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Přehled samostatných příloh dokumentace EIA 

 Příloha č. 1 – Akustická studie 

• Hluk ze stavební činnosti 

• Hluk z provozu záměru – doprava, stacionární zdroje 

• Hluk z leteckého provozu, návrh ochranného hlukového pásma 

Příloha č. 2 – Rozptylová studie 

• Rozptylová studie  – fáze výstavby 

• Rozptylová studie – fáze provozu 

Příloha č. 3 – Hodnocení zdravotních rizik 

Příloha č. 4 – Technické posouzení odklonění osy RWY 06/24 o 10° doprava  

Příloha č. 5 – Biologický průzkum 

Příloha č. 6 – Hydrogeologická studie vlivů záměru na vody 

 

 



LETIŠTĚ BENEŠOV – ÚPRAVY LETIŠTNÍCH PLOCH A VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ BUDOVY 

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

EKOLA group, spol. s r. o.  4 

Přehled nejdůležitějších používaných zkratek  

a. s.  Akciová společnost 

ARO  Ohlašovna letových provozních služeb 

AFIS  Letová informační služba 

 AIM  Automatizovaný imisní monitoring 

AIP CR  Letecká informační příručka ČR 

ARR  Přistání 

ASDA  Použitelná délka přerušeného vzletu – TORA + dojezdová dráha 

 BC  Biocentrum 

 BPEJ  Bonitované půdně ekologické jednotky 

BSK  Biologická spotřeba kyslíku 

CO  Oxid uhelnatý 

ČHMÚ  Český hydrometeoro1ogický ústav 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČSN  Česká státní norma 

DEP  Vzlet 

EIA Proces posouzení vlivů na životní prostředí  

EO Ekvivalentní obyvatel 

ha Hektar 

HPJ  Hlavní půdní jednotky 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

CHSK  Chemická spotřeba kyslíku 

IFR  Pravidla pro let podle přístrojů 

k. ú.  Katastrální území 

KN  Katastr nemovitostí 

KZ 060°/240° Azimuty osy dráhy 

LA  Hladina  akustického tlaku A 

LAeq  Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

LDA Délka RWY, která je vyhlášena za použitelnou a vhodnou pro dosednutí a dojezd 
přistávajícího letadla 

LKBE  Kódové označení letiště Benešov 

LK P4 Označení zakázaného, omezeného nebo nebezpečného prostoru pro lety ve 
vzdušném prostoru ČR 

LK R73 viz LK P4 

LK R5  viz LK P4 

LK R18 viz LK P4 

LPH  Letecké pohonné hmoty 
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MZ  Ministerstvo zdravotnictví 

MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NEL  Nepolární extrahovatelné látky 

NL  Nerozpustné látky 

NRBK  Nadregionální biokoridor 

NO2  Oxid dusičitý 

O  Odpady kategorie ostatní 

OA  Osobní automobily 

PAS   Počáteční akustická situace 

PAU  Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PHO  Pásmo hygienické ochrany 

POV  Plán organizace výstavby 

PS  Parkovací stání 

PUPFL  Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

RBC  Regionální biocentrum 

RL   Ropné látky 

RWY  Vzletová a přistávací dráha 

Sb.   Sbírka 

SO   Silně ohrožený druh 

SO2  Oxid siřičitý 

SZÚ  Státní zdravotnický ústav 

TNA  Těžké nákladní automobily 

TWY  Pohybové plochy 

TORA  Délka RWY, která je vyhlášena za použitelnou a vhodnou pro rozjezd letadla při 
vzletu 

TODA  Použitelná délka vzletu – TORA + předpolí 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

VFR  Pravidla pro let za viditelnosti 

VPD  Vzletová a přistávací dráha 

VKP  Významný krajinný prvek 

WHO  Světová zdravotnická organizace 

ZPF  Zemědělský půdní fond 

ŽP   Životní prostředí 
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ÚVOD 

Dokumentace se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být 
způsobeny rozšířením stávajícího záměru Letiště Benešov (k. ú. Nesvačily, k. ú.Bystřice u Benešova,  
k. ú. Jírovice), a to jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu.  

Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění do kategorie II, 
pod pořadové číslo 9. 5 – „Letiště se vzletovou a přistávací dráhou do 2 100 m“. 

Historie posuzování záměru 

Zpracování předkládané dokumentace předcházelo zpracování a následně podání oznámení  
o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. „Letiště Benešov, úpravy 
letištních ploch a výstavba odbavovací budovy“ (RNDr. Tomáš Bajer, CSc., ECO-ENVI-CONSULT, 
únor 2004), které bylo předloženo na Krajský úřad Středočeského kraje v březnu 2004.  

Ze závěrů zjišťovacího řízení (viz příloha H) a z jednotlivých připomínek dotčených orgánů státní 
správy vyplynuly ty aspekty životního prostředí a problémové oblasti, na které je v předkládané 
dokumentaci kladen zvýšený důraz (viz následující přehled). 

• Zpřesnění akustické studie  

• Variantní posouzení navržené dráhy RWY 06R/24 L s odkloněnou osou o 10 - 15° doprava 

• Návrh monitoringu zasaženého obyvatelstva 

• Návrh ochranného hlukového pásma 

• Podrobné vyhodnocení vlivu záměru na povrchové a podzemní vody 

• Doplnění přírodovědného průzkumu o jarní a letní aspekt 

Variantní posouzení RWY 06R/24L 

Ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynul požadavek na posouzení možného odklonění dráhy RWY 
06R/24L o 10 - 15° doprava tak, aby došlo k oddálení její dráhy od obce Nesvačily. 

Na základě tohoto požadavku byla firmou Nikodem a partner, spol. s r.o. (Ing. Vladimír Roith, 
červenec 2008) vypracována odborná studie „Technické posouzení odklonění osy RWY 06/24 o 10° 
doprava“, z jejíchž závěrů vyplývá, že v případě prodloužení a zpevnění RWY 06/24 je její pootočení 
možné, a to o cca 10o.  

Otočení o větší úhel by sice přineslo větší odklon prodloužené osy dráhy od zástavby v obci 
Nesvačily, ale na druhou stranu by došlo k výraznějšímu záboru pozemků mimo stávající hranice letiště, 
dále k výraznému nárůstu zemních prací a na východní straně by se pak prodloužená osa dráhy dostala 
nad obec Mokrá Lhota.  

Při pootočení osy RWY o 10o vpravo se její označení změní na 07/25.  

Záměr je z hlediska umístění prodloužené dráhy RWY 06R/24L a s ním souvisejícího leteckého 
provozu posuzován ve dvou základních variantách: 

Varianta 1 - Zpevněná dráha RWY 06R/24L v umístění shodném s oznámením EIA 

Varianta 2 - Zpevněná dráha RWY 06R/24L s odkloněním její osy oproti oznámení EIA o 10º 
vpravo (RWY 07/25)  
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Vstupní data 

Jak oznámení záměru, tak předkládaná dokumentace fakticky vycházejí z Dokumentace pro 
územní řízení (NIKODEM A PARTNER, spol. s r. o., Techniserv, spol. s r. o., listopad 2003), ze které 
byly čerpány veškeré technické údaje týkající se posuzovaného záměru. 

Netýká se to pouze kapacitních údajů leteckého provozu, neboť od zpracování Dokumentace pro 
územní řízení uběhlo již pět let a stávající i výhledové intenzity na letišti Benešov doznaly změn. Rovněž 
mezi Dokumentací pro územní řízení a oznámením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. byla diskrepance 
v zastoupení jednotlivých typů letadel ve výhledovém stavu letiště Benešov. Revize údajů stávajícího  
i výhledového leteckém provozu byla v roce 2008 provedena ředitelem Letiště Benešov, panem Fatkou. 
Z těchto revidovaných údajů vycházejí veškeré odborné studie tvořící nedílnou součást této dokumentace. 

Na základě předložené dokumentace EIA a následného stanoviska k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí § 10 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění bude zpracována nová 
Dokumentace pro územní řízení, která bude s danými dokumenty v souladu.  

Obecná charakteristika letiště Benešov 

Letiště Benešov je z hlediska počtu pohybů druhým největším letištěm v České republice, hned za 
letištěm Ruzyně. Ve stávajícím stavu je využíváno nejvíce pro letecký výcvik. 

Provozovatelem letiště je město Bystřice prostřednictvím Letiště Benešov p. o. Uživateli letiště 
na letišti trvale dislokovanými jsou Aeroklub Benešov o. s., Aeroklub Bystřice o. s., Aeroklub Nesvačily 
o. s., Bemoair s. r. o., F – Air s. r. o., LSK F-Air o. s., GAC o. s. Zázemí letiště je stále rozšiřováno, 
poskytuje dostatek hangárových míst, zajištění zásobování PHM i restaurační a ubytovací služby. 

V letištní síti ČR je LKBE vedeno jako veřejné vnitrostátní/neveřejné mezinárodní letiště s vnější 
hranicí, v současné době s provozem VFR a pouze v denní době. Charakterem leteckého provozu 
(současného i výhledového) odpovídá letiště BENEŠOV regionálnímu letišti s provozem převážně letadel 
všeobecného letectví a ultralehkých letadel (ULL).  

Předmětem záměru je rozšíření stávajícího letiště Benešov tak, aby bylo letiště schopné 
uspokojovat prioritně potřeby sportovního provozu a provozu tuzemských i zahraničních letadel 
všeobecného letectví. Umožnit by mělo i nepravidelnou přepravu cestujících vykonávanou letouny se 
vzletovou hmotností do max. 10.000 kg. Nově budou zařazena i proudová letadla.  

Ze stavebně – technického hlediska se jedná především výstavbu nových pohybových ploch 
letiště, doplnění technického vybavení pro provoz letiště, výstavbu odbavovací budovy a napojení areálu 
letiště na sítě a komunikace.  

Při zpracování dokumentace bylo spolupracováno s projektanty, orgány státní správy a zástupci 
dotčených obcí. Dokumentace je přehledným shrnutím zpracovaným na základě průzkumů, podkladů  
a jednotlivých podrobných expertních posouzení.  

Faktorům, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska negativních dopadů záměru na okolí, byla 
věnována detailní pozornost v samostatných přílohách (příloha 1 – 6). Tyto přílohy jsou nedílnou součástí 
vlastní dokumentace: 

- Akustická studie  

  Ekola group, spol. s r. o., Ing. Kamenický – Norsonic Slovensko 

- Rozptylová studie     

  RNDr. Tomáš Bajer, CSc., ECO-ENVI-CONSULT 
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- Hodnocení zdravotních rizik 

  RNDr. Jitka Růžičková 

- Technické posouzení odklonění osy RWY 06/24 o 10° doprava   

  NIKODEM A PARTNER, spol. s r. o., Techniserv, spol. s r. o.  

- Biologický průzkum 

  Ekola group, spol. s r. o., RNDr. Honců 

- Vliv záměru na povrchové a podzemní vody 

  Karel Kliner - Vodní zdroje  

 

   

 

 
 
 



LETIŠTĚ BENEŠOV – ÚPRAVY LETIŠTNÍCH PLOCH A VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ BUDOVY 

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

EKOLA group, spol. s r. o.  9 

 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

A. I. Oznamovatel  Středočeský kraj 

A. II. I ČO   70891095 

A. III. Sídlo   Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

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

Oznamovatel:   Středočeský kraj 
   Zborovská 11 
   150 21 Praha 58 
 
   Ing. Vladimír Kotnour, oddělení regionálního rozvoje 
   Tel.:     257 280 305 
   Fax:     257 280 592 
   e-mail:  kotnour@kr-s.cz 

 

Projektant:   NIKODEM A PARTNER, spol. s r. o. 
   Staropramenná 3117/17, 150 00 Praha 5 
   IČO:     43005098 
   DIČ:     CZ43005098    
 

   TECHNISERV, spol. s r. o. 
   Moskevská 86, 101 00 Praha 10 
   IČO:     44264020 
   DIČ:     CZ44264020 
 
   Ing. Zdeněk Havlena 
   Tel.: 603 489 406    
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

 B. I. Základní údaje 

B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Let i š t ě  Benešov  –  Úpravy  le t iš tn ích  p loch a  výstavba odbavovací  budovy  

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 

Kategorie:  kategorie II  

 sloupec B (státní správu v oblasti posuzování vlivů na 
životní prostředí vykonává příslušný krajský úřad) 

Pořad. číslo: 9.5 – “Letiště se vzletovou a přistávací dráhou do 2 100 m“ 

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem dokumentace EIA je v prvé řadě rozdělení původní RWY 06/24 na dvě rovnoběžné 
dráhy 06R/24L a 06L/24R spolu s vybavením pro noční provoz (po západu a před východem slunce). 
RWY 06R/24L (jižní) bude prodloužena na délku 1150 m a opatřena zpevněným povrchem. 06L/24R 
zůstane travnatá, pro nouzový/havarijní provoz. Osová vzdálenost drah bude 30 m. Prahy 06 budou na 
stejné úrovni, prahy 24 budou navzájem posunuty o 420 m.  

Uvažovaná rekonstrukce umožní zavedení letounů vyšší hmotnostní kategorie (do 10.000 kg), 
lety IFR a možné noční lety (v době od 22:00 do 6:00). (Ve stávajícím stavu noční lety neprobíhají). 

Předpokládá se zachování frekventovaných trajektorií letu ve stávající konfiguraci.   

Stávající provoz letiště, pokud to sněhové podmínky dovolí, je celoroční, dle pravidel letů VFR 
pouze ve dne.  

Stávající legislativní statut letiště 1A 
      Veřejné vnitrostátní letiště 
      Neveřejné mezinárodní letiště 

Nový legislativní statut letiště  2B 
      Veřejné mezinárodní letiště  

Stávající i nový provozní statut letiště Letiště neřízené 

Provozovatel letiště   Město Bystřice, prostřednictvím Letiště Benešov p. o. 

