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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 
A.I.  Obchodní firma 

České aerolinie a.s.  
                                 

 

A.II.  IČO 
45795908 

 
 
A.III.  Sídlo 
     České aerolinie a.s.   
    Letiště Ruzyně  

                               160 08 Praha 6 
 

  
 
A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 
oznamovatele 

 
Oznamovatel:   České aerolinie a.s.   
    Letiště Ruzyně 

                               160 08 Praha 6 
jméno:   Ing. Tomáš Heczko 
telefon:    220 114 227 (sekretariát) 
fax:     233 324 860 
e-mail:   tomas.heczko@csa.cz 
 
 
Projektant:        NIKODEM & PARTNER , spol. s r.o. 

Staropramenná 3117/17, 150 00 Praha 5 
IČO : 43005098 
DIČ : CZ43005098

mailto:tomas.heczko@csa.cz
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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU   

B.I.  Základní  údaje 
 
B.I.1. Název záměru 
Hangár G – ČSA 

B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 
Předmětem oznámení je stavba Hangáru G v prostoru letiště Praha Ruzyně. Záměr 
lze charakterizovat následujícími kapacitami: 
Zastavěná plocha Hangáru G včetně přístavku      19 610,5  m2 
Plocha stojánky                                                                         34.090,0   m2 
Komunikace, parkoviště                                                              5.280,0  m2 

Nezpevněné plochy                                                                        799,5 m2 
Celkem zájmové území          59.780,0 m2 

 
                                             

B.I.3.  Umístění záměru 
Kraj:   hl. m. Praha 
Městská část:  Praha 6 
Katastrální území:  Ruzyně  
    
 

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Koncepce urbanistického řešení výstavby Hangáru G vychází ze zpracované 
aktualizace Výhledové studie letiště Praha Ruzyně  a Studie hangárové zóny letiště 
Ruzyně vypracovaných v roce 2003. 
Navrhovaný Hangár G je situován v areálu Sever, v zóně údržby letadel. Jedná se o 
prostor, v němž bude postupně realizována výstavba hangárových objektů a 
zařízení, v souladu růstu provozně technických požadavků na údržbu letadel. 
Zóna údržby je vymezena směrem východním od stávajícího Hangáru F, až 
k obvodové komunikaci spojující areál letiště Jih a areál Sever. Tato zóna umožňuje 
provoz vozidel letiště a autobusů MHD a je vyloučena pro veřejnou dopravu.  

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
Výstavba Hangáru G umožní rozšíření opravárenských kapacit ČSA, které navazuje 
na obnovu leteckého parku a zavedení oprav nové generace letadel pro dálkové lety 
a záměr nabízet leteckou údržbu ostatním leteckým společnostem. V Hangáru G 
bude prováděna plánovaná linková údržba a inspekce letadel.  
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Hangár bude v provozu 24 hodin denně, hlavní údržbářské práce a aktivity budou 
z provozních důvodů probíhat ve večerních a nočních hodinách, protože letadla 
nejsou v provozu na linkových spojích během noci.  
 
 
B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru 
Posuzovaný záměr je členěn na následující stavební objekty a provozní soubory: 

 SO 01  Příprava území (přeložky, kácení zeleně, demolice inž.sítí - i MHD) 
 SO 02 Hangár G 
 SO 03 Letištní pohybové plochy 
 SO 04 Komunikace a chodníky včetně zastávky MHD 
 SO 05  Zastřešení mezi hangárem F a G  včetně spojovacího mostu 
 SO 06 Kolektor 
 SO 07  Kabelovody 
 SO 08 Vodovod, nádrž pro sprinklery 
 SO 09  Kanalizace dešťová 
 SO 10 Kanalizace splašková 
 SO 11  Přípojka plynu, včetně regulace 
 SO 12 Přípojka VN 
 SO 13 Veřejné osvětlení 
 SO 14 Osvětlení stojánky před hangárem G 
 SO 15  SZZ 
 SO 16 Sdělovací rozvody (vrátnice, telefony, EPS, EZS) 
 SO 17 Terénní a sadové úpravy 
 PS 01 Technologie údržby  
 PS 02 Trafostanice 
 PS 03 Náhradní zdroj (baterie + agregát) 
 PS 04 Odpadové hospodářství 
 PS 05 Instalační šachty 
 PS 06 SHZ - stabilní hasicí zařízení 

které jsou podrobněji specifikovány v dokumentaci pro územní řízení. V následujícím 
přehledu je doložen stručný přehled rozsahu posuzovaného záměru jak z hlediska 
stavebního, tak i technologického řešení.  
Hangár G je situovaný severovýchodně od stávajícího Hangáru F, proti budově 
Travel Servisu. Terén je rovinný s mírným sklonem k severovýchodu. Nadmořská 
výška je cca 359,50 - 357,0 m n.m. (Bpv). Území je bez nadzemních objektů. 
V rámci SO 01 příprava území jsou řešeny rušené inženýrské sítě, kácení event. ve 
stavebních objektech jednotlivých inženýrských sítí. 
Hangár G bude sloužit pro provádění lehké údržby letadel. Vlastní objekt je členěn 
na část halovou a čtyřpodlažní přístavek situovaný k  severozápadní frontě halové 
části. Přístavek zahrnuje nezbytné provozní funkce (dílny, technologické prostory, 
sklady, sanitární zařízení, šatny, technická administrativní pracoviště, kanceláře, 
gastronomická část, plynový zdroj tepla): 
Půdorysný rozměr hangáru  182,5 x 81,5 m zastavěná plocha 14 871,0 m2   
Půdorysný rozměr přístavku  117,0 x 25,0 m zastavěná plocha 2 925,0 m2   
Spojovací část mezi F a G     24,5 x 43,0 m zastavěná plocha    1 053,5 m2   
Technologické přístavky při ose 19  zastavěná plocha      758,0  m2   

Koncepce urbanistického řešení výstavby Hangáru G vychází ze zpracované 
aktualizace Výhledové studie letiště Praha Ruzyně  a Studie hangárové zóny letiště 
Ruzyně vypracovaných v roce 2003. 
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Navrhovaný Hangár G je situován v areálu Sever, v zóně údržby letadel. Jedná se o 
prostor, v němž bude postupně realizována výstavba hangárových objektů a 
zařízení, v souladu růstu provozně technických požadavků na údržbu letadel. 
Zóna údržby je vymezena směrem východním od stávajícího Hangáru F, až 
k obvodové komunikaci spojující areál letiště Jih a areál Sever. Tato zóna umožňuje 
provoz vozidel letiště a autobusů MHD a je vyloučena pro veřejnou dopravu.  
Nový hangár G umožní umístění různých letadel současně. Hangár bude mít plochu 
přibližně 19 250 m2 a výšku zhruba 31 m. K zařízení objektu patří mostový 
zavěšený jeřáb, servisní šachty a jiná vybavenost. 
V návaznosti k hale hangáru je navržen čtyřpodlažní přístavek o ploše 11 200 m2, 
ve kterém budou umístěny kancelářské prostory, dílny a podpůrná zařízení pro 
personál. Tento nový čtyřpodlažní objekt bude spojen s novým hangárem. 
Hlavní úpravy/změny venkovních ploch obsahují nový příjezd pro letadla a parkovací 
plochy letadel, nádrže na požární vodu, zásobovací nádrž pro hasící pěnu, 
podzemní inženýrské sítě, betonové a asfaltové zpevněné plochy a s tím související 
práce. 

Hala Hangáru 

Stavebně architektonické řešení 
Architektonické řešení má charakter korespondující s úrovní a pojetím nové 
výstavby jako Terminálu Sever 2, cargoterminálům, Parkingu C atd. Má samozřejmě 
svůj svébytný výrazový charakter. Hlavním výrazovým motivem je obloukový vazník, 
který je věšadlem s rozponem na celou délku hangáru tj. 182 m. 
Řešení souboru objektů vlastní Hangár a Zastřešení mezi hangárem G a F (SO 02 a 
SO 05) vychází z potřeb jednotlivých provozů. 
Architektonická hmota zahrnuje tří základní celky. Vlastní hangárovou halu, 
víceúčelový provozní přístavek a nízký technologický přístavek.. K tomuto komplexu 
je potom přičleněna hala zajišťující kryté propojení mezi oběma hangáry. 
Halová část 

Je vystavěna na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 81,3x181,29 m a výškou 25,5 
m. Její dominantou je kovový oblouk vztyčený v podélném směru haly, který ve 
svém vrcholu dosahuje výšky 47 m. Na tomto konstrukčním prvku je na ocelových 
lanech zavěšeno zastřešení prostoru. Střešní plášť je v příčném směru nad 
stropními nosníky prosvětlen podélnými sedlovými nosníky. Nosná konstrukce je 
ocelová a je podrobně popsána v samostatné kapitole konstrukčního dílu. 
Jihozápadní průčelí haly je tvořeno hangárovými pojezdnými vraty. Jejich konstrukce 
se předpokládá v maximální míře prosklená. Tím se do vnitřního prostoru dostane 
dostatečné množství denního světla. 
Podlaha v hale je protnuta třemi podélným kanály pro odvod použité vody při mytí 
letadel. Mezi těmito liniovými prvky se položí betonová podlaha. pod ní projdou 
všechny betonové chráničky technologických rozvodů. 
Založení je na hloubkových pilotách a pasech pod obvodovým pláštěm kotvených 
k patkám  zhotovených v hlavě pilot 
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Víceúčelový přístavek 

Je obdélníková čtyři podlaží vysoká budova. Půdorysné rozměry 115,4x25,2 m. 
Celková výška potom 25,5 m. Jeho jihovýchodní stěna v plné ploše sousedí 
s hangárovou halou. Je navržen jako klasický železobetonový monolitický skelet 
o nestejných výškách podlaží. Čtvercové sloupy s průvlaky v příčném směru. Mezi 
stropní deskou a zavěšeným podhledem vznikne dostatečný prostor pro rozvody 
všech sítí a zařízení TZB. 
Vnitřní dělící stěny se dle provozu přepokládají v přízemí zděné, ve vyšších 
podlažích potom lehké montované.  
Založení je na hloubkových pilotách a obvodových pasech kotvených k patkám  
zhotovených v hlavě pilot. Vnitřní stěny se založí rovnou na podlahové desce. 
Vertikální propojení všech podlaží zajistí železobetonové šachty se schodišti 
doplněnými dvojicí výtahů. Vždy jeden s vyšší nosností a rozměrem klece pro 
dopravu zařízení a technického vybavení místností. V dispozičním řešení jsou tyto 
vertikální cesty umístěny k severovýchodnímu a jihozápadnímu štítu budovy.  
Pomocí výtahů se předpokládá i doprava jídel do výdejny a přípravny jídel ve 
druhém nadzemním podlaží. Tato trasa má zvláštní vstup pro oddělení provozu 
manipulace s potravinami od ostatních. 
Technologický přístavek 

Jednopodlažní kvádrovitá hmota 52,25x10x25x5 m se světlou výškou 4 m. a je 
situována na severovýchodním průčelí hangárové haly. Tato část stavby se 
předpokládá zděná. jednotlivé prostory jsou přístupny z venkovního prostoru a 
nejsou mezi sebou propojeny.¨ 
Součástí tohoto souboru technických místností je i podzemní nádrž na vodu pro 
hašení při požáru, která bude z monolitického betonu. 
Založení je na pasech pod jednotlivými stěnami doplněnými pilotami doplněnými 
kotvených. 
Zastřešení mezi hangáry 

Přízemní hala o půdorysu 25x47 m je vystavěna na nosné ocelové konstrukci. 
Světlá výš je rovna výšce podlaží v přístavku tj. 6 m. Střešní plášť haly bude 
systémový lehký montovaný prostor, který bude větraný a nevytápěný. Prosvětlení 
prostoru návrh přepokládá stropními světlíky. Jeho účelem je zajistit krytou 
komunikaci mezi hangárovými halami. 
Druhé podlaží tohoto vestavku tvoří chodba při severozápadním průčelí souboru 
budov. Tato má za cíl zajistit pěší propojení mezi přístavky c úrovni jídelny. Toto 
vyústí vyrovnávacím schodištěm a výtahovou plošinou pro imobilní osoby v  2.np 
hangáru F ke je v současností závodní jídelna. Přestřešením tohoto prostoru se 
vytvoří prostorná chodba a při fasádě místnosti využitelné jako kanceláře, učebny či 
konferenční místnosti podle potřeb investora. 
Založení je na hloubkových pilotách a pasech kotvených k patkám  zhotovených 
v hlavě pilot. 
Realizace tohoto propojení je spojena se stavebními úpravami v 2.nadzemním 
podlaží hangáru F. Tam se předpokládá v místě napojení spojovací chodby 
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odstranění obvodového  a střešního pláště a to v rozsahu čtverce jednoho modulu. 
Následně potom zbudování chodby ve stávající jídelně. 
 

ČSA bude využívat prostory Hangáru G pro provádění údržby letadel vlastní flotily, 
v budoucnosti je možnost provádění údržby pro jiné letecké společnosti. Je zde 
prováděna lehká ale častější – v kratších intervalech plánovaná - údržba a inspekce 
letadel. Hangár bude v provozu 24 hodin denně, hlavní údržbářské práce a aktivity 
budou probíhat ve večerních a nočních hodinách. Letadla nejsou všeobecně 
v provozu na linkových spojích během noci. Proto je to ten nejlepší čas pro realizaci 
takových údržbářských prací, které se provádějí během krátkého časového úseku. 
Kromě plánovaných prací je hangár používán pro pravidelné venkovní mytí letadel. 
V případě vhodného počasí bude letadlo umyto venku na stanovené pozici mycího 
zařízení na odstavné ploše. V případě chladného počasí, za deště, silného 
slunečního záření nebo větru, které brání intenzivnímu mytí letadla, se mytí bude 
provádět uvnitř hangáru.  
Hangár se bude v počáteční fázi používat hlavně jako primární centrum údržby 
letadel. Návrh objektu zohledňuje možné rozšíření na těžkou údržbu, specielně C-
check údržbu dálkových letadel - některé aktivity, které souvisejí s těžkou údržbou 
(jako např. inspekce a oprava palivové nádrže) bude možné provádět v hangáru G, 
který pro tento druh prací bude splňovat předpoklady – např. servisní podlahové 
šachty apod.   
 
Obsazení letadly 
Hangár G bude navržen a postaven tak, aby umožňoval servis různých typů 
komerčních dopravních letadel a různé velikostní klasifikace. Následující typy letadel 
skupin ICAO C,D a E bude možno umístit v hangáru: 

 
Skupina C: (středotraťové): Airbus A320 Family, vč. A319, A320 a A321 
     Boeing B737 Classic, série 300, 400 a 500 

Boeing B737 next generation, série 600, 700, 800, 
900 

Skupina D,E (dálkové):            Airbus A330, série 200, 300 
Airbus A340, série 300 
Airbus A350, série 800, 900 
Boeing 767, série 300, 400 
Boeing 777, série 200 
Boeing 787, série 300, 800, 900 

Na základě dané konfigurace hangáru a s ohledem na malý rozdíl výšek mezi typy 
letadel Boeing B777 a B747 byla navržena světlá výška konstrukce a výška 
hangárových vrat tak, aby byla dostačující pro B747. Typ letadla B747-400 je 
v současnosti největší letadlo na světě ve skupině E. Tento typ je v současné době 
taky provozován v Praze a proto je logické, aby ČSA měla kapacitu hangáru 
umožňující pravidelný servis takového typu letadel pro cizí společnosti. 
Systém hangárových vrat 
Hangárová vrata budou řešena jako konvenční konstrukce s horizontálními 
posuvnými panely, vedené na kolejnici. Tato kompozice obsahuje tři hlavní vratové 
sekce, které jsou osazeny na dvou paralelních kolejnicích. Světlá výška vratového 
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otvoru obnáší 21m tak, aby byl umožněn vjezd letadel skupiny E včetně typů Boeing 
777 a 747. Východní a západní vratové sekce sestávají ze čtyř křídel uzavírajících 
otvor o šířce cca. 44m. Každé z těchto křídel má samostatný pohon. Východní a 
západní sekce se posouvají na společné kolejnici. Ve vnitřním vratovém křídle, jak 
východní tak i západní  sekce, jsou nainstalovány garážová vrata, umožňující výjezd 
vozidel aniž by bylo nutné otevírat celé vratové křídlo. Centrální vratová sekce 
obsahuje osm vratových křídel, poháněných nezávisle na sobě, o celkové šířce ca. 
88m. Všechna vratová křídla se mohou pohybovat v obou směrech, každé má své 
vlastní elektrické napájení a jsou řízena programem z centrálního PLC kontrolního 
systému. Pro najíždění do parkovacích pozic letadel bude připraven program 
výjezdu / vjezdu. Přídavný program bude k dispozici pro částečné otevření vrat 
v případech, kdy letadlo se nachází mimo hangár. 
Technické systémy údržby v Hangáru 

Pro využití maximální kapacity údržbářských aktivit jsou v místě parkování letadel 
v podlaze hangáru zřízeny přístupové body pro napojení na media.Tyto zdroje medií 
a s tím související nářadí jsou zřízeny pro podporu bezpečné, efektivní a dobře 
fungující servisní práce na letadle parkovaném v hangáru. Tato media nebo 
rozvodná zařízení zahrnují následující: 
• Elektrický proud pro servisní práce na letadle(115/200V 3 fáze 400 Hz) 
• Elektrický proud pro zařízení/stroje (400V 3 fáze 50 Hz) 
• Elektrický proud pro nástroje a malá zařízení (230V 1 fáze 50 Hz) 
• Stlačený vzduch pro pneumatická zařízení a nástroje 0,9 MPa 
• Rozvodné potrubí a kontrolní kabely pro zásobení letadla stlačeným vzduchem 275 kPa 
• Sytém odvětrání výparů z palivové nádrže 
• Přívod vody – teplé a studené 
• Systém předčištění odpadních vod ( pro hangárovou kanalizaci) 
Všechny letadlové pozice budou vybaveny elektrickým proudem s připojením poblíž 
servisního připojovacího bodu na letadle. Zásuvky a kabely budou umístěny 
v podlahových servisních šachtách zapuštěných do podlahy. Elektrické kabely 
budou vedeny od stacionárního 400 Hz konvertoru k servisním šachtám 
v podlahových kanálech společně s rozvody stlačeného vzduchu z kompresorové  
stanice pro pneumatické nářadí a zařízení. Do stejných  servisních šachet, 
označených symbolem ES  budou vedeny rovněž standardní 380V 3 fázový  a 220V 
1-fázový elektrický proud.  
Separátní podlahové servisní šachty, označené symbolem AS, budou zřízeny pro 
vysokotlaký servisní vzduch. Tyto šachty budou vybaveny uzavíracími ventily a 
hadicemi pro připojení vývodu v šachtě k připojovacímu servisnímu bodu v letadle. 
Potrubí je vedeno z šachty k západní a východní venkovní stěně a tam podle 
potřeby napojeny na přenosnou jednotku pro start leteckých motorů.  
Šachty, označené FV, budou přivádět se stlačeným vzduchem pro pneumatické 
nářadí rovněž nízkotlaký klimatizovaný vzduch s odsáváním pro odvětrání palivové 
nádrže letadla. Hala bude vybavena dvěma ventilačními systémy palivových nádrží: 
jeden bude umístěn na východní a druhý na západní  straně hangáru. 
Přiváděný vzduch bude upravován/čištěn pomocí filtrů, s regulovanou rychlostí a 
teplotou tak, aby byla zajištěna teplota 20-40 C v nádrži. Tento systém bude 
dimenzován tak, aby byla zajištěna 40ti násobná výměna vzduchu v hodině pro 
největší palivovou nádrž. Každé zařízení zajistí 60ti násobné odsávání vzduchu 
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v hodině z největší palivové nádrže. Srovnatelné výměny vzduchu u menších tanků 
se zajistí přiměřeně nižší rychlostí ventilátorů – jak přívodu tak i odsávání. Každý 
systém má kapacitu dostačující pro větrání maximálně dvou nádrží současně. 
Všechny šachty budou navrženy na zatížení letadly, povrchy odolné proti rezavění a 
budou opatřeny poklopy. Tyto přístupové poklopy budou vybaveny vodotěsným 
těsněním, aby se zabránilo vtékání tekutin do šachet. Mimo to, všechny šachty 
budou připojeny na kanalizační potrubí pro případ vniknutí tekutiny v době, kdy je 
šachta otevřená. 
Pro mytí letadel v hangáru je navrženo zařízení pro mytí interiéru letadla, které 
připravuje a dodává vodu s variabilně volitelnou teplotou nebo i mýdlové roztoky. 
Bude použít vysokotlaký agregát pro mytí letadel s volitelnou teplotou vody a 
mýdlového roztoku. Do tohoto zařízení se přivádí studená voda z vnitřního 
vodovodního rozvodu, voda nebo mýdlový roztok se v něm ohřívá a natlakuje podle 
potřeby. Tento vysokotlaký mycí roztok a mycí voda jsou vedeny potrubím 
v odvodňovacích žlabech hangárové podlahy od připojovacích pozic podél šířky 
hangáru k podlahovým připojovacím bodům. Pro mytí středotraťových letadel budou 
používány čtyři jižní parkovací pozice ( blízko hangárových vrat). Dálková letadla 
budou umývána v každé „tail-in“ pozici.  
Veškeré odpadní vody a zbytkové tekutiny vznikající v hale budou sbírány a 
odváděny žlabovým drenážním systémem v podlaze hangáru a splaškovou 
kanalizací Tento svodný systém bude veden k jihovýchodnímu rohu hangáru. 
V návrhu byl v tomto rohu vymezen prostor pro umístění odlučovače olejů a filtrační 
zařízení odpadních vod, ve kterých budou odpadní vody upraveny tak, aby mohly 
být zavedeny do letištního kanalizačního systému. 

Jeřábový systém 

Hangár G bude projektován a vybaven mostním jeřábovým systémem o nosnosti 5 t 
a 2 t. Tento jeřábový systém bude obsahovat dva mosty, každý z nich bude vybaven 
dálkově ovládanou jeřábovou kočkou. Každý jeřáb je navržen tak, aby obsluhoval 
celou plochu hangáru. Mosty budou pojíždět ve směru východ-západ, zatímco 
jeřábové kočky pojíždí ve směru sever – jih tak, aby byla pokryta celá plocha pod 
jeřábovým systémem. 

Hangár G, podpůrný přístavek 

Přístavek hangáru bude sloužit k přímé podpoře údržbových aktivit jak ve vlastním 
hangáru tak na letadlech parkovaných na venkovní odstavné ploše případně na 
letadlech nacházejících se na stojánkách letištního terminálu. Na obou kratších 
stranách přístavku jsou vertikální komunikační spoje tj. výtahy a schodiště. Hlavní 
vstup s kontrolou je ze strany od stávajícího hangáru F (JZ). V 1.NP jsou situovány : 
provozní (manipulační) chodba, čištění dílů, dílna údržby, sklady, sanitární zařízení, 
technické místnosti a THP kanceláře, inspektoři, manažer údržby, technická 
knihovna, zasedací místnosti a další prostory a zázemí související s provozem 
údržby. 
Do 2.NP je situována jídelna s kapacitou cca 200 míst, se svým zázemím, kantýna. 
Dále šatny mužů a žen, sanitární zařízení, kanceláře, technická knihovna, 
konferenční místnost, technické prostory, rozvoden elektro a IDF. Šatny, umývárny a 
WC jsou situovány do prostorů bez možnosti denního osvětlení na rozdíl od 
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situování kanceláří pracovišť THP k severnímu průčelí přístavku s možností denního 
osvětlení okny  
3.NP zahrnuje šatny, hygienická zařízení, halové THP kanceláře, copy provoz, 
archiv, konferenční místnosti a rozvodny,. technických sítí. Situování šaten a 
kanceláří je členěno podobně jako u 2.NP, tj. vzhledem k nutnosti denního přímého 
osvětlení administrativních pracovišť 
Ve 4.NP jsou kanceláře, sanitární zařízení a technické prostory (zázemí). Na střeše 
bude situován zdroj vytápění - plynová kotelna. 
Prostory provozních souborů jsou jako přístavky  situovány u osy 19 Hangáru G u 
východní fasády. Je zde 3 x Trafo, rozvody VN, NN, UPS náhradní zdroj - 
dieselagregát s příslušenstvím, PO nádrž pro sprinklery a ČOV. Mezi hangár F a G 
je disponován propojovací halový prostor se vstupním foyerem a nad ní je vložena 
spojovací chodba na úrovni 2.NP. 
V přístavku se nacházejí specifické prostory dle následujícího popisu: 
Místnost mytí dílů 

Tato místnost bude primárně sloužit k čištění letadlových komponentů a zařízení 
před tím, než bude prováděna jejich inspekce a oprava. Tato místnost je určena 
k obsluze pracovních aktivit v hangáru G a bude fungovat i jako občasné odlehčení 
čištění dílů pro hangár F. Tato místnost bude navržena z materiálů odpovídajících 
nárokům na odpadní vody z tlakového mycího systému, obsahující detergenty. 
Podlaha je provedena z izolovaného, nepropustného materiálu s obrubníky na 
obvodu tak, aby byla zadržena čistící odpadní voda. Podlaha bude vyspádována ke 
střednímu žlabu, osazenému v podélném směru místnosti. Tekuté nečistoty budou 
odváděny do čistírny kontaminovaných vod ve vedlejší místnosti. Vyčištěná odpadní 
voda bude pak odvedena do splaškové kanalizace. Bude použita typová 
automatická stanice pro ČOV některého z tuzemských dodavatelů. 
Místnost, ve které tato zařízení budou umístěna, bude vybavena rolovacími vraty o 
světlosti 5m šířky a 4m výšky. Místnost bude vytápěna a uměle větrána konstantním 
podtlakem proti sousedním místnostem.  
Servis letadlových motorů 
Tato místnost bude používána pro lehký servis letadlových motorů a letadlových 
vnějších elektrických jednotek. Tato místnost bude vybavena elektroinstalací o 
400V-3fáze a 230V-1fáze a stlačeným vzduchem pro pneumatické nářadí. V této 
místnosti budou učiněna opatření pro dodatečnou instalaci 10 t mostového nebo 
portálového jeřábu. Tento jeřábový systém bude mít rozpon přes celou plochu 
místnosti tak, aby umožnil optimální pohyb a podporu motorů při jejich servisu. Tato 
místnost bude vybavena rolovacími vraty o světlé šířce 6m a výšce 4.5m. Dveře pro 
personál budou vybaveny kontrolou vstupu.Tato místnost bude vytápěna a větrána. 
Sklad a výdejna nářadí a materiálu 

Centrum nástrojů a výdeje materiálu bude sloužit pro skladování a výdej letadlového 
materiálu a nástrojů pro údržbářské práce na linkových letadlech. Tato místnost je 
přístupná rolovacími vraty ( 3 m šířka a 4 m výška ), dveřmi pro personál a 
podávacím oknem. Tato místnost bude vybavena kontrolou vstupu. Bude 
klimatizována na provozní teplotu mezi 15 –27°C. 
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Provoz na pojezdových a odstavných plochách 

Výstavba Hangáru G obsahuje také rozšíření a eventuelně opravu odstavných ploch 
pro parkování letadel a pojezdové dráhy. Práce na air side ploše se budou vztahovat 
na novou přístupovou dráhu – taxi lane, dopravní pruh pro vozidla a parkovací 
plochy pro letadla a vozidla.  
Provoz letadel 
Provoz letadel bude zahrnovat příjezd a odjezd středotraťových a dálkových letadel 
k venkovní ploše a k hangáru a od nich tak, jak bude vyžadovat servis letadel ČSA a 
jejich noční parkování. Letadlo přijede vlastním pohonem nebo bude taženo ke 
vstupu na stávající západní pojezdové dráze  k odstavné ploše. Od tohoto místa – 
letadlo s vlastním pohonem vypne motory – bude letadlo taženo napříč přístupovou 
pojezdovou dráhou k venkovní parkovací pozici nebo k servisním pozicím uvnitř 
hangáru F a G. Je předpokládána parkovací kapacita celkem 9 středotraťových 
letadel a 2 dálkových nebo až 12 středotraťových – v případě, že dálková chybí. 
Východní parkovací pozice pro dálkové letadlo bude projektována s vyspádovaným 
povrchem a s odvodněním tak, aby bylo umožněno mytí letadla. Na východním 
konci existují dvě parkovací pozice pro středotraťová letadla. 
Provoz podpůrných pozemních vozidel 
Na venkovní ploše bude pojíždět menší počet podpůrných pozemních vozidel a 
zařízení. K těmto patří: 
Ø Tahače letadel 
Ø Odmrazovací vozidla 
Ø Servisní a osobní vozidla a lehká nákladní auta 
Ø Mobilní napájecí zdroje elektřiny 
Ø Vzduchový startér (nákladní vozidlo nebo přívěs) 
Ø Pojízdné přístupové schody  

Tahače letadel, odmrazovací vozidla a servisní vozidla budou umístěna na 
parkovišti mezi hangáry F a G ( viz Schematické výkresy). Mobilní napájecí zdroje 
elektřiny budou skladovány uvnitř budov hangárů, pokud nebudou v provozu na 
odstavné ploše. Vzduchové startéry budou umístěny za štítovými stěnami a 
napojeny na stabilní rozvod s ukončením v šachtách. Pojízdné přístupové schody 
budou parkovány na vzdálenější (jižní) straně odstavné plochy naproti hangáru F. 
Všechna ostatní pozemní podpůrná zařízení budou uskladněna uvnitř hangáru. 

Příjezd na staveniště 
Hlavní příjezdová trasa pro vozidla, která budou zajišťovat realizaci výstavby, bude 
hlavní příjezdová komunikace k letišti Terminálu Sever 2 ze Slánské komunikace 
1.třídy s odbočením vpravo a potom vlevo s podjezdem HK směrem ke stávajícímu 
hangáru F. Poblíž příjezdu k hangáru F bude rozdělení na příjezd přes nové 
vrátnice, které bude Letiště Praha s.p. realizovat koncem roku 2005. Tím bude 
zajištěna kontrola pro příjezd do prostoru stávajícího hangáru F. 
Příjezd na staveniště Hangáru G se předpokládá na severovýchodním rohu prostoru 
záboru pro výstavbu.  
Technologie údržby a oprav letadel 
Dle podkladů oznamovatele budou v rámci údržby a oprav letadel probíhat 
následující operace: 
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Činnost 
Činnosti v hangárové hale 

Použité technologie - proces 
  

mytí podvozkové šachty 
doplnění provozních látek 

Prohlídky a kontroly 

čištění  
odmašťování 
aplikace pryskyřic, lepidla nebo výplňové hmoty 

Opravy kompozitových částí letadel 

aplikace mycího prostředku nástřikem 
splachování vodou 
ruční domývání silně znečištěných částí 

Mytí letadel 

čištění 
odmašťování 
aplikace tmelů 

Tmelení 

čištění  
odmašťování Lepení 
aplikace lepidel 
chemické odstraňování nátěru 
chemické dočištění a odmaštění povrchu 
aplikace základního nátěru 

Opravy nátěrů 

aplikace vrchního nátěru 
odsávání výparů LPH Práce na palivovém systému 
odsávání paliva 

Spouštění APU spalování LPH 
Činnosti v dílenském zázemí  

mytí tlakovou vodou (WAP) 
aplikace mycího prostředku nástřikem 
ruční mytí 
splachování vodou Mytí dílů 

  mytí a čištění chemickými prostředky 
Mytí a nástřik lopatek motoru v boxu nástřik lopatek 

Dle dokumentace pro územní řízení jsou v rámci posuzovaného záměru řešeny 
následující provozní soubory: 
ü PS 01  Technologie údržby  
ü PS 02  Trafostanice 
ü PS 03  Náhradní zdroj (baterie + agregát) 
ü PS 04  Odpadové hospodářství 
ü PS 05   Instalační šachty 
ü PS 06   SHZ - stabilní hasicí zařízení 

PS 01 – Technologie údržby 
Základní charakteristika 

Hangár G bude využíván pro údržbu vlastních letadel ČSA s předpokladem využití i 
pro údržbu letadel jiných leteckých společností velikostní klasifikace ICAO 
středotraťové skupiny C až dálkové skupiny D,E. Po dostavbě bude využíván pro 
lehkou údržbu letadel, stavebně technicky bude řešen pro možnost provádění těžké 
údržby v budoucnu. V současnosti plní funkci primární těžké údržby stávající 
sousední hangár F s dílenským zázemím, s nímž bude hangár G komunikačně 
propojen. 
Hangár G je navržen tak, aby svým prostorovým řešením a stavebnětechnickým 
vybavením umožnil maximální flexibilitu parkování servisovaných letadel 
středotraťových i dálkových typů a tím i zajistil maximální provozní kapacitu 
hangárové haly. V přízemí čtyřpodlažního přístavku hangáru budou kromě 
technických kanceláří a zdravotně technických prostor umístěny dílenské prostory, 
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umývárny dílů se strojovnou deemulgační čistírny odpadních vod, dílna oprav 
motorů, sklad a výdejna nářadí a materiálů a příruční sklady nebezpečných 
materiálů (hořlavin) s objemem do 5 m³ celkového množství v místnosti. Tyto 
dílenské a skladové prostory budou komunikační chodbou o šířce 6 m propojeny 
jednak s vlastní hangárovou halou, jednak prostřednictvím zastřešeného 
meziprostoru s hangárem F. 
V rámci provozního souboru PS 01 – technologie údržby budou řešena pracoviště: 
§ Místnost  č. G 47 - Hangár – hala  
§ Místnost  č. G 51 - Strojovna čištění odpadních vod 
§ Místnost  č. G 08 - Umývárna dílů 
§ Místnost  č. G 07 - Strojovna čištění odpadních vod 
§ Místnost  č. G 09 - Motorárna 
§ Místnost  č. G 41 - Sklad a výdejna nářadí a materiálů 
§ Místnost  č. G 10 -  G 36 – Příruční sklady hořlavin 
§ Místnost  č. G 31 - Příruční sklad olejů 

Místnost  č. G 47 – Hangár - hala 

V hangáru bude prováděna jednak plánovaná údržba – prohlídky a kontroly letadlo-
vého parku ČSA, jednak lehká údržba a opravy letadel i jiných společností ve volné 
kapacitě. Provoz v hangáru se předpokládá 24 hodin denně, přitom hlavní 
údržbářské práce budou probíhat ve večerních hodinách a nočních hodinách při 
sníženém provozu linkových spojů. Kromě údržbářských prací a inspekce letadel 
bude za nepříznivých povětrnostních podmínek bránících mytí letadla na venkovní 
ploše před hangárem, prováděno mytí letadla na kterémkoliv servisním stání uvnitř 
hangáru.  
Při mytí letadel se používají technologické postupy vyžadované výrobci letadel a 
zahrnují používání jak detergentů odmašťování chemických, tak i organických látek. 
Při mytí povrchů letadel se nepoužívají vysokotlaké mycí agregáty, pro smývání 
ručně nanášených speciálních prostředků se používá pouze čistá voda 
z vodovodního řádu a teplá voda z rozvodu v objektu, silně znečištěné části letadel 
se domývají ručně. Veškeré odpadní vody včetně splachovaných látek ve formě 
emulgovaných či neemulgovaných roztoků a mechanických nečistot budou sbírány 
podélným žlabovým systémem v podlaze hangáru a svedeny do sedimentační 
jímky, napojené na deemulgační čistírnu odpadních vod v jihovýchodní části 
hangáru. Do tohoto systému odpadních vod budou též v určeném místě vypouštěny 
odpadní produkty z podlahových mycích strojů. Teplá a studená voda pro smývání 
povrchu letadel bude odebíraná z vodovodních řadů v šesti určených místech stání 
letadel s připojovacími rychlouzavíracími armaturami pod úrovní podlahy hangáru 
pro připojení hadic. 
Z opravárenských činností mohou být v hangáru prováděny práce na draku letounu, 
zahrnující demontáže a montáže částí letadla, práce na palivové soustavě letadla 
včetně nádrží, prověřování a údržba elektrické instalace letadla, kontrola 
klimatizační soustavy letadla a pneumatický servis včetně simulovaného protáčení 
motorů letadla stlačeným vzduchem. 
Při opravách povrchu draku letadla se provádějí opravy kompozitových částí letadla 
a drobné opravy nátěrů jeho kovových částí. Součástí oprav jsou odmašťování 
povrchů, chemické, nebo u kompozitových součástí mechanické odstraňování 
nátěrů broušením ručním nářadím, tmelení a následné opravy nátěrů nízkotlakými 
ručními stříkacími pistolemi, zatírání štětci, příležitostně i lepením. Opravy nátěrů 
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nejsou součástí pravidelné údržby, jejich četnost je nahodilá, minimální 
v jednotlivých případech do měsíce a v rozsahu průměrné aplikace do 1 kg nátěrové 
hmoty na 1 letadlo. 
Hangárová hala bude teplovzdušně vytápěna a větrána s výměnou, zajišťující 
potřebný odvod plynných škodlivin při opravách nátěrů, odmašťování povrchů i při 
odvodu vodních par při mytí letadel. Při mechanických operacích broušení bude 
používáno nářadí s odsáváním a filtrací vzduchu. 
Pro výškové práce na draku letounu budou používány jednak mobilní pracovní 
plošiny včetně vysokozdvižné plošiny pro kontrolu a práce na ocasních plochách, 
jednak jeřáby o nosnostech 2t a 5t, které budou pokrývat celou plochu hangárové 
haly. Jeřáb o nosnosti 5t bude možno využívat pro svěšování motorů, které se 
provádí též pomocí speciálních mobilních přípravků. Předpokládá se, že jeřábová 
konstrukce bude využívána i pro instalaci lyžin, sledujících vždy osu letadla na stání, 
na kterých budou zavěšeny úvazky bezpečnostního jištění pracovníků volně se 
pohybujících po trupu (resp. křídlech) letadla při pracovní činnosti. 
Při opravách palivové soustavy letadla, je vždy nutné odčerpat z příslušných nádrží 
zbytkové páry paliva leteckých motorů (kerosin) a při pracech uvnitř nádrží zajistit 
stálé odsávání i přívod upraveného vzduchu o teplotě 20 – 40°C. Z toho důvodu 
budou v určených místech co nejblíže k palivových nádržím letadel na stáních 
vybudovány šachty s vyústěním vzduchotechnického potrubí pro přívod upraveného 
vzduchu a potrubí pro odsávaný vzduch. Předpokládá se, že v šachtách, opatřených 
vodotěsnými poklopy a navržených na zatížení letadly, budou kromě uzávěrů vyústí 
potrubí uloženy i pružné propojovací hadice přívodu a odvodu vzduchu s přírubami 
pro připojení k nádržím letadel. Zařízení musí zajistit odsávání vzduchu z největší 
palivové nádrže v množství 60x/hod a přívod 40x/hod. Množství vzduchu i poměr 
přívodu a odvodu vzduchu bude regulován dle velikosti nádrže s volbou z místa 
stání letadla. Strojovny vzduchotechniky budou dvě a každá bude určena pro jednu 
polovinu hangáru. Do šachet bude přiveden i stlačený vzduch o tlaku 0,9 MPa 
s rychlouzávěry pro připojení ručního nářadí. 
Pro pneumatický servis na letadle, zahrnující kontrolu klimatizační soustavy a protá-
čení motorů, bude zajištěn zdroj stlačeného vzduchu, o výkonu 10900 m³/hod při 
tlaku 275 kPa. Mobilní zdroj, poháněný naftovým motorem, bude umístěn mimo halu 
hangáru a napojen na pevný potrubní systém v podlaze hangáru s vyústěním v 6 
šachtách na stáních letadel. Šachty budou vybaveny uzavíracími ventily a hadicemi 
pro připojení k servisnímu místu na letadle. Šachty budou dimenzovány na zatížení 
koly letadel a opatřeny vodotěsnými poklopy. 
Pro efektivní a bezpečnou práci na stáních letadel budou zřízeny servisní šachty 
s vývody elektrické energie a stlačeného vzduchu v počtu cca 10 kusů. V šachtách 
umožňujících přejezdy letadel, budou vývody el. proudu 115V/400Hz – 90 kVA pro 
servisní práce na letadle, 400V/50Hz – 60A a 240V/50Hz – 20A pro stroje a nářadí. 
Pro potřebu připojení pneumatického nářadí budou instalovány rychlouzávěry 
s ventily z rozvodu stlačeného vzduchu o tlaku 0,9 MPa. 
Předpokládá se, že všechny šachty s vývody energií a vzduchotechniky budou 
opatřeny vodotěsnými poklopy a pro případ vniknutí kapalin do šachet v době jejich 
otevření budou dna šachet odvodněna s připojením na technologickou kanalizaci 
v hangáru. 
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Místnost  č. G 51 - Strojovna čištění odpadních vod 

Navrhovaná čistírna odpadních vod bude shromažďovat a následně čistit veškeré 
odpadní vody a úkapy kapalných produktů, přiváděných z plochy hangáru žlabem a 
kanalizací průmyslově znečištěných vod a znečištěné odpadní vody z venkovní mycí 
plochy před hangárem G. Čistírna bude dimenzována na maximální denní množství 
20 m³/den znečištěné vody, průměrná bilance přitékajících znečištěných vod bude 
do 10 m³/den, špičkové hodinové množství přitékajících vod bude 2,0 m³/hod. 
Odpadní vody budou znečištěny volnými i emulgovanými ropnými látkami, zbytky 
organických rozpouštědel a mechanickými nečistotami. 
Znečištěné vody se budou shromažďovat v sedimentační jímce o objemu 20 m³, kde 
dochází vlivem zpomalení proudu přitékající vody k sedimentaci těžších částic a 
odloučení lehkých částic, které vyplavou na hladinu a budou navázány na 
aplikovaný sorbent. Předčištěná voda bude kalovým čerpadlem přečerpána do 
nadzemní reaktorové průtočné čistírny s plovoucí filtrační vrstvou s automatickou 
regenerací o výkonu 5,0 m³/hod vyčištěné vody. Předpokládá se celoplastové 
provedení čistírny, vybavené automatickou regulací dávkování chemikálií 
v návaznosti na měření vodivosti (obsahu rozpuštěných látek) a na pH. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do stávajícího letištního kanalizačního 
systému. Kaly z reaktorové nádrže budou upravovány v kalolisu, sušina bude 
odvážena smluvním partnerem zajišťujícím odstraňování odpadů. 
Předpokládá se osazení automatické čistírny s dvoustupňovým čištěním dle srovna-
telného standardu ALFA Classic 5.0 se sedimentační jímkou v plastovém provedení 
SJ-2 českého výrobce STS Slovácko s.r.o., Hodonín. Podklady k uvedené ČOV jsou 
doloženy v příloze č. 3 předkládaného oznámení. 
 
Místnost  č. G 08 - Umývárna dílů 

Umývárna bude sloužit pro mytí demontovaných letadlových dílů a zařízení před 
jejich kontrolou, opravou i v průběhu oprav. Umývárna bude využívána pro potřeby 
údržby letadel v hangáru G, občasně, jako rezerva, bude využívána i pro mytí dílů 
z hangáru F. V umývárně se bude provádět mytí tlakovou horkou vodou s přídavkem 
detergentů odmašťování, případně mytí oplachem vodou po předchozím nanášení 
chemických organických látek. Odděleně zde bude prováděno odmašťovaní pomocí 
organických rozpouštědel v typových mycích zařízeních a stolech s recirkulací 
účinných roztoků v uzavřených sudech, jejichž regeneraci provádí výměnným 
způsobem dodavatel zařízení. 
Umývárna bude uměle větrána, podlaha v prostoru mytí vodou bude spádována 
ke středovému žlabu s odpadem do sedimentační jímky o objemu 10 m³. Pro tlakové 
mytí bude využit stabilní vysokotlaký agregát s plynovým ohřevem o výkonu cca 
800l/h s flexibilním výtokem tlakové vody, pro oplach budou využity vývody studené 
a teplé vody z vodovodního řadu. 
 
Místnost  č. G 07 - Strojovna čištění odpadních vod 

Navrhovaná čistírna odpadních vod bude čistit kontaminované vody ze sousední 
umývárny dílů. Odpadní vody s obsahem volných i emulgovaných ropných látek, 
zbytků organických rozpouštědel, konzervačních prostředků a mechanických 
nečistot budou v prvním stupni předčištěny v sedimentační jímce, odkud po 
odstranění hrubých  sedimentů a volně plovoucích lehkých frakcí bude surová voda 
ponorným čerpadlem přečerpávána do automatické deemulgační čistírny odpadních 



HANGÁR G  - ČSA 
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí  dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. ve znění zákona č. 93/04 Sb. 

 

19  

vod o výkonu 2,2 m³/hod vyčištěné vody. Hlavní částí stanice je reaktor s plovoucí 
filtrační vrstvou, dávkování chemikálií je automatické v návaznosti na pH a měření 
vodivosti vypouštěné vody do splaškové kanalizace. Předpokládané výpočtové 
množství odpadních vod v průměrném množství 5 m³/den a maximálním množství 
8,0 m³/den při hodinové špičce 1,8 m³/hod může být vzhledem k výkonu čistírny 
odpadních vod v budoucnosti ještě zvýšeno, 
Předpokládá se osazení celoplastové automatické čistírny odpadních vod 
s dvoustupňovým čištěním dle srovnatelného standardu ALFA Classic 2.2 se 
sedimentační jímkou SJ -1P českého výrobce STS Slovácko s.r.o., Hodonín. 
Podklady k uvedené ČOV jsou doloženy v příloze č. 3 předkládaného oznámení. 
 
Místnost  č. G 09 - Motorárna 

Místnost je určena pro lehký servis leteckých motorů a vnějších letadlových elektric-
kých jednotek. Motory budou umístěny na speciálních mobilních stojanech, stavební 
konstrukce budou počítat i s možností dodatečné instalace mostového nebo 
portálového jeřábu o nosnosti 10t. Pracoviště bude vybaveno zásuvkovými okruhy 
400V/50Hz, 240V/50Hz a vývody stlačeného vzduchu z rozvodu 0,9 MPa pro 
připojení pneumatického nářadí. 
 
Místnost  č. G 41 - Sklad a výdejna nářadí a materiálů 

Prostor skladu je určen pro skladování a výdej nářadí, nástrojů a materiálů pro 
údržbářské práce na linkových letadlech. Bude vybavena příslušnými regály, 
skříněmi a stojany, v prostoru výdeje budou osazeny el. zásuvky 400 V , 240 V a 
vývod stlačeného vzduchu z rozvodu 0,9 MPa pro odzkoušení nářadí. 
 
Místnosti  č. G 10 a  G 36 – Příruční sklady hořlavin 

Oba příruční sklady budou navrženy pro ukládání hořlavých kapalin všech tříd 
nebezpečnosti v distribučních obalech, každá do celkového objemu 5000 l. Místnosti 
budou mít stavební konstrukce odolné skladovaným kapalinám včetně podlah, které 
budou nepropustné a spádované do vybírací bezodpadové jímky. Objem spádované 
podlahy a jímky bude dimenzován pro zachycení 500 l ukládaných kapalin. Místnost 
bude trvale stavebně nebo uměle větrána 2-násobnou výměnou vzduchu za hodinu 
a vybavena rovněž havarijním větráním v nevýbušném provedení s výměnou vzduch 
10x/hod odsávaného vzduchu. Obaly s hořlavinami budou ukládány do regálů, 
případně na paletách. Sklad je případně možno používat i pro oddělené ukládání 
prázdných obalů a použitých hořlavin. 
 
