž N2 JET A-1,    objem 100 m3  
§ Nádrž N3 AVGAS 100LL,    objem   20 m3  
§ Nádrž N4 dělená nádrž – dvě samostatné sekce: 
ü AVGAS 100LL,                objem  15 m3  
ü BA-95 NATURAL,                objem    5 m3  

Veškeré úkapy z plochy SO 11 pod zastřešením jsou svedeny do podzemní 
dvouplášťové havarijní nádrže o objemu 50 m3. Odkalená voda z paliva bude 
shromažďována do dvouplášťové nádrže o objemu cca 3 – 5 m3. Kontejner na 
odkalené palivo bude umístěn pod přístřeškem SO 11.2. 
Příjem LPH do skladu bude zajišťován silničními autocisternami dodavatele leteckých 
pohonných hmot. Vlastní stáčení do nádrží bude přes čerpadla o výkonu cca 1000 
l/min, umístěné pod přístřeškem na stáčecím stanovišti skladu LPH. Součástí 
čerpacích systémů pro příjem jednotlivých paliv budou filtrační jednotky.  
Výdej LPH bude přes výdejní čerpadla o výkonu cca 500-1000 l / min. Součástí 
čerpacích systémů pro výdej jednotlivých paliv budou filtrační jednotky. 
Každý druh paliva má vlastní potrubní systém, čerpadla, skladovací nádrž i 
příslušenství pro příjem a výdej paliva, filtraci, odkalování, odběr vzorků, apod. 
Společná bude pouze havarijní nádrž. 
Součástí dodávky skladu LPH bude kompletní elektropříslušenství, rozvaděče, 
zařízení pro monitoring, signalizace mezních i provozních stavů, ovládání, apod. Sklad 
bude vybaven integrovaným systémem detekce úniku skladovaných ropných látek z 
nádrží (rozvodů) technologie a kontinuálním monitoringem skladových zásob – systém 
zajistí detekci úniku skladovaných ropných látek z nádrží (rozvodů) technologie a 
signalizaci poruchy do místa s trvalou obsluhou (nepřetržitý dispečink v SO 10). 
Technologické rozvaděče s elektro-příslušenstvím skladu LPH budou umístěny pod 
přístřeškem skladu, řídící počítač bude umístěn v kanceláři vedoucího skladu LPH – 
provozní objekt SO 10. 
Technologie stáčení a výdeje leteckého benzinu a benzinu NATURAL bude vybavena 
odsáváním odplynů 1. a 2. stupně. Pro stáčení a výdej leteckého petroleje není 
odsávání navrženo. Navržené řešení vychází z vyhlášky č. 355/2002 Sb. v platném 
znění, §2 odstavec aa) (za benzín je považován jakýkoliv ropný  výrobek, s aditivy 
nebo bez aditiv, jehož tlak nasycených par při teplotě 293,15 0K (20 0C) je roven nebo 
je větší než 1,32  kPa a který je určen  pro použití jako palivo motorových vozidel). 
Tenze par leteckého petroleje (JET A-1) je nižší než stanovená mez (JET A-1 cca 0,3 - 
1 kPa při 20°C). 
Součástí prostoru přístřešku SO 11.2 bude dále kontejner – ekologická skříň na 
drobné příslušenství skladu a pro umístění havarijní soupravy s prostředky na řešení 
úniků hořlavých kapalin (sorbční a úklidové havarijní prostředky). 
Předpokládané výkony skladu LPH 
Předpokládaný výdej paliva JET A-1    cca 8,2 m3/den 
Kapacita skladu        200 m3 
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Obrátka        24 dní 
Předpokládaný roční výdej      cca 3 000 m3/rok 
Předpokládaný výdej paliva AVGAS 100LL   cca 0,25 m3/den 
Kapacita skladu        35 m3 
Obrátka        140 dní 
Předpokládaný roční výdej      cca 90 m3/rok 
Předpokládaný výdej paliva NATURAL 95   cca 0,1 m3/den 
Kapacita skladu        5 m3 
Obrátka        50 dní 
Předpokládaný roční výdej      cca 30 m3/rok 
Provoz skladu bude zajišťovat 6 pracovníků (vedoucí skladu, 2 řidiči autocistaren, 3 
dispečeři) 

Dopravní řešení 

Areál skladu LPH je napojen na vnitroareálové komunikace letiště. Areál skladu LPH je 
oplocen a tvoří uzavřený areál za vjezdovou bránou. 
 

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

Zahájení výstavby      11/2010  
Dokončení výstavby    04/2012 
Zahájení zkušebního provozu    05/2012  
Zahájení trvalého provozu    01/2013 
 
 
B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Město Pardubice, Pardubický kraj  
 

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 Výjimka z podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů (ohrožené druhy 

– Krajský úřad Pardubického kraje, silně ohrožené druhy – příslušná Správa CHKO 
o  Rozhodnutí o kácení dřevin dle § 8 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění 

(Magistrát města Pardubic) 
 
Fotodokumentace stávajícího stavu a předpokládaná situace jsou patrné 
z následujících podkladů, situace je potom podrobněji dokladována v příloze 2 
předkládaného oznámení. 
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B.II. Údaje o vstupech  
 
B.II.1.  Půda 
S uvažovaným záměrem nejsou spojeny dočasné ani trvalé zábory ZPF nebo PUPFL. 
Výstavbou skladu LPH budou trvale dotčeny následující části pozemků v k.ú. 
Popkovice: 
Číslo parcely Celková výměra (m2) Trvalý zábor (m2) Využití pozemku Druh pozemku (ochrana) 
St. 976 93 93 (demolice) Zastavěná plocha a nádvoří 
121/15 284 914 10 108 Jiná plocha Ostatní plocha 

Celková plocha trvalého záboru pro hodnocený záměr bude 10 201 m2. Vlastní plocha 
oploceného areálu skladu LPH bude cca 9 300 m2. Rozdíl mezi celkovou a oplocenou 
plochou představuje plocha štěrkové komunikace a trafostanice mimo oplocený areál 
skladu LPH. 
Rozdělení ploch v areálu skladu LPH je uvedeno v tabulce: 
Plocha  Plocha (m2) 
Zastavěné plochy      1 581 
Zpevněné plochy a komunikace      4 500 
Chodníky          150 
Nezpevněné plochy – zeleň      3 069 
CELKEM      9 300 

Bližší údaje o zastavěných plochách v areálu skladu LPH jsou v tabulce: 
Číslo a název objektu Užitková plocha 

(m2) 
Obestavěný prostor 

(m3) 
Zastavěná plocha 

(m2) 
SO 10 - Provozní objekt 217 1 170 270 
SO 11 - Přístřešek – stání AC, stáčení a výdej LPH, 
nadzemní nádrže 

1 268 8 985 1 281 

SO 14    - Odpad. hospodářství  120 30 

Realizace nových inženýrských sítí a protipovodňových opatření bude spojena pouze 
s dočasným záborem pozemků. Specifikace těchto pozemků bude uvedena 
v dokumentaci pro územní řízení. Ani v těchto případech nebudou dotčeny pozemky 
v kategorii ZPF nebo PUPFL. 
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 – viz vyjádření KÚ Pardubického kraje, 
uvedené v příloze oznámení. 
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, 
případně chráněném území podle horního zákona.  
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Ochranná pásma  
Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s  ochrannými pásmy zvláště chráněných 
území přírody (50 m „ze zákona“).  
Záměr nezasahuje do CHOPAV. 
Dle hydrotechnického posouzení toku Bylanka se zájmové území výstavby nachází na 
okraji záplavového území stoleté vody.  
 
Obecně chráněné přírodní prvky 
Vlastní výstavba skladu LPH není v kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky 
(např. skladebné prvky ÚSES – viz příslušná kapitola) a  významnými krajinnými prvky 
"ze zákona". Zaústění odvodu srážkových vod do Bylanky a realizace 
protipovodňových opatření je v kontaktu s těmito prvky.   

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.  
      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 
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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:  
Ø 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od osy 

větvě jejich křižovatek  
Ø 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací 

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

třídy 
 
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. V prostoru navrhované výstavby není 
vodovod zaveden.     
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).    
Hodnocený záměr 

Provoz skladu LPH bude zajišťovat 6 zaměstnanců. Předpokládaná roční spotřeba 
vody pro sociální účely bude cca 168 m3/rok. Provoz skladu LPH nemá nároky na 
dodávky technologické vody. Potřebné množství vody bude dodáváno z nově 
budované vodovodní přípojky – viz. dále.  
Cílový stav 

V rámci hodnoceného záměru je navrženo komplexní řešení, které umožní i přepojení 
ostatních stávajících objektů civilní části letiště na tento nový vodovod a zároveň bude 
vytvářet i rezervu pro napojení dalšího možného rozvoje civilního letiště. Navrženým 
řešením se tak oddělí stávající společné zásobování vodou objektů civilní a vojenské 
části letiště. Bude vybudován nový úsek veřejného vodovodu  „V1“(SO 21.1) v délce 
138 m, který bude napojen na stávající veřejný vodovodní řad v Pražské ulici a 
ukončen před oplocením na konci veřejně přístupného areálu vodoměrnou šachtou. 
Z tohoto vodovodu budou napojeny nové vodovodní přípojky (SO 21.2), které přes 
vodoměrné šachty nově napojí stávající objekty civilní části letiště. Od vodoměrné 
šachty na konci veřejného vodovodu pak je navržen nový areálový vodovod (SO 21.3). 
Bilance celkové potřeby vody pro provoz civilní části letiště je uvedena v tabulce. 

Přípojka č. Napojovací objekt Prům. spotřeba 
vody (m3/den) 

Roční spotřeba 
vody (m3/rok) 

1 Stávající administrativní objekt č.911 7,44  1 897 
2 Stávající Kašparův hangár č.912 2,24       45 
3 Stávající objekt CH č.915 3,00     765 
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Přípojka č. Napojovací objekt Prům. spotřeba 
vody (m3/den) 

Roční spotřeba 
vody (m3/rok) 

4 Stávající dočasné objekty č.914, 922, 925, 
926, 927, 982 

3,00     765 

Areálový 
vodovod 

Nový sklad LPH 0,46     168 

- Rezerva pro další rozvoj letiště 41,15 15 020 
CELKEM 57,29 18 660 

Veřejný vodovod bude umožňovat i odběr požární vody  ve výši 14 l/s.  
Pro zásobování stávajících objektů civilní části letiště a nového areálu LPH jsou z 
nového veřejného vodovodní řadu "V1" navrženy 4 vodovodní přípojky, které budou 
napojeny přes šoupě se zemní soupravou. Vodoměrná souprava (fakturační) bude 
osazena vždy ve vodoměrné šachtě.  
Přípojka č. 1 

Přípojka slouží pro napojení stávajícího administrativního objektu na pozemku č. 911. 
Potrubí PE ø 90 mm v délce 11 m je zakončeno vodoměrnou šachtou v zelené ploše u 
parkoviště. Přípojka zajišťuje zásobování objektu pitnou vodou a požární zabezpečení 
vnitřními hydranty. 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 v budoucnu bude využit pro pořádání 
jednorázových akcí. Předpokládá se využití cca 20 x do roka pro max. 100 
návštěvníků. Potrubí PE ø 90 mm v délce 14 m je zakončeno vodoměrnou šachtou 
v zelené ploše u komunikace. Přípojka zajišťuje zásobování objektu pitnou vodou a 
požární zabezpečení vnitřními hydranty. 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 terminálu 1 na pozemku č.915. Potrubí PE ø 
63 mm v délce 9 m je zakončeno vodoměrnou šachtou v zelené ploše u komunikace. 
Přípojka zajišťuje zásobování objektu pitnou vodou a požární zabezpečení vnitřními 
hydranty. 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 AČR a do 
budoucna se počítá s jejich likvidací. Potrubí PE ø 90 mm v délce 4 m je zakončeno 
vodoměrnou šachtou v zelené ploše u komunikace. Přípojka zajišťuje zásobování 
objektů pitnou vodou a požární zabezpečení vnitřními hydranty. Vodoměrná souprava 
bude osazena ve společné vodoměrné šachtě s vodoměrem pro nový areálový 
vodovod. Za vodoměrnou šachtou se potrubí přepojí na stávající vodovodní rozvod v 
areálu. 
Přípojka č. 5 (napojení nového areálového vodovodu) 

Z vodoměrné šachty na konci veřejného vodovodu je veden areálový vodovod PE 
ø160 k areálu LPH. Vodovod z tlakového HDPE je veden v trase plánované budoucí 
příjezdové komunikace, celková délka je 956 m a bude zakončen požárním 
hydrantem. Na areálovém vodovodu jsou navrženy nadzemní požární hydranty 
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v předepsaných vzdálenostech. Vodovod je veden převážně v zelených nezpevněných 
plochách. 
Vodovodní rozvod v areálu LPH je napojen z hlavního areálového vodovodu DN 160 
odbočkou DN 125, na které je za oplocením osazena vodoměrná šachta s podružným 
měřením.  
Rozvod v areálu LPH napojuje jednak provozní objekt, kde zásobuje spotřební rozvod 
a vnitřní požární vodovod, a jednak venkovní požární hydrant nadzemního typu pro 
požární zabezpečení skladu LPH. 
 

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 je uveden předpokládaný roční obrat jednotlivých druhů LPH 
přes nově budovaný sklad LPH:      

Surovina      Roční objem m3/rok ) 
Letecký petrolej JET A1           3 000  
Letecký benzin AVGAS                90  
Benzin NATURAL 95                30  

Spotřeba olejů bude upřesněna v průběhu zkušebního provozu, podle poptávek 
odběratelů. V porovnání se spotřebou LPH se však bude jednat o zcela nevýznamné 
množství.    
Spotřeby ostatních surovin a chemických přípravků pro běžnou drobnou údržbu jsou 
objemově nevýznamné.    
LPH budou do skladu dováženy v autocisternách a skladovány v dvouplášťových 
zásobnících. Ze zásobníků budou LPH plněny do letištních autocisteren, ze kterých 
budou ve vyhrazeném prostoru přečerpávány do palivových nádrží letadel.  
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Energie  
Elektrická energie 

Pro napájení nově řešeného skladu LPH bude vybudována nová trafostanice TS1 
umístěná východně od skladu LPH.  
Vstupní trafostanice TS1 bude dle vyjádření ČEZ (č.4120207528 z 3.7.2007) napojena 
dvojitým kabelových vedením v hladině 35 kV, které bude na stávající zařízení 
distribuční sítě napojeno na stožáru č.15 (poslední sloup vrchního vedení před 
stávající HTS). V rámci samostatné akce ČEZ byly na zmiňovaný sloup osazeny dva 
vysokonapěťové odpojovače. 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 trase chodníků 
navrhovaných v rámci další plánované výstavby. Podchod pod stávající komunikací 
bude proveden v kabelových chráničkách vybudovaných překopem. Přechod přes 
Bylanku bude proveden protlakem pode dnem koryta. Hloubka protlaku bude cca 1,8 
m pod úrovní břehu. 
Hlavní přípojka z trafostanice TS1 bude ukončena v hlavním rozvaděči areálu LPH 
umístěném v rozvodně silnoproudu v provozním objektu SO 10. Trasa kabelu je 
vedena částečně ve volném terénu, částečně v místě plánovaných chodníků. 
Podchody v místě plánovaných komunikací budou provedeny v kabelových 
chráničkách. Délka trasy je cca 350 m. 
Celkový instalovaný příkon bude do 100 kW, roční spotřeba elektrické energie bude 
upřesněna v rámci zkušebního provozu. 

Zemní plyn 

Zdrojem zemního plynu bude stávající VTL RS Popkovice, která se nalézá severně od 
pozemků stavby za vodotečí Bylanka. Zásobování zemním plynem bude zajištěno 
přívodním STL plynovodem DN 110, který bude napojen na STL výstup z této RS. 
Dimenze plynovodu DN 110 je navržena s ohledem na dodávku zemního plynu do 
dalších (výhledových) staveb rozvoje civilní části letiště. 
STL plynovod P 1 - DN 110 (58 m) za místem napojení u RS podejde protlakem potok 
Bylanku. Za přechodem vodoteče bude po cca 12 m plynovod DN 110 ukončen a 
bude z něj vysazen odbočný plynovod P 2 – DN 63 (183 m), který bude veden ke 
skladu LPH. V místě ukončení řadu DN 110 bude východním směrem položeno 
vysazení o délce cca 2 m pro navazující pokračování k dalším objektům (stávajícím i 
nově budovaným v civilní části letiště). 
Trasa plynovodu bude vedena v souběhu s navrhovanými trasami dalších 
inženýrských sítí. Na plynovody a přípojky bude použito potrubí HDPE PE 100, SDR 
11 a 17 (17,6).  
Souběžně s potrubím bude položen signalizační vodič 2.5 mm2, materiál měď s izolací 
do země. Plynovody a přípojky budou uloženy na pískovém loži (podsyp) min.tl. 0.1 m 
a s pískovým obsypem min. 0.2 m. Nad obsypovou vrstvu plynovodu a přípojek (30 cm 
nad potrubí) bude položena výstražná fólie žluté barvy dle ČSN 73 6006 o šířce 
přesahující potrubí o 5 cm na každou stranu. 
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Plynovodní přípojka bude ukončena na hranicích areálu LPH v oplocení plynoměrným 
pilířkem. V pilířku bude osazen hlavní uzávěr plynu (HUP), regulátor STL/NTL a 
plynoměr. Na výstupu z plynoměru bude NTL potrubí převedeno z oceli do PE 
přechodkou ocel/PE a k provoznímu objektu bude potrubí položeno v dimenzi ∅ 50 x 
4,6 mm (cca 50 m). Areálový plynovod bude ukončen ve fasádě provozního objektu, 
kde bude v nice umístěn podružný uzávěr – kulový kohout.  
V rámci provozu plynové kotelny v provozním objektu SO 10 se předpokládá spotřeba 
zemního plynu ve výši cca 6 m3/hod, cca 15 000 m3/rok. 
Provoz skladu LPH nevyžaduje dodávky jiných energií. 