Provozní doba*                                    letní sezóna (duben až říjen)   8:00 – 15:00 
                                                           zimní sezóna (listopad až březen) 9:00 – 13:00 

*Provozní doba letiště Benešov je stanovena v AIP CR AD4 – LKBE - 1 

Na letišti jsou prováděny lety  pro zvláštní účely 
zkušební lety 
školní lety 
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sportovní lety 
výcvikové lety 

Stávající letecký provoz  

Stávající letecký provoz se vztahuje k roku 2007. Podklady pro odvození hluku z leteckého 
provozu jsou v plném rozsahu k dispozici na letišti. 

Provozovatel (Letiště Benešov) předložil následující charakteristické údaje o leteckém provozu 
na letišti Benešov (viz následující tabulka). 

Tab. č. 1 Souhrnné údaje o leteckém provozu v roce 2007 

celkový počet pohybů letadel za rok (ARR + DEP) 48.800 

počet letových dnů za rok 350 

průměrný počet pohybů za den (celoroční průměr) 140 

průměrný počet pohybů (ARR + DEP) v charakteristickém letovém dnu 208 

počet pohybů (ARR + DEP) za den – sezónní maximum *) 293 

celkový počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00) za rok 0 

Průměrný denní počet letů s využitím  letištního provozního okruhu 
v charakteristický letový den 

74 

průměrný počet motorových zkoušek letadel za den 1 

celková doba chodu motoru během motorové zkoušky 12 minut 

*) sezónním maximem se rozumí průměrný den v měsíci s největším provozem  (červen)  

Tab. č. 2 Charakteristická skladba typů letadel dle jednotlivých kategorií  

Označení 
kategorie 
letadla 

Specifikace % 
Průměrný počet pohybů v 

charakteristickém letovém dni 

A Ultralehké letouny 30,0 62 

B1 
Letouny všeobecného letectví, 

jednomotorové, vrtulové letouny do 
1,5 t + vlekání kluzáků 

68,0 142 

B2 
Letouny všeobecného letectví, jedno 

a dvoumotorové vrtulové letouny         
do 3,5 t 

2,0 4 

C1 
Vrtulové dopravní letouny, lehké, 

dvoumotorové, do 10 t 
0,05 - 

E1 Lehké vrtulníky do 2,5 t 0,02 - 

Celkem 100  208 

V jednotlivých kategoriích letadel dominují typy, které se v provozu LKBE vyskytují s nejvyšší 
četností. Uvažuje se tato charakteristická skladba typů letadel v provozu LKBE během charakteristického 
letového dne:   

Ultralehké letouny (s protihlukovou výbavou)  P92 Echo; P96 Golf; KPU2 Sova;  
        P92 Tecnam 

Jednomotorové vrtulové letouny do 1,5 t Cessna 150, 151, 152, 182, Z 43, Z 142, 
Z 226 , Piper PA 28 

Jedno a dvoumotorové vrtulové letouny do 3,5 t  Piper PA 32,34, Cessna 421; L 200,  
Lehké, dvoumotorové dopravní letouny do 10 t  Antonov AN 2 
Lehké vrtulníky do 2,5 t     Robinson R22, 44, Bell 
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Poznámka: Podtržením a podbarvením jsou vyznačeny reprezentativní typy letadel  
v  jednotlivých kategoriích, které mají největší zastoupení v pohybech letadel na letišti a u kterých také 
byly měřeny hlukové parametry jako vstupní hodnoty do výpočtového modelu.  

Letouny kategorie C1 a vrtulníky kategorie E1 jsou co do celkových počtů pohybů 
zanedbatelným zdrojem hluku a nejsou dále ve výpočtu již uvažovány.  

Charakteristický letový den   

Hluk z leteckého provozu, vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq D  pro denní 
dobu  (T = 16 hodin), se odvozuje pro charakteristický letový den, za který se považuje průměrný letový 
den v sezóně (květen – říjen), s počtem 208 pohybů všech letadel za den.  

Uvažuje se charakteristická skladba typů letadel, které se podílejí na leteckém provozu v průběhu 
charakteristického letového dne. Počty pohybů letadel zavedených kategorií a reprezentativních typů 
obsahuje následující tabulka. 

Tab. č. 3 Průměrné počty příletů (ARR) a odletů (DEP) letadel zavedených kategorií mimo prostor 

ATZ letišt ě, včetně pohybů okruhového (výcvikového) létání (rok 2007) 

Kategorie letadel ARR DEP Okruh Celkem 
A 20 20 22 62 
B1 46 46 50 142 
B2 1 1 2 4 

Celkem 67 67 74 208 

Tento rozsah leteckého provozu se vztahuje na všechny provozní směry RWY 06/24 a RWY 
09/27, neboť v průběhu letového dne se zpravidla využívá vždy jen jeden směr pro vzlety a přistání. 
Jednotlivé případy provozu v konkrétním směru RWY se v průběhu roku vyskytují v počtech, 
odpovídajících údajům v následující tabulce a obrázku. 

Využití směrů RWY 

Provozní využití jednotlivých směrů RWY 06/24 a RWY 09/27 LKBE ovlivňují klimatické 
podmínky, především směr a  síla větru a do velké míry vyhlášená provozní omezení, která redukují 
počty pohybů v  území se souvislou obytnou zástavbou. Účelem je snížení hlukové zátěže v sídelních 
útvarech v okolí letiště. 

Využití jednotlivých směrů RWY na letišti Benešov zůstává dlouhodobě na prakticky stejné  
úrovni. Výsledné hodnoty uvedené v tab. č. 4 jsou odvozené ze statistických údajů o počtech pohybů pro 
současný provoz a lze je tedy pokládat za universálně platné i pro výhledový stav se stávajícím dráhovým 
systémem (travnatý povrch).  

Obr. č. 1 Využití směrů RWY v celoročním leteckém provozu LKBE 
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Tab. č. 4 Stávající využití jednotlivých směrů RWY letiště Benešov (v % z celkového počtu pohybů za 

rok)  

Hlavní RWY Vedlejší RWY 
RWY 06 RWY 24 RWY 09 RWY 27 

24 % 37 % 9 % 30 % 

Výhledový letecký provoz  

Výhledový letecký provoz se vztahuje k roku 2015 ve vztahu k plánovanému rozvoji letiště 
Benešov. Pro výpočet byla vzata v úvahu tzv. optimistická varianta, tedy maximální s uvažovaným 
celkovým teoretickým počtem pohybů 67 000/rok. 

Provozovatel (Letiště Benešov) předložil tyto charakteristické údaje o leteckém provozu na letišti 
Benešov: 

Tab. č. 5 Souhrnné údaje o leteckém provozu v roce 2015 

celkový počet pohybů letadel za rok (ARR + DEP) 67 000 

počet letových dnů za rok 350 

průměrný počet pohybů za den (celoroční průměr) 190 

průměrný počet pohybů (ARR + DEP) v charakteristickém letovém dni 290 

počet pohybů (ARR + DEP) za den – sezónní maximum *) 380 

celkový počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00) za rok 350 

průměrný počet pohybů v noční době v charakteristickém letovém dni za jednu noc
     

1,5 

průměrný denní počet letů s využitím  letištního provozního okruhu 
v charakteristickém letovém dni 

108 

průměrný počet motorových zkoušek letadel za den 2 

celková doba chodu motoru během motorové zkoušky 12 minut 

*) sezónním maximem se rozumí průměrný den v měsíci s největším provozem  (červen)  

Sezónní výkyvy v leteckém provozu budou statisticky obdobné současnému stavu. 

Tab. č. 6 Uvažovaná charakteristická skladba typů letadel dle jednotlivých kategorií pro variantu 
stávajícího dráhového systému RWY 06/24 (tráva) 

% 
Průměrný počet pohybů 
v charakt. letovém dni 

 Označení 
kategorie 
letadla 

Specifikace 
Den Noc Den Noc 

A Ultralehké letouny 35,0 0,0 101,5 0 

B1 
Letouny všeobecného letectví, 

jednomotorové, vrtulové letouny do 
1,5 t + vlekání kluzáků 

60,0 0,0 174 0 

B2 
Letouny všeobecného letectví, jedno 
a dvoumotorové vrtulové letouny do 

3,5 t 
3,0 0,0 8,7 0 

C1 
Vrtulové dopravní letouny, lehké, 

dvoumotorové, do 10 t 
1,0 0,0 2,9 0 

E1 Lehké vrtulníky do 2,5 t 1,0 0,0 2,9 0 

Celkem 100 0 290 0 
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Tab. č. 7 Charakteristická skladba typů letadel dle jednotlivých kategorií pro variantu nového 

dráhového systému RWY 06/24 nebo 07/25 (beton) 

% 
Průměrný počet pohybů  
v charakt. letovém dni  

Označení 
kategorie 
letadla 

Specifikace 
Den Noc Den Noc 

A Ultralehké letouny 35,0 0,0 101,5 0 

B1 
Letouny všeobecného letectví, 

jednomotorové, vrtulové letouny 
do 1,5 t + vlekání kluzáků  

59,0 83,0 171,1 1,245 

B2 
Letouny všeobecného letectví, 
jedno a dvoumotorové vrtulové 

letouny do 3,5 t 
3,0 12,0 8,7 0,180 

C2 
Vrtulové dopravní letouny, 

střední, dvoumotorové, do 15 t 
1,0 3,0 2,9 0,045 

D1 
Proudové dopravní obchodní 

letouny (JET) do 25 t 
1,0 1,0 2,9 0,015 

E1 Lehké vrtulníky do 2,5 t 1,0 1,0 2,9 0,015 
Celkem 100  100 290 1,5 

U jednotlivých kategorií letadel dominují typy, které se v provozu LKBE vyskytují s nejvyšší 
četností. Pro výhled se uvažuje tato charakteristická skladba typů letadel v provozu LKBE během 
charakteristického letového dne:   

Ultralehké letouny (s protihlukovou výbavou)  P92 Echo; P96 Golf; KPU2 Sova,  
        P92 Tecnam 

Jednomotorové vrtulové letouny do 1,5 t Cessna 150, 151, 152, 182, Z 43, Z 142,  
Z 226 B, Piper PA 28 

Jedno a dvoumotorové vrtulové letouny do 3,5 t  Piper PA 32,34, 44; Cessna 421;  
        L 200 Morava,  

Lehké, dvoumotorové dopravní letouny do 10 t  Antonov AN 2 
Střední, dvoumotorové dopravní letouny do 15 t  Saab 340, Beechcraft B2 
Proudové dopravní obchodní letouny (JET) do 25 t Cessna Citation, apod 
Lehké vrtulníky do 2,5 t     Robinson R22, 44, Bell 

Poznámka: Podtržením a podbarvením jsou vyznačeny reprezentativní typy letadel  
v  jednotlivých kategoriích, které mají největší zastoupení v pohybech letadel na letišti v současné době   
a počítá se s nimi i ve výhledu.  

Charakteristický letový den   

Hluk z leteckého provozu, vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq D  pro denní 
dobu  (T = 16 hodin), se odvozuje pro charakteristický letový den, za který se považuje průměrný letový 
den v sezóně (květen – říjen), s počtem 290 pohybů všech letadel za den.  

Uvažuje se charakteristická skladba typů letadel, které se budou podílet na výhledovém leteckém 
provozu v průběhu charakteristického letového dne. Počty pohybů letadel zavedených kategorií  
a reprezentativních typů jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
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Tab. č. 8 Průměrné počty příletů (ARR) a odletů (DEP) letadel zavedených kategorií mimo prostor 
ATZ letišt ě pro výpočet izofon hodnot LAeq D z uvažovaného výhledového leteckého provozu na letišti Benešov 
(rok 2015) včetně pohybů okruhového (výcvikového) létání – výhledový dráhový systém ve stávající ose – 
tráva   

Kategorie letadel ARR DEP Okruh Celkem 
A 28 29 44 101 
B1 56 57 61 174 
B2 3 3 3 9 
C1 1,5 1,5 0 3 
E1 1,5 1,5 0 3 

Celkem 90 92 108 290 

Tab. č. 9 Průměrné počty příletů (ARR) a odletů (DEP) letadel zavedených kategorií mimo prostor 
ATZ letišt ě pro výpočet izofon hodnot LAeq D z uvažovaného výhledového leteckého provozu na letišti 
BENEŠOV (rok 2015) včetně pohybů okruhového (výcvikového) létání v denní době – výhledový dráhový 
systém ve stávající ose – beton   

Kategorie letadel ARR DEP Okruh Celkem 
A 28 29 44 101 
B1 55 55 61 171 
B2 3 3 3 9 
C2 1,5 1,5 0 3 
D1 1,5 1,5 0 3 
E1 1,5 1,5 0 3 

Celkem 90,5 91,5 108 290 

Tab. č. 10 Průměrné počty příletů (ARR) a odletů (DEP) letadel zavedených kategorií mimo prostor 
ATZ letišt ě pro výpočet izofon hodnot LAeq N z uvažovaného  výhledového leteckého provozu na letišti 
BENEŠOV (rok 2015) včetně pohybů okruhového (výcvikového) létání v noční době – výhledový dráhový 
systém ve stávající ose – beton   

Kategorie letadel ARR DEP Okruh Celkem 
A 0 0 0 0 
B1 0,6 0,6 0 1,2 
B2 <  0,1 <  0,1 0 < 0,2 
C2 <  0,05 <  0,05 0 <  0,1 
D1 <  0,05 <  0,05 0 <  0,1 
E1 <  0,05 <  0,05 0 <  0,1 

Celkem <  0,75 <  0,75 0 1,5 

Tento rozsah leteckého provozu se vztahuje na všechny provozní směry RWY 06/24, resp. RWY 
07/25 a RWY 09/27. 