Místnost  č. G 31 - Příruční sklad olejů 

Příruční sklad bude dimenzován na ukládání čerstvých olejů pro potřebu letadel 
v objemu do 5000 l. Oleje jsou převážně skladovány v originálních plechovkách o 
objemu 1 litr, distribuovaných výrobcem v kartonových krabicích. Doporučuje se 
manipulace na paletách pomocí nízkozdvižných vozíků, případně s možností 
stohování palet. 
Konstrukce podlah bude odolná ropným úkapům a předpokládané manipulaci, 
objem záchytné jímky včetně spádované podlahy se předpokládá 500 l. Místnost 
bude trvale větrána 2-násobnou výměnou vzduchu v kombinaci s havarijním 
větráním 10x/hod. Nepředpokládá se zde skladování použitých olejů ani prázdných 
obalů. Ty budou řešeny v rámci odpadového hospodářství. 
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PS 02 – Trafostanice 

Hangár G je napájen z trafostanice 22/0,4kV, 3 x à 1000 (1600) kVA zapojené do 
okruhu 22kV napájecí sítě Letiště Praha s.p. 
Trafostanice je víceprostorová a je umístěna v přístavku hangáru na úrovni 1.NP. 
Trafostanice je napojena na položený kabel Letiště Praha s.p., který má dostatečnou 
přenosovou kapacitu i pro nárůst o cca 2MW nového příkonu. 
Trafostanice obsahuje rozvodnu 22kV, 0,4kV a 0,4kV (UPS). Rozváděče jsou 
oceloplechové, skříňové, u rozváděčů 22kV s náplní spínacích prostor plynem SF6. 
Z hlavních rozváděčů jsou napájeny přímo odběry větších výkonů a podružné 
rozváděče v pomocných rozvodnách NN. 
Náplň rozváděčů umožňuje ovládání, signalizaci a monitoring rozhodujících stavů a 
veličin.  
Měření spotřeby el. energie bude dle požadavku Letiště Praha s.p.  na NN straně 
transformátorů, měřena je jen činná složka el. energie. Majetkově bude trafostanice 
rozdělena na část Letiště Praha s.p.  a ČSA a.s., dle běžných zvyklostí, majetek 
Letiště Praha s.p.  končí připojovacími šrouby na přívodních svorkách NN jističů 
hlavních rozváděčů NN. 

PS 03 – Náhradní zdroj 

Pro napájení důležitých a bezpečnostních technologií je v přístavku na úrovni 1.NP 
v bloku trafostanice umístěn záložní zdroj el. energie. Jedná se dieselgenerátor (DA) 
s elektrickým výkonem max. 400kVA. Na tento výkon je dimenzována dispozice, 
skutečný výkon bude upřesněn v dalším stupni PD. Start DA je automatický při 
výpadku síťového napájení 0,4kV, případně ručně v případě potřeby. Provoz DA je 
záskokový, bez spolupráce se sítí. Tato je zakázána a zablokována. 
DA nemá externí palivové hospodářství, palivo je uloženo ve dvouplášťové ocelové 
nádrži se signalizací úniku paliva do meziprostoru. Objem palivové nádrže je max. 
800 l – umožňuje minimálně provoz po dobu 10 hodin. 
Odběry, u kterých nesmí dojít k výpadku napájení jsou zásobovány ze zdrojů 
nerušené dodávky UPS. 
 
PS 04 – Odpadové hospodářství 

V rámci provozního souboru PS 04 bude řešeno komplexně odpadové hospodářství 
v hangáru G. Zahrnuje hospodaření s převážně nebezpečným odpadem z provozu 
v hangárové hale a dílnách v 1.NP a dále z kanceláří, technických a zdravotně 
technických prostor ve 2. až 4. nadzemním podlaží, kde bude produkován převážně 
komunální odpad v kategorii ostatních odpadů. Nakládání s odpady je popsáno 
v příslušné kapitole oznámení. 
 
PS 05 - instalační šachty 

Pro přívody potřebných energií a medií do pracovních zón na ploše hangárové haly 
budou sloužit instalační šachty. Budou vybaveny nerezavějícím vodotěsným víkem 
s potřebnou únosností v úrovni podlahy a pro případ zatopení při otevřeném víku 
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opatřeny odvodněním. Instalační šachty jsou rozděleny podle účelu a vybavení a 
podrobněji popsány v dokumentaci pro územní řízení. 
Projektová dokumentace pro územní řízení řeší návrh sprinklerového hasícího 
zřízení, doplněného pěnovým hasícím zařízením v prostorách Hangáru G na letišti 
Praha. 
Prostory Hangáru G budou využívány pro provádění údržby letadel vlastní flotily. 
Bude zde prováděna lehká ale častější – v kratších intervalech plánovaná - údržba a 
inspekce letadel. Hangár bude v provozu 24 hodin denně. Půdorysná plocha vlastní 
haly Hangáru bude 19 500m2, výška 31 m, výška vrat bude 21 m. Hala bude 
opláštěná a zastřešená a bude v ní udržovaná minimální teplota +5°C. 
V prostorách hangáru bude instalováno sprinklerové hasící zařízení, mokrý systém, 
které bude doplněn pěnovým hasícím zařízením. Použito bude pěnidlo AFFF 
v maximální koncentrací 6%. 

PS 06 Sprinklery SHZ 

Sprinklerové stabilní hasící zařízení je určeno pro detekci požáru, udržení ohně 
pod kontrolou, resp. pro jeho uhašení v počátečním stádiu. Pro jištění haly Hangáru 
G bude použit mokrý potrubní systém SHZ doplněn pěnovým hasícím zařízením. 
Jako hasící médium bude použita pěna (čistá voda v kombinací s pěnidlem AFFF). 
Systém bude pozůstávat ze zdroje požární vody, zdroje pěnového koncentrátu, 
dávkovacího zařízení a mokrého potrubního systému s instalovanými sprinklerovými 
hlavicemi. V případě vzniku požáru bude tento stav detekován sprinklerovou hlavicí, 
dojde k destrukci pojistky sprinklerové hlavice (baňky) a následnému výstřiku vody. 
Při poklese tlaku vody v potrubním systému, způsobeného výstřikem vody, bude 
nastartováno čerpadlo, dojde k výtlaku pěnidla ze zásobníku a dodávky pěny (těžká 
pěna) do prostoru požáru. Po požáru bude pěna odvedena do akumulační nádrže, 
kde bude likvidována. 
Jako zdroj požární vody bude navržena požární nádrž s činným objemem min. 450 
m3 ve spojení s jedním, nebo dvěma hlavními čerpadly s dieselovým pohonem. 
Čerpadla budou umístěna ve strojovně SHZ spolu s dalším systémovým zařízením 
(ventilové stanice, uzavírací armatury, dávkovací zařízení, apod.). 
Jako zdroj AFFF koncentrátu budou sloužit dva stojaté tlakové zásobníky, každý 
s činným objemem minimálně 5 500l. Jeden zásobník bude sloužit jako 100% 
záloha. Zásobníky budou umístěny ve strojovně SHZ, nebo v uzavřené místnosti 
v bezprostřední blízkosti strojovny. 
Použit bude mokrý potrubní systém s instalovanými sprinklerovými hlavicemi 
s vysokou citlivostí. Potrubní systém bude veden pod stropem haly Hangáru G. 
Tepelná odezva hlavic bude 79°C. Potrubní systém bude rozdělen do několika zón 
dle projekčních předpisů. 
Dávkovací zařízení bude sloužit pro míchaní požární vody, pěnidla a vzduchu za 
účelem vzniku pěny. Bude umístěno ve strojovně SHZ, v potrubním systému každé 
zóny. 
Vzhledem k charakteru objektu a dále vzhledem k jeho umístění je možné 
konstatovat, že ve vzdálenostech vymezených odstupovými vzdálenostmi 
posuzovaných požárních úseků se nenachází žádné další objekty s hořlavým 
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pláštěm, volné sklady materiálu, nebo požárně otevřené plochy sousedních objektů. 
Odstupové vzdálenosti budou udržovány volné i v době využívání objektu. 
Odstupové vzdálenosti nezasahují na sousední pozemky. Odstupové vzdálenosti, 
jejich vymezení, případně úpravy objektu ve vztahu k řešení odstupových 
vzdáleností budou upřesněny v dalším stupni projektové přípravy. 
 
 
B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení stavby      –  říjen 2006 
Dokončení stavby   –  prosinec 2007 

   

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
MČ Praha 6  
 
 
B.I.9.  Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto 
zákonu 
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení), bod 4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická výroba 
s výrobní plochou nad 10 000 m2 výroba a opravy motorových vozidel, drážních 
vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbin nebo reaktorů; stálé 
tratě pro závodění a testování motorových vozidel;  výroba železničních zařízení; 
tváření výbuchem, kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí 
vykonává orgán kraje, v tomto případě Magistrát hlavního města Prahy.   
Situace záměru je patrná z následujícího podkladu, podrobněji je potom doložena 
v příloze č. 2 předkládaného oznámení. 
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B.II. Údaje o vstupech  
B.II.1.  Půda 
Zábor ZPF, respektive PUPFL 

Navrhovaná výstavba Hangáru G včetně venkovních ploch se nachází na 
pozemcích, které vlastní Letiště Praha s.p. Pro užívání pozemků má ČSA a.s. 
s Letištěm Praha s.p. smlouvu o dlouhodobém užívání pozemků. Výstavba se týká 
následujících pozemků: 2579/11,2581/1,2584/1,2584/2, 2585, 2586, 2589. Pozemky 
jsou charakterizovány jako plochy ostatní. Parcely 2590/1, a 2590/2 jsou doposud 
dotčeny změnou právního vztahu pod č. Z-50799/2005. Záměr nevyžaduje žádný 
trvalý nebo dočasný zábor ZPF nebo PUPFL.  
Záměr se dispozičně nachází mimo dosah zvláště chráněných území přírody 
(kategorie ZCHÚ dle  14 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb.) a jejich ochranných pásem (§ 
37 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.). Záměr se nachází mimo dosah pozemků určených 
k plnění funkcí lesa (nevyžaduje zábor PUPFL), ani nezasahuje do ochranných 
pásem nejbližších lesních porostů (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb. - 50 m). 
Významné krajinné prvky „ze zákona“(§3 písm. b/ zák. č. 114/1992 Sb.) nejsou 
polohou  posuzovaného záměru dotčeny. Situace záměru není v kontaktu s žádným  
prvkem ÚSES. 
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma inženýrských sítí, které budou 
definována v dokumentaci pro územní řízení. 
Ochranná pásma letiště 

Pro potřeby předkládaného oznámení lze v rámci letiště Praha Ruzyně specifikovat 
následující ochranná pásma: 
Ø Letecká ochranná pásma 
Ø Ochranné hlukové pásmo letiště Praha Ruzyně 

Realizace posuzovaného záměru spočívající ve výstavbě Hangáru G nijak neovlivní 
existující ochranná pásma letiště. 
 
 
B.II.2. Voda 
Letiště Praha - Ruzyně má dva zdroje pitné vody: 
n přejatá voda od Pražských vodáren a kanalizací, a.s. 
n podzemní voda ze studní 

V době výstavby letiště Praha – Ruzyně koncem 30.let byly jediným zdrojem pitné 
vody studny. Od 60.let jsou pouze zdrojem doplňkovým, Letiště Praha s.p.  odebírá 
pitnou vodu na základě smlouvy od PVK, a.s. 
Letiště Praha - Ruzyně je zásobováno z Pražského okružního vodovodu DN 1200 
mm. Přívod DN 400 z vodoměrné šachty „Na Padesátníku“ zásobuje vodojemy 
vodárny SEVER (2x 650 m3) a JIH (560 a 650 m3). Dále je pitná voda přiváděna z 
pražské vodovodní sítě Prahy 6, která zásobuje letiště přes přečerpávací stanici a 
vodojem Liboc (280 m3).  
Pro případ havárie na přívodním řadu je vodárna SEVER propojena s vodárnou JIH. 
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Doplňkovým zdrojem pitné vody jsou vlastní studny S1 a S2, které byly vyhloubeny 
v roce 1938. Jímají vodu z cenomanského i turonského kolektoru. Obě studny jsou 
situovány v uzavřeném oploceném areálu JIH letiště Praha - Ruzyně. Jejich voda je 
od roku 2003 upravována technologickou linkou úpravny vody v prostoru vodárny 
JIH, která je tvořena dvěma paralelními technologiemi - reverzní osmózou a filtrací 
aktivním uhlím.  
Letiště Praha s.p. je vlastníkem a provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Vodovod je provozován na základě povolení k provozování dle § 6 odst. 2 zákona o 
vodovodech a kanalizacích, vydaného vodoprávním úřadem Magistrátu hl.města 
Prahy (čj. MHMP-25612/2004/OZP-IX/R-154/Ku).  
V roce 2004 bylo spotřebováno na letišti Praha - Ruzyně  424 516 m3 pitné vody. 
Posuzovaný objekt hangáru G 

Zásobování objektu vodou pitnou i požární je zajišťováno z vodárny Sever řadem 
DN 200, vedeným podél komunikace mezi Hangárem F a Cateringem ČSA.  
Výstavba 

Voda související s posuzovaným záměrem bude odebírána z vodovodní sítě areálu 
letiště. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho  pracovníka je odvozena z přílohy 
12 vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve výši 120 l/den. Podle údajů od 
projektanta bude výstavba probíhat po dobu cca 14 měsíců s průměrným počtem 60 
pracovníků z různých dodavatelských firem.   
Tab.: Předpokládaná maximální spotřeba vody pro sociální účely během výstavby: 
Průměrný stav pracovníků výstavby 60 
Denní spotřeba vody (m3) 7,2 
Měsíční spotřeba vody (m3) 144 
Doba výstavby (měsíce)  14 
Celková spotřeba vody  [m3] 2 016 

Provoz 

Do objektu bude přivedena studená pitná voda jednou přípojkou DN 80, do prostoru 
pod mezipodestou v 1.NP (Schodiště 1 při hangáru F), kde bude připravena 
místnost pro vodoměrnou sestavu, a jednou přípojkou DN 100 do místnosti požární 
nádrže. Tato přípojka poslouží pro sprinklerový pěnový hasící systém. Koncepce 
vnitřního vodovodu je navržena odděleně na požární rozvod a rozvod studené pitné 
vody. Hlavní horizontální rozvody budou vedeny pod stropem 1.NP v chodbách na 
konzolách. Studenou a teplou vodou užitkovou budou zásobeny zařizovací 
předměty a technologická zařízení v objektu. Na jednotlivých odbočných větvích 
návrh předpokládá uzavírací ventily. 
Bilance nároků na vodu vychází z projektových podkladů a je bilancována 
následovně: 
Potřeba vody pro sociální účely 

Tato potřeba vyplývá z počtu zaměstnanců Hangáru G a z nároků na provoz bufetu 
a dovozu jídel (mytí). Následující výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č. 12 
vyhlášky 428/01 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/01 o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu. Zde je uvedena hodnota potřeby 20 m3 na 
jednoho pracovníka za rok, za předpokladu, že je umožněno sprchování teplou 
vodou. Pro THP je uvažována potřeba vody 12 m3 za rok: 
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celkem  
počet lidí množství vody (m3/rok) 

D 265 5 300 
THP 100 1 200 
celkem              365 6 500 

Mimo to je nutno počítat se spotřebou vody na: 
Ø Bufet:     2,4 m3/den,    876 m3/rok 
Ø Ohřívaná jídla dovoz (mytí):  8,0 m3/den, 2 920 m3/rok 

Celkem nároky na vodu pro sociální účely: 10 296 m3/rok. 
Potřeba vody pro technologické účely 
Spotřeba vody pro technologické účely souvisí s nároky na vodu na mytí dílů a mytí 
letadel a je bilancována následovně: 
Ø Mytí dílů:    5 m3/den, 1 825 m3/rok 
Ø Mytí letadel:              20 m3/den, 7 300 m3/rok 
Ø CELKEM:                                        25 m3/den, 9 125 m3/rok 

Celkové nároky na vodu související s posuzovaným záměrem představují 19 421 
m3/rok. 
Potřeba požární vody 
Požárně bude objekt zabezpečen vnitřními hydrantovými skříněmi s tvarově stálou 
hadicí typu D 25. Počet a umístění bude dle požadavku požární ochrany. Potřeba 
požární vody - 4,4 l/s. Materiálem pro požární rozvod bude potrubí ocelové závitové 
pozinkované. 
 
 
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Výstavba 

Pro výstavbu se předpokládá potřeba následujících surovinových zdrojů: 
kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci zpevněných ploch a vozovky 
Množství tohoto materiálu není zatím známo. Zdrojem těchto materiálů bude 
standardní zdroj dodavatelské organizace. 
živičný kryt zpevněných ploch a vozovky 
Množství tohoto materiálu není zatím známo. Zdrojem bude obalovna živičných 
směsí dodavatelské organizace. 
betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, svislé konstrukce, 
vodorovné konstrukce, střešní krytiny, dřevo, plastové výrobky, výrobky ze skla 
apod. 
Množství tohoto materiálu není zatím známo, jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů 
mimo řešené území. Upřesnění množství, případně dalších stavebních materiálů a 
přesné určení zdrojů těchto surovin bude provedeno v dalším stupni projektové 
přípravy. 
Provoz 

Při provozu Hangáru G jsou uvažovány následující nároky na suroviny a energie: 
Suroviny: Nároky na suroviny z hlediska předpokládaných oprav jsou specifikovány 
v následující tabulce: 
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činnost Použité technologie - proces 
Látky vstupující do procesu č. BL 

spotřeba za 
rok Množství 

Činnosti v hangárové hale           
mytí podvozkové šachty Skinsol soute D249 5640litr 

  Cee Bee A-952 D371 150litr 
          

doplnění provozních látek HY JET IVA T324 2928ks 
  MOBIL JET OIL 2 T196 29675ks 
          

Prohlídky a kontroly 

čištění          
odmašťování         
aplikace pryskyřic, lepidla nebo výplňové  hmoty EA-9396 D161 9komplet 

  EA-9390 D158 4komplet 
  EA-9394 D159 1ks 
  EC-2216 D173 1komplet 
  toulen T163 7,5litr 
  výplňová hmota-2562 D133 4komplet 
  výplňová hmota-1617 D49 1,4litr 
        

Opravy kompozitových částí letadel 

aplikace mycího prostředku nástřikem Netal A202 D62 720litr 
  technický benzín T270 9622litr 
  MEK (ethylmethylketon) T181 762litr 
  PD-680 D247 6litr 
  Super Bee 210 D366 25litr 

splachování vodou         
ruční domývání silně znečištěných částí         

          

Mytí letadel 

čištění          
odmašťování isopropylalkohol T180 728litr 
aplikace tmelů PR-1440 D36  4ks 

  PS-870 D236 90ks 
  RTV-102 D231 23ks 
  RTV-108 D71 6ks 
  RTV-738 D51 3ks 
  RTV-730 D171 3ks 
  Dapco-18 D59 2ks 
  Dapco-2200 D122 3ks 
  RTV-560 D48 8ks 
  DC-1200 D6 1litr 
          

Tmelení 

čištění          
odmašťování         
aplikace lepidel Araldite-2011 D40 2ks 
 EC-1300 D192 2ks 

Lepení 

  93-076 D225 1kg 
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činnost Použité technologie - proces 
Látky vstupující do procesu č. BL 

spotřeba za 
rok Množství 

  93-006 D133 1ks 
          
chemické odstraňování nátěru A-238E D107 174litr 
chemické dočištění a odmaštění povrchu C 6000 T70 596kg 

Hardener S66/22 D29 122litr 
aplikace základního nátěru Metaflex FCR Primer D30+D9 4kg 

  Aerodur CF Primer 379047 D26 5kg 
aplikace vrchního nátěru Aerodur Finish C21/100 UVR D27 156kg 

  Alexit 404-12 D68 160litr 

Opravy nátěrů 

Thiner C25/90 D4 120litr 
odsávání výparů LPH         
odsávání paliva         

Práce na palivovém systému 

        
spalování LPH         Spouštění APU 

          
Činnosti v dílenském zázemí tlakovou vodou (WAP) Shellsol 60 T287 216litr 
Mytí dílů aplikace mycího prostředku nástřikem         
 ruční mytí         
 splachování vodou         
 mytí a čištění chemickými prostředky         

  

ruční mytí 

Blast off 

nemá BL 
neobsahu
je žádný 
symbol 
nebezpeč
nosti 1946litr 

nástřik lopatek Molykote D321 D235 94ks 
Mytí a nástřik lopatek motoru v boxu           
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Elektrická energie 

Nový hangár G bude napojen na stávající rozvod 22kV, který je v majetku Letiště 
Praha s.p. Přímé napojení je na stávající kabel 22kV, do smyčky, mezi stávající 
trafostanici TS32 a v hangáru F a hlavní napájecí rozvodnu HTS. Stávající kabel 
22kV bude na dvou místech přerušen, naspojkován a zatažen do trafostanice 
hangáru G, do samostatné rozvodny 22kV. Kabel má dostatečnou přenosovou 
kapacitu i pro nový odběr hangáru G. Do stávajících rozvodů Letiště Praha s.p.  
bude napojeno i dálkové ovládání a signalizace. Hangár G je napájen z vlastní 
trafostanice 22/0,4kV s osazením 3 ks transformátorů o výkonu maximálně à 
1600kVA. Plánovaný příkon je cca 2MW jako špičkový. Spotřeba el. energie bude 
upřesněna v dalším stupni PD dle parametrů napájené technologie a intenzity 
provozu hangáru. 
Nároky na elektrickou energii 

Předběžný odhad energetických nároků vzduchotechnických zařízení odpovídá 
danému stupni projektového řešení předkládaného k Územnímu řízení a projekční 
rozpracovanosti jednotlivých systému vzduchotechnických zařízení: 
ü Současný elektrický příkon - LÉTO celkem 191 kW  
ü Současný elektrický příkon - ZIMA celkem 277 kW   

Zemní plyn 

Primárním zdrojem plynu pro objekt Hangár G bude nová plynová VTL regulační 
stanice, napojená na VTL plynovod novou VTL plynovou přípojkou. VTL plynovod je 
v majetku Pražské plynárenské a.s.Na výstup VTL RS bude napojen nový STL 
plynovod PE D 160. Nový STL plynovod PE D 160 od VTL RS bude veden 
souběžně se stávajícím plynovodem PE D 90 pro celou oblast kolem Hangáru G. 
Plynovod bude ukončen za komunikací u objektu Hangár G. Na tento plynovod bude 
napojena STL plynová přípojka PE D 160 pro Hangár G.   
Přístavek hangáru G 
Roční spotřeba zemního plynu         1 825 000 m3/rok 
Hangárová hala 
Roční spotřeba zemního plynu                                            522 200 m3/rok 
 
 
B.II.4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Doprava 
Výstavba 

Ve fázi výstavby dojde k  zvýšení nároků na stávající dopravní síť, protože stavba 
bude vyžadovat dovoz stavebních materiálů pro výstavbu Hangáru G. Vyvolaná 
staveništní doprava nebude přesahovat dle sdělení projektanta více jak 26 pohybů 
TNA v denní době na komunikačním systému, a to většinově mimo souvislou 
obytnou zástavbu a tedy bez výraznějších vlivů na akustickou respektive imisní 
situaci v zájmovém území.  

Provoz 

Dopravně je navrhovaný hangár G napojen na stávající komunikace, resp. 
komunikace ve výstavbě u hangáru F (HF). V době zpracování oznámení se 
připravuje k výstavbě nová vrátnice před severozápadní fasádou hangáru F (pěší i 
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automobilová). Rovněž se v předmětném prostoru připravuje k výstavbě i tzv. 
parking D pro zaměstnance v tomto areálu letiště (který prošel samostatným 
procesem EIA). Je možné říci, že obě stavby jsou podmíněnou investicí pro 
dopravní napojení hangáru G. 
Příjezd k hangáru G tak bude od příjezdové komunikace na letiště přes 
mimoúrovňovou křižovatku (před severním odbavovacím areálem) a novou vrátnici u 
hangáru F. 
Hlavní příjezd k hangáru je navržen podél severozápadní fasády přístavku hangáru 
G. Jeho šířka je 9,0 m a v budoucnosti bude sloužit rovněž jako část vnitroletištní 
neveřejné spojovací komunikace mezi severním a jižním areálem letiště Ruzyně. 
Tato komunikace bude vedena rovnoběžně se stávající spojovací komunikací mezi 
severem a jihem letiště. Mezi oběma komunikacemi bude pás šířky cca 2,25 m, kde 
bude umístěno bezpečnostní oplocení letiště. Nová komunikace je napojena na 
komunikaci tvořící příjezd ke stávající vrátnici u HF. Komunikace bude v rámci 
výstavby nové vrátnice oddělena od stávající spojovací komunikace mezi severním 
jižním areálem oplocením. 
Z příjezdové komunikace k hangáru G pak pokračuje příjezd v š. 8,0 m k zařízením 
hangáru (trafostanice apod.) situovaným u severovýchodní fasády HG a dále pak na 
plochu pro parkování letadel. Vozovky nových komunikací budou živičné a 
lemované obrubníky. 
Pro pěší provoz bude podél severozápadní fasády hangáru zřízen chodník š. 1,50 
m. Další chodníky budou provedeny na parkovišti služebních vozidel a v prostoru 
mezi hangárem G a F. 
V hlavní směně v HG bude pracovat celkem 245 zaměstnanců. Pro tento počet je 
potřeba podle pražské vyhlášky č. 26/1999 pro území letiště (na okraji města a 
mimo spádové území stanic metra) celkem a pro charakter provozu HG (lze srovnat 
s výrobním závodem, opravárenství v HG nelze považovat za veřejné) následující 
počet parkovacích míst (základní počet je jedno parkovací místo na 3 
zaměstnance): 
245 : 3 x 1,0 x 0,9 = 74 stání 
Tento počet bude plně pokryt kapacitou nového parkingu D, jehož výstavba bude 
předcházet výstavbě HG a jehož kapacita je 851 parkovacích míst (vč. parkovacích 
míst pro invalidy). Při návrhu kapacity parkingu bylo počítáno s výstavbou hangáru 
G. Parking D prošel samostatným procesem posuzování vlivů na životní prostředí 
dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. 
U hangáru G budou rovněž zřízena parkovací místa pro služební vozy a pro vozy 
obchodních partnerů. Tato parkovací místa budou umístěna v uzavřeném areálu 
letiště ve výklenku východně od přístavku hangáru. Jejich počet je v souladu 
s požadavkem investora následující:  
§ 38 míst pro osobní automobily (z toho 6 míst pro kategorii OA 2) 
§ 12 míst pro dodávky (typ Lublin) 
Bilance nároků na dopravu vyplývá z uvažovaného počtu zaměstnanců a 
předpokládaných nároků na zásobování Hangáru G a lze je dle podkladů 
oznamovatele bilancovat 365 příjezdy OA, 10 LNA  a 2 TNA. 
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V prostoru mezi hangárem G a F budou umístěny parkovací místa pro vozidla 
pro odmrazování letadel a pro tahače letadel : 
§ 6 parkovacích míst pro odmrazovací vozy 
§ 5 parkovacích míst pro tahače letadel 

 
B.III. Údaje o výstupech  
B.III.1.  Ovzduší  
Výstavba 

Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. 
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění v etapě výstavby vzniknou v souvislosti 
s dopravou stavebního materiálu pro výstavbu Hangáru G.  Dle podkladů předaných 
objednatelem bude etapa výstavby v denní době vyžadovat maximálně 26 pohybů 
TNA/denní doba, přičemž vyvolané stavební přepravní nároky budou realizovány 
mimo centrum hlavního města Prahy, tedy mimo komunikace Evropská, respektive 
Drnovská. 
Plošné zdroje: Vzhledem k charakteru záměru nebude uvažovaná stavba 
výraznějším zdrojem emisí částic PM10, které by se mohly výrazněji negativně 
projevit ve vztahu k imisní zátěži v zájmovém území. 
Provoz 
Bodové zdroje  
Záměr vzhledem k navrhovanému projektovému řešení představuje energetické 
s technologické zdroje emisí. 
Energetické zdroje 
Přístavek hangáru G 
Kotelna bude umístěna na střeše přístavku hangáru G. Bude se jednat o kotelnu se 
4 kotli (4 x Viessmann Vitoplex 300; Q= 1750 kW; přetlakový hořák Weishaupt, 
nízkoemisní – garantováno max 80 mg/m3 NOx ) 
Instalovaný výkon  (4 x 1750 kW)                    7 000 kW  
Spotřeba plynu za hodinu                765,0 m3/hod  
Roční spotřeba zemního plynu                          1 825 000 m3 
Roční produkce spalin                                                              25 550 000 m3/rok 
Teplota spalin                         max. 225 oC 
Hmotnostní tok spalin    – při jmenovitém tepelném výkonu             2900 kg/hod 
Objemový průtok spalin – provozní, suchý plyn          10 710 m3/hod 
FPD                   5 400 hod/rok 
Výška koruny komín:                     31 min + 1,0 m nad atikou hangárové haly  
Vnitřní průměr komína (samostatný komín pro každý kotel)                cca 0,40 m 
Ø Emise podle vyhlášky  352/2002 Sb.:  

 Emisní faktor emise (kg/rok) 
tuhé znečišťující látky 20     36,50 
SO2 9,6     17,52 
NOx 1920 3504,00 
CO 320   614,40 
org. látky* 64   116,80 
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C 
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Hangárová hala 

Vytápění teplovzdušnými jednotkami s výměníkem (4 x MTP1000; Q= 1500 kW, 
přetlakový hořák Weishaupt, nízkoemisní garantováno max 80 mg/m3 NOx)  
Jmenovitý výkon 1 jednotky                                     1500 kW 
Spotřeba plynu za hodinu – maximální (špička 20 minut)               170,0 m3/hod
      - běžný provoz        55,0 m3/hod 
Teplota spalin                                max. 280 oC 
Hmotnostní tok spalin – při jmenovitém tepelném výkonu                 2320 kg/hod 
Objemový průtok spalin 
-provozní, suchý plyn              770 m3/hod 
Průtok ohřívaného vzduchu                   80 000 m3/hod 
Celková roční spotřeba plynu (4x 130 550 m3/rok)                522 200 m3/rok 
Roční produkce spalin                                                                     7 310 800 m3/rok  
FPD                        5 400hod/rok 
Výška koruny komína                          31 min+1,0 m nad atikou hangárové haly  
Vnitřní průměr komína (samostatný komín pro každou jednotku) cca  0,40 m 
Ø Emise podle vyhlášky  352/2002 Sb.:  

 Emisní faktor emise (kg/rok) 
tuhé znečišťující látky 20     10,44 
SO2 9,6       5,01 
NOx 1920 1002,62 
CO 320   167,10 
org. látky* 64     33,42 
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C 

Z hlediska energetických zdrojů bude objekt Hangáru G velkým zdrojem znečištění, 
protože celkový tepelný výkon přesahuje 5 MW. 
 
Technologické zdroje 

Technologickým zdrojem v rámci posuzovaného záměru jsou emise VOC vyjádřené 
jako organický uhlík, které jsou bilancovány z předpokládaných spotřeb vstupních 
materiálů tak, jak jsou uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení. 
V tabulce na následující stránce. 
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Bilance VOC 
 
Bilance VOC je provedena podle dodaných podkladů a BL. 
Pro posouzení zda posuzována látka je VOC je brán výklad dle zák. 86/2002 Sb. v platném znění: 
těkavou organickou látkou jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 
20 oC (293,15 K) má tlak par 0,01 kPa nebo více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího použití, a která 
může v průběhu své přítomnosti v ovzduší reagovat za spolupůsobení slunečního záření s oxidy dusíku za vzniku fotochemických 
oxidantů, 
V provoze dle záměru se nepředpokládají aplikace při teplotách vyšších než okolí. 
 
činnost Použité technologie - 

proces 
Látky vstupující do 

procesu č. BL 
spotřeba 

za rok název CAS obsah hustota tenze par VOC 
    l       kg/rok 

Skinsol soute D249 5640 Propan-1,2-diyl-karbonát 108-32-7 ≤ 2,5 0,790 g/ml 0.03 mm at 20 C není VOC  mytí podvozkové 
šachty 
  

Cee Bee A-952 D371 150 
Methylenchlorid 75-09-2 85-95 1190 kg..m-3 6.8 psi at 20 C VOC 160,65

HY JET IVA T324 2928 alkylfosfát*  76% 990 kg/m3  0.393 mm Hg VOC 2203,027

trikresyl fosfát      1330-78-5 1 - 5 1 6E-007 mm Hg není VOC  

doplnění provozních 
látek 
  

  

MOBIL JET OIL 2 
  

T196 
  

29675 

1-naftalenamin, n-fenyl               90-30-2           1 - 5  8.29E-006 mm Hg není VOC  

Prohlídky a 
kontroly 

čištění              
celkem 2363,677
 

činnost Použité 
technologie - 

proces 
Látky vstupující do 

procesu č. BL 
spotřeba za 

rok název CAS obsah hustota tenze par  VOC 
    l       kg/rok 

odmašťování              
Bisfenol-A-Epichlorhydrin-
pryskyřice M < 700                    25068-38-6                     30-60                                                                                             1,16

 

není VOC  
Polyfunkční  epoxidová pryskyřice                30-60                                                                                               není VOC  

EA-9396 D161 - 
lepidlo 

4+2 kg 

Směs alifatických aminů                5 - 10   VOC 0,4 
Epoxy-pryskyřice MW Ł700 28768-32-3                 60-100                   není VOC  
4-Glycidyloxy-n,n-diglycidylanilin 5026-74-4                                                                    15-40   není VOC  

EA-9390 D158 2+1 kg 

3,3´-Dimethyl-
methylendi(cyklohexamin) 6864-37-5   

 
0,08 Pa VOC 

1,0 

Opravy 
kompozitových 
částí letadel 

aplikace 
pryskyřic, lepidla 
nebo výplňové 
hmoty 

  

EA-9394 D159 0,454 
+0,224 

kg Bisfenol A/Epichlorhydrin 
epoxidová pryskyřice  10 - 30 

  
není VOC 
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činnost Použité 
technologie - 

proces 
Látky vstupující do 

procesu č. BL 
spotřeba za 

rok název CAS obsah hustota tenze par  VOC 
    l       kg/rok 

Polyfunkční epoxidová pryskyřice  30-60 
  

není VOC 
 

Směs tetraethylenpentaminu 
112-57-2, 110-
85-0,  60-100 

 
8E-007 mm Hg,  není VOC 

 

Polyaminoamid  60-65   není VOC  EC-2216 D173 0,25 litr 
Bisfenol-A-Epichlorhydrin-
pryskyřice M < 700                    25068-38-6                                                                                        60-65 

  
není VOC 

 

toulen T163 7,5 litr 
Toluen 108-88-3 >90 

860 - 870 kgm-

3  2933 (20°C) Pa VOC 6,163125 
Bisfenol-A-diglycidyl ether 1675-54-3 30-50   není VOC  
Epoxidová pryskyřice  70-100   není VOC  
3-(Diethylamino)propylamin  104-78-9 1 - 5 ?  VOC ? 0,1 
Tetraethylenpantamin 112-57-2 10 - 30  8E-007 mm Hg není VOC  

výplňová hmota-2562 D133 2 kg 

Polyamidová pryskyřice  70-100   není VOC  
Bisfenol-A-Epichlorhydrin-
pryskyřice M < 700                    25068-38-6                                          30-42                                                                                             

 
není VOC 

 výplňová hmota-1617 D49 1,4 litr 
  

Diethylentriamin 111-40-0                                                                   30-35 0,5 g/cm3 37 (20°C) Pa  VOC 0,245 

 

aplikace mycího 
prostředku 
nástřikem Netal A202 D62 720 litr (2-methoxymethylethoxy) propanol 34590-94-8 2,5-10 1,030 g/cm3 53,3 (26°C) Pa není VOC  

celkem 7,908 

 
činnost Použité technologie - 

proces 
Látky vstupující do 

procesu č. BL 
spotřeba za 

rok název CAS obsah hustota tenze par  VOC 
    l       kg/rok 

  technický benzín T270 720 litr   68410-05-9  710 - 780 VOC 536,4
  

MEK (ethylmethylketon) T181 9622 litr 
Methylethylketon / 
ethylmethylketonC4H8O 78-93-3  0,80 g/cm3 (20 °C)90.6 mm Hg VOC 7697,6

  PD-680 D247 762 litr Směs organických látek   0,78 g/ml VOC 594,36
sodná sůl xylensulfonové kyseliny 1300-72-7 0,5-5,0 6E-007 mm Hg není VOC  
Alkyl polyoxyethene glykol ether 68439-45-2 0,5-5,0 7E-007 mm Hg není VOC  

  

Super Bee 210 D366 6 litr Propylenglykol-n-butyl ether 5131-66-8 5,0-15 1,057E-007 mm Hg není VOC  
splachování vodou     25 litr       

Mytí letadel 

ruční domývání silně 
znečištěných částí          

  

celkem 8828,36 
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činnost Použité technologie - 
proces 

Látky vstupující do 
procesu č. BL 

spotřeba za 
rok název CAS obsah hustota tenze par  VOC 

    l       kg/rok 
odmašťování isopropylalkohol T180 728 litr isopropylalkohol 67-63-0  0,78g/cm3 (20 °C)  VOC 567,84

PR-1440 D36  0,6 litr Směs látek na bázi oxidu manganu     není VOC  
PS-870 D236 9 litr Směs  pryskyřic a aditiv     není VOC  
RTV-102 D231 2 litr Směs silikonové gumy     není VOC  
RTV-108 D71 0,5 litr Methyltriacetoxysiloxan 4253-34-3 1 - 5   není VOC  
RTV-738 D51 0,3 litr Methyltrimothoxysilan 1185-55-3 1 - 5   není VOC  
RTV-730 D171 0,3 litr Acetoxysilan  5 - 10   VOC ? 0,03
Dapco-18 D59 0,2 kg -     není VOC 567,87
Dapco-2200 D122 0,5 kg -     není VOC  
RTV-560 D48 3,6 litr -     není VOC  

aplikace tmelů 
  

DC-1200 D6 1 litr -     není VOC  

Tmelení 

čištění              
celkem 567,87 

 
činnost Použité technologie 

- proces 
Látky vstupující do 

procesu č. BL 
spotřeba za 

rok název CAS obsah 
hustot

a tenze par  VOC 
    l       kg/rok 

odmašťování            
Araldite-2011 D40 0,4 litr Epoxidová pryskyřice a tužidlo     není VOC  

2-butanon           78-93-3              40,0-45,0           9 492,53 Pa VOC 0,7245
Toluen 108-88-3     3,0-7,0               2933 (20°C) Pa VOC 0,12166

EC-1300 D192 2 litr n- Hexan 110-54-3  < 0,1 16,531×103 Pa VOC 0,1318

Lepení 

Dibutylcín dilaurát 77-58-7 18 3E-010 mm Hg není VOC  
93-076 D225 1 kg Tetraethoxysilan  78-10-4 3 1.88 mm Hg VOC ! 0,03

 

aplikace lepidel 
  
  

  

93-006 D 123 2,5 kg Dibutylcín diacetát          1067-33-0 2 1.3 mm Hg at 20 deg C VOC 0,05
celkem 1,05796
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činnost Použité technologie 
- proces 

Látky vstupující do 
procesu č. BL 

spotřeba za 
rok název CAS obsah hustota tenze par  VOC 

    l       kg/rok 
Dichlormethan 75-09-2 50-70 1250 58,661×103 Pa VOC 152,25 
Fenol (90%) 108-95-2    20-25  0.35 mm Hg VOC 55,68 
1,2-dichlorbenzen 95-50-1    2  1,959 833×102 Pa VOC 4,35 

chemické 
odstraňování nátěru 

A-238E D107 174 litr Metanol 67-56-1 2   VOC 4,35 
 butanol                     71-36-3      15 820-880 kg/m3                                                                                        VOC 89,4 
 etylacetát                 141-78-6    10   VOC 59,6 
 butylacetát               123-86-4    15  2000 (25°C) Pa VOC 89,4 

C 6000 T70 596 kg toluen 108-88-3     60   VOC 357,6 
Xylen 1330-20-7 2,5-10 0,955 g.cm-3 680 (20°C) Pa VOC 11,651 
hexamethylen-1,6-diisokyanát 822-06-0 2,5  7 Pa není VOC  
Ethylbenzen 100-41-4 2,5  1270 Pa VOC 2,91275 
2-Methoxy-1-methylethyl acetát 108-65-6 2,5-10  490 Pa VOC 11,651 

chemické dočištění a 
odmaštění povrchu 

Hardener S66/22 D29 122 litr a-Butylacetát     123-86-4 50-100  2000 (25°C) Pa VOC 116,51 
Toluen 108-88-3                             10 - 30 0,82 g.m-3    VOC 1,2 
(isopropanol 67-63-0 30-60   VOC 2,4 

Metaflex FCR Primer 
D30+D
9 4 kg 1-Butanol          71-36-3                                                                                          10 - 30  600 Pa VOC 1,2 

Butan-2-ol  78-92-2 2,5-10 1,285 g.m-3   18.3 mm Hg VOC 0,5 
n-Butyl acetát 123-86-4 10 - 25  2000 (25°C) Pa VOC 1,25 

aplikace základního 
nátěru 
  

Aerodur CF Primer 
379047 D26 5 kg 

(2-Methoxy-1-methylethyl) 
acetát  108-65-6                                        10 - 25  490 Pa VOC 1,25 
Cyklohexanon  108-94-1  2,5-10 1,479 g.m-3   667 (26,4°C) Pa VOC 15,6 
n-Butyl acetát 123-86-4 2,5-10  2000 (25°C) Pa VOC 1,56 

Aerodur Finish C21/100 
UVR D27 156 kg 

(2-Methoxy-1-methylethyl) 
acetát  108-65-6                                                                10 - 25  490 Pa VOC 39 
Xylen     1330-20-7 15 - 20 >  1 g.cm-3 680 (20°C) Pa VOC 35,2 
Ethylbenzen 100-41-4 5 - 10  1270 Pa VOC 17,6 
2-Methoxy-1-methylethyl acetát 108-65-6 10 - 15  490 Pa VOC 27,225 

Alexit 404-12 D68 160 litr n-Butylacetát 123-86-4 5 - 10  2000 (25°C) Pa VOC 18,15 

Opravy 
nátěrů 

aplikace vrchního 
nátěru 

  

Thiner C25/90 D4 120 litr 
Směs nižších alifatických 
alkoholů, ketonů a acetátů.     VOC 120 

celkem 1237,49
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Látky vstupující 
do procesu č. BL 

spotřeba 
za rok název CAS obsah hustota tenze par  VOC 

činnost Použité technologie - 
proces 

  l       kg/rok 
Činnosti v dílenském 
zázemí 

čištění tlakovou vodou (WAP) 

Shellsol 60 T287 216 litr hydrogenovaný benzín 64742-48-9                        781 kg/m3    VOC 168,696

 
činnost Použité technologie 

- proces 
Látky vstupující 

do procesu č. BL 
spotřeba za 

rok název CAS obsah hustota tenze par VOC 
    l      kg/rok 

aplikace mycího 
prostředku nástřikem   

  
         

 

ruční mytí             
splachování vodou            

mytí a čištění 
chemickými prostředky   

  
         

 

Mytí dílů 
  

ruční mytí 
Blast off 

nemá BL neobsahuje žádný symbol 
nebezpečnosti 1946 litr      

 

celkem 
0 

 
činnost Použité technologie 

- proces 
Látky vstupující do 

procesu č. BL 
spotřeba za 

rok název CAS obsah hustota tenze par  VOC 
    l       kg/rok 

butan 106-97-8                 58  0,66  VOC 14,39328 
benzinová frakce (ropná) 64742-82-1                                                                    10   VOC 2,4816 

Mytí a nástřik 
lopatek motoru 
v boxu 

nástřik lopatek 
  Molykote D321 

  

D235 
  
  37,6 litr  butylacetát            123-86-4                10 2000 (25°C) Pa VOC 2,4816 

celkem 19,35648 

 
 
Celkem VOC    13194,42  (kg/rok) 
přepočet na C org  koeficient 0,82 10819,42  (kg/rok) 
 
Výše uvedená suma VOC vyjádřená jako organický uhlík byla uvažována jako vstup do výpočtu rozptylové studie. 
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V následujícím přehledu je provedena dle znalostí zpracovatelů oznámení 
předběžná kategorizace Hangáru G z hlediska technologických zdrojů emisí: 
  legislativní předpis roční 

spotřeba 
VOC 

roční spotřeba 
rozpouštědel 

kategorie  

   kg/rok kg/rok   
mytí podvozkové 
šachty 

nevyjmenovaný zdroj 
podle 353/2002 Sb. a 
355/2002 Sb. 

160,65  malý zdroj  

buď podle 353/2002 
Sb.  

2203,027  střední zdroj  

Prohlídky a 
kontroly 

doplnění 
provozních látek 

nebo nevyjmenovaný    střední zdroj  
odmašťování    malý zdroj v podkladech 

neuvedena žádná 
látka s obsahem 
VOC 

pokud bereme jako 
adhezivní nátěry - 
355/2002 Sb.  

7,908 

9,885 

malý zdroj  

Opravy 
kompozitových 
částí letadel 

aplikace pryskyřic, 
lepidla nebo 
výplňové hmoty 

nebo jako 
nevyjmenovaný 

  malý zdroj  

Mytí letadel  nevyjmenovaný zdroj 8828,36  střední zdroj   
odmašťování dle 355/2002 Sb.  567,87 692 střední zdroj  Tmelení 
tmelení nevyjmenovaný zdroj    podle podkladů není 

zdrojem VOC 
odmašťování     podle podkladů není 

zdrojem VOC 
Lepení 

aplikace lepidel dle 355/2002 Sb.  1,05796 1,3 malý zdroj  
chemické 
odstraňování 
nátěru 
chemické dočištění 
a odmaštění 
povrchu 

dle 355/2002 Sb. 955 1194 střední zdroj Odmašťování, 
čištění  a snímání  
povlaků 

aplikace 
základního nátěru 

Opravy nátěrů 

aplikace vrchního 
nátěru 

dle 355/2002 Sb. 