 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Výstavba 

Ve fázi výstavby dojde k určitému 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 

Sklad LPH bude napojen na stávající systém veřejných komunikací a letištních 
komunikací. Vjezd cisteren s LPH bude přes stávající vrátnici letiště.  
Bilance dopravních nároků na dovoz požadovaného množství LPH je uvedena 
v tabulce: 

Surovina      Roční objem  m3/rok ) Přepravované množství (m3/autocisternu) Počet jízd/rok 
Letecký petrolej JET A1           3 000  30 100 
Letecký benzin AVGAS                90  10 9 
Benzin NATURAL 95                30  3 10 

Jak je z bilance zřejmé, provoz skladu LPH vyvolá cca 240 pohybů TNA/rok, tj. cca 1 
pohyb v pracovní dny. 
U skladu LPH bude vybudováno stání pro 4 OA, počet zaměstnanců skladu bude 6. 
Příspěvek záměru z hlediska pohybů OA je vzhledem ke stávajícímu stavu letiště 
zcela nevýznamný a zanedbatelný.  
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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. 
Provoz 
Jak již bylo uvedeno v předchozích částech oznámení, předpokládá se ve skladu LPH 
následující roční obrat jednotlivých druhů LPH: 
§ Letecký petrolej JET A1  3 000 m3/rok 
§ Letecký benzin AVGAS 100LL      90 m3/rok 
§ Letecký benzin NATURAL 95      30 m3/rok 

Jak již bylo uvedeno v předchozích částech oznámení, je ve skladu LPH navržena 
následující skladovací kapacita: 
§ Letecký petrolej JET A1   2 x 100 m3 
§ Letecký benzin AVGAS 100LL       20 + 15 m3 
§ Letecký benzin NATURAL 95       5 m3 

Při stáčení benzinů z autocisteren dodavatelů do nádrží a při výdeji benzinů z nádrží 
do letištních autocisteren bude osazeno odsávání par I a II stupně. Stáčení a výdej 
leteckého petroleje bude bez odsávání (obdoba motorové nafty). Následné plnění LPH 
z letištních autocisteren do palivových nádrží letadel bude bez odsávání par. 
Pro stáčení do nádrží a pro výdej z nádrží budou používána čerpadla o výkonu 60 
m3/hod (letecký petrolej) a 30 m3/hod (benziny). 
Skladovací nádrže budou vybaveny jednotným odvzdušňovacím potrubím nad střechu 
objektu. Výška odvzdušnění nad okolní terén 8,5 m, průměr odvzdušnění 50 mm. 
Bilance emisí 

Bilance emisí je provedena na základě doporučených emisních faktorů uvedených ve 
vyhlášce 205/2009 Sb., příloha 2 – emisní faktory pro skladování pohonných hmot a 
emisní faktory pro čerpací stanice pohonných hmot. Doporučené emisní faktory jsou 
uvedeny v tabulce: 

LPH Skladování – emisní faktor (g VOC/1 tuna prosazení) Čerpací stanice – emisní faktor ( g VOC/m3) 
Benzin 730 1 400 
Nafta (petrolej) 200 20 
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Skladování   

Emise VOC ze skladování benzinu AVGAS:    

90 x 0,71 x 0,73 = 46,7 kg VOC/rok 
Množství vzduchu vytlačované do ovzduší je prakticky nulové (zpětné vedení par mezi 
autocisternami a zásobníky). Jedná se o roční emise spojené s „dýcháním“ benzinu 
v nádržích. Vypočtená hodnota je významně na straně bezpečnosti výpočtu.  
Emise VOC ze skladování benzinu NATURAL 95:    

30 x 0,75 x 0,73 = 16,4 kg VOC/rok 
Množství vzduchu vytlačované do ovzduší je prakticky nulové (zpětné vedení par mezi 
autocisternami a zásobníkem). Jedná se o roční emise spojené s „dýcháním“ benzinu 
v nádrži. Vypočtená hodnota je významně na straně bezpečnosti výpočtu. 
Emise VOC ze skladování leteckého petroleje: 

3000 x 0,80 x 0,200 = 480 kg VOC/rok    
Množství vzduchu vytlačované z nádrží do ovzduší je rovno ročnímu obratu leteckého 
petroleje 3 000 m3/rok, doba provozu 50 hod/rok. Dále EF zahrnuje i roční emise 
spojené s „dýcháním“ petroleje v nádržích.  
 

Čerpací stanice LPH 

Za čerpací stanici je považován prostor, kde bude docházet k přečerpávání LPH 
z letištních autocisteren do palivových nádrží letadel. Při plnění LPH do letadel nebude 
prováděn souběh plnění, vždy budou plněny LPH pouze do jednoho letadla.  
Emise VOC z čerpání benzinu AVGAS:    

90 x 1,40 = 126 kg VOC/rok 
Při předpokládaném výkonu čerpadla 200 l/min bude plnění probíhat cca 7,5 hod/rok.   
Emise VOC z čerpání benzinu NATURAL 95:    

30 x 1,40 = 42 kg VOC/rok 
Při předpokládaném výkonu čerpadla 200 l/min bude plnění probíhat cca 2,5 hod/rok.   
Emise VOC z čerpání leteckého petroleje: 

3000 x 0,020 = 60 kg VOC/rok    
Při předpokládaném výkonu čerpadla 500 l/min bude plnění probíhat cca 100 hod/rok.   
 

Liniové a plošné zdroje: 

Sklad LPH bude napojen na stávající systém veřejných komunikací a letištních 
komunikací. Vjezd cisteren s LPH bude přes stávající vrátnici letiště.  
Bilance dopravních nároků na dovoz požadovaného množství LPH je uvedena 
v tabulce: 

Surovina      Roční objem  m3/rok ) Přepravované množství  (m3/autocisternu) Počet jízd/rok 
Letecký petrolej JET A1           3 000  30 100 
Letecký benzin AVGAS                90  10 9 
Benzin NATURAL 95                30  3 10 
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Jak je z bilance zřejmé, dovoz LPH do skladu vyvolá cca 240 pohybů TNA/rok, tj. cca 
1 pohyb v pracovní dny. 
Bilance dopravních nároků na výdej LPH bude značně proměnná a závislá na 
požadavcích leteckých společností na doplňování paliva, tj zda vůbec budou palivo 
doplňovat a jaké množství. Předpokládané průměrné plnění LPH do letadel a tomu 
odpovídající počet jízd letištních autociseren je uveden v tabulce: 

Surovina      Roční objem  m3/rok ) Prům. plněné množství  (m3/letadlo Počet jízd/rok 
Letecký petrolej JET A1           3 000  10 300 
Letecký benzin AVGAS                90  1 90 
Benzin NATURAL 95                30  0,3 100 

Jak je z bilance zřejmé, expedice LPH ze skladu do letadel vyvolá cca 1000 pohybů 
TNA/rok, tj. cca 4 pohyby v pracovní dny. Pohyby letištních autocisteren budou pouze 
po stanovené trase mezi skladem LPH a označeným místem pro plnění letadel v rámci 
areálu letiště.  
U skladu LPH bude vybudováno stání pro 4 OA, počet zaměstnanců skladu bude 6. 
Příspěvek záměru z hlediska pohybů OA je vzhledem ke stávající dopravní obslužnosti 
letiště zcela nevýznamný a zanedbatelný. 
Výpočet emisí z liniových zdrojů   
Liniové  zdroje: 
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou v etapě výstavby 
bylo pracováno s  emisními faktory, které jsou uvedeny v další části předkládaného 
oznámení. V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné 
emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět 
vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu 
motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí 
programu MEFA v.06. Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet 
univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel 
různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými 
pohonnými hmotami. Program MEFA, který tyto emisní faktory obsahuje, umožňuje 
výpočet pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky 
výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví. Zahrnuty jsou i reaktivní 
organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozonu a 
fotooxidačního smogu. MEFA 06 umožňuje výpočet emisí následujících sloučenin: 

Anorganické sloučeniny Organické sloučeniny 
oxidy dusíku (NOx) 
oxid dusičitý (NO2) 
oxid siřičitý (SO2) 
oxid uhelnatý (CO) 
tuhé znečišťující látky (PM, PM10) 

 

suma uhlovodíků (CxHy) 
methan 
propan 
1,3-butadien 
styren 
benzen 
toluen 
formaldehyd 
acetaldehyd 

Program byl vytvořen autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a 
DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují 
současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již 
získaných a ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad 
byla využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která 
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice 
Německo, ve Švýcarsku a v Rakousku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších 
zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních testů 
charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní 
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charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o nákladní vozidla, kde je 
produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však typické 
průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a středoevropském 
regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, 
bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí 
modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii 
motorového vozidla a druhu použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů 
pro organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet 
jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová 
vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této problematice 
a následně bude upravován i program pro jejich výpočet. Program MEFA 06 navazuje na 
freewarovou verzi programu na výpočet emisních faktorů (MEFA 02). Oproti předchozí verzi 
umožňuje provádět výpočet souborů dat s charakteristikami dopravních situací. V rámci 
předkládaných variant bylo pracováno z hlediska liniových zdrojů emisí s následujícími 
emisními faktory: 

Ve výpočtu použité emisní faktory jsou sumarizovány v následující tabulce: 
Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní 

úroveň NOx VOC Benzen 
TNA   EURO 4 1,8450 0,6333 0,0092 

Bilance emisí s dovozem požadovaného množství LPH a s výdejem LPH jsou 
sumarizovány v následující tabulce (bilance odpovídají pohybům uvedeným v kapitole 
B.II.4.  

NOx Benzen 
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok-1 
Dovoz LPH 7.303E-08 0.0017528 0.000447 3.642E-10 8.74E-06 2.229E-06 

VOC 
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok-1 
Dovoz LPH 2.50681E-08 0.0006016 0.0001534  

NOx Benzen 
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok-1 
Výdej LPH 3.69E-08 0.0008856 0.0002258 1.84E-10 4.416E-06 1.126E-06 

VOC 
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok-1 
Výdej LPH 1.2666E-08 0.000304 7.752E-05  
 

Plošné  zdroje: 

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 

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

Dovoz LPH - parkoviště 0.0001259 0.0072509 0.001849 6.277E-07 3.616E-05 9.22E-06 
VOC 

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

Dovoz LPH - parkoviště 2.50681E-08 0.0006016 0.0001534  
NOx Benzen 

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

Výdej  LPH - parkoviště 6.214E-05 0.0035793 0.0009127 3.099E-07 1.785E-05 4.551E-06 
VOC 

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

Výdej  LPH - parkoviště 2.13299E-05 0.0012286 0.0003133  

Uvedené bilance emisí z vyvolaných přepravních nároků lze označit za malé a málo 
významné. 
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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 tomto případě budou splaškové vody 
odváděny stávající splaškovou kanalizací do veřejného kanalizačního sběrače v ulici 
Pražská. 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 

Splaškové vody ze stávajících objektů civilní části letiště se odvádí společně 
s vojenskou částí letiště jednotnou kanalizací DN 500 do veřejné stoky 700/1050 
v Pražské ulici.  
V místech výstavby skladu LPH není splašková kanalizace položena. Pro odvod 
splaškových vod ze západní části areálu letiště byl správcem kanalizace určen 
napojovací bod v koncové šachtě jednotné kanalizace DN 400 v Žižkově ulici za 
Bylankou. 
Splašková kanalizace bude odvádět splaškové vody z Provozního objektu SO 10. 
Odpadní vody splňují svým složením podmínky znečištění dle kanalizačního řádu 
města Pardubic. Bilance splaškových vod odpovídá přibližně spotřebě pitné vody, tj. 
0,46 m3/den, 168 m3/rok. 
Navržená splašková kanalizace je vedena od SO 10 do revizní šachty S 03 
v severovýchodním rohu areálu a dále pak souběžně s dešťovou kanalizací do 
prostoru před retenční nádrží RN 1, kde bude osazena čerpací stanice splaškových 
vod ČSS1. Kanalizace DN 200 má délku cca 90 m a jsou na ní čtyři typové revizní 
šachty z betonových prefabrikovaných dílů s plnými litinovými poklopy. Areálová 
kanalizace je navržena z kanalizačního PVC, třída pevnosti SN8. Potrubí bude 
kladeno na pískové lože, obsypáno pískem, zásypy štěrkopískem hutněným 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 dispečink stálé služby 
v areálu LPH. 
Z čerpací stanice ČSS 1 bude veden kanalizační výtlak v délce 170 m v trase 
výhledové komunikace a pak podchodem pod tokem Bylanky do ulice Žižkova. Zde se 
napojí do koncové šachty č. 33 na stávající jednotné kanalizaci. Napojení se provede 
přes novou uklidňovací šachtu. 
Navrhovaná splaškové kanalizace má potřebnou kapacitní rezervu pro výhledové 
napojení dalších objektů z této části areálu letiště.   
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Technologické odpadní vody 
Technologické odpadní vody při provozu skladu LPH nevznikají. Odpouštěná kapalina 
z odkalení LPH se bude akumulovat v zásobníku a bude s ní nakládáno jako 
s odpadem dle zákona č.185/2001 Sb. Obdobně bude nakládáno i se znečištěnými 
vodami, které budou akumulovány v havarijní jímce.   
Srážkové vody 

Západní část území, kde je navržena výstavba areálu LPH, tvoří zeleň s menšími 
zpevněnými plochami a není dnes odkanalizována. 
Koncepce nového odvodnění celého území civilního letiště byla stanovena po dohodě 
se správcem veřejné kanalizace (VaK) a se správcem toku Bylanka (resp. nadřízeným 
orgánem – Povodí Labe s.p.). Plánovaná příjezdová komunikace z východní části 
dnešního civilního letiště včetně rezervy pro výhledovou výstavbu, bude odvodněna do 
stávající jednotné kanalizace, vzhledem k určenému limitu 40 l/s bude před napojením 
zřízena retence s řízeným odtokem. Západní část území, určeného pro rozvoj letiště, 
se odvodní do vodoteče Bylanka a to za podmínky, že se nenavýší stávající povrchový 
odtok z území ve výši 270 l/s a bude dodržena předepsaná kvalita vody. Čisté vody ze 
střech objektů a běžných zpevněných ploch budou odvodněny do vodoteče přímo, 
zpevněné plochy parkovišť a všechny plochy s rizikem znečištění úkapy ropných 
produktů budou předčištěny v odlučovačích ropných látek. Vzhledem k množství 
dešťových vod a stanovenému limitu vypouštěného množství do Bylanky, budou na 
dešťové kanalizaci navrženy retenční nádrže. 
Prostor areálu skladu LPH bude odvodněn do Bylanky společným systémem, který 
zahrnuje rezervu pro budoucí rozvoj technického zázemí letiště v prostoru, přiléhajícím 
k navrženému areálu LPH. Na dešťové kanalizaci je navržena retenční nádrž RN1 o 
objemu V = 148 m3, s řízeným odtokem Q = 100 l/s. Pro předčištění vod z komunikací 
s rizikem znečištění úkapy ropných produktů je navržen odlučovač ropných látek se 
sorpčním filtrem ORL 1 (Q = 100 l/s, výstupní znečištění 0,2 mg NEL/l). Z dešťové 
retenční nádrže jsou dešťové vody odvedeny do vodoteče Bylanka, kde je proveden 
výústní objekt č.1. Objekt bude řešen detailně dle dohody se správcem toku, je 
navržen betonový s obložením a zpevněním svahu z žulového kamene. Koryto 
vodoteče bude zpevněno 5 m před a 20 m za vyústěním kamenným pohozem, 
ukončeným betonovými prahy. 
V areálu LPH se vyskytují tři druhy odpadních vod: 
§ čisté dešťové vody ze střech objektů 
§ dešťové vody z komunikací a zpev. ploch s možností znečištění rop. látkami 
§ úkapy ropných látek pod zastřešenými plochami stání autocisteren a nádržemi na 

LPH 
Čisté dešťové vody 

Čisté dešťové vody ze střech objektů jsou odvodněny samostatnou „čistou“ dešťovou 
kanalizací, která vede podél objektů do severovýchodního rohu areálu a dále 
východním směrem do retenční nádrže RN1. Před RN 1 se v šachtě D 01 napojuje na 
dešťovou kanalizaci z komunikací, předčištěnou v odlučovači ropných látek ORL 1.  
Navržená kanalizace má celkovou délku 195 m a je na ní celkem 7 revizních šachet. 
Je vedena v komunikacích a zelené ploše.  
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Znečištěné dešťové vody 

Dešťové vody z komunikací a manipulačních ploch v areálu LPH, kde hrozí riziko 
možné kontaminace ropnými produkty, jsou odvodněny samostatnou 
„kontaminovanou“ dešťovou kanalizací, která vede souběžně s čistou kanalizací do 
severovýchodního rohu areálu (šachta D 04) a pak je napojena na odlučovač ropných 
látek se sorpčním filtrem ORL 1. Odlučovač RL bude vybaven automatickým 
plovákovým uzávěrem proti vyplavení ropných látek. Z ORL je kanalizace vedena na 
retenční nádrž RN 1, v revizní šachtě D 01 se do ní napojuje čistá dešťová kanalizace 
ze střech. 
Navržená kanalizace má celkovou délku 265 m a je na ní celkem 9 revizních šachet. 
Je vedena v komunikacích a zelené ploše.  
Úkapy ropných produktů 

Zastřešený prostor přístřešků pro autocisterny, nádrže, stáčení a výdej LPH je celý 
odvodněn samostatnou kanalizací do bezodtokové havarijní jímky o objemu 50 m3. 
Jímka je podzemní, dvouplášťová, s indikací porušení pláště. Nádrž bude pravidelně 
odčerpávána a obsah likvidován odbornou firmou v souladu se zákonem o odpadech. 

Bilance dešťových vod z areálu LPH 

Bilance srážkových vod, pro intenzitu přívalového deště ve výši 143 l/s.ha, vznikajících 
v rámci výstavby hodnoceného záměru a odváděná novou kanalizací do Bylanky je 
uvedena v tabulce:  

Plocha  Rozloha (m2) Koef. odtoku Odtok Q (l/s) Odtok Q (m3/15 min) 
Zastavěné plochy SO 10, 11, 14 1 581 0,9 20,35 18,3 
Komunikace + chodníky 4 650 0,7 46,55 41,9 
Nezpevněné plochy 3 069 0,1   4,39   4,0 
CELKEM 9 300  71,29 64,2 

Jak je z provedeného výpočtu zřejmé, navrhovaná retence RN1 o objemu 148 m3 
s rezervou pojme přívalový déšť z veškerých ploch realizovaných v rámci skladu LPH 
a nedojde tak ke zvýšení odtokových poměrů do Bylanky oproti stávajícímu stavu. 