Využití směrů RWY 

Využití jednotlivých směrů RWY ve výhledovém provozu při realizaci betonové dráhy na letišti 
Benešov vychází ze statistických údajů o počtech pohybů pro současný provoz, avšak zohledňuje novou 
betonovou dráhu RWY 06/24, resp. 07/25. Předpokládané hodnoty udává následující tabulka, která 
vyjadřuje percentuelní vyjádření počtů letových dnů s provozem v jednotlivých směrech RWY. Využití 
jednotlivých směrů RWY při západním a východním leteckém provozu je graficky znázorněno na 
obrázku č. 2. 
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Tab. č. 11 Výhledové využití jednotlivých směrů RWY letiště Benešov (v % z celkového počtu 

pohybů za rok)  
Hlavní RWY Vedlejší RWY 

RWY 06 RWY 24 RWY 09 RWY 27 
25 % 48 % 7 % 20 % 

Obr. č. 2 Výhledové využití směrů RWY v celoročním leteckém provozu LKBE 

 

Výhledové  uvažované postupy pro přiblížení a odlety 

Při zachování směrů 06/24 může zůstat systém létání a okruhů zachovaný jako ve stávajícím 
stavu. Pouze při natočení drah do směru 07/25 musí dojít ke korekci, aby došlo k minimalizaci zatížení  
a rušení sídelních útvarů a současně zůstal okruh i ekonomickým a bezpečným z hlediska leteckého 
provozu. V příloze č. 1 Akustické studie – hluk z leteckého provozu jsou navrženy letové okruhy pro 
prodlouženou RWY 07R/25L. V případě schválení varianty RWY 07/25 by muselo dojít k upřesnění 
těchto okruhů a jejich zanesení do provozního řádu letiště. 

Předmětem dokumentace jsou rovněž následující doprovodné stavby (podrobně řešeno 
v kap. B. I. 6) 

• Odbavení cestujících 
− Odbavovací budova a odbavovací plochy 
− Věž letové kontroly 

• Technické zabezpečení 
− Provozní objekt a provozní plochy 
− Zpevněné plochy a komunikace 
− Garážová stání 

• Infrastruktura 
− ČOV 
− Vodovodní řad 
− Dešťová, splašková kanalizace 
− Trafostanice 
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B. I. 3. Umístění záměru  

Kraj:    Středočeský  

Obec:    Bystřice 

Katastrální území: Nesvačily 
   Bystřice u Benešova  
   Jírovice 

Letiště je situováno u obce Nesvačily, cca 5,5 km JJZ od města Benešov. Vlastní letištní plocha 
se nachází v prostoru ohraničeném silnicemi Nesvačily – Tvoršovice na západě, Nesvačily – Bystřice  
u Benešova na jihu, Bystřice u Benešova – Semovice na východě a silnicí Jírovice – Tisem na severu.  

Terén širšího okolí zájmového území je mírně kopcovitý.  

Doprovodné stavby letiště jsou převážně situovány v jižní části posuzované lokality, při severní 
hraně silnice Nesvačily – Bystřice u Benešova.  

Vztažný bod letiště (ARP) v souřadnicích WGS 84    49º44’27” N 
          14º38’41” E 

Nadmořská výška letiště                 403 m  
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B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakter záměru  

- kombinovaná stavba v rámci letiště Benešov s částečným rozšířením mimo stávající hranice 

Předmětem dokumentace je rozšíření stávajícího letiště Benešov a změna jeho statutu. Ze 
stavebně technického hlediska se jedná především o prodloužení stávající dráhy RWY 06R/24L 
z původní délky 730 m na délku 1150 m a její opatření zpevněným povrchem, dále pak výstavbu nových 
pohybových ploch letiště, doplnění technického vybavení pro provoz, výstavbu odbavovací budovy  
a napojení areálu letiště na sítě a komunikace. 

Možnost kumulace s jinými záměry  

V době zpracování dokumentace nebyly zpracovateli v nejbližším okolí posuzovaného záměru 
známy jiné připravované záměry. Z hlediska užších územních vazeb se proto kumulace s jinými záměry 
nepředpokládají.  

Z hlediska širších územních vazeb byly v předložené dokumentaci ve výhledovém horizontu – 
rok 2015 uvažovány následující dvě stavby, které by při synergickém působení s posuzovaným záměrem 
mohly mít kumulativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.  

- Plánovaná dálnice D3 ve stabilizované poloze 

- Modernizace IV. tranzitního železničního koridoru Praha - Horní Dvořiště 

Synergické působení plánovaných staveb s posuzovaným záměrem bylo prověřeno zejména 
z hlediska možného ovlivnění akustické situace a znečištění ovzduší. 

Požadavek kumulativního vyhodnocení hluku ze silničního a leteckého provozu, především 
v důsledku výstavby dálnice D3 ve stabilizovaném stavu, vyvstal z podnětu obce Tisem, která se obává 
zvýšeného průjezdu automobilové dopravy obcí vlivem stavby D3. 

Podrobný popis jednotlivých staveb je proveden v kap. B. I. 6 Popis technického  
a technologického řešení záměru. 

B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Letiště Benešov má v současné době dle zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví status 
neveřejného mezinárodního letiště. Tím je limitován mezinárodní letecký provoz na předem ohlašované 
lety s časovou lhůtou oznámení a potvrzení požadovaného letu 48 hodin před jeho uskutečněním. 

 Se vstupem do Evropské unie je patrný nárůst letecké přepravy osob mezi evropskými regiony 
zejména z důvodu rychlého dosažení cíle při obchodních jednáních. Jedná se tedy především o provoz 
letadel s menší kapacitou, ale v relativně husté síti pravidelných i nepravidelných spojení. Vedle toho 
stále více narůstá poptávka po možnosti dopravy vlastními firemními letadly v rámci evropského regionu. 
Tímto vznikají zcela odlišné specifické požadavky na vybavení regionálních letišť leteckými službami. 
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 Cílem je jejich zapojení do souboru dopravních služeb příslušného regionu, jako nezbytné 
součásti jejich celkové dopravní obslužnosti a dopravní infrastruktury. 

 Předpokladem k dosažení odpovídající pozice letiště Benešov v síti mezinárodních letišť České 
republiky je získání statutu veřejného mezinárodního letiště.  

Letiště Benešov se nachází poblíž centra jižní části Středočeského kraje, v doteku s pražským 
regionem. Z ostatních letišť v této části regionu mají významnější polohu letiště Vlašim, Příbram, Točná 
a Bubovice. Letiště Vlašim má jednu travnatou dráhu délky 750 m a je umístěno v blízkosti tzv. 
zakázaných, omezených a nebezpečných prostor (LK P4, LK R73), letiště Příbram má zpevněnou dráhu 
dlouhou 1450 m, ale je rovněž umístěno mezi uvedenými prostorami (LK R5 a LK R18) a je zaměřeno 
hlavně na výsadkovou činnost. Letiště Točná a Bubovice nemají podmínky pro výraznější rozvoj a jsou 
hlavně silně ovlivněny provozem letiště Ruzyně. 

Naproti tomu letiště Benešov je poměrně vhodně umístěno poblíž letových tratí a i poblíž 
dopravních sítí celostátního významu a může tak obsloužit poměrně velkou oblast včetně Prahy. Daný 
fakt předurčuje letiště k rozvoji všeobecného letectví a výcvikové činnosti, což by zákonitě vedlo 
k rozvoji dané části regionu. 

Tab. č. 12 Mapa letišť v  okolí letiště Benešov z regionálního hlediska 

 
www.aerodatabaze.cz (Databáze letišť, 1998 – 2008 Avion) 

Přehled zvažovaných variant 

Záměr je z hlediska umístění prodloužené dráhy RWY 06R/24L a s ním souvisejícího leteckého 
provozu posuzován ve dvou základních variantách: 

Varianta 1 - Zpevněná dráha RWY 06R/24L v umístění shodném s oznámením EIA 

Varianta 2 - Zpevněná dráha RWY 06R/24L s odkloněním její osy oproti oznámení EIA o 10º 
vpravo (RWY 07R/25L)  

Vyhodnocení Varianty 2, zejména, co se týče ovlivnění akustické situace, vychází z požadavku 
obce Nesvačily. 

Obě posuzované varianty jsou graficky znázorněny na následující stránce (Zdroj: Technické 
posouzení odklonění osy RWY 06R/24L o 10° doprava, Příloha č. 4). 
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Mimo výše uvedené hodnocené Varianty 1 a 2 byla dále v Akustické studii (Příloha č. 1) 
hodnocena tzv. Varianta 0 (tzn. varianta neprovedení záměru) – výhledový stav provozu letiště Benešov 
v roce 2015 při zachování stávajícího travnatého dráhového systému (RWY 06/24 i RWY 09/27 – stejné 
uspořádání jako stávající stav).  

Z dlouhodobějších trendů rozvoje letiště Benešov vyplývá, že dochází k neustálému meziročnímu 
nárůstu leteckého provozu (celkových ročních pohybů letadel). Jedná se o samovolný proces nezávislý na 
technických úpravách (zpevnění dráhy). 

Celkový počet pohybů letadel za rok 

Rok 2003/2004 (oznámení EIA) 40 800  
Rok 2007    48 800 

Daný trend navyšování intenzit leteckého provozu je očekáván i do budoucna, a to i v případě, že 
nedojde k realizaci záměru. 

Proto jsou pro Variantu 0 uvažovány intenzity leteckého provozu a s ním spojené intenzity 
obslužné dopravy záměru stejné jako pro uvažované varianty 1 a 2 (tzn. celkový počet pohybů letadel za 
rok – 67 000 a celková obslužná doprava letiště – 414 automobilů). 

Odhad celkových ročních pohybů letadel za rok – 67 000 je spíše maximalistická varianta. 

V následujících kapitolách předkládané dokumentace je vyhodnocení vlivů na životní prostředí  
a zdraví obyvatelstva převážně provedeno jednotně pro obě varianty. Varianty zvlášť jsou vyhodnoceny 
pouze v případě vlivů na akustickou situaci, znečištění ovzduší a s nimi souvisejícím hodnocením 
zdravotních rizik. Z dalších složek životního prostředí budou mít obě varianty rozdílné nároky pouze na 
zábor půdy.  

Souhrnné porovnání  hodnocených variant z hlediska všech složek životního prostředí je detailně 
provedeno v kap. E. Porovnání variant řešení záměru. 

V generelu letiště Benešov (NIKODEM A PARTNER, spol. s r. o., červen 2004) bylo dále 
uvažováno s přeložkou silnice mimo obec Nesvačily (úsek 1) s přímým napojením na sjezd z komunikace 
I/3 (viz následující obrázek) a dále s oddálení trasy silnice od stávající hranice letiště (úsek 2), čímž se 
vytvoří podmínky pro kvalitní dopravní obslužnost letiště Benešov. V rámci úseku 2 bude nově vyřešeno 
i odbočení do areálu letiště. 

Obr. č. 3 Obchvat obce Nesvačily 

 
Zdroj: Generel letiště Benešov 
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Navržená trasa přeložek je v celé své délce vedena po nezastavěných pozemcích zemědělsky 
využívaných. 

Tyto přeložky nejsou v dokumentaci EIA blíže vyhodnoceny. Vedou mimo obytnou zástavbu 
obce. V případě jejich realizaci a směrování obslužné dopravy letiště Benešov po těchto přeložkách lze 
konstatovat, že ovlivnění zdraví obyvatel (resp. akustické situace a znečištění ovzduší) bude vždy 
příznivější než v případě, kdy je obslužná doprava letiště vedena přímo přes obec Nesvačily (stávající 
stav i výhledový stav hodnocený v předkládané dokumentaci).  

Vyhodnocení předmětných přeložek bude podléhat samostatnému správnímu řízení (změna ÚP 
obce Nesvačily, ÚR, SP, atd.). 

Úsek 1 (obchvat Nesvačil)    720 m 

Úsek 2 (oddálení od letiště)    560 m 

B. I. 6. Popis technického a technologického řešení záměru 

V této kapitole jsou detailně popsány stavební a technické úpravy spojené s rozšířením letiště 
Benešov pro regionální letecké potřeby Středočeského kraje.  

Ze stavebně – technického hlediska se jedná především o výstavbu nových pohybových ploch 
letiště, doplnění technického vybavení pro provoz letiště, výstavbu odbavovací budovy a napojení areálu 
letiště na sítě a komunikace.  

V provozní době nebo na vyžádání předem je poskytovaná letištní letová informační služba 
(AFIS). V současné době poskytuje letiště i službu ARO (ohlašovna letových provozních služeb). 

Stávající provozní použitelnost letiště, resp. jeho RWY (vzletových a přistávacích drah): 
nepřístrojové RWY s provozem podle pravidel letů za viditelnosti (VFR) ve dne. 

Letiště je použitelné pro letouny, vrtulníky, kluzáky, ultralehká letadla, volné balóny. Vzletová 
hmotnost je omezena do 5.700 kg. 

Navrhovaná provozní použitelnost: 

Je požadováno, aby letiště bylo schopné uspokojovat prioritně potřeby sportovního provozu  
a provozu tuzemských i zahraničních letadel všeobecného letectví. Umožnit by mělo i nepravidelnou 
přepravu cestujících vykonávanou letouny se vzletovou hmotností do max. 10.000 kg. Nově budou 
zařazena i proudová letadla. 

Členění stavby na stavební objekty (SO) – účel a funkce 

SO 01 – PROVOZNÍ PLOCHY  

SO 02 – ODBAVOVACÍ PLOCHA 

SO 03 – ODBAVOVACÍ BUDOVA 

SO 04 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE 

SO 05 – VODOVOD 

SO 06 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V ČETNĚ ČOV 

SO 07 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

SO 08 – ELEKTRO PŘÍPOJKA NN 
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SO 09 – SLABOPROUD 

SO 10 – OPLOCENÍ 

SO 11 – PŘEMÍSTĚNÍ UKAZATEL Ů A NÁVĚSTÍ 

Jednotlivé stavby jsou graficky znázorněny na následujících dvou stránkách. 
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SO 01   Provozní plochy 

V souvislosti s požadavkem na vybudování regionálního veřejného letiště s mezinárodním 
provozem je nutné vybudovat zpevněnou vzletovou a přistávací dráhu s potřebnou délkou. Délku hlavní 
RWY je možné stanovit na základě dvou kritérií. První a hlavní je kritérium vyplývající z požadavku 
investora, aby dráha umožnila vzlet a přistání dopravních letadel se vzletovou hmotností do 10 000 kg  
a délka dráhy byla v souladu se závěry Studie letiště z roku 1992 a odpovídala rovněž schváleným 
územním plánům (ÚP VÚC Benešov). Druhým kritériem jsou finanční náklady na vybudování dráhy 
s ohledem na konfiguraci terénu. 