282 353 

malý zdroj  

Činnosti v 
dílenském zázemí 

čištění tlakovou 
vodou (WAP) 

dle 355/2002 Sb.   malý zdroj Odmašťování, 
čištění  a snímání  
povlaků 

Mytí dílů      podle podkladů není 
zdrojem VOC 

Mytí a nástřik 
lopatek motoru v 
boxu 

mytí lopatek 
  

    podle podkladů není 
zdrojem VOC 

 nástřik lopatek nevyjmenovaný zdroj 19,35 23,6 malý  
       

 
Celkově z hlediska technologie lze provoz Hangáru G označit za střední zdroj 
znečišťování ovzduší.  
Celková uvažovaná bilance emisí související s posuzovaným záměrem je tedy 
následující: 
Energetické zdroje: 

 emise (kg/rok) 
tuhé znečišťující látky     46,94 
SO2     22,53 
NOx 4504,62 
CO   781,50 
org. látky*   150,22 

Technologické zdroje: 
Celkem VOC    13194,42  (kg/rok) 
přepočet na C org  koeficient 0,82 10819,42  (kg/rok) 
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Liniové a plošné zdroje 
Použité emisní faktory: 
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno s  emisními faktory 
pro rok 2007. 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.02. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je 
určen PC program MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). 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 zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – 
rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje 
výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky 
výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, 
aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby 
přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny: 

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 
benzo(a)pyren 

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 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 a ve Švýcarsku. 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 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. 

V rámci předkládaných variant bylo pracováno z hlediska liniových zdrojů emisí s emisními 
faktory pro rok 2007 prezentovaných dle programu MEFA: 

ROK 2007 
Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní 

úroveň 
Rychlost 
(km/h): NOx PM10 Benzen VOC 

OA Konvenční 50 5,0111 0,0016 0,1946 4,0735 
LNA EURO 1 50 3,2901 0,2311 0,0079 0,5559 
TNA EURO 1 50     18,7031 1,5868 0,0594 3,8371 
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Liniové zdroje 
Posuzovaný záměr generuje 730 pohybů OA, 20 pohybů LNA  a 4 pohyby TNA za 
den. Na základě nároků na dopravu vyvolanou provozem hangáru G lze specifikovat 
dle následující tabulky emise z pohybů OA, LNA a TNA v roce 2007:  

 NOx PM10 

Úseky g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 
komunikace 0,000106 3,798717 1,386532 3,37E-07 0,012137 0,00443 

 benzen VOC 

Úseky g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 
komunikace 3,96E-06 0,142454 0,051996 8,33E-05 3,000121 1,095044 

Ve vztahu k variantě 2, kde je pracováno s výslednou dopravou na komunikačním 
systému v roce 2010 dle podkladů ÚDI lze dopravu vyvolanou provozem hangáru G 
specifikovat dle následující tabulky:  

 NOx PM10 

Úseky g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 
komunikace 1,99E-05 0,71586 0,261289 1,17E-07 0,00422 0,00154 

 benzen VOC 

Úseky g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 
komunikace 2E-07 0,007214 0,002633 4,64E-06 0,167076 0,060983 

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 počtu automobilů (365 příjezdů 
OA, 10 příjezdů LNA  a 2 příjezdy TNA a době volnoběhu 30 sekund lze 
sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku 2007: 
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje  

 NOx PM10 

 g/km.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/km.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 
Provoz hangáru 5,28E-05 1,899359 0,693266 1,69E-07 0,006069 0,002215 

 benzen VOC 
 g/km.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/km.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 

Provoz hangáru 1,98E-06 0,071227 0,025998 4,17E-05 1,500061 0,547522 

Při úvaze emisních faktorů roku 2010 lze při shodných vstupních parametrech 
očekávat následující sumu emisí sledovaných škodlivin: 
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje  

 NOx PM10 
 g/km.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/km.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 

Provoz hangáru 9,94E-06 0,35793 0,130644 5,86E-08 0,00211 0,00077 
 benzen VOC 
 g/km.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/km.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 

Provoz hangáru 1E-07 0,003607 0,001317 2,32E-06 0,083538 0,030491 

 
B.III.2.  Odpadní vody 
Výstavba 

Odpadní vody v etapě výstavby odpovídají nárokům na vodu v této etapě a lze je 
stanovit objemem maximálně 2016 m3 po dobu trvání stavebních prací. Jedná se o 
splaškové vody, které budou odváděny do stávající splaškové kanalizace. 
Technologické odpadní vody v průběhu výstavby nevznikají. Srážkové vody z areálu 
budou odváděny stávajícím způsobem, který je popsán v následující kapitole.  
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Provoz 

Splaškové vody 

Bilance splaškových vod odpovídá nárokům vody na sociální účely a lze je 
bilancovat objemem 10 296 m3/rok. 
Srážkové vody 
Letištní dešťová kanalizace je dimenzována na výpočtovou intenzitu deště 128 l/s.ha 
(déšť o periodicitě n=1 a době trvání T=15 minut) a na průměrný roční odtok za 
poslední desetiletí. 
Koeficienty odtoku :  zastřešené plochy   0,9 

vozovky, parkoviště,    0,8 
zatravněné     0,1 

Plocha 
areálu Hangáru G 

výměra 
(m2) 

koeficient 
(k) 

reduk.pl. 
(ha) 

Qv 
(l/s) 

Qr 
(m3/r) 

zastřešené plochy 19610 0,9 1,765 225,9 8080 
komunikace, parkoviště 5945 0,8 0,475 60,8 2180 
letištní manipulační plocha 34820 0,8 2,786 356,6 12760 
Celkem 60375 - 5,026 643,3 23020 
      
Původní stav      
zatravněné plochy 58730 0,1 0,577 73,9 2644 
zpevněná plocha 2645 0,8 0,212 27,1 971 
Celkem 60375  0,789 101,0 3615 

Navrhovanou stavbou dojde v „jižním“ prostoru letiště k následujícímu zvýšení 
odtoků dešťových vod vlivem nárůstu redukované odtokové plochy o 4,237 ha 
(5,026 ha - 0,789 ha):  
§ v průměrném srážkovém roce - zvýšení ročního odtoku o  19700 m3  (23350 m3 –3650 m3 ), 
§ výpočtový odtok k ČKV Jih - zvýšení o 318 l/s (4,237 ha x 75 l/s.ha) při uvažování vlivu doby odtoku 

stokovou sítí k ČOV 

Celkový výpočtový odtok pro návrh přípojek bude …643,3 l/s  (5,026 ha x 128 
l/s.ha), z toho: 
§ do stávající stoky „G“ (jižní) o DN 1200   …286,7 l/s 
§ do nové stoky (jižní), následně  „A“ o DN 2200   …356,6 l/s, 12760 m3/r, z toho v zimním období 

3800 m3 

Jde o zvýšení, která neovlivní odtokové poměry ve stávající letištní stokové síti (v 
návrzích kanalizací bylo se zpevněním těchto ploch uvažováno). Je možné řešit 
jejich napojení na stávající letištní dešťovou kanalizaci.  
Pokud se týká současné kapacity ČOV+ČKV JIH pro čištění srážkových vod 
z letištních ploch, je rozhodující zimní období při používání odmrazovacích kapalin 
na plochách. V současné době se připravuje celková modernizace ČOV+ČKV Jih 
v souvislosti s připravovanou paralelní letištní dráhou RWY 06R/24L, pro uvažované 
rozšíření zpevněných ploch o cca 80 ha, ve kterých jsou započteny i zpevněné 
plochy ze stavby Hangáru G i dalších staveb, plánovaných v povodí této čistírny. 
Objemy retenčních nádrží na čistírně se zvýší ze současných 2000 m3 na 12000 m3, 
kapacita pro čištění dešťových vod v zimním období se má zvýšit ze 2 l/s na 16 l/s. 
Jako možné řešení se jeví zajišťovat výstavbu Hangáru G současně 
s připravovaným rozšířením letištní čistírny JIH, dokončení této čistírny bude 
podmiňující investicí Letiště Praha s.p. pro uvedení do provozu Hangáru G. 
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Průmyslové odpadní vody 

Umývárna bude sloužit pro mytí demontovaných letadlových dílů a zařízení před 
jejich kontrolou, opravou i v průběhu oprav. Umývárna bude využívána pro potřeby 
údržby letadel v hangáru G, občasně, jako rezerva, bude využívána i pro mytí dílů 
z hangáru F. V umývárně se bude provádět mytí tlakovou horkou vodou s přídavkem 
detergentů odmašťování, případně mytí oplachem vodou po předchozím nanášení 
chemických organických látek. Odděleně zde bude prováděno odmašťovaní pomocí 
organických rozpouštědel v typových mycích zařízeních a stolech s recirkulací 
účinných roztoků v uzavřených sudech, jejichž regeneraci provádí výměnným 
způsobem dodavatel zařízení. 
Předpokládá se osazení celoplastové automatické čistírny odpadních vod 
s dvoustupňovým čištěním dle srovnatelného standardu ALFA Classic 2.2 se 
sedimentační jímkou SJ -1P českého výrobce STS Slovácko s.r.o., Hodonín. 
Čištění odpadních vod z plochy hangáru a venkovní mycí plochy 

Navrhovaná čistírna odpadních vod bude shromažďovat a následně čistit veškeré 
odpadní vody a úkapy kapalných produktů, přiváděných z plochy hangáru žlabem a 
kanalizací průmyslově znečištěných vod a znečištěné odpadní vody z venkovní mycí 
plochy před hangárem G. Čistírna bude dimenzována na maximální denní množství 
20 m³/den znečištěné vody, průměrná bilance přitékajících znečištěných vod bude 
do 10 m³/den, špičkové hodinové množství přitékajících vod bude 2,0 m³/hod. 
Odpadní vody budou znečištěny volnými i emulgovanými ropnými látkami, zbytky 
organických rozpouštědel a mechanickými nečistotami. Znečištěné vody se budou 
shromažďovat v sedimentační jímce o objemu 20 m³, kde dochází vlivem zpomalení 
proudu přitékající vody k sedimentaci těžších částic a odloučení lehkých částic, které 
vyplavou na hladinu a budou navázány na aplikovaný sorbent. Předčištěná voda 
bude kalovým čerpadlem přečerpána do nadzemní reaktorové průtočné čistírny 
s plovoucí filtrační vrstvou s automatickou regenerací o výkonu 5,0 m³/hod vyčištěné 
vody. Předpokládá se celoplastové provedení čistírny, vybavené automatickou 
regulací dávkování chemikálií v návaznosti na měření vodivosti (obsahu 
rozpuštěných látek) a na pH. 
Vyčištěné odpadní vody budou dle projektu vypouštěny do stávajícího letištního 
kanalizačního systému. Kaly z reaktorové nádrže budou upravovány v kalolisu, 
sušina bude odvážena sběrnou službou provozovatele. 
Předpokládá se osazení automatické čistírny s dvoustupňovým čištěním dle srovna-
telného standardu ALFA Classic 5.0 se sedimentační jímkou v plastovém provedení 
SJ-2 českého výrobce STS Slovácko s.r.o., Hodonín.  
ČOV Alfa – Classic se používají k čištění vod kontaminovanými ropnými látkami, 
saponáty, mechanickými nečistotami apod., při mytí dopravní a jiné techniky 
v autoumývárnách, autoservisech, na železnici apod. 
ČOV Alfa – Classic je sedimentační chemickou čistírnou. Funkčním prvkem čistíren 
je reaktor s plovoucí filtrační vrstvou. V reaktoru probíhá separace suspenze a její 
následná filtrace filtrační vrstvou. Upravená voda je s přídavkem koagulantů ze 
směšovače přiváděna do koagulačního prostoru reaktoru, v němž větší částice 
suspenze sedimentují do kalového prostoru a lehčí částice se zachytí ve filtrační 
vrstvě. Tato filtrační vrstva je automaticky regenerována (proprána) v závislosti na 
intenzitě zanesení vločkami. 
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ČOV je vybavena moderní řídící počítačovou jednotkou, umožňující automatický 
provoz, včetně řízené regulace dávkování chemikálií (dle hodnoty pH) a 
automatickou regulaci solnosti vyčištěné vody. Všechny funkce v čistírenském 
okruhu jsou monitorovány na displeji počítače. Výhodou je, že  ČOV ihned po 
uvedení do provozu dodává vyčištěnou vodu, přičemž přerušovaný provoz nemá vliv 
na správnou funkci ČOV. Čistírna řady 2,2/Ep má výkon 2,2 m3/hod., čistírna řady 
5.0/Ep má výkon 5 m3/hod.  
V příloze č. 3 předkládaného oznámení jsou doloženy vyžádané informace od 
potenciálního dodavatele ČOV. V závěru této přílohy jsou doloženy protokoly o 
analýzách odpadních vod po předčištění na uvedených ČOV. 
Dle sdělení oznamovatele budou v Hangáru G probíhat obdobné činnosti jako ve 
stávajících hangárech z hlediska mytí letadel a čištění, za použití stejných  mycích a 
čistících prostředků.  Lze tudíž očekávat i obdobné znečišťující látky v těchto 
průmyslových odpadních vodách (CHSKcelk., NL, RL, NEL).  
Předpokládané parametry předčištěných průmyslových odpadních vod ve vztahu 
k ovlivnění jakosti vod jsou komentovány v příslušné kapitole vlivů na vodu 
předkládaného oznámení. Bezpečnostní listy přípravků pro čištění a mytí dílů a 
letadel jsou doloženy v příloze č. 6 předkládaného oznámení. 

Navrhované řešení kanalizace 

Odkanalizování stavby Hangáru G je navrženo napojením na oddílný kanalizační 
systém letiště, odděleně jsou zde odváděny odpadní vody splaškové (kam jsou 
odváděny i technologické vody a průmyslové odpadní vody) a odpadní vody 
dešťové. Prostor navrhované stavby se nachází v „jižní“ části tohoto systému, jehož 
stoky jsou zakončeny v letištní čistírně splaškových a kontaminovaných dešťových 
vod „ČOV+ČKV Jih“. Vzhledem k málo vodnému recipientu (Kopaninský potok- číslo 
hydrologického pořadí 1-12-02-011) jsou zde kladeny vysoké nároky na 
zabezpečení kvality vypouštěných–předčištěných odpadních vod. Tomu pak 
odpovídají i požadavky letištního kanalizačního řádu na složení vypouštěných 
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odpadních vod od jednotlivých jejich producentů, zejména technologických 
odpadních vod a vod s obsahem ropných látek, tuků či tenzidů.  
Správcem a provozovatelem letištního stokového systému i čistírny odpadních vod 
je Letiště Praha s.p. 
Splašková kanalizace 

Splaškové vody od zařizovacích předmětů budou z objektu odvedeny gravitačně. 
Splašková kanalizace odvádí odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů, 
technologických zařízení gastronomie a jednotek VZT. Jednotlivé řady se zaústí do 
stávajícího venkovního řadu DN 300 vedeného před objektem do nově vysazených 
odboček popř. do stávajících šachet viz díl venkovní kanalizace. 
Tuková kanalizace 

Od mycích zařízení gastroprovozu se svedou tukové odpadní vody do lapáku tuku, 
umístěného v propojovací hale objektu. Odpadní vody z tohoto zařízení budou 
napojeny do venkovní splaškové kanalizace. 
Zaolejovaná kanalizace 

Součástí odkanalizování bude předčištění odpadních vod technologických, 
z provozu mytí letadel a mytí dílů. Tyto odpadní vody budou čištěny v samostatných 
čistírnách technologických odpadních vod. Předčištěné odpadní vody budou 
napojeny do splaškové kanalizace. 
Odvodnění podlahy hangáru zajistí liniové žlaby se spádovaným dnem. Odpadní 
vody budou odvedeny na vyčištění do ČOV pro odpadní vody z mytí letadel.. 
Odvodnění případných úkapů z instalačních šachet v podlaze pro technologii se 
předpokládá přečerpáním do liniových žlabů.  
Dešťová  kanalizace 

Napojení komunikací a parkovišť na letištní dešťovou kanalizaci se navrhuje do 
stoky „G“ o DN 1200, vedené severně od budovy hangáru. Odkanalizování letištní 
plochy je navrženo do letištní stoky „A“, do dočasně otevřeného úseku (zpevněné 
koryto), před následným profilem DN 2200. Odpadní vody z části letištní plochy 
vyhrazené pro venkovní mytí letadel budou po odsazení sedimentujících částí 
přečerpávány do technologické čistírny v budově hangáru. Dešťové vody z této mycí 
plochy budou před napojením do letištní dešťové kanalizace (při vyloučení možnosti 
současného mytí letadel) předčištěny v odlučovači lehkých kapalin se sorpčním 
filtrem. 
  
 
 
B.III.3.  Odpady 
Odpady v rámci posuzovaného záměru budou vznikat jak v etapě výstavby, tak i 
etapě provozu. 
Výstavba 

Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v 
následující tabulce: 
Kód název odpadu kategorie 
150101 papírové a lepenkové obaly O 
150102 plastové obaly O 
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Kód název odpadu kategorie 
150104 kovové obaly O 
150105 kompozitní obaly O 
150110 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 
150202 čistící tkanina N 
170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170103 keramické výrobky O 
170104 sádrová stavební hmota O 
170106 směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky  N 
170201 Dřevo O 
170203 Plasty O 
170400 kovy, včetně jejich slitin O 
170411 kabely neuvedené pod 170410 O 
170504 zemina a kamení neuvedené pod 170503 O 
170904 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903 O 
200301 směsný komunální odpad O 

Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu 
odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby bude odpovídat generální dodavatel 
stavby. Tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství 
všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. 
Využití, příp. odstranění odpadů vzniklých v etapě výstavby bude zabezpečeno 
oprávněnou firmou (firmami). 
Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních 
projektové dokumentace respektovány podmínky, které jsou formulovány v příslušné 
části předkládaného oznámení. 
Za odpady vzniklé při sanaci kontaminace u Hangáru F související s plochou 
výstavby Hangáru G bude odpovídat provádějící sanační firma. 

Provoz 
V následující tabulce je přehled odpadů za rok 2003, který vychází z hlášení o 
produkci a nakládání s odpady pro rok 2004. Jedná se o odpady, jejichž 
producentem je ČSA a.s.  

Produkce odpadů v roce 2004 
kód odpadu název odpadu kategorie množství odpadu (t) 
03 01 05 Ostatní piliny, hobliny O    0,890 
08 01 11 Odpadní barvy a laky N    0,440 
08 01 13 Kaly z barev nebo laků N    1,771 
08 01 99 Odpady jinak blíže neurčené N    2,888 
11 01 06 Kyselina blíže nespecifikovaná N    1,346 
11 01 07 Alkalické mořící roztoky N    0,900 
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O     0,948 
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O     1,003 
12 01 16 Odpadní materiál z otryskávání N     2,572 
12 01 18 Kovový kal obsahující olej N      0,115 
12 03 01 Prací voda N  198,026 
13 01 05 Nechlorovaná emulze N      3,680 
13 01 13 Jiné hydraulické oleje N      6,002 
13 02 08 Ostatní motorové oleje N    25,180 
15 01 01 Papírové obaly O 138,317 
15 01 02 Plastové obal O   48,300 
15 01 03 Dřevěné obaly O   46,233 
15 01 04 Kovové obaly O   57,869 
15 01 06 Směsné obaly O               1139,740 
15 01 07 Skleněné obaly O  116,740 
15 01 10 Obaly se zbytky nebezpečných látek N    10,366 
15 02 02 Absorpční činidla N      1,736 
16 01 03 Pneumatika O      5,760 
16 01 07 Olejové filtry N      0,820 
16 01 13 Brzdové kapaliny N      0,013 
16 01 14 Nemrznoucí kapaliny N      0,291 
16 02 13 Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné látky N     2,434 
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Produkce odpadů v roce 2004 
16 05 07 Vyřazené anorganické chemikálie N     1,220 
16 06 01 Olověný akumulátor N     6,870 
16 06 02 NiCd akumulátor N     0,077 
17 04 11 Kabely O     1,080 
18 01 03 Ostatní odpad (infekční odpad) N     1,049 
18 01 07 Chemikálie O    0,116 
19 02 05 Kaly z fyzikálně chemického zpracování N  17,083 
19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovačů olejů O  81,000 
19 12 02 Železné kovy O  53,413 
19 12 03 Neželezné kovy O    3,278 
20 01 01 Papír nebo lepenka O 305,520 
20 01 13 Rozpouštědla N     0,408 
20 01 15 Zásady N     0,003 
20 01 21 Zářivka a ostatní odpad s obsahem rtuti N    1,056 
20 01 23 Vyřazená zařízení (lednice) N    2,050 
20 01 25 Jedlý olej a tuk O    4,430 
20 01 27 Barva, lepidlo a pryskyřice N    1,547 
20 01 31 Nepoužitelná cytostatika N    0,012 
20 01 32 Jiná nepoužitá léčiva N    0,002 
20 01 36 Vyřazené elektrické zařízení O    0,397 
20 01 38 Dřevo O    0,660 
20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené O     2,524 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 579,794 
20 03 07 Objemný odpad O   11,420 
Skartace O   41,060 
Zpětný odběr pneumatik O     7,280 
Zpětný odběr monočlánků O     0,245 
CELKEM               2937,974 

Obecně je však opět možné konstatovat, že struktura vznikajících odpadů se 
provozem Hangáru G nezmění; shodný zůstane i způsob nakládání s odpady. 
V následujícím přehledu je uveden kvantitativní odhad vznikajících odpadů 
v Hangáru G. Druhy odpadů jsou uváděny dle vzestupného číslování dle Katalogu 
odpadů ve Vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. s vyznačením „N“ – nebezpečný odpad, „O“ – 
ostatní odpad. Uváděná roční produkce je orientační a výpočtová, zčásti odvozená 
od současných ročních bilancí odpadů ve stávajícím hangáru F. V dalších stupních 
přípravy stavby budou bilance zpřesňovány. 

kód odpadu název odpadu kategorie množství  (t/rok) 
08 01 11 odpadní barvy a laky s org. rozpouštědly N       0,016 
08 01 99 obaly z NH, lepidel apod. N       0,012 
13 01 13 jiné hydraulické oleje N   2,5 
13 02 08 jiné motorové, mazací oleje N   8,0 
13 05 08 směsi odpadů z odlučovačů   

 (ze sedimentačních jímek) N   8,1 
15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N   2,1 
15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály,   

 znečištěné čistící tkaniny N       0,250 
16 01 07 olejové filtry N       0,160 
16 06 01 olověné akumulátory N       0,200 
16 06 02 niklkadmiové baterie a akumulátory N       0,060 
19 08 13 kaly z čištění odpadních vod s obsahem   

 nebezpečných látek (z kalolisů ČOV) N   1,9 
20 01 01 papír a lepenka (z kanceláří) O   5,5 
20 01 21 zářivky, výbojky a jiný odpad obsahující rtuť N   0,5 
20 01 27 barvy, lepidla, pryskyřice (staré vytvrzené   

 zbytky) N      0,100 
20 01 39 plasty O      0,150 
20 01 40 kovy – obaly od nápojů O      0,700 
20 03 01 směsný komunální odpad O 250,000 

Hala hangáru a dílny 
Nebezpečný odpad bude produkován převážně na stáních letadel a v dílnách. 
V současnosti má budoucí provozovatel hangáru G vypracován vyhovující systém 
sběru odpadu na pracovištích v hangáru F, který řeší ukládání až 10 ti položek 
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nebezpečného odpadu, vždy v jednom místě na každém stání letadla. Na 
plošinovém vozíku s čelem jsou pevně umístěny uzavíratelné boxy s výklopnými 
víky s vloženými ocelovými pozinkovanými nepropustnými koši o objemu 70 l. Po 
naplnění, cca 2x týdně, se koše vyjmou a převáží do centrálního skladu odpadu na 
starém letišti. Na vozících budou rovněž umístěny speciální krabice pro sběr zářivek 
a zvlášť pro reflektory. Předpokládá se, že tento systém ukládání odpadu na 
pracovišti bude použit i v hangáru G. 
Samostatně na EKO paletách budou umístěny jednak kartonové obaly od olejů, do 
nichž budou zpětně vkládány vyprázdněné 1 l plechovky od olejů, obdobně budou 
na EKO paletách ukládány obaly s vloženými vyprázdněnými skleněnými obaly od 
chemikálií. Rovněž tyto EKO palety budou přímo po naplnění převáženy k dalšímu 
zpracování do centrálního skladu. 
Pro sběr hydraulických olejů a pro sběr motorových olejů je předpokládáno použití 
uzavřených pojízdných zásobníků o objemech 30l a 90l s výklopnými 
polohovatelnými vaničkami s odsáváním a s pneumatickým vyprazdňováním do 
sudů 200 l, umístěných v oddělené části skladu hořlavin na EKO paletě. 
Zvodnělé sedimenty a ropné látky ze sedimentačních jímek a dehydrovaný kal 
z kalolisů čistíren odpadních vod budou v potřebných intervalech přímo vyváženy 
organizací oprávněnou k likvidaci těchto odpadů. 
Ostatní odpad a komunální odpad budou ukládány na pracovištích do pytlů ve 
stojanech dle druhu a denně sváženy ke kontejnerům 1100 l, umístěným vně 
hangáru G. 
Vícepodlažní přístavek 
S výjimkou zářivek a malých akumulátorů a baterií bude v kancelářích a ostatních 
prostorách produkován běžný odpad s označením ostatní odpad. V kancelářích se 
předpokládá umístění plastových typových nádob zvlášť na papírový odpad a zvlášť 
na směsný komunální odpad. Na jednotlivých podlažích budou v určených místech 
stojany s pytli pro tříděný odpad plasty, plechovky a sklo a malý uzavíratelný 
kontejner na malé baterie a akumulátory. Sběrné nádoby budou denně a dle potřeby 
úklidovou službou vyprazdňovány do příslušných sběrných kontejnerů 1100 l 
k odvozu do centrálního uložiště odpadu. 
Odstranění odpadů : 
V centrálním úložišti odpadu se ve velkoprostorových kontejnerech skladuje ostatní 
odpad v třídění papír a kartony, plasty, kovové obaly. Odpad je před odvozem 
oprávněnému zpracovateli lisován a paketován. Plechovky od oleje jsou 
v centrálním skladu lisovány, vytěžený olej spolu s použitým olejem v sudech jsou 
přečerpány do jedné ze dvou nadzemních dvouplášťových nádrží o objemech 5 m³ 
u hangáru F, které po naplnění vyčerpává oprávněná zpracovatelská firma. 
Slisované plechovky od oleje a prázdné sklenice od chemikálií se odděleně ukládají 
v centrálním skladu odpadu do plastových sudů a odvážejí oprávněnou firmou 
k dalšímu zpracování. 
Kartonové obaly znečištěné nebezpečným odpadem jsou v centrálním skladu 
odpadu paketovány a spolu s kontaminovanými textiliemi odváženy oprávněnou 
firmou k likvidaci, u textilií k regeneraci. 
Předpokládá se, že po doplnění strojního vybavení, může centrální úložiště odpadu 
na starém letišti Ruzyně zajistit kapacitně i druhově zpracování a expedici odpadu 
z hangáru G. 
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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 akustickou situaci 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 však 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. 
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce 
Číslo 
zdroje 
hluku 

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

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti r [m] 
LpAr v dB(A) 

Doba používání 
stroje 
Hod/den 

1 vrtná souprava pro vrtání pilot (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 

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce 
Číslo 
zdroje 
hluku 

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

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti r [m] 
LpAr v 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 
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Provoz 

Bodové zdroje hluku 
Bodovými zdroji hluku v rámci posuzovaného záměru jsou zdroje související se 
vzduchotechnikou a klimatizací Hangáru G. Cílem návrhu větrání a klimatizace je: 
§ navrhnout a zajistit účinné větrání a klimatizaci v kancelářských  prostorách přístavku 1. až 4.NP ve 

vztahu k předpokládanému obsazení osobami, v souladu s hygienickými požadavky na dávku 
čerstvého vzduchu na osobu ve smyslu Nařízení vlády 523 /2002 Sb., 
§ navrhnout a zajistit účinné větrání místností v 1.NP /dílny, sklady, výdejny nářadí a materiálu, 

chodby  atp./ a ostatních místností ve stavebním  komplexu Hangáru G v souladu se zadáním a 
požadavky technologického provozu, navrhnout větrání a požadované dávky technologického 
vzduchu pro speciální prostory: NZ, SHZ, VN-NN, Trafo, 
§ navrhnout a zajistit účinné větrání místností sociálního a hygienického zázemí ve smyslu 

hygienické směrnice. 
§ navrhnout a zajistit účinné větrání a klimatizaci v prostorách přípravy jídel, skladů potravin a 

odpadů a v  místnosti stravování zaměstnanců. 
§ navrhnout a zajistit účinné větrání propojovací haly-1.NP a spojovacího mostu 2.NP. 
§ navrhnout a zajistit účinné odvětrání palivových nádrží letadel přítomných v hale Hangáru G  
§ navrhnout a zajistit účinné požární větrání CHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CEST v souladu 

s Požárně bezpečnostním řešením stavby, 
§ navrhnout a zajistit účinné a efektivní samočinné větrací zařízení pro odvod tepla a kouře z prostor 

Hangáru G. 

V rámci posuzovaného hangáru G budou instalována následující zařízení – 
potencionální zdroje hluku : 
§ teplovzdušné nástřešní venkovní jednotky (4 ks), s hladinou akustického tlaku ve vzdálenosti 1m 

LPA = 75 – 80 dB(A) 
§ plynové kotle s přetlakovými hořáky Weishaupt (4 ks), s hladinou akustického tlaku ve vzdálenosti 

1m LPA = 81 – 85 dB(A), předpoklad osazení tlumičů hluku na hořáky a snížení hladiny hluku o min. 
10 dB(A) 
§ vzduchotechnické nástřešní venkovní jednotky (16 ks), s hladinou akustického tlaku ve vzdálenosti 

1m LPA = 69 dB(A) 
§ vzduchotechnické nástřešní venkovní jednotky kanceláří (3 ks), s hladinou akustického výkonu LWA 

= 83 dB(A) 
§ vzduchotechnické nástřešní venkovní jednotky jídelny a šaten (2 ks), s hladinou akustického 

výkonu LWA = 78 dB(A) 
§ vzduchotechnická nástřešní venkovní jednotka dílny (1 ks), s hladinou akustického výkonu LWA = 76 

dB(A) 
§ vzduchotechnická nástřešní venkovní jednotka varny (1 ks), s hladinou akustického výkonu LWA = 

84 dB(A) 
§ chladící nástřešní jednotky (3 ks), s hladinou akustického tlaku ve vzdálenosti 10 m LPA = 59 dB(A) 
§ kompresory (2 ks) v kompresorové stanici (při severovýchodní fasádě), s hladinou akustického 

tlaku ve vzdálenosti 1m LPA = 69 – 75 dB(A) 
§ kompresor (1 ks) na venkovní ploše (při severovýchodní fasádě), s hladinou akustického tlaku ve 

vzdálenosti 1m LPA = 85 dB(A) 
§ dieselagregát – náhradní zdroj (při severovýchodní fasádě), s hladinou akustického tlaku ve 

vzdálenosti 1m LPA = 105 dB(A) 

Vibrace 
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací. 
 
Záření 
Záměr není zdrojem žádného záření. 
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Zápach 
Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat, že by posuzovaný záměr byl 
zdrojem zápachu. 
 
Jiné výstupy 
Nejsou známy jiné výstupy záměru. 
 

B.III.5.  Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
Rizika havárií nelze reálně v daném případě předpokládat.  
Jedná se prakticky o možné úniky ropných látek uvnitř uzavřeného prostoru 
Hangáru G respektive na zpevněných a zajištěných plochách, které nemohou nijak 
ovlivnit parametry srážkových vod odváděných na ČOV + ČKV JIH.  
Dále se jedná o riziko požáru související s provozem Hangáru G. 
Objekt bude dělen do požárních úseků dle požadavků aplikovaných ČSN 730802 
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty a dále dle ČSN 730804 Požární 
bezpečnost staveb – Výrobní objekty. 
Samostatné požární úseky budou tvořit: 
§ hangárová hala 
§ přístavek – dělení do požárního úseku po podlažích, případně jako dvoupodlažní  
§ chráněné únikové cesty – obě schodiště 
§ sklady ND, materiálu, sklady HK a olejů, sklady TP, archívy, strojovny, rozvodny 

el.energie, trafostanice, strojovny SHZ atd. 
§ prostory u kterých je oddělení do samostatného požárního úseku požadováno 

aplikovanými ČSN z oboru požární bezpečnosti staveb 

Vzhledem k charakteru objektu a dále vzhledem k jeho umístění je možné 
konstatovat, že ve vzdálenostech vymezených odstupovými vzdálenostmi 
posuzovaných požárních úseků se nenachází žádné další objekty s hořlavým 
pláštěm, volné sklady materiálu, nebo požárně otevřené plochy sousedních objektů. 
Odstupové vzdálenosti budou udržovány volné i v době využívání objektu. 
Odstupové vzdálenosti nezasahují na sousední pozemky. Odstupové vzdálenosti, 
jejich vymezení, případně úpravy objektu ve vztahu k řešení odstupových 
vzdáleností budou upřesněny v dalším stupni projektové přípravy. 
Vnější požární voda - potřeba vnější požární vody je pokryta z podzemních hydrantů 
a volných vodních zdrojů – nádrží v areálu letiště Praha Ruzyně. Vydatnost zdroje, 
vzdálenost od posuzovaného objektu a jeho technické provedení dle podkladů 
poskytnutých projektantem, splňuje požadavky aplikovaných ČSN z oboru požární 
bezpečnosti staveb - zejména ČSN 730873 - Požární bezpečnost staveb – 
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Zásobování požární vodou 

Vnitřní požární voda – v posuzovaném objektu – výjma hangárové haly navrhujeme 
zřídit vnitřní odběrní místo dle požadavku ČSN 730873 PBS – Zásobování požární 
vodou.  
V prostoru objektu budou osazeny hadicové systémy, napojené na vnitřní vodovod. 
Hadicové systémy je nutno udržovat trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou 
plynulou dodávkou vody. Hadicové systémy je třeba navrhnout tak, aby mohly být 
účinně obsluhovány jednou osobou a se mají osazovat ve výšce 1,1 metru až 1,3 
metru nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). Dispozičně budou umístěny tak, 
aby k nim osoby měly snadný přístup. 
V posuzovaném objektu budou osazeny hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí 
o světlosti hadice 25mm a délce hadice 30m. 
Požárně bezpečnostními zařízení jsou uvažovány v následujících prostorách 
navrhované stavby: 
EPS (elektrická požární signalizace)  – všechny prostory posuzovaného objektu  
SHZ (stabilní hasící zařízení) – hangárová hala 
ZOTK (zařízení pro odvod tepla a kouře)  – hangárová hala 
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C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ   
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 
Přírodní prostředí širšího zájmového území je možno většinově pokládat za 
urbanizovanou až silně urbanizovanou krajinu, případně za krajinu příměstského 
charakteru, charakterizovanou především velkými celky orné půdy a v pramenné 
části rozsáhlými soubory staveb s vysokým podílem zpevněných ploch. 
Biogeograficky patří zájmové území do provincie středoevropských listnatých lesů, 
podprovincie hercynské. Je součástí bioregionu č. 1.2 Řípského (Culek M ed., 
1995). Převažuje teplomilná biota převážně 2. vegetačního stupně. Bioregion je 
tvořen nížinnou tabulí na severozápadě středních Čech, zabírá převážnou část 
Dolnooharské tabule a západní část Pražské plošiny; má protáhlý tvar ve směru SZ-
N a plochu 1585 km2. Bioregion tvoří opuková tabule s pauperizovanou teplomilnou 
biotou 2. bukovo-dubového vegetačního stupně, ve vyšších polohách s přechody do 
3. dubovo-bukového vegetačního stupně. 
Fytogeograficky bioregion náleží do oblasti termofytika, podoblasti Českého 
termofytika, většinově do fytogeografického okresu  č. 7 Středočeské tabule, 
podokresu 7c Bělohorská tabule, východní část k Vltavě je součástí 
fytogeografického okresu č. 9 Dolní Povltaví. Bioregion zahrnuje východní cíp 
fytogeografického podokresu 2a. Žatecké Poohří, značnou část fytogeografického 
okresu 7. Středočeská tabule (vyjma severní a východní části fytogeografického 
podokresu 7b. Podřípská tabule), celý fytogeografický okres 9. Dolní Povltaví a 
západní část fytogeografického podokresu l0b. Pražská kotlina. 
Areál letiště se nalézá na území České vysočiny v Poberounské soustavě v části 
Pražské plošiny na tzv. Ruzyňské kře. Patří do povodí Labe a do povodí 
levostranných přítoků Vltavy. 
Ø Únětický potok  - č.hydrologického pořadí 1-12-02-010 
Ø Kopaninský potok - č.hydrologického pořadí 1-12-02-011 
Posouzení odtokových poměrů celého komplexu letiště Ruzyně bylo provedeno jako 
požadavek stanoviska o hodnocení vlivů stavby „Terminál Sever 2, prst C“ dle 
zákona č. 244/92 Sb. vypracováním „Studie odtokových poměrů v lokalitě letiště 
Ruzyně“ Hydroprojektem CZ a.s. v srpnu 2002. Na tento  materiál je odkazováno 
v příslušné pasáži předkládaného oznámení. 
Oblast letiště v Ruzyni má výrazně alochtonní klima, které je neobyčejně větrné. 
Z této charakteristiky vyplývá i poměrně dobrá kvalita ovzduší z hlediska 
rozhodujících znečišťujících látek.  
Nejvýznamnější environmentální charakteristikou související s posuzovaným 
záměrem je problematika vlivů záměru na ovzduší, což je řešeno rozptylovou studií 
prezentovanou v další části předkládaného oznámení.  
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území 
C.2.1.Ovzduší 
Klimatické charakteristiky 
Většina území Prahy patří podnebím k teplé oblasti s dlouhým, teplým a suchým 
létem, s krátkými mírně teplými přechodovými obdobími a s krátkou velmi suchou 
zimou. Průměrná roční teplota na meteorologické stanici Klementinum činí 9,4 oC, 
červencová teplota 20,5 oC a lednová -0,5 oC. Ročně spadne průměrně jen 487 mm 
srážek, většinou v podobě deště. Sněhová pokrývka dosahuje uvnitř města výšky 
pouze 10 cm, na okrajích přes 20 cm sněhu a sníh leží průměrně až 50 dní. Pro 
svou závětrnou polohu je Pražská kotlina nedostatečně provětrávána. Sluneční svit 
dosahuje asi 45% možné doby (1842 hodin ročně - Karlov). Následující údaje o 
klimatu byly převzaty z Atlasu podnebí pro měřící stanice umístěné na území Prahy: 
Tab.: Základní charakteristiky počasí 
Charakteristika Karlov Klementinum 
průměrná roční teplota vzduchu (oC) 15,3 15,7 
průměrný počet tropických dnů (tmax > 30oC) 10,7  9,5 
průměrný počet letních dnů  (tmax > 25oC) 48,3 47,5 
průměrný počet mrazových dnů (ve 2 m nad zemí tmin < -0,1oC) 87,4 75,4 
průměrný počet ledových dnů (ve 2 m nad zemí tmax < -0,1oC) 29,8 27,4 
průměrný počet arktických dnů  (ve 2 m nad zemí tmax < -10oC)  1,9  1,7 
průměrné datum prvního mrazu 23.10. 06.11. 
průměrné datum posledního mrazu 15.04. 01.04. 
průměrná relativní vlhkost  (%) 71 - 
průměrný roční úhrn srážek (mm) - 487 
průměrný počet dnů se sněžením - 31,7 
průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou - 32,7 

Z hlediska dlouhodobého průměrného ročního  úhrnu srážek lze oblast hodnotit jako 
suchou až mírně suchou. Střední počet dní se sněhovou pokrývkou je 56. Maximální 
výška sněhové pokrývky byla naměřena v roce 1970 - 57 cm. Úhrny srážek v roce 
2004 pro stanici ČHMÚ Praha – Ruzyně ukazuje následující tabulka: 
Tab.: Srážkoměrné údaje 
 

Srážkoměrná stanice Praha - Ruzyně
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. suma

50-ti letý normál 22 22 27 41 57 68 72 68 42 38 30 30 517
rok 2004 46,6 20,5 33,5 17,1 47,7 107,2 49,4 54 33,6 21,9 46,6 13,4 491,5

Měsíční úhrny vzdušných srážek (mm)
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Vítr 

Extrémně ventilovaná poloha letiště má pro letecký provoz příznivý následek - malý 
počet případů husté a persistentní mlhy v porovnání s klimatem chráněných niv. Je 
zřejmé výrazné převládání (největší četnost) proudění ve vyšších vrstvách atmosféry 
ze směrů blízkých Z a ZSZ, které má také největší rychlosti. Ve výšce kolem 1500 m 
n.m. se již nevyskytuje bezvětří. V přízemní vrstvě je větrná růžice oproti větrné 
růžici výškové celkově stočena proti směru hodinových ručiček. Pro celé dosti široké 
okolí Ruzyně je charakteristické převládání Z a JZ přízemního proudění, naopak 
nejmenší četnost má SV proudění. Porovnání růžic pro zimní a letní půlrok ukazuje 
vyšší četnost směrů s jižní složkou v chladné části roku a vyšší četnost se severní 
složkou v teplé části roku oproti celoročnímu průměru. To je známý a 
charakteristický jev pro reprezentativní stanice střední Evropy. V zimním půlroce 
bývá vyšší četnost Z větru než v letním půlroce. Největší nárazy větru v Ruzyni (při u 
nás obvyklé přístrojové technice jde vlastně o průměrné rychlosti větru za asi tři 
sekundy) mohou s pravděpodobností výskytu 1 x 50 let dosahovat ve standardní 
výšce 10 m nad zemí hodnot blízkých 50 m/s. 
 
Srážky a sněhová pokrývka 

Roční chod srážek je typicky kontinentální se značnou převahou srážek za letní 
měsíce a malým množstvím srážek v zimě. S ohledem na letecký provoz je 
významným prvkem sněhová pokrývka. Extrémní výšky dosáhla na letišti v Ruzyni 
v březnu 1970, a to 57 cm. Průměr z maxim. výšky sněhové pokrývky za jednotlivé 
roky období 1961 - 1990 je jen 20 cm a nejčastější maximum výšky sněhové 
pokrývky za jednotlivé zimy leží mezi 10 a 20 cm. 
Střední data (medián) počátku a konce „období převládání„ sněhové pokrývky, tzn. 
období jádra zimy, pro něž je sněhová pokrývka charakteristickým jevem, jsou 
v Ruzyni 22.XII. a 6.II. a střední délka tohoto období je 36 dní. Střední počet dnů se 
souvislou sněhovou pokrývkou, včetně epizodických výskytů na počátku a konci 
zimy, je 56. 
 
Mlha 

Mlha je jev lokálně velice proměnlivý, závislý na místních zvláštnostech zemského 
povrchu, jako je reliéf, vegetace, vodní plochy, chod klimatických faktorů, teplota, 
vlhkost, inverze, včetně druhu land-use. 
Letiště Ruzyně má, pokud jde o mlhu, vcelku výhodné vlastnosti. Platí to zejména 
pro případy dlouhotrvající (celodenní) mlhy. Krátkodobé výskyty mlhy jsou v Ruzyni 
zdánlivě častější než na některých jiných stanicích, zejména v porovnání se stanicí 
Kladno. Mlhy přetrvávající celý den (mlhy zaznamenané ve všech třech 
pozorovacích termínech) se v Ruzyni vyskytují výhradně v zimním půlroce (X - III). 
Některé případy výskytu mlhy jsou v Ruzyni spojeny se zvláštní situací, kdy se přes 
letiště přemisťuje mlha vytvořená v Šáreckém údolí. 

Znečištění ovzduší 
Imisní pozadí zájmového území lze vyhodnotit na základě údajů stanic AIM, 
respektive na základě výstupů rozptylové studie firmy ATEM, která pokrývá území 
hlavního města Prahy. Pozadí z výše uvedených zdrojů je součástí příslušné 
kapitoly rozptylové studie, která je samostatnou přílohou č. 5 předkládaného 
oznámení. 
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Pro orientační posouzení vlivu samotné letecké dopravy na kvalitu ovzduší bylo 
v rámci vypracování oznámení EIA na novou paralelní dráhu RWY 06R/24L od 15. 
08. 2004 (09.00 hod.) do 18. 08. 2004 (09.00 hod.) provedeno měření imisního 
pozadí v zájmovém území. Doba měření byla volena mimo topnou sezónu, mimo 
území s významným podílem automobilové dopravy. Umístění měřících vozů 
ovzduší HORIBA mělo za cíl porovnat situaci bezprostředně pod vzletovou a 
přistávací dráhou 06/24 (měřící místo Přední Kopanina) a území, které by mělo být 
pod vlivem letecké dopravy v případě realizace paralelní dráhy 06R/24L. 
 