Ochrana povrchových a podzemních vod 

Veškerá manipulace s LPH bude prováděna pod přístřeškem SO 11 (stání 
autocisteren, stáčení autocisteren, plnění letištních cisteren i skladovací zásobníky). 
Podlahy pod přístřeškem jsou řešeny jako nepropustné, odolné ropným látkám a 
vyspádované do sběrné havarijní jímky o objemu cca 50 m3. Zásobníky pro skladování 
LPH jsou řešeny jako dvouplášťové s indikací kapaliny v meziprostoru.   
Podlaha v malém provozním skladu olejů je řešena jako nepropustná, odolná ropným 
látkám a vyspádovaná do sběrné havarijní jímky odpovídajícího objemu. Oleje zde 
budou skladovány v přepravních obalech.  
Shromažďování odpadů kategorie „nebezpečný odpad“ bude prováděno v objektu  SO 
14. V objektu bude pod přístřeškem umístěn EKO kontejner, který je vybaven 
záchytnou vanou a je určen pro skladování těchto odpadů.    
Srážkové vody ze zpevněných ploch, kde nelze vyloučit riziko kontaminace ropnými 
látkami budou do kanalizace dešťových vod odváděny přes odlučovač ropných látek. 
Odlučovač bude zabezpečen proti vyplavení v době přívalových dešťů a bude 
prováděna jeho kontrola a údržba dle podmínek stanovených v provozním řádu.  
Hydrotechnická situace je doložena v příloze č.3 předkládaného oznámení. 
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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 Tašky a keramické výrobky O 
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  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 Kal 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 
Při provozu skladu LPH se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:  

kód Kategorie Název odpadu 
130501 N Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů olejů  
130502 N Kaly z odlučovačů olejů 
130507 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje   
130702 N Motorový benzin 
130703 N Jiná paliva (letecký petrolej) 
150101 O Papírové a lepenkové obaly 
150102 O Plastové obaly 
150102 O Plastové obaly – vytříděné PET lahve 
150104 O Kovové obaly  
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kód Kategorie Název odpadu 
150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 

látkami 
160213 N Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 160209 až 160212 
200121 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
200301 N Směsný komunální odpad 
200303 O Uliční smetky 

Vzhledem k navrhované kapacitě skladu a počtu zaměstnanců se bude jednat o malá 
množství odpadů, která budou upřesněna v rámci 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 dostatek vhodných a 
označených nádob. Shromažďování odpadů kategorie „nebezpečných odpad“ bude 
prováděno v EKO kontejneru se záchytnou vanou (SO 14).   
Před zahájením zkušebního provozu požádá provozovatel o souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady. Bude vypracován provozní řád skladu nebezpečných dopadů 
a tento řád bude předložen 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 
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. 
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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 

Vzhledem k rozsahu a situování výstavby skladu LPH lze předpokládat, že nedojde k 
negativnímu působení hluku ve vztahu k nejbližším  obytným objektům.  
Provoz 

Stacionární zdroje hluku 
V rámci provozu skladu LPH nebudou provozovány žádné významnější zdroje hluku. 
Zdrojem hluku tak může být pouze provoz čerpadel pro stáčení a následné plnění 
LPH.  Provoz těchto čerpadel bude pouze občasný a krátkodobý, v činnosti budou 
maximálně 2 čerpadla.   
Liniové a plošné zdroje hluku 

Jak vyplývá z kapitoly  B.II.4. celkové vyvolané pohyby na vnějším komunikačním 
systému nejsou v žádném případě liniovým zdrojem hluku, který by mohl ovlivnit 
akustickou  situaci v zájmovém území.  
 

Vibrace 
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací. 

Záření 
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem záření. 

 
Jiné výstupy 
Nejsou známy jiné výstupy záměru. 
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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    
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám   
  
Dopady na okolí 

Požár 
Vyhodnocení havarijních rizik hodnoceného záměru provedla firma UNKAS 
Engineering – Ing. Jiří Kaláb CSc. Zpracovaný materiál „ Analýza rizik skladu LPH – 
East Bohemian Airport a.s.“ je uveden jako příloha 4  tohoto oznámení. Na základě 
provedeného hodnocení rozvinutých havárií bez zásahu HZS, navrženého 
protipožárního vybavení, akceschopnosti HZS a umístění skladu LPH doporučuje 
zpracovatel analýzy rizik realizaci následujících opatření: 
• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude  vypracován a předložen ke schválení 

„Havarijní plán skladu LPH“. Při jeho zpracování respektovat následující doporučení:  
§ nedojde-li k zahoření kompaktní kaluže uniklých LPH, preventivně vždy uzavřít vstup pro nepovolané 

osoby a vozidla v okruhu 100 m kolem skladu LPH 
§ při represivním zásahu HZS bez zahoření vyloučit všechny možné zdroje iniciace v okolí skladu LPH 
či kaluže LPH na volné ploše 
§ při vzniku požáru ve skladu LPH musí být evakuován prostor minimálně v okruhu 40 m kolem skladu 

LPH (zaměstnanci, osoby bez ochranných obleků, nepožární technika) 
§ zpracovat bezpečný postup pro likvidaci kaluží LPH na volné ploše 
§ součástí havarijního plánu bude i stanovení a vyhodnocení bezpečnostních pásem kolem skladu LPH 

• v rámci žádosti o stavební povolení předloží oznamovatel na KÚ Pardubického kraje protokol 
o nezařazení skladu LPH do systému prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. 

• havarijní jímka skladu LPH o objemu 50 m3 bude vybavena kontinuálním měřením hladiny 
s automatickou signalizací zvýšení hladiny do dispečinku v SO 10 

Havarijní únik látek škodlivých vodám  
Varianty provozních úniků látek nebezpečných vodám (drobné úkapy a netěsnosti), 
včetně řešení preventivních opatření (nepropustné podlahy, havarijní jímky, oddílná 
kanalizace s odlučovačem ropných látek) byly uvedeny v předchozích částech 
oznámení. 
Vyhodnocení vlivů havarijních situací na povrchové a podzemní vody vypracovala 
firma EKOMONITOR Chrudim v materiálu „ Hodnocení rizik při havarijním stavu na 
podzemní a povrchové vody“. Tento materiál je přílohou 5 předkládaného  oznámení.  
V rámci tohoto hodnocení byly posuzovány a hodnoceny následující čtyři možné 
scénáře úniku ropných látek:  

A. Běžné provozní úkapy a menší úniky v řádu litrů LPH 
B. Havárie autocisterny o objemu 40 m3 
C. Havárie jedné nádrže skladu LPH o objemu 100 m3 
D. totální havárie skladu LPH o objemu 240 m3 

Z provedeného hydrogeologického průzkumu na lokalitě, prostudování archivních 
materiálů a provedení hodnocení rizik je zřejmé že: 
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Scénář A, B, nepředstavuje z hlediska ohrožení kvality podzemních a povrchových 
vod žádné významné riziko. Případnou havárii je možné odstranit běžně dostupnými 
prostředky, technologickými a organizačními postupy a dodržováním preventivních 
opatření.  
Scénář C, D představuje situace, při níž je nutné pro zvládnutí havárie provést řadu 
preventivních, technických a organizačních opatření. Pro eliminaci rizik je nezbytné 
detailně zpracovat opatření navržená v předkládané zprávě, včetně jejich realizace. 
Navržená opatření pomohou minimalizovat následky havárie na přijatelnou úroveň. 
V žádném případě nelze předpokládat kontaminaci povrchových vod. Při těchto 
haváriích může dojít k částečné kontaminaci nesaturované zóny a úniku ropných látek 
do odlučovače ropných látek, případně do retenční nádrže.Kontaminace podzemních 
vod se při včasném provedení sanace nesaturované zóny nepředpokládá. 
Na základě výsledků předloženého hodnocení rizik jsou zpracovatelským týmem 
oznámení navrhována následující doporučení: 
• součástí další projektové přípravy záměru bude studie „Sklad LPH letiště Pardubice, 

Hodnocení rizik při havarijním stavu na podzemní a povrchové vody (zakázkové číslo 4307 
09 012), říjen 2009 

• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude  vypracován a předložen ke schválení 
„Plán opatření pro případ havárie (havarijní plán)“ zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 
450/2005 Sb.; při jeho zpracování budou kromě jiného respektována opatření k prevenci 
havárie a opatření při vzniku havárie uvedená v Hodnocení rizik firmy EKOMONITOR 

• před zahájením zkušebního provozu bude mít provozovatel skladu LPH uzavřeno smluvní 
zajištění havarijní služby pro provedení sanačního zásahu v nesaturované zóně 

• pro sledování vlivu skladu LPH na podzemní vody budou vybudovány dva monitorovací vrty; 
délku vrtu a jejich situování upřesní firma EKOMONITOR, četnost odběru vzorků a rozsah 
prováděných analýz bude konzultován s příslušným vodohospodářským orgánem 

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. 
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C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ   
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

a) dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje 
 
Území sloužilo v minulosti jako zázemí vojenského letiště (zde prostor bývalé střelnice 
včetně zemního valu). Zájmové území vlastního řešení skladu LPH v areálu letiště 
v Pardubicích představují především výrazné plochy vysokostébelných ruderálních 
lad, antropogenních navážek a částečně zpevněných ploch bývalé střelnice. Severně 
podél  jižního (pravého) břehu Bylanky je hodnotný doprovodný porost (již mimo 
zájmové území)  
V širším kontextu jde především o následující využívání území: 
§ vlastní pardubické letiště s drahami a kosenými trávníky, provozním zázemím jižně od 

Popkovic 
§ průmyslové areály – PARAMO, FreeZone Pardubice  
§ obytné zóny venkovského a příměstského charakteru (Popkovice, Svítkov, Staré Čivice 
§ 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) 

§ 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 Čivic) 
 
Tok Bylanky  se nachází v technicky i směrově upraveném stavu západně a severně 
od areálu letiště mimo kontakt se zájmovém územím LPH. 
 
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. 
 
b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 
 
V kontaktu s vlastním zájmovým územím záměru výstavby areálu LPH se obnovitelné 
přírodní zdroje nenacházejí, poněvadž území je výrazně a prakticky zcela přeměněno 
v důsledku postupné výstavby letiště a provozu armády v tomto prostoru, včetně 
bývalé střelnice.  
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Jako přírodní zdroj lze pokládat všechny  dřevinné porosty v dosahu záměru, 
zemědělská půda se v zájmovém území nenachází. Bylanka jako technicky upravený 
menší tok prakticky¨nepředstavuje možnost přírodního zdroje s velmi omezeným 
rybářsky využívaným krajinným prvkem, rovněž 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  zcela přirozenému vývoji však povede 
k sukcesnímu vývoji směrem k vlhkomilným náletovým porostům dřevin a ruderalizaci, 
což lze na některých stávajících porostech kolem Bylanky a zejména na navážce 
v prostoru bývalé střelnice 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 další ložiska surovin, 
přičemž navrhovaným záměrem nejsou dotčeny jiné 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. 
 
c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže uvedené 

aspekty 

Uvedená problematika je podrobněji komentována v kapitole C.2.6. předkládaného 
oznámení. Z popisu uvedeného v odkazované kapitole je patrné, že realizace záměru 
ve vztahu ke schopnosti prostředí snášet zátěž je  možná. 
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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 příloze 6 (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: 
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Výřez z vodohospodářské mapy je patrný z následující situace: 

 

Dle nejnovějšího hydrotechnického posouzení toku Bylanka se navrhovaná stavba 
nachází na okraji záplavového území stoleté vody. V zájmu ochrany prostorů letiště a 
navrhované stavby požaduje správce toku – Povodí Labe s.p,  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. Uvedené požadavky budou realizovány v rámci 
SO 35.  
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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. 
Výřez hydrogeologické mapy je patrný z následujícího obrázku: 
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C.2.3. Půda  
Vzhledem k tomu, že realizace hodnoceného záměru není spojena s trvalým ani 
dočasným záborem ZPF, není nutné se touto problematikou podrobněji zabývat.  
 

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. 
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 ruderály a porosty dřevin 
porostlé terénní elevace u bývalé střelnice, do nejvýznamnějších přírodě blízkých 
enkláv, jakými jsou  stávající porosty podél pravého břehu Bylanky, záměr nezasahuje. 
Lokálně jsou dotčeny prostory ruderálních lad a mimolesních porostů dřevin  
Na základě vyhodnocení vlivů na úrovni oznámení nelze ani pro zprostředkované vlivy 
předpokládat zvýšenou míru nepříznivosti či významnosti vlivu. 
V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky  vlastního zájmového 
území záměru s důrazem na jeho přírodní poměry ve vazbě na záměrem dotčené 
prostory areálu pardubického letiště.   
Vlastní terénní šetření pro vypracování oznámení bylo provedeno ve vegetačním 
období roku 2008 (květen-říjen) a  roku 2009 (duben – září). Jsou tak postiženy dvě 
vegetační období ve všech podstatných aspektech. 
Stav zájmového území záměru dokládají následující snímky (Foto M. Macháček, J. 
Veselý): 
 

 
Charakter ruderalizovaných lad v západní části  

 
Detail prostoru bývalé střelnice  

 
Vstup do řešeného prostoru od východu 

 
Charakter ruderálních lad v zájmovém území 
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JV okraj zájmového území s prvky jabloní, 

pásový  porost v pozadí již mimo rozsah stavby 
 

Charakter náletových porostů zájmového území 

 
Letní aspekt na navážce 

 
Podzimní aspekt na navážce 

 
 
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 (viz mapka níže). 
Potenciálně přirozenou vegetaci zde jsou jilmové doubravy (Querco-Ulmetum), pro 
nivy pak asociace Pruno-Fraxinetum. Výškový vegetační stupeň odpovídá stupni 
lužních lesů (Alno-Padion).  
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Mapa fytogeografického členění ČSR (Skalický 1988). 

Prvky dřevin rostoucích mimo les 
Vlastní zájmové území záměru je relativně bohaté na mimolesní porosty dřevin, 
poněvadž vlivem neúdržby pozemků v západní části letiště  došlo k sukcesi náletových 
dřevin, v zájmovém území se na rozdíl od většiny ploch nenacházejí místně významné 
liniové a pásové porosty. Krajinotvorně a funkčně významný je především 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), tyto prostory by stavbou neměly být dotčeny. 
V roce 2007 byl pro celé území  letiště (včetně prostoru skladu LPH) proveden 
dendrologický průzkum (Příkazská, Příkazský, 08/2007). Na základě aktuálních 
biologických průzkumů lze pro zájmové území z pohledu lokalizace porostů dřevin 
konstatovat: 
o V kontaktu se zájmovým územím od severu až SV je lokalizován dřevinný porost při říčce 

Bylanka. Je tvořen břehovým a doprovodným porostem. V pravobřežním břehovém porostu je 
prakticky výhradně  zastoupena olše lepkavá těsně nad hranicí tvrdého opevnění toku.  Doprovodný 
pás  dřevin podél Bylanky o šířce cca 20 m vykazuje  bohatší druhovou skladbu. Kromě olše 
lepkavé jsou zastoupeny především duby letní, kanadské topoly, slivoně (třešeň ptačí, myrobalán 
třešňový),  ořešáky vlašské, místně  akáty, jasany a jabloně, keřový porost chybí, plochy jsou 
ruderalizovány.  V porostu lze lokálně dokladovat i hodnotnější dva duby letní (v západní části) a 
trnovník akát. 

o JV část porostu při vjezdu do prostoru letiště od SZ zasahuje do zájmového území od SZ skupina 
náletových dřevin, tvořená převážně osikou  s břízami Okrajově může být dotčeno 
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o Porosty na valech kolem střelnice jsou druhově rozrůzněné, převážně náletového charakteru, s 
fragmenty původnějších výsadeb. Proměnná je i věková skladba, převážně s jasany, javory, vrbami, 
topoly,  v SZ části dále s příměsí dubu,  třešně, ořešáku, jabloní, hrušní v různém stáří cca do 30 
let). Místy jde o kompaktní neudržované porosty (souvislé plochy s nálety, místy s ostružiníky a 
šípky). Stromy samostatně rostoucí jsou perspektivní. V zásadě je navrhována kompletní likvidace, 
nutno detailně zaměřit.  

o Porosty dřevin vzniklé spontánně na bývalých loukách jsou tvořeny většinově javorem 
jasanolistým, místy s příměsí dalších dřevin (jasany, vrby, dub), zasahuje jen okrajově do JV části 
zájmového území.  

Nejvýznamnějšími porosty areálu jako celku jsou tedy doprovod pravého břehu 
Bylanky podél severní hranice, který zasahuje až k severnímu vymezení zájmového 
území pro řešení skladu LPH. Mimo kontakt jde především o  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 (včetně 
zájmového území). Porosty na valech a navážkách jsou sice krajinotvorně významné 
(kontext polohy na elevaci), sadovnicky a kvalitativně však degradované vlivem 
neúdržby.   