Skutečná délka dráhy vychází z tzv. jmenovité délky vzletu letadel, jejichž provoz přichází na 
letišti v úvahu a z podmínek letiště (vztažná teplota, nadm. výška, sklon dráhy). Z výše uvedeného 
přichází pro letiště tohoto typu v úvahu hlavně vrtulová letadla s počtem 14 - 19 cestujících, resp. malá 
proudová letadla s počtem cestujících cca 5 - 8.  

Vzhledem ke konfiguraci terénu a k uvedeným délkám vzletu letadel je možné poměrně bez 
problémů prodloužit dráhu 06/24 na délku 1150 m směrem 06 (posunutím prahu 24) a částečně i směrem 
24 (posunutím prahu 06 o 25 m).  

Délce dráhy 1150 m odpovídá jmenovitá délka vzletu (vypočítaná z podmínek letiště) 943 m.  
Tato délka vyhovuje drtivé většině letadel, jejichž provoz přichází v úvahu pro regionální letiště tohoto 
typu. Letadla s vyšší jmenovitou délkou dráhy mohou letiště Benešov rovněž využívat, avšak pouze při 
nižších teplotách, event. s nižší vzletovou hmotností. 

Vzletové a přistávací dráhy (RWY) 

Stávající RWY 06/24 bude rozdělena na dvě rovnoběžné dráhy 06R/24L a 06L/24R, přičemž 
RWY 06R/24L (jižní) bude prodloužena na uvedenou délku 1150 m a opatřena zpevněným povrchem. 
Osová vzdálenost drah bude 30 m. Prahy 06 budou na stejné úrovni, prahy 24 budou navzájem posunuty 
o 320 m.  

� Hlavní RWY  

 Stávající stav Výhledový stav 
 Hlavní RWY Hlavní RWY 06R/24L Vedlejší RWY 06L/24R 
kz 060°/240° 0°/240°  

označení 06/24 06/24 06/24 

délka 730 m 1150 m 730 

šířka 60 m 23 m 30 m 

povrch travnatý zpevněný travnatý 

rozměry pásu RWY  1170 x 150 m  

koncová a bezpečnostní 
plocha 

 
30 x 50 m (navazuje na pás 
RWY) 

 

podélný sklon dráhy  max. 2 %  

provozní statut  

06R – přístrojová dráha pro                       
provoz ve dne i v noci 

24L – přístrojová dráha pro 
přístrojové přiblížení ve dne  
a v noci. 

oba směry nepřístrojová 
dráhy pro provoz ve dne 
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Tab. č. 13 Vyhlášené délky výhledové hlavní RWY 06R/24L 

 TORA TODA ASDA LDA 

06R 1150 m 1210 m 1150 m 1150 m 
24L 1150 m 1210 m 1150 m 1150 m 

Tab. č. 14 Vyhlášené délky výhledové vedlejší RWY 06L/24R    

 TORA TODA ASDA LDA 

06R 730 m 760 m 730 m 730 m 
24L 730 m 815 m 730 m 730 m 

 
Maximální sklon hlavní RWY 06R/24L nebude přesahovat hodnotu 2 %, po celé dráze bude 

zajištěna požadovaná nepřerušená viditelnost (podle čl. 3.1.16 předpisu L14). V souvislosti 
s vybudováním nové zpevněné RWY bude rovněž upraven povrch sousední travnaté RWY 06L/24R tak, 
aby byly dodrženy předepsané podélné a příčné sklony a zajištěno odvodnění povrchu. 

Variantní posouzení hlavní dráhy RWY 06R/24L 

Hlavní dráha RWY 06R/24L je řešena na základě požadavku obce Nesvačily vzneseného 
k oznámení EIA variantně, a to: 

Varianta 1 - Zpevněná dráha RWY 06R/24L v umístění shodném s oznámením EIA 

Varianta 2 - Zpevněná dráha RWY 06R/24L s odkloněním její osy oproti oznámení EIA o 10º 
vpravo (RWY 07/25)  

Posouzení možnosti pootočení osy vzletové a přistávací dráhy 06/24 (varianta 2) je z technického 
a provozního hlediska provedeno v Příloze č. 4 - Technické posouzení odklonění osy RWY 06/24 o 10° 
doprava. 

� Vedlejší RWY 

Druhá vedlejší RWY 09/27 zůstane nezměněna. 

        Stávající stav/Výhledový stav 

kz 089°/269° 

označení 09/27 

délka 750 m 

šířka 60 m 

povrch travnatý 

únosnost 
pro letadla o max. vzletové hmotnosti 5 700 kg při 
huštění pneumatik 0,7 Mpa. 

Vyhodnocení překážek  

Pro novou RWY 06R/24L byl vyhodnocen vzdušný prostor stanovením překážkových ploch 
podle hlavy 4 předpisu L14. Pro tuto novou RWY byly v souladu s uvedeným ustanovením stanoveny 
následující překážkové plochy: 

− kuželová plocha (sklon 5 %, výška 60 m) 
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− vnitřní vodorovná plocha (výška 45 m nad prům. nadm. výškou dráhy, tj. na kótě 443 m n. m. 
a o poloměru hranice 3500 m) 

− přibližovací plocha (délka 2500 m, sklon 3,33 %) 
− přechodová plocha (sklon 20 %) 

Vzletová plocha nebyla vyhodnocována, neboť má mírnější parametry než přibližovací plocha. 

Lze konstatovat, že do přibližovacích a přechodových ploch nezasahují žádné překážky (terén 
před oběma prahy klesá). Nové oplocení letiště je umístěno mimo tyto plochy. Do vnitřní vodorovné 
plochy zasahuje při jejím jižním okraji zalesněný terén - překážka č. 1. Terén stoupá  směrem od letiště  
a na hranicích plochy přesahuje dráhu o cca 31 m. Dále tato překážka zasahuje do kuželové plochy, 
kterou v přesahuje nejvíce o cca 36 m. Do kuželové plochy zasahuje další zalesněný terén - překážka č. 2, 
rovněž situovaná jižně od letiště. U této překážky přesahuje terén ve svém nejvyšším bodu přes 
kuželovou plochu o cca 32 m.  

Označení překážky č. 1 nad vodorovnou plochou není zatím navrženo, protože se jedná o malé 
narušení (pás šířky cca 150 m při jejím jižním okraji), a protože letištní okruhy jsou navrženy z důvodů 
hluku severně od letiště. Označení překážky návěstidly bude případně doplněno pouze v případě, že by 
letecko - provozní studie prokázala její provozní význam. 

Pojezdové dráhy 

Hlavní RWY 06R/24L bude spojena s novou odbavovací plochou (SO 02) novými pojezdovými 
dráhami.  

V současné době pojezdové dráhy na letišti vybudovány nejsou, pojíždění se provádí v rámci 
letištní plochy dle potřeby. 

Na letiště jsou navrženy následující pojezdové dráhy: 

� TWY A – spojující novou odbavovací plochu s prahem 24L 
� TWY B – umožňující výjezd, resp. nájezd v polovině RWY a je napojena na TWY A 
� TWY C – spojující práh 06R s odbavovací plochou  
� TWY D – jedná se o pojezdový pruh umožňující pojezd letadel k výdejním stojanům 

LPH 

Všechny uvedené pojezdové dráhy budou mít zpevněný povrch, šířka drah je 10,5 m. Trasa 
pojezdových drah je navržena s ohledem na to, že hlavním směrem pohybů letadel je směr 24. 
Pojezdové dráhy TWY A a C budou křížit vedlejší dráhu 09/27, křížení je vždy kolmé. 

Odstup úseku TWY A a C rovnoběžného s RWY 09/27 je navržen s ohledem na možnost 
jejího rozdělení na dvě rovnoběžné dráhy – 09R/27L a 09L/27R. Osová vzdálenost je proto 57 m. 

Z těchto úseků TWY A a C jsou navrženy vždy dva „sjezdy“ na travnaté plochy před 
hangáry uživatelů letiště. 

Pojezdová dráha D bude spojovat odbavovací plochu a prostor pro čerpání LPH. Protože 
tato dráha je napojena na pojezdový pruh odbavovací plochy a je zakončena plochou pro otočení 
letadla u výdejních stojanů LPH, bude pojezd po této dráze možný pouze pomalou rychlostí. Proto je  
i vzhledem ke stísněnému prostoru v této části letiště navržen odstup od možných okolních překážek 
s hodnotami předepsanými pro pojezdový pruh B. 

 Všechny provozní plochy budou opatřeny potřebným značením. 
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Světelné zabezpečovací zařízení 

Rozsah a provedení letištního osvětlení vychází z předpisu L114-Letiště a z předpokládaného 
statutu RWY 06R/24L. 

Osvětleny budou RWY 24L, RWY 06R, systém TWY a odbavovací plocha.  

Předpokládá se, že všechna světla letištního osvětlení budou nadzemního provedení. Světla 
umístěná podél okrajů a v blízkosti RWY a TWY budou minimální výšky s osazením na lámací spojky 
s lámací rovinou v úrovni terénu. Světla přibližovacích systémů, u kterých se předpokládá v závislosti na 
konfiguraci terénu vyšší optická výška nad 2 m, budou osazena na sklopné stožáry křehké konstrukce. 

SO 02   Odbavovací plocha 

V současné době je letiště vybaveno zpevněnými odbavovacími plochami před jednotlivými 
hangáry a zpevněnou plochou sloužící pro stání vrtulníku i jako heliport. 

Pro potřeby veřejného mezinárodního provozu je navržena nová zpevněná odbavovací plocha 
s kapacitou 10 letadel. Plocha je navržena zhruba uprostřed zástavby letiště. Má tvar obdélníku  
o rozměrech cca 71 x 120 m. Uprostřed plochy bude pojezdový pruh napojený na pojezdové dráhy, 
jednotlivá stání jsou rozmístěna po obou jeho stranách. Pro předpokládaný provoz jsou navržena 
následující stání (po dohodě s provozovatelem letiště): 

� 3 stání letadel s rozpětím křídel do 20 m (typ L 410, Dornier Do 228 apod.) 

� 3 stání letadel s rozpětím křídel do 16 m (typ Beechcraft řady 90) 

� 4 stání letadel s rozpětím křídel do 14 m  

Stání jsou navržena jako otočná s nájezdem a výjezdem vlastním pohonem (vrtulová letadla). Pro 
proudová letadla vzhledem k vysoké rychlosti výfukových plynů bude možné využívat pouze jedno krajní 
stání na levé straně odbavovací plochy, případně bude nutné přijmou zvláštní režim pro jejich pohyb na 
stání. 

Povrch odbavovací plochy se předpokládá z cementového betonu vzhledem k výhledové 
možnosti doplňování LPH cisternami na stáních (proudová letadla apod.). 

SO 03  Odbavovací budova  

Ve stávajícím areálu letiště je situováno veškeré zázemí potřebné pro současný provoz letiště (viz 
následující tabulka). 
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Výhledová potřeba pracovních sil posuzovaného záměru 

Odhad počtu pracovních sil vychází z předpokladu 9ti hodinové provozní doby v průběhu celého 
roku (tzn. 8hodinová pracovní doba, 365 dní v roce).  

Počet pracovníků bude rozšířen oproti stávajícímu stavu o následující počet: 

Letiště 
� AFIS + ředitel letiště   2 
� Letecký mechanik    1 
� Odbavení     1 
� Bezpečnostní služba   2 

Ostatní 
� Celní služba    1 
� Pasová služba    1 
� Služby pro cestující   2 

Celkem     10 

Obr. č. 4 Hangár F-Air                                                      Obr. č. 5 Hangár Trachta Urban + restaurace 

    

Obr. č. 6 Čerpací stanice LPH                                           Obr. č. 7 TWR 
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Obr. č. 8 Hangár Club-Air                                              Obr. č. 9 Hangár Bemoair 

    

Obr. č. 10 Hangár Fair-rest                                                Obr. č. 11 Austral 

     

Odbavovací budova 

Pro výhledový provoz letiště se statutem veřejné mezinárodní letiště vyplývají ze zákona  
o civilním letectví (Zákon č. 49/1997 Sb., v platném znění) a z prováděcí vyhlášky č.108/1997 Sb. 
podmínky zajištění prostor pro: 

− odbavování cestujících, zavazadel a zboží 
− pro celní a pasové odbavení 
− úschovnu zavazadel 
− sociální zařízení 
− občerstvení 
− zprostředkování dalších služeb, např. zajištění veřejného telefonního automatu s mezinárodní 

provolbou 

Všechny tyto provozy budou soustředěny do samostatné odbavovací budovy v majetku investora, 
event. v majetku budoucího provozovatele letiště. Dále budou v objektu kanceláře a sociální zařízení pro  
zaměstnance letiště a místnost s hygienickou buňkou pro cizí posádky.  

Odbavovací objekt bude dvoupodlažní, částečně podsklepený s plochou střechou.  
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Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení stavby 

Budova odbavovací haly je situována do navrženého prostoru tak, aby nenarušila stávající provoz 
letiště, respektovala nově navržené zpevněné letištní pohybové plochy a zajistila rozhled z řídící věže. Pro 
přístup do nové odbavovací haly jsou navrženy příjezdné komunikace včetně parkovacích ploch  
a zpevněné komunikace pro pěší v přednádraží haly. Vstup je řešen z těchto veřejných ploch situovaných 
přímo proti příjezdné komunikaci do areálu letiště. Vstup z letištní plochy do odbavovací haly navazuje 
na pohybové plochy TWY.  