Umístění měřících vozů HORIBA je patrné z následující situace: 
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Umístění měřícího vozu v lokalitě Hostivice: 

 

 
Umístění měřícího vozu v lokalitě Přední Kopanina: 

 
 
V rámci uvedených dvou měřících míst byly analyzovány následující znečišťující látky: 
O3, SO2, NOx, NO2, NO, CO, PM10 (pro tyto znečišťující látky bylo provedeno 
kontinuální měření) a dále volatilní látky (benzen, toluen, xylen, hexan, heptan) a 
semivolatilní látky (PAH) jako jednorázové odběry. 
Z hlediska aktuálního pozadí lze pro obě lokality sumarizovat následující výsledky 
výpočtů z hlediska organických znečištěnin: 
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Pro stručnou orientaci v zjištěných výsledcích je na tomto místě uvedeno pouze 
sumární porovnání z obou měření: 
Tab.: Celkový souhrn za měřící místa 

Složka Průměr za 72 
hodin 

Přední Kopanina Průměr za 
72 hodin 

Hostivice 

  Minimum 
1 hod 

Maximum 
1 hod 

Jednotky  Minimum 
1 hod 

Maximum 
1 hod 

Jednotky 

PM10   17 3 72 µg.m-3    9 0 21 µg.m-3 

SO2     2 < 3 11 µg.m-3    2 1,1 5,6 µg.m-3 
NO2   15 < 4 56 µg.m-3   11 1,5 37,4 µg.m-3 
CO 220 < 70 481 µg.m-3 210 138 297 µg.m-3 

Tab.: Aritmetický průměr PM10/24 hodin 
Složka Průměry za 24 hodin  (μg.m-3) 

 Přední Kopanina Hostivice 
PM10 15.8.-16.8. 18,2 10 
PM10 16.8.-17.8. 15,5   7 
PM10 17.8.-18.8. 17,5     9,8 

Z uvedených výsledků měření imisního pozadí z hlediska maximálních naměřených 
hodinových koncentrací je patrný určitý vliv leteckého provozu na kvalitu ovzduší ve 
všech sledovaných anorganických znečištěninách. Obdobný závěr lze vyvodit i pro 24 
hodinový aritmetický průměr PM10.  
Srovnání měřených a vypočtených hodnot vybraných polutantů 
Lokalita Přední Kopanina 

Polutant Charakteristika Měřeno Úprava - měření Vypočteno (VB - 1006) 
PM10 Aritmetický průměr 24 hod - 

maximum 
72 µg/m3  
1 hodina 

Hodinový průměr za celé měření 17 ug/m3  
– což hle přepočtu odpovídá průměrné 24 hod. koncentraci 
13,73 µg/m3 

27,54 

NO2 Aritmetický průměr 1 hod – 
maximum 

56 µg/m3 Hodinový průměr za celé měření  15 µg/m3 22,33 

Lokalita Hostivice 
Polutant Charakteristika Měřeno Úprava - měření Vypočteno (VB - 1002) 
PM10 Aritmetický průměr 24 hod - 

maximum 
20,8 µg/m3  
1 hodina 

Hodinový průměr za celé měření 8,9 ug/m3  
– což hle přepočtu odpovídá průměrné 24 hod. 
koncentraci 7,19 µg/m3 

10,29 

NO2 Aritmetický průměr 1 hod – 
maximum 

37,4 µg/m3 Hodinový průměr za celé měření  11,1 µg/m3 8,33 

Z porovnání je patrná shoda z hlediska imisní zátěže PM10, u NO2 je patrný i 
příspěvek jiných zdrojů znečištění ovzduší, než je pouze letecká doprava, 
automobilová doprava související s provozem letiště  a stacionární zdroje 
provozované Letištěm Praha s.p. a ČSA a.s. 
Z přehledu výsledků měření těkavých organických látek a polycyklických aromatických 
uhlovodíků nelze vyvodit žádný významný rozdíl v pozadí těchto škodlivin ve vztahu 
k lokalitám umístění měřících vozů ovzduší HORIBA. 
Pro porovnání vývoje imisní zátěže související s provozem letiště lze doložit výsledky 
obdobného měření, které v lokalitě Přední Kopanina proběhlo 18.5 až 19.5.2000 
v rámci procesu EIA na záměr „Terminál SEVER 2, prst C“. Kromě základního 
anorganického znečištění byly měřeny koncentrace vybraných VOC - benzen, toluen, 
xylen, hexan, heptan a PAH - fenantren a benzo(a)pyren jako potenciální polutanty 
spojené s leteckým provozem.  
V následujících tabulkách jsou z celého měřicího protokolu prezentovány výsledky 
měření VOC a PAH.  
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Tab.: Výsledky měření VOC - Přední Kopanina 
datum čas benzen 

(µg.m-3) 
toluen 

(µg.m-3) 
xylen 

(µg.m-3) 
hexan 

(µg.m-3) 
heptan 
(µg.m-3) 

18.05.2000 12.00-00.00 <1 <1 <1 <3 <3 
19.05.2000 00.02-12.01 <1 <1 <1 <3 <3 

Tab.: Výsledky měření PAH - Přední Kopanina 
datum čas fenantren (ng.m-3) benzo(a)pyren (ng.m-3) 

18.05.- 19.05. 2000 12.00-12.00 9,8 <0,1 

  
V následujících tabulkách jsou doloženy naměřené výsledky anorganického znečištění 
v této lokalitě: 

  
     
I přes skutečnost, že v roce 2000 byly měřeny 30 minutové koncentrace v souladu 
s tehdy platnou legislativou lze u anorganického znečištění ovzduší vyslovit závěr, že i 
při prokazatelném navýšení přepravních leteckých výkonů se imisní pozadí  
anorganického znečištění výrazněji nezměnilo. 
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C.2.2. Voda           
Povrchové vody 

Areál letiště se nalézá na území České vysočiny v Poberounské soustavě v části 
Pražské plošiny na tzv. Ruzyňské kře. Patří do povodí Labe a do povodí 
levostranných přítoků Vltavy: 
Únětický potok - č.hydrologického pořadí 1-12-02-010 
Kopaninský potok -              1-12-02-011 
Litovický potok -              1-12-02-004 

Z morfologických poměrů plošinného narovnaného povrchu, na němž je umístěno 
letiště, leží toto území v širší oblasti rozvodí mezi Litovickým/Šáreckým potokem, 
Únětickým potokem a zčásti Zákolanským potokem. Vzhledem ke sklonitosti povrchu 
k SV až S patří převážná část bližšího zájmového území hydrograficky i 
hydrogeologicky k povodí Litovického (Šáreckého) a Únětického potoka. 
Litovicko/Šárecký potok (č.h.p. 1-13-02- 002/1-12-02-002) pramení 1 km od Chýní ve 
výšce 382 m a ústí do Vltavy v Podbabě. Plocha povodí je 62,9 km2 a délka toku 22 
km. Jedná se o vodohospodářsky významný tok, který má chráněný úsek v úseku 
procházejícím Šárkou.  K povodí Litovického potoka patří JV a V část území letiště. 
K povodí Únětického potoka přísluší severní část území letiště, do jehož 
bezprostřední blízkosti zasahují obě pramenné větve potoka - Kopaninský potok a 
pramen Ouvalka, který je od Čermákova rybníka v Kněževsi nazýván jako Únětický 
potok, který ústí zleva do Vltavy v Roztokách. Kopaninský potok (č.h.p. 1-12-02-011) 
je přítokem Únětického potoka (č.h.p. 1-12-02-010). 
Únětický potok je levostranným přítokem Vltavy. Celková plocha jeho povodí, 
rozkládajícího se na západ od Prahy zaujímá plochu 4 781,7 ha. Potok pramení cca 
0,5 km jihovýchodně od obce Kněževes ve výšce 348 m n.m. Celková délka toku je 
13,4 km. Potok protéká obcemi Kněževes, Tuchoměřice, Statenice, Černý vůl, Únětice 
a v Roztokách u Prahy ústí do Vltavy v nadmořské výšce 174 m n.m. Až k rybníku u 
Čermákova mlýna nad obcí Tuchoměřice se tok nazývá Ouvalka, teprve pod rybníkem 
nese název Únětický potok.  Koryto Únětického potoka je téměř po celém řešeném 
úseku   bez významnějšího poškození. Tok až k poldru, který se nachází pod obcí 
Tuchomeřice, protéká hustou zástavbou a po celé délce se vyskytuje poměrně vysoký 
počet objektů. Jedná se především o malé lávky, které však nijak neomezují průtočné 
profily nebo se jedná nevýznamné stupně ve dně nepřesahující výšku 30 cm. Pod 
obcí Tuchoměřice se tok dostává do volného prostoru, kde je vybudován poldr. 
Kopaninský potok pramení pod Slánskou silnicí v obci Přední Kopanina. Jedná se 
pravostranný přítok Únětického potoka, do kterého se vlévá pod Tuchoměřicemi. Číslo 
hydrologického pořadí 1-12-02-011. Plocha povodí k ústí do Únětického potoka je 
6,87 km2. Ochrana povodí pod letištěm je zabezpečena retenčním prostorem s hrází, 
kterou tvoří silnice I/7 Praha – Chomutov – Kopaninský poldr. Retenční  objem je  68 
250 m3. 
Vzhledem k tomu, že území letiště a jeho širší okolí leží v teplé klimatické oblasti, 
vyznačující se relativně vysokou průměrnou roční teplotou (7 - 8,5oC) a s nízkým 
průměrným ročním úhrnem srážek kolem 500 mm, patří toto území s velmi nízkou 
hodnotou specifického odtoku 1,0 - 2,5 l/s/km2 k nejsušším oblastem v Čechách. 
Podle regionalizace povrchových vod je sledované území v okolí Ruzyně 
charakterizované malou retenční schopností a silně rozkolísaným odtokem. 



HANGÁR G 
CENTRUM ÚDRŽBY 

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí  dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. ve znění zákona č. 93/04 Sb. 
 

61  

Podzemní vody 
Z hydrogeologického hlediska je kvarterní pokryv v celém zájmovém území bez 
významu. Podzemní voda je vázána na cenomanské pískovce s průlinovou a 
puklinovou propustností a vytváří zde hlavní zvodeň. Další horizonty podzemní vody 
se lokálně vytváří v puklinovém systému turonských slínovců. Hladinu podzemní vody 
je možno očekávat v hloubkách větších než 10 m. Směr proudění podzemní vody je 
k severu až severovýchodu. Doplňování zásob podzemní vody se děje 
prostřednictvím srážek, a to buď na výchozech obou kolektorů, nebo přes puklinový 
systém vyvinutý v turonu, pokud absentuje nepropustná poloha glaukonitických 
jílovců. Při režimním kolísání se mění napjatý artézský cenomanský kolektor sezónně 
a lokálně v kolektor podzemní vody s volnou hladinou. Koeficient filtrace pro 
cenomanský kolektor se pohybuje od 1,6 . 10-6 do 9,4.10-4 m.s-1. 
Podzemní voda v horninách spodního turonu je vázaná na pukliny slínovců. Zvodnění 
turonského kolektoru je nesouvislé a je závislé na množství ovzdušných srážek a 
blízkosti erozní báze. Vzhledem k tomu, že artézský strop je tvořen polopropustnou, 
místy rozpukanou vrstvou slínovců, je zde možná kontaminace obou kolektorů, pokud 
mezi turonem a cenomanem absentuje nepropustná poloha glaukonitických jílovců. 
Koeficient filtrace se pro tento kolektor pohybuje od 2,0.10 -8 až do 1,75.10-4 m.s-1. 
Kvartérní spraše a sprašové hlíny jsou vzhledem ke svému petrografickému 
charakteru prakticky nepropustné a tvoří izolátor hlubším kolektorům. 
Podzemní vody údolních náplavů Litovického a Kopaninského potoka jsou rovněž 
v přímé hydraulické závislosti na hladině v potoce. U Litovického potoka jsou to vody, 
které se vyskytují částečně v pleistocenních a částečně v holocenních náplavech. 
Údolní náplavy vykazují rozdílnou průlinovou propustnost závislou na obsahu jílovité 
frakce. Pleistocenní terasové údolní sedimenty jsou propustnější než náplavy 
holocenní. Na bázi holocenních náplavů jsou polohy písčitější se štěrčíky a do nadloží 
přecházejí v hlinitopísčité s bahnitými hlinitojílovitými polohami. Rozdíly v propustnosti 
těchto náplavů mohou  způsobovat místně napjatou hladinu podzemní vody. 
Podzemní voda je zpravidla agresivní. 
Pro pohyb podzemní vody a eventuální šíření ropného znečištění mají význam pouze 
dva kolektory, a to turonský s podzemní vodou vázanou na pukliny a cenomanský s 
podzemní vodou vázanou na pukliny a průliny. 
Doplňování zásob podzemní vody se děje z ovzdušných srážek a to buď na 
výchozech obou kolektorů, nebo přes puklinový systém vyvinutý v turonu. Pokud 
absentuje nepropustná poloha glaukonitických jílovců, dochází k průniku kvartérní 
vody až do cenomanu. Ke komunikaci mezi jednotlivými kolektory může také docházet 
prostřednictvím tektonických poruch. K upřesnění hydrogeologických parametrů zde 
byly realizovány hydrodynamické zkoušky.  
Cenomanský kolektor: 
Podzemní voda je vázaná na pukliny a průliny pískovců a slepenců. Mocnost 
zvodnění kolísá od 16 do 27.0 m, generelní spád hladiny podzemní vody je SZ . Při 
režimním kolísání se mění napjatý artézský cenomanský kolektor sezónně a lokálně v 
kolektor podzemní vody s volnou hladinou.  
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Turonský kolektor: 
Podzemní voda je vázaná na pukliny slínovců. Zvodnění turonského kolektoru je 
nesouvislé a je závislé na množství ovzdušných srážek a blízkost erozní báze. 
Vzhledem k tomu, že artézský strop je tvořen polopropustnou, místy rozpukanou 
vrstvou slínovců, je zde možná kontaminace obou kolektorů, pokud mezi turonem a 
cenomanem absentuje nepropustná poloha glaukonitických jílovců. 
Provedením čerpací zkoušky na turonském vrtu HV 1031/1, situovaným spolu 
s cenomanským párovým vrtem na nejvýraznější známé tektonice, měly být 
objasněny možnosti vzájemného ovlivnění turonských vrtů a míra komunikace 
podzemní vody turonu a cenomanu. Z výsledků 4 denní čerpací zkoušky vyplývá: 
Ø Byla potvrzena komplikovaná hydrogeologická situace, která zde byla zjištěna  v rámci 

geofyzikálního průzkumu. Tímto průzkumem byly ověřeny v křídovém komplexu výrazné 
puklinové systémy směru JV-SZ (směřující od CS k obci Kněževes). Tyto puklinové 
systémy jsou příčně propojeny diskontinuitou (směr JZ - SV), jejíž průběh je nejspíše 
zachycen vrty HV 114/1 a HV 114/2. 

Ø Piezometrické úrovně turonského kolektoru jsou v klidovém stavu o cca 1 až 2 m výše než 
v cenomanském kolektoru. Tato skutečnost indikuje možnost vertikálního přetékání 
podzemní vody z turonu do cenomanu.  

Ø V čerpaném vrtu byla zjištěna atypicky vysoká vydatnost podzemní vody a propustnost 
čerpaného vrtu HV 1031/1 (T v řádu 10-3 m2/s). Při čerpání okolo 2,5 l/s došlo ke snížení 
hladiny podzemní vody ve zkoušeném vrtu     HV 1031/1 pouze o cca 1,8 m od ustálené 
hladiny. Běžná maximální vydatnost v turonském kolektoru pro zájmové území dosahuje  
0,2 l/s (vrt PV 608/1) a transmisivita T dosahuje hodnot v řádu okolo 10-5 - 10-6 m2/s. 
Vysoké hodnoty transmisivity svědčí o lokalizaci zkoušeného vrtu na významné vodivé 
tektonické poruše. 

Ø Při  maximálním dosaženém snížení hladiny podzemní vody již dochází k propojení hladin 
turonských a cenomanských vod. Je vysoce pravděpodobné, že turonský kolektor je 
dotovaný vodou cenomanskou přes tektonickou diskontinuitu. To potvrzuje mimo jiné 
ovlivnění výšky hladiny podzemní vody v cenomanském vrtu HV 114/2, což může být 
reakcí jak na čerpání vrtu HV 1031/1, tak na pokles párového cenomanského vrtu  (HV 
1031/2). Komunikaci mezi turonskou a cenomanskou zvodní podporuje i zpožděná reakce 
vrtu HV 114/2 (slabě artézského). Za neovlivněného stavu obou kolektorů pravděpodobně 
dochází k přetoku z turonského do cenomanského kolektoru, v případě významného 
snížení piezometrické úrovně v turonu dojde k obrácení gradientu a k přetékání 
z cenonanské do turonské zvodně. 

Monitoring podzemních vod a ochranný hydrogeologický systém 
Současný systém monitorovacích vrtů v oblasti letiště a nejbližším okolí byl budován 
ze sítě sanačních a monitorovacích vrtů, která vznikla v 70. letech při likvidaci ropného 
znečištění. V době svého vzniku byly tyto vrty situovány účelově, to je jako sanační do 
míst zjištěné kontaminace a následně kolem primárních zdrojů ve směru proudění 
jako vrty pozorovací. 
Kontaminace podzemních vod ze 70. let, zasahující z prostoru centrálního skladu až 
do okolí Kněževse, a kontaminace v prostoru bývalého provozního skladu si vyžádala 
vybudování prostorově rozsáhlé sítě sanačně – monitorovacích vrtů, funkčních po 
celou dobu sanačních prací, které byly ukončeny koncem 80. let.  
Zaměstnanci Letiště Praha s.p. byla v roce 1994 provedena inventarizace stavu těchto 
sanačně monitorovacích vrtů a poté byl firmou Ochrana podzemních vod s.r.o. 
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zpracován „Projekt monitorování podzemních vod v areálu letiště Praha a jeho okolí“. 
Monitoring podzemních vod byl ještě v témže roce zahájen. 
Tehdejší rozsah monitoringu z roku 1994 zohledňoval historii vývoje kontaminace 
(rozsah znečištění, dominantní směry proudění podzemní vody) a existující síť vrtů. 
Na základě několikaletého plošného monitoringu se ukázalo, že je potřeba 
optimalizovat monitorovací síť z hlediska současných podmínek na lokalitě. V roce 
1996 byl firmou OPV vypracován „Projekt ochranného hydrogeologického systému CS 
LPH Kněževes“, ve kterém bylo navrhováno zahustit síť pozorovacích vrtů těsně u 
Centrálního skladu a postupně ukončit sledování v Kněževsi. Projekt ochranného 
hydrogeologického systému byl realizován v letech 2000 - 2001, do trvalého provozu 
byl nový hydrogeologický systém schválen kolaudačním rozhodnutím Leteckého 
stavebního úřadu počátkem  roku 2003. 
Realizace posuzovaného záměru nebude vyvolávat žádný požadavek na změnu 
projektu monitorovací sítě. 

Ochranný hydrogeologický systém 
Ochranný hydrogeologický systém je součástí komplexního systému monitoringu 
kvality podzemních vod a zajišťuje zvýšenou ochranu před znečištěním podzemních 
vod z uložiště LPH (Centrální sklad LPH). 
Sanačně – monitorovací vrty byly vybudovány na geofyzikálně interpretovaných 
puklinách. Do nového systému hydrogeologických vrtů je instalováno měřící  zařízení, 
které měří a zaznamenává stav hladiny podzemní vody a výskyt ropného produktu. 

 

C.2.3. Půda  
Zábor ZPF 

Záměr nepředstavuje zábor ZPF respektive PUPF.  Není tedy nezbytné tuto složku 
dále podrobněji popisovat. 
Znečištění půd 

Záměr nepředstavuje z hlediska provozu riziko kontaminace půd při respektování 
všech stavebních opatření a dodržování provozního řádu. 

Staré ekologické zátěže 

V rámci realizace posuzovaného záměru je nezbytné upozornit na závěry průzkumu 
kontaminace u Hangáru F situovaného v blízkosti uvažované stavby. První průzkum 
byl proveden na základě požadavku tehdejší ČSL, s.p. v roce 2003 firmou Ochrana 
podzemních vod s.r.o. Praha a potvrdil přítomnost ropných látek a chlorovaných 
uhlovodíků v podzemních vodách u hangáru F. Na základě zprávy z tohoto průzkumu 
bylo ČIŽP OI Praha se společností ČSA a.s zahájeno v roce 2004 správní řízení o 
uložení nápravných opatření, protože zjištěné koncentrace překročily limity stanovené 
Rozhodnutím ČIŽP OI Praha z roku 1997. V rámci uložených nápravných opatření byl 
v roce 2005 na objednávku ČSA a.s. firmou MEGA a.s. proveden následný podrobný 
průzkum v těsné blízkosti objektu hangáru F, který zjištěnou kontaminaci potvrdil. 
Materiál firmy MEGA je doložen v příloze č. 4 předkládaného oznámení. 
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Z citované zprávy firmy MEGA a.s. uvádíme: 
„Posuzovaný areál se nachází v severovýchodní části letiště a to téměř na jeho okraji 
geomorfologicky podmíněném hlubokým erozním zářezem Kopaninského potoka. Užší 
zájmovou oblast prostorově zahrnuje severovýchodní okraj hangáru F. Širší zájmová oblast je 
určena teoreticky možným rozsahem kontaminační aureoly. Jestliže za hlavní migrační cestu 
je považováno šíření kontaminantu podzemní vodou, potom je dle závěrečné zprávy nutné 
širší zájmové území vyčlenit v severním, západním a jižním okolí zdroje kontaminace podle 
dosud zachycených indicií kontaminace ze vzorkovacích vrtů. 

V rámci průzkumu byly provedeny následující technické práce: 

q Vystrojený vrt v ohnisku kontaminace ukončený v turonu 
q Vystrojený vrt v blízkosti ohniska ukončený v cenomanu 
q Průzkumný vrt u lapolu 
q Odběry vzorků zemin na stanovení chlorovaných alifatických uhlovodíků a nepolárních 

extrahovatelných látek při vrtných pracích 
q Odběry vzorků zemin a hornin na stanovení Corg. 
q Odběry vzorků půdního vzduchu v průběhu vrtných prací na stanovení nepolárních 

extrahovatelných látek, chlorovaných alifatických uhlovodíků a BTEX (aromatické 
uhlovodíky) 

q Odběry a analýzy z dostupných hydrogeologických objektů (stanovení nepolárních 
extrahovatelných látek, chlorovaných alifatických uhlovodíků a aromatických uhlovodíků 

Dosud provedenými průzkumnými pracemi byla na severovýchodním okraji hangáru F 
prokázána kontaminace NEL, BTEX a chlorovaných alifatických uhlovodíků. Dle některých 
indicií se může jednat o několik relativně samostatných zdrojů znečištění dislokovaných na 
poměrně malém prostoru a ostře ohraničených oproti okolí. Tato skutečnost je způsobena 
charakterem horninového prostředí, respektive nesaturované zóny turonského obzoru, 
hluboce zakleslou hladinou podzemních vod, ale i charakterem povrchu (zpevněné plochy). 

Na základě výsledků odběrů vzorků půdního vzduchu, zemin a podzemních vod z nově 
provedeného vrtu HV 402/1 je možno předpokládat, že v nesaturované zóně turonského 
obzoru zásadně převažuje vertikální složka transportu kontaminace nad laterální. Vrt byl 
umístěn pouze  1,5 m od místa uložení dnes již zlikvidované dělené nádrže (uložena do 
hloubky 3,5 m) a projevy kontaminace NEL byly patrné teprve od hloubky 7 m. Nádrž byla 
původně uložena v hloubce 3,6 m. Po jejím vynětí bylo odsanováno podloží a výkop zasypán 
štěrkopískem. Prokázána byla také výrazná zonalita kontaminace, přičemž směrem do 
hloubky se progresivně zvyšuje obsah nepolárních extrahovatelných látek a aromatických 
uhlovodíků v půdním vzduchu. Projevy kontaminace chlorovaných alifatických uhlovodíků 
téměř nebyly zaznamenány, i když archivní vrt PW907 vzdálený pouze 13 m od nového vrtu 
vykazoval vysoké koncentrace chlorovaných uhlovodíků, zastoupených především 
dichlorethylenem. 

V horninovém prostředí tedy dochází k postupnému pronikání kontaminace do podloží až 
k hladině podzemní vody. Pohyb kontaminantu je relativně pomalý a je způsoben pouze 
gravitací, neboť nepropustná úprava povrchu znemožňuje promývání horizontu srážkovou 
vodou a tím i urychlení transportu. Difuze kontaminace do okolí zdroje je relativně nízká. 
Vznikají tak prostorově omezená ohniska s vysokou koncentrací. Vzhledem ke skutečnosti, že 
osušená vrstva hornin v daném ohnisku představuje 22 m a zvodněná vrstva pouze 1 m, je 
zřejmé, že rozhodující podíl kontaminantu je dosud vázán v horninách nesaturované zóny. 

Pro látky typu nepolárních extrahovatelných uhlovodíků představuje hladina podzemní vody 
přirozenou  geochemickou barieru, hromadí se na její hladině a pouze v omezeném množství 
se rozpouštějí. Ve sledovaném ohnisku se na hladině podzemní vody nevyskytuje významná 
vrstva volné ropné fáze a není tak předpoklad šíření volné fáze po hladině podzemních vod. 
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Na základě vyhodnocení charakteru proudění podzemních vod, zjištěné kontaminace 
horninového prostření v monitorovacích objektech a dalších podkladových materiálů je možno 
interpretovat rozsah kontaminace horninového prostředí. 

Zásadní skutečností jsou rozdíly v propustnosti a zvodnění cenomanského a turonského 
kolektoru. Je předpokládáno, že značná část kontaminace je dosud dislokována 
v nesaturované zóně turonského obzoru a jen velmi pozvolna proniká do podzemních vod. 
Propustnost turonského kolektoru je nízká, mocnost zvodnění je malá a kontaminace se tak 
může šířit především po privilegovaných cestách představovaných puklinovým systémem a 
zónami hornin s nižší pevností, přičemž se koncentruje do relativně malého množství vody. 
Propustnost cenomanského kolektoru je velmi dobrá s mohutně vyvinutou zvodní. 
Kontaminace v cenomanském kolektoru se v horizontálním směru šíří mnohem rychleji než 
v turonském kolektoru a je dispergována do velkého množství vody. 

Je tedy možné předpokládat, že v turonském obzoru bude kontaminace chlorovanými 
alifatickými uhlovodíky plošně méně rozšířená, avšak absolutní úroveň koncentrací bude 
mnohem vyšší, kdežto v cenomanském obzoru dochází k významnému ředění kontaminantu , 
ale plošný rozsah zasaženého horninového prostoru je mnohem vyšší. Vznikne tak rozsáhlá 
aureola s relativně nízkými koncentracemi. Představa o rozsahu kontaminace v turonském a 
cenomanském obzoru je graficky doložena na obrázku č. 7 přílohy č. 4 předkládaného 
oznámení. 

Kontaminace NEL je vzhledem k fyzikálně chemickým vlastnostem kontaminantu dislokována 
pouze do turonského horizontu, kde je významnou měrou imobilizována v místech depozice 
zpevněnými plochami a vertikální migrace směrem do podzemních vod je minimální. 

Chlorované uhlovodíky  se nesaturovanou zónou šíří gravitačními silami vertikálním směrem. 
Při pronikání kontaminantů horninovým prostředí dochází k jejich disperzi a částečnému 
sorbování na minerální matrici. Po dosažení  hladiny podzemní vody převládá směr šíření 
polutantů subhorizontálním směrem. Polutanty v saturované zóně vzhledem ke svým 
vlastnostem  mají tendenci klesat k bázi kolektoru .  Migrace kontaminace podzemní vodou je 
rozhodujícím scénářem šíření polutantů horninovým prostředím. Pro popis šíření 
kontaminantu v podzemní vodě je rozhodující přesná interpretace proudění podzemních vod a 
charakter přirozené atenuace kontaminantu, které určují výsledný tvar kontaminační aureoly. 

Situace zjištěná na lokalitě a interpretovaná na obrázcích v příloze č. 4  zachycuje 
dlouhodobě stabilizovaný stav. Kontaminace chlorovanými uhlovodíky se ze zdrojové oblasti 
šíří prioritně severovýchodním směrem a nesouvisí se znečištěním identifikovaných 
v jímacích objektech S2 a S1. Zásadním důkazem vedle stavů hladin podzemních vod je 
úroveň znečištění cenomanských vod v těsné blízkosti ohniska, který v podstatě odpovídá 
úrovni znečištění v jímacích objektech. Pokud by skutečně docházelo k migraci znečištění od 
hangáru F ke studni S2, byl zachycen mnohem vyšší koncentrační gradient. Také pohyb 
kontaminantu po bázi kolektoru jižním směrem není možný, neboť úklon předkřídového 
povrchu je od jihu k severu. 

Na základě provedených průzkumných a vyhodnocovacích prací byly zjištěny následující 
skutečnosti: 

v Ve zkoumaném prostoru se nachází ostře ohraničené avšak masivní ohnisko 
kontaminace horninového prostředí nepolárními extrahovatelnými uhlovodíky, 
chlorovanými alifatickými uhlovodíky a aromatickými uhlovodíky. 

v Nově provedeným vrtem HV 402/1 byla prokázána extrémně vysoká kontaminace 
turonského obzoru NEL. Doprovázená aromatickými uhlovodíky. Zonálními odběry 
vzorků půdního vzduchu byla prokázána vertikální migrace kontaminace směrem do 
podloží, převážná část kontaminace je dosud dislokována v nesaturované zóně 
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v V předpokládaném ohnisku kontaminace u již odstraněné dělené jímky nebyly 
zachyceny vysoké obsahy chlorovaných uhlovodíků, byly však prokázány poměrně 
intenzivní projevy reduktivní dechlorace 

v Zdrojové ohnisko chlorovaných alifatických uhlovodíků se v tomto prostoru nachází buď 
severně od dělené jímky nebo až za komunikací směrem k vrtu HV 400/1 

v Kontaminace se šíří z centra kontaminovaného prostoru severovýchodním směrem. 
V turonském obzoru se předpokládá relativně malý dosah kontaminačního mraku 

v V cenomanském obzoru se šíří pouze chlorované alifatické uhlovodíky a dochází 
k podstatnému ředění koncentrací vzhledem k relativně nízkému bilančnímu toku 
kontaminantu z turonu do cenomanu a velkému objemu cenomanských vod 

v Kontaminace jímacích objektů S1 a S2 s velkou pravděpodobností nesouvisí se 
zkoumaným prostorem 

v Indicie kontaminace podzemních vod cenomanu chlorovanými alifatickými uhlovodíky 
byly zachyceny na velké ploše a to až v pramenném vývěru v obci Přením Kopanina 

v V případě změny podmínek na lokalitě (např. odstranění zpevněných ploch, narušení 
vrstvy spraší při výstavbě apod.) může dojít k pronikání srážkových vod horninového 
prostředí a k podstatnému urychlení migrace kontaminace nesaturovanou zónou a tím 
ke zvýšení dotace kontaminantů do podzemních vod“  

        

C.2.4. Geofaktory životního prostředí 
Geomorfologická charakteristika 

Dle geomorfologického členění patří území k  celku Pražská plošina, jež je součástí 
Poberounské soustavy. V rámci Pražské plošiny lze vyčlenit ve východní části  
podcelek Říčanská plošina a v západní části podcelek Kladenská tabule. Hostivická 
tabule má ráz pahorkatiny na cenomanských a spodnoturonských slínovcích s typicky 
erozně denudačním reliéfem s neogenními plošinami a epigeneticky zaříznutými 
údolími řek, které ji rozčleňují. V místě letiště Ruzyně je reliéf plochý s mírným 
sklonem větší části k severu a menší části k jihu.  
Geologická charakteristika 

Z regionálně geologického hlediska lze území situovat na jihozápadní okraj České 
křídové tabule. Tento původní souvislý sedimentární pokryv byl zejména při okrajích 
pánve denudován a rozčleněn do řady izolovaných reliktů. Podloží křídy tvoří slabě 
metamorfované horniny svrchního proterozoika, které reprezentují především 
grafitické a jílovité břidlice s vložkami buližníků a spilitů. Na horniny proterozoika 
nasedají horniny svrchní křídy, zejména horniny svrchního cenomanu a spodního 
turonu. Horniny cenomanu tvoří středně zrnité glaukonitické pískovce a vápnité 
prachovce, místy i drobně valounovité slepence. Svrchní část křídového pokryvu tvoří 
spodnoturonské glaukonitické pískovce a zejména písčité slínovce. Mocnost 
křídových uloženin se v oblasti pohybuje od 6 do 40 m. Zvětralinový plášť křídových 
sedimentů tvoří písčitojílovité eluvium mocné 1 až 2,5 m. Kvarterní pokryv vyplňuje 
nerovnosti křídového reliéfu a je vyvinut ve formě sprašových hlín a mrazových 
zvětralin, jejichž mocnost se pohybuje od 0,5 až do 6,0 m. Původní kvarterní pokryv 
byl do značné míry narušen a nahrazen antropogenními sedimenty. 
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Hydrogeologické poměry 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou poměrně pestré, v závislosti na 
geologickém prostředí.  Významnější obzory podzemní vody jsou vázány především 
na cenomanské pískovce, méně výrazný je obzor vázaný na převážně puklinový 
systém turonských slínovců. Cenomanská zvodeň je vázána na převážně průlinově 
propustný kolektor pískovců a slepenců, dotována je přes puklinový systém nadloží. 
Odvodňována je především v erozních zářezech Únětického potoka a Kopaninského 
potoka a v zářezu otevřeného odpadu letiště. Generelní směr proudění podzemní 
vody je k SVS, artézský výtlak je negativní. V blízkosti erozivní báze se ustálená 
hladina podzemní vody pohybuje v hloubkách 4 - 13 m, v infiltračním pásmu 
v hloubkách 25 -32 m pod terénem. V zájmovém území se naražená hladina 
podzemní vody pohybuje v hloubce 21 - 37 m pod terénem. Koeficient propustnosti 
dosahuje hodnot k = 6,4.10-5 až 1,1.10-4 m/s. Turonská zvodeň je vázána na puklinový 
systém slínovců, zvodnění je nesouvislé, hladina podzemní vody se může vyskytnout 
v širokém intervalu 2 - 27 m pod terénem (v zájmové prostoru 18 - 27 m), což bývá 
výrazně ovlivňováno intenzitou srážek a blízkostí erozivní báze. Vzhledem  k tomu, že 
artézský strop je tvořen polopropustnými horninami, je možná komunikace obou 
zvodnělých obzorů. 
Inženýrsko - geologické poměry  

Zeminy a horniny vyskytující se v zájmovém území letiště lze z geotechnického 
hlediska rozdělit do následujících geotechnických typů: 
n sprašové hlíny s kolísajícím podílem střípků, místy i s úlomky slínovce, mají charakter 

jílovité hlíny, převážně se střední plasticitou a pevné konzistence. 
n reziduální plášť skalního podloží, soliflukčně přemístěný a promísený se sprašovými 

hlínami, má charakter jílovité hlíny s úlomky slínovce. Úlomky převážně navětralého 
slínovce, proměnlivé velikosti, tvoří 30 - 60% z celkového objemu. Výplň je pevné 
konzistence. 

n zvětralé slínovce jsou silně rozpukané, s puklinami vyplněnými jílovitou hlínou, převážně 
pevné konzistence. V zájmovém území se vyskytují jen výjimečně a v poměrně malé 
mocnosti. 

n navětralé až zralé slínovce jsou převážně středně rozpukané, deskovitě odlučné, 
vrstevnaté. Pukliny jsou většinou sevřené a bez výplně. 

n spongilitické slínovce vytvářejí v horninovém komplexu přesně neohraničené polohy, tvaru 
lavic a čoček. 

Podle údajů obsažených v odvozené mapě radonového rizika  leží zájmové území ve 
střední kategorii radonového rizika. Zájmové území je seismicky stabilní, seismická 
rajonizace dle maximálních pozorovaných intenzit zemětřesení řadí území do stupně 
nižší 5 dle makroseismické stupnice MSK. Dle mapy očekávaných intenzit, které by 
neměly být v území překročeny v periodě 10 tisíc let, spadá území do stupně 5,6 
stupnice MSK.  
 
C.2.5. Fauna a flora 
Přírodní prostředí širšího zájmového území je možno většinově pokládat za 
urbanizovanou až silně krajinu, případně za krajinu příměstského charakteru, 
charakterizovanou především velkými celky orné půdy a v pramenné části rozsáhlými 
soubory staveb s vysokým podílem zpevněných ploch. Pro širší území je pak typická 
velmi nízká lesnatost a otevřenost krajiny.  
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Biogeograficky patří zájmové území do provincie středoevropských listnatých lesů, 
podprovincie hercynské. Je součástí bioregionu č. 1.2 Řípského (Culek M ed., 1995).  
Fytogeograficky bioregion náleží do oblasti termofytika, podoblasti Českého 
termofytika, většinově do fytogeografického okresu  č. 7 Středočeské tabule, 
podokresu 7c Bělohorská tabule, východní část k Vltavě je součástí fytogeografického 
okresu č. 9 Dolní Povltaví. Bioregion zahrnuje východní cíp fytogeografického 
podokresu 2a. Žatecké Poohří, značnou část fytogeografického okresu 7. Středočeská 
tabule (vyjma severní a východní části fytogeografického podokresu 7b. Podřípská 
tabule), celý fytogeografický okres 9. Dolní Povltaví a západní část fytogeografického 
podokresu l0b. Pražská kotlina. Vegetační stupně (Skalický 1988): kolinní.  
Potenciální přirozenou vegetací je mozaika teplomilných doubrav (pravděpodobně 
svaz Quercion petraeae. zejména Potentillo albae-Quercetum v dolním Povltaví i 
Sorbo torminalis-Quercetum), v dolním Povltaví a na Řípu i doubrav šípákových (svaz 
Quercion pubescenti-petraeae). Vzácnější jsou teplomilné typy dubohabřin (asociace 
Melampyro nemorosi-Carpinetum). Podél vodních toků byly vyvinuty lužní lesy, 
porosty asociace Salici-Populetum ze svazu Salicion albae, jinde podsvazu Alnenion 
glutinoso-incanae, především Pruno-Fraxinetum.  Přirozené bezlesí je patrno 
především na skalách (dolní část povodí Únětického potoka), náleží svazu Alysso-
Festucion pallentis a snad i některé typy stepí svazů Festucion valesiacae a Bromion. 
Kolem vodních toků bylo ostrůvkovitě vyvinuto bezlesí v podobě mokřadní a vodní 
vegetace (Phalaridion arundinaceae a Bidention tripartiti).  

Přirozenou náhradní vegetací na suchých stanovištích jsou xerothermní trávníky, na 
mělkých půdách svazu Festucion valesiacae, v mezofilnějších podmínkách svazů 
Koelerio-Phleion phleoidis a Bromion, na píscích svazů Koelerion glaucae a 
Corynephorion. Na vlhkých loukách byly zastoupeny různé asociace svazů 
Alopecurion pratensis a Arrhenatherion, řidčeji Calthion, zejména se zastoupením 
Cirsium canum, které na zasolených půdách přecházely ve fragmenty vegetace 
podsvazu Loto-Trijolienion a svazu Scirpion maritimi. V lesních lemech se vzácně 
objevují společenstva svazu Geranion sanquinei, křoviny svazů Prunion spinosae i 
Prunion fruticosae jsou též vzácné. Prostory navážek a antropogenních ploch často 
přerůstají formacemi svazu Arction lappae, případně svazu Dauco-Melilotion. 
Z hlediska fytogeografického členění ČSR (Dostál 1957) lze řešené území zařadit do 
oblasti A – Středoevropská lesní květena (Hercynicum), podoblasti A3 – přechodná 
květena hercynská (Subhercynicum), obvodu b – přechodná květena hercynských 
pahorkatin a vysočin (hercynicum submontanum). Podle regionálně fytogeografického 
členění ČR (Skalický 1988) lze území zařadit do fytogeografické oblasti mezofytika, 
obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografického okresu 41 Střední Povltaví. 
Potenciálně přirozenou vegetací jsou bikové doubravy (Luzulo albidae - Quercetum 
petrae). 
Zastoupení mimolesních porostů dřevin  
V prostoru pro výstavbu se nachází dle zaměření cca 55 - 57 ks vzrostlých solitérních 
stromů, východně od hangáru F jsou stromy s podrostem keřů. Jedná se o listnaté i 
jehličnaté dřeviny, při komunikaci jsou také stromy ovocné (4 slivoně). Z listnáčů jsou 
zastoupeny převážně javory babyky, javory mléče a břízy, z jehličnanů smrk, jedlovec 
a borovice. 
Dřeviny se vyskytují převážně v ploše plánovaného hangáru G, několik kusů i 
v plochách budoucích komunikací a parkovišť, je tedy nezbytné aby byly odstraněny, 
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a to nejen z důvodů budoucí výstavby, ale i z důvodů bezpečnostních, dle požadavků 
Bezpečnostního úseku Letiště Praha s.p. vycházející z ICAO Manuál Sek. č. 8973/5, 
z nichž vyplývá, že ve vzdálenosti 3 m od oplocení, na obě strany, nesmí být žádné 
výsadby. 
Nezbytné je upozornit, že  kácení dřevin, které se nacházejí v trase paralelní dráhy, 
kde již byly některé plochy stávajících dřevin popsány, budou zároveň součástí ploch 
okolo hangáru G a jejich likvidace bude tedy výstavbě dráhy v rámci hangáru G 
předcházet. 
Flora 
Stavba Hangáru G je realizována v prostoru letiště Praha Ruzyně, tudíž podrobnější 
popis flory v zájmovém území není relevantní. 
 
Fauna 
Charakter lokality uvnitř stávajícího prostoru letiště v zásadě vylučuje výskyt jiných 
druhů, než většinově běžných druhů urbanizované kulturní krajiny, což je dáno 
charakterem lokalizace stavby. 
 

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz 
Územní systém ekologické stability 

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních  částí krajiny do funkčního 
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního  
působení na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy  jednak předpokladem 
záchrany genofondu rostlin, živočichů  i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících 
v širším  okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem  pro ozdravení 
krajinného prostředí a uchování všech jeho  užitečných funkcí. Uvažovaný záměr díky 
své lokalizaci není v kontaktu se žádným skladebným prvkem ÚSES. 

Krajinný ráz 

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti,  je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy 
do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny 
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných 
území, kulturních dominant krajiny a také s ohledem na harmonické měřítko a vztahy 
v krajině. S ochranou krajinného rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných 
prvků, které jsou cit. zákonem definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení 
její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 
jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a 
ničením, využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k 
ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce  (ust.  §  3  písm.  b/   a  
§4  odst.  2  zákona  č. 114/1992 Sb.). Z hlediska uvedených skutečností je patrné, že 
předložený záměr se neprojevuje z hlediska vlivů na krajinný ráz v dikci zákona č. 
114/92 Sb. 
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Záměr se nachází uvnitř komplexu objektů areálu letiště.  Pro krajinný ráz širšího 
zájmového území je tak příznačná silně urbanizovaná struktura letištního organismu, 
takže není podle standardních metodik podstata krajinného rázu pro daný případ 
uchopitelná.  Pro řešení záměru je tudíž rozhodující okolností, že je navrhován právě 
do výrazně urbanizovaného území prostoru letiště, s převládajícím pozměněným 
rázem ve vazbě na okolní  zástavbu. Poněvadž jde o dostavbu ploch  uvnitř relativně 
uzavřené enklávy, není provedeno vyhodnocení parametrů krajinného rázu.  
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky 

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně. 
Zvláště chráněná území přírody  velkoplošného typu (národní parky, CHKO) do 
posuzovaného území nezasahují, ani nejsou s ním v kontaktu. Severovýchodní 
hranice nejbližší CHKO Český kras v prostoru Zadní Kopaniny se nachází cca 9 km 
jižně. 
V bližším  okolí letiště se nacházejí následující  maloplošná ZCHÚ: 
Ø přírodní památka Opukový lom v k.ú. Přední Kopanina, při jihozápadním okraji zástavby nad 

pravým břehem Kopaninského potoka. Vyhlášena od roku 1988 na výměře 4,13 ha, jde  o jediný 
odkryv bělohorské opuky, používané ke stavbě řady pražských památek (mj. sv. Jiří na Pražském 
hradě), jde o profil vrstvami svrchní křídy, dále xerofytní lada, výskyt teplomilného hmyzu, zarůstání 
křovinami. Vazba na ÚSES - interakční prvek I5/281 

Ø přírodní rezervace Údolí Únětického potoka zasahuje svou jihozápadní částí proti toku 
Horoměřického potoka v prostoru Kozí hřbety v k.ú. Suchdol. V daném prostoru jde o  obnažený 
buližníkový hřeben s xerofytními ekosystémy.  Vyhlášeno v roce 1988 na celkové výměře 63,16 ha, 
většina v  dolním toku  Únětického potoka nad vtokem do navazující PR okresu Praha-západ - PR 
Roztocký háj-Tiché údolí.  

Ø přírodní památka Kněžívka, v k.ú. Tuchoměřice-Kněžívka, vyhlášená v roce 1978 na výměře 0,2 
ha. Předmětem ochrany je lomová stěna buližníkového lomu, odkryv ostrohu se zachovalými 
stopami svrchnokřídové mořské abraze. Geologická lokalita. 

V širším  okolí letiště se nacházejí následující  maloplošná ZCHÚ: 
Ø přírodní park Divoká Šárka, vyhlášená v nejčlenitější části hluboce zaříznutého údolí Šáreckého 

potoka v proterozoických buližnících. 
Ø přírodní památka Housle, cca 1 km jihovýchodně od Horoměřic na k.ú. Lysolaje, vyhlášeno 1982 na 

výměře 3,82 ha. Úzká rokle o zahloubení cca 30 m do sprašových hlín, s odkryvem stěny křídových 
pískovců, v dolní části zahloubeno až do starohorních tmavých břidlic. Výskyt teplomilných 
společenstev, geologická lokalita. 

Ø přírodní památka Kalvárie v Motole, vyhlášená v roce 1982 na výměře 3,71 ha k ochraně dvou 
diabasových ostrohů poblíž motolského krematoria, teplomilná společenstva. 

Ø přírodní památka U hájů, vyhlášená v roce 1982 na výměře 6,64 ha v prameništi Větveného potoka, 
mokřadní vegetace, přechod do doubrav 

Ø přírodní památka Číčovický kamýk, 300 m SZ od obce Černovičky v k.ú. Číčovice. Vyhlášeno 
v roce 1989 na výměře 1,96 ha. Předmětem ochrany výchoz podloží v geomorfologicky nápadném 
útvaru s odkryvy podloží, botanická a paleontologická lokalita. Cca 1,5 km severozápadně od 
hranice zóny v Tuchoměřicích 

Ø navrhovaná přírodní památka Pazderna na hranici k.ú. Tuchoměřice, Středokluky, Číčovice; 
výchozy podloží s xerofytními ekosystémy, cca 1 km SZ od hranice zóny A v Tuchoměřicích 

Ø přírodní památka Hostivické rybníky v k.ú. Litovice, Hostivice, vyhlášena 1998, ochrana rybniční 
soustavy s rákosinami a mokřadními ekosystémy, lesními porosty.  

Ø Přírodní rezervace Roztocký háj-Tiché údolí , vyhlášena v roce 1951 na celkové výměře 114,23 ha, 
většina v k.ú. Roztoky při dolním toku  Únětického potoka nad ústím do Vltavy.  

 
Evropsky významné lokality, ptačí oblasti 

Zájmové území výstavby dráhy nemá parametry přírodního stanoviště v zájmu 
Evropských společenství a není zařazeno ani mezi evropsky významné lokality,  které 
by byly vymezeny ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb., ani s takovými lokalitami není 
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v územním či zprostředkovaném kontaktu. Nejbližší evropsky významnou lokalitou je 
EVL č. CZ0113001 Obora Hvězda, vymezená pro severní část obory Hvězda v nivě 
Šárecko-Litovického potoka pro druh vrkoč útlý (Vertigo angustor).  
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Záměr nezasahuje prostorově, kontaktně ani nepřímými vlivy do území některé 
ptačích oblastí  řešených podle § 45e zák. č. 218/2004 Sb., vyhlášených dále  ve 
smyslu příslušných  Nařízení vlády ČR. 
 
 
Území přírodních parků 

Nejsou polohou výstavby oznamovaného záměru dotčena.  

Významné krajinné prvky 

Zájmové území výstavby oznamovaného záměru není v kolizi s žádnými významnými 
krajinnými prvky „ze zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona č. 114/1992 
Sb. Registrované VKP ve smyslu § 6 zákona č. 114/1992 Sb. nejsou autorům 
předkládaného Oznámení v bezprostředním okolí výstavby nových nádrží známy. 

Památné a jinak významné stromy a skupiny stromů 

Nejsou polohou výstavby oznamovaného záměru dotčena.  
 
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. 
 
Ochranná pásma 

Stavba se nedotkne ochranných pásem kulturních památek, chráněných území, 
významných krajinných prvků. Technická ochranná pásma nejsou předmětem tohoto 
posouzení. Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována 
v dokumentaci pro územní řízení. Ochranná pásma související s provozem letiště 
nejsou dle dokumentace k územnímu řízení záměrem nijak dotčena.  
 
Architektonické a jiné historické památky 

Nejsou polohou výstavby oznamovaného záměru dotčeny.  
 
Jiné charakteristiky životního prostředí 

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány. 