Flora  

Zájmové území stavby leží v 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, výrazné porosty se nacházejí jižně od toku Bylanky.  V ploše  je 
i řada dnes nefunkčních staveb. Na lokalitě bylo zjištěno celkem 163 druhů cévnatých 
rostlin včetně dřevin. 
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 ohrožený" 
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" 

Acer negundo L. - javor jasanolistý + 
Acer pseudoplatanus L. - javor klen (+) 
Agrostis capillaris L. - psineček tenký 
Agrostis stolonifera L. - psineček výběžkatý 
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný 
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - česnáček lékařský 
Alnus glutinosa (L.)Gaertn. - olše lepkavá (+) 
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+) 
Amaranthus retroflexus L. - laskavec ohnutý + 
Anthemis arvensis L. - rmen rolní 
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. - huseníček rolní 
Arctium lappa L. - lopuch větší 
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý 
Arenaria serpyllifolia L. agg. - písečnice douškolistá 
Armoracia rusticana G.,M.et Sch. - křen selský + 
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený 
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl 
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá 
Atriplex sagitata Borkh. - lebeda lesklá + 
Bellis perennis L. - sedmikrása chudobka 
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Betula pendula Roth - bříza bělokorá 
Bromus inermis Leysser - sveřep bezbranný 
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní 
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní 
Campanula patula L. - zvonek rozkladitý 
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka 
Carduus acanthoides L. - bodlák obecný 
Carpinus betulus L. - habr obecný 
Centaurea jacea L. subsp.jacea - chrpa luční pravá 
Cerastium glomeratum Thuill. - rožec klubkatý 
Cerastium glutinosum Fries - rožec lepkavý 
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční 
Cichorium intybus L. - čekanka obecná 
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní 
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný 
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní 
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská + 
Corylus avellana L. - líska obecná 
Crataegus monogyna Jacq. - hloh jednoblizný 
Crepis biennis L. - škarda dvouletá 
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+) 
Daucus carota L. - mrkev obecná 
Dipsacus fullonum L. - štětka planá (+) 
Echinochloa crus-galli (L.)P.B. - ježatka kuří noha + 
Echium vulgare L. - hadinec obecný 
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý 
Epilobium angustifolium L. - vrbovka úzkolistá 
Epilobium ciliatum Rafin. - vrbovka žláznatá + 
Epilobium tetragonum L. - vrbovka čtyřhranná 
Equisetum arvense L. - přeslička rolní 
Eragrostis minor Host - milička menší 
Erigeron acris L. s.l. - turan ostrý 
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční 
Erodium cicutarium (L.)L`Hér. - pumpava rozpuková 
Erophila verna (L.)DC. - osívka jarní 
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená 
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et D.Löve - orsej jarní hlíznatý 
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý 
Gagea lutea (L.)Ker-Gawler - křivatec žlutý 
Galeopsis pubescens Besser - konopice pýřitá 
Galium album Mill. - svízel bílý 
Galium aparine L. - svízel přítula 
Geranium pratense L. - kakost luční 
Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký 
Geranium robertianum L. - kakost smrdutý 
Geum urbanum L. - kuklík městský 
Glechoma hederacea L. - popenec obecný 
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný 
Humulus lupulus L. - chmel otáčivý 
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná 
Hypochoeris radicata L. - prasetník kořenatý 
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší 
Chenopodium album L. - merlík bílý + 
Chenopodium strictum Roth - merlík tuhý + 
Impatiens parviflora DC. - netýkavka malokvětá + 
Juglans regia L. - ořešák královský ++ 
Lactuca serriola L. - locika kompasová 
Lamium album L. - hluchavka bílá 
Lamium amplexicaule L. - hluchavka objímavá 
Lamium maculatum L. - hluchavka skvrnitá 
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Lathyrus pratensis L. - hrachor luční 
Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní 
Linaria vulgaris Mill. - lnice květel 
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+) 
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+) 
Lythrum salicaria L. - kyprej vrbice 
Medicago lupulina L. - tolice dětelová 
Melilotus albus Med. - komonice bílá 
Mentha longifolia (L.)L. - máta dlouholistá 
Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní 
Myosotis sparsiflora Pohl - pomněnka řídkokvětá [C4a] 
Myosotis stricta R.et Sch. - pomněnka drobnokvětá 
Myosoton aquaticum (L.)Moench - křehkýš vodní 
Odontites vernus (Bellardi)Dum. s.l. - zdravínek jarní 
Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouletá + 
Panicum capillare L. - proso vláskovité + 
Papaver rhoeas L. - mák vlčí 
Pastinaca sativa L. - pastinák setý 
Persicaria amphibia (L.)Delarbre - rdesno obojživelné 
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá 
Picris hieracioides L. - hořčík jestřábníkovitý 
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý 
Plantago major L. - jitrocel větší 
Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá (+) 
Poa annua L. - lipnice roční 
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá 
Poa pratensis L. - lipnice luční (+) 
Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný 
Populus nigra L. agg. - topol černý (+) [C2] 
Populus tremula L. - topol osika 
Populus x canadensis Moench (=P.deltoides x nigra) - topol kanadský + 
Potentilla anserina L. - mochna husí 
Potentilla argentea L. - mochna stříbrná 
Potentilla reptans L. - mochna plazivá 
Prunus avium (L.)L. - třešeň ptačí (+) 
Prunus cerasifera Ehrh. - slivoň myrobalán ++ 
Prunus padus L. - střemcha obecná 
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký 
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý 
Reynoutria japonica Houtt. - křídlatka japonská + 
Rosa canina L. - růže šípková 
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník 
Rubus fruticosus agg. - ostružiník křovitý 
Rubus idaeus L. - ostružiník maliník 
Rumex acetosa L. - šťovík kyselý 
Rumex acetosella L. - šťovík menší 
Rumex crispus L. - šťovík kadeřavý 
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý 
Rumex thyrsiflorus Fingerh. - šťovík kytkokvětý 
Salix caprea L. - vrba jíva (+) 
Salix fragilis L. - vrba křehká (+) 
Salix purpurea L. - vrba nachová (+) 
Sambucus nigra L. - bez černý 
Saponaria officinalis L. - mydlice lékařská 
Scrophularia nodosa L. - krtičník hlíznatý 
Securigera varia (L.)Lassen - čičorka pestrá 
Senecio jacobaea L. - starček přímětník 
Senecio viscosus L. - starček lepkavý 
Senecio vulgaris L. - starček obecný 
Setaria pumila (Poiret)R.et Sch. - bér sivý + 
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Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá 
Silene vulgaris (Moench)Garcke - silenka obecná 
Solidago canadensis L. - celík kanadský + 
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný 
Stellaria media (L.)Vill. - ptačinec žabinec 
Symphytum officinale L. - kostival lékařský 
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný 
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská 
Torilis japonica (Houtt.)DC. - tořice japonská 
Trifolium arvense L. - jetel rolní 
Trifolium hybridum L. - jetel zvrhlý + 
Trifolium pratense L. - jetel luční (+) 
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+) 
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + 
Tussilago farfara L. - podběl léčivý 
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá 
Verbascum densiflorum Bertol - divizna velkokvětá (+) 
Verbascum thapsus L. - divizna malokvětá 
Veronica arvensis L. - rozrazil rolní 
Veronica sublobata M.Fischer - rozrazil laločnatý 
Vicia cracca L. - vikev ptačí 
Vicia tetrasperma (L.)Schreber - vikev čtyřsemenná 
Viola arvensis Murray - violka rolní 

Ochranářsky významné druhy rostlin 

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 
Jedná se o nálety, případně výsadby neznámého původu. Nejde o přirozenou topolinu. 
 
Kategorie C4a – druh ohrožený, vyžadující pozornost 
Myosotis sparsiflora Pohl - pomněnka řídkokvětá  
Efemerní druh, který je častý v lužních polohách. 

 
Na lokalitě bylo nalezeno 163 druhů rostlin včetně dřevin.  
Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. 
Byly nalezeny 2 druhy obsažené v Červeném seznamu cévnatých rostlin České 
republiky v kategoriích C2 a C4a. Náletové porosty černých topolů nejsou přirozeného 
původu (stromy u Bylanky patrně přirozeného původu jsou značně vzdáleny). Oba  
druhy Červeného seznamu jsou hojné nejen na vlastní lokalitě, ale i v celém okolí. 
Vůči navržené stavbě nelze vznést z hlediska ochrany polabské flory žádné námitky, 
neboť záměr je lokalizován na  ruderálních porostech převážně s náletovými dřevinami 
a nefunkčními stavbami. Lze tak konstatovat, že zájmové území výstavby není 
příhodné pro výskyt reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných 
nebo regionálně významných druhů rostlin. Patrněji však budou ovlivněny mimolesní 
porosty dřevin. 
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Fauna   

Zoologický průzkum byl  proveden v několika šetřeních dvěma autory nezávisle na 
sobě ve dvou vegetačních obdobích, prezentovaných v počátku kapitoly. Zájmové 
území je poměrně kompaktní, zahrnuje ruderální lada, dřevinami zarostlé 
antropogenní navážky, zpevněné plochy a zbytky staveb,  takže zejména z hlediska 
výskytu obratlovců není účelné vzhledem k rozsahu vymezovat specifická stanoviště.  
Dále jsou prezentovány odděleně výsledky průzkumu obratlovců se specifikací vztahu 
k zájmovému území a výstupy průzkumu bezobratlých.  
Výstupy průzkumu obratlovců: 
 
Obratlovci byli zjišťováni v průběhu terénních pochůzek přímým pozorování, na 
základě hlasových projevů  (ptáci v jarním období), přímým vyhledáváním a 
vyhledáváním pobytových stop. V jarním aspektu byla lokalita hodnocena jako 
potenciální  místo pro hnízdění,  rozmnožování a stálý výskyt ochranářsky 
významných volně žijících živočichů. V podzimním aspektu byla lokalita hodnocena  
z pohledu  nabídky potravních zdrojů, významu pro shromažďování a migraci 
živočichů.  
 
Ptáci a savci byli kvalitativně zaznamenáváni pozorováním, případně poslechem, plazi 
a obojživelníci přímým pozorováním. S ohledem na absenci vodních ploch 
v zájmovém území a polohu mimo kontakt s tokem Bylanky nebyla řešena skupina 
ryb.  
 
Kategorie ochrany dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb. je 
vyjádřena: §§§ - kriticky ohrožený, §§ silně ohrožený, § ohrožený druh 
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Tabulka:  Přehled zjištěných druhů obratlovců 
 

 
Na lokalitě 
hnízdí /se 

rozmnožuje 

Potravně 
vázán na 
lokalitu 

Stupeň 
ochrany  Poznámka 

Obojživelníci (Amphibia) 

ropucha obecná (Bufo bufo)  - + § pod kusy dřev v objektu 
bývalého PZH. 

skokan hnědý (Rana temporaria)  - +  Nalezen severně v porostu 
podél Bylanky 

Plazi  (Reptilia) 
Ještěrka obecná (Lacerta agilis) ? + §§ Dokladovány v roce 2008 2 

ex. na osluněné straně 
náspu u hangárů 

Ptáci (Aves) 
Budníček menší (Phylloscopus 
collybita) 

+ +  - 

Budníček větší (Phylloscopus 
trochilus 

+ +  - 

Červenka obecná (Erithacus 
rubecula) 

+ +   

Drozd kvíčala (Turdus pilaris) + +   
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) + +   
Havran polní (Corvus frugilegus) - +  V blízkosti letiště hnízdí 
Holub hřivnáč (Columba palumbus) + +   
Káně lesní (Buteo buteo) - částečně -  
Kavka obecná (Corvus monedula) - + §§ Po údržbě trávníků 

krátkodobě využívají letištní 
plochu 

Konopka obecná (Carduelis 
cannabina) 

+ +   

Kos černý (Turdus merula) + +   
Krahujec obecný (Accipitern nisus) ? + §§ Křoviny v lokalitě záměru, 

hnízdění neprokázáno 
Ledňáček říční (Alcedo athis) - + §§ Opakovaně na toku Bylanky 

- mimo záměr 
Lejsek černohlavý (Ficedula 
hypoleuca) 

- - - Na jarním tahu ojediněle 

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) + +-   
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) + +   
Pěnice slavíková (Sylvia borin) + +   
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) + +   
Pěvuška modrá (prunella modularis) + +   
Poštolka obecná (Falco tinunculus) + +   
Rehek domácí (Phoenicurus 
ochruros) 

+ +   

Slavík obecný (Luscinia 
megarhynchos) 

- + § Akusticky kolem Bylanky 
poblíž mostu , možné 
hnízdění 

Sojka obecná (Garullus glandarius) ? +   
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) + +   
Straka obecná (Pica pica) + +  V mimohnízdním období 

dominující druh 
Strakapoud velký (Dendrocopos 
major) 

+ +   

Strnad obecný (Emberiza citrinella) + +   
Střízlík obecný (Troglodytes 
troglodytes) 

+ +   
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Sýkora koňadra (Parus major) + +   
Sýkora modřinka (Parus coeruleus) + +   
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) + +   
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) - + §§ Zjištěn v období podzimního 

tahu 2009 , mladý jedinec 
Vrabec polní (Passer montanus) + +   
Zvonek zelený (Carduelis chloris) + +   
Žluna šedá (Picus canus) ? +  Doprovodný porost podél 

Bylanky- mimo záměr 
Žluva hajní (Oriolus oriolus) + + §§ Doprovodný porost podél 

Bylanky- mimo záměr 
Savci (Mammalia) 

Hraboš polní (Microtus arvalis) + +   
Hryzec vodní (Arvicola terrestris) + +   
Krtek obecný (Talpa europea) + +   
Kuna skalní (Martes foinea)  + +   
Liška obecná  (Vulpes vulpes) ? ?  stopy 

Myšice druhy (Apodemus sp.) + +  Vazba na kompaktnější 
porosty 

Potkan (Ratus norvegicus) + +   
Vydra říční (Lutra lutra) - - §§ Přítomnost nebyla aktuálně 

potvrzena 
Zajíc polní (Lepus europeus) + +   

Výstupy průzkumu bezobratlých: 
Kvalitativní průzkum zástupců skupin bezobratlých, především hmyzu,  byl jednak 
prováděn sběrem pod kameny, dřevy  a jinými položenými materiály, jednak sběrem a 
pozorováním na listech a květech rostlin a dřevin, včetně smýkání a sklepávání. Byly 
položeny v roce 2008 i 2 zemní pasti (1 u východní části valu, 1 severně při okraji 
břehového porostu Bylanky. 
Kategorie (stupeň) zvláštní ochrany  dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhl. č. 
175/2006 Sb. je vyjádřen podtržením a symboly: §§§ - kriticky ohrožený, §§ silně 
ohrožený, § ohrožený druh. 
• Hmyz: 
- brouci (index* v zemních pastech) –  střevlíčci  Agonum dorsale, A. assimile*, A. sexpunctatum, A. 

mülleri*, Pterostichus melanarius*, Poecilus cupreus, Calathus melanocephalus, C. fuscipes*, C. 
erratus*,  kvapníci Amara familiaris, A. aenea, A. plebeja*, Harpalus affinis, H.latus, H. rufipes*,  
střevlík zrnitý (Carabus granulatus)* , s. zahradní (Carabus hortensis)*; mrchožrouti Phosphuga 
atrata, Thanatophilus sinuatus, Aclypea opaca;   drabčíci rodu Philontus* ; z listorohých čeledí 
zlatohlávek Oxythyrea funesta -§ na květech,  zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), ojediněle i 
zlatohlávci Valgus hemipterus, chrobák jarní/hladký (Geotrupes/Trypocopris/vernalis), listokaz 
zahradní (Phylloperta horticola),   chroustek letní (Amphimallon solstitiale); z kovaříků kovaříci  
Agriotes obscurus,  A. lineatus, A. ustulatus, Hemicrepidius niger, Dalopius marginatus,   kovařík 
šedý (Agrypnus murinus); z krasců krasec Anthaxia nitidula, polník Agrilus viridis; z páteříčků p. 
obecný (Cantharis rustica), p. sněhový (C. fusca), p. černavý (C. nigricans),   p. žlutý (Rhagonycha 
fulva), páteříčci rodu Malthinus,  bradavičníci Malachius bipustulatus; z tesaříků t. černošpičký 
(Stenurella melanura), kozlíček osikový (Saperda  populnea),  kozlíčci Agapanthia 
villosoviridescens, Tetrops preusta; z nosatců krytonosci rodu Ceutorhynchus, diviznáčci rodu 
Cionus,   lalokonosec libečkový (Ottiorhynchus ligustici),  listopasi rodu Sitona, nosatčíci rodu 
Apion; z mandelinek mandelinka topolová (Melasoma populi), m. třezalková (Chrysolina violacea),  
m. bramborová (Leptinotarsa decemlineata), mandelinky rodu Gastrophysa, vrbaři rodu Clytra,  
bázlivec černý (Galeruca tanaceti), krytohlavové rodu Cryptocephalus,  štítonoš Cassida nebulosa, 
dřepčíci rodů Phyllotreta, Chaetocnema,  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 
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pilula),  pestrokrovečník včelový (Trichodes apiarius), stehenáči rodu Oedemera, hrotaříci rodu 
Mordella , kožojed skvrnitý (Attagenus pellio), rušníci rodu Anthrenus   aj.   

- motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. admirál (Vanessa 
atalanta), b. osiková (Nymphalis antiopa), b. bílé C (Polygonia c-album), b. síťkovaná (Araschnia 
levana), b. bodláková (Vanessa cardui); z běláskovitých bělásek. řepkový (Pieris napi), b. řeřichový 
(Anthocaris cardamines),  b. zelný (Pieris brassicae), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), ž. 
čičorečkový (Colias hyale), v srpnu 2008  1 ex. žluťáska čilimníkového (Colias crocea) – migrační 
výskyt; 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); v červnu i 
v červenci obou let  přelety celkem 5 ex. otakárka fenyklového (Papilio machaon-§); z píďalek 
žlutokřídlec šťovíkový (Timandra comae),  kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata), skvrnopásník 
lískový (Lomaspilis marginata), zejkovec hlohový (Opistograptis luteolata), píďalka úhorová 
(Aplocera plagiata), p. kopřivová (Camptographa bilineatum); z můr kovolesklec gamma 
(Autographa gamma), kovolesklecové rodu Diachrysia,   osenice vykřičníková (Agrostis 
exclamationis), osenice rodu  Xestia,  plavokřídlecové rodu Mythimma, polnice rodu Agrochola; 
dále vřetenuška obecná (Zygeaena filipendulae), v. mateřídoušková (Z. purpuralis),   soumračník 
čárkovaný (Hesperia comma), s. jahodníkový (Pyrgus malvae), dlouhozobka svízelová 
(Macroglossum stellatarum), bourovec  ostružiníkový (Macrothylacia rubi), přástevník bezový 
(Spilosoma luteum),  lišaj vrbkový (Deilephila elpenor),  travaříci rodu Crambus aj.  . 

- blanokřídlí –  včela  medonosná (Apis mellifera), samotářské včely rodů Halictus, Anthidium, 
Dasypoda,  jízlivky rodu Eumenes,  hrabalky rodu Pompilius, zlatěnky rodu Chrysis,   vosíci rodu 
Polistes,  vosy rodu Vespula (V. germanica, V. rufa), místy  čmeláci (Bombus terrestris, B. 
pascuorum, B. pratorum – všichni §), dále  mravenci rodů Lasius (L. niger, L. uliginosus, L.flavus) a 
Myrmica, pilatky rodu Tenthredo aj.   

- dvoukřídlí – muchnice březnová (Bibio marci), muchnice zahradní (B. hortulans), dlouhososky rodů 
Hemipenthes a Bombyllius,    pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Helophilus, Vollucella, bzučivky 
rodů Calliphora, Lucillia, masařky rodu Sarcophaga,   muchničky rodu  Simulium, bzikavky rodu 
Haematopota 

- ploštice –  kněžice páskovaná (Graphosoma italicum),  kněžice rodů Eurydema, Carpocoris, 
ploštičky rodu Lygaeus, zákeřnice červená (Rhinocoris iracundus),  klopušky rodů Adelphocoris a 
Calocoris, vroubenky rodu Corizus  aj. 

- rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodů Chortippus, Omocestus, u 
hangárů cvrček domácí (Gryllus domesticus)  

•  z ostatních bezobratlých:  z plžů hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovky rodů Cepaea 
(zejména C. vindobonensis, C. hortensis),  plzák španělský (Arion lusitanicus), plzáci rodu Arion,  
z pavouků  dále slíďáci rodu Pardosa, běžníci rodu Misumena,  skákavky rodu Salticus aj. 

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 opakovaně z doprovodného porostu podél Bylanky, hnízdění v porostech kolem toku 
opakovaně dokládáno. Mimo zájmové území výstavby záměru., nutné ale je  zachování co nejširšího 
pásu porostu podél toku jako podmínky pro případné udržení druhu v lokalitě;  v okolí je dostatek 
porostů s možností zahnízdění, zejména vázaných přímo na širší nivu Labe nebo dolní tok Chrudimky.  
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Kavka obecná (Corvus monedula) 
Občasné zálety do prostoru letiště a zatím nezastavěného území kolem provozních objektů letiště 
(včetně doposud nezastavěného zázemí). Občasné zálety i do prostoru zájmového území výstavby. 
V žádném z objektů, navrhovaných k demolici, druh nehnízdí. 