Navržený objekt je řešen jako jednoduchý obdélníkový prvek částečně dvoupodlažní 
s excentricky navrženou věží letové kontroly. Opláštění se předpokládá pomocí zavěšeného obvodového 
pláště s kovovými lamelami a s barevnou povrchovou úpravou. Výraznými architektonickými prvky jsou 
velké prosklené stěny do odbavovacích prostor a horizontální linie přestřešení pomocí příhradových 
vazníků nad venkovními manipulačními a rozptylovými plochami. Nedílnou součástí stavby, vytvářející 
architektonický akcent, je železobetonový dřík věže s šikmým opláštěním pracoviště řízení letového 
prostoru a logo letiště s barevnými prvky nápisů. 

SO 04  Zpevněné plochy  

Prostory okolo nové odbavovací budovy budou napojeny na příjezdovou komunikaci k letišti,  na 
odbavovací plochu a okolní stávající letištní komunikace.  

Ve veřejné části před odbavovací budovou budou upraveny stávající komunikace tak, aby byl 
možný příjezd (a odjezd) k odbavovací budově pro menší autobus a rovněž i příjezd do dalších prostor 
letiště a bylo zde možné parkování osobních vozů.  

Okolo odbavovací budovy bude dlážděný chodník, v prostoru na letištní straně mezi budovou  
a odbavovací plochou pak nová vozovka pro pohyb cestujících a mechanizačních prostředků pro 
odbavení letadel. Tato plocha se před stávajícím objektem s řídící věží rozšíří pro parkování těchto 
prostředků. Kryt všech nových vozovek se předpokládá živičný. 

Součástí zpevněné plochy bude i přeložka stávající polní cesty v předpolí prahu 06 tak, aby 
nebylo narušeno bezpečnostní oplocení letiště a přibližovací světelná soustava. Cesta se tak rovněž 
dostane mimo přibližovací překážkovou plochu. Šířka přeložky bude stejná jako stávající cesty. Dále 
budou součástí tohoto objektu obslužné komunikace pro příjezd údržby k návěstidlům v obou 
přibližovacích soustavách. Šířka této cesty bude 3 m s obratištěm u konce soustav. Všechny tyto cesty 
(přeložka a obslužné cesty) budou mít nestmelený kryt (štěrkový). 

SO 05  Vodovod  

Přípojný řad   

Připojení na veřejný vodovod obce Nesvačily bude z jeho koncové části při komunikaci k letišti. 
S ohledem na výhledové rozšíření obce směrem k letišti bude přípojný řad o min.DN 80 mm. Trasa bude 
vedena podél stávajících komunikací, délka cca 280 m. Materiál potrubí plast HDPE, pro tlak 0,6 MPa. 
V místech podchodu komunikací bude potrubí uloženo v chráničkách. Zaústění do akumulační nádrže 
bude nad max. hladinou a bude opatřeno automatickým uzávěrem přípojky při dosažení max. hladiny. 
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Akumulační nádrž  

Požadavek na jednodenní zásobu vody a vyrovnání přítoku se špičkovým odběrem vody bude 
zajištěno v žel. bet. či plastové podzemní nádrži o užitném objemu 20 m3. Nádrž bude opatřena 
bezpečnostním přepadem a vypouštěním napojeným do navrhované kanalizace.  

Čerpací stanice  

Bude navržena jako součást kompletu s akumulační nádrží pro zajištění dostatečného množství  
a tlaku vody v letištním vodovodu. Provoz bude plně automatizovaný s indikací chodu a případné 
poruchy do místa stálé služby. Požadované čerpané množství vody bude 1,6 až 2,0 l/s při tlaku 0,5 až 0,4 
MPa. Objekt bude temperovaný-teplota min. 5oC. Instalovaný příkon el. proudu - 6 kW.  

Rozvod vody  

Letištní vodovod bude veden podél fronty letištních budov, v délce cca 750 m, profil min. DN 50 
mm. Pro případ doplnění čerpací stanice požárním čerpadlem o Q = 6 až 8 l/s, nutný profil rozvodu min. 
DN 80 mm (s požárními hydranty). Materiál potrubí plast HDPE pro tlak 1,0 MPa. 

Zajištění potřeby požární vody 

Pro zajištění požadované potřeby požární vody dle ČSN 73 0873  min 6 l/s (pro hašení a pro 
doplňování požárních vozidel) bude možno využít stávajících požárních nádrží o objemu 135 m3. Dále 
budou využity (pro okamžitý zásah) vnitřní hydranty typu D s přívodem vody z navržené letištní čerpací 
stanice, hydrant na přívodním řadu z Nesvačil (před letištní akumulační nádrží). 

SO 06 Splašková kanalizace včetně ČOV  

Splašková kanalizační stoka bude vedena provozním a obchodním zázemím letiště podél fronty 
budov jednotlivých společností tak, aby přípojky od sociálních zařízení těchto budov byly co nejkratší.  
U stávajících budov bude třeba přihlížet k provedeným přípojkám do žump. Části těchto přípojek budou 
využity pro připojení do navrhované kanalizace. Žumpy budou zrušeny, nebo budou dále využívány 
k jiným účelům, např. nádrže na požární či provozní vodu. Profil kanalizační splaškové stoky bude DN 
250 mm, délka  740 m, délka přípojek (přepojení) o DN 150 a 200 mm bude cca 200 m, materiál potrubí 
plast HDPE.   

Splašková stoka bude zakončena čistírnou odpadních vod, osazenou při hranici letiště, na konci 
předpokládané zástavby. 

Složení vypouštěných splaškových vod bude odpovídat běžným komunálním splaškovým vodám. 
Nesmí být připojeny vody z provozů nabíjení baterií, skladů ropných látek. Vody z mytí letadel či 
motorových vozidel bude možné do kanalizace připojit jen po dokonalém předčištění. 

SO 07   Dešťová kanalizace  

Navržený kanalizační systém je tvořen západní kanalizační stokou vedoucí od rozvodí 
k Nesvačilskému potoku, o délce 1325 m a východní stokou o délce 375 m. Do západní stoky budou 
zaústěny drenáže ze západní části pojížděcí dráhy, o délce 825 m. Dále pak přípojná kanalizační větev od 
odbavovací plochy a odbav. budovy, včetně odlučovače ropných látek a kanalizačních přípojek, o celkové 
délce 585 m. Do dolní části této kanalizační stoky budou připojeny vyčištěné splaškové vody z ČOV  
a přečištěné vody z akumulační nádrže pitné vody (bezpečnostní přeliv a vody z čištění nádrže). Přípojky 
o DN 200 a délce 70 m. Vyústění této stoky do Nesvačilského potoka se předpokládá v místě nad 
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výhledovou ČOV, ve směru toku. Koryto potoka bude v tomto místě zpevněno dlažbou z lomového 
kamene do betonu v délce 5 m. 

Do východní dešťové stoky budou zaústěny (kromě přilehlé části RWY) pouze drenáže 
z východní části přilehlé pojížděcí dráhy o délce 550 m. 

Součástí kanalizačního systému budou dešťové zdrže – retenční nádrže situované před vyústěním 
obou dešťových stok do recipientů. Retenční nádrž na západní stoce bude o užitném objemu min. 150 m3 
umístěna na západním konci letiště v blízkosti navržené ČOV. Retenční nádrž na východní stoce bude 
umístěna v oplocené části letiště před vyústěním do povrchového melioračního kanálu, vedeného 
k Semovickému rybníku. Vzhledem ke skutečnosti, že vyústěním redukovaného odtoku dešťových vod 
z východní části dráhy nedojde k výraznějšímu ovlivnění průtoků, doporučuje se ponechat zde původní 
přírodní charakter tohoto prostoru, bez úprav. Výjimkou bude místo vyústění, které bude zpevněno 
dlažbou z lomového kamene do pískového lože. Součástí retenčních nádrží bude prostor stálého nadržení 
vody s nornou stěnou, pro případ mimořádného znečištění dráhy a k provádění kontrolních odběrů vzorků 
vody. 

SO 08  Elektro přípojka  

Napojení el. energií nových zařízení a budov v areálu Letiště Benešov bude provedeno na k. ú. 
Nesvačily. Nový odběr si vyžádá zvýšení požadovaného příkonu cca o 120 kVA. Pravděpodobně bude 
nutné vybudovat novou trafostanici. Rovněž je uvažováno s vybudováním nového veřejného osvětlení 
v areálu letiště. 

SO 09  Slaboproud   

Napojení na veřejnou telefonní síť nových budov v areálu Letiště Benešov bude rovněž 
provedeno na k. ú. Nesvačily. Nové budovy budou potřebovat připojení cca 30 linek VTS.  

SO 10   Oplocení 

Celý areál letiště bude nově oplocen. Trasa oplocení bude sledovat hranici stávajícího pozemku 
letiště, pouze v místě prodloužení dráhy bude vedena po hranici nově zabraných pozemků. Oplocení je 
navrženo tak, aby znemožnilo přístup nepovolaných osob do prostoru letiště. Volný přístup bude možný 
pouze do odbavovací budovy. V místě vjezdů budou zřízeny vrátnice s kontrolou vstupu. Oplocení bude 
průhledné výšky 2 m + 2 x ostnatý drát. 

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

Termín zahájení: 2009/2010 

Termín dokončení: 2010/2011 

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Kraj:   Středočeský 

Obec:   Bystřice 
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Katastrální území:  Nesvačily, Bystřice u Benešova, Jírovice 

Z hlediska možných negativních reakcí obyvatel vůči hluku z přeletů letadel jsou citlivé hlavně 
obce v nejbližším okolí letiště Benešov. Ty lze rovněž považovat za dotčené. Celkově se jedná  
o následující obce: Bystřice (Nesvačily, Tvoršovice, Jírovce, Semovice, Mokrá Lhota, Líšno) a Tisem. 

Obr. č. 12 Výčet potenciálně dotčených obcí 

 
Zdroj: www.mapy.cz 

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních 
úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 

• Územní řízení – rozhodnutí o umístění stavby (dle § 79 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu) – Bystřice u Benešova (Stavební úřad) 

• Stavební řízení – stavební povolení (dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu) – Bystřice u Benešova (Stavební úřad) 
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B. II. Údaje o vstupech 

B. II. 1. Půda 

Rozšířením letiště Benešov budou dotčeny pozemky vedené dle KN jako druh – orná půda, trvalý 
travní porost a ostatní plocha, z čehož jsou v největší míře zastoupeny pozemky vedené jako orná půda. 

V následující tabulce je uveden soupis pozemků dle KN, včetně čísla parcely, určení druhu 
pozemku a rozsah dočasného či trvalého záboru. 

Tab. č. 15 Přehled dotčených pozemků dle KN – Varianta 1 (RWY 06R/24L) 

Zábor v m2 číslo 
parcely 
dle KN 

Kultura dle KN BPEJ 
důvod dočasného záboru trvalý  dočasný 

k. ú. Nesvačily u Bystřice 
477/3 trvalý travní porost 53201 splašková kanalizace  373 
470/1 orná půda 53201 splašková kanalizace  298 

962/4 ostatní plocha  vodovod  60 

393/1 orná půda 53201 vodovod  202 

382/22 ostatní plocha  vodovod  32 

289 trvalý travní porost 55011 dešťová kanalizace  152 

291 ostatní plocha  dešťová kanalizace  51 

311 orná půda 
53201 
53211 
52911 

dešťová kanalizace 105 161 807 

262/1 orná půda 53201 vedení VN  715 

1006 ostatní plocha  vedení VN  177 

382/3 ostatní plocha  
splašková kanalizace 

vodovod 
 122 

1007 orná půda 53201 
splašková kanalizace 

vodovod 
1 454 65 

418/1 orná půda 53201 splašková kanalizace 
vodovod 

28 173 1 696 

978 ostatní plocha  splašková kanalizace  36 

382/9 ostatní plocha   905  

382/10 ostatní plocha   472  

382/11 ostatní plocha   3 983  

Celkem  140 148 4 786 

k. ú. Bystřice u Benešova 

1073/1 orná půda 
52911 
53211 

 5 275  

1612 orná půda 52911  56  

1100/2 orná půda 55011 dešťová kanalizace  115 

1100/1 trvalý travní porost 55011 dešťová kanalizace  21 

Celkem  5 331 136 

k. ú. Jírovice 

1380/1 orná půda 
53211 
53201 

 10396  

Celkem  10396 0 
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Zábory půdy – Varianta 1 

Na základě soupisu dotčených pozemků lze konstatovat následující rozsahy trvalého či dočasného 
záboru půdy: 

Trvalý zábor     155 875 m2 
Dočasný zábor     4 922 m2 

K dočasnému záboru půdy dojde z důvodu vybudování vedení VN, vodovodního a kanalizačního 
řadu. Zábor půdy bude zatížen zřízením věcného břemene. 

Realizace záměru (rozšíření letiště Benešov) bude probíhat převážně uvnitř stávajícího areálu 
letiště Benešov. Prodloužení RWY 06/24 a světelné zabezpečovací zařízení bude zasahovat částečně vně 
areálu a vyžádá si zábor a výkup, resp. pronájem pozemků. Pozemky potřebné pro prodloužení dráhy je 
možné také směnit za pozemky pro letiště nepotřebné. Daná problematika bude řešena v dalších fázích 
projektového řízení. Týká se jak Varianty 1, tak Varianty 2. 

Zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) – Varianta 1 

Převažující podíl záboru půdy bude tvořit ZPF. Rozsah trvalého a dočasného záboru, tentokrát 
pouze ZPF bude následující: 

Trvalý zábor     150 515 m2 
Dočasný zábor     4 444 m2 

Obecná charakteristika půd 

V zájmovém území se nacházejí následující BPEJ: 5. 32. 01, 5. 32. 11, 5. 29. 11, 5. 50. 11 

Dle metodického pokynu odboru lesa a půdy MŽP č.j. OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996 se jedná 
o půdy II., III. a IV. třídy ochrany. 

Základní mapovací a oceňovací jednotkou půdy jsou bonitované půdně ekologické jednotky 
(BPEJ). BPEJ jsou definovány na základě agronomicky zvláště významných charakteristik klimatu, půdy 
a konfigurace terénu a je tudíž možné k nim přiřadit parametrizované (normativní) údaje o produkčním 
potenciálu hlavních zemědělských plodin a rovněž ekonomickému efektu, který za daných podmínek 
přinášejí. Konkrétní vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístním číselným kódem. 

1. číslice v kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu, což je v tomto případě region MT 2 – mírně teplý, mírně 

vlhký s průměrnou roční teplotou 7 – 8 °C, s průměrným úhrnem srážek 550 – 650 (700) mm, pravděpodobností suchých 

vegetačních období 15 - 30 %, s vláhovou jistotou 4 - 10. 

2. a 3. číslice určuje příslušnost k hlavní půdní jednotce (HPJ).  

29 Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, 

popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými 

poměry 

32 Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých 

substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější 

ve vlhčím klimatu. 

50 Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v HPJ 

48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření 

4. číslice stanovuje kombinaci svažitosti a expozice ke světovým stranám: 
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Tab. č. 16 Kód BPEJ – svažitost a expozice 

kód svažitost expozice 

0 
0 - 1° úplná rovina rovina 

1 – 3° rovina 
všesměrná 

1 3 - 7° mírný sklon všesměrná 

5. číslice vyjadřuje kombinace skeletovitosti a hloubky půdního profilu. Hloubka půdního profilu 
je omezena buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí. 

Tab. č. 17 Kód BPEJ – skeletovitost a hloubka půdy 

kód skeletovitost hloubka 
1 slabě skeletovitá středně hluboká 

Rozsah nově budovaných ploch 

Stávající areál letiště Benešov má rozlohu cca 500 500 m2. Po rozšíření letiště Benešov, tedy 
realizaci záměru, by jeho rozloha měla činit cca 656 375 m2. Přesný rozsah bude určen v dalších fázích 
projektového řízení. 

V následujícím přehledu je proveden stručný přehled rozsahu nově budovaných ploch. Veškeré 
stavby, mimo prodloužení vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L, budou realizovány na ploše 
stávajícího areálu letiště Benešov. 

Provozní plochy celkem (nové)      46 955,00 m2                    
Hlavní RWY 06R/24L       26 450,00 m2 
TWY A,B,C         18 750,00 m2 
TWY D                       1 755,00 m2 

Odbavovací plocha        8 375,00 m2  

Odbavovací budova - zastavěná plocha                  560,00 m2 
Odbavovací budova - obestavěný prostor       4 650,00 m3 

Ostatní zpevněné plochy                    8 355,00 m2 
Komunikace u OB       2 265,00 m2 

Chodník            500,00 m2 

Komunikace s nestm. krytem      5 590,00 m2 

Oplocení            5 150,00 m  
 
Bilance zemních prací    

Letištní plochy 

V území bude provedeno skrytí humusových vrstev půdy v množství cca 8 700 m3 a jejich 
uložení na staveništní deponii pro další využití. Dále budou provedeny výkopy v objemu cca 28 500 m3  
a násypy v objemu cca 21 720 m3.  

Sejmutá vrstva humusu bude deponována na staveništi za účelem jejího dalšího využití. 
Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na skládku. Pro zpětné ohumusování bude využito cca 2/3 
sejmutého humusu. Vrstva humusu sejmutá v trasách inženýrských sítí bude ponechána na místě  
a využita pro zpětné ohumusování. 
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Ostatní plochy 

Pro stavbu odbavovací budovy bude sejmuto cca 200 m3 humusu. Hospodaření s tímto humusem 
bude obdobné jako u letištních ploch. 

Humus sejmutý v trasách inženýrských sítí bude ponechán na místě a použit pro zpětné 
ohumusování. 

Obr. č. 13 Specifikace odhadu skrývky zeminy dle zpracovatele oznámení EIA 

  délka šířka plocha 
hloubka 
skrývky 

objem výkopových prací 

  m m m2 m m3 
Nová dráha 1150 23 26450 0,6 15870 
Pojízdné plochy TWY A 540 10,5 5670 0,6 3402 
 TWY B 73 10,5 761 0,6 456,75 
 TWY C 1006 10,5 10 564 0,6 6338,25 
 TWY D 167 10,5 1 755 0,6 1053 
Odbavovací plocha 120 71 8520 0,6 5112 
Komunikace a parkování  2265 0,6 1359 
Chodník    500 0,4 200 
Komunikace s nestmeleným krytem  5590 0,4 2236 
Zastavěné plochy   364,81 1 364,81 
Celkem    62 439,81  36 392 

Objem výkopových prací dle projektu pro územní řízení z listopadu 2003 činil 37 200 m3. 
Výsledky jsou tedy v dobré shodě s odhady zpracovatele oznámení převzaté v rámci dokumentace. 

Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) 

Pozemky určené k plnění funkce lesa záměrem dotčeny nebudou. 

Ochranná pásma letiště 

� Stávající stav 

Pro letiště Benešov existují  na základě požadavku předpisu L-14 OP následující ochranná pásma: 

1) OP užšího okolí letiště 

1.1 OP se zákazem staveb 

• OP provozních ploch letiště 
• OP zájmového území letiště 

1.2  OP s výškovým omezením 

• OP vzletových a přibližovacích prostorů 
• OP vodorovné roviny 
• OP kuželové plochy 
• OP přechodových ploch 

1.3  OP proti nebezpečným a klamavým světlům 
1.4  OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN 

2) OP ornitologické OP 

2.1 Vnit řní ornitologické OP 
2.2 Vnější ornitologické OP 
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1) OP užšího okolí letiště 

Vymezují obvod zájmového území letiště s uvážením jeho výstavby nebo dostavby. OP užšího 
okolí letiště zahrnují tato ochranná pásma: 

1.1 OP se zákazem staveb  

• OP provozních ploch letiště 

Je vymezeno v případě: 

RWY 06(L,R)/24(R,L) plochou ve tvaru obdélníka s podélnou osou totožnou s osou RWY 
06R/24L. Má šířku 300 m a délku přesahující oba konce VPP o 200 m tzn. 1 510 m. 

RWY 09(L,R)/27(L,R) plochou ve tvaru obdélníka s podélnou osou totožnou s osou VPP těchto 
RWY. Má šířku 130 m a délku přesahující oba konce VPP o 100 m tzn. 1 110 m. 

• OP zájmového území letiště 

Je vymezeno jako plocha umožňující výhledovou výstavbu dalších letištních objektů a zařízení. 
Jeho hranice bude totožná s hranicemi pozemku letiště a s jižní hranicí OP provozních ploch. Veškerá 
výstavba v půdorysném rozsahu OP se zákazem staveb (staveb letištních) podléhá souhlasu SLI. 

1.2 OP s výškovým omezením  

• OP vzletových prostorů 

Jsou vymezena rovinami ve tvaru rovnoramenného lichoběžníka s kratší základnou totožnou 
s kratší stranou ochranného pásma provozních ploch, s rameny rozevírajícími se 15 % na každou stranu 
od směru osy OP provozních ploch do vzdálenosti 5 km, měřené ve směru této osy. 

Rovina stoupá vně od kratší základny ve sklonu 1:40. Výchozí výškou roviny (kratší základny) je 
výška nejvyššího bodu prodloužené osy RWY mezi koncem VPP a koncem VPP. 

• OP přibližovacích prostorů 

Jsou vymezena rovinami ve tvaru rovnoramenného lichoběžníka s kratší základnou totožnou 
s kratší stranou OP provozních ploch, s rameny rozevírajícími se 15 % na každou stranu od směru osy OP 
provozních ploch do vzdálenosti 5 km, měřené ve směru této osy. 

Výchozí výškou roviny (kratší základny) je výška nejvyššího bodu prodloužené osy RWY mezi 
koncem RWY a koncem VPP. 

• OP vodorovné roviny 

Rovina je vymezena kruhovými oblouky, se středy nad průsečíky osy OP provozních ploch 
s kratšími stranami OP provozních ploch, o poloměrech 2500 m u RWY 06/24 (L,R), resp. 2000 m u 
RWY 09/27 (L,R) a jejich společnými tečnami. 

Rovina leží ve výšce 45 m nad průměrnou nadmořskou výškou pohybové plochy letiště. 

• OP kuželové plochy 

Plocha stoupá od kraje OP vodorovné roviny ve sklonu 1:25 až do dosažení výšky 55 m nad OP 
vodorovné roviny u RWY 06/24 (L,R) resp. 35 m u RWY 09/27 (L,R). 

• OP přechodových ploch 

Plochy stoupají od okrajů OP provozních ploch a od okrajů OP vzletových a přibližovacích 
prostorů až do výšky OP vodorovné roviny, případně OP kuželové plochy ve sklonu 1:7. 
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Poznámka: Výše uvedená OP s výškovým omezením nesmí být narušena žádnými novými 
překážkami. Výjimku z OP může udělit na základě doporučení SLI FMD. 

1.3 OP proti nebezpečným a klamavým světlům 

OP jsou vymezena obdélníky s podélnou osou totožnou s osou OP provozních ploch RWY    
06/24 (L,R) a RWY 09/27 (L,R). Má šířku 1500 m a délku přesahující za kratší strany OP provozních 
ploch 2500 m. 

Poznámka: V těchto OP nesmí být umístěna nebezpečná a klamavá světla. Posouzení světel 
z tohoto hlediska spadá do kompetence SLI. 

1.4 OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN 

OP jsou vymezena obdélníky s podélnou osou totožnou s osou OP provozních ploch RWY 06/24 
(L,R) a RWY 09/27 (L,R). Má šířku 2000 m a délku přesahující za kratší strany OP provozních ploch 
2500 m. 

Poznámka: Umístění nových vzdušných vedení VN a VVN v těchto OP podléhá souhlasu SLI. 

2) OP ornitologická 

OP ornitologická se stanovují s cílem zamezit střetům letadel s ptactvem. OP ornitologická 
zahrnují tato OP: 

2.1 vnitřní ornitologická OP 

OP jsou vymezena obdélníky s podélnou osou provozních ploch RWY 06/24 (L,R) a RWY 09/27 
(L,R). Má šířku 1000 m a délku přesahující každý konec RWY o 1000 m. 

Poznámka: V tomto OP nesmí být zřizovány skládky, stohy a siláže. 

2.2 Vnější ornitologická OP 

OP jsou vymezena obdélníky s podélnou osou totožnou s osou OP ploch 06/24 (L,R) a RWY 
09/27 (L,R). Má šířku 2000 m a délku přesahující každý konec RWY o 3000 m. 

Poznámka: V tomto OP lze zřizovat zemědělské stavby, jako např. drůbežárny, kravíny, 
bažantnice, střediska sběru a zpracování hmotných odpadů, vodní plochy a další stavby a zařízení 
s možností vzniku nadměrného výskytu ptactva pouze se souhlasem SLI. 

Dodržování předepsaných omezení v rámci půdorysného rozsahu OP s výškovým omezením 
staveb, OP proti nebezpečným a klamavým světlům, OP s omezením staveb vzdušných vedení VN  
a VVN a OP ornitologických bude zajišťovat místně příslušný stavební úřad. Limitní resp. kolizní 
stavební záměry musí být dávány k posouzení SLI Praha. 

� Výhledový stav 

Aktualizace výše uvedených ochranných pásem bude v rámci další projektové přípravy řešena dle 
aktualizovaného předpisu L14OP Ochranná pásma leteckých staveb. Jedná se o vypracování samostatné 
studie, ke které se budou vyjadřovat i dotčené obce v zájmovém území. Dle předběžného odhadu 
oznamovatele se však vzhledem ke geomorfologii terénu a umístění letiště nedá předpokládat 
významnější změna oproti stávajícímu stavu, která by mohla významněji omezit rozvojové koncepce 
obcí. 

Ochranná pásma podle nového předpisu a na nový stav: 
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1) OP užšího okolí letiště 

1.1 OP se zákazem staveb 

•  OP provozních ploch 

 Obdélník s osou totožnou s osou dráhy o šířce 300m a délce přesahující oba konce pásu RWY o 
200 m, tj. 1570 m 

•  OP zájmového území   

Nelze v současnosti určit, vyplyne z Výhledové studie letiště. 

1.2 OP s výškovým omezením staveb: 

• OP vzletového prostoru 

Popis OP stejný jako u stávajících s tím rozdílem, že  končí už ve vzdálenosti 3 km a mají sklon 
1:30 (3,33 %) 

• OP přibližovacího prostoru 

Stejné jako OP vzletového prostoru 

1.3 OP vnitřní vodorovné plochy 

Popis stejný jako u stávajícího OP s tím rozdílem, že poloměr kružnic je 3 500 m 

• OP kuželové plochy 

Popis stejný jako stávajícího OP s tím rozdílem, že sklon je 1:20 (5 %)  

• OP přechodové plochy 

Sklon je 1:5 (20 %) 

1.4 OP proti nebezpečným a klamavým světlům 

Popis stejný jako u stávajícího OP s tím rozdílem, že přesah za kratší strany OP provozních ploch 
je 3000 m. 

1.5 OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN 

Popis stejný jako u stávajícího OP s tím rozdílem, že přesah za kratší strany OP provozních ploch 
je 2000 m. 

2) OP ornitologická 

2.1 Vnit řní ornitologické OP 

Popis stejný jako u stávajícího. 

2.2 Vnější ornitologické OP 

Popis stejný jako u stávajícího. 