Vztah k územně plánovací dokumentaci 

Výstavba Hangáru G  je v souladu se stávajícím územním plánem hl.m. Prahy. (viz 
příloha č. 1 předkládaného oznámení).  
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném 
území z hlediska jeho únosného zatížení 

Záměr není situován na plochách v kategorii „ZPF“ respektive „PUPFL“.  
Na lokalitě se nevyskytuje žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a ani žádný druh 
obsažený v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky.  
Záměr představuje  kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. Jejich rozsah odpovídá 
potřebám kácení dřevin v rámci rozsahu nutného pro výstavbu paralelní dráhy 
v prostoru. Situace je popisována podrobněji v příslušné pasáži předkládaného 
oznámení. 
Bilance emisí a s nimi související imisní zátěž je vyhodnocena v rozptylové studii.  
Záměr představuje vznik nových zpevněných ploch, který však je zohledněn ve studii 
odtokových poměrů, která je komentována v příslušné pasáži předkládaného 
oznámení. 
Záměr taktéž nepředstavuje žádnou změnu ve struktuře vznikajících odpadů ani ve 
způsobu jejich odstraňování, dojde pouze ke kvantitativním změnám . 
Samotný posuzovaný záměr nepředstavuje významnější negativní vlivy na jednotlivé 
složky životního prostředí s výjimkou vlivů na ovzduší. Tato problematika je podrobněji 
řešena v příslušné kapitole předkládaného oznámení. 
Problematika staré zátěže v severovýchodním okraji Hangáru F v bezprostřední 
blízkosti výstavby Hangáru G je komentována v popisné části předkládaného 
oznámení. 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU 
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a 
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 
Výstavba  

Záměr sice představuje určité zemní či stavební práce, které avšak vzhledem ke 
svému situování nemohou výrazněji ovlivnit akustickou nebo imisní situaci 
v zájmovém území. Přesto je pro etapu výstavby formulováno následující doporučení: 
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 

minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude 
prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

Provoz 
Znečištění ovzduší 

Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu 
SYMOS 97, verze 2003 pro tři varianty, které jsou podrobněji komentovány 
v příslušné části předkládaného oznámení a v rozptylové studii, která je samostatnou 
přílohou č. 5 předkládaného oznámení. Z výsledků výpočtů komentovaných v další 
části oznámení vyplývá, že změny  v imisní zátěži související s posuzovaným 
záměrem lze označit za malé a málo významné.  

Změny v akustické situaci zájmového území 

Z hlediska akustické situace bylo provedeno posouzení vnější hladiny hluku vzhledem 
k vnější fasádě a dopadu na vnitřní akuklima místností přilehlých fasádě. Dále se 
jedná o posouzení stacionárních zdrojů hluku umístěných např. na střeše a jejich 
dopady na okolní zástavbu. 
Navrhovaný hangár je situován na letišti Praha – Ruzyně v areálu Sever, 
severovýchodně od stávajícího hangáru F. Z návrhu ochranného hlukového pásma 
letiště Ruzyně zpracovaného firmou Techson Praha je zřejmé, že se tato lokalita 
nalézá v zóně B, kde ekvivalentní hladina hluku dosahuje v kritické, tj. denní době 
hodnoty LAeg,T > 75 dB (A). S využitím akustických studií zpracovaných v předchozích 
letech firmou Techson Praha lze s dostatečnou rezervou odvodit, že tzv. ekvivalentní 
hladina hluku v místě navrhovaného objektu nepřekročí v kritické denní době hodnotu 
LAeq,T = 78 dB(A). (v této hodnotě jsou zohledněny starty a přistání na jednotlivých 
VPD i pojíždění letadel po pojížděcích drahách, resp. po odbavovací ploše). 
Součástí hangáru je čtyřpodlažní přístavek o půdorysných rozměrech 117 x 25 m, 
v němž jsou situovány funkce nezbytné pro provoz (dílny, technologické prostory, 
sklady, hygienická zařízení WC, šatny s umývárnami, technická pracoviště, kanceláře, 
gastronomická část, plynový zdroj tepla). 
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Popis objektu : 
Plnou část obvodového pláště přístavku tvoří kovové sendvičové prosklené tepelně 
izolační panely, nosné stropní desky jsou ze železobetonu o tl. 300 mm. Na obou 
kratších stranách přístavku jsou vertikální komunikační spoje, tj. výtahy a schodiště.  
V 1.NP jsou situovány : provozní chodba, čištění dílů, dílna údržby, sklady strojovny 
výtahů, sociální zařízení, technické místnosti a THP kanceláře, inspektoři, manažer 
údržby, technická knihovna, zasedací místnost a další místnosti a zázemí související 
s provozem údržby.  
Ve 2.NP je situována jídelna, kantýna, dále jsou zde situovány šatny mužů a žen, 
hygienické uzly, kanceláře, technická knihovna, konferenční místnost, technické 
prostory, rozvoden atd.  
Ve 3.NP jsou šatny, hygienické uzly, halové kanceláře, rozvodny, konferenční 
místnosti atd.  
Ve 4.NP jsou kanceláře, hygienické uzly a technické prostory (zázemí). Na střeše 
bude situována plynová kotelna, strojovna chladu a jednotky vzduchotechniky. 
Okna do kanceláří budou orientovaná do severozápadní fasády, ve 4.NP bude 
osvětlení řešeno též světlíky do střechy, směrem do hangáru vedou pouze okna 
průběžné chodby. ¨ 
V rámci posuzovaného hangáru G budou instalována následující zařízení – 
potencionální zdroje hluku : 
§ teplovzdušné nástřešní venkovní jednotky (4 ks), s hladinou akustického tlaku ve vzdálenosti 1m 

LPA = 75 – 80 dB(A) 
§ plynové kotle s přetlakovými hořáky Weishaupt (4 ks), s hladinou akustického tlaku ve vzdálenosti 

1m LPA = 81 – 85 dB(A), předpoklad osazení tlumičů hluku na hořáky a snížení hladiny hluku o min. 
10 dB(A) 

§ vzduchotechnické nástřešní venkovní jednotky (16 ks), s hladinou akustického tlaku ve vzdálenosti 
1m LPA = 69 dB(A) 

§ vzduchotechnické nástřešní venkovní jednotky kanceláří (3 ks), s hladinou akustického výkonu LWA 
= 83 dB(A) 

§ vzduchotechnické nástřešní venkovní jednotky jídelny a šaten (2 ks), s hladinou akustického 
výkonu LWA = 78 dB(A) 

§ vzduchotechnická nástřešní venkovní jednotka dílny (1 ks), s hladinou akustického výkonu LWA = 76 
dB(A) 

§ vzduchotechnická nástřešní venkovní jednotka varny (1 ks), s hladinou akustického výkonu LWA = 
84 dB(A) 

§ chladící nástřešní jednotky (3 ks), s hladinou akustického tlaku ve vzdálenosti 10 m LPA = 59 dB(A) 
§ kompresory (2 ks) v kompresorové stanici (při severovýchodní fasádě), s hladinou akustického 

tlaku ve vzdálenosti 1m LPA = 69 – 75 dB(A) 
§ kompresor (1 ks) na venkovní ploše (při severovýchodní fasádě), s hladinou akustického tlaku ve 

vzdálenosti 1m LPA = 85 dB(A) 
§ dieselagregát – náhradní zdroj (při severovýchodní fasádě), s hladinou akustického tlaku ve 

vzdálenosti 1m LPA = 105 dB(A) 

Při výpočtu požadované vážené stavební neprůzvučnosti obvodového pláště bylo 
uvažováno s těmito vstupními údaji : 
§ okna kanceláří budou osazena izolačními dvojskly 
§ procento prosklení fasády kanceláří (v alternativách) do 35 % a do 50 % 
§ plnou část obvodového pláště tvoří kovové sendvičové tepelně izolační panely  
§ přípustná ekvivalentní hladina hluku v kanceláři LAeq,p = 45 dB (A) (zvýšený standard) 
§ maximální ekvivalentní hladina hluku vně objektu v denní době LAeq,T = 78,0 dB (A) 
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Z uvedené maximální hodnoty LAeq,T a z charakteru místností lze s použitím příslušné 
ČSN odvodit požadovanou  váženou stavební, resp. laboratorní neprůzvučnost 
obvodového (střešního) pláště a okenních konstrukcí o následujících hodnotách:  

Požadovaná neprůzvučnost RW okenních konstrukcí s ohledem na 
procento prosklení [dB] Požadovaná neprůzvučnost R´W plné části 

obvodového pláště [dB] do 35 % do 50 % 
41 36 38 

 
Pozn.1: Hodnoty RW uvedené pro prosklení do 35 % a do 50 % platí pouze v případě, že skutečná 

neprůzvučnost R´W plné části obvodového pláště, je alespoň o 10 dB vyšší než je požadavek 
na okenní konstrukce. V opačném případě by musela být u prosklení dodržena hodnota RW  
jako u plné části obvodového pláště, tj. RW = 41 dB. Hodnoty RW musí být doloženy certifikáty 
příslušné státní autorizované zkušebny. 

Pozn.2: S ohledem na provoz nástřešních vzduchotechnických, chladících a teplovzdušných jednotek, 
dojde v prostoru střechy ke zvýšení venkovní ekvivalentní hladiny hluku v kritické denní době 
o cca 2 dB(A), tj. na hodnotu LAeq,T = 80 dB(A). Konstrukce střešního pláště musí tedy mít 
minimální vzduchovou neprůzvučnost R´w =  43 dB. Stejnou minim. neprůzvučnost musí mít i 
světlíky kanceláří ve 4.NP. 

Zhodnocení hlučných prostorů – návrh opatření 
Hlučné prostory (strojovna DA, plynová kotelna, strojovna chlazení, kompresorovna 
atd.) jsou vhodně dispozičně situovány a hladiny hluku v nich dosahují poměrně 
nízkých hodnot. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že běžné dělící svislé i vodorovné 
konstrukce po akustické stránce vyhoví. U strojovny DA musí být vstupní vrata 
zvukoizolační (min. Rw = 30 dB), u ostatních strojoven chlazení, kompresorovny, 
kotelny atd. postačí vstupní vrata o min. Rw = 25 dB. 
Ekvivalentní hladina hluku u nejbližší chráněné zástavby, tj. u hotelových objektů 
situovaných SZ od hangáru G, vyvolaná provozem nástřešních vzduchotechnických, 
chladících a teplovzdušných jednotek, nepřekročí hodnotu LAeq,T = 58 dB(A), takže 
hlukové poměry dané leteckým provozem v tomto prostoru se již prakticky nezmění 
(nezhorší).  
Všeobecné principy a zásady řešení 
S přihlédnutím k uvedeným údajům a dispozičnímu řešení objektu budou dodrženy 
následující principy a zásady: 
§ Stropní konstrukce – z hlediska vzduchové neprůzvučnosti jsou vesměs vyhovující. 

Požadavky na kročejovou neprůzvučnost budou splněny v případě, že na nosnou 
železobetonovou desku bude instalována tzv. “plovoucí podlaha” (např. betonová deska tl. 
50 mm uložená na podložce ISOVER typ 73T tl. 30/35 mm).  

§ Svislé vnitřní dělící konstrukce musí vyhovět hodnotám vzduchové neprůzvučnosti 
požadovaným ČSN 73 05 32 v platném znění – viz. následující tabulka:  

 
Skupina Chráněný prostor 

Požadavky na zvukovou izolaci 
mezi místnostmi dveří 
R´w, DnT,w  dB 
ve směru 

Položka Hlučný prostor 

horizontálním vertikálním 

L´n,w, L´nT,w 
dB 

Rw 
dB 

G Kanceláře a pracovny 
22 Kanceláře a pracovny 37 42 68 - 

23 Kanceláře a pracovny se zvýšenými 
nároky na ochranu před hlukem 42 47 63 27 

24 Kanceláře a pracovny s vysokými 
nároky na ochranu před hlukem 47 52 58 32 
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§ Dveře všech strojoven a dalších hlučných prostorů budou dokonale utěsněny po celém 
obvodě, tj. i v místě podlahy 

§ Veškerá technologická zařízení budou vždy pružně uložena (jedná se o součást 
dodávky). Do potrubí budou vloženy pružné členy – kompenzátory. Potrubí budou 
zavěšena na pružných závěsech, na konzolách budou podložena pryží. 

§ V prostorech s výskytem většího počtu lidí – především v zasedacích a konferenčních 
místnostech, příp. i v knihovnách se doporučuje „zatlumení“ především formou 
zvukoabsorbčního širokopásmového podhledu, případně též vhodným zvukoabsorbčním 
obkladem stěn 

Závěr 
Na základě provedeného zhodnocení, resp. rozboru lze konstatovat, že při dodržení 
všech vstupních podkladů a předpokladů, včetně realizace navržených opatření, 
budou limitní hodnoty uvnitř i vně objektu splněny.  
Požadovaná akustická kvalita – neprůzvučnost Rw otvorových výplní (okna, dveře, 
vrata) u chráněných prostorů i u zdrojů hluku (především strojovna DA a chlazení) 
musí být doložena příslušným certifikátem akreditované laboratoře. Certifikát se musí 
týkat prvků jako celku (např. u okenní konstrukce nestačí doložit certifikát samotného 
izolačního dvojskla).   
Předpokládá se, že v dalším stupni projektové dokumentace bude, na základě 
zpřesněných vstupních údajů, zpracováno nové posouzení hlukových poměrů. 
Doporučujeme, aby byla venkovní ekvivalentní hladina hluku vyvolaná leteckým 
provozem, ověřena přímým měřením. 
Vliv provozu Hangáru G na nejbližší trvale obytnou zástavbu 
Situování výstavby Hangáru G je v takové lokalitě, že provoz stacionárních zdrojů 
hluku nemůže ovlivnit žádný z nejbližších objektů obytné zástavby. Provoz hangáru 
z hlediska pohybů letadel neznamená provozování žádných motorových zkoušek a 
tudíž ani běžný provoz hangáru nepředstavuje zdroje hluku, které by mohly ovlivnit 
hlukem nejbližší obytnou zástavbu. Doprava zaměstnanců související s provozem 
Hangáru D byla řešena v rámci procesu EIA na Parking D. V rámci tohoto procesu 
EIA nevyplynul ve vztahu k dopravě související s Parkingem D žádný výraznější 
negativní vliv v oblasti vlivů na akustickou situaci ve vztahu k nejbližší obytné 
zástavbě, respektive hotelu Tranzit situovanému nejblíže, a to i z toho důvodu, že 
hotel Tranzit je stavebně řešen s ohledem na své umístění tak, aby byly plněny limity 
pro vnitřní chráněný prostor. 
 
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo 
Z hlediska možného ovlivnění zdraví trvale bydlícího obyvatelstva tak s odkazem na 
předcházející rozbor problematiky hluku a dále na základě údajů o výstupech do 
ovzduší přichází v úvahu posouzení vlivů na obyvatelstvo z hlediska znečištění 
ovzduší. 
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je v posledních letech 
stále více využívána metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment). 
Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném 
vlivu nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým 
srovnáním  intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy. 
Tyto limitní hodnoty někdy  představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a 
dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví a tím spíše pohody 
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lidí, zejména pak skupin populace se zvýšenou citlivostí k danému faktoru. Příkladem 
mohou být imisní limity pro klasické škodliviny v ovzduší, nebo korekce k limitním 
hodnotám hluku z dopravy.  
Především však u mnoha látek, pro které nejsou stanoveny úřední limity, je metoda 
hodnocení zdravotních rizik jediným způsobem, jak hodnotit závažnost a přípustnost 
jejich výskytu v prostředí člověka z hlediska ochrany zdraví.  
Stále častěji se také sekáváme se situacemi, kdy v podstatě jediným důvodem 
zpracování i obsáhlých analýz rizika jsou obavy veřejnosti, zejména při projednávání 
umístění nových provozů, zavádění nových technologií  nebo projektování dopravních 
staveb.  I tyto situace je třeba považovat za legitimní důvod ke zpracování analýzy 
rizika, jejímž cílem je vyvrácení obav lidí o své zdraví, pokud nejsou odůvodněné.   
Základní metodické postupy hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment) 
byly vypracovány v sedmdesátých letech  Americkou agenturou pro ochranu životního 
prostředí (dále US EPA) a jsou dále rozvíjeny a zdokonalovány. Ve stále větší míře 
jsou využívány i metody a výsledky epidemiologie prostředí. Nedílnou součástí tohoto 
procesu je i komunikace o riziku, tj. poskytnutí adekvátní a srozumitelné informace 
veřejnosti.  
Mezi základní metodické podklady  pro hodnocení zdravotních rizik v České republice 
patří např. Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu  MŽP ČR 
k hodnocení rizik č.j. 1138/OER/94.  
Vlastní odhad zdravotního rizika obecně zahrnuje čtyři základní kroky :  
Prvním krokem je identifikace  nebezpečnosti, při které se zjišťuje, jakým způsobem  
a za jakých podmínek může daná látka nepříznivě ovlivnit lidské zdraví. Zdrojem 
informací jsou  toxikologické databáze a odborná literatura obsahující výsledky 
pozorování a epidemiologických studií u lidí, experimentů na pokusných zvířatech 
nebo laboratorních testů. 
Druhým krokem je charakterizace nebezpečnosti, která má  objasnit kvantitativní 
vztah mezi dávkou dané škodliviny a mírou jejího účinku, což je nezbytným 
předpokladem pro možnost odhadu míry rizika.V zásadě se přitom rozlišují dva typy 
účinků chemických látek.  
U látek, které nejsou podezřelé z účasti na karcinogenním působení, tedy  vyvolání 
vzniku zhoubných nádorových onemocnění, se předpokládá tzv. prahový účinek.  
Tento účinek, většinou spočívající ve poškození různých systémů v organismu, se 
projeví až po překročení  kapacity fyziologických detoxikačních a reparačních 
obranných mechanismů v organismu. Lze tedy identifikovat dávku škodlivé látky, která 
je pro organismus člověka ještě bezpečná a za normálních okolností nevyvolá 
nepříznivý efekt. Tuto míru ještě bezpečné expozice udávají referenční hodnoty, 
odvozené buď z výsledků epidemiologických studií známých účinků u člověka nebo 
pomocí pokusů na laboratorních zvířatech. 
Jsou uvedeny např. ve Směrnici WHO pro kvalitu ovzduší (Air Quality Guidelines) jako 
zdravotně zdůvodněné návrhy limitních koncentrací.  
U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se předpokládá bezprahový účinek. 
Vychází se přitom ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy 
vyvolávajícím momentem může být jakýkoliv kontakt  s karcinogenní látkou. Nelze zde 
tedy stanovit ještě bezpečnou dávku a závislost dávky a účinku se při klasickém 
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postupu dle metodiky US EPA vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím míru 
karcinogenního potenciálu dané látky. 
Tímto ukazatelem je faktor směrnice rakovinového rizika (Slope Factor – SF).  Jde o 
horní okraj intervalu spolehlivosti směrnice lineárního vztahu mezi dávkou a účinkem, 
odvozený extrapolací z prokázaného vztahu dávky a účinku do oblasti nízkých dávek 
reálných  v životním prostředí. Pro zjednodušení se pro standardní expoziční scénář 
při inhalaci z ovzduší může použít jednotka karcinogenního rizika (Unit Cancer Risk – 
UCR), která je vztažená přímo ke koncentraci karcinogenní látky ve vzduchu.   
Třetí etapou standardního postupu je hodnocení expozice. Na základě  znalosti dané 
situace se při něm sestavuje expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a 
v jaké intenzitě a množství je konkrétní populace exponována dané látce a jaká je její 
dávka. Cílem je přitom postihnout nejen průměrného jedince z exponované populace, 
nýbrž i reálně možné případy osob s nejvyšší expozicí a obdrženou dávkou. 

Za tímto účelem se identifikují nejvíce citlivé podskupiny populace, u kterých 
předpokládáme zvýšenou expozici nebo zvýšenou zranitelnost.    
Čtvrtým konečným krokem v odhadu rizika, který shrnuje všechny informace získané 
v předchozích etapách, je charakterizace rizika, kdy se snažíme dospět ke 
kvantitativnímu vyjádření míry reálného konkrétního zdravotního rizika za dané 
situace, která může sloužit jako podklad pro rozhodování o opatřeních, tedy pro řízení 
rizika.  
U toxických nekarcinogenních látek je míra rizika většinou vyjádřena pomocí poměru 
konkrétní zjištěné expozice či dávky  k expozici nebo dávce, považované za ještě 
bezpečnou. Tento poměr se nazývá kvocient nebezpečnosti (Hazard Quotient – 
HQ), popřípadě při součtu kvocientů nebezpečnosti u současně se vyskytujících látek 
s podobným systémovým toxickým účinkem se jedná o index nebezpečnosti (Hazard 
Index – HI). Při kvocientu nebo indexu nebezpečnosti vyšším než 1 již hrozí riziko 
toxického účinku. Mírné překročení hodnoty 1 po kratší dobu však ještě nepředstavuje 
závažnou míru rizika.   
U některých škodlivin, jako je tomu v daném případě u oxidu dusičitého a 
suspendovaných částic PM10, současné znalosti neumožňují odvodit prahovou dávku 
či expozici a k vyjádření míry rizika se používá předpověď výskytu zdravotních účinků 
u exponovaných lidí s použitím vztahů závislosti účinku na expozici z 
epidemiologických studií.   
V případě možného karcinogenního účinku, jako je tomu v daném případě u benzenu 
a benzo(a)pyrenu, je míra rizika vyjadřovaná jako celoživotní vzestup 
pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění (Individual Lifetime Cancer 
Risk – ILCR)  u jedince z exponované populace, tedy teoretický počet statisticky 
předpokládaných případů nádorového onemocnění na počet exponovaných osob. Za 
ještě přijatelné karcinogenní riziko je považováno celoživotní zvýšení 
pravděpodobnosti  vzniku nádorového onemocnění ve výši 1x10-6, tedy jeden případ 
onemocnění na milion exponovaných osob, prakticky vzhledem k přesnosti odhadu 
však spíše v řádové úrovni 10-6.   
Nezbytnou součástí odhadu rizika je analýza nejistot se kterými je každý odhad rizika 
nevyhnutelně spojen. Jejich přehled a kritický rozbor zkvalitní pochopení a posouzení 
dané situace a je třeba je zohlednit při řízení rizika.   



HANGÁR G 
CENTRUM ÚDRŽBY 

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí  dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. ve znění zákona č. 93/04 Sb. 
 

80  

Posuzovaným záměrem je provoz nově uvažovaného Hangáru G, jehož investorem je 
ČSA a.s. 
Mezi možné zdroje zdravotních rizik pro obyvatele v okolí letiště je třeba teoreticky 
počítat v souvislosti s posuzovaným záměrem provozu Hangáru G imise škodlivin 
znečišťujících ovzduší. Dle charakteru záměru a výsledků výpočtů rozptylové studie 
se jedná zejména o oxid dusičitý, benzen a VOC. 
Podkladem k hodnocení rizika znečištění ovzduší je rozptylová studie. Studie hodnotí 
imisní příspěvky v řešených variantách ve výpočtové síti o ploše 10 x 10 km zahrnující 
336 výpočtových bodů v kroku 500 m a dále ve 14 bodech mimo pravidelnou síť, 
zohledňujících obytnou zástavbu nejbližších obcí.   
Výpočet imisních koncentrací je proveden v rámci řešených variant pro oxid dusičitý, 
suspendované částice frakce PM10, sumu volatilních organických látek a benzen.  
K odhadu stávající úrovně imisního pozadí zájmového území okolí letiště jsou použity 
výsledky měření nejbližší monitorovací stanice ČHMÚ Praha 6 – Veleslavín a údaje ze 
zpráv Atelieru ekologických modelů s.r.o. Praha (ATEM).  
Následující vyhodnocení zdravotních rizik v rozsahu potřeb přílohy č.3 zákona 
č.100/01 Sb. v platném znění na předkládaný záměr vychází ze studie B. Havla [13] 
zpracované v rámci oznámení EIA na výstavbu  nové paralelní dráhy RWY 06R/24L 
letiště Praha Ruzyně, a to z toho důvodu, že řešená výsledná varianta 3 předkládané 
rozptylové studie zohledňuje shodné zdroje jako studie MUDr. Havla, navíc jsou však 
dále zohledněny zdroje související s provozem ČSA a.s.. 
Identifikace a charakterizace nebezpečnosti 
Oxid dusičitý, NO2 

Oxid dusičitý je ze zdravotního hlediska nejvýznamnějším oxidem dusíku. Jeho 
význam  je dán nejen přímými účinky na zdraví, ale i významnou úlohou při 
sekundárním vzniku dalších škodlivých polutantů v ovzduší, jako jsou ozón a jemná 
frakce pevných částic.  
Emise oxidů dusíku z přírodních zdrojů v globálním měřítku daleko převyšují 
příspěvek z činností člověka. Vzhledem ke jejich rozprostření však vedou jen k nízké 
koncentraci v ovzduší.  
Hlavními antropogenními zdroji  jsou emise ze spalování fosilních paliv, ať již ve 
stacionárních zařízeních při vytápění a získávání energie nebo v motorech dopravních 
prostředků. Ve většině případů je emitován oxid dusnatý, který je ve vnějším ovzduší  
rychle oxidován přítomnými oxidanty, jako je ozón, na oxid dusičitý. Suma obou oxidů 
je označována jako NOx. Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně 
oxidující, štiplavě dusivě páchnoucí.  Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři 
mezi 100 až 410 µg/m3. Přepočet: 1 ppm  NO2 = 1880 µg/m3. 
Dle údajů WHO přírodní pozadí NO2 představují  roční průměrné koncentrace 
v rozmezí 0,4 – 9,4 µg/m3. Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší 21 
měst ČR se dle závěrečné zprávy Systému monitorování zdravotního stavu 
obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR v roce 2003 pohybovaly od 19 do 49 
µg/m3. Roční imisní limit  40 µg/m3 byl překročen pouze na stanicích v Praze 1,5,9 a 
10. V Praze 6 byla zjištěna průměrná roční koncentrace 33,4 µg/m3[5].    
Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny i ve vnitřním ovzduší budov, kde mohou 
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být dosahovány koncentrace vyšší, nežli ve vnějším prostředí. Mimo vnější ovzduší se 
zde jako zdroj emisí uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových spotřebičů. 
Při intenzivním používání plynových kuchyňských sporáků byly zjištěny průměrné  
koncentrace přesahující 200 µg/m3 po dobu několika dní a  hodinová maxima až  2000 
µg/m3 [2].    

Úlohu oxidu dusičitého mezi škodlivinami ve vnitřním ovzduší bytů potvrzují i  výsledky 
Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí 
v ČR, který provádí od roku 1993 hygienická služba. Výsledky poslední série měření 
v 90 náhodně vybraných bytech v pěti městech ČR (Brno, Hradec Králové, Plzeň, 
Karviná a Ostrava) v období 2003 – 2004 prokázaly průměrnou koncentraci z 
tříhodinových měření 17,4 µg/m3. Maximální zjištěná hodnota byla 121 µg/m3.   
Jedinou významnou expoziční cestou pro NO2 je u člověka inhalace, ať již ve 
venkovním nebo vnitřním ovzduší v budovách. Profesionální expozice není příliš 
častá. 
Výzkum toxikokinetiky a metabolismu NO2 u člověka naráží na řadu obtíží a dostupné 
informace jsou dosti omezené. V respiračním traktu může být absorbováno 70 – 90 % 
inhalovaného množství, přičemž se toto procento zvyšuje s rostoucí intenzitou tělesné 
zátěže.  

Významné množství je při normálním dýchání nosem zadrženo v nosohltanu. Protože 
NO2 není příliš rozpustný ve vodě, je však jen zčásti zadržen v horních cestách 
dýchacích a proniká až do plicní periferie. Hlavním místem depozice a účinku NO2 
v plicní tkáni  je zřejmě oblast spojení bronchiolů s plicními sklípky. NO2 působí na 
buněčné úrovni oxidačním mechanismem, pravděpodobně reaguje přímo 
s povrchovými lipidy membrán endotelových buněk a mění jejich funkce. Vyvolává 
dráždění dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost respiračního traktu 
k infekčním onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání astmatických obtíží.   

V současné době nejsou známé žádné zprávy o tom, že by NO2 měl karcinogenní 
nebo teratogenní účinky. Testy na genotoxicitu vykazují u oxidu dusičitého rozporné 
výsledky a neumožňují jednoznačný závěr.  

Při kontrolovaných klinických studiích u dobrovolníků se akutní účinky na lidské zdraví 
v podobě ovlivnění plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest  u zdravých osob 
projevují až při vysoké koncentraci NO2 nad 1880 µg/m3 (1 ppm).  

Krátkodobá expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u citlivých 
skupin populace, jako jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic, s 
chronickou bronchitidou a zejména astmatici. V několika studiích u astmatiků bylo 
prokázáno snížení plicní kapacity nebo zvýšení odporu dýchacích cest při krátkodobé 
30minutové expozici koncentraci NO2 560 µg/m3 (0,3 ppm). Při stejné koncentraci při 
4hodinové expozici byly zjištěny funkční změny plic i u pacientů s chronickou 
obstrukční chorobou plic.  

Astmatici jsou pravděpodobně vůči účinkům oxidu dusičitého nejcitlivější částí 
populace a  některé studie u nich ukazují na zvýšenou bronchiální reaktivitu při 
působení dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) při 
ještě nižší úrovni krátkodobé expozice. Při 30 minutové expozici astmatiků imisím 
v silničním tunelu s koncentrací NO2 300 µg/m3 byla zjištěna zvýšená vnímavost na 
alergické podněty spolu se snížením plicních funkcí [6].     
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Chronické působení dlouhodobé expozice NO2 na lidské zdraví doposud nebylo 
žádnou studií spolehlivě kvantifikováno.Pokusy na zvířatech prokázaly při 
subchronické a chronické inhalační expozici oxidu dusičitému řadu účinků, zahrnující 
alteraci plicního metabolismu lipidů a antioxidantů, funkční a strukturální změny plicní 
tkáně a snížení odolnosti vůči plicním infekcím. Zdá se přitom, že účinek je více 
závislý na výši koncentrací NO2, nežli na trvání expozice nebo celkové dávce. Nižší 
koncentrace měly účinek pouze při opakované expozici. Kvantitativně extrapolovat 
zjištěné závislosti mezi dávkou a účinkem u pokusných zvířat na člověka je však 
v tomto případě velmi obtížné [2].    

Úskalím epidemiologických studií při expozici z venkovního ovzduší je obtížné odlišení 
účinků NO2 od dalších souběžně působících látek. Nejspolehlivější  kvantitativních 
vztahy mezi expozicí a účinkem  byly proto odvozeny ze studií vycházejících 
z expozice ve vnitřním prostředí. Nejcitlivější věkovou skupinou populace se zde jeví 
starší děti ve věku 5 – 12 let, u kterých byl meta-analýzou studií účinků NO2 ve 
vnitřním ovzduší budov zjištěn 20 % nárůst rizika respiračních obtíží a onemocnění 
dolních cest dýchacích při každém zvýšení koncentrace  o 28 µg/m3 (dvoutýdenní 
průměr) při expozici v rozsahu dvoutýdenních průměrů 15 - 122 µg/m3  nebo možná 
vyšší. V řadě epidemiologických studií byla zjištěna vyšší incidence respiračních 
příznaků u dětí různého věku v závislosti na bydlišti v těsné blízkosti rušných 
komunikací s intenzivní dopravou. V některých velkých městech se prokázala 
souvislost mezi úrovní 24 hodinové koncentrace NO2 a počtem návštěv u lékaře nebo 
hospitalizací u astmatiků. I když z žádné z těchto studií nelze spolehlivě hodnotit 
dlouhodobou expoziční úroveň ve vztahu k účinkům, souhrnně jasně ukazují na 
respirační účinky u dětí při dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu průměrné roční 
koncentrace 50 – 75  µg/m3 nebo vyšší. 

WHO konstatuje při odůvodnění doporučených směrnicových hodnot imisních 
koncentrací, že u oxidu dusičitého nelze z dostupných podkladů jasně definovat 
kvantitativní vztah mezi expozicí a účinkem.  

Za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány 
zdravotně nepříznivé účinky) považuje koncentraci 380 – 560 µg/m3 (0,2 – 0,3 ppm), 
která u astmatiků  při krátkodobé expozici indikuje malou cca 5% změnu plicních 
funkcí a zvyšuje reaktivitu dýchacích cest na bronchokonstrikční podněty. 

Astmatici představují  v mnoha zemích 4 – 6 % populace. Následky  opakované 
krátkodobé expozice nebo účinky u lidí s těžší formou plicních onemocnění, kteří 
nejsou do klinických studií zařazováni, nejsou známé. Metaanalýza epidemiologických 
studií naznačila změny reaktivity dýchacích cest i při koncentraci pod 380 µg/m3.  

Z těchto důvodů byl experty WHO při odvození krátkodobé imisní koncentrace 
z hodnoty LOAEL použit 50% bezpečnostní faktor. Směrnicová 1hodinová maximální 
imisní koncentrace NO2 pak činí 200 µg/m3.  Při dvojnásobné koncentraci kolem 400 
µg/m3 již byly malé účinky na plicní funkce u astmatiků pozorovány a riziko vzrůstá při 
přítomnosti alergenů v ovzduší. Při poloviční krátkodobé koncentraci 100 µg/m3 nebyly 
nepříznivé účinky zjištěny v žádné z klinických studií.  

I když dostupné podklady neumožňují spolehlivé stanovení doporučené roční 
průměrné  koncentrace, je z dosavadních zjištění patrná potřeba chránit populaci před 
účinky dlouhodobé chronické expozice oxidu dusičitému.  

WHO proto převzalo jako směrnicovou hodnotu průměrnou roční koncentraci 40 
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µg/m3 z Enviromental Health Criteria č. 188 z roku 1997. Ta byla odvozena z výše 
zmíněné meta-analýzy epidemiologických studií účinků vnitřního ovzduší u starších 
dětí, konkrétně na základě nejnižší výchozí koncentrace 15 µg/m3 NO2 a navýšení o 
28 µg/m3, při kterém již bylo zjištěno zvýšení respirační nemocnosti o 20 %.  
Zdůrazňuje přitom však fakt, že nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by 
při dlouhodobé expozici prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla.  
Pracovní skupina expertů WHO v lednu 2004 konstatovala, že nové epidemiologické 
studie sice potvrzují spojitost mezi nepříznivými účinky na zdraví a dlouhodobou 
expozicí průměrné koncentraci NO2 nižší, nežli je směrnicové koncentrace 40 µg/m3, 
ale oxid dusičitý zde zřejmě slouží především jako indikátor komplexní směsi imisí 
z dopravy a na základě těchto studií není možné navrhnout novou směrnicovou 
koncentraci. Závěrem je proto doporučení stávající hodnotu 40 µg/m3 zachovat nebo ji 
snížit [3]. 
Ke kvantitativnímu odhadu nárůstu akutních respiračních syndromů u dospělé 
populace na základě znalosti průměrné denní koncentrace NO2 a chronických 
respiračních syndromů nebo astmatických symptomů u dětské populace na základě 
znalosti průměrné roční koncentrace je možné použít vztahů, které publikovala v roce 
1995 Aunanová na základě metaanalýzy výsledků epidemiologických studií [4].    

V ČR platí od roku 2002 jako imisní limit pro oxid dusičitý 1hodinová průměrná 
koncentrace 200 µg/m3 s mezí tolerance 80 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 40 
µg/m3 s mezí tolerance 16 µg/m3. Meze tolerance se od roku 2003 plynuje snižují tak, 
aby v roce 2010 dosáhly nulové hodnoty.     

Pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb stanoví Vyhláška MZ 
č.6/2002  jako hygienický limit pro oxid dusičitý průměrnou jednohodinovou 
koncentraci 100 µg/m3. 

Benzen, C6H6 

Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se při 
pokojové teplotě rychle odpařuje.  Přepočet: 1 ppm =  3,19 mg/m3,  1 mg/m3  =  0,313 
ppm. 
Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Benzín obsahuje 1-5 % benzenu. 
Hlavní užití benzenu je v  chemickém průmyslu při syntéze styrenu, ethylbenzenu, 
fenolu a dalších substituovaných aromatických uhlovodíků.  V minulosti byl používán 
jako rozpouštědlo. 
Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší  jsou výfukové plyny, vypařování 
z pohonných hmot,  cigaretový kouř,  petrochemie a spalovací procesy.  

Koncentrace benzenu v ovzduší venkovských oblastí je kolem 1 µg/m3, v městském 
ovzduší  se pohybuje v rozmezí 5 – 20 µg/m3 a závisí hlavně na intenzitě dopravy. 
Vyšší koncentrace se mohou vyskytovat v okolí čerpacích stanic pohonných hmot a 
jiných zařízení emitujících benzen. V atmosféře benzen setrvává hodiny až dny 
v závislosti na prostředí, klimatu a koncentraci dalších polutantů. Nejdůležitější cestou 
jeho degradace je reakce s hydroxylovými radikály. Může být též vymýván z ovzduší 
deštěm [2]. 
Průměrné roční koncentrace benzenu se dle závěrečné zprávy Systému monitorování 
zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR v roce 2003 
pohybovaly v osmi sledovaných sídlech v rozmezí 1,5 – 7,6 µg/m3. Na čtyřech 
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pražských stanicích nebyly zjištěny výrazné rozdíly v koncentraci benzenu, nejnižší 
průměrná hodnota byla v Praze 4-Libuši (1,8 µg/m3), nejvyšší v areálu SZÚ v Praze 
10 (3,4 µg/m3) [5]. 
Vyšší koncentrace benzenu jsou nalézány ve vnitřním prostředí budov. Průměrné 
koncentrace zjištěné hygienickou službou v bytech a mateřských školkách se pohybují 
kolem 6 µg/m3, maxima dosahovala až desítek, v extrémních případech stovek µg/m3. 
Ukazuje se tak, že ovzduší ve vnitřních prostorách budov je jak z hlediska délky 
expozice, (lidé zde tráví více času, nežli venku), tak i z hlediska vyšších koncentrací. 

Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší, v plicích se 
absorbuje cca 50 % vdechovaného benzenu. Ze zažívacího traktu je pravděpodobně 
absorbován kompletně. Kožní absorpce je nízká. Po vstřebání je distribuován v těle 
nezávisle na bráně vstupu, nejvyšší koncentrace metabolitů byly zjištěny v tukových a 
dobře prokrvených tkáních. 

Benzen  je v játrech a patrně také v kostní dřeni oxidován  na hlavní metabolity fenol, 
hydrochinon a katechol.  

Část vstřebaného benzenu je v nezměněné formě vyloučena vydechovaných 
vzduchem. Metabolity jsou vylučovány močí. Poločas benzenu u člověka je asi 28 
hodin. Benzen přestupuje přes placentární bariéru.  
Nejvýznamnější expozicí benzenu u běžné populace je inhalace z ovzduší, hlavně 
v místech s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic a ve vnitřním 
prostředí budov, kde se za hlavní zdroj benzenu považuje tabákový kouř.   
Významná je též expozice při cestování motorovými vozidly, kdy se odhaduje, že při 
průměrné jedné hodině jízdy denně se zvyšuje karcinogenní riziko benzenu ve 
srovnání s expozicí z vnějšího ovzduší asi o 30 % [2] .  
V menší  míře je benzen přijímán i s potravou. Expozice z pitné vody je pro celkový 
příjem při běžných koncentracích zanedbatelná. Individuální výše celkového příjmu 
benzenu nejvíce závisí na kuřáctví. Vykouření 20 cigaret denně představuje navíc 
příjem cca 600 µg benzenu, což vysoce převyšuje běžný příjem inhalací z vnějšího 
ovzduší i z potravy.   
Benzen má nízkou akutní toxicitu. Akutní otrava inhalační a dermální cestou vyvolává  
po počáteční stimulaci a euforii útlum centrálního nervového systému. Dochází též 
k podráždění kůže a sliznic. Syndromy po požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace 
až delirium, změny srdečního rytmu.  

Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu 
zde dochází ke vzniku různých poruch krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány byly 
též  imunologické změny, především pokles lymfocytů  a snížená rezistence vůči 
infekcím.  

Klinické zprávy naznačují velké rozdíly v citlivosti  vůči nepříznivým účinkům benzenu 
u exponovaných lidí, patrně v důsledku odlišností v metabolické aktivitě a detoxikaci.  

Epidemiologické studie u  profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy 
o kauzálním vztahu k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické 
myeloidní leukémii a chronické lymfadenóze. Přesný mechanismus účinku benzenu 
při vyvolání leukémie není dosud znám, předpokládá se, že je to důsledek 
synergického ovlivnění buněk kostní dřeně metabolity benzenu, přičemž se zde kromě 
genotoxického efektu patrně uplatňují i další cesty. Karcinogenita benzenu je 
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potvrzena i nálezy z experimentů na zvířatech, u kterých benzen při inhalační i 
perorální expozici vyvolává řadu malignit různého typu a lokalizace. 

Benzen má specifické neobvyklé genotoxické vlastnosti. V testech na bakteriích sice 
nevykazuje mutagenní účinek, avšak in vivo způsobuje numerické i strukturální 
chromosomální aberace a výměny sesterských chromatid  u savčích buněk včetně 
lidských. V některých studiích byl prokázán klastogenní efekt benzenu při 
profesionální expozici v úrovni 4 – 7 mg/m3.  

Vzhledem k těmto podkladům je benzen zařazen Mezinárodní agenturou pro výzkum 
rakoviny IARC do skupiny 1 mezi prokázané lidské karcinogeny. US EPA jej též řadí 
do kategorie A jako známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice.  
Z hlediska nekarcinogenního toxického účinku benzenu byla zjištěna nejnižší úroveň 
profesionální expozice vykazující hematotoxický účinek (snížení počtu bílých krvinek) 
při průměrné 8hodinové koncentraci benzenu 24 mg/m3 (Rothman et al. 1996). Žádné 
účinky nebyly zjištěny u dělníků exponovaných po dobu 10 let  koncentraci benzenu 
do 3,2 mg/m3.  
US EPA zveřejnila v roce 2003 v databázi IRIS referenční koncentraci pro benzen 
v ovzduší ve výši 0,03 mg/m3. Tato referenční koncentrace byla odvozena s použitím 
statistického modelování (benchmark dose) ze vztahů mezi expozicí a projevy 
hematotoxického účinku benzenu zjištěných ve výše zmíněné studii profesionální 
expozice [7]. 

Při hodnocení rizika benzenu se však hlavní pozornost věnuje prokázanému 
karcinogennímu účinku benzenu. Vzhledem k přetrvávající nejistotě ohledně 
mechanismu¸ kterým dochází ke karcinogennímu účinku při expozici benzenu, existují 
spory o vhodnosti použití lineárního modelu extrapolace závislosti dávky a účinku 
z oblasti profesionální expozice do oblasti malých dávek.  
Odvození jednotek karcinogenního rizika vycházející z různých epidemiologických 
studií u profesionálně exponované populace přesto dospívá ke  konsistentním 
výsledkům. Dvě velké nezávislé studie dospěly ke stanovení jednotky karcinogenního 
rizika při expozici z ovzduší pro koncentraci 1 µg/m3  v hodnotách UCR = 4x10-6 a 
3,8x10-6 [8]. 
Skupina expertů US EPA dospěla v roce 1985 k prozatímní jednotce karcinogenního 
rizika UCR = 8,1x10-6  získané jako geometrický průměr hodnot získaných různými 
modely ze tří  studií profesionální expozice. V roce 1998 US EPA na základě doplnění 
původní klíčové studie tuto prozatímní jednotku karcinogenního rizika přehodnotila a 
v podstatě potvrdila stanovením rozmezí UCR = 2,2x10-6 – 7,8x10-6. Úrovni rizika 
1x10-6 pak odpovídá koncentrace v ovzduší 0,13 – 0,45 µg/m3 [28,30].  

WHO  doporučuje ve Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000  pro odvození limitní 
koncentrace benzenu v ovzduší jednotku karcinogenního rizika UCR = 6x10-6, která 
představuje geometrický průměr z rozmezí hodnot 4,4x10-6 – 7,5x10-6, odvozených 
různými modely z  aktualizované epidemiologické studie u profesionálně exponované 
populace. Základní epidemiologickou studií, ze které tato hodnocení vycházejí, je tzv. 
„kohorta Pliofilm“ studující úmrtnost na leukémii u dělníků dvou podniků na výrobu 
filmových materiálů v USA exponovaných v padesátých letech vysoké koncentraci 
benzenu v úrovni několika set mg/m3. Novější epidemiologické studie z pracovního 
prostředí s koncentracemi benzenu do 3,2 mg/m3 zvýšený výskyt leukémie 
neprokázaly. Při této koncentraci se neprojevuje ani hematotoxický účinek benzenu, 
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který se při vyšší expozici mohl podílet na negenotoxickém mechanismu vzniku 
leukémie. Spolu s dílčími poznatky o mechanismu účinku benzenu to naznačuje, že 
aplikace bezprahového přístupu formou lineární extrapolace dat z kohorty Pliofilm na 
nižší koncentrace ve vnějším ovzduší může vést k nadhodnocení skutečného 
karcinogenního rizika benzenu [9].   
Pracovní skupina expertů EU, která  v roce 1999 vyhodnotila dosavadní postupy a 
výsledky hodnocení zdravotního rizika benzenu, dospěla k závěru, že přes uvedené 
nejistoty je třeba zachovat bezprahový přístup k hodnocení rizika benzenu, ale přesné 
kvantitativní hodnocení rizika provést nelze. Je však možné dospět k rozmezí, ve 
kterém se riziko benzenu pravděpodobně nachází. Hodnota UCR doporučená WHO 
(6x10-6) je experty EU považována za horní mez odhadu rizika, dolní mez hodnoty 
jednotky karcinogenního rizika  s použitím sublineární křivky extrapolace odhadnuta 
na 5x10-8. Tento rozsah hodnot UCR znamená, že riziko leukémie 1x10-6 by se mělo 
pohybovat v rozmezí roční průměrné koncentrace benzenu v ovzduší cca 0,2 – 20 
µg/m3 [9].    
WHO vzhledem ke karcinogennímu účinku benzenu nestanoví doporučenou limitní 
hodnotu pro ovzduší a doporučuje vycházet z celospolečensky únosné míry 
karcinogenního rizika pro jednotlivé členské státy. Při aplikaci výše uvedené UCR 
6x10-6  vychází koncentrace benzenu ve vnějším ovzduší, odpovídající 
akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro populaci 1x10-6 v úrovni roční 
průměrné koncentrace 0,17 µg/m3 [2].  
US EPA uvádí v databázi Risk Based Concentrations Tables jako únosnou 
koncentraci benzenu v ovzduší odpovídající karcinogennímu riziku 1x10-6 koncentraci 
0,22 µg/m3 . 
V ČR je stejně jako v ostatních zemích EU pokládána za akceptovatelnou míru 
karcinogenního rizika zvýšení pravděpodobnosti vzniku rakoviny v důsledku  
celoživotní expozice dané látce 1x10-6, tedy jeden případ na milion exponovaných.  
Směrnice Evropské Unie 2000/69/EC stanoví limitní úroveň pro roční průměrnou 
koncentraci benzenu ve výši 5 µg/m3 a tato úroveň by v roce 2010 již neměla být 
překračována. Při stanovení tohoto limitu byla vzata do úvahy praktická dosažitelnost 
s ohledem na existující imisní zatížení. Tato limitní koncentrace je přijata i v ČR.  
Návrh vyhlášky MZ ČR pro parametry vnitřního prostředí pobytových místností uvádí 
pro benzen limitní průměrnou jednohodinovou koncentrací 7 µg/m3. 
Pro kvantifikaci karcinogenního rizika benzenu při inhalační expozici z ovzduší bude 
dále použita jednotka karcinogenního rizika WHO 6x10-6.    
Hodnocení expozice 

Podkladem k hodnocení rizika znečištění ovzduší je rozptylová studie. Studie hodnotí 
imisní příspěvek záměru ve výpočtové síti o ploše 10 x 10 km zahrnující 336 
výpočtových bodů v kroku 500 m a dále ve 14 bodech mimo pravidelnou síť, 
zohledňujících obytnou zástavbu nejbližších obcí.   
Výpočet imisních koncentrací je proveden pro oxid dusičitý, suspendované částice 
frakce PM10, sumu volatilních organických látek a  benzen.  
Jako vstupní údaje do modelového výpočtu jsou použita data o bodových emisních 
zdrojích energetických a technologických, data o plošných zdrojích (parkování 
automobilů souvisejících s provozem letiště, pohyb automobilové techniky a pohyb 
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letadel na ploše letiště) a data o liniových zdrojích (automobilová doprava související 
s provozem letiště).    
Imisní příspěvek provozu letiště je hodnocen pro samotné příspěvky z provozu 
Hangáru G, ze všech zdrojů provozovaných ČSA a.s. a ze všech bodových, plošných 
a liniových zdrojů provozovaných Letištěm Praha s.p. a ČSA a.s. Výsledná řešená 
varianta představuje nejnepříznivější stav, představovaný nerealizací paralelní RWY 
06R/24L při odbavení předpokládaného počtu cestujících a bez realizace napojení 
letiště na železnici. 
Z hlediska výběru škodlivin pro hodnocení rizik přichází v úvahu ve vztahu 
k bilancovaným emisím souvisejícím s posuzovaným záměrem zahrnutí imisí oxidu 
dusičitého a těkavých organických látek. Dále lze uvažovat o benzenu. Z důvodů již 
uvedených v předcházející části oznámení je z hlediska benzenu převzato 
vyhodnocení rizik ze studie zdravotních rizik MUDr. B. Havla, zpracované v rámci 
oznámení EIA na paralelní dráhu RWY 06R/24L.  Těkavé organické látky (VOC- 
volatile organic compounds) představují z hlediska zdravotních účinků heterogenní 
skupinu látek, kterou nelze sumárně toxikologicky popsat ani hodnotit a jsou 
používány jako souhrnný indikátor znečištění ovzduší. 
Doporučené referenční koncentrace ostatních zmíněných uhlovodíků, vycházející 
z rizika jejich toxických účinků, se pohybují v rozmezí 100 – 400 µg/m3 pro 
dlouhodobou expozici, resp. v jednotkách až desítkách mg/m3 pro krátkodobou 
expozici [10,11,12]. Vypočtené imisní koncentrace VOC neindikují existenci 
zdravotního rizika.  
Konkrétní hodnoty imisního příspěvku záměru zvažované v rámci hodnocení expozice 
obyvatel zájmového území okolí letiště jsou spolu s odhadovanou úrovní imisního 
pozadí hodnocených škodlivin uvedeny v následující tabulce.  Uváděny jsou varianty 
V1 a V3, které představují výslednou imisní zátěž (V3) a samotné nové příspěvky 
související s provozem Hangáru G: 

   Hodnocené imisní koncentrace dle rozptylové studie (µg/m3)  
 NO2    VOC 

VARIANTA  1hod.p 1hod.p  1hod.p  Rp 
V1   2,9     57     57 2,3 
V3 58,8 1293 1293 28,68 

POZADÍ 136 ? ? ? 
 