Krahujec obecný (Accipiter nisus) 
Přelety opakovaně v zájmovém území, jak nad ruderály, tak v porostech, vhodná potravní nabídka 
především drobných pěvců. Hnízdění na lokalitě letiště, ani přímo v zájmovém území záměru skladu 
LPH  nepotvrzeno, lokalita je tedy využívána především troficky.   

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 
Přelety nad Bylankou v koridoru mimo kontakt se zájmovým územím výstavby.  Vhodné hnízdní enklávy 
podél toku se s ohledem na upravenost profilu nenacházejí.  
 
Ještěrka obecná (Lacerta agilis) 
Doložena  u garáží letiště , dále v roce 2008 i na slunných náspech (okolí hangárů). Stabilní populace 
se tedy v lokalitě letiště vyskytuje, okrajově i v zájmovém území záměru.. 
 
Předběžně deklarovaný výskyt zlatohlávka huňatého (Tropinota hirta) v jarním aspektu 
obou řešených let nepotvrzen. 
 
Ohrožené 
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 
Akusticky z doprovodných porostů kolem Bylanky, lze předpokládat hnízdění v keřích poblíž mostu přes 
Bylanku, v prostorech porostů na navážkách přímo nezjištěn. Význam pro maximální zachování porostů 
zejména podél toku. 

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 
Zjištěn zatím 1 ex. v létě v keřích v západní části areálu letiště v roce 2008 poblíž hraničního oplocení, 
nález nebyl lokalizován do zájmového území záměru skladu. Na podzim 2009 zastižen Veselým mladý 
jedinec na tahu.  Hnízdiště ani přes opakované průzkumy v zájmovém území nedoloženo.  

Ropucha obecná (Bufo bufo) 
Několik ex. bylo postupně nalézáno ve druhé polovině roku 2007 kolem opuštěných budov a objektů 
v úkrytech., v roce 2008 nepotvrzena, Veselý v roce 2009 1 ex. pod kusy dřev v objektu bývalého PZH. 
Jde o migrační a potravní výskyty, v území se nenacházejí vhodné reprodukční plochy (ani dočasné). 
Přesto je vhodné potvrdit podmínku ve smyslu řešení průzkumu před zemními pracemi a demolicemi a 
řešit případné transfery. 

Zlatohlávek Oxythyrea funesta  
Potvrzeny občasné výskyty na květech v areálu letiště, včetně zájmového území. Nelze vyloučit 
případné reprodukční prostory z důvodu vývoje druhu na koříncích trav. Druh v posledním období 
expanduje a adaptuje se i na vývoj v antropogenních organických substrátech (skládky hnijící trávy, 
organické materiály na skládkách apod.).  
 
Otakárek fenyklový (Papilio machaon) 
Jen občasné přelety, potravní nabídka květů, plochy s výskytem živných rostlin pro housenky 
nepotvrzeny.  

Čmelák  Bombus pascuorum  
Čmelák Bombus pratorum 
Čmelák zemní (Bombus terrestris) 
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 i u navážek), pro č. zemního je charakteristické zakládání hnízd v opuštěných norách 
hlodavců nebo hmyzožravců; pro č. skalního mírná preference zastíněných ploch v porostech  Přesto je 
vhodné skrývky pro přípravu území časovat mimo reprodukční období. 
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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 

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) . 
 
V kontextu vymezení prvků ÚSES je možno konstatovat:  
o 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. 

o Prvky lokálního ÚSES do zájmového území a nejbližšího okolí zasahují podél toku 
Bylanky – jde o lokální biokoridor 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 tohoto toku.  

 
Záměr nezasáhne do prvků ÚSES lokální úrovně. Lokální biokoridor,  jehož osou je 
vodní tok Bylanka nebude záměrem dotčen, rovněž nebude dotčena hrana vodního 
toku (zachována břehová linie). 
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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.   
 
Zvláště chráněná území 
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, 
ani zprostředkovaně.   
Nejbližšími zvláště chráněnými územími jsou:  
o PP Nemošická stráň – lesní porost dubohabřiny na pravém břehu Chrudimky na 

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

regulaci Labe počátkem 20. st., cca 7,5  km západně až ZSZ 
 
Území přírodních parků 
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.  
 
Významné krajinné prvky 
Zájmové území není  v kontaktu s žádným významným krajinným prvkem „ze zákona“   
(nejbližším je vodní tok Bylanky /vodní tok se nachází v technicky upraveném stavu, 
s opevněním báze břehů lichoběžníkovitého profilu, dno s naplaveninami bez tvrdého 
opevnění/, přičemž údolní niva byla prakticky úpravou toku zničena), nejsou zasaženy 
(ani zprostředkovaně žádné lesní porosty.  
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Evropsky významné lokality, ptačí oblasti 
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 NV č. 132/2005 Sb. (ve znění NV 371/2009 Sb.) 
nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona.  
Nejbližší EVL jsou: 

o CZ0534052 EVL Dolní Chrudimka (rozšířená původní CZ 0533305 Chrudimka 
v Pardubicích). Hlavním předmětem ochrany je nadále jen druh vážky klínatka 
rohatá (Ophiogomphus cecilia). Poloha cca 2,5 km V od letiště Pardubice 

o CZ0533309 Pardubice, kolem areálu zámku (severní část) 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 lesák 
rumělkový  (Cucujus cinnabarius); 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 posuzovaného 
záměru nebyl zjištěn ani náhodný výskyt těchto druhů, zájmové území ani nezahrnuje 
vhodné biotopy,  vyhovující uvedeným druhům jako předmětu ochrany  uvedené PO. 
Biotop nevyhovuje ani žádnému druhu, které jsou předměty ochrany výše 
vyjmenovaných EVL. 
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 výstavby skladu LPH se žádné kulturní, archeologické ani technické památky 
nevyskytují. Není zde ani žádný hmotný majetek, který by byl při provozu záměru 
zasažen či znehodnocen. 
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí 
k předpokladu jejich existence – viz zpráva EKOMONITOR v příloze 4 oznámení.  
 
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.  
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 
průmyslové zóny Staré Čivice, v širším kontextu i areály  Rybitví a Semtín. Charakter 
je  poznamenaný přechodem velkého města do příměstské krajiny. 
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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 (vlastní objekty areálu letiště včetně 
komerční zóny-částečně překryto porosty dřevin, 
elevace navážek nad bývalými hangáry,  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) 

Pro řešení záměru je tak rozhodující okolností, že je navrhován do středně až silně 
urbanizovaného  území v návaznosti na stávající objekty západní části letiště,  kde 
určujícími prvky jsou jak stávající dráhy, tak struktura antropogenních změn území 
v souvislosti s výstavbou hangárů a střelnice.   
V daném případě lze tedy konstatovat  narušený krajinný ráz s tím, že jeho určující 
přírodní prvky (většina linií a skupin stromů podél severního okraje) se nachází mimo 
vlastní zájmové území záměru a neměla by být přímo záměrem dotčena.  
 

 

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 na stávající komunikace letiště.   

Charakter městské čtvrti  

Výstavba skladu LPH je navržena do prostoru areálu stávajícího letiště, které se 
nachází jižně od městské části Pardubice – Popkovice. 
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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.  
 
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 příloha 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  

Rozsah stavebních prací není významný, výstavba skladu LPH bude probíhat ve 
stávajícím areálu letiště Pardubice. Pro skrytou humusní vrstvu se předpokládá využití 
při provádění konečných terénních úprav v rámci této stavby, množství výkopové 
zeminy a demoličních odpadů bude malé. Rovněž tak nároky na dovoz 
technologického zařízení nepředstavují významné dopravní nároky. 
Lze proto očekávat, že etapa výstavby nebude představovat významnější narušení 
faktorů pohody u objektů nejbližší obytné zástavby, které se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od místa výstavby v areálu letiště.  Pro minimalizaci negativních vlivů jsou 
formulována následující doporučení: 
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 

minimalizovány 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

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 
n používání chemických látek  
n havarijní stavy 

Znečištění ovzduší 

Emise ze spalování malého množství zemního plynu v kotelně jsou zcela nevýznamné 
a zanedbatelné. Obdobně lze hodnotit i emise z liniových zdrojů – doprava LPH do 
skladu, kterou lze charakterizovat cca 1 pohybem nákladního vozidla za pracovní den. 
Vyhodnocení emisí VOC ze skladování a čerpání LPH ve variantách stávající stav, 
příspěvek záměru a celkový cílový stav je podrobně uvedeno v následující kapitole. 
Na základě vypočtených imisních příspěvků VOC z provozu hodnoceného záměru lze 
konstatovat, že nedojde k významným změnám, které by mohly ovlivnit zdraví 
obyvatelstva v nejbližších objektech obytné zástavby. S rostoucí vzdáleností od zdroje 
tyto koncentrace rychle klesají a jsou zcela nevýznamné.   
Hluk 

Jediným stacionárním zdrojem hluku v době provozu skladu LPH bude provoz 
stáčecích a plnících čerpadel. Jedná se o typová čerpadla, která plní hygienické limity 
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hluku. Provoz těchto čerpadel pouze  občasný a krátkodobý, souběh maximálně 2 
čerpadel. Čerpadla budou v provozu pouze v denní době.  
Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na 
program HLUK+, verze 8.26 na základě registrační karty z ledna 2000. 

 
Ve výpočtu je uvažováno se souběhem dvou zdrojů hluku každý o akustickém výkonu 
(Lw = 82 dB) – souběžné stáčení a  čerpání LPH. 
Výpočet je proveden celkem pro 7 výpočtových bodů. Výpočtové body 1 – 3 jsou body 
reprezentující nejbližší obytnou zástavbu (jedná se o budovy pozemcích p.č. 629, 885 
a 91). Výpočtové body 4 – 7 reprezentují hranice soukromých pozemků (jedná se o 
pozemky p.č. 280/4, 258/12, 280/10 a 258/8) 
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit  programový produkt 
HLUK+, verze 8.26 profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí 
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. 
Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování  hluku ve venkovním 
prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 - 
3272  - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996. 
Nejistoty výpočtu hluku programem HLUK+ byly systematicky průběžně ověřované 
terénními měřeními pro potřeby deklarací nejistot výsledků výpočtů.  Předpokládaná 
nejistota vlastního predikčního modelu od verze 8 je podle autora metodiky RNDr. 
Liberka je Um = 1,5 dB. Uvedená nejistota výsledků výpočtů platí za předpokladu 
korektního zadání všech dopravně – urbanistických výpočtových parametrů. Nejistota 
výsledku výpočtu není daná jenom softwarem, který tuto problematiku výpočtově 
ověřuje, ale primárně zejména použitou akustickou metodikou a následně rovněž i 
kvalitou výpočtového modelu, který se pro kvantifikaci řešené úlohy zmíněnou 
metodou použije. 
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Hygienické limity 

Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů, 
či na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
 

Výtah z Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

§ 11 
 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných 

venkovních prostorech  
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve 
venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s 
hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na 
sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu 
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a 
dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T 
stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 

(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z 
lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a 
při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 
LAeq,T podle odstavce 1. 

(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C 
LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní 
době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční 
době pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h). 

(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného 
prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk 
se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační 
charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB. 

(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického 
impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se 
rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným 
v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje 
na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB. 

(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 
LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle 
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s 
se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin 
vypočten způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 
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Důsledky pro řešení studie  
Z dikce Nařízení vlády vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny 
akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných 
a ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k rekreaci, sportu, 
léčení, zájmové a jiné činnosti. K výpočtovým bodům nelze uplatnit žádnou korekci, 
platí tedy základní hygienický limit pro denní dobu, protože v noční době nebude sklad 
LPH v provozu. 
 



 Letiště Pardubice – sklad LPH  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

 

 84 

 
 
  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N ) 
 
                                      LAeq (dB)                 
  Č.  výška     Souřadnice    doprava průmysl celkem  předch.  měření  
  1     3.0    215.8;  510.1            35.0    35.0            
  1     6.0    215.8;  510.1            35.0    35.0            
  2     3.0    235.7;  515.5            34.7    34.7            
  2     6.0    235.7;  515.5            34.6    34.6            
  3     3.0    244.7;  509.6            33.2    33.2            
  3     6.0    244.7;  509.6            33.2    33.2            
  4     3.0    220.0;  505.4            33.6    33.6            
  5     3.0    231.5;  484.0            35.7    35.7            
  6     3.0    249.8;  483.1            34.7    34.7            
  7     3.0    271.8;  481.9            34.2    34.2            
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Vliv hluku z provozu záměru na zdraví obyvatelstva při souběhu provozu 2 čerpadel 
lze u nejbližších objektů obytné zástavby hodnotit v denní době jako málo významný. 
Vypočtené LAeq jsou hluboko pod hygienickým limitem pro denní dobu. V noční době 
sklad PHM nebude provozován. 
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Bilance dopravních nároků na dovoz požadovaného množství LPH je uvedena 
v tabulce: 

Surovina      Roční objem  m3/rok ) Přepravované množství (m3/autocisternu) Počet jízd/rok 
Letecký petrolej JET A1           3 000  30 100 
Letecký benzin AVGAS                90  10 9 
Benzin NATURAL 95                30  3 10 

Z uvedených bilancí vyplývá, že vyvolané pohyby TNA nemohou způsobit změnu 
akustické situace na veřejných komunikacích, protože jak  je z bilance zřejmé, provoz 
skladu LPH vyvolá cca 240 pohybů TNA/rok, tj. cca 1 pohyb v pracovní dny. 
Počet pohybů cisteren v rámci zásobování letadel LPH zůstává nezměněn jako 
v současném stavu. 
Znečištění vody a půdy 

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půdy a vody lze 
vliv záměru označit prakticky za nulový. Veškeré nakládání s LPH bude prováděno na 
přestřešené, zpevněné ploše a případné úkapy budou svedeny do bezodtokové 
havarijní jímky. Srážkové vody z komunikací budou vedeny přes odlučovač ropných 
látek. Jak vyplývá ze závěrů „Hodnocení rizik při havarijním stavu na podzemní a 
povrchové vody“, které je uvedeno v příloze oznámení, ani při totální destrukci skladu 
a úniku ropných látek nelze předpokládat kontaminaci povrchových a podzemních vod. 
Při této extrémní havárii může dojít pouze k lokální kontaminaci nesaturované zóny 
uvnitř areálu letiště.          
Používání chemických látek a přípravků 

Při provozu skladu bude nakládáno  s LPH – leteckým petrolejem, benzinem AVGAS a 
benzinem NATURAL. Pro všechny tyto látky jsou v příloze oznámení uvedeny 
bezpečnostní listy. Provozovatel bude při nakládání s těmito látkami postupovat 
v souladu s údaji uvedenými v bezpečnostních listech jednotlivých výrobků a platnou 
legislativou.   
Havarijní stavy 
Problematika hodnocení havarijních stavů je podrobně uvedena v kapitole B.III.5. 
oznámení. Jako podklad pro toto hodnocení byly vypracovány odborné posudky:  
Ø Hodnocení rizik při havarijním stavu na podzemní a povrchové vody 
Ø Analýza rizik skladu LPH – East Bohemian Airport a.s. 

Na základě provedených analýz lze konstatovat, že případné vlivy havárií skladu LPH 
(únik ropných látek, požár) budou mít pouze lokální charakter uvnitř areálu letiště a 
neovlivní významným způsobem zdraví obyvatelstva v nejbližších objektech obytné 
zástavby.   
Prevence závažných havárií 

Výpočtem dle přílohy č.1 zákona č. 59/2006 Sb. bylo zjištěno, že sklad LPH nespadá 
do kategorie „A“ ani „B“ definovaných zákonem.  V rámci žádosti o stavební povolení 
předloží oznamovatel na KÚ Pardubického kraje protokol o nezařazení skladu LPH do 
systému prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo –zdravotní rizika 

V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální 
zdroj zdravotních rizik pro obyvatele v  okolí považovat  znečišťující látky emitované do 
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ovzduší – v tomto případě zejména VOC.  Vzhledem k  vyhodnocení velikosti a 
významnosti vlivů záměru na imisní situaci a vzhledem k rozsahu oznámení dle přílohy 
č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění není v rámci 
tohoto záměru nezbytné provádět vyhodnocení zdravotních rizik souvisejících se 
záměrem, protože posuzovaný záměr nevnáší do území takové impakty, které by 
z hlediska zdravotních rizik výrazněji měnily stávající situaci v zájmovém území.  

Sociální  a  ekonomické  důsledky  

Záměr nemá pozitivní ani negativní sociální a ekonomické důsledky.  

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 

Vzhledem k situování skladu LPH v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a 
minimálnímu rozsahu stavebních prací se nepředpokládá významné negativní 
ovlivnění obyvatelstva.    
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 

Případné jiné  negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení  vlivů na 
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou ve fázi výstavby 
očekávány. 
Narušení faktorů pohody 

Realizace hodnoceného záměru a následný provoz záměru je situován v místě, který 
se nachází  v akceptovatelné vzdálenosti od souvislé obytné zástavby. Lze proto 
konstatovat,  že během výstavby ani provozu nebudou faktory pohody  významněji 
narušeny. 
 
 
D.1.2. Vlivy na ovzduší 
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na ovzduší je řešeno v rozptylové 
studii, která je přílohou 6  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. 
Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků VOC k imisní zátěži 
souvisejících s uvažovanou výstavbou nového skladu LPH v areálu civilní části letiště 
Pardubice, provozovaného společností East Bohemian Airport a.s. 
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  z hlediska emisí spojených 
s manipulací v LPH. 

ü VARIANTA 2 – příspěvek záměru 
Tato varianta hodnotí vlivy nového skladu LPH v civilní části letiště Pardubice. 
 

ü VARIANTA 3 – cílový stav 
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Tato varianta hodnotí celkové příspěvky k imisní koncentraci VOC spojené 
s manipulací s LPH v celém areálu letiště Pardubice (část AČR i civilní část).  

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.  
V následující části jsou sumarizovány jednotlivé zdroje znečišťování ovzduší pro 
jednotlivé varianty výpočtu. 