Dále bude ještě nutné určit OP radionavigačního zařízení, jehož instalace se na letišti 
předpokládá. OP bude možné určit až po stanovení přesných parametrů zařízení a jeho polohy. Obecně 
lze uvést, že jeho OP budou mít tvar kružnic, z nichž největší bude mít poloměr 250 m. V tomto OP 
nejsou přípustné velké průmyslové stavby, rozvodny, vedení VN a VVN a elektrifikované železnice. 
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Dále ještě přibude OP přibližovací světelné soustavy.  

OP je vymezeno obdélníkem symetrickým k ose RWY, má šířku 120 m, začíná u prahu RWY  
a zasahuje 60 m za konec světelné přibližovací soustavy. V tomto OP mohou být neletecké stavby 
výjimečně povoleny Úřadem pro civilní letectví na základě jeho posouzení. 

B. II. 2. Voda 

Pitná voda 

Výstavba 

Ve fázi výstavby bude voda odebírána z nové vodovodní přípojky a její množství bude záviset na 
počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací.  

Realizací nové vodovodní přípojky bude bez náhrady zlikvidován stávající využívaný vrt 
podzemní vody situovaný v prostoru budoucí odbavovací plochy. 

Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je stanovena na základě Přílohy č. 12 
vyhlášky č. 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 dodaných projektantem bude výstavba probíhat po dobu cca 12 měsíců s průměrným 
počtem 20 pracovníků z různých dodavatelských firem.   

Denní spotřeba vody (m3)               2 
Měsíční spotřeba vody (m3)            48 
Celková spotřeba vody po celou dobu výstavby (m3)           576 

Voda ve fázi výstavby bude zajišťována ze stávajících rozvodů pitné vody v areálu letiště. 

Provoz 

Zásobování vodou bude zajištěno napojením se na veřejný vodovod obce Nesvačily. 

Nově realizovaná odbavovací budova bude vyžadovat trvalý odběr vody o objemu 36 500 l ročně.  

Výpočet byl proveden dle Směrnice MLVH ČSR a MZd č. 9/1973, s přihlédnutím 
k uvažovanému provozu letiště a k současným odběrům vody ze sanačního vrtu. 

Spotřeba vody v nově navržené odbavovací budově 

zaměstnanci   10 osob x 90 l/os.den   900 l/den 
cestující   20 osob x 20 l/os.den   400 l/den 
služby, provozní voda       500 l/den 

    denní potřeba vody                1 800 l/den (max.) 
    roční potřeba vody    460 m3/rok 
    max. hod.potřeba     0,3 l/s  

Ostatní (stávající) provozní aktivity na letišti 

zaměstnanci   35 osob x 100 l/os.den   3 500 l/den 
ubytovna   10 osob x 200 l/os.den   2 000 l/den 
restaurace        3 500 l/den 
další služby a provozní vody      1 000 l/den 

    denní potřeba vody    10 000 l/den (max.) 
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    roční potřeba vody   2 500 m3/rok 
    max. hod. potřeba     0,7 l/s 

Požadavek na vodní zdroj      Qdmax = 11,8 m3/den 
Předpokládaný roční odběr vody     Qr = 2 960 m3/rok 

Závazným předpisem je v současné době  příloha č. 12 vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

Následující výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.  

Tab. č. 18 Navrhovaná odbavovací budova a areál 

 počet m3/rok m3/rok 
zaměstnanci 10 30 300 
cestující 20 6 120 
údržba zeleně  4 m3 /100m2* 400 
údržba zpevněných ploch  100 (odhad) 100 
celkem   920 
*Udržovaná zeleň v areálu je odhadována na 1 ha.  

Tab. č. 19 Ostatní provozní aktivity na letišti 

 počet m3/rok m3/rok 
zaměstnanci 10 30 300 
uživatelé 15 4 60 
ubytovna 10 20 120 
restaurace  160 160 
celkem   640 

Akumulační nádrž 

Požadavek na jednodenní zásobu vody a vyrovnání přítoku se špičkovým odběrem vody bude 
zajištěn železobetonovou či plastovou podzemní nádrží o užitném objemu 20 m3. Nádrž bude opatřena 
bezpečnostním přepadem a vypouštěním, napojenými do navrhované kanalizace.  

Čerpací stanice  

Bude navržena jako součást kompletu s akumulační nádrží, pro zajištění dostatečného množství  
a tlaku vody v letištním vodovodu. Provoz bude plně automatizovaný s indikací chodu a případné 
poruchy do místa stálé služby. Požadované čerpané množství vody 1,6 až 2,0 l/s při tlaku 0,5 až 0,4 MPa. 
Instalovaný příkon el. proudu bude 6 kW.  

Technologická (provozní) voda 

Výstavba 

Technologická voda bude spotřebována především: 

-    při výrobě betonových a maltových směsí, 
-    při ošetřování betonu ve fázi tuhnutí. 

Předpokladem je, že největší množství vody se spotřebuje v místě zařízení staveniště a výrobny 
betonových směsí. Množství spotřebované technologické vody bude stanoveno v dalších fázích 
projektových příprav po vybrání dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude jednat  
o nevýznamný odběr.   
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Provoz 

Ve fázi provozu mohou vzniknout specifické nároky na vodu v souvislosti s oplachy vozidel  
a letadel.  

Požární voda 

Pro zajištění požadované potřeby požární vody dle ČSN 73 0873 v min. množství 6 l/s (pro 
hašení a pro doplňování požárních vozidel) bude možné využít stávajících požárních nádrží o objemu  
135 m3. Dále budou využity (pro okamžitý zásah) vnitřní hydranty typu D s přívodem vody z navržené 
letištní čerpací stanice, hydrant na přívodním řadu z Nesvačil (před letištní akumulační nádrží). 

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Nároky na suroviny 

Lze předpokládat, že ve fázi výstavby vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím 
danému typu staveb. Bude potřeba běžných stavebních surovin, materiálů a výrobků – písek, štěrk, 
cement, vápno, beton, malta, ocelové profily a konstrukce, materiály vnitřních konstrukcí, izolační 
materiály, sklo, elektroinstalační a zdravotechnické materiály, materiály pro rozvod inženýrských sítí, 
zařízení interiérů, pohonné hmoty, atd. 

Ve stávající fázi projektové přípravy stavby nelze odpovědně stanovit zdroje surovin  
a materiálů ve fázi výstavby ani jejich přesná množství. Přesná množství budou uvedena v dalších fázích 
projektové dokumentace po vybrání zhotovitele stavby. 

Na základě odborného odhadu lze za stávající znalosti projektu definovat předpokládané složení 
zpevněných ploch a množství dílčích složek. 

Předpokládané složení zpevněných ploch 

- 50 mm asfaltový beton jemný  
- 50 mm asfaltový beton hrubý II  
- 100 mm obalované kamenivo hrubé II  
- 200 mm vibrovaný štěrk 
- 200 mm hutněný štěrkopísek 

V případě, že všechny zpevněné plochy budou zjednodušeně řešeny podle výše uvedeného 
případu, pak spotřeba surovin bude dle následující tabulky. 

Tab. č. 20 Množství surovin potřebných pro zpevněné plochy 

 mocnost potřeba 
 m m3 
asfaltový beton jemný  0,05 3 104 
asfaltový beton hrubý II  0,05 3 104 
obalované kamenivo hrubé II  0,1 6 208 
štěrk 0,4 24 830 

 

Spotřeba surovin ve fázi provozu záměru bude adekvátní charakteru posuzovaného objektu. 
Nároky stavby na suroviny ve fázi provozu budou nevýznamné. 
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V odbavovací budově se předpokládá potřeba běžných kancelářských potřeb, úklidových  
a mycích prostředků, prostředků a zařízení pro drobné opravy či spotřeba dalších běžných prostředků pro 
chod administrativní funkce a drobných gastroprovozů v blíže nespecifikovaném množství.  

V souvislosti s provozem letiště v zimním období bude potřeba posypový materiál pro údržbu 
vozovek v areálu. 

Elektrická energie 

Spotřeba elektrické energie ve fázi výstavby bude stanovena dodavatelem stavby – dle skutečně 
použitých stavebních strojů, rozsahu budovaných sociálních a provozních zařízení. 

Elektrická energie bude zajištěna ze stávajících zdrojů. 

Zásobování elektrickou energií ve fázi provozu bude umožněno napojením se na nově 
vybudovanou trafostanici. Nový odběr si vyžádá zvýšení požadovaného příkonu cca o 120 kVA.  

Nároky na teplo 

Nová odbavovací budova bude vytápěna elektrickou energií (viz bod výše). 

Nároky na PHM 

Z hlediska následných vlivů na životní prostředí lze za zásadní považovat doplňování pohonných 
hmot. V následujícím přehledu je uvedena stávající a očekávaná spotřeba PHM v souvislosti s provozem 
letištěm. 

Stávající stav    250 m3/rok 
Budoucí stav    500 m3/rok 

Z hlediska plnění malých letadel bude postupováno tak, že tato letadla přijedou vlastním 
pohonem k čerpací stanici vybavené dostatečně dlouhou hadicí a bude provedeno plnění PHM. Velká 
letadla budou tankována z autocisterny na vyhrazených plochách zabezpečených proti úniku leteckých 
pohonných hmot řešených tří stáních. (Obdobně i stání cisterny s LPH bude na ploše zabezpečené proti 
únikům LPH). Pokud půjde o tankování z autocisterny, bude se jednat o externí dovoz (nikoliv o plnění 
cisterny v čerpací stanici). 

Nároky na rozmrazovací prostředky 

Použití rozmrazovacích prostředků se nepředpokládá ani nejsou projektovány stavební kapacity 
na případné uskladňování těchto prostředků.  Úklid ploch od sněhu se bude provádět  pouze mechanicky.  

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou  infrastruktur u 

B. II. 4. 1. Nároky na dopravní infrastrukturu 

Širší dopravní vztahy 

Přímou přístupovou komunikací k posuzovanému záměru je místní komunikace „K Letišti“. 
Z hlediska širších dopravních vztahů pak prochází obcí Bystřice silnice I/3 (E55) vedoucí do Benešova či 
opačným směrem na Tábor, kde dále přechází v dálnici D3. V Benešově je možnost dalšího napojení na 
dálnici D1 vedoucí do Prahy nebo Brna. 
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Fáze výstavby 

Údaje o intenzitách obslužné dopravy staveniště a počtu nasazených stavebních mechanismů byly 
stanoveny na základě odborných odhadů zpracovatele dokumentace EIA, který vycházel z řešení 
obdobných záměrů. 

Příjezdové a odjezdové trasy 

Dle zkušeností s obdobnými stavbami byly pro staveniště stanoveny 2 vjezdy a 2 výjezdy. Tyto 
vjezdy a výjezdy budou využívány po celou dobu stavby. 

Situace staveniště s označenými vjezdy a výjezdy je patrná z následujícího obrázku. 

Obr. č. 14 Situace letiště s vjezdy na stavbu a výjezdy ze stavby 

 

Vjezdy a výjezdy jsou navrženy v jižní a jihozápadní části areálu letiště a jsou napojeny na 
komunikaci K Letišti.  

Příjezdové a odjezdové trasy ve fázi výstavby budou možné pouze po následujících 
komunikacích: Komunikace „K Letišti“ – silnice spojující obec Nesvačily s obcí Bystřice – I/3. 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny komunikace, po kterých bude vedena obslužná doprava 
staveniště. 

Obr. č. 15 Uvažovaná trasa obslužné dopravy stavby 

 
Zdroj: www.mapy.cz 

- Komunikace kde není uvažováno s pohybem obslužné dopravy stavby 

Příjezd na stavbu po komunikaci K Letišti přímým směrem od města Bystřice není vzhledem 
k jejím parametrům, okolní zástavbě a napojení na další komunikace uvažován. 

Rovněž není uvažováno s pohybem obslužné dopravy stavby po komunikaci, která vede přes obci 
Nesvačily západním směrem.  
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Přesné dopravní trasy budou navrženy v dalších fázích projektového řízení po výběru zhotovitele 
stavebních prací. 

Intenzity dopravy ve fázi výstavby a množství nasazených stavebních mechanismů 

V následujících tabulkách jsou uvedeny maximální počty nasazených stavebních mechanismů  
a intenzity obslužné dopravy záměru pro jednotlivé fáze výstavby. 

� 1. fáze -   přípravné a zemní práce  

V rámci přípravných prací bude vybudováno oplocení a zařízení staveniště. V prostoru staveniště 
bude provedena příprava území (srovnání terénu pro osazení buněk ZS apod.). 

Tab. č. 21 Nasazení mechanismů pro zemní a přípravné práce 

Typ stroje, název Doba používání stroje (hod/den) 
Vrtná souprava pro 
vrtání pilot  
(1 kus) 

4 

Rypadlo (1 kus) 6 

Rypadlo (2kus) 6 

Nakladač (3 kus) 5 
Nákladní automobily s 
návěsem (5 kusy) 

Četnost jízd nákladních automobilů na 
staveniště a ze staveniště – 10/hod 

� 2. fáze – Výstavba odbavovací budovy a úprava letištní plochy 

Tab. č. 22 Nasazení mechanismů při výstavbě a úpravě letištní plochy 

Typ stroje, název Doba používání stroje (hod/den) 
Rypadlo (1 kus) 6 
Rypadlo (1 kus) 6 
Nakladač (1 kus) 3 
Autojeřáb (1 kus) 7 
Čerpadlo betonové směsi 
(1 kus) 

2 

Domíchávače betonové směsi (3 
kusy) 

4 

Stavební míchačky (2 kusy) 4 
Stavební výtah (2 kusy) 6 
Svářecí souprava (1 kus) 2 
Okružní pila (1 kus) 2 
Finišer s posuvným bedněním – 
pro beton (2 kusy) 

4 

Vibrační válec (1 kus) 3 
Válec (1 kus) 4 
Grader (1 kus) 4 
Nákladní automobily s návěsem 
(5 kusy) 

Četnost jízd nákladních automobilů na 
staveniště a ze staveniště – 10/hod 

� 3. fáze – Stavební práce na odbavovací budově a úpravě letištní plochy 

Při vnitřních a venkovních pracích a dokončovacích pracích na odbavovací hale a při úpravě 
letištní plochy lze předpokládat využití maximálního počtu strojního zařízení uvedeného v následující 
tabulce. 