 Benzen   
VARIANTA  Rp 

V1 - 
V3 0,14 

POZADÍ 0,75 
Pozn.: v tabulce jsou uvedeny nejhorší vypočtené příspěvky v síti, nikoliv příspěvky u nejbližších objektů obytné zástavby, kde 
jsou vypočtené příspěvky nižší 

K odhadu stávající úrovně imisního pozadí zájmového území okolí letiště jsou použity 
výsledky měření nejbližší monitorovací stanice ČHMÚ Praha 6 – Veleslavín v roce 
2004. 
Celkově je   k hodnocení expozice použit konzervativní vědomě nadhodnocující 
přístup, který zčásti eliminuje nejistoty a možnost podhodnocení skutečného rizika. Při 
tomto přístupu se v podstatě předpokládá nepřetržitá 24 hodinová expozice obyvatel 
koncentracím látek ve vnějším ovzduší, vypočteným pro imisně nejvíce zatížené 
výpočtové body. Vzhledem k tomu, že k expozici prakticky všem hodnoceným látkám 
dochází i z dalších zdrojů ve vnitřním ovzduší budov, je tento konzervativní přístup 
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k odhadu expozice opodstatněný. 
K odhadu možného rizika akutních nebo subakutních účinků oxidu dusičitého a 
suspendovaných částic PM10 jsou použity vypočtené průměrné krátkodobé 1hodinové, 
resp. 24hodinové koncentrace. Tyto imisní koncentrace však představují  maximum, 
které může být v jednotlivých výpočtových bodech teoreticky dosaženo za nejhorších 
rozptylových podmínek a reálně nemusí být dosaženy. Jde tedy o odhad zatížený 
vysokou nejistotou.  Věrohodnější jsou průměrné roční koncentrace, na základě 
kterých se odhaduje riziko chronických toxických, event. pozdních (karcinogenních) 
účinků na zdraví. Avšak i zde je významnou nejistotou zatíženo modelování imisních 
koncentrací suspendovaných částic  frakce PM10 vedoucí k podhodnocení, neboť 
rozptylový model nezohledňuje sekundární prašnost ani  sekundární vznik jemné 
frakce částic z původně plynných látek v ovzduší.  
Charakterizace rizika 

Zdravotní riziko NO2 
K hodnocení rizika nekarcinogenních toxických účinků se obecně  používá kvocient 
nebezpečnosti HQ (Hazard Quotient),  získaný vydělením zjištěné denní průměrné 
inhalační dávky ADDi referenční dávkou RfDi, popř. při použitelnosti standardního 
expozičního scénáře vydělením koncentrace v ovzduší referenční koncentrací.   
U oxidu dusičitého se při hodnocení rizika akutních účinků krátkodobých nárazově 
dosahovaných koncentrací oxidu dusičitého obvykle vychází z výsledků krátkodobých 
experimentů u dobrovolníků. U zdravých osob se akutní účinky v podobě ovlivnění 
plicních funkcí a zvýšení reaktivity dýchacích cest projevují až při koncentraci nad 
1880 µg/m3. 
Podstatně citlivější jsou lidé s chronickým onemocněním respiračního traktu a 
zejména astmatici. U této skupiny populace byly pozorovány první příznaky lehkého 
ovlivnění plicních funkcí již při krátkodobé expozici koncentraci nad 400 µg/m3.  
Zvýšení reaktivity dýchacích cest na současně působící alergeny bylo pozorováno i 
při koncentraci NO2 ještě nižší. Vzhledem k tomu, že těchto experimentů se účastní 
jen malý počet osob a pochopitelně do nich nejsou zařazeni pacienti s těžkými 
formami plicních onemocnění, nelze z nich usuzoval na prahovou úroveň expozice 
pro celou populaci.  
Proto byla jako imisní limit pro 1hodinovou koncentraci NO2 stanovena poloviční 
koncentrace 200 µg/m3, kterou tak lze považovat za poměrně konzervativní 
referenční koncentraci pro akutní účinek.    
Imisní příspěvek provozu Hangáru G (V1) by měl v sídlech v hodnoceném území 
dosahovat dle rozptylové studie hodnot maximálně 1,23 µg/m3 maximální 1hodinové 
koncentrace. 
Imisní příspěvek provozu letiště v roce 2010 včetně Hangáru G (V3)  by měl v sídlech 
v hodnoceném území dosahovat dle rozptylové studie hodnot maximálně 25,12 
µg/m3 maximální 1 hodinové koncentrace. 
Při odhadované úrovni imisního pozadí by tedy v zájmovém území nemělo docházet 
k překročení  uvedené referenční koncentrace 200 µg/m3 a existenci rizika akutních 
dráždivých a toxických účinků nárazově dosahovaných koncentrací NO2 je zde 
možné vyloučit. 
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Při charakterizaci rizika chronických účinků imisí oxidu dusičitého je standardním 
postupem kvantitativní odhad ovlivnění respirační nemocnosti exponované populace 
s použitím vztahů z epidemiologických studií. Nejčastěji se k tomuto účelu opět 
používají vztahy závislosti expozice a účinku odvozené v rámci programu CICERO 
Kristin Aunanovou z University Oslo v Norsku a publikované v roce 1995. Vztahy pro 
chronickou expozici oxidu dusičitému umožňují orientačně kvantifikovat riziko 
chronických respiračních syndromů a akutních astmatických obtíží u dětské 
populace. 
K odhadu prevalence chronických respiračních syndromů byl odvozen vztah OR 
(odds ratio) = exp (β.C), kde β je regresní koeficient 0,0055 (95% interval 
spolehlivosti CI = 0,0026-0,0088) a C je roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3. 

Pro výpočet prevalence výskytu astmatických obtíží byl odvozen regresní koeficient β 
= 0,016 (95% CI = 0,002-0,030). Zvýšení výskytu těchto symptomů se vztahuje 
k hypotetické základní úrovni při nulové koncentraci NO2 v ovzduší. Tento hypotetický 
denní výskyt chronických respiračních symptomů u dětí při zcela čistém ovzduší byl 
vypočten na 3 %, výskyt astmatických příznaků mezi dětmi na  2 % [4]. 
Výpočet pomocí regresního koeficientu udává tzv. poměr šancí (OR – odds ratio), 
který lze s určitým zjednodušením interpretovat jako zvýšení rizika onemocnění a při 
znalosti počtu exponovaných osob lze pak vypočíst předpokládaný počet dní v roce 
s onemocněním, tzv. „osobo-dny“ nebo prostonané dny („person-days“).  
V následující tabulce je na základě těchto vztahů proveden teoretický výpočet 
denního výskytu (prevalence) chronických respiračních symptomů a astmatických 
obtíží u dětí v sídlech zájmovém území záměru.  
Do výpočtu je jako imisní pozadí dosazena průměrná roční koncentrace NO2 28,5 
µg/m3, představující koncentraci naměřenou v roce 2004 na nejbližší měřící stanici 
ČHMÚ Praha 6 – Veleslavín.  
Předpokládaný imisní příspěvek z provozu Hangáru G se pohybuje max. do  0,07 
µg/m3. Předpokládaný imisní příspěvek z provozu letiště včetně Hangáru G se 
pohybuje max. do 1,36 µg/m3. 

Tab. - Riziko chronických respiračních symptomů (CHRS) a astmatických  
obtíží (AST) u dětí v závislosti na průměrné roční imisní koncentraci NO2 

Varianta Rp (µg/m3)  OR = exp (β.C) Prevalence CHRS (% populace) 
   OR (95% CI) P (95% CI)  

Pozadí 28,5 1,17 1,08-1,29 3,51 3,23-3,86 
2003 – min.  28,7 1,17 1,08-1,29 3,51 3,23-3,86 
2003 – max.  29,3 1,17 1,08-1,29 3,52 3,24-3,88 
2010 – min.  28,8 1,17 1,08-1,29 3,51 3,23-3,87 
2010 – max.  29,7 1,18 1,08-1,30 3,53 3,24-3,90 

       Prevalence AST (% populace) 
Pozadí 28,5 1,58 1,06-2,35 3,16 2,12-4,70 

2003 – min.  28,7 1,58 1,06-2,37 3,17 2,12-4,73 
2003 – max.  29,3 1,60 1,06-2,41 3,20 2,12-4,82 
2010 – min.  28,8 1,59 1,06-2,37 3,17 2,12-4,75 
2010 – max.  29,7 1,61 1,06-2,44 3,22 2,12-4,88 

Z výsledků výpočtu vyplývá, že při odhadu imisního pozadí v úrovni 28,5 µg/m3 
průměrné roční koncentrace NO2 by působení znečištěného ovzduší v zájmovém 
území okolí letiště  mohlo zvyšovat denní výskyt (prevalenci) chronických 
respiračních symptomů u dětí proti teoretickému stavu při zcela čistém ovzduší o 14 
%. Vypočtený imisní příspěvek z provozu letiště a související dopravy záměru pak 
zvyšuje prevalenci zmíněných symptomů proti základnímu stavu s imisním pozadím o 
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pouhé desetiny procenta (max. o 0,6 %). 
Pro názornost v přepočtu na absolutní počet prostonaných dní (person-days) vychází 
základní prevalence spolu s vlivem imisního pozadí pro 170 exponovaných dětí 
v obci Jeneč na 2128  prostonaných dní v roce. Imisní pozadí se na tomto počtu 
podílí 267 dny. Vlastní imisní příspěvek z provozu letiště pak zvyšuje tento počet 
prostonaných dní o 6 dní v roce 2003, resp.o 12 dní v roce 2010. Spolehlivost tohoto 
odhadu je ve vztahu k reálným expozičním podmínkám ovzduší znečištěného hlavně 
emisemi z dopravy snížena skutečností, že použitý vztah byl odvozen ze studií 
sledujících účinky expozice oxidu dusičitému ve vnitřním prostředí.  
Jako vhodnější se proto jeví vztah použitý při odhadu prevalence astmatických 
příznaků u dětí, který vychází ze studie provedené u dětí v roce 1993 v Tokiu a odráží 
účinky i dalších komponent venkovního znečištěného ovzduší. S použitím tohoto 
vztahu je možné teoreticky odhadovat, že znečištěné ovzduší charakterizované 
uvedenou koncentrací imisního pozadí NO2 by mohlo zvyšovat prevalenci 
astmatických příznaků u  dětí proti teoretickému stavu při zcela čistém ovzduší asi o 
48 % se širokým intervalem spolehlivosti tohoto odhadu. Výchozí počet prostonaných 
dní s imisním pozadím by pak u dětské populace obce Jeneč činil 1830 dní v roce. 
Imisní pozadí by se na tomto počtu podílelo 590 dny. Vlastní imisní příspěvek 
z provozu letiště pak zvyšuje tento počet prostonaných dní o 25 dní v roce 2003, 
resp.o 37 dní v roce 2010.  
Respirační nemocnost v nejzatíženější obci by se tedy v roce 2010 vlivem imisního 
příspěvku z provozu letiště a související dopravy měla zvýšit proti základnímu stavu 
ovlivněném pouze imisním pozadím o 2 %.  
Realizace záměru provozu Hangáru G by dle rozptylové studie na tento vývoj neměla 
mít žádný vliv. Jedná se samozřejmě o hypotetický orientační odhad s nejistotou 
danou přenesením vztahů ze zahraničních epidemiologických studií do podmínek 
české populace, které mohou být v řadě parametrů odlišné. 
Riziko karcinogenního účinku benzenu 
Z látek s prokázaným karcinogenním účinkem je u emisí z dopravy  nejvýznamnější 
benzen. Kvantitativní hodnocení rizika karcinogenního účinku této látky je proto 
součástí standardního postupu hodnocení zdravotních rizik z dopravy. Jelikož jde o  
pozdní  účinek na základě dlouhodobé chronické expozice, nejsou hodnoceny 
krátkodobé maximální koncentrace a odhad rizika je založen na kvantifikaci míry 
karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních koncentrací. 
Míra karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní pravděpodobnost 
zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný  výskyt  v populaci vlivem  
hodnocené  škodliviny. Tuto míru pravděpodobnosti (v anglické literatuře nazývaná  
ILCR – Individual Lifetime Cancer Risk, v české odborné literatuře označovaný jako 
CVRK) lze při předpokladu standardního expozičního scénáře vypočíst s použitím  
jednotky karcinogenního rizika UCR, která  udává horní hranici navýšení celoživotního 
rizika rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1 µg/m3 podle vzorce : 
ILCR =  Rp x UCR   
Atelier ekologických modelů s.r.o. Praha (ATEM) předpokládá v okrajových oblastech 
Prahy koncentraci benzenu v ovzduší kolem 0,75 µg/m3. Této průměrné roční 
koncentraci by při použití jednotky karcinogenního rizika WHO ze Směrnice pro 
ovzduší v Evropě z roku 2000 (UCR = 6x10-6) odpovídalo zvýšení pravděpodobnosti 
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celoživotního karcinogenního rizika  ILCR 4,5 x 10-6. Imisní příspěvek provozu letiště 
včetně související dopravy v nejbližších obcích kolem letiště by se měl dle rozptylové 
studie pohybovat v roce 2003 v rozmezí 0,025 – 0,097 µg/m3 a v roce 2010 v rozmezí 
0,037 – 0,142 µg/m3. Těmto hodnotám imisního příspěvku benzenu odpovídá zvýšení 
pravděpodobnosti celoživotního karcinogenního rizika  ILCR 1,5 – 5,8 x  10-7, resp. 
2,2 – 8,5 x 10-7.    
Za ještě únosnou míru karcinogenního rizika je v USA a zemích Evropské Unie 
považována hodnota ILCR = 1 x 10-6, t.j. zvýšení individuálního celoživotního rizika 
onemocněním rakovinou  o 1  případ na 1 000 000 exponovaných osob, prakticky 
s ohledem na přesnost výpočtu lze však považovat za akceptovatelnou řádovou 
úroveň rizika 10-6.  
Je tedy zřejmé, že odhadovaná úroveň imisního pozadí benzenu v zájmové oblasti 
teoreticky vychází v hraničním pásmu únosnosti. Ve srovnání se současnými výsledky 
měření na monitorovacích stanicích v Praze je ovšem tato úroveň ještě relativně 
příznivá.  
Imisní příspěvek z provozu letiště vypočtený rozptylovou studií pro rok 2010 
v nejzatíženější obci Jeneč představuje zvýšení rizika proti stavu při odhadovaném 
imisním pozadí o 19 %. Realizace záměru výstavby hangáru G nebude mít  na tento 
vývoj žádný vliv. 
Podle vývoje poznatků o mechanismu karcinogenního účinku benzenu je navíc 
pravděpodobné, že současně používaný kvantitativní odhad míry karcinogenního 
rizika s použitím UCR dle WHO je nadhodnocený a skutečné riziko je nižší.   
Analýza nejistot 
Podobně jako hodnocení rizika hluku je i kvantitativní odhad zdravotních rizik 
jednotlivých látek znečišťujících ovzduší spojen s řadou nejistot. Konkrétně se jedná 
hlavně o tyto oblasti: 
1. Spolehlivost výstupů rozptylové studie. Tato nejistota je dána jak validitou vstupních dat, tak i 

vlastním matematickým modelem.  
2. Spolehlivost údajů o imisním pozadí v dané lokalitě. Pro odhad rizika celkové imisní zátěže a jejího 

rizika je tato nejistota nejvýznamnější.   
3. Odhad   rizika  byl  proveden  při  neznalosti  bližších  údajů  o   exponované  populaci (věkové 

složení,  citlivé podskupiny  populace, rekreační a jiné aktivity  probíhající v zájmovém území 
apod.) Proto byl použit maximálně konzervativní expoziční scénář.    

4. Nejistoty spojené s odvozením použitých referenčních nebo doporučených hodnot WHO, dané 
současným stupněm poznání o účinku těchto látek na zdraví.  

5. Nejistoty při aplikaci vztahů mezi expozicí a účinkem získaných ze zahraničních epidemiologických 
studií. Přenesení těchto vztahů z jiného prostředí s jinou skladbou znečištěného ovzduší a  
populace s jinými zvyklostmi může vést ke zkreslení výsledků. Je to však nezbytný postup, neboť 
tuzemská data o vztahu dávka – účinek nejsou k dispozici.    

6. Celkově byl při zpracování odhadu rizika použit konzervativní přístup, který vědomě celkové riziko 
nadhodnocuje použitím  imisních koncentrací vypočtených pro nejvíce exponované body rozptylové 
studie. V případě hodnocených látek je však třeba uvažovat i s určitou míru expozice obyvatel 
z vnitřního prostředí bytů a budov, k jejíž kvantifikaci ani obecně pro českou populaci není dostatek 
spolehlivých údajů. Použití konzervativního expozičního scénáře je proto opodstatněné.    

7. I když byl odhad rizika zpracován standardními postupy na základě současných znalostí a dat 
nejvýznamnějších institucí, zabývajících se zdravotními účinky různých složek prostředí, jde stále 
ještě pouze o dílčí pohled na složitý komplexní děj znečištění ovzduší s mnoha dalšími látkami a 
proměnnými faktory.  
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Závěr 
Kvantitativní hodnocení rizika znečištění ovzduší bylo provedeno pro imise oxidu 
dusičitého a pro  benzen, kde byly závěry převzaty z hodnocení zdravotních rizik 
zpracovaných MUDr. B. Havlem v rámci procesu EIA na Paralelní RWY 06R/24L.  
Podle výsledků rozptylové studie, která hodnotí samotný příspěvek Hangáru G  a 
předpokládaný budoucí stav imisní zátěže zájmového území pro nejhorší variantu 
z hlediska rozvoje letiště v roce 2010 (nevybudování paralelní RWY, nedokončení 
plánovaného komunikačního systému při předpokládaném odbavení stanoveného 
počtu cestujících v roce 2010) nebude mít realizace záměru Hangáru G na vývoj 
imisní situace prakticky žádný vliv a tudíž by se neměla nijak projevit ani z hlediska 
zdravotních rizik znečištění ovzduší.  
Z hlediska chronických účinků lze nejspolehlivěji hodnotit vliv imisní zátěže oxidem 
dusičitým na respirační nemocnost u dětí.  Podíl imisního příspěvku provozu letiště na 
celkové respirační nemocnosti u dětí v nejzatíženější obci Jeneč, vypočtený na 
základě výstupů rozptylové studie s použitím vztahů ze zahraničních 
epidemiologických studií by měl bez ohledu na realizaci záměru ve výhledovém roce 
2010 činit 2 %.  Imisní příspěvek koncentrace benzenu v ovzduší, vypočtený 
rozptylovou studií pro území nejbližších obcí v okolí letiště, nepřekračuje 
akceptovatelnou úroveň karcinogenního rizika. 
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Celkové zhodnocení vlivů na obyvatelstvo 

Lze vyslovit názor, že posuzovaný záměr svým provozem nebude znamenat 
prokazatelné ovlivnění zdraví trvale bydlícího obyvatelstva. 
Zůstává tak v zásadě otázka pracovního prostředí ve smyslu plnění požadavků limitní 
hladiny hluku pro vnitřní chráněný prostor částí objektu Hangáru G, které byly 



HANGÁR G 
CENTRUM ÚDRŽBY 

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí  dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. ve znění zákona č. 93/04 Sb. 
 

93  

specifikovány v předcházející části této kapitoly. V této souvislosti lze formulovat 
následující doporučení: 
• v rámci další projektové přípravy bude doložena příslušným certifikátem akreditované 

laboratoře požadovaná akustická kvalita – neprůzvučnost Rw otvorových výplní (okna, 
dveře, vrata) u chráněných prostorů i u zdrojů hluku (především strojovna DA a chlazení) ; 
certifikát se musí týkat prvků jako celku (např. u okenní konstrukce nestačí doložit certifikát 
samotného izolačního dvojskla) 

• v dalším stupni projektové dokumentace bude, na základě zpřesněných vstupních údajů, 
zpracováno nové posouzení hlukových poměrů posuzovaného objektu;  venkovní 
ekvivalentní hladinu hluku vyvolanou leteckým provozem ověřit přímým měřením 

Sociální  a  ekonomické  důsledky  

Záměr nemá výraznější pozitivní ani negativní sociální a ekonomické důsledky.  

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 

Vzhledem k situování areálu mimo dosah souvislé obytné zástavby se nepředpokládá 
významnější 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. 
 
 
 
D.1.2. Vlivy na složky životního prostředí 
V následujícím přehledu jsou dále  uvedeny nejvýznamnější potenciální vlivy na 
jednotlivé složky životního prostředí, které by mohly být záměrem nejvíce ovlivněny: 

1. vlivy na ovzduší 
2. vlivy na vodu 
3. vlivy na horninové prostředí 
4. vlivy na půdu 
5. vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
6. vlivy na architektonické a historické památky 

 
 
 
D.1.2.1. Vlivy na ovzduší 
Hmotností bilance emisí z uvažovaných zdrojů znečišťování ovzduší související 
s provozem samotného Hangáru G byla provedena v kapitole B.III.1.  
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu na ovzduší bylo provedeno 
vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s uvažovaným zdrojem znečištění 
ovzduší v předkládané rozptylové studii. Vzhledem k v oznámení provedené bilanci 
celkových emisí souvisejících s posuzovaným záměrem, které představují roční 
produkci 46,94 kg PM10,  22,53 kg SO2, 4 504,62 kg NOx, 781,50 kg CO, 150 kg 
organických látek vyjádřených jako suma C z energetických zdrojů a 10819,42 kg/rok 
VOC vyjádřených jako organický uhlík byl výpočet znečištění řešen pro PM10,  NO2 a 
VOC ve variantě č.1. Kilogramové příspěvky ostatních bilancovaných škodlivin se 
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nemohou na změnách imisní zátěže výrazněji projevit, jak vyplývá z výsledků výpočtů 
příspěvků k imisní zátěži PM10. Proto není nutné v dalších řešených variantách se 
touto škodlivinou zabývat (varianta 2  a varianta 3). Ve variantě č.3 výpočet 
zohledňuje všechny bodové zdroje provozované ČSA a.s. a Letiště Praha s.p. a dále 
veškeré plošné a liniové zdroje související s provozem letiště v roce 2010. Pro rok 
2010 je uvažován nejhorší možný stav jak z hlediska napojení – tedy bez 
severozápadní části Pražského okruhu, tak i bez rychlodráhy jakož i při neprovedení 
záměru stavby paralelní dráhy 06L/24R.  Protože doprava související s provozem 
Hangáru G byla zohledněna v celkové dopravní zátěži v rámci uvažované paralelní 
dráhy 06R/24 L, jsou v této variantě č. 3 pro orientaci doloženy i příspěvky k imisní 
zátěži benzenu, které již byly uvedeny v rozptylové studii pro uvažovanou paralelní 
dráhu 06R/24 L. 
Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu 
SYMOS 97, verze 2003. 
Řešené varianty a výpočtové body 
V rámci předkládaného záměru byly řešeny následující varianty: 
v VARIANTA 1:  Samotné příspěvky Hangáru G k imisní zátěži (pro PM10,  NO2 a VOC) 
v VARIANTA 2:  Příspěvky všech zdrojů ČSA a.s. k imisní zátěži zájmového území (pro 

NO2 a VOC) 
v VARIANTA 3: Výsledný stav při provozu Hangáru G při zohlednění zdrojů znečištění ČSA 

a.s. a Letiště Praha s.p. a veškeré dopravy související s provozem areálu letiště v roce 
2010. Tato varianta pro rok 2010 představuje nejhorší možný stav k tomuto časovému 
horizontu, zohledňující veškerou vyvolanou dopravu související s provozem letiště 
zahrnující cestující i dopravu zaměstnanců a dopravní obslužnost  související s provozem 
letiště. Výpočet je proveden pro NO2 a VOC, dále  jsou doloženy výsledky výpočtů pro 
benzen. 

VARIANTA 1:  Samotné příspěvky Hangáru G k imisní zátěži 

Energetické zdroje 
Bilance emisí - Přístavek hangáru G 
Podrobněji jsou emise bilancovány v úvodu oznámení a v rozptylové studii, která je 
samostatnou přílohou č. 5 oznámení. Následují již pouze bilance emisí uvažovaných 
ve výpočtu rozptylové studie. 
Emise podle vyhlášky  352/2002 Sb.:  

 Emisní faktor emise (kg/rok) 
tuhé znečišťující látky 20     36,50 
NOx 1920 3504,00 

Bilance emisí - Hangárová hala 

Podrobněji jsou emise bilancovány v úvodu oznámení a v rozptylové studii, která je 
samostatnou přílohou č.5 oznámení. Následují již pouze bilance emisí. 
Emise podle vyhlášky  352/2002 Sb.:  

 Emisní faktor emise (kg/rok) 
tuhé znečišťující látky 20     10,44 
NOx 1920 1002,62 
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Technologické zdroje 
Technologickým zdrojem v rámci posuzovaného záměru jsou emise VOC vyjádřené 
jako organický uhlík, které jsou bilancovány z předpokládaných spotřeb vstupních 
materiálů tak, jak jsou uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení. Ve 
výpočtu této varianty bylo uvažováno s roční emisí VOC vyjádřené jako organický 
uhlík  v množství 10 819,42 kg/rok. 
Liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší 
Provoz Hangáru G v zásadě negeneruje nové liniové a plošné zdroje znečištění 
ovzduší na vnějším komunikačním systému. Doprava na komunikačním systému 
související s provozem letiště je zohledněna v celkovém rozvoji letiště k roku 2010 tak, 
jak byla zpracována pro tento rok ÚDI a jak byla prezentována v oznámení o 
hodnocení vlivu na životní prostředí pro výstavbu Paralelní dráhy RWY 06R/24L. Je 
hodnocena a bilancována ve variantě 3 rozptylové studie, která je samostatnou 
přílohou č. 5 předkládaného oznámení. 

VARIANTA 2:  Příspěvky zdrojů ČSA a.s. k imisní zátěži zájmového území 

Tato varianta vyhodnocuje příspěvky všech stacionárních zdrojů znečištění ovzduší 
související se zdroji ČSA a.s., a to včetně  provozu Hangáru G. Ve výpočtu této 
varianty jsou tedy zohledněny zdroje znečištění ovzduší, které s výjimkou nového 
zdroje představovaného Hangárem G jsou čerpány z oznámení o zpoplatnění zdrojů a 
z upřesněných bilancí emisí VOC předaných ČSA a.s. Podrobná specifikace zdrojů 
provozovaných ČSA a.s. je uvedena v rozptylové studii, která je samostatnou přílohou 
předkládaného oznámení. 
 

VARIANTA 3:  Výsledný stav při provozu Hangáru G při zohlednění zdrojů 
znečištění ČSA a.s. a Letiště Praha s.p. a veškeré dopravy související 
s provozem areálu letiště v roce 2010 
Bodové zdroje (energetické a technologické) znečištění ovzduší Letiště Praha 
s.p. 
Emise z energetických a technologických zdrojů byly bilancovány v souladu 
s vyhláškou  352/2002 Sb., respektive dle oznámení o poplatku pro velké a střední 
zdroje znečišťování ovzduší dle § 19 zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění a jsou 
podrobněji specifikovány v rozptylové studii, která je samostatnou přílohou 
předkládaného oznámení.  
Bilance emisí z technologických zdrojů pro rok 2010 vychází z Výhledové studie letiště 
Praha Ruzyně (Nikodem & partner, prosinec 2004) a jsou taktéž podrobněji 
specifikovány v rozptylové studii, která je přílohou předkládaného oznámení. 
Bodové zdroje ČSA a.s. 

Bodové zdroje ČSA jsou shodné jako ve variantě 2. 
 
Plošné zdroje znečištění ovzduší (všechny zdroje Letiště Praha Ruzyně) 
Plošné zdroje v rámci posuzovaného záměru budou představovat: 
n parkování automobilů souvisejících s provozem letištěm 
n pohyb automobilové techniky na ploše letiště 
n pohyb letadel na ploše letiště 
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Vyhodnocení plošných zdrojů je podrobněji doloženo v rozptylové studii v příloze 
předkládaného oznámení. 
Liniové zdroje znečištění ovzduší (všechny zdroje Letiště Praha Ruzyně) 
Liniové zdroje znečištění ovzduší související s automobilovou a leteckou dopravou 
jsou podrobněji specifikovány v rozptylové studii v příloze předkládaného oznámení. 
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ. Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve 
výpočtové čtvercové síti o kroku 500 m, která představuje celkem 336 výpočtových 
bodů v síti (1 – 336) a pro nejbližší objekty obytné zástavby, které jsou představovány 
středy nejbližších obcí (1001 – 1013 a dále pro obytnou zástavbu v lokalitě Na 
Padesátníku – výpočtový bod 1014).  

Výsledky výpočtů 
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 sledovaných znečišťujících látek (v µg.m-3): 

Výpočtová síť Body mimo síť 
Varianta Charakteristika min max min max 

NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,003933 0,101763 0,017417 0,066658 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod 0,267943 2,889864 0,409619 1,233953 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok 0,001329 0,034391 0,005886 0,022528 
PM10 Maximální denní průměr /  24 hodin 0,033176 3,192724 0,452548 1,363272 
VOC Aritmetický průměr 1 rok 0,087026 2,251919 0,385414 1,475083 Varianta 

1 VOC Aritmetický průměr 1 hod 2,195511 56,812311 9,723384 37,213978 
NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,011208 0,290025 0,049637 0,189977 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod 0,763638 8,236111 1,167414 3,516765 
VOC Aritmetický průměr 1 rok 0,268497 6,947734 1,189099 4,551001 Varianta 

2 VOC Aritmetický průměr 1 hod 6,166147 159,558795 27,308368 104,516388 
NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,080058 2,071606 0,354550 1,356975 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod 5,454559 58,829366 8,338674 25,119752 
VOC Aritmetický průměr 1 rok 1,146933 29,678486 5,079449 19,440416 
VOC Aritmetický průměr 1 hod 49,964725 1292,916257 221,281645 846,903719 Varianta 

3 Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,008349 0,216203 0,037008 0,141619 

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území 

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický 
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu 
k hodinovému aritmetickému průměru. 
Z hlediska nejbližších stanic AIM lze vyslovit závěr, že v oblasti letiště není 
překračován roční aritmetický průměr této škodliviny. Obdobné závěry vyplývají pro 
zájmové území i z hlediska výsledků modelu ATEM, kdy se roční průměrné 
koncentrace pohybují v rozpětí 10 – 15 µg.m-3.  
Taktéž hodinový aritmetický průměr NO2 není dle nejbližších stanic AIM pro zájmové 
území překračován.  
Ve výsledném stavu v roce 2010 (varianta 3) přispívají řešené zdroje do ovzduší 
z hlediska  ročního aritmetického průměru koncentracemi ve výpočtové síti do 2,071 
µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 1,357 µg.m-3. Zdroje znečištění ovzduší 
související pouze s provozem zdrojů ČSA (varianta 2) přispívají do ovzduší z hlediska  
ročního aritmetického průměru koncentracemi ve výpočtové síti do 0,290 µg.m-3, u 
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bodů mimo výpočtovou síť do 0,190 µg.m-3. Samotný příspěvek nového hangáru G 
(varianta 1) se pohybuje u bodů ve výpočtové síti do 0,102 µg.m-3, u bodů mimo 
výpočtovou síť do 0,066 µg.m-3.  
Ve výsledném stavu v roce 2010 (varianta 3) přispívají řešené zdroje do ovzduší 
z hlediska  hodinového aritmetického průměru koncentracemi ve výpočtové síti do 
58,829 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 25,119 µg.m-3. Zdroje znečištění 
související pouze s provozem zdrojů ČSA (varianta 2) přispívají do ovzduší z hlediska  
hodinového aritmetického průměru koncentracemi ve výpočtové síti do 3,516 µg.m-3. 
Samotný příspěvek nového hangáru G (varianta 1) se pohybuje u bodů ve výpočtové 
síti do 2,889 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 1,234 µg.m-3.  
Z výsledků výpočtů vyplývá, že příspěvky k imisní zátěži NO2 související s provozem 
Hangáru G lze jak z hlediska ročního, tak i hodinového aritmetického průměru za malé 
a málo významné, které by neměly výrazněji změnit imisní pozadí v zájmovém území. 
Varianta 3, kterou dle zadaných vstupů lze specifikovat za nejhorší stav v roce 2010 
při předpokládaném počtu odbavených cestujících, vnáší do území příspěvky, které se 
významněji projevují v nejbližším okolí letiště. S ohledem na stávající pozadí nelze 
předpokládat výraznější změnu pozadí pro rok 2010 a tudíž lze vyslovit závěr, že 
z hlediska imisní zátěže NO2 by ani ve výhledovém stavu neměl příspěvek letiště 
znamenat překročení ročního respektive hodinového imisního limitu pro tuto 
škodlivinu.  
 
Vyhodnocení příspěvků frakce PM10 k imisní zátěži zájmového území 

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního 
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 
50 µg.m-3, přičemž jako indikativní hodnota pro II. etapu z hlediska stanovení imisních 
limitů po roce 2005 je udávána pro imisní limit z hlediska ročního aritmetického 
průměru  hodnota 20µg.m-3 (s mezí tolerance 10µg.m-3 snižující se na nulu do roku 
2010), pro 24 hodinový aritmetický průměr potom opět hodnota 50 µg.m-3 (avšak 
s možností překročení této koncentrace 7 krát za kalendářní rok na rozdíl od stávající 
možnosti překročení této limitní koncentrace 35 krát za rok). 
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování  ročního imisního limitu, epizodně 
může docházet k překračování  24 hodinového aritmetického průměru. Dle modelu 
ATEM  se pozadí z hlediska ročních průměrných koncentrací pohybuje při zohlednění 
všech v modelu uvažovaných zdrojů na hranici  imisního limitu pro roční průměrnou 
koncentraci. 
Samotný příspěvek nového hangáru G (varianta 1) se pohybuje u bodů ve výpočtové 
síti ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru do 0,034 µg.m-3, u bodů mimo 
výpočtovou síť do 0,022 µg.m-3. Příspěvky k 24 hodinovému aritmetickému průměru 
budou pohybovat ve výpočtové síti do 2,889 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 
1,234 µg.m-3.  
Z výsledků výpočtů vyplývá, že příspěvky k imisní zátěži PM10 související s provozem 
Hangáru G a představující roční emisi ze spalování zemního plynu  v množství 46,94 
kg  lze jak z hlediska ročního, tak i hodinového aritmetického průměru za malé a málo 
významné, které by neměly výrazněji změnit imisní pozadí v zájmovém území. 
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Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území 

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5 
µg.m-3. 
Jak z hlediska stanic AIM, tak i dle modelu ATEM není v zájmovém území 
překračována hodnota ročního imisního limitu. 
Ve výsledném stavu v roce 2010 (varianta 3) se příspěvky k ročnímu aritmetickému 
průměru budou pohybovat ve výpočtové síti do 0,216 µg.m-3, u bodů mimo 
výpočtovou síť do 0,141 µg.m-3. Zbylé dvě řešené varianty negenerují nové zdroje 
benzenu, jak je patrné z rozboru vstupů do rozptylové studie. 
Výhledové příspěvky lze označit za malé jak ve vztahu k charakteru pozadí, tak i 
z hlediska platného imisního limitu. 

Vyhodnocení příspěvků VOC k imisní zátěži zájmového území 

Ve výsledném stavu v roce 2010 (varianta 3) přispívají řešené zdroje do ovzduší 
z hlediska  ročního aritmetického průměru koncentracemi ve výpočtové síti do 29,7 
µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 19,4 µg.m-3. Zdroje znečištění související 
pouze s provozem zdrojů ČSA (varianta 2) přispívají do ovzduší z hlediska  ročního  
aritmetického průměru koncentracemi ve výpočtové síti do 6,9 µg.m-3, u bodů mimo 
výpočtovou síť do 4,6 µg.m-3. Samotný příspěvek nového hangáru G (varianta 1) se 
pohybuje u bodů ve výpočtové síti do 2,3 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 1,5 
µg.m-3. 
Ve výsledném stavu v roce 2010 (varianta 3) přispívají řešené zdroje do ovzduší 
z hlediska  hodinového aritmetického průměru koncentracemi ve výpočtové síti do 
1292,9 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 846,9 µg.m-3. Zdroje znečištění 
související pouze s provozem zdrojů ČSA (varianta 2) přispívají do ovzduší z hlediska 
 hodinového aritmetického průměru koncentracemi ve výpočtové síti do 159,6 µg.m-3, 
u bodů mimo výpočtovou síť do 104,5 µg.m-3. Samotný příspěvek nového hangáru G 
(varianta 1) se pohybuje u bodů ve výpočtové síti do 56,8 µg.m-3, u bodů mimo 
výpočtovou síť do 37,2 µg.m-3.  
Z uvedených výsledků výpočtů je patrné, že samotný příspěvek provozu hangáru G se 
na příspěvcích k imisní zátěži VOC vyjádřených jako organický uhlík výrazněji 
neprojeví, 
 
 
D.1.2.2. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vlivy na jakost vod 
Etapa výstavby 

Vlastní etapa výstavby představuje významnější riziko ohrožení kvality vod. 
Potenciální rizika ohrožení jakosti vod v etapě výstavby mohou  nastat zejména 
v souvislosti se stavebními pracemi v  blízkosti Kopaninského potoka. Pro obecnou 
eliminaci tohoto rizika  jsou v doporučeních předkládaného oznámení pro etapu 
výstavby navržena následující  opatření: 
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• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám, 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 - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před  zahájením prací v těchto 
územích 

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude postupováno v souladu 
s Havarijním plánem letiště Praha – Ruzyně, s kterým musí být dodavatel prokazatelně 
seznámen. Kontaminovaná zemina bude neprodleně odstraněna a odvezena mimo 
vodohospodářsky významné území a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

Etapa provozu  

V areálu letiště Praha – Ruzyně vznikají následující typy odpadních vod, které jsou 
vypouštěny do kanalizace: 
v dešťová kanalizace: 
§ nekontaminované srážkové vody 
§ kontaminované srážkové vody 
Ø v letním období: ropnými a nerozpuštěnými látkami 
Ø v zimním období: odmrazovacími prostředky, tj. chemickými prostředky k odmrazování 

letadel a k údržbě ploch, ropnými látkami a nerozpuštěnými látkami 

v splašková kanalizace: 
§ splaškové vody – vody ze sociálních zařízení, včetně odpadních vod z toaletních 

systémů letadel 
§ technologické vody – vody z technologických procesů, které splňují limity 

přípustného znečištění odpadních vod dané Kanalizačním řádem letiště Praha – 
Ruzyně 
§ průmyslové odpadní vody - vody z technologických procesů, které ani po 

předčištění nesplňují limity přípustného znečištění odpadních vod a mají stanoveny 
individuální limity pro kvalitu vypouštěných odpadních vod a stanoveno maximální 
povolené množství vypouštěných odpadních vod do splaškové kanalizace. 
Rozlišují se dvě kategorie průmyslových odpadních vod: 
ü I. kategorie – vody z mytí letadel, mechanizačních prostředků a součástek 
ü II. kategorie – vody z galvanického pokovování 

I. kategorie – vody z mytí letadel, mechanizačních prostředků a součástek 
Do této kategorie jsou zařazeny odpadní vody vypouštěné z těchto předčistících 
zařízení: 
ü ČOV Alfa Flot – 1.0/Ep – Hangár „F“ ČSA – 10 m3/den, 3000 m3/rok 
ü ČOV Alfa Classik – 1.0/Ep – Hangár „F“ ČSA – 3 m3/den, 800 m3/rok 
ü ČOV Rebeka 2 – motorárna ČSA – 3 m3/den, 800 m3/rok 
ü ČOV Alfa Flot – hangár „C“ ČSA – 2 m3/den, 480 m3/rok 

II. kategorie – vody z galvanického pokovování 
V současné době jsou do této kategorie zařazeny pouze předčištěné odpadní vody 
z galvanizovny: 
ü Neutralizační stanice, sedimentační jímka – hangár „B“ ČSA – 8m3/den, 2017,2 m3/rok  

Technologické vody 

Součástí stokové sítě je řada předčistících zařízení na splaškové i dešťové kanalizaci, 
která zajišťují kvalitu vypouštěných vod v souladu s Kanalizačním řádem Letiště Praha 
– Ruzyně. Funkce předčistících zařízení, tj. je kvalita vypouštěných odpadních vod, je 
pravidelně kontrolována. Rozsah a četnost rozborů je dán Kanalizačním řádem letiště 
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Praha – Ruzyně, například u lapolů se kontroluje 4x ročně obsah NEL a CHSK, u 
lapáků tuků obsah tuků stanovený jako extrahovatelné látky a CHSK. Externí 
producenti zasílají výsledky analytické kontroly útvaru Životního prostředí Letiště 
Praha s.p. V následujícím přehledu je uveden seznam předčistících zařízení na 
kanalizaci letiště Praha – Ruzyně: 

předčistící zařízení typ kanalizace majitel provozovatel napojení ČOV 
myčka automobilů osobní Biokleen splašková Letiště Praha s.p. Letiště Praha s.p. JIH 

myčka automobilů nákladní Biokleen splašková Letiště Praha s.p. Letiště Praha s.p. JIH 
lapol dvůr autodopravy GSOL 5/20 dešťová Letiště Praha s.p. Letiště Praha s.p. JIH 
lapol uložiště smetků  dešťová Letiště Praha s.p. Letiště Praha s.p. JIH 

lapol údržba ploch LOP 120 VF dešťová Letiště Praha s.p. Letiště Praha s.p. JIH 
lapol údržba ploch LOP 2 Z splašková Letiště Praha s.p. Letiště Praha s.p. JIH 

čerpací jímka ČS LPH lapol splašková Letiště Praha s.p. Letiště Praha s.p. SEVER 
lapák tuku Jídelna Sever KESSEL NG 30 splašková Letiště Praha s.p. Letiště Praha s.p. SEVER 

lapák tuku Fast Food  splašková Letiště Praha s.p. Fast Food SEVER 
lapol Parking „C“ APH AS TOP 2 P dešťová Letiště Praha s.p. Letiště Praha s.p.   SEVER 

myčka Parking „C“ Aq - technik splašková Letiště Praha s.p. Letiště Praha s.p.   JIH 
vychlazovací jímka  splašková Letiště Praha s.p. Letiště Praha s.p.    JIH 

odlučovač tuků Hlavní správa ČSA  splašková ČSA ČSA JIH 
odlučovač tuků CATERING  splašková ČSA ČSA JIH 
odlučovač tuků Hangár F  splašková ČSA ČSA JIH 

odlučovač tuků APC AS FAKU 4ER splašková ČSA ČSA JIH 
odlučovač tuků CARGO ČSA AS FAKU 4ER splašková ČSA ČSA SEVER 

lapol GSOL-5/20 dešťová ESSO ESSO JIH 
ČOV myčka Christ CWR 2.0 splašková Shell Shell JIH 

lapol AS TOP 65 VF dešťová Shell Shell JIH 
lapák tuku AS-FAKU 

4EO/PB 
splašková ŘLP ŘLP JIH 

lapák tuku AS FAKU – 2ER splašková Ubytovna Tranzit Ubytovna Tranzit JIH 

Nakládání s odpadními  vodami v areálu letiště 
Prostor letiště je rozdělen na areál SEVER a areál JIH. Areál SEVER je 
odkanalizovaný na ČKV + ČOV SEVER a areál JIH na ČKV + ČOV JIH. Areály jsou 
odkanalizovány oddílnou kanalizací, to znamená, že odpadní splaškové i průmyslové 
vody jsou odváděny odděleně od srážkových vod samostatnou kanalizací. 
Producentem odpadních vod v areálu letiště Praha – Ruzyně není pouze Letiště 
Praha s.p., ale řada dalších subjektů, z nichž nejvýznamnější jsou ČSA. 
Letiště Praha s.p. má v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. v platném znění 
vypracován Kanalizační řád letiště Praha – Ruzyně, schválený vodoprávním úřadem. 
Kanalizační řád stanovuje podmínky, za nichž mohou jednotliví producenti (uživatelé 
letiště Praha – Ruzyně připojení na kanalizační síť) vypouštět své odpadní vody do 
kanalizace letiště Praha – Ruzyně. 
Kanalizace areál JIH  
Dešťová kanalizace 

Dešťová kanalizační síť je tvořena třemi páteřními stokami s přípojkami. Součástí 
stokových sítí je řada revizních šachet, uličních vpustí, proplachovací šachty, 
spadiště, lapače splavenin a atypické komory pro změnu směru stok u větších profilů. 
Potrubí kanalizace je převážně ze železobetonových trub. 
K ČKV+ČOV JIH jsou odpadní vody přiváděny otevřeným odpadem, do něhož ústí 
zatrubněné stoky A.D a H. Stoka G samostatně přivádí srážkové odpadní vody přímo 
do ČKV, stejně tak stoka od objektu čerpací stanice APH SHELL. 
Pohybové plochy (vzletové a přistávací dráhy, pojezdové dráhy) jsou odvodněny 
mělkými betonovými žlaby s krytými vpustěmi. Další provozní plochy (odbavovací a 
manipulační) jsou odvodněny převážně štěrbinovými žlaby. 
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Hlavní stoky 
ü Stoka A – odvodňuje část RWY 13/31, část TWY „L“, část RWY 04/22, plochu u hangáru „D“, TWY 

„R“, část TWY „P“, je zaústěna do otevřeného odpadu 
ü Stoka B – odvodňuje část RWY 04/22 od prahu 04 ke křížení, část TWY „P“, je zaústěna do stoky „A“ 
ü Stoka C – odvodňuje kompenzační okruh, část RWY 13/31, TWY „P“, je zaústěna do stoky A 
ü Stoka D - odvodňuje Mezideponii odpadů, Hlavní správu ČSA, hangáry „C“, „B“, „E“, TWY“R“, OP 

JIH, je zaústěna do stoky A 
ü Stoka E – odvodňuje objekt zásobování, chemický sklad Letiště Praha s.p., objekt autodopravy 

Letiště Praha s.p., vrátnici č.1, veřejnou komunikaci „K letišti“, myčku automobilů, je zaústěna do 
stoky D 
ü Stoka F – odvodňuj hangár „F“ a jeho manipulační plochu, TWY“M“ , je zaústěna do stoky A 
ü Stoka G – odvodňuje prostor výtopny SEVER, vodárny SEVER, RODOP, APC ČSA, CATERING 
ČSA a část hangáru „F“ 
ü Stoka H odvodňuje Učňovské středisko ČSA, Bílý dům, ubytovny, oblast staré teplárny, Výcvikové 

středisko ŘLP; je zaústěna do otevřeného odpadu před jeho částečným zatrubněním 

Splašková kanalizace 

Splaškovou kanalizaci tvoří dvě hlavní stoky. Jedna přivádí splaškové vody z celého 
areálu JIH, druhá z oblasti hangáru „F“ a výtopny SEVER. Obě větve se v prostoru 
ČOV spojují před vtokem do mechanické části. Je sem zaústěna i kanalizační přípojka 
z objektu ČS APH SHELL. 
Hlavní stoky 
ü Stoka I – odvodňuje oblast učňovského střediska ČSA, Bílý dům, ubytovny, výcvikové středisko ŘLP, 

domky v ulici U letiště; je zaústěna přímo do ČOV JIH 
ü Stoka II – odvodňuje oblast vrátnice č.1, bytovky, zdravotní středisko, budovu ŘLP, budovu ÚCL, 

vodárnu JIH; je zaústěna do stoky I 
ü Stoka III – odvodňuje oblast hangárů „A“, „B“, „C“ a „D“, Hlavní správu ČSA, objekt zásobování 

Letiště Praha s.p., myčku automobilů Letiště Praha s.p.; je zaústěna do stoky II 
ü Stoka IV odvodňuje oblast objektů RODOP, výtopnu SEVER, budovu Policie ČR, APC ČSA, vodárnu 

SEVER, HTS, hangár „F“; je zaústěna do ČOV JIH 
ü Stoka od objektu ČS APH Shell je zaústěna samostatně do ČOV JIH 

Z kanalizačního řádu Letiště Praha Ruzyně vyplývají následující skutečnosti: 
Do kanalizace nesmí vnikat následující látky: 
1) Látky radioaktivní 
2) Látky infekční 
3) Jedy 
4) Žíraviny 
5) Výbušniny 
6) Hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi 
7) Biologicky nerozložitelné tenzidy 
8) Organická rozpouštědla 
9) Zeminy 
10) Látky působící změnu barvy vody 
11) Hnojiva 
12) Látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění odpadních vod 
13) Látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizace 
14) Jiné látky, které by mohly ohrozit bezpečnost obsluhy ČOV 
15) Pevné odpady, které se dají likvidovat „suchou cestou“ 

Dále do kanalizace nesmí vniknout následující látky,  
pokud nejsou součástí odpadních vod v rozsahu povoleného nakládání s vodami (§ 16 
zákona č.254/2001 Sb. povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné 
závadné látky do kanalizace) 
Zvlášť nebezpečné látky, tj. látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, 
jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 
1) organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí 
2) organofosforové sloučeniny 



HANGÁR G 
CENTRUM ÚDRŽBY 

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí  dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. ve znění zákona č. 93/04 Sb. 
 