VARIANTA 1 – stávající stav 
Zdroje AČR 
Emise VOC ze skladování leteckého petroleje: 

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 VOC za rok 2006 byl 3,576 kg.  
Emise VOC ze skladování benzinu NATURAL 95 a motorové nafty:    

Dále bylo v areálu letiště spotřebováno cca 128 m3 benzinu NATURAL a cca 730 m3 
motorové nafty. Za použití emisních faktorů dle přílohy č.2 (bod 15) vyhlášky č. 
205/2009 Sb. byly vyčísleny hmotnostní toky VOC ve výši 70 kg/rok pro benzin 
NATURAL a 121 kg/rok pro motorovou naftu.  
Emise VOC z čerpání leteckého petroleje: 

Při čerpání leteckého petroleje do letadel lze za použití emisních faktorů dle přílohy č.2 
(bod 14) vyhlášky č. 205/2009 Sb., předpokládat následující hmotnostní tok emisí 
VOC: 
5960,5 x 0,020 = 120 kg VOC/rok 
Emise VOC z čerpání benzinu NATURAL 95:    

Při čerpání benzinu NATURAL lze za použití emisních faktorů dle přílohy č.2 (bod 14) 
vyhlášky č. 205/2009 Sb., předpokládat následující hmotnostní tok emisí VOC: 
30 x 1,40 = 42 kg VOC/rok 
Emise VOC z čerpání motorové nafty:    

Při čerpání motorové nafty lze za použití emisních faktorů dle přílohy č.2 (bod 14) 
vyhlášky č. 205/2009 Sb., předpokládat následující hmotnostní tok emisí VOC: 
730 x 0.02 = 17 kg VOC/rok 
EBA 
Emise VOC z čerpání leteckého petroleje: 

Průměrná spotřeba leteckého petroleje byla cca 2 400 m3/rok. Při čerpání leteckého 
petroleje do letadel lze za použití emisních faktorů dle přílohy č.2 (bod 14) vyhlášky č. 
205/2009 Sb., předpokládat následující hmotnostní tok emisí VOC: 
2400 x 0,020 = 48 kg VOC/rok    
Při předpokládaném výkonu čerpadla 500 l/min bude plnění probíhat cca 100 hod/rok.   
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Emise VOC z čerpání benzinu AVGAS:    

Při čerpání leteckého benzinu AVGAS do letadel lze za použití emisních faktorů dle 
přílohy č.2 (bod 14) vyhlášky č. 205/2009 Sb., předpokládat následující hmotnostní tok 
emisí VOC: 
90 x 1,40 = 126 kg VOC/rok 
Při předpokládaném výkonu čerpadla 200 l/min bude plnění probíhat cca 7,5 hod/rok.   
Emise VOC z čerpání benzinu NATURAL 95:    

Při čerpání benzinu NATURAL do letadel lze za použití emisních faktorů dle přílohy č.2 
(bod 14) vyhlášky č. 205/2009 Sb., předpokládat následující hmotnostní tok emisí 
VOC: 
30 x 1,40 = 42 kg VOC/rok 
Při předpokládaném výkonu čerpadla 200 l/min bude plnění probíhat cca 2,5 hod/rok.   
 
VARIANTA 2 – příspěvek záměru 
Jako příspěvek záměru jsou uvažovány hmotnostní toky emisí ze skladování LPH. 
Plnění LPH do civilních letadel se provádí již nyní a je zahrnuto ve variantě 1. 
Emise VOC ze skladování benzinu AVGAS:    

Při skladování leteckého benzinu AVGAS lze za použití emisních faktorů dle přílohy 
č.2 (bod 15) vyhlášky č. 205/2009 Sb., předpokládat následující hmotnostní tok emisí 
VOC: 
90 x 0,71 x 0,73 = 46,7 kg VOC/rok 
Množství vzduchu vytlačované do ovzduší je prakticky nulové (zpětné vedení par mezi 
autocisternami a zásobníky). Jedná se o roční emise spojené s „dýcháním“ benzinu 
v nádržích. Vypočtená hodnota je významně na straně bezpečnosti výpočtu.  
Emise VOC ze skladování benzinu NATURAL 95:    

Při skladování benzinu NATURAL lze za použití emisních faktorů dle přílohy č.2 (bod 
15) vyhlášky č. 205/2009 Sb., předpokládat následující hmotnostní tok emisí VOC: 
30 x 0,75 x 0,73 = 16,4 kg VOC/rok 
Množství vzduchu vytlačované do ovzduší je prakticky nulové (zpětné vedení par mezi 
autocisternami a zásobníkem). Jedná se o roční emise spojené s „dýcháním“ benzinu 
v nádrži. Vypočtená hodnota je významně na straně bezpečnosti výpočtu. 
Emise VOC ze skladování leteckého petroleje: 

Při skladování leteckého petroleje lze za použití emisních faktorů dle přílohy č.2 (bod 
15) vyhlášky č. 205/2009 Sb., předpokládat následující hmotnostní tok emisí VOC: 
3000 x 0,80 x 0,200 = 480 kg VOC/rok    
Množství vzduchu vytlačované z nádrží do ovzduší je rovno ročnímu obratu leteckého 
petroleje 3 000 m3/rok, doba provozu 50 hod/rok. Dále EF zahrnuje i roční emise 
spojené s „dýcháním“ petroleje v nádržích.  
Pozn.: 

vzhledem k nenavyšování kapacity letiště je uvedený objem  na straně bezpečnosti výpočtu a 
je stanoven nad průměrem spotřeby na  základě ročních spotřeb JET A1 za poslední 3 roky 
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Souřadnice jednotlivých zdrojů a jejich zobrazení v mapových podkladech je uvedeno 
v rozptylové studii. 

VARIANTA 3 – cílový stav 
Ve variantě 3 jsou zohledněny jak stávající, tak i nové zdroje znečišťování ovzduší. 
Jedná se o sumarizaci zdrojů uvedených ve variantách 1 a 2.  

Výsledky výpočtu imisních koncentrací 
Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících 
s uvažovaným provozem skladu. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl 
proveden s využitím programu SYMOS 97, verze 2006, a to pro VOC. 
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  z hlediska emisí spojených 
s manipulací v LPH. 

ü VARIANTA 2 – příspěvek záměru 
Tato varianta hodnotí vlivy nového skladu LPH v civilní části Letiště Pardubice. 

ü VARIANTA 3 – cílový stav 
Tato varianta hodnotí celkové příspěvky k imisní koncentraci VOC spojené 
s manipulací s LPH v celém areálu Letiště Pardubice (část AČR i civilní část).  

V rámci uvedených variant byl proveden výpočet ve vztahu k ročnímu aritmetickému 
průměru VOC. Příspěvky k hodinovému aritmetickému průměru byly modelově 
spočítány pro body mimo výpočtovou síť s tím, že je lze považovat ze orientační  a 
současně představují i nejhorší variantu, která teoreticky nemůže nastat, protože 
vypočtené koncentrace představují nepravděpodobný souběh všech uvažovaných 
zdrojů emitujících VOC.   
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 2003 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 
a nejvyšší vypočtené koncentrace VOC (v µg.m-3) : 

Výpočtová síť Body mimo síť 
Varianta Charakteristika min max min max 

VOC Aritmetický průměr 1 rok 0,002039 1,938785 0,003685 0,056726 Varianta 
1 VOC Aritmetický průměr 1 hod  10,132634 267,022020 

VOC Aritmetický průměr 1 rok 0,002310 0,668025 0,003379 0,157330 Varianta 
2 VOC Aritmetický průměr 1 hod  0,405137 10,054762 

VOC Aritmetický průměr 1 rok 0,004974 2,141823 0,008120 0,216819 Varianta 
3 VOC Aritmetický průměr 1 hod  11,454376 293,861052 
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Vyhodnocení příspěvků VOC k imisní zátěži zájmového území 

Pro VOC přepočtené na organický uhlík  není stávající platnou legislativou v oblasti 
ochrany ovzduší stanoven imisní limit.  Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o emise 
lehkých uhlovodíků, jak je patrné z bezpečnostních listů skladovaných produktů, nelze 
vypočtené příspěvky k imisní zátěži považovat za problematické. 
Obecně tak lze konstatovat, že vypočtené příspěvky k imisní zátěži se ve všech 
řešených variantách  pohybují na přijatelně nízké úrovni a neměly by výrazně imisní 
zátěž zájmového území ovlivňovat. 
Z hlediska vlivů provozu záměru na ovzduší doporučuje zpracovatelský tým oznámení 
následující opatření: 

• v rámci zkušebního provozu bude provedeno autorizované měření emisí. Rozsah měření bude 
v předstihu konzultován s ČIŽP – OI Hradec Králové 

• při stáčení benzinu AVGAS a NATURAL do zásobníků skladu a při výdeji těchto benzinů ze 
skladu do letištních autocisteren bude používáno zařízení pro rekuperaci par 

 

D.1.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vliv na charakter odvodnění oblasti a změnu hydrologických charakteristik 
Stávající stav 

Území v prostoru výstavby skladu LPH tvoří v současné době zeleň s menšími 
zpevněnými plochami a drobnými stavbami a není odkanalizováno. Srážkové vody 
zasakují do terénu a odtékají přirozenou cestou do vodoteče Bylanka.   
Cílový stav 

Na základě jednání projektanta se správcem povodí Bylanky a správcem kanalizační 
sítě byly 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.   

Veškeré srážkové vody z nově budovaných zastavěných a zpevněných ploch budou 
odváděny novou kanalizační přípojkou do vodoteče Bylanka. Aby nedocházelo 
k navýšení odtoku do Bylanky je tato kanalizace vedena přes retenční nádrž o objemu 
148 m3, ve které se značnou rezervou dojde k akumulaci srážkových vod v období 
přívalových dešťů. Srážkové vody ze zpevněných otevřených ploch jsou do této 
kanalizace napojeny přes odlučovač se sorpční částí.    
Splaškové odpadní vody z provozního objektu SO 10 budou odváděny novou 
kanalizační přípojkou do kanalizace v ulici Žižkova. Předpokládaný roční objem 
splaškových vod je nevýznamný – cca 168 m3/rok. Napojení kanalizační přípojky do 
veřejného kanalizačního sběrače bude řešeno přes přečerpávací stanici. Dimenze 
kanalizační přípojky je navržena tak, že vytváří dostatečnou rezervu pro případný další 
rozvoj civilní části letiště v této oblasti.   
Provoz skladu LPH neovlivní kanalizaci v ulici Pražská, do této kanalizace nebudou ze 
skladu LPH vypouštěny žádné odpadní vody. 
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Problematika záplavového území 

Na základě vyjádření Povodí Labe, s.p. ze dne 4.12.2007 (č.j.PVZ/07/39497/Ma/0) 
jsou v rámci hodnoceného záměru řešena i protipovodňová opatření. 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. 
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 v dalším stupni projektové přípravy. 

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 nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality podzemních 
nebo povrchových 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 
• 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 

• 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 
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Provoz 
Srážkové  vody  

Jak již bylo uvedeno, veškeré srážkové vody, které mohou být potenciálně 
kontaminované nepolárními extrahovatelnými látkami (NEL) budou do dešťové 
kanalizace vedeny přes odlučovač ropných látek se sorpční částí. U těchto odlučovačů 
garantuje výrobce maximální obsah NEL na výstupu z odlučovače hodnotou 0,2 mg/l, 
odlučovač bude zabezpečen proti vyplavení.  
Případné drobné úkapy nebo havarijní úniky LPH při stáčení, skladování nebo výdeji 
LPH do letištních autocisteren z ploch SO 11 jsou odváděny samospádem a žlábky do 
bezodtokové havarijní nádrže o obejmu 50 m3. 
Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení: 
• vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou vedeny 

přes odlučovač ropných látek, který  bude zabezpečen proti vyplavení, maximální 
koncentrace NEL na výstupu z odlučovače ropných látek bude 0,2 mg/l 

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

• Pro akumulaci ropných úniků ze skladu LPH bude osazena společná bezodtoková, 
nepropustná, havarijní jímka o objemu cca 50 m3 

Splaškové vody  

Do kanalizace splaškových vod budou odváděny pouze odpadní vody ze sociálního 
zázemí pracovníků skladu, které budou bez problémů splňovat závazné ukazatele 
znečištění, stanovené Kanalizačním řádem města Pardubice.  

Technologické odpadní vody 

Technologické odpadní vody při provozu skladu LPH nevznikají. Kapalina z odkalování 
skladovacích nádrží LPH bude akumulována v samostatné nádrži a bude s ní 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech- viz další části oznámení. 

Ochrana povrchových a podzemních vod 

Zabezpečení provozu skladu LPH proti běžným drobným únikům bylo uvedeno 
v předchozích částech této kapitoly.  
Podrobné hodnocení vlivů havarijních úniků LPH, včetně totální destrukce skladu je 
uvedeno v příloze oznámení „Hodnocení rizik při havarijním stavu na podzemní a 
povrchové vody“. Zpracovatelem tohoto materiálu je firma EKOMONITOR Chrudim. 
Jak je z tohoto hodnocení zřejmé, úniky do objemu 50 m3 jsou řešeny záchytem 
v havarijní jímce. Při větších únicích (destrukce jedné nádrže na letecký petrolej, nebo 
totální destrukce skladu LPH) dojde k vylití části LPH mimo zpevněnou plochu skladu. 
Tato kapalina bude v převážné míře odváděna navazující komunikací do odlučovače 
ropných látek a po jeho naplnění do retenční nádrže. Část kapaliny může zasakovat 
do okolního terénu do nesaturované zóny. Na základě provedeného 
hydrogeologického průzkumu a archivních údajů však nelze předpokládat, že by 
mohlo dojít ke kontaminaci podzemních vod. Kontaminovaná zemina bude sanována 
standardním postupem. Rovněž tak lze vyloučit přímý odtok LPH do vodoteče 
Bylanka.     
Shromažďování odpadů kategorie „nebezpečný odpad“ bude prováděno v EKO 
kontejneru v objektu SO 14. Tyto odpady budou ukládány do vhodných nádob tak, aby 
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nemohlo dojít k únikům nebezpečných látek. Kontejner je vybaven záchytnou vanou.    
Dle názoru zpracovatelského týmu oznámení, 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 další doporučení. 
 
 
D.1.4. Vlivy na půdu 
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy 

Realizace hodnoceného záměru nevyžaduje trvalý ani dočasný zábor ZPF nebo 
PUPFL. Jedná se o nulový vliv. 

Znečištění půdy 

V etapě výstavby nelze vyloučit určité 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.  

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 prováděno pouze 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 
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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 odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence 

• v rámci stavby bude veden o výkopové zemině a případné stavební suti deník, jehož součástí 
budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených 
vyhláškou č. 294/2005 pro stavební suť, respektive dle zákona č. 156/1998 Sb. v platném 
znění pro výkopové zeminy ; o způsobu využití výkopové zeminy 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.  
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 dostatek vhodných a 
označených nádob. Pro dočasné skladování (shromažďování) odpadů kategorie 
„nebezpečný odpad“ bude k dispozici EKO kontejner v objektu SO 14. Směs vody a 
LPH z odkalení bude odvážena přímo z provozního zásobníku. Obdobně veškeré 
odpady z odlučovače ropných látek budou odváženy přímo z odlučovače.   
Před zahájením zkušebního provozu požádá provozovatel o souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady. Bude vypracován provozní řád skladu nebezpečných dopadů 
a tento řád bude předložen dotčeným orgánům státní správy ke schválení.   
• Před zahájením zkušebního provozu předloží oznamovatel na příslušný úřad žádost o 

udělení souhlasu k nakládání s odpady kategorie „nebezpečný odpad“ 

• Před zahájením zkušebního provozu bude vypracován „Provozní řád skladu nebezpečných 
odpadů“ 

 
 
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 do SZ  části areálu pardubického letiště, většinově na 
plochách neudržovaných bylinotravních vysokostébelných lad a prvků neudržovaných 
porostů dřevin, místně se zpevněnými plochami; určujícím biotopem kromě 
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bylinotravních vysokostébelných lad jsou ruderální vegetací a nálety dřevin porostlé 
antropogenní navážky obvodu bývalé střelnice.  
V kontaktu se zájmovým územím záměru nejsou plochy labské nivy a labských ramen 
jako nejhodnotnější části příměstské krajiny kolem Pardubic.  
Záměr v zásadě bude vyžadovat kácení mimolesních porostů dřevin (viz subkapitola 
5.1) ve spojení s vlivy na faunu, významnější vlivy na floru a krajinu s ohledem na 
polohu jednotlivých navrhovaných objektů  skladu LPH  posuzovaný záměr 
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 jen náletové  topoly černé, nacházející se v rámci 
porostů na navážkách jako silně ohroženého taxonu dle červeného seznamu české 
květeny, ohrožení  populace pomněnky řídkokvěté  jako druhu ohroženého podle 
červeného seznamu při SV okraji  zájmového území lze pokládat za nevýznamné.  
Záměr znamená plošné skrývky v zájmovém území areálu skladu LPH, v rámci 
skrývek dojde k plošné likvidaci vegetačního krytu.  Vlivy posuzovaného záměru na 
floru je tudíž možno pokládat za  nepříznivé, v kontextu dotčení druhové skladby 
polabské flory za nevýznamné. V tomto kontextu nejsou potřebná žádná  specifická 
doporučení. 