Tab. č. 23 Nasazení mechanismů při stavebních pracích na odb. budově a úpravě letištní plochy 
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Typ stroje, název Doba používání stroje (hod/den) 
Rypadlo (1kus) 3 
Nakladač (1 kus) 3 
Autojeřáb (1 kus) 7 
Čerpadlo betonové směsi 
(1 kus) 

2 

Domíchávače betonové směsi (2 
kusy) 

4 

Stavební míchačky (2 kusy) 4 
Stavební výtah (2 kusy) 6 
Finišer s posuvným bedněním – 
pro beton (2 kusy) 

6 

Vibrační válec (1 kus) 3 
Válec (1 kus) 4 
Svářecí souprava (1 kus) 2 
Okružní pila (2 kusy) 1 
Nákladní automobily s návěsem 
(5 kusy) 

Četnost jízd nákladních automobilů na 
staveniště a ze staveniště – 10/hod 

Vertikální doprava 

Pro vertikální dopravu při realizaci stavby se předpokládá využití autojeřábů. Počet jeřábů 
potřebných pro stavbu bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace. V dokumentaci EIA je 
uvažováno s využitím 1 autojeřábu. Po dokončení nosných konstrukcí budou pro vertikální dopravu 
využity stavební výtahy umístěné u stavěného objektu. 

Fáze provozu 

Silniční doprava 

� Stávající stav 

Ostatní doprava – stávající stav 

Stávající intenzity silniční dopravy na komunikaci II/114 a I/3 byly zjištěny ze sčítání ŘSD pro 
rok 2005 přepočtené na rok 2008.  

Na ostatních komunikacích v širším okolí letiště Benešov, kde není prováděno oficiální sčítání 
dopravy ŘSD, byly zjištěny stávající intenzity dopravy na základě 24h sčítání dopravy (dopravně-
inženýrský průzkum, EKOLA group, květen a červenec 2008). 

Situace sčítacích úseků je patrná z následujících obrázků. 

Obr. č. 16 Situace sčítacích úseků – celkový přehled 

 



LETIŠTĚ BENEŠOV – ÚPRAVY LETIŠTNÍCH PLOCH A VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ BUDOVY 

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

 

EKOLA group, spol. s r. o.  51 

Obr. č. 17 Situace sčítacích úseků – detailní pohled 

 

Intenzity dopravy platné pro stávající stav (rok 2008) jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. č. 24 Stávající intenzity dopravy na řešených komunikacích za 24 h (rok 2008) 

Označení komunikace Nákladní Osobní Celkem 
(1) - I/3 Benešov – Bystřice 5641 13581 19222 
(2) - II/114 Jírovice – Tisem 315 1315 1630 
(3) - Bystřice jih – Nesvačily 124 1342 1466 
(4) - Bystřice sever – letiště Benešov 12 465 477 
(5) - Nesvačily – letiště Benešov 0 57 57 
(6) - Nesvačily sever – letiště Benešov 4 234 238 
(7) - Nesvačily střed 60 743 803 
(8) - Nesvačily – Petrovice 77 811 888 
(9) - Nesvačily západ 25 422 447 
(10) - Nesvačily – směr Bezejovice 17 293 310 
(11) - Nesvačily – Tvoršovice 19 122 141 
(12) - Tvoršovice – II/114 19 122 141 
(13) - Bystřice – Semovice 29 468 497 
(14) - Semovice – Jírovce 29 468 497 
(15) – Nesvačily sever 9 329 338 
(16) – Komunikace na letišti 5 95 100 

Poznámka: V intenzitách dopravy pro stávající stav je zahrnuta stávající obslužná doprava letiště 
Benešov. 

Zdrojová a cílová doprava letiště Benešov – stávající stav 

Ve stávajícím stavu lze identifikovat dvě příjezdové/odjezdové trasy letiště Benešov.   

Hlavní příjezd na letiště Benešov vede po komunikační trase Benešov – Bystřice – Nesvačily. 
Další příjezdovou trasu tvoří přímé komunikační napojení letiště Benešov – Bystřice (od této trasy by 
mělo být do budoucna upuštěno – špatné napojení v obci Bystřice, pod nízkým viaduktem, trasa je vedena 
v blízkosti obytné zástavby).  

Stávající intenzita dopravy spojená s provozem letiště Benešov byla odhadnuta na základě 
stávajících kapacit letiště a provedeného 24h sčítání dopravy v zájmovém území. 

Údaje jsou platné pro denní dobu (6:00 – 22:00). Vyvolané pohyby OA odpovídají průměrnému 
počtu vzletů a přistání. V době od 22:00 – 6:00 není uvažována letecká doprava vyvolávající pohyby na 
komunikační síti. 

Intenzity obslužné dopravy letiště jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. č. 25 Intenzita obslužné dopravy letiště Benešov (6:00 – 22:00)  – Stávající stav (rok 2008) 

 TNA LNA OA Celkem 
Intenzita dopravy 7 14 286 307 

Z následujícího obrázku je patrný uvažovaný rozpad obslužné dopravy letiště Benešov.  

Doprava v klidu – stávající stav 

Stávající počet parkovacích stání v areálu letiště Benešov je dohromady 112 (viz následující 
tabulka). 

Tab. č. 26 Stávající počet parkovacích stání v areálu letiště Benešov 

 

Hromadná doprava na letišti Benešov není zavedena, počítá se se 100% motorizací zaměstnanců  
i návštěvníků letiště. 

� Výhledový stav 

Ostatní doprava – výhledový stav 

Ze Závěrů zjišťovacího řízení (3806-27743-2a/2004/OŽP-Zk, květen 2004) vyplynuly další 
požadavky na vyhodnocení akustické situace v souvislosti s plánovaným rozšířením letiště Benešov.  

Jedná se o požadavek synergického vyhodnocení silničního a leteckého provozu v dotčeném 
okolí letiště Benešov a dále byl vznesen požadavek obce Tisem, aby bylo v akustické studii provedeno 
kumulativní vyhodnocení hluku z leteckého provozu v dané obci (v blízkosti se nacházejí cvičné letištní 
okruhy) a plánované dálnice D3 ve stabilizovaném stavu (plánované umístění EXITU dálnice D3 
v blízkosti obce Tisem). 

Na následujícím obrázku je uvedeno návrhové komunikační uspořádání převzaté z VÚC 
Benešovsko.  

Obr. č. 18 Výhledové uspořádání komunikační sítě dle VÚC Benešovsko 
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Dálnice D3 (resp. její úsek, stavba č. 304, Neštětice – Voračice) je v řešeném území v souladu 
s UV ČR č. 1643/2005 sledovaná v koridoru varianty stabilizované. Na danou stavbu bylo v prosinci 
2007 podáno oznámení EIA (SUDOP Praha a. s.). V současné době je zpracovávána dokumentace EIA. 
S uvedením stavby do provozu do roku 2015 se nepočítá, původní termíny zprovoznění byly posunuty 
cca na rok 2020.  

V době zprovoznění komunikace D3 bude již uvedena do provozu Václavická spojka (Václavice 
– Benešov; podmíněná stavba), která bude převádět dopravu mezi plánovanou komunikací D3 a stávající 
komunikací I/3. Obavy obce Tisem z enormního nárůstu intenzit dopravy výstavbou dálnice D3 jsou 
neopodstatněné.  

V předložené dokumentaci EIA je daná stavba (D3) zohledněna. Ve výhledovém roce 2015 je 
počítáno s jejím plným provozem (i když bude do provozu uvedena v delším časovém horizontu). 

 Intenzity dopravy na D3 a I/3 (Jírovice – Bystřice) jsou převzaty z oznámení EIA pro stavbu D3 
v úseku č. 304 (SUDOP Praha a. s., prosinec 2007). Intenzity dopravy jsou v oznámení EIA platné pro 
rok 2018. Vzhledem k faktu, že mezi lety 2015 – 2018 není počítáno s enormním nárůstem dopravy, jsou 
hodnoty pro rok 2015 převzaty bez přepočtu (údaje jsou tedy spíše nadhodnocené a při výpočtu akustické  
a rozptylové studie se pohybujeme na straně bezpečnosti). 

Intenzita dopravy na místní komunikaci II/114 byla stanovena na základě dotazu vzneseného na 
ŘSD. 

Intenzity dopravy na ostatních místních komunikacích byly získány přepočtem stávajících hodnot 
získaných vlastním sčítáním dopravy (EKOLA group, květen, červenec 2008) pomocí výhledových 
koeficientů pro rok 2015. 

V následující tabulce jsou uvedeny výhledové intenzity dopravy na dotčené komunikační síti. 

Tab. č. 27 Výhledové intenzity dopravy na řešených komunikacích za 24 h (rok 2015) (intenzity 

dopravy bez rozšíření letiště Benešov, pouze se započítáním stávající obslužné dopravy letiště Benešov) 

Označení komunikace Nákladní Osobní Celkem 
D3 (stavba 0304) 5490 25460 30950 
(1) - I/3 Benešov – Bystřice 1390 10890 12280 
(2) - II/114 Jírovice – Tisem 206 1234 1440 
(3) - Bystřice jih – Nesvačily 132 1597 1729 
(4) - Bystřice sever – letiště Benešov 13 553 566 
(5) - Nesvačily – letiště Benešov 0 68 68 
(6) - Nesvačily sever – letiště Benešov 5 279 284 
(7) - Nesvačily střed 64 884 948 
(8) - Nesvačily – Petrovice 82 965 1047 
(9) - Nesvačily západ 27 502 529 
(10) - Nesvačily – směr Bezejovice 18 349 367 
(11) - Nesvačily – Tvoršovice 20 145 165 
(12) - Tvoršovice – II/114 20 145 165 
(13) - Bystřice – Semovice 31 557 588 
(14) - Semovice – Jírovce 31 557 588 
(15) – Nesvačily sever 10 392 402 
(16) – Komunikace na letišti 6 113 119 
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Zdrojová a cílová doprava letiště Benešov – výhledový stav 

Ve výhledovém stavu je počítáno s navýšením zdrojové a cílové dopravy záměru vlivem navýšení 
celkového počtu pohybů letadel za rok, které budou způsobeny především navýšením přepravních letů, ať 
už vnitrostátních či mezinárodních.    

Intenzity zdrojové/cílové dopravy záměru jsou uvedeny v následující tabulce. Jsou platné pro 
denní dobu (6:00 – 22:00) 

Tab. č. 28 Intenzity zdrojové/cílové dopravy záměru ve výhledovém stavu (rok 2015), denní doba 

(6:00 – 22:00) 

 TNA LNA OA celkem 
nově vyvolané pohyby záměrem 3 6 98 107 
výhledový stav (stávající intenzity 
obslužné dopravy + nově vyvolané 
pohyby záměrem) 

10 20 384 414 

Pozn.: V noční době (22:00 – 6:00) je uvažováno ročně s cca 100 pohyby OA, což představuje 
cca 0,36 pohybu v noční době. To je intenzita, která nemůže nijak ovlivnit akustickou i rozptylovou 
situaci v noční době. 

Pro rozpad zdrojové/cílové dopravy záměru je ve výhledu uvažováno se 100% vedením přes obec 
Nesvačily. 

Obr. č. 19 Rozpad zdrojové/cílové dopravy záměru na okolních komunikacích (rok 2015) 

 

Doprava v klidu – výhledový stav 

Ve výhledovém stavu budou zachována stávající parkovací stání, tzn. 112 a navíc budou, 
v souvislosti s výstavbou odbavovací budovy, vybudována nová (31 PS). Dohromady bude na letišti tedy 
143 PS. 

Parkoviště u nově vystavěné odbavovací budovy bude využíváno převážně osobními automobily 
cestujících.  

Železniční doprava 

� Stávající stav 

V železniční dopravě tvoří osu Benešovska postupně modernizovaný IV. tranzitní železniční 
koridor Praha-Benešov-Tábor-České Budějovice-Horní Dvořiště, který je veden východně od letiště 
Benešov, ve vzdálenosti cca 1 km. 
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Trať č. 221, 220 – IV. tranzitní koridor je součástí jedné z hlavních evropských magistrál. 
Koridor je součástí sítě TEN-T s cílem jeho zásadní přestavby pro zajištění kvalitní provozní propojenosti 
v rámci vnitrostátního i evropského železničního systému. Přestavba IV. TŽK v zásadním řešení 
představuje zdvojkolejnění, úplnou elektrifikaci trati a zajištění podmínek pro zásadní zvýšení traťové 
rychlosti. 

Obr. č. 20 Stávající uspořádání železniční trati 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny stávající intenzity železniční dopravy. Uvedený současný 
rozsah dopravy je bez lokomotivních vlaků.  

Tab. č. 29 Intenzity železniční dopravy v traťovém úseku Votice – Benešov u Pr. – stávající stav 

Současný rozsah dopravy v úseku Bystřice u Benešova – Benešov u Pr. 
Druh vlaku Směr sudý Směr lichý Celkový počet vlaků 

Expp 1 1 2 
Rpp 11 11 22 
Sppp 2 2 4 
Oszz 12 12 24 
Sv - 1konč. 1 
Osobní celkem 26 27 53 
Nexpp - 2 2 
Rn,Vnpp 1 - 1 
Pnpp 3 3 6 
Mn  2 2 4 
Nákladní celkem 6 7 13 

Celkem 32 34 66 

Tab. č. 30 Hmotnosti vlaků, jejich délky a stanovená rychlost - současný stav 

Druh vlaku Hnací vozidlo