102  

3) organocínové sloučeniny 
4) látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem 
5) rtuť a její sloučeniny 
6) kadmium a jeho sloučeniny 
7) persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu 
8) persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávají v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které 

mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod 
9) kyanidy 

Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod 
Do splaškové kanalizace Letiště Praha s.p. mohou být odváděny odpadní vody jen 
v míře znečištění stanovené následující tabulkou (s výjimkou producentů 
průmyslových odpadních vod): 

Ukazatel symbol „pv“ jednotka 
Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr 1200 mg.l-1 
Biochemická spotřeba kyslíku BSK5 600 mg.l-1 

Reakce vody pH 6-10  
teplota  T 40 oC 
Rozpuštěné látky RL 1500 mg.l-1 
Rozpuštěné anorganické soli RAS 1000 mg.l-1 
Nerozpuštěné látky NL 1000 mg.l-1 
Veškeré látky VL 2500 mg.l-1 
Dusík amoniakální N-NH4 45 mg.l-1 
Dusík celkový Ncelk 60 mg.l-1 
Fosfor celkový Pcelk 10 mg.l-1 
Nepolární extrahovatelné látky NEL 15 mg.l-1 
Tuky  EL 100 mg.l-1 
Adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX 0,05 mg.l-1 
Rtuť  Hg 0,05 mg.l-1 

Baryum  Ba 1,5 mg.l-1 
Kyanidy celkové CN- 0,1 mg.l-1 
Fluoridy F- 2,4 mg.l-1 
Sírany  SO4

2- 100 mg.l-1 
Vanad V 0,1 mg.l-1 
Stříbro Ag 0,1 mg.l-1 
Kadmium Cd 0,02 mg.l-1 

Zinek Zn 2,0 mg.l-1 
Arzén As 0,1 mg.l-1 
Olovo Pb 0,1 mg.l-1 
Chrom Cr6+ 0,1 mg.l-1 
Chrom celkový Cr 0,3 mg.l-1 
Nikl Ni 0,1 mg.l-1 
Měď Cu 0,1 mg.l-1 

Uvedené koncentrační limity se ve smyslu § 24 odst. g), vyhlášky č.428/2001 Sb. 
netýkají splaškových odpadních vod (tj. vod, které vznikají převážně jako produkt 
lidského metabolismu a činností v domácnostech - §16 odst.b) vyhlášky č.428/2001 
Sb.) 
Průmyslové odpadní vody 
Letiště Praha s.p. může povolit na základě písemné žádosti vypouštění odpadních 
vod s vyšším znečištěním, než je uvedeno ve výše uvedené tabulce, jestliže není 
možné přes veškerá technologická opatření a navržená předčistící zařízení tyto limity 
dodržet. Producent bude zařazen do kategorie producentů průmyslových odpadních 
vod a budou mu stanoveny individuální limity tak, aby nebyly ohroženy mechanicko-
biologické čistírenské procesy, byla splněna povinnost nepřekročit limity 
vypouštěného znečištění  z ČOV+ČKV SEVER a JIH stanovené rozhodnutím 
vodoprávních úřadů a zajištěna požadovaná kvalita čistírenských kalů.  
Současně mu bude stanoveno povolené maximální denní a roční vypouštěné 
množství odpadních vod. 
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I. Kategorie - vody z mytí letadel, mechanizačních prostředků a součástek 
 

Ukazatel „pv“ jednotka 
RAS 1200 mg.l-1 

AOX 0,25 mg.l-1 
BTEX 0,05 mg.l-1 
NEL 20 mg.l-1 

Pro ostatní ukazatele platí limity uvedené v předcházející tabulce. 
V současné době jsou do této kategorie zařazeny odpadní vody vypouštěné z těchto 
předčisticích zařízení: 
Předčisticí zařízení Umístění množství 
ČOV Alfa Flot – 1.0/Ep   hangár „F“ ČSA  10 m3/den 3000 m3/rok 
ČOV Alfa Classik – 1.0/Ep   hangár „F“ ČSA  3 m3/den 800 m3/rok 
ČOV Rebeka 2   motorárna ČSA  3 m3/den 800 m3/rok 
ČOV Alfa Flot   hangár „C“ ČSA  2 m3/den 480 m3/rok 

II. Kategorie - vody z galvanického pokovování 
 

Ukazatel „pv“ jednotka 
Cu 0,5 mg.l-1 
Cr celkový 0,5 mg.l-1 
Cd 0,1 mg.l-1 
CN- 0,2 mg.l-1 

Pro ostatní ukazatele platí limity uvedené v tabulce pro splaškovou kanalizaci. 
V současné době jsou do této kategorie zařazeny pouze předčištěné odpadní vody z 
galvanizovny: 
Předčisticí zařízení umístění množství 
Neutralizační stanice, sedimentační jímka  hangár „B“ ČSA   8 m3/den 2017,2 m3/rok 

 
Splaškové vody pro celý areál letiště 

Předpokládaná produkce splaškových odpadních vod pro rok 2020 byla zadána 
investorem čistírny (tedy Letiště Praha s.p.). Maximální hodinový průtok splaškových 
odpadních vod pro tuto velikost ČOV odpovídá 38,2 l/s. Toto je taktéž maximální 
hydraulická kapacita ČOV. 
Tab.: Předpokládaná produkce splaškových vod v roce 2020 

 m3/d m3/hod l/s 
denní průměr 1 100   45,8 12,7 

denní maximum 1 650   68,8 19,1 
  137,5 38,2 

 Tab.: Znečištění splaškových vod – předpoklad pro rok 2020 
 kg/den mg/l 

BSK5 570 518 
CHSK 1 004 913 

NL 531 483 
N-NH4 73,9 67,2 
Ncelk 105,2 95,6 
Pcelk 15,0 13,7 

Hydraulická kapacita technologické linky rekonstruované ČOV bude dána maximálním 
hodinovým přítokem splaškových vod, to je 38,2 l/s. Kontaminované odpadní vody 
akumulované v retenční nádrži budou na ČOV čerpány v množství 16 l/s, respektive 
při jejich nižším znečištění v takovém režimu, aby nebyla překročena maximální 
hydraulická kapacita ČOV. Maximálně se počítá s čerpáním 20 l/sec srážkových vod. 
Silně kontaminované vody s obsahem rozmrazovacích kapalin budou odděleně 
akumulovány v nové nádrži a odtud řízeně čerpány do nátoku na ČOV vždy v takové 
míře, aby nedocházelo k látkovému a hydraulickému přetížení ČOV. 
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Tab.: Maximální znečištění obsažené ve srážkových vodách 
CHSK 6 599 kg/den 
BSK5 5 374 kg/den 
NL suš. 55,1 kg/den 
NEL 5,1 kg/den 
N-NH4 4,5 kg/den 
Nc 25,7 kg/den 
Pc 2,1 kg/den 
močovina 41,2 kg/den 

V zimním období bude potřebná kapacita ČKV+ČOV zvýšena o znečištění obsažené 
v kontaminovaných srážkových vodách. 
Tab.: Potřebná kapacita ČKV+ČOV v zimním období – přítok splaškové a 
kontaminované srážkové vody 

 m3/d l/s 
Denní průměr 2480 28,7 
Denní maximum 3033 35,1 
Qmax-hod - 58,2 
 mg/l kg/d 
CHSK 3066 7603 
BSK5 2397 5944 
NL 236,3 586,1 
N-NH4 31,6 78,4 
Ncelk. 52,8 130,9 
Pcelk. 6,9 17,1 

Potřebná zimní kapacita ČKV+ ČOV je 99 067 EO.  
V současné době musí jakost vyčištěné vody z ČKV + ČOV JIH splňovat limity dané 
Rozhodnutím č.j. MHMP-87903/1999/VYS/Sh ze dne 14.01.2000 
Tab.: Limitní hodnoty dle stávajícího povolení 

hodnota „p“ hodnota „m“  
mg/l mg/l 

BSK5 20,0 30,0 
CHSK 90,0 140.0 
NL 20,0 40,0 

LO 5,0 15,0 N-NH4 
ZO 10,0 20,0 
LO 15,0 25,0 N-NO3 

ZO 25,0 50,0 
Pcelk. 2,0 3,0 
NEL 0,2 0,4 

Obecné požadavky na jakost vyčištěné vody jsou dány novým NV č. 61/2003 Sb., 
které nahradilo v plném rozsahu původní NV č.82/1999 Sb. Platnost nového nařízení 
vlády je od 1.3.2003. Nové limitní hodnoty, na které je Rozšíření ČKV+ČOV JIH 
projektováno byly konzultovány s vodoprávním úřadem a zohledňují čištění 
koncentrovaných srážkových vod v zimním období. 
Pro letní období jsou navrženy tyto emisní limity (mg/l): 

ukazatel hodnota „p“ hodnota „m“ celoroční průměr 
BSK5 20 30 - 
CHSK 90 130 - 
NL 20 40 - 
Nc - 20 15 
Pc - 3 2 
NEL 0,2 0,4 - 

Limitní hodnoty „p“ a „m“ jsou chápány ve smyslu NV č.61/2003 Sb. 
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Pro  zimní období (čištění splaškových odpadních vod a kontaminovaných srážkových 
vod) jsou navrženy tyto emisní limity: 

ukazatel hodnota „p“ hodnota „m“ celoroční průměr účinnost čištění 
 mg/l mg/l mg/l % 
BSK5 - - - 90 
CHSK - - - 85 
NL 25 50 - - 
Nc - 20 15 - 
Pc - 6 2 - 

V červnu 2005 Letiště Praha s.p. obdržela k záměru rozšíření ČKV+ČOV JIH 
Stanovisko ČIŽP a správce povodí – Povodí Vltavy. V červenci 2005 Letiště Praha s.p. 
podala na MHMP, odbor životního prostředí a zemědělství žádost o vyjádření dle § 18 
zákona č.254/2001 Sb. zda je záměr rozšíření ČKV+ČOV JIH možný. 
Napojení koncových úseků dešťové kanalizace ze stavby paralelní dráhy na 
rozšířenou ČKV+ČOV JIH je řešeno v koordinační studii (Koordinační napojení 
dešťové kanalizace na ČOV+ČKV Ruzyně JIH, Hydroprojekt 7/2005). 
 
Posuzovaný záměr 
Splaškové vody – Hangár G 

Bilance splaškových vod odpovídá nárokům vody na sociální účely a lze je bilancovat 
objemem 10 296 m3/rok. 
Technologické odpadní vody – Hangár G 

V rámci provozní technologie Hangáru G  budou vznikat technologické odpadní vody 
zejména z mytí dílů a letadel. Dle projektových podkladů se očekává roční objem 
vznikajících technologických vod v objemu 9 125 m3/rok. Jejich znečištění může 
obsahovat zbytky mycích prostředků respektive zbytky ropných produktů. Odpadní 
vody jak z mytí letadel tak z mytí součástek budou před vypuštěním do letištní 
splaškové kanalizace předčištěny přímo v prostoru technologií mytí letadel a mytí 
součástek.  
Bezpečnostní listy uváděné pro mytí, čištění a doplňování provozních kapalin při 
těchto činnostech jsou doloženy v příloze č.6 předkládaného oznámení. 
Čištění odpadních vod z umývárny 

Umývárna bude sloužit pro mytí demontovaných letadlových dílů a zařízení před jejich 
kontrolou, opravou i v průběhu oprav. Umývárna bude využívána pro potřeby údržby 
letadel v hangáru G, občasně, jako rezerva, bude využívána i pro mytí dílů z hangáru 
F. V umývárně se bude provádět mytí tlakovou horkou vodou s přídavkem detergentů 
odmašťování, případně mytí oplachem vodou po předchozím nanášení chemických 
organických látek. Odděleně zde bude prováděno odmašťovaní pomocí organických 
rozpouštědel v typových mycích zařízeních a stolech s recirkulací účinných roztoků 
v uzavřených sudech, jejichž regeneraci provádí výměnným způsobem dodavatel 
zařízení. 
Čištění odpadních vod z plochy hangáru a venkovní mycí plochy 

Navrhovaná čistírna odpadních vod bude shromažďovat a následně čistit veškeré 
odpadní vody a úkapy kapalných produktů, přiváděných z plochy hangáru žlabem a 
kanalizací průmyslově znečištěných vod a znečištěné odpadní vody z venkovní mycí 
plochy před hangárem G. Čistírna bude dimenzována na maximální denní množství 
20 m³/den znečištěné vody, průměrná bilance přitékajících znečištěných vod bude do 
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10 m³/den, špičkové hodinové množství přitékajících vod bude 2,0 m³/hod. Odpadní 
vody budou znečištěny volnými i emulgovanými ropnými látkami, zbytky organických 
rozpouštědel a mechanickými nečistotami. Znečištěné vody se budou shromažďovat 
v sedimentační jímce o objemu 20m³, kde dochází vlivem zpomalení proudu přitékající 
vody k sedimentaci těžších částic a odloučení lehkých částic. Předčištěná voda bude 
kalovým čerpadlem přečerpána do nadzemní reaktorové průtočné čistírny s plovoucí 
filtrační vrstvou s automatickou regenerací o výkonu 5,0 m³/hod vyčištěné vody. 
Předpokládá se celoplastové provedení čistírny, vybavené automatickou regulací 
dávkování chemikálií v návaznosti na měření vodivosti (obsahu rozpuštěných látek) a 
na pH. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do stávajícího letištního 
kanalizačního systému. Kaly z reaktorové nádrže budou upravovány v kalolisu, sušina 
bude odvážena sběrnou službou provozovatele. 
Z hlediska celkového nakládání s odpadními průmyslovými vodami je nezbytné zajistit 
takový způsob nakládání s průmyslovými odpadními vodami, které vyloučí 
minimalizaci rizika při haváriích v tom smyslu, aby tyto vody nekontrolovatelně 
nemohly uniknout do kanalizace, respektive pro kontrolu vyčištěných vod před jejich 
vypuštěním do kanalizace tak, aby bylo možné kontrolovat plnění limitů kanalizačního 
řádu letiště. 
V této souvislosti jsou oznámením formulována následující doporučení: 
• veškeré objekty, kde bude docházet k manipulaci se závadnými látkami, budou zajištěny 

způsobem, aby nedošlo k úniku látek nebezpečných vodám a ke znečištění povrchových a 
podzemních vod  

• v rámci provozu předčistících zařízení bude nezbytné příslušnému vodoprávnímu úřadu 
doložit způsob odstraňování kalů a olejů z chemické a deemulgační ČOV 

• v rámci další projektové přípravy zpracovat, projednat a do kolaudace schválit provozní řád 
všech zařízení na čištění vod souvisejících s posuzovaným záměrem 

• do zahájení zkušebního provozu aktualizovat plán havarijních opatření pro případ úniku látek 
škodlivých vodám 

Dle sdělení oznamovatele budou v Hangáru G probíhat obdobné činnosti jako ve 
stávajících hangárech z hlediska mytí letadel a čištění, za použití stejných  mycích a 
čistících prostředků. Lze tudíž očekávat i obdobné znečišťující látky v těchto 
průmyslových odpadních vodách (CHSKcelk., NL, RL, NEL). V  příloze č.3 
předkládaného oznámení je doloženo vyjádření potenciálního dodavatele ČOV na 
předčištění vznikajících průmyslových odpadních vod z provozu Hangáru G. 
Jednoznačným požadavkem pro realizaci záměru v rámci další projektové přípravy 
musí být skutečnost, že vypouštěné odpadní vody budou v souladu s Kanalizačním 
řádem letiště Praha – Ruzyně, což znamená, že nebudou obsahovat látky, které 
Kanalizační řád výslovně zakazuje, tj. např. organická rozpouštědla a zvlášť 
nebezpečné látky dle zákona č.254/2001 Sb. o vodách v platném znění (k vypouštění 
těchto látek musí být povolení dle § 16 zákona č.254/2001 Sb.), včetně vybraných 
zvlášť nebezpečných látek dle přílohy 1, tabulky 3 Nařízení vlády č.61/2003 Sb.  
Současný Kanalizační řád letiště Praha – Ruzyně je platný do konce roku 2006. 
Kanalizační řád musí být správcem aktualizována tak, aby vypouštěné odpadní vody 
z ČKV+ČOV JIH byly v souladu s Nařízením vlády č.61/2003 Sb. a byl dosažen 
požadovaný stav povrchových vod v recipientech. Vzhledem k nízké vodnosti 
recipientů lze očekávat i v budoucnu snahu o minimalizaci vstupního znečištění na 
ČKV+ČOV JIH. Nyní je povoleno denní množství 18 m3 průmyslových odpadních vod 
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I. kategorie. Dvě navrhované čistírny v rámci posuzovaného záměru jsou projektovány 
na denní průměrné množství 10+5 m3 (maximální 20+8 m3) , tj. 15 m3 (28 m3), což by 
znamenalo  významný nárůst, pokud by byly zařazeny do kategorie průmyslových 
odpadních vod. 
V projektových podkladech je dále uvedeno, že odkanalizování letištní plochy je 
navrženo do letištní stoky „A“, do dočasně otevřeného úseku (zpevněné koryto), před 
následným profilem DN 2200. Odpadní vody z části letištní plochy vyhrazené 
pro venkovní mytí letadel budou po odsazení sedimentujících částí přečerpávány 
do technologické čistírny v budově hangáru. V této souvislosti zpracovatelský tým 
oznámení konstatuje, že je nezbytné v rámci další projektové přípravy zajistit 
důsledné zajištění oddělování vod z letištní plochy vyhrazené pro venkovní mytí 
letadel jakož i detailnější popis řešení  odvádění srážkových vod z tohoto prostoru 
v případě dešťů. V této souvislosti je také formulováno jedno z doporučení 
předkládaného oznámení.  
Současně je třeba upozornit, že na úrovni podkladů v době vypracování 
předkládaného oznámení nebyly k dispozici relevantní údaje o objemu kalové vody 
z kalolisu. Protože tato voda bude odváděna zpět na ČOV a může tedy znamenat 
určitý podíl v bilanci znečištění, je v této souvislosti formulováno oznámením příslušné 
doporučení. 
Na úrovni procesu EIA, kdy nelze spolehlivě předikovat jakost vypouštěných 
předčištěných průmyslových odpadních vod je nezbytné pro další projektovou 
přípravu formulovat následující doporučení pro další projektovou přípravu: 
• v rámci další projektové přípravy důsledně zajistit oddělení odpadních vod z části letištní 

plochy vyhrazené pro venkovní mytí letadel a doložit odvádění srážkových vod z této plochy v 
období dešťů  

• v rámci další projektové přípravy záměru doložit předpokládanou bilanci vznikající kalové 
vody z kalolisu 

• v rámci další projektové přípravy upřesnit a zdůvodnit celkový objem produkovaných 
průmyslových odpadních vod a obsah znečišťujících látek po předčištění v ČOV ALFA 
CLASSIC 

• odmašťovací prostředky na bázi chlorovaných uhlovodíků používat pouze v uzavřeném 
okruhu mycích stolů. Odděleně provádět odmašťovaní pomocí organických rozpouštědel 
v typových mycích zařízeních a stolech s recirkulací účinných roztoků v uzavřených sudech, 
jejichž regeneraci provádí výměnným způsobem dodavatel zařízení 

• způsob vypouštění předčištěných průmyslových odpadních vod z provozu Hangáru G musí 
být již v rámci územního řízení konzultován vzhledem k předpokládanému objemu a složení 
těchto vznikajících vod správcem kanalizace, tedy Letištěm Praha s.p., a to včetně způsobu 
zjištění kvality této předčištěné vody před jejím vypuštěním do kanalizace (například 
vybudováním záchytné jímky před vypuštěním do kanalizace) 

• v rámci další projektové přípravy doložit garantované hodnoty znečištění produkovaného 
v průmyslových odpadních vodách Hangáru G na výstupech z ČOV Alfa Classic 2/2 a Alfa 
Classic 5/0, které budou splňovat požadavky kanalizačního řadu odvádějícího vody na 
ČOV+ČKV JIH 

• všechny vznikající odpadní vody  v rámci provozu Hangáru G musí splňovat parametry 
Kanalizačního řádu Letiště Praha a.s., v případě, že bude požadováno zařazení předčištěných 
odpadních vod do průmyslových odpadních vod I.kategorie, zohlednit veškeré průmyslové 
odpadní vody I.kategorie vypouštěné v areálu JIH do kanalizace, neboť vzhledem k nízké 
vodnosti recipientu je nutno usilovat o minimalizaci vstupního znečištění na ČKV+ČOV JIH 
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• podmínkou uvedení Hangáru G do zkušebního provozu  je zahájení provozu rekonstruované 
ČOV + ČKV JIH při respektování všech podmínek, které vyplynou z procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí rekonstruované ČOV+ČKV JIH  

Vliv na charakter odvodnění oblasti a změnu hydrogeologických charakteristik 

Srážkové vody pro celý areál letiště 

Údaje o množství dešťových vod přiváděných na ČOV + ČKV JIH byly převzaty ze 
studie Hydroprojektu CZ, a.s. – Přepočet odtokové studie pro povodí ČOV + ČKV JIH. 
S ohledem na časovou platnost územního plánu hlavního města Prahy, to je do roku 
2010, je i řešení zástavby letiště a jeho vliv na recipienty řešen ke stejnému časovému 
horizontu. I k časovému horizontu do roku 2020 bude objem retenčních nádrží na 
ČKV JIH dostatečný, protože výpočet pro horizont 2010 byl proveden také pro 
odvodnění komerčních zón u Hostivic a vrátnice JIH, které ale podle současných 
předpokladů nebudou odvodněny pomocí dešťové kanalizace připojené na ČKV JIH. 
Na ČKV JIH bude vybudován celkový retenční objem 12000 m3, který je u horní 
hranice studií navrhovaného rozmezí. Rozvoj ploch je patrný z následující tabulky: 
Tab.: Parametry povodí letiště pro časový horizont 2010 (ha) 

Povodí 4) Celková plocha Současný stav Výhledový stav3) 
 současný výhled 1) nezpevněná zpevněná2)  nezpevněná zpevněná  
H 9,0 37,5 5,8 3,2 11,2 17,3 
A 141,1 196,8 98,3 42,8 17,2 38,5 
D 87,5 100, 3 48,0 39,5 4,0 8,8 
G 23,0 43,8 15,6 7,4 11,7 9,1 
I  2,0 9,8 0,7 1,3 1,4 6,4 
celkem JIH 262,7 388,3 168,4 94,3 45,6 80,1 

1) stav k roku 2020 
2) velikost ploch byla zjištěna z GIS Letiště Praha s.p. pomocí funkcí na výpočet ploch 
3) nárůst ploch v ha k roku 2010 
4) popis povodí je patrný z příslušné studie Přepočtu odtokových poměrů 

Současný stav odvodňovacího systému letiště Praha – Ruzyně popisuje zastavění 
letiště a příslušného odvodňovacího systému (včetně ČKV + ČOV) k 1.12.2003, což 
představuje následující:  
Stávající stav 
Významné objekty – současný stav: 
ü Čerpací stanice APH (Shell) 
ü Úřad pro civilní letectví 
ü Hangár C 
ü Hangár F 
ü Údržba ploch 
ü Aviation Service 
ü Zdravotní středisko 
ü Garáže soukromníků 
ü Pohotovostní nocležna 
ü Travel Servis 
ü Sklady ČSA 
ü Terminál JIH 1 
ü Hangár A 
ü Hangár D 
ü Motorárna 
ü Bílý dům 
ü Vodárna JIH 
ü Obytné domy 8x 
ü Administrativní budova ČSA 
ü Svobodárna ČSA 2 x 
ü Sklad ESSO 
ü Chemický sklad ČSA 
ü APC ČSA 
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ü Terminál JIH 2 
ü Hangár B 
ü Hangár E 
ü Sklady Letiště Praha s.p. 
ü Areál ŘLP 
ü Zubní středisko 
ü Autodílny – garáže 
ü Učňovský internát ČSA 
ü Topenáři JIH 
ü Ubytovna JIH 
ü Myčka 
ü Vnitro 
ü Ubytovna TRANZIT 

Významné pohybové plochy – současný stav: 
ü RWY 13/31 (část) 
ü TWY L (část) 
ü TWY P 
ü TWY S 
ü APRON AVIATION SERVICE 
ü RWY 04/22 
ü TWY M 
ü TWY R 
ü APRON SOUTH 
ü Manipulační plochy hangárů A,B,C,D a F 
ü TWY N 
ü TWY RR 
ü APRON GA (před hangárem B) 
ü Parkoviště před Terminálem JIH 

Výhledový stav 
S ohledem na časovou platnost územního plánu hl.m.Prahy, to je do roku 2010, je i 
řešení zástavby letiště a vliv této zástavby na recipienty řešen ke stejnému časovému 
horizontu. 
Významné objekty – výhledový stav: 
ü Parking JIH 
ü Objekt LZS 
ü Mezisklad podezřelých zavazadel 
ü Stání pro motorové zkoušky u hangáru E 
ü Komerční areál v místě staré výtopny 
ü Rozšíření Aviation Service 
ü Hangáry (GA 1x a malých dopravců 1x) 
ü Hangár G 
ü Trasa kolejové dopravy (část) 
ü Technické zázemí pro AC 
ü Pobočná stanice TPZS 
ü Odloučené stání 
ü Hangár H malých dopravců 
ü Komerční areál Kytkovo pole 
ü Pobočná stanice ZPS JIH 

Významné pohybové plochy – výhledový stav: 
ü RWY 06R/24L (paralelní dráha) 
ü Rozšíření APRON SOUTH a GA 
ü Kompenzační stání 
ü Odmrazování letadel pro RWY06R/24L  
ü Manipulační plocha před hangárem G a H 
ü Odloučené stání 
ü Všechny TWY pro RWY  06R/24L   

V době odevzdání předkládaného oznámení na Hangár  byly rozpracovány dvě 
varianty celkového ideového řešení moderního komplexu čistírny splaškových a 
kontaminovaných srážkových vod s technickou úrovní odpovídající světovému 
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standardu v tomto oboru. Variantní řešení spočívá v dispozičním uspořádání objektů 
ČOV, kde ve variantě 2 je území ČOV vymezeno hranicí platné územně-plánovací 
dokumentace, zatímco ve variantě 1 je uvažováno s územním rozšířením areálu. 
Provozovatel kanalizace preferuje variantu č.1 a podal již návrh na změnu územního 
plánu. 
Studie Rozšíření ČKV+ČOV JIH navrhuje  úpravu objemu retenčních nádrží na  
celkový objem 12 000 m3 a dále předpokládá vyčištění akumulovaných vod do 8 dnů, 
to je kontinuální čištění 16l/s zachycených kontaminovaných srážkových vod. Pro 
případ nízké koncentrace znečištění srážkových vod bude navržena maximální 
možnost čerpání 20 l/s srážkových vod z retenční nádrže do biologické ČOV. Tím 
bude umožněno rychlejší vyprázdnění akumulační nádrže za předpokladu, že nebude 
překročena látková kapacita biologického stupně čištění. Uvedený objem retenční 
nádrže umožní pro zimní provoz zachycení veškerých kontaminovaných vod a jejich 
následné vyčištěná na biologické části ČOV. Letní přívalové srážky budou po naplnění 
retenčních nádrží zachyceny v Kopaninském poldru. 
Kopaninský poldr je retenční prostor o kapacitě 68 250 m3 pod ČKV + ČOV JIH, kde 
je otevřená dešťová kanalizace zakončena náspem silnice Praha – Slaný, který tak 
tvoří hráz. Odtok z nádrže je omezen 2 potrubími o průměru 0,4 m na hodnotu 1,4 
m3/s. Asi 9 m nad odtokovým potrubím je vybudován bezpečnostní přeliv této retenční 
nádrže. 
Recipientem pro areál JIH je Kopaninský potok. Kopaninský potok pramení za 
Slánskou silnicí v obci Přední Kopanina v ulici Do roklí. Nesoulad mezi 
vodohospodářskými mapami a skutečností prokazují Studie Hydroprojektu, které 
uvádějí, že v době sucha neteče v korytě nad přítokem z ČKV+ČOV JIH žádná voda a 
dále má „vodní tok“ pouze přítok z ČKV+ČOV JIH. Studie kvantitativního ovlivnění 
Kopaninského a Únětického potoka proto doporučuje, aby provozovatel kanalizace 
učinil kroky k úpravě vodohospodářských map a navrhuje umístění prameniště do 
prostoru obce Přední Kopanina.  
 

Posuzovaný záměr 
Srážkové vody – Hangár G 

Letištní dešťová kanalizace je dimenzována na výpočtovou intenzitu deště 128 l/s.ha 
(déšť o periodicitě n=1 a době trvání T=15 minut) a na průměrný roční odtok za 
poslední desetiletí. 
Koeficienty odtoku :  zastřešené plochy   0,9 

vozovky, parkoviště,    0,8 
zatravněné     0,1 

Plocha 
areálu Hangáru G 

výměra 
(m2) 

koeficient 
(k) 

reduk.pl. 
(ha) 

Qv 
(l/s) 

Qr 
(m3/r) 

zastřešené plochy 19610 0,9 1,765 225,9 8080 
komunikace, parkoviště 5945 0,8 0,475 60,8 2180 
letištní manipulační plocha 34820 0,8 2,786 356,6 12760 
Celkem 60375 - 5,026 643,3 23020 
      
Původní stav      
zatravněné plochy 58730 0,1 0,577 73,9 2644 
zpevněná plocha 2645 0,8 0,212 27,1 971 
Celkem 60375  0,789 101,0 3615 

Navrhovanou stavbou dojde v „jižním“ prostoru letiště k následujícímu zvýšení odtoků 
dešťových vod vlivem nárůstu redukované odtokové plochy o 4,237 ha (5,026 ha - 
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0,789 ha):  
§ v průměrném srážkovém roce - zvýšení ročního odtoku o  19700 m3  (23350 m3 –3650 m3 ), 
§ výpočtový odtok k ČKV Jih - zvýšení o 318 l/s (4,237 ha x 75 l/s.ha) při uvažování vlivu doby odtoku 

stokovou sítí k ČOV 

Celkový výpočtový odtok pro návrh přípojek bude …643,3 l/s  (5,026 ha x 128 l/s.ha), 
z toho:  
§ do stávající stoky „G“ (jižní) o DN 1200   …286,7 l/s 
§ do nové stoky (jižní), následně  „A“ o DN 2200   …356,6 l/s, 12760 m3/r, z toho v zimním období 3800 

m3 

Jde o zvýšení, která neovlivní odtokové poměry ve stávající letištní stokové síti (v 
návrzích kanalizací bylo se zpevněním těchto ploch uvažováno). Je možné řešit jejich 
napojení na stávající letištní dešťovou kanalizaci. 
Po Rozšíření ČKV JIH, především výstavbě nové retenční nádrže bude na ČKV JIH 
dostatečná kapacita pro plánovaný rozvoj, jak bylo potvrzeno ve Studii odtokových 
poměrů v lokalitě letiště Ruzyně (Hydroprojekt CZ, srpen 2002) a v upřesnění pro 
areál JIH – Přepočet odtokové studie pro povodí ČOV+ČKV JIH (Hydroprojekt CZ, 
září 2004). Tato problematika je komentována v příslušných částech této kapitoly. 
Z hlediska rozvojové koncepce letiště je však patrné, že toto  rozšíření  nebude 
realizováno dříve než v roce 2008. Vzhledem k v úvodu oznamovatelem 
předpokládaném termínu uvedení Hangáru G do provozu v roce 2007 je  nezbytné pro 
další projektovou přípravu vycházet z již uvedeného doporučení, že podmínkou 
uvedení Hangáru G do zkušebního provozu musí být zahájení provozu 
rekonstruované ČOV+ČKV JIH a pro další projektovou přípravu formulovat následující 
doporučení: 
• oznamovatel záměru stavby a provozu Hangáru G musí vstoupit do jednání s provozovatelem 
ČOV + ČKV JIH za účelem koordinace postupu prací na rozšíření ČKV+ČOV JIH v takovém 
časovém horizontu, aby korespondoval s předpokládaným uvedením Hangáru G do provozu 

Problematika ČKV + ČOV JIH 
ČKV + ČOV JIH byla po rekonstrukci v srpnu 1997 uvedena do zkušebního provozu a 
v roce 1999 kolaudována. V roce 2003 bylo intenzifikováno kalové hospodářství a 
v roce 2004 byly provedeny úpravy mechanického předčištění. 
Čistírna je provozována dle schváleného Provozního řádu ČKV + ČOV letiště Praha 
Ruzyně, areál JIH. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydal 
v roce 1997 vodoprávní úřad Magistrátu hl.m. Prahy bez omezení platnosti (v roce 
2000 změnil rozhodnutím limity přípustných hodnot). Dle vodního zákona č. 254/01 
Sb. platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 
podzemních, která nabyla právní moci do 31.12.2001, zaniká nejpozději dnem 
1.1.2008. 
Od roku 2004 jsou připravovány podklady pro vybudování dalšího retenčního objemu 
v ČKV JIH v souvislosti s plánovaným rozvojem letiště (především výstavby paralelní 
dráhy) a zvýšení kapacity čištění kontaminovaných srážkových vod v zimním období 
výstavbou nové biologické linky čištění. 
Současně je připravována projektová dokumentace pro modernizaci splaškové části 
čistírny, u které je dle provedených výpočtů kapacita dosazovací nádrže vyčerpána a 
je provozována s technologickými parametry překračujícími optimální výpočtové 
hodnoty. Současně je nedostatečná kapacita kalového hospodářství.  
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Čistírna splaškových vod JIH 

Technologická linka čistírny odpadních vod se skládá z mechanického a biologického 
stupně. Mechanický stupeň je tvořen lapákem písku, strojně stíranými česlemi a trojicí 
usazovacích nádrží. Po průchodu česlemi jsou splaškové vody rozdělovány do trojice 
usazovacích nádrží. Produkovaný primární kal je periodicky odtahován do čerpací 
jímky primárního kalu a následně veden do kalového hospodářství k dalšímu 
zpracování. Mechanicky předčištěné splaškové vody jsou vedeny přes směšovací 
šachtu do denitrifikační sekce biologického stupně. Do oxického stupně je zaústěno 
řízené čerpání kontaminovaných srážkových vod. 
Biologický stupeň tvoří soustava aktivačních nádrží (oxický stupeň, denitrifikace I, 
nitrifikace I, denitrifikace II, nitrifikace II), flokulační jímka a kruhová usazovací nádrž. 
Aktivační nádrže jsou vybaveny jemnobublinovým aeračním systémem, obě 
denitrifikační sekce jsou osazeny míchadly. První, tzv. oxický stupeň, je provozován 
jako regenerační nádrž vratného kalu. Do oxického stupně je přiváděn vratný kal 
z dosazovací nádrže. Odtok z oxického stupně je zaústěn do denitrifikace I, kam je 
zároveň přiváděn proud předčištěných splaškových a v zimním období 
kontaminovaných srážkových vod. Z denitrifikační nádrže DNI je aktivační směs 
zdvihána přes čerpací jímku do nitrifikační sekce I. (NI) Odtok z NI je veden přes další 
denitrifikační sekci – DN II do poslední nitrifikační sekce NII aktivačního systému. Ze 
sekce NII je aktivační směs vedena přes flokulační jímku (vybavena míchadlem) do 
kruhové usazovací nádrže. Flokulační jímka slouží jednak jako stupeň odplynění 
aktivační směsi před nátokem do dosazovací nádrže a zároveň jako místo dávkování 
železité soli pro účely zvýšené eliminace sloučenin fosforu.  
Čistírna kontaminovaných vod JIH 
Srážkové vody ze zpevněných ploch areálu JIH jsou stávajícím kanalizačním 
systémem svedeny do otevřeného odpadu. Stoka G samostatně přivádí srážkové 
odpadní vody přímo do ČKV, stejně tak stoka od objektu čerpací stanice APH SHELL. 
V otevřeném odpadu je vybudován dešťový oddělovač. Odděleny jsou přívalové vody, 
u nichž je předpoklad minimálního znečištění, a to nad průtokovou hodnotou 2220l.s-1. 
Dešťové vody do této hodnoty průtoku jsou jímány a vedeny přívodním kanálem do 
usazovací nádrže. Zde dochází ke snížení obsahu nerozpuštěných látek a NEL. 
Podélná usazovací nádrž je vybavena shrabováním dna a stíráním hladiny. Takto 
předčištěná voda odtéká otevřeným žlabem do čerpací jímky. Při vyšším průtoku přes 
usazovací nádrž je voda přepadem odváděna do retenčních nádrží. Retenční nádrže 
jsou rovněž propojeny s čerpací jímkou. 
Zachycené ropné látky jsou shromažďovány ve sběrné nádrži a po oddělení vodné 
fáze jsou odváženy ke zneškodnění. 
Předčištěná srážková voda je na základě chemického rozboru a provozního období 
zpracována dvojím způsobem.  
V zimním období se předčištěné srážkové vody s obsahem rozmrazovacích 
prostředků přečerpávají do stabilizační nádrže. Stabilizační nádrž sloužila jako stupeň 
aerobní hydrolýzy močoviny, nyní se používá jako vyrovnávací nádrž před biologickým 
stupněm ČOV. Objem stabilizační nádrže je řízeně přečerpáván a kontaminované 
vody jsou dočišťovány v biologické lince ČOV společně se splaškovými vodami. 
V letním období a obsahují-li srážkové vody přípustné koncentrace zbytkového 
znečištění a rozpuštěné podíly NEL, jsou čerpány přes gravitačně – koalescenční 
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odlučovač s integrovaným sorpčním stupněm do otevřeného odpadu a dále do 
recipientu. 
ČKV slouží k zachycení ropných látek i v případě jejich havarijního úniku. Zachycení 
se provádí v systému usazovacích a retenčních nádrží. Pokud dojde k průniku 
ropných látek přes usazováky až do retence, budou při zvýšeném množství na hladině 
retence odstraněny zásahem Záchranné požární služby Letiště Praha s.p. 

Rozšíření ČOV a ČKV letiště JIH 
Plánované změny v koncepci ČOV a ČKV budou podrobeny samostatnému procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. ve znění zákona č. 
93/2004 Sb. 
Smyslem následujících informací je nastínění koncepčního řešení s podáním průkazu, 
že provozovatel ČOV+ČKV je schopen zajistit odpovídající rozšíření ČOV+ ČKV 
letiště JIH. 
Záměr Rozšíření ČKV, který souvisí s plánovanou výstavbou paralelní dráhy, zahrnuje 
vedle stávající retenční nádrže  k zachycování kontaminovaných srážkových vod 
výstavbu další retenční nádrže o objemu 10 600 m3 a výstavbu tří linek biologického 
čištění kontaminovaných srážkových vod. Projektovaná kapacita ČKV dle BSK5 
odpovídá 89 570 EO pro všechny tři linky biologického znečištění (kapacita ČKV + 
ČOV v zimním období je 99 067 EO). 
Výhledové zatížení vychází z bilance přivedeného znečištění splaškovými a 
kontaminovanými srážkovými vodami. Do znečištění srážkových vod byla promítnuta 
segregace vod z odmrazování letadel, které budou odděleně akumulovány a řízeně 
čerpány na biologické čištění. Tímto způsobem se předpokládá odstranit špičkové 
znečištění kontaminovaných srážkových vod při současném zrovnoměrnění zatížení 
biologické čistírny odpadních vod JIH. Množství a znečištění splaškových odpadních 
vod vychází z rozvojové koncepce letiště. 

Problematika retenčních prostorů  
V roce 2002 byla zpracována Studie odtokových poměrů v lokalitě letiště Ruzyně 
(Hydroprojekt CZ, a.s.Praha), jako naplnění jedné z podmínek souhlasného 
stanoviska v procesu EIA na záměr Terminál SEVER, která hydrotechnicky posoudila 
celý areál letiště v souladu s metodikou Generelu hl.m. Prahy. Pomocí matematického 
modelu byla posouzena dlouhodobá hydraulická funkce odlehčovacích objektů a jim 
příslušných retenčních nádrží pro současný i výhledový stav rozvoje letiště Praha – 
Ruzyně s ohledem na optimalizaci potřebného retenčního objemu a zajištění 
rovnoměrného odtoku do recipientu. Dle této studie je pro ČKV JIH současný objem 
retenční nádrže dostatečný, letní přívalové srážky budou zachyceny v poldru před 
Slánskou silnicí. Pro výhledový stav byl přepočtem odtokové studie pro povodí ČKV + 
ČOV JIH navržen celkový objem retenčního prostoru na ČKV JIH 11000 až 12500 m3. 
Studie Rozšíření ČKV+ČOV JIH počítá s výstavbou nové retenční nádrže a vytvořit 
tak celkový objem retenčních nádrží 12 000 m3. 
Z areálu JIH nemůže odtékat větší množství vod, než projde propustky v hrázi 
Kopaninského poldru (1,4 m3/s). Retenční kapacita je dostatečně dimenzována i pro 
další plánovaný rozvoj letiště. 
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Problematika ovlivnění Kopaninského a Únětického potoka 
Problematika ovlivnění Kopaninského a Únětického potoka byla posouzena jak 
z hlediska kvalitativního, tak z hlediska kvantitativního. 
Kvalitativní posouzení 

V rámci posouzení odtokových poměrů areálu letiště a parametrů vypouštěných 
odpadních vod byla zpracována Studie kvalitativního ovlivnění Kopaninského a 
Únětického potoka, ČKV + ČOV Areál JIH. Tento materiál diskutuje navržené 
odtokové limity, uvádí výpočty směšovací rovnice pro navržené emisní limity až po 
hodnoty emisních limitů totožných s emisními standardy. Problematickou je nízká 
vodnost recipientu. Dále je uvedena toxicita jednotlivých odmrazovacích prostředků.   
Z uvedené studie vyplývají následující závěry: 
ü navržené odtokové limity je možno jak pro letní, tak zimní provoz považovat za poměrně 

přísné (viz srovnání s NV 61/2003 Sb. pro danou velikost zdroje znečištění).Technologické 
výpočty navíc ukazují, že odtokové parametry pro tuto velikostní kategorii jsou na hranici 
současného technického pokroku aplikovatelného pro tuto velikostní kategorii ČOV (dle § 
38, odst. 3 vodního zákona). Použitá technologie biologického čištění odpadních vod 
zaručuje prakticky úplnou eliminaci organického znečištění odpadních vod 

ü výpočty ovlivnění recipientů jasně naznačují, že žádná varianta emisních limitů ani žádná 
varianta dosažených koncentrací v toku, s výjimkou odtokových koncentrací odvozených 
od imisních standardů, nesplní imisní standardy dle NV 61/2003 Sb. Tato skutečnost je 
zapřičiněna nízkými hodnotami Q355 v obou recipientech.  