Vlivy na prvky dřevin  rostoucí mimo les  

Záměr představuje patrné nároky na zásahy do mimolesních porostů dřevin. 
S ohledem na okolnost, že zájmové území záměr LPH představuje celoplošné terénní 
změny, nelze v obvodu půdorysu stavby a interního bezpečnostního vizuálního 
ochranného pásma 3 m od okraje vnějších stavebních objektů skladu stavby ponechat 
žádný dřevinný prvek. 
Jde především o likvidace navážky v západní části zájmového území, JV od mostu 
přes Bylanku, a to včetně celoplošné likvidace převážně náletových porostů (cca 100 
ex., javor jasanolistý, třešeň, ořešák, jabloně, duby letní,  topol černý, jasan ztepilý aj.  
vrby bílé a v. jívy;  vliv nepříznivý, s ohledem na charakter porostů méně významný. 
Dále jsou dotčeny i západní okraje liniových až pásových porostů dřevin s převahou 
javorů jasanoolistých východně od navážky. Zásah do cca 30 ex. javorů, třešní,  
jabloní, dubů. S ohledem na krajinotvorný význam vliv nepříznivý, patrný.  
Poněvadž je nutno zatím výše uvedený výčet předpokládaných interakcí pokládat za 
předběžný, je nutno po detailním zaměření zájmového území výstavby aktualizovat 
dendrologický průzkum.  
Záměrem jako takovým ve vztahu k umístění plochy areálu skladu LPH by neměly být 
přímo ohroženy porosty kolem Bylanky. Poněvadž ale je navrhováno, aby splašková 
kanalizace byla řešena protlakem pod Bylankou  (z čerpací stanice je dle verze DÚR 
veden kanalizační výtlak pod Bylankou do prostoru Žižkovy ulice, kde se napojí do 
stávající koncové šachty jednotné kanalizace), nelze vyloučit dílčí zásah do 
pravobřežního porostu a v místě startovací jámy pro řešení protlaku. Vlivy nepříznivé, 
patrné, nutno řešit v prolukách porostu nebo s ohledem na kvalitnější jedince včetně 
ochrany kořenového systému. 
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Na základě výše uvedeného rozboru je nutno doporučit následující podmínky a 
zásady: 
• důsledně zajistit ochranu pravobřežního doprovodného porostu podél Bylanky severně a SV 

od zájmového území záměru, při řešení splaškové kanalizace umístit startovací jámu pro 
protlak pod Bylankou mimo hodnotné časti porostu s využitím proluk a nekvalitních 
segmentů  

• v dalším stupni projektové dokumentace aktualizovat dendrologický průzkum pro vlastní 
zájmové území výstavby skladu LPH po upřesnění prostorových parametrů zájmového území 
s tím, že v dalším stupni projektové dokumentace bude dokladován jen minimální 
odůvodněný  rozsah  zásahů do porostů dřevin na základě prověření všech možností změny 
prostorové a logistické struktury záměru, a to 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 skladu LPH, 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 rámci dalšího stupně projektové dokumentace řešit komplexní funkční náhradu za kácené 
porosty dřevin v SZ části 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 s plošnými  skrývkami v tomto prostoru. 
a) skrývkami může být negativně dotčena populace ještěrky obecné a čmeláků 

v prostorech vysychavých stanovišť svahů v dřevinami neporostlých enklávách 
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 může být mírně nepříznivě ovlivněna populace silně ohroženého 
druhu žluva hajní zásahem do biotopu (v zájmovém území přímo nehnízdí) 
případným (i když dle předaných podkladů málo pravděpodobným)  zásahem do 
porostu podél pravého břehu Bylanky jako hnízdního a migračního biotopu druhu. 
Zcela nežádoucí je jakýkoli zásah do porostů dřevin v době vegetace (reprodukční 
období). 

c) Dalším možným vlivem na populace zvláště chráněných druhů živočichů je 
možnost likvidace hnízdního prostředí a vhodného biotopu pro další druhy pěvců, 
vyhledávajících náletové a křovinné porosty v zájmovém území, zejména pokud by 
zásahy do porostů dřevin probíhaly rovněž v reprodukčním období.  

d) Realizací záměru přijde silně ohrožený krahujec obecný o část loveckého revíru 
v křovinách a náletech (vazba i na okolí toku Bylanky); dojde tak k částečné redukci 
potravní nabídky pro tento druh v zájmovém území, hnízdní biotop dotčen není. 

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. Jde i o kontext řešení 
zpevněné plochy ve vztahu k zabránění vniku jedinců na plochu.  Vhodné je před 
zahájením stavby provést průzkum na výskyt druhu v území a řešit případné 
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transfery, případně řešit i vnější obrubník k zabránění vstupu jedinců na plochu 
zpevnění. 

Další potenciální vlivy na faunu lze spíše soustředit do následujících aspektů:  
o za důležitý faktor pro přežívání populací ptáků je nutno pokládat především míru 

zásahu do mimolesních porostů dřevin jako hnízdiště řady druhů, včetně některých 
zvláště chráněných (žluva hajní, případně slavík). 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  subkapitoly 5.1. 

o hnízdění některých pěvců na zemi (skřivan, strnad), skrývkami pro uvolnění 
prostoru pro výstavbu areálu skladu LPH. Může dojít  k zásahu do reprodukčních 
ploch a k dočasnému  snížení hustoty populací, významnější negativní ohrožení 
ptáků není předpokládáno, neboť cenné druhy ptáků jsou vázány na okraje letiště a 
nebudou záměrem dotčeny. 

o budou negativně na celé ploše skrývky dotčeny místní populace drobných 
hlodavců a epigeického hmyzu  

o další faktor, který může negativně ovlivňovat populace živočichů,  je provoz vozidel 
po nových zpevněných plochách ve sledovaném území. Jedná se především o 
jedince ropuchy obecné, kteří mohou používat tyto plochy k nočnímu lovu hmyzu. 
Proto lze doporučit, aby nově budované zpevněné plochy (živičné, nebo betonové) 
byly navýšeny nad okolní terén cca o 10cm (přechod k okolnímu terénu je nutný 
jednorázový a stupňovitý - schod). Pro obojživelníky z okolí bude sloužit jako 
zábrana, zatímco při pohybu po zpevněných plochách dojde dříve nebo později 
k seskočení obojživelníka do okolního terénu. Takto budou plochy resp. 
obojživelníci v maximální možné míře chráněni před projíždějící technikou letiště.   

Na základě výše uvedeného rozboru z hlediska ochrany populací fauny je nutno 
respektovat další obecné zásady: 
• skrývky pro přípravu plochy 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 

• řešit navýšení zpevněných ploch nad okolní terén technickou zábranou (nízkým obrubníkem) 
o cca 10 cm –z vnější strany jako zábrany, z vnitřní strany jako schod 

• před zahájením fáze výstavby zajistit průzkum na výskyt ještěrky obecné a ropuchy obecně a 
řešit případné transfery nalezených jedinců do prostorů mimo zájmové území výstavby 

• v rámci konečných úprav řešeného území vytvořit i vysychavé biotopy, případně použít 
v okrajových částech záměru drátokamenné gabiony 

 
 
Vlivy na  významné krajinné prvky 

S ohledem na polohu VKP „ze zákona“ i registrovaných není přímá interakce 
předpokládána.  
Vyústění čistých dešťových vod je navrženo do Bylanky (z retenční nádrže RN1), 
takže může být jen okrajově dotčen pravý břeh průtočného profilu výústním objektem. 
V tomtéž profilu a toutéž cestou je navrženo vyústění již vyčištěných dešťových vod 
z plochy komunikací a manipulačních ploch (přes odlučovač ropných látek se 
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sorpčním filtrem, předpoklad vybavení automatickým plovákovým uzávěrem proti 
vyplavení ropných látek), takže v případě havarijních stavů nelze zcela vyloučit 
kontaminaci toku. 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. V daném kontextu platí všechna opaření 
k ochraně kvality vod a výstupy pro zpracování havarijního plánu. 

Vlivy na prvky ÚSES 

Poloha zájmového území pro realizaci skladu LPH 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 realizací areálu. Biokoridor však je trasován pouze podél levého břehu, 
ačkoli těžiště ekologicko-stabilizační funkce skladebného prvku je dáno především 
přítomností pravobřežních doprovodných porostů  toku. V daném kontextu stoupá 
význam doporučení ve smyslu ochrany pravobřežního doprovodného porostu. 

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 0534052 Dolní 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 eremita) Na 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.  
Výstavbou areálu na předmětné lokalitě nelze očekávat jakýkoli ani zprostředkovaný 
vliv  na nejbližší lokality soustavy NATURA 2000. 
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 skladu LPH pokládat za mírně 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 
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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 jižně od 
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 nenachází, niva byla zrušena technickou úpravou Bylanky a postupnou 
výstavbou letištního areálu (včetně terénních úprav), záměr neznamená žádný 
zásah do profilu vodoteče.  

3.  Kulturní dominanty krajiny nejsou záměrem pohledově v zásadě ovlivněny, 
v určujícím vizuálně vnímatelném krajinném prostoru od jihu až jihovýchodu se totiž 
prakticky neprojevují. Záměr nepředstavuje výstavbu žádné výškové či hmotové 
dominanty, světlá výška objektu nepřesahuje cca 5 m, tedy ani výšku okolních 
porostů (pozitivní vliv porostů u Bylanky)Výstavba výškově či hmotově nemůže 
ovlivnit ani působení památkově chráněných objektů kostelů v Mikulovicích a 
Třebosicích. 

4.  Harmonické měřítko v krajině – rozměry a celková plocha areálu skladu LPH v jeho 
konečné podobě jsou objekty středního a  menšího měřítka, v pohledově nepříliš 
otevřené poloze. Halový objekt skladu nepředstavuje významněji dominující stavbu.  

5.  Harmonické vztahy v krajině - vazba na to, zda: 
Ø 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 areál  letiště.   

Ø 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.  

Na základě výše uvedeného rozboru  doporučuje zpracovatelský tým Oznámení 
uplatnit ke snížení nepříznivosti vlivu především následující opatření: 
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• v  prováděcí projektové dokumentaci potvrdit spíše střízlivé barevné řešení exteriéru, které 
opticky sníží působení objektu skladu s tím, že je nutno vyloučit použití reflexních materiálů 
v exteriérech, s výjimkou funkčně nezastupitelných prosklených ploch 

• v  prováděcí projektové dokumentaci (nejdéle pro stavební povolení) vypracovat komplexní 
projekt sadových úprav, který bude vycházet zejména z následujících zásad: 
o těžiště realizovat podél severní strany areálu k Bylance a podél východní až JV strany areálu, 

kombinovanou liniovou,  případně pásovou výsadbou stromů a keřů stanovištně odpovídajících 
druhů dřevin s minimálním podílem 40% vysokých dřevin, ve vazbě na zajištění bezpečnostních 
nároků na ochranu areálu skladu LPH; lokálně uplatnit i skupinové dosadby a výsadby 

o realizovat ucelené plochy sadových úprav  s respektováním rozhledových parametrů na 
přístupových komunikacích a ochranných pásem podzemních inženýrských sítí 

o použít zapěstované jedince stanovištně odpovídajících druhů dřevin, zejména na plochách 
sadových úprav  podél hranic areálu 

o 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.   
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.20/1987 Sb. o státní památkové péči a zákona č 
242/1992  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 vodu a vodní hospodářství a 
obecná rizika související se skladováním LPH. V tomto smyslu byly zpracovány 
příslušné studie, které jsou přílohami 4 a 5 předkládaného oznámení a jejichž výstupy 
jsou zapracovány do podmínek, které by měly být respektovány v rámci další 
projektové přípravy záměru. 
Záměr nepředstavuje 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 této kapitole jsou sumarizovány  opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a zdraví 
obyvatelstva. Tato doporučení by měla být zohledněna v dalších fází přípravných 
prací, při realizaci stavby a provozu záměru:  
Fáze přípravy: 
• havarijní jímka skladu LPH o objemu 50 m3 bude vybavena kontinuálním měřením hladiny 

s automatickou signalizací zvýšení hladiny do dispečinku v SO 10   

• součástí další projektové přípravy záměru bude studie „Sklad LPH letiště Pardubice, 
Hodnocení rizik při havarijním stavu na podzemní a povrchové vody (zakázkové číslo 4307 
09 012), říjen 2009 

• pro sledování vlivu skladu LPH na podzemní vody budou vybudovány dva monitorovací 
vrty. Délku vrtu a jejich situování upřesní firma EKOMONITOR, četnost odběru vzorků a 
rozsah prováděných analýz bude konzultován s příslušným vodohospodářským orgánem 

• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty 
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na mytí 
vozidel 

• při stáčení benzinu AVGAS a NATURAL do zásobníků skladu a při výdeji těchto benzinů ze 
skladu do letištních autocisteren bude používáno zařízení pro rekuperaci par 

• vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou vedeny 
přes odlučovač ropných látek, který  bude zabezpečen proti vyplavení, maximální 
koncentrace NEL na výstupu z odlučovače ropných látek bude 0,2 mg/l 

• pro akumulaci ropných úniků ze skladu LPH bude osazena společná bezodtoková, 
nepropustná, havarijní jímka o objemu cca 50 m3 

• 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 

• v rámci žádosti o stavební povolení předloží oznamovatel na KÚ Pardubického kraje 
protokol o nezařazení skladu LPH do systému prevence závažných havárií dle zákona č. 
59/2006 Sb. 

• v dalším stupni projektové dokumentace aktualizovat dendrologický průzkum pro vlastní 
zájmové území výstavby skladu LPH po upřesnění prostorových parametrů zájmového 
území s tím, že v dalším stupni projektové dokumentace bude dokladován jen minimální 
odůvodněný  rozsah  zásahů do porostů dřevin na základě prověření všech možností 
změny prostorové a logistické struktury záměru, a to 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 skladu LPH, 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 rámci dalšího stupně projektové dokumentace řešit komplexní funkční náhradu za 
kácené porosty dřevin v SZ části areálu letiště 
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• v  prováděcí projektové dokumentaci potvrdit spíše střízlivé barevné řešení exteriéru, které 
opticky sníží působení objektu skladu s tím, že je nutno vyloučit použití reflexních materiálů 
v exteriérech, s výjimkou funkčně nezastupitelných prosklených ploch 

• v  prováděcí projektové dokumentaci (nejdéle pro stavební povolení) vypracovat komplexní 
projekt sadových úprav, který bude vycházet zejména z následujících zásad: 
o těžiště realizovat podél severní strany areálu k Bylance a podél východní až JV strany areálu, 

kombinovanou liniovou,  případně pásovou výsadbou stromů a keřů stanovištně odpovídajících 
druhů dřevin s minimálním podílem 40% vysokých dřevin, ve vazbě na zajištění bezpečnostních 
nároků na ochranu areálu skladu LPH; lokálně uplatnit i skupinové dosadby a výsadby 

o realizovat ucelené plochy sadových úprav  s respektováním rozhledových parametrů na 
přístupových komunikacích a ochranných pásem podzemních inženýrských sítí 

o použít zapěstované jedince stanovištně odpovídajících druhů dřevin, zejména na plochách 
sadových úprav  podél hranic areálu 

o zajištění zásad péče o vysázené dřeviny po dobu minimálně 5ti let od výsadby 

• řešit navýšení zpevněných ploch nad okolní terén technickou zábranou (nízkým obrubníkem) 
o cca 10 cm –z vnější strany jako zábrany, z vnitřní strany jako schod 

• v rámci konečných úprav řešeného území vytvořit i vysychavé biotopy, případně použít 
v okrajových částech záměru drátokamenné gabiony 

 

Fáze výstavby: 
• 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 

• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 
minimalizovány 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

• 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 

• 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 odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence 

• před zahájením fáze výstavby zajistit průzkum na výskyt ještěrky obecné a ropuchy obecně 
a řešit případné transfery nalezených jedinců do prostorů mimo zájmové území výstavby 

 
• důsledně zajistit ochranu pravobřežního doprovodného porostu podél Bylanky severně a 

SV od zájmového území záměru, při řešení splaškové kanalizace umístit startovací jámu 
pro protlak pod Bylankou mimo hodnotné časti porostu s využitím proluk a nekvalitních 
segmentů  

• skrývky pro přípravu plochy 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 
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• v rámci stavby bude veden o výkopové zemině a případné stavební suti deník, jehož 
součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů 
stanovených vyhláškou č. 294/2005 pro stavební suť, respektive dle zákona č. 156/1998 Sb. 
v platném znění pro výkopové zeminy ; o způsobu využití výkopové zeminy 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  

• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude  vypracován a předložen ke schválení 
„Havarijní plán skladu LPH“. Při jeho zpracování respektovat následující doporučení:  
§ nedojde-li k zahoření kompaktní kaluže uniklých LPH, preventivně vždy uzavřít vstup pro 

nepovolané osoby a vozidla v okruhu 100 m kolem skladu LPH 
§ při represivním zásahu HZS bez zahoření vyloučit všechny možné zdroje iniciace v okolí skladu 

LPH či kaluže LPH na volné ploše 
§ při vzniku požáru ve skladu LPH musí být evakuován prostor minimálně v okruhu 40 m kolem 

skladu LPH (zaměstnanci, osoby bez ochranných obleků, nepožární technika) 
§ zpracovat bezpečný postup pro likvidaci kaluží LPH na volné ploše 
§ součástí havarijního plánu bude i stanovení a vyhodnocení bezpečnostních pásem kolem skladu 

LPH 

• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude  vypracován a předložen ke schválení 
„Plán opatření pro případ havárie (havarijní plán)“ zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 
450/2005 Sb. Při jeho zpracování budou kromě jiného respektována opatření k prevenci 
havárie a opatření při vzniku havárie uvedená v Hodnocení rizik firmy EKOMONITOR 

• před zahájením zkušebního provozu bude mít provozovatel skladu LPH uzavřeno smluvní 
zajištění havarijní služby pro provedení sanačního zásahu v nesaturované zóně 

• před zahájením zkušebního provozu předloží oznamovatel na příslušný úřad žádost o 
udělení souhlasu k nakládání s odpady kategorie „nebezpečný odpad“ 

• před zahájením zkušebního provozu bude vypracován „Provozní řád skladu nebezpečných 
odpadů“ 

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

 
Fáze provozu: 
• v rámci zkušebního provozu bude provedeno autorizované měření emisí. Rozsah měření 

bude v předstihu konzultován s ČIŽP – OI Hradec Králové 

• provozní řád odlučovače ropných látek bude obsahovat i požadavky na pravidelnou 
kontrolu a údržbu těchto zařízení 
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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 
Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo 
provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze 2006.  
Seznam použité literatury a podkladů 
1) Letiště Pardubice, sklad LPH. Dokumentace pro územní řízení, pracovní veze. Ing. P. Čiviš, Ing. M. 

David a kol., AGA -Letiště, projektová kancelář, Praha, listopad 2009 
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, 
Černožice nad Labem, srpen 2007. 

5) Odbavovací terminál s parkovacími a zpevněnými plochami. Biologický průzkum. RNDr. Milan 
Macháček a kol., EKOEX JIHLAVA, září 2008  

6) Culek M. (1995, edit.): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 357 str. 
7) Faltysová H., Bárta F. (2002 eds.): Pardubicko. In: Mackovčin P., Sedláček M (eds.): Chráněná 

území ČR, svazek IV. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha 
8) Lokalita pro výstavbu záměru „Odbavovací terminál s parkovacími a zpevněnými plochami“v 

Pardubicích. Zoologické posouzení. RNDr. Jiří Veselý. Čeperka, manuskript září 2008  
9) 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) 

10) Generel místního ÚSES města Pardubice. Ing. Eliška Zimová a kol., Löw & spol. Brno 1993. 
11) Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické stability ČR. 

Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek,  1996 
12) Culek M. (1995, edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 357 str. 
13) Veřejný přístav Pardubice, 1. etapa. Kvalitativní zoologický průzkum, podklad pro Oznámení EIA. 