ü dosažení takové kvality odtoku z ČKV+ ČOV, aby bylo dosaženo imisních standardů by 
znamenalo aplikaci technologií neúměrně a neadekvátně zvyšující jak investiční, tak i 
provozní náklady 

ü předložené skutečnosti v této studii potvrzují minimální vliv navržené kvality odtoku 
z ČKV+ČOV Jih na oživení recipientů, a to z důvodů biologické inertnosti vypouštěných 
forem znečištění. Dále je nutno zvážit skutečnost, že reálné odtokové parametry 
v ukazatelích CHSK a BSK5 budou ještě nižší než navržené emisní limity, a to jak v letním, 
tak zimním provozu. Navržená technologie dále respektuje požadavek vodního zákona 
§38, odst. 8 „.... o separátním zneškodňování speciálních druhů odpadních vod...“, kdy je 
na ČKV+ČOV Jih uvažováno s kolektováním a následnou řízenou likvidací nejsilněji 
kontaminovaných srážkových vod 

ü při porovnání toxicity jednotlivých rozmrazovacích prostředků s projektovou kvalitou 
odtoku je zřejmé, že navržené emisní limity jsou na minimálně v řádově nižších 
hodnotách, než jsou uváděné hranice toxicity. Dalším důležitým faktorem je i skutečnost, 
že navržené odtokové koncentrace v ukazatelích organického znečištění nebudou 
reprezentovány vlastními rozmrazovacími prostředky, nýbrž biologicky dále 
nerozložitelnými intermediáty jejich degradace. Dle realizovatelných testů rozložitelnosti 
vykazují odtoky z ČKV+ČOV minimální koncentrace BSK5. 

ü negativní ovlivnění oživení recipientu nelze očekávat z důvodů vlastní morfologie koryta ve 
vztahu k míře upravenosti vodního toku, protože na většině převážně horního toku 
Kopaninského potoka a dále po úseku toku Kopaninského a Únětického potoka přes 
jednotlivé obce (Tuchoměřice, Statenice, Černý Vůl, Únětice) jsou zpevněné a technicky 
upravené úseky (kamenná dlažba, tvárnice, betonáž apod.), které vzhledem k charakteru 
průtoků umožňují vytvoření pouze omezené druhové skladby  bioty.  

Provozovatel kanalizace zahájil práce na posouzení vlivu provozu letiště Praha – 
Ruzyně na ekologický stav Únětického a Kopaninského potoka. K dispozici jsou 
výsledky prvního terénního průzkumu (Posouzení vlivu provozu letiště Praha na 
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ekologický stav Únětického a Kopaninského potoka, rešerše, biologické a chemické 
výsledky prvního terénního průzkumu, ČVUT, Katedra zdravotního a ekologického 
inženýrství, říjen 2005). V jeho závěrech se uvádí, že biologická kvalita Kopaninského 
potoka byla vysoká a odpovídala jen mírně znečištěnému toku. Saprobní index 
vykazoval hodnoty, které by byly pravděpodobně nalezeny i u přírodního 
neovlivněného toku protékajícího touto lokalitou. Kontaminace mikropolutanty, kovy a 
polyaromatickými sloučeninami, neindikuje vážnější ekologická rizika.  
Kvantitativní posouzení 

Z hlediska kvantitativního posouzení byla vypracována Studie kvantitativního ovlivnění 
Kopaninského a Únětického potoka, která se zabývá posouzením známých studií 
z hlediska průtokových poměrů. Dále uvádí výsledky geodetického zaměření 
Kopaninského poldru, výpočet jeho kubatury, výpočet kapacity výpustí.  
Z uvedené studie vyplývají následující závěry: 
ü celkové retenční objemy do roku 2010 budou 12 000 m3 v rámci ČKV+ČOV JIH a 13 350 

m3 v rámci ČKV+ČOV  SEVER 
ü průtok pod Kopaninským poldrem nepřesáhne průtoku cca 1400 l/s i pro Q100, protože 

nedojde k naplnění objemu poldru a přepadu vody přes bezpečnostní přeliv 
ü průtok pod ČKV+ČOV SEVER (přítok Únětického potoka) nepřesáhne průtok 6,5 m3/s, 

což je průtok transformovaný vlivem nové retenční nádrže na ČKV+ČOV SEVER. 
Respektive pokud by k přeplnění retenční nádrže došlo, může být kulminační průtok cca 
9,2 m3/s (což je teoretické maximum při tlakovém proudění dešťovými stokami). Tento 
průtok v horní části Únětického potoka nemůže způsobovat vybřežení, protože v rámci 
tehdejší výstavby severní části letiště byla i úprava recipientu – Únětického potoka od 
letiště až ke Štěrbovu mlýnu pod Tuchoměřicemi – kde byla kapacita koryta v zastavěném 
území upravena na 13,6 m3/s a ve volném terénu na 9,6 m3/s. 

ü z výše uvedeného lze konstatovat, že i další rozvoj zastavěných částí letiště dle 
výhledových studií až do roku 2020 nemůže a nebude zvyšovat průtok v profilech na 
Kopaninském a Únětickém potoce pod rychlostní komunikací nad výše uvedené hodnoty.  

Z předcházejícího rozboru dále vyplývá, že na základě všech dílčích studií 
posuzujících odtokové poměry v areálu letiště jsou vybudovány nebo budou 
vybudovány takové objemy retencí, které se nebudou významněji projevovat na 
odtokových poměrech nejbližších vodotečí, a to nejen v souvislosti s realizací 
posuzovaného záměru, ale i z hlediska celkového rozvoje letiště. Velikost samotného 
vlivu lze označit za velkou, z hlediska významnosti vlivu za středně významný 
s ohledem na výše uvedené aspekty týkající se retencí potřebných pro zachycování 
srážkových vod. 

Závěr ve vztahu k provozu Hangáru G 
Z hlediska odpadních vod odcházejících z Hangáru G lze konstatovat, že při 
respektování doporučení, která jsou k této problematice z hlediska kvantitativního a 
kvalitativního uvedena v předcházející části této kapitoly a při zajištění koordinace 
všech opatření souvisejících s rozšířením ČKV+ČOV JIH, nebude realizace Hangáru 
G významněji ovlivňovat odtokové poměry v zájmovém území. Obdobně lze vyslovit 
názor, že kvalitativní ovlivnění jakosti povrchových vod související s provozem 
Hangáru G opět při splnění již prezentovaných doporučení, nebude významné. Dle 
podkladů oznamovatele konstatuje  Povodí Vltavy s.p. ve svém vyjádření zn. 260 /263 
/16152 /5479/05 ze dne 09.11.2005, že z hlediska zájmů daných Směrným 
vodohospodářským plánem v platném znění je uvedený záměr možný.  
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D.1.2.3. 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.1.2.4. Vlivy na půdu 
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy 

Záměr je realizován na plochách mimo kategorii ZPF respektive PUPFL. Jedná se o 
nulový vliv. 

Znečištění půdy 
Přípravné práce 

Jak je patrné z přílohy č.4 předkládaného oznámení, v prostoru okolí Hangáru F, který 
bude sloužit pro výstavbu Hangáru G  byla zjištěna masivní kontaminace horninového 
prostředí v oblasti dnes již odstraněné dělené jímky umístěné v bezprostřední blízkosti 
severovýchodní strany hangáru, která byla používána na skladování leteckého paliva 
a odpadů z lakovny a odmašťovny. Průzkum kontaminace u Hangáru F provedla firma 
MEGA a.s., z jejíž zprávy dále uvádíme: 
Kontaminace je dosud dislokována především do nesaturované zóny turonského obzoru a je 
tvořena ropnými látkami doprovázenými aromatickými uhlovodíky. Úroveň kontaminace 
alifatickými chlorovanými uhlovodíky nedosáhla očekávané úrovně, přičemž převládající 
složkou je dichloretylen a vinylchlorid. Prokázána však byly projevy reduktivní dechlorace, 
které mohly výrazně snížit původní koncentrace chlorovaných uhlovodíků. Obsahy 
trichloretylenu a tetrachloretylenu, které by v ohnisku kontaminace měly tvořit rozhodující část 
inventáře kontaminace, jsou velmi nízké a tvoří pouze 4% z celkového obsahu chlorovaných 
uhlovodíků. Nejvyšších koncentrací  dosahuje 1,2 cis dichloretylen a vinylchlorid. Vyskytují se 
také další rozpadové produkty reduktivní dechlorace chlorovaných alifatických uhlovodíků. Je 
tedy zřejmé, že v dané oblasti dochází k přirozenému rozkladu chlorovaných alifatických 
uhlovodíků. Pro informaci byla změřeny i základní indikátory atenuace, které potvrdily 
redukční prostředí ve zvodni. 

Masivní kontaminace alifatickými chlorovanými uhlovodíky byla prokázána ve stávajícím vrtu 
HV 400/1 umístěném 40m východním směrem od jímky. Tento objekt ovšem není 
kontaminován ropnými látkami a aromatickými uhlovodíky, což signalizuje odlišnou zdrojovou 
oblast kontaminace. 

V oblasti lapolu u jižního rohu hangáru F nebyly v 6 m hlubokém vrtu identifikovány ani stopy 
znečištění. Na základě výsledků analýz půdního vzduchu  a zemin lze v podloží lapolu 
vyloučit masivní znečištění horninového profilu ropnými látkami, chlorovanými alifatickými 
uhlovodíky a aromatickými uhlovodíky. Veškeré provedené analýzy nezachytily sebemenší 
indicie přítomnosti těchto látek. 

Kontaminace cenomanské zvodně v blízkosti ohnisek znečištění u hangáru F je tvořena 
pouze alifatickými chlorovanými uhlovodíky, nedosahuje vysokých hodnot a je v podstatě 
srovnatelná s úrovní znečištění v jímacích objektech S1a S2. V důsledku dobré propustnosti 
cenomanského kolektoru, a pravděpodobně i relativně rychlému proudění vod 
severovýchodním směrem, došlo k rozsáhlému rozšíření kontaminantu až do oblasti obce 
Přední Kopanina.  Zjištěné koncentrace chlorovaných alifatických uhlovodíků sice nepřesahují 
limity vyhlášky, kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu, ale přes to je třeba 
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se tímto problémem zabývat vzhledem k možnosti rizikového vlivu na obyvatelstvo při 
využívání studní k odběru pitných vod. 

Podle provedené interpretace výsledků prací na lokalitě se vyskytují ostře prostorově 
ohraničené ohnisko kontaminace plošně malých rozměrů, kde je ovšem akumulováno 
rozhodující množství kontaminantu. Dosud provedené práce umožnily poměrně přesnou 
prostorovou lokalizaci zasažené oblasti. Další detailní doprůzkum není považován za 
nezbytný, neboť informace jsou dostačující pro charakterizaci staré zátěže. 

V tomto ohnisku výrazně převažuje vertikální směr migrace kontaminantu nad horizontální 
disperzí, ohnisko tak má velmi úzkou aureolu. Teprve po dosažení hladiny podzemních vod 
se vlivem jejich pohybu začne uplatňovat i horizontální disperze. Rychlost prostupu 
kontaminace do podzemních vod je velkou měrou blokována zpevněnými plochami nad 
ohnisky, kdy nedochází k zasakování srážkových vod a promývání horizontu. Látky se tak šíří 
pouze gravitační silou. Pokud by došlo k odstranění zpevněných ploch nebo ke stavebním 
zásahům do lokality, případně haváriím, generujícím zasakování vod do horninového 
prostředí, je možné podstatné zvýšení migrace do podloží a zvýšení intenzity kontaminace 
podzemních vod. 

V případě ropných látek a aromatických uhlovodíků je převážná část kontaminace 
akumulována nad hladinou podzemních vod a jejich migrace, vzhledem k charakteristice 
turonského kolektoru, do větších vzdáleností se nepředpokládá. V případě alifatických 
chlorovaných uhlovodíků dochází k prostupu látek přes turonskou zvodeň až do zvodně 
cenomanské a v ní k poměrně rozsáhlé disperzi, ovšem s nízkou úrovní koncentrací. Bilanční 
tok kontaminantu přes poloizolátor je pravděpodobně natolik nízký, že dochází ke značnému 
naředění ve velkém objemu cenomanských vod. 

Vzhledem k poměrně značnému stáří kontaminace téměř jistě již došlo k rozvinutí 
kontaminačního mraku a není pravděpodobné výrazné zhoršení situace pokud dojde 
k zásadním změnám využití lokality. Rizikové je především narušení zpevněných ploch, 
popřípadě vrstvy spraší při stavebních pracích, které by mohlo způsobit zvýšené promývání 
nesaturované zóny srážkovými vodami. Další rizikovou skutečností by mohla být havárie na 
kanalizaci nebo vodovodním potrubí. Situace na lokalitě, kdy převážná většina kontaminantů 
je dosud dislokována v nesaturované zóně v relativně malých ohniscích, ovšem s velmi 
vysokými koncentracemi, je velmi příznivá pro provedení časově omezeného sanačního 
zásahu zaměřeného na efektivní odstranění rizikových látek z horninového prostředí. 

Na základě uvedených závěrů doporučuje firma MEGA a.s.následující postup řešení: 
ü provést časově omezený sanační zásah metodou ventingu v ohnisku znečištění s cílem efektivního 

odstranění kontaminantů; (podle názoru firmy MEGA není potřeba stanovovat koncentrační limity a 
o ukončení sanace oparativně  rozhodnout v návaznosti na významný pokles hmotnostního toku 
odtěžovaného kontaminantu) 

ü po ukončení omezeného sanačního zásahu vyhodnotit zbytkovou kontaminaci ohniska znečištění 

Předmětná zpráva byla předložena OI ČIŽP Praha. 
Oznamovatel ve vztahu k uvedené problematice provedl jednání s dotčenými 
správními úřady, jehož výsledky jsou uvedeny v následujícím protokolu z tohoto 
jednání: 
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V současnosti  firma MEGA a.s. zpracovala prováděcí projektovou dokumentaci 
Sanace kontaminovaného horninového prostředí v areálu letiště Ruzyně - Letiště 
Ruzyně, hangár F.  
Vlastní projekt zde dále necitujeme, neboť je předmětem dalšího jednání s ČIŽP a 
může doznat dílčích změn. 
Na základě dosavadních jednání a s ohledem na posuzovanou stavbu doporučuje 
zpracovatel oznámení následující opatření: 
• oznamovatel dokončí jednání s OI ČIŽP ohledně odsouhlasení projektu sanačních prací 

• oznamovatel předloží předmětný projekt k vyjádření provozovateli Letiště Praha – Ruzyně, na 
jehož pozemcích se znečištění nachází 

• po ukončení sanačních prací zajistit zpracování analýzy rizik zbytkové kontaminace, tuto 
projednat s provozovatelem Letiště Praha – Ruzyně, a následně s ČIŽP   

• analýza rizik musí vzít v úvahu, že sanovaný prostor se otevře ovzdušným srážkám při 
zahájení stavebních prací na hangáru G 

• realizovat dodatečná opatření pokud to vyplyne z projednání rizikové analýzy 

• zahájení zemních prací souvisejících s výstavbou Hangáru G musí být podmíněno 
souhlasným stanoviskem ČIŽP k tomuto projektu, a to  i s ohledem na předpokládanou 
výstavbu Hangáru G v daném  území 
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Celkově lze vyslovit názor, že sanace lokality před zahájením zemních prací pro 
výstavbu Hangáru G představuje z hlediska celkové zátěže výrazně pozitivní aspekt 
z hlediska odstranění významného ložiska kontaminace v prostoru stavby Hangáru G.  

Výstavba 

Riziko nové kontaminace půd ve spojitosti s realizací hodnoceného záměru je malé. 
Rozsah stavebních a zemních prací není významný, doporučení pro minimalizaci 
úniku ropných látek ze stavebních strojů je formulováno v následujících doporučeních: 
• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 

škodlivých vodám, 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 

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

Provoz 

Z hlediska vlastního provozu nelze předpokládat významnou pravděpodobnost 
kontaminace půd při dodržování provozního řádu Hangáru D. 
  
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 pouze prováděno jejich 
shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po 
dobu nezbytně nutnou. 
Výstavba 

Povinnosti při nakládání s odpady stanoví  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění. 
Původce odpadů je povinen dodržovat povinnosti původců odpadů uvedené v § 16 
zákona, včetně povinnosti zařazovat odpady dle druhů a kategorií.  
Odpady lze využívat nebo odstraňovat pouze na zařízeních k tomuto účelu 
odsouhlasených  ve smyslu příslušného ustanovení zákona o odpadech. Povinností je 
zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním, přičemž materiálové využití 
má přednost před jiným využitím, v souladu s ustanovením § 11 zákona o odpadech. 
V POV stavby musí být zahrnuto, aby zhotovitel stavby vytěženou zeminu, která 
nebude využita v místě pro případnou úpravu terénu respektive materiál z demolice 
nebo jiné stavební odpady musí být uloženy dle svého charakteru na odpovídající 
úložiště – skládku inertního materiálu, skládku TKO, skládku nebezpečného odpadu 
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apod. Dále je nezbytné, aby odpady využitelné jako druhotné suroviny byly nejprve 
nabídnuty k využití. Dále bude  nezbytné respektovat při výstavbě požadavek, aby pro 
případné využití odpadů k terénním úpravám, rekultivacím či pro uložení na skládky 
kategorie S – IO jejich vodný výluh nepřekročil limitní hodnoty výluhové třídy číslo I 
(případně pro uložení na skládky S – IO výluhové třídy číslo II). Pro takového využití je 
nutné vzniklé stavební odpady granulometricky upravit  a následně homogenizovat. 
Pokud nebudou vzniklé stavební a demoliční odpady upravené výše uvedeným 
způsobem (kdy je pouze možné prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu 
respektive sušině), potom je lze pouze ukládat jako odpad (bez možnosti jeho 
hodnocení na základě vyluhovatelnosti) na skládky kategorie S – OO, v případě že 
bude prokázáno znečištění stavebního odpadu nebezpečnými složkami na skládky 
kategorie S – NO.  
Z hlediska problematiky odpadů lze doporučit respektování následujících doporučení:  
• z hlediska nakládání se stavebními a demoličními odpady bude postupováno v souladu 

s platnou legislativou v odpadovém hospodářství 

• v rámci přípravy pozemku bude veden o výkopové zemině a stavební suti deník jehož 
součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující vyluhovatelnost 
vytěžené zeminy respektive stavební suti; o způsobu využití výkopové zeminy nebo stavební 
suti  bude rozhodnuto a až na základě provedených rozborů vzorků zemin a stavební suti 

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

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

Provoz  

S posuzovaným záměrem není očekávána žádná změna jak v kvantitativní, tak 
kvalitativní struktuře vznikajících odpadů, jakož ani ve způsobu jejich odstraňování 
tak, jak jsou uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení.. 
 

D.1.2.5. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
Vlivy na floru 

Záměr je realizován na plochách uvnitř areálu letiště, které nejsou z hlediska 
floristického významné. Z uvedené skutečnosti lze tudíž vyslovit závěr, že vlivy na 
floru v rámci posuzovaného záměru nenastávají.  
Vlivy na faunu 

Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných 
druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor; jde vesměs o dotčení  
antropogenně podmíněných stanovišť.   
Jinak nejsou ani vlastní výstavbou ohroženy další populace jiných druhů živočichů, 
s ohledem na lokalizaci záměru. 
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Vlivy vlastní výstavby na populace živočišných druhů je tedy možno pokládat za málo 
významné až nevýznamné. 

Vlivy na  ekosystémy 

Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru a jeho lokalizaci lze vyslovit závěr, že 
tento vliv nenastává. 

Vlivy na prvky NATURA 

Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru a jeho lokalizaci lze vyslovit závěr, že 
tento vliv nenastává. 

Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les 

Posuzovaný záměr ve své podstatě nevyvolává potřebu kácení stromů. Problematika 
kácení dřevin rostoucích mimo les souvisí s přípravou území pro stavbu paralelní 
dráhy RWY 06R/24L. Protože však výstavba Hangáru G oznamovatele ČSA a.s. bude 
předcházet stavbě  paralelní dráhy RWY 06R/24L, je uveden rozsah kácení týkající se 
prostoru výstavby Hangáru G. 
V prostoru pro výstavbu se nachází dle zaměření cca 55 - 57 ks vzrostlých solitérních 
stromů, východně od hangáru F jsou stromy s podrostem keřů. Jedná se o listnaté i 
jehličnaté dřeviny, při komunikaci jsou také stromy ovocné (4 slivoně). Z listnáčů jsou 
zastoupeny javory babyky, javory mléče a břízy, z jehličnanů smrk, jedlovec a 
borovice. 
Po dobu výstavby budou k zachování určené dřeviny po obvodu stavby účinně 
chráněny ve smyslu ČSN DIN 18 920, Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (83 9061), a po dokončení 
stavby budou odborně ošetřeny renomovanou zahradnickou firmou. 
Pro stavbu lze přesto formulovat následující doporučení: 
• v rámci další projektové přípravy bude provedena přesná inventarizace prvků dřevin 

rostoucích mimo les určená ke kácení včetně jejich ocenění dle předepsané metodiky 

• minimalizovaný odůvodněný rozsah kácení dřevin realizovat výhradně v období vegetačního 
klidu, rozsah kácení stanovit na základě konkrétního zaměření těchto prvků dřevin a přímého 
jednání a šetření s příslušným orgánem ochrany přírody 

• po dobu výstavby budou k zachování určené dřeviny po obvodu stavby účinně chráněny ve 
smyslu ČSN DIN 18 920, Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech (83 9061), a po dokončení stavby, před započetím prací 
nových sadovnických úprav budou odborně ošetřeny renomovanou zahradnickou firmou 

Určitým kompenzačním opatřením za kácenou zeleň je projekt sadových uprav (SO – 
17). Z uvedeného projektu vyplývají následující skutečnosti: 
Pokryv tvořený humózní vrstvou bude v rámci přípravy území sejmut, uložen na 
deponii v blízkosti staveniště a následně použit ke zpětnému ohumusování. 
Na řešené ploše budou po obvodu budovy založeny ve vazbě na bezpečnost dle 
stavu buď trávníky a záhony, které budou z důvodu co nejjednodušší údržby celistvě 
osázeny keři. 
V části plochy, kde dochází k likvidaci zpevněných ploch stávajících, je třeba vybrat 
veškeré konstrukční vrstvy až na rostlý terén, podloží rozrušit a navézt ornici či 
podorniční vrstvy. 
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Po dokončení stavby, uložení sítí a dokončení komunikací bude plocha urovnána a 
terén upraven na minus 30 cm. V rámci objektu SO 17 Sadovnické úpravy pak bude 
plocha ohumusována, ornice doplněna na minimálně 30 cm vrstvu. Dovoz ornice bude 
z deponie, kterou zajistí zhotovitel díla mimo prostory letiště, ve vzdálenosti cca do 
2km. 
V rámci řešeného objektu hangáru G, ve vazbě na úpravy okolních objektů (Vrátnice 
u hangáru „F“, hotelu Tranzit a budovy Travel Service, budou realizovány nové 
Sadovnické úpravy, a náhradní výsadby za pokácenou zeleň. 
Rozsah sadovnických úprav je limitován vedením inženýrských sítí, bezpečnostními 
hledisky, ale i plánovanou budoucí výstavbou. 
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, tvořeného zde 
vzhledem k malým plochám celistvými souvislými plochami výsadeb keřů, převážně 
nízkých či náhrad trávníků a minimálně vyšších v keřových záhonech, stromy se ve 
vlastní ploše okolo hangáru G pravděpodobně neuplatní. 
Po ukončení stavebních prací, odstranění stavebních zbytků a zpětném ohumusování, 
v tl. min. 30 cm bude v rámci vlastních sadovnických úprav realizováno chemické 
odplevelení, obdělání ploch, založení záhonů a výsadba rostlin. Kde je to možném, 
vzhledem k inženýrským sítím, provozním podmínkám a bezpečnostním hlediskům 
budou vysázeny vyšší keře, případně i stromy. 
Všechny okrajové plochy narušené případnou výstavbou zpevněných ploch 
i pokládáním nových inženýrských sítí či komunikací budou uvedeny do původního 
stavu. 
Nově vysazované dřeviny musí být zvoleny citlivě, výběr dřevin je třeba podřídit 
biogeografické diferenciaci Generelu hl. m. Prahy, ovlivněn je přírodními podmínkami, 
Rajonizací společenstev okrasných rostlin a samozřejmě funkcí, kterou má nově 
navržená zeleň zastávat.  
Funkce zeleně je v předletištní ploše převážně opticko a hygienicko - izolační 
a estetická, s ohledem na bezpečnostní požadavky - zejména vzdálenosti výsadeb od 
oplocení, výšková omezení ale také sortimentální omezení. 
Rostlinný materiál bude užit převážně kontejnerovaný – v nádobách, nebo se zemním 
balem. Keřové výsadby budou realizovány zahuštěně, v množství 2 - 9 -16 (25) kusů 
na m2, dle velikosti rostlin. Tato forma výsadeb je v daných podmínkách vhodná, 
neboť tak dojde k rychlému zapojení výsadeb, vytvoření mikroklimatu a tím zdárnému 
vývinu dřevin a jejich brzké působnosti. 
Celá plocha bude přihnojena umělým hnojivem, do jamek při výsadbě bude přidáno 
tabletové hnojivo. Vysázené plochy záhonů budou mulčovány, tj. nastlány drcenou 
borkou v tl. 8 – 10 cm. 
Předpokladem zdárného vývinu dřevin je okamžité převzetí realizovaných 
sadovnických ploch do údržby. Dřeviny je třeba udržovat do doby zapojení výsadeb v 
bezplevelném stavu, čemuž velmi napomůže mulčování. Pro trávníky je důležitá 
zálivka, časté sekání ploch a následné přihnojování. 
Pro závlahu založených ploch je třeba dořešit vývody pro možnost napojení hadic či 
závlahového systému, jinak bude nutné ji realizovat pomocí cisteren. 
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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, 
Rajonizací společenstev okrasných rostlin a samozřejmě funkcí, kterou má nově 
navržená zeleň zastávat. Plně vychází z biogeografické diferenciace Generelu zeleně 
hl. m. Prahy. 
Stromové patro se v řešené ploše neuplatní, pokud bude možné nějaký strom umístit 
budou užity javory (Acer campestre, Acer platanoides, případně na letišti osvědčený 
Acer saccharinum). 
Pro keřové výsadby jsou navrženy: 
Vyšší keře:  
Acer ginnala, Berberis thunbergii, Berberis.th. ‘Atropurpurea‘, Cornus, Cotoneaster, 
Forsythia x intermedia, Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’, Juniperus v druzích, Mahonia 
aquifolium, 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 (2 – 4 ks/ m2)  -   Předpokládaná plocha cca 35 % záhonů 
Nízké keře 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 (25)ks/ m2) - Předpokládaná plocha cca 65 % záhonů 
Celkově však s ohledem na rozsah sadových úprav z hlediska celého areálu letiště je 
možné vliv související s kácením zeleně označit za významný, realizovanými 
v sadovými úpravami jen částečně kompenzovatelný. 
V rámci další projektové přípravy je proto doporučeno respektování následujícího 
opatření: 
• součástí další projektové přípravy bude projekt sadových úprav respektující bezpečnostní 

parametry pro provoz paralelní dráhy, který  bude již v úvodní fázi konzultován s příslušným 
orgánem ochrany přírody 

Vlivy na prvky ÚSES 

Posuzovaný záměr se přímo nedotýká žádného stávajícího ani navrhovaného  
skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny 
zájmového území. Nejbližší prvky se nachází v dostatečné vzdálenosti a nebudou 
výstavbou ani provozem ovlivněny. Jedná se o nulový vliv.          

Vlivy na krajinu a estetické parametry území 
Oznamovatelem navrhovaná aktivní varianta záměru znamená určitou změnu 
stávajících estetických parametrů  zájmového území.  
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Pro posouzení vlivu stavby navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické 
parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících 
faktorů krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika 
pohledů: 
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 prostoru (i přes něj) neprojevuje v porovnání 
s původním stavem, nemůže být tedy ovlivněna oslabením jejich estetického 
působení jako součásti vizuálně vnímatelného krajinného prostoru. Tuto součást 
hodnocení není tedy nutno uvažovat. 

2.  Poloha významných krajinných prvků „ze zákona“ se taktéž v přímém kontaktu se 
záměrem nenachází. 

3.  Kulturní dominanty krajiny nejsou záměrem pohledově ovlivněny 
4.  Harmonické měřítko v krajině – rozměry a celková plocha objektů letiště v jeho 

konečné podobě jsou objekty středního měřítka, s nevýrazně patrným hmotovým  
měřítkem. V rámci krajinného rázu místa  neznamená posuzovaný záměr 
prohloubení hmotového působení dnešních objektů letiště, poněvadž jde o 
výstavbu mezi stávajícími objekty nacházejícími se v prostoru letiště 

5.  Harmonické vztahy v krajině - vazba na to, zda: 
Ø je v území vytvářena nová charakteristika území (ano, jedná se o stavbu nového 

objektu většinově na místě stávajícího povrchového parkoviště)  
Ø mění se v zásadě  určující negativní krajinná složka – stavbou objektu se mění. Jde 

tedy o určitou změnu určující negativní krajinné složky.  
Ø realizace znamená s ohledem na místo výstavby vytvoření dalšího objektu, který však 

z hlediska své lokalizace neznamená výraznější   narušování  vizuálních vjemů 
Ø Dálkové pohledy v zásadě s ohledem na charakter záměru neprojeví, protože se jedná 

o stavbu mezi  již existujícími objekty letiště  
 

Z uvedených skutečností je patrné, že nový objekt Hangáru G  nepochybě znamená 
stavbu nového hmotově významného objektu, který však z hlediska svého situování 
uprostřed komplexu jiných objektů tvořících areál letiště Praha Ruzyně nebude 
znamenat ovlivnění krajinného rázu respektive estetických parametrů území. 
 
 

D.1.2.6. Vlivy na architektonické a historické památky 
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky při 
respektování doporučení uvedených v předcházejících částech předkládaného 
oznámení.   
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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 změnou územního plánu  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 imisní 
situaci a vlivů na vodu.  
Jsou popsány základní aspekty související s kvalitativním a kvantitativním ovlivněním 
jakosti vod v souvislosti s provozem Hangáru G a pro další projektovou přípravu 
formulována odpovídající doporučení. 
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu na ovzduší z rozptylové studie 
vyplývá, že u objektů nejbližší obytné zástavby nedojde k takové změně imisní zátěže 
v porovnání se stávajícím stavem, která by znamenala překračování hygienických 
limitů, respektive která by znamenala významnější změnu z hlediska hodnocení 
zdravotních rizik.  
Záměr nepředstavuje zábor ZPF respektive PUPFL. 
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou 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 

Vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje.  
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 

V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné 
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby: 

• veškeré objekty, kde bude docházet k manipulaci se závadnými látkami, budou zajištěny 
způsobem, aby nedošlo k úniku látek nebezpečných vodám a ke znečištění povrchových a 
podzemních vod  

• v rámci provozu předčistících zařízení bude nezbytné příslušnému vodoprávnímu úřadu 
doložit způsob odstraňování kalů a olejů z chemické a deemulgační ČOV 

• v rámci další projektové přípravy zpracovat, projednat a do kolaudace schválit provozní řád 
všech zařízení na čištění vod souvisejících s posuzovaným záměrem 

• do zahájení zkušebního provozu aktualizovat plán havarijních opatření pro případ úniku 
látek škodlivých vodám 

• v rámci další projektové přípravy důsledně zajistit oddělení odpadních vod z části letištní 
plochy vyhrazené pro venkovní mytí letadel a doložit odvádění srážkových vod z této plochy 
v období dešťů  

• v rámci další projektové přípravy záměru doložit předpokládanou bilanci vznikající kalové 
vody z kalolisu 

• v rámci další projektové přípravy upřesnit a zdůvodnit celkový objem produkovaných 
průmyslových odpadních vod a obsah znečišťujících látek po předčištění v ČOV ALFA 
CLASSIC 

• odmašťovací prostředky na bázi chlorovaných uhlovodíků používat pouze v uzavřeném 
okruhu mycích stolů. Odděleně provádět odmašťovaní pomocí organických rozpouštědel 
v typových mycích zařízeních a stolech s recirkulací účinných roztoků v uzavřených sudech, 
jejichž regeneraci provádí výměnným způsobem dodavatel zařízení 

• způsob vypouštění předčištěných průmyslových odpadních vod z provozu Hangáru G musí 
být již v rámci územního řízení konzultován vzhledem k předpokládanému objemu a složení 
těchto vznikajících vod správcem kanalizace, tedy Letištěm Praha s.p., a to včetně způsobu 
zjištění kvality této předčištěné vody před jejím vypuštěním do kanalizace (například 
vybudováním záchytné jímky před vypuštěním do kanalizace) 

• v rámci další projektové přípravy doložit garantované hodnoty znečištění produkovaného 
v průmyslových odpadních vodách Hangáru G na výstupech z ČOV Alfa Classic 2/2 a Alfa 
Classic 5/0, které budou splňovat požadavky kanalizačního řadu odvádějícího vody na 
ČOV+ČKV JIH 

• všechny vznikající odpadní vody  v rámci provozu Hangáru G musí splňovat parametry 
Kanalizačního řádu Letiště Praha a.s., v případě, že bude požadováno zařazení 
předčištěných odpadních vod do průmyslových odpadních vod I.kategorie, zohlednit 
veškeré průmyslové odpadní vody I.kategorie vypouštěné v areálu JIH do kanalizace, neboť 
vzhledem k nízké vodnosti recipientu je nutno usilovat o minimalizaci vstupního znečištění 
na ČKV+ČOV JIH 

• podmínkou uvedení Hangáru G do zkušebního provozu  je zahájení provozu rekonstruované 
ČOV + ČKV JIH při respektování všech podmínek, které vyplynou z procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí rekonstruované ČOV+ČKV JIH  

• oznamovatel záměru stavby a provozu Hangáru G musí vstoupit do jednání 
s provozovatelem ČOV + ČKV JIH za účelem koordinace postupu prací na rozšíření 
ČKV+ČOV JIH v takovém časovém horizontu, aby korespondoval s předpokládaným 
uvedením Hangáru G do provozu 
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• oznamovatel dokončí jednání s OI ČIŽP ohledně odsouhlasení projektu sanačních prací 

• oznamovatel předloží předmětný projekt k vyjádření provozovateli Letiště Praha – Ruzyně, 
na jehož pozemcích se znečištění nachází 

• po ukončení sanačních prací zajistit zpracování analýzy rizik zbytkové kontaminace, tuto 
projednat s provozovatelem Letiště Praha – Ruzyně, a následně s ČIŽP   

• analýza rizik musí vzít v úvahu, že sanovaný prostor se otevře ovzdušným srážkám při 
zahájení stavebních prací na hangáru G 

• realizovat dodatečná opatření pokud to vyplyne z projednání rizikové analýzy 

• zahájení zemních prací souvisejících s výstavbou Hangáru G musí být podmíněno 
souhlasným stanoviskem ČIŽP k tomuto projektu, a to  i s ohledem na předpokládanou 
výstavbu Hangáru G v daném  území 

• v rámci další projektové přípravy bude provedena přesná inventarizace prvků dřevin 
rostoucích mimo les určená ke kácení včetně jejich ocenění dle předepsané metodiky 

• v rámci další projektové přípravy bude doložena příslušným certifikátem akreditované 
laboratoře požadovaná akustická kvalita – neprůzvučnost Rw otvorových výplní (okna, 
dveře, vrata) u chráněných prostorů i u zdrojů hluku (především strojovna DA a chlazení) ; 
certifikát se musí týkat prvků jako celku (např. u okenní konstrukce nestačí doložit certifikát 
samotného izolačního dvojskla) 

• v dalším stupni projektové dokumentace bude, na základě zpřesněných vstupních údajů, 
zpracováno nové posouzení hlukových poměrů posuzovaného objektu;  venkovní 
ekvivalentní hladinu hluku vyvolanou leteckým provozem ověřit přímým měřením 

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

• součástí další projektové přípravy bude projekt sadových úprav respektující bezpečnostní 
parametry pro provoz paralelní dráhy, který  bude již v úvodní fázi konzultován s příslušným 
orgánem ochrany přírody 

• minimalizovaný odůvodněný rozsah kácení dřevin realizovat výhradně v období vegetačního 
klidu, rozsah kácení stanovit na základě konkrétního zaměření těchto prvků dřevin a 
přímého jednání a šetření s příslušným orgánem ochrany přírody 

• po dobu výstavby budou k zachování určené dřeviny po obvodu stavby účinně chráněny ve 
smyslu ČSN DIN 18 920, Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech (83 9061), a po dokončení stavby, před započetím prací 
nových sadovnických úprav budou odborně ošetřeny renomovanou zahradnickou firmou 

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude postupováno v souladu 
s Havarijním plánem letiště Praha – Ruzyně, s kterým musí být dodavatel prokazatelně 
seznámen; kontaminovaná zemina bude neprodleně odstraněna a odvezena mimo 
vodohospodářsky významné území a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 
minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací 
bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• 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 - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před  zahájením prací v těchto 
územích 

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

• z hlediska nakládání se stavebními a demoličními odpady bude postupováno v souladu 
s platnou legislativou v odpadovém hospodářství 
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• v rámci přípravy pozemku bude veden o výkopové zemině a stavební suti deník jehož 
součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující vyluhovatelnost 
vytěžené zeminy respektive stavební suti; o způsobu využití výkopové zeminy nebo stavební 
suti  bude rozhodnuto a až na základě provedených rozborů vzorků zemin a stavební suti 

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

• investor stavby bude požadovat v rámci zařízení staveniště vytvoření podmínek pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 
zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se 
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout 
k využití 
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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 znečišťování bylo 
provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze 2003.  

Seznam použité literatury a podkladů 
1) Hangár G, letiště Praha – Ruzyně, dokumentace pro územní řízení, NIKODEM & 
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při zpracování oznámení 
Prognostické metody použité v oblasti emisí a imisí 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. 
Za nezbytné je však požadovat realizaci doporučení, která vzešla ze zpracování 
předkládaného oznámení a která jsou souhrnně prezentována v kapitole D.IV.   
 

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
Předložený záměr je navržen jednovariantně.  To znamená, že je posouzena velikost 
a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem  uvažována a jíž je 
podřizováno projektové řešení záměru.  

 
 
 

 

F. ZÁVĚR 

V rámci předloženého oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb. ve 
znění zákona č. 93/2004 Sb. 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 Hangáru G by v dané lokalitě mohl být realizovatelný při respektování 
podmínek doporučených předkládaným oznámením.  
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
Koncepce urbanistického řešení výstavby Hangáru G vychází ze zpracované aktualizace 
Výhledové studie letiště Praha Ruzyně  a Studie hangárové zóny letiště Ruzyně 
vypracovaných v roce 2003. 

Navrhovaný Hangár G je situován v areálu Sever, v zóně údržby letadel. Jedná se o prostor, v 
němž bude postupně realizována výstavba hangárových objektů a zařízení, v souladu růstu 
provozně technických požadavků na údržbu letadel. 

Výstavba Hangáru G umožní rozšíření opravárenských kapacit ČSA, které navazuje na 
obnovu leteckého parku a zavedení oprav nové generace letadel pro dálkové lety a záměr 
nabízet leteckou údržbu ostatním leteckým společnostem. V Hangáru G bude prováděna 
plánovaná linková údržba a inspekce letadel.  

Hangár bude v provozu 24 hodin denně, hlavní údržbářské práce a aktivity budou 
z provozních důvodů probíhat ve večerních a nočních hodinách, protože letadla nejsou 
v provozu na linkových spojích během noci.  

Situace záměru je patrná z následujícího obrázku: 

  
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry vyžadující 
zjišťovací řízení), bod 4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 
000 m2 výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací 
lavice motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel;  
výroba železničních zařízení; tváření výbuchem, kde státní správu v oblasti posuzování vlivů 
na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Magistrát hlavního města Prahy.   
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Posuzovaný záměr je členěn na následující stavební objekty a provozní soubory: 
 SO 01  Příprava území (přeložky, kácení zeleně, demolice inž.sítí - i MHD) 
 SO 02 Hangár G 
 SO 03 Letištní pohybové plochy 
 SO 04 Komunikace a chodníky včetně zastávky MHD 
 SO 05  Zastřešení mezi hangárem F a G  včetně spojovacího mostu 
 SO 06 Kolektor 
 SO 07  Kabelovody 
 SO 08 Vodovod, nádrž pro sprinklery 
 SO 09  Kanalizace dešťová 
 SO 10 Kanalizace splašková 
 SO 11  Přípojka plynu, včetně regulace 
 SO 12 Přípojka VN 
 SO 13 Veřejné osvětlení 
 SO 14 Osvětlení stojánky před hangárem G 
 SO 15  SZZ 
 SO 16 Sdělovací rozvody (vrátnice, telefony, EPS, EZS) 
 SO 17 Terénní a sadové úpravy 
 PS 01 Technologie údržby  
 PS 02 Trafostanice 
 PS 03 Náhradní zdroj (baterie + agregát) 
 PS 04 Odpadové hospodářství 
 PS 05 Instalační šachty 
 PS 06 SHZ - stabilní hasicí zařízení 

které jsou podrobněji specifikovány v dokumentaci pro územní řízení a pro potřeby oznámení 
EIA i v příslušné kapitole tohoto oznámení.  

Dle podkladů oznamovatele budou v rámci údržby a oprav letadel probíhat následující 
operace: 

Činnost 
Činnosti v hangárové hale 

Použité technologie - proces 
  

mytí podvozkové šachty 
doplnění provozních látek 

Prohlídky a kontroly 

čištění  
odmašťování 
aplikace pryskyřic, lepidla nebo výplňové hmoty 

Opravy kompozitových částí letadel 

aplikace mycího prostředku nástřikem 
splachování vodou 
ruční domývání silně znečištěných částí 

Mytí letadel 

čištění 
odmašťování 
aplikace tmelů 

Tmelení 

čištění  
odmašťování Lepení 
aplikace lepidel 
chemické odstraňování nátěru 
chemické dočištění a odmaštění povrchu 
aplikace základního nátěru 

Opravy nátěrů 

aplikace vrchního nátěru 
odsávání výparů LPH Práce na palivovém systému 
odsávání paliva 

Spouštění APU spalování LPH 
Činnosti v dílenském zázemí  

mytí tlakovou vodou (WAP) 
aplikace mycího prostředku nástřikem 
ruční mytí 
splachování vodou Mytí dílů 

  mytí a čištění chemickými prostředky 
Mytí a nástřik lopatek motoru v boxu nástřik lopatek 

Dle dokumentace pro územní řízení jsou v rámci posuzovaného záměru řešeny následující 
provozní soubory: 
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ü PS 01  Technologie údržby  
ü PS 02  Trafostanice 
ü PS 03  Náhradní zdroj (baterie + agregát) 
ü PS 04  Odpadové hospodářství 
ü PS 05   Instalační šachty 
ü PS 06   SHZ - stabilní hasicí zařízení 

Tyto provozní soubory jsou dále v rozsah potřebném pro předkládané oznámení popsány 
v příslušné pasáži předkládaného oznámení. 

Z hlediska vlivů na ovzduší představuje záměr nové energetické a technologické zdroje 
znečištění ovzduší. Očekávané emise produkované těmito zdroji jsou vyhodnoceny 
v rozptylové studii, která je samostatnou přílohou 5 předkládaného oznámení. 

Z výsledků výpočtů vyplývá, že příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin, souvisejících 
s provozem Hangáru G lze označit za malé a málo významné a neměly by výrazněji změnit 
imisní pozadí v zájmovém území. Varianta 3, kterou dle zadaných vstupů lze specifikovat za 
nejhorší stav v roce 2010 při předpokládaném počtu odbavených cestujících, vnáší do území 
příspěvky, které se významněji projevují v nejbližším okolí letiště. S ohledem na stávající 
pozadí nelze předpokládat výraznější změnu pro rok 2010 a tudíž lze vyslovit závěr, že by ve 
výhledovém stavu nemělo docházet k výraznější změně imisní zátěže ve sledovaných 
škodlivinách. 

Srážkové vody budou odváděny stávajícím způsobem dešťovou kanalizací na ČOV + ČKV 
JIH. Kvantitativní jakož i kvalitativní nárůst vznikajících odpadních vod v souvislosti 
s provozem Hangáru G je zohledněn v prováděném a připravovaném rozšíření ČKV+ČOV 
JIH. Tato problematika je komentována v příslušné části předkládaného oznámení, ve vztahu 
k charakteru produkovaných bod ošetřena řadou doporučení do další projektové přípravy.  

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 

Záměr je realizován na plochách mimo kategorii ZPF respektive PUPFL. Jedná se o nulový 
vliv. 

Riziko nové kontaminace půd ve spojitosti s realizací hodnoceného záměru je malé. Rozsah 
stavebních a zemních prací není významný, doporučení pro minimalizaci úniku ropných látek 
ze stavebních strojů bylo formulováno v předcházející části předkládaného oznámení. 
Významnější skutečností je stavební příprava pozemku, a to díky zjištěné kontaminaci lokality, 
která je podrobněji dokladována v příslušné kapitole oznámení a v samostatné příloze 4 
předkládaného oznámení, a to včetně příslušných doporučení týkajících se uvedeného 
aspektu.  

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

Záměr je realizován většinově na plochách bez souvislé vegetace uvnitř areálu letiště. 
Z uvedené skutečnosti lze vyslovit závěr, že vlivy na floru v rámci posuzovaného záměru 
nenastávají. Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně 
vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor; jde vesměs o dotčení  
antropogenně podmíněných stanovišť. Jinak nejsou vlastní výstavbou ohroženy další 
populace jiných druhů živočichů, s ohledem na lokalizaci záměru. Vlivy vlastní výstavby na 
populace živočišných druhů je tedy možno pokládat za málo významné až nevýznamné. 

Posuzovaný záměr vyvolává potřebu kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. 

Posuzovaný záměr se přímo nedotýká žádného stávajícího ani navrhovaného  skladebného 
prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území. 
Nejbližší prvky se nachází v dostatečné vzdálenosti a nebudou výstavbou ani provozem 
ovlivněny. Jedná se o nulový vliv.        

Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.   
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