RNDr. Milan Macháček – EKOEX Jihlava, listopad 2005 
14) Míchal I.. (1999): Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – 

problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189. 
15) 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 

16) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha 
17) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha 
18) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der  Tschechoslowakei. - Studia Geographica,Brno,16:1-

74  
19) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí  ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova, Praha, 

1996 
20) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991 
21) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území  České republiky včetně doprovodných 

meteorologických  dat, ČHMÚ, 1997 
22) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia, Praha. 
23) Chytrý M., Kučera T., Kočí M kol. 2001: Katalog biotopů České republiky. - Interpretační příručka k 

evropským programům NATURA 2000  a SMARGD. - AOPK ČR, Praha. 
24) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):  Klíč ke 

květeně České republiky. - Academia, Praha. 
25) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 

2000). - Příroda, Praha, 18:1-166. 
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26) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 
Praha. 

27) 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) 

28) Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické stability ČR. 
Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek,  1996 

29) Veřejný přístav Pardubice, 1. etapa. Kvalitativní zoologický průzkum, podklad pro Oznámení EIA. 
RNDr. Milan Macháček – EKOEX Jihlava, listopad 2005 

30) Zásady územního rozvoje Pardubického kraje. I. Návrh, II. Odůvodnění návrhu. RNDr. Milan 
Svoboda, ing. arch. Milan Körner, CSc.  a kol., DHV CR, s.r.o., AURS, s.r.o., Praha, srpen 2008 

 
 

 
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 ve vegetačním 
období roku 2008 (květen-říjen) a  roku 2009 (duben – září). Jsou tak postiženy dvě 
vegetační období ve všech podstatných aspektech. 
 
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 navržen jednovariantně.  To znamená, že je posouzena velikost 
a významnost vlivů té aktivity, která je navrhována oznamovatelem a jíž je 
podřizováno projektové řešení záměru.  
 

F. ZÁVĚR 

V rámci předloženého oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 
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 „Letiště Pardubice – sklad LPH“. 
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) bod 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 “, kde příslušným úřadem 
pro zjišťovací řízení je v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje. Současně je 
možné záměr zařadit jako bod 7.4. Zařízení pro skladování ropy nebo ropných 
produktů s kapacitou 5 000 až 100 000 t, avšak pouze jako podlimitní záměr, kde je 
opět příslušným úřadem  Krajský úřad Pardubického kraje.     
Záměr lze charakterizovat následujícími kapacitními údaji: 
Kapacity skladu LPH a předpokládaný roční obrat LPH jsou uvedeny v tabulce: 

Druh LPH Skladovací kapacita (m3) Roční obrat LPH (m3/rok) 
Letecký petrolej JET A-1 100 + 100                3 000 
Letecký benzin AVGAS 100LL 20 + 15                     90 
Letecký benzin NATURAL 95 5                     30 
CELKEM 240                3 120 

Ø Celkový počet pracovníků skladu LPH – 6   
Ø Celková zastavěná plocha skladu LPH – 1 581 m2 
Ø Celková plocha skladu LPH (oplocení) – 9 300 m2 
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. Sklad LPH je navržen v místě bývalé střelnice. 
Záměr představuje výstavbu nového skladu LPH a řeší nejen vlastní skladování LPH 
ale i dovoz, stáčení a následný výdej LPH, včetně provozního objektu. Stavba jako 
celek tak vytváří potřebné zázemí pro komplexní a nezávislý provoz civilního letiště 
Pardubice.  
V současné době je areál civilního letiště Pardubice napojen na inženýrské sítě 
vojenské části letiště Pardubice. V rámci hodnoceného záměru bude provedeno nové, 
samostatné napojení inženýrských sítí letiště Pardubice na veřejné inženýrské sítě 
(vodovod, plynovod, splašková kanalizace, elektrická energie, odvod srážkových vod, 
telefon). Nové přípojky inženýrských sítí budou dimenzovány tak, aby na ně mohly být 
napojeny jak stávající, tak i výhledové objekty civilního letiště Pardubice.    
Z hlediska stavebního řešení je stavba rozdělena do následujících stavebních objektů: 
SO 01   Příprava území 
SO 01.1 Sejmutí humusu 
SO 01.2 Kácení   
SO 02   Demolice 
SO 03  Přeložky vedení VN 
SO 03.1 Přeložky vedení 10 kV v majetku AČR 
SO 04   Neobsazeno  
SO 05   Neobsazeno 
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SO 06   Přeložky sdělovacích kabelů 
SO 10  Provozní objekt 
SO 11   Přístřešky  
SO 11.1 Přístřešek – stání autocisteren 
SO 11.2 Přístřešek – stáčení a výdej LPH 
SO 11.3 Přístřešek – nadzemní nádrže 
SO 12  Neobsazeno  
SO 13  Oplocení 
SO 14  Odpadové hospodářství 
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 přípojka – veřejná část 
SO 22.2 Plynovod areálový 
SO 23  Kanalizace dešťová 
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 27  Osvětlení komunikací 
SO 28  Kabelové rozvody sdělovací 
SO 29  Neobsazeno 
SO 30   Komunikace a zpevněné plochy 
SO 31  Sadovnické úpravy    
SO 32  Neobsazeno       
SO 33  Neobsazeno       
SO 34  Neobsazeno       
SO 35  Protipovodňová opatření         
SO 10 zajišťuje prostory pro administrativní činnost, řízení skladu LPH (velín + 
dispečink), sklady provozu, zázemí směny atd. Dispozice budovy je jednoduchá, jedná 
se o dispoziční trojtakt se střední chodbou a s místnostmi po obvodu. Vstupy do 
objektu navazují úrovňově na komunikace. 
Objekt je jednopodlažní, zděný velikosti cca 11 x 25 m. Je 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 betonových (filigránových) desek s povlakovou krytinou v mírném 
spádu k vnitřním vpustím. Podlahy budou převážně s  nášlapnou vrstvou z keramické 
protiskluzové dlažby event. stěrkové - s ohledem na charakter provozu.  
SO 11 je do stran otevřený objekt, v kterém jsou soustředěny prostory pro provozní 
uložení leteckých pohonných hmot a pro manipulaci při jejich distribuci (předávací 
stanice). Objekt má tři provozní části – ozn. 1) Stání autocisteren, 2) Stáčení a výdej, 
3) Nadzemní nádrže. Dispozice je přizpůsobena provozní potřebě a technologickému 
vybavení. Na filtrační a čerpací stanici pro výdej a stáčení navazují přímo nádrže s 
LPH, stání pro AC je odděleno od zbytku z provozních důvodů příčkou. Světlá výška 
v prostoru s nádržemi resp. v částech kde jsou dómy, bude 5 m (v ose dómů budou do 
střechy osazeny poklopy), další prostory jsou obdobné výšky s ohledem na mobilní 
techniku AC.  
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Objekt, je jednopodlažní přístřešek velikosti cca 24 x 59 m, část s nádržemi je užší. 
Objekt bude mít jednoduchou ocelovou nosnou konstrukci – sloupy a střešní průvlaky 
z válcovaných profilů, střešní vaznice budou plnostěnné nosníky, na kterých bude 
uložena střecha pouze např. z trapézového plechu.   
Všechny manipulační plochy pod zastřešením, vč. ostrůvků budou spádovány směrem 
k plochám s odtokem do havarijní nádrže. Podlahy na stání budou tvořeny vozovkou. 
Vnitřní části podlah budou spádovány směrem k vnitřním vpustím a žlabům, se 
separovaným odtokem (s možnými úkapy). Podlahy budou nepropustné, odolné proti 
ropným látkám.  
Založení objektu resp. sloupů nosné OK, je na základových železobetonových 
patkách, pod dělícími zdmi budou základové pasy, obdobně pod technologickým 
zařízením budou základy. Základová spára bude v nezámrzné hloubce a současně na 
úrovni únosných vrstev zemin. 
Na základě vyjádření Povodí Labe, s.p. ze dne 4.12.2007 (č.j.PVZ/07/39497/Ma/0) byl 
do objektové skladby projektu doplněn 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 (viz SO 30). 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. Podrobné řešení bude zpracováno dle požadavků Povodí Labe v dalším 
stupni. 
Provoz skladu LPH bude zajišťovat 6 zaměstnanců. Předpokládaná roční spotřeba 
vody pro sociální účely bude cca 168 m3/rok. Provoz skladu LPH nemá nároky na 
dodávky technologické vody. Potřebné množství vody bude dodáváno z nově 
budované vodovodní přípojky.  
V rámci hodnoceného záměru je navrženo komplexní řešení, které umožní i přepojení 
ostatních stávajících objektů civilní části letiště na nový vodovod a zároveň bude 
vytvářet i rezervu pro napojení dalšího možného rozvoje civilního letiště. Navrženým 
řešením se tak oddělí stávající společné zásobování vodou objektů civilní a vojenské 
části letiště. Bude vybudován nový úsek veřejného vodovodu  „V1“(SO 21.1) v délce 
138 m, který bude napojen na stávající veřejný vodovodní řad v Pražské ulici a 
ukončen před oplocením na konci veřejně přístupného areálu vodoměrnou šachtou. 
Z tohoto vodovodu budou napojeny nové vodovodní přípojky (SO 21.2), které přes 
vodoměrné šachty nově napojí stávající objekty civilní části letiště. Od vodoměrné 
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šachty na konci veřejného vodovodu pak je navržen nový areálový vodovod (SO 21.3), 
který bude zásobovat vodou sklad LPH. 
LPH budou do skladu dováženy v autocisternách a skladovány v dvouplášťových 
zásobnících. Ze zásobníků budou LPH plněny do letištních autocisteren, ze kterých 
budou ve vyhrazeném prostoru přečerpávány do palivových nádrží letadel.  
Pro napájení nově řešeného skladu LPH bude vybudována nová trafostanice TS1, 
umístěná východně od skladu LPH. Hlavní přípojka z trafostanice TS1 bude ukončena 
v hlavním rozvaděči areálu LPH umístěném v rozvodně silnoproudu v provozním 
objektu SO 10. Trasa kabelu je vedena částečně ve volném terénu, částečně v místě 
plánovaných chodníků. Podchody v místě plánovaných komunikací budou provedeny 
v kabelových chráničkách. Délka trasy je cca 350 m. 
Zdrojem zemního plynu bude stávající VTL RS Popkovice, která se nalézá severně od 
pozemků stavby za vodotečí Bylanka. Zásobování zemním plynem bude zajištěno 
přívodním STL plynovodem DN 110, který bude napojen na STL výstup z této RS. 
Dimenze plynovodu DN 110 je navržena s ohledem na dodávku zemního plynu do 
dalších (výhledových) staveb rozvoje civilní části letiště. V rámci provozu plynové 
kotelny v provozním objektu SO 10 se předpokládá spotřeba zemního plynu ve výši 
cca 6 m3/hod, cca 15 000 m3/rok. 
Z hlediska vlivů na obyvatelstvo lze předpokládat, že etapa výstavby nebude 
představovat významnější narušení faktorů pohody u objektů nejbližší obytné 
zástavby, které se nachází v dostatečné vzdálenosti od místa výstavby v areálu letiště.   
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 
n používání chemických látek  
n havarijní stavy 

které jsou odpovídajícím způsobem popsány v předcházející části oznámení.  
Emise ze spalování malého množství zemního plynu v kotelně jsou zcela nevýznamné 
a zanedbatelné. Obdobně lze hodnotit i emise z liniových zdrojů – doprava LPH do 
skladu, kterou lze charakterizovat cca 1 pohybem nákladního vozidla za pracovní den. 
Vyhodnocení emisí VOC ze skladování a čerpání LPH ve variantách stávající stav, 
příspěvek záměru a celkový cílový stav je podrobně uvedeno v rozptylové studii. 
Na základě vypočtených imisních příspěvků VOC z provozu hodnoceného záměru lze 
konstatovat, že nedojde k významným změnám, které by mohly ovlivnit zdraví 
obyvatelstva v nejbližších objektech obytné zástavby. S rostoucí vzdáleností od zdroje 
tyto koncentrace rychle klesají a jsou zcela nevýznamné.   
Jediným stacionárním zdrojem hluku v době provozu skladu LPH bude provoz 
stáčecích a plnících čerpadel. Jedná se o typová čerpadla, která plní hygienické limity 
hluku. Provoz těchto čerpadel pouze  občasný a krátkodobý, maximálně souběh 2 
čerpadel. Čerpadla budou v provozu pouze v denní době. Vliv hluku z provozu záměru 
na zdraví obyvatelstva v nejbližších objektech obytné zástavby lze hodnotit jako zcela 
nevýznamný a zanedbatelný.  
Bilance dopravních nároků na dovoz požadovaného množství LPH je uvedena 
v tabulce: 
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Surovina      Roční objem  m3/rok ) Přepravované množství (m3/autocisternu) Počet jízd/rok 
Letecký petrolej JET A1           3 000  30 100 
Letecký benzin AVGAS                90  10 9 
Benzin NATURAL 95                30  3 10 

Z uvedených bilancí vyplývá, že vyvolané pohyby TNA nemohou způsobit změnu 
akustické situace na veřejných komunikacích, protože jak  je z bilance zřejmé, provoz 
skladu LPH vyvolá cca 240 pohybů TNA/rok, tj. cca 1 pohyb v pracovní dny. 
Počet pohybů cisteren v rámci zásobování letadel LPH zůstává nezměněn jako 
v současném stavu. 
Zvýšená pozornost byla věnována problematice případných havarijních stavů. 
Problematika hodnocení havarijních stavů je podrobně uvedena v kapitole B.III.5. 
oznámení. Jako podklad pro toto hodnocení byly vypracovány odborné posudky:  
Ø Hodnocení rizik při havarijním stavu na podzemní a povrchové vody 
Ø Analýza rizik skladu LPH – East Bohemian Airport a.s. 

Na základě provedených analýz lze konstatovat, že případné vlivy havárií skladu LPH 
(únik ropných látek, požár) budou mít pouze lokální charakter uvnitř areálu letiště a 
neovlivní významným způsobem zdraví obyvatelstva v nejbližších objektech obytné 
zástavby.   
Prevence závažných havárií 
Výpočtem dle přílohy č.1 zákona č. 59/2006 Sb. bylo zjištěno, že sklad LPH nespadá 
do kategorie „A“ ani „B“ definovaných zákonem.   
V rámci žádosti o stavební povolení předloží oznamovatel na KÚ Pardubického kraje 
protokol o nezařazení skladu LPH do systému prevence závažných havárií dle zákona 
č. 59/2006 Sb. 
Z hlediska vlivů na jakost a  ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může 
nastat kontaminace zejména v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního provozu. 
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality podzemních 
nebo povrchových 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 odpovídající opatření. 
Na základě jednání projektanta se správcem povodí Bylanky a správcem kanalizační 
sítě byly 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.   

Veškeré srážkové vody z nově budovaných zastavěných a zpevněných ploch budou 
odváděny novou kanalizační přípojkou do vodoteče Bylanka. Aby nedocházelo 
k navýšení odtoku do Bylanky je tato kanalizace vedena přes retenční nádrž o objemu 
148 m3, ve které se značnou rezervou dojde k akumulaci srážkových vod v období 
přívalových dešťů. Srážkové vody ze zpevněných otevřených ploch jsou do této 
kanalizace napojeny přes odlučovač se sorpční částí.    
Splaškové odpadní vody z provozního objektu SO 10 budou odváděny novou 
kanalizační přípojkou do kanalizace v ulici Žižkova. Předpokládaný roční objem 
splaškových vod je nevýznamný – cca 168 m3/rok. Napojení kanalizační přípojky do 
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veřejného kanalizačního sběrače bude řešeno přes přečerpávací stanici. Dimenze 
kanalizační přípojky je navržena tak, že vytváří dostatečnou rezervu pro případný další 
rozvoj civilní části letiště v této oblasti.   
Provoz skladu LPH neovlivní kanalizaci v ulici Pražská, do této kanalizace nebudou ze 
skladu LPH vypouštěny žádné odpadní vody. 

Ochrana povrchových a podzemních vod 
Zabezpečení provozu skladu LPH proti běžným drobným únikům bylo uvedeno 
v předchozích částech oznámení.  
Podrobné hodnocení vlivů havarijních úniků LPH, včetně totální destrukce skladu je 
uvedeno v příloze oznámení „Hodnocení rizik při havarijním stavu na podzemní a 
povrchové vody“. Zpracovatelem tohoto materiálu je firma EKOMONITOR Chrudim. 
Jak je z tohoto hodnocení zřejmé, úniky do objemu 50 m3 jsou řešeny záchytem 
v havarijní jímce. Při větších únicích (destrukce jedné nádrže na letecký petrolej, nebo 
totální destrukce skladu LPH) dojde k vylití části LPH mimo zpevněnou plochu skladu. 
Tato kapalina bude v převážné míře odváděna navazující komunikací do odlučovače 
ropných látek a po jeho naplnění do retenční nádrže. Část kapaliny může zasakovat 
do okolního terénu do nesaturované zóny. Na základě provedeného 
hydrogeologického průzkumu a archivních údajů však nelze předpokládat, že by 
mohlo dojít ke kontaminaci podzemních vod. Kontaminovaná zemina bude sanována 
standardním postupem. Rovněž tak lze vyloučit přímý odtok LPH do vodoteče 
Bylanka.     
Shromažďování odpadů kategorie „nebezpečný odpad“ bude prováděno v EKO 
kontejneru v objektu SO 14. Tyto odpady budou ukládány do vhodných nádob tak, aby 
nemohlo dojít k únikům nebezpečných látek. Kontejner je vybaven záchytnou vanou.    
Dle názoru zpracovatelského týmu oznámení, 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 další doporučení. 
Z hlediska vlivů na rozsah a způsob užívání půdy je patrné, že  realizace 
hodnoceného záměru nevyžaduje trvalý ani dočasný zábor ZPF nebo PUPFL. Jedná 
se o nulový vliv. 
V etapě výstavby nelze vyloučit určité 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. 
Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně 
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení. 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 dostatek 
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vhodných a označených nádob. Pro dočasné skladování (shromažďování) odpadů 
kategorie „nebezpečný odpad“ bude k dispozici EKO kontejner v objektu SO 14. Smě 
s vody a LPH z odkalení bude odvážena přímo z provozního zásobníku. Obdobně 
veškeré odpady z odlučovače ropných látek budou odváženy přímo z odlučovače.   
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 
Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu lze předpokládat nepříznivé a patrné vlivy na 
mimolesní porosty dřevin, poněvadž s ohledem na navrhované prostorové řešení a 
potřebu celoplošných skrývek pro celý areál skladu LPH dojde k plošným zásahům do 
stávajících porostů dřevin v zájmovém území, je požadováno důsledně chránit  
krajinotvorně a ekologicky  významný pravobřežní doprovodný porost 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, poněvadž 
charakter hlavního objektu skladu LPH nevytváří hmotově a výškově významnou 
stavbu. S ohledem na zásah do jižněji položené terénní navážky u střelnice je nutno 
zajistit kvalitní sadové úpravy, zejména z jihu a jihovýchodu.    
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné. 
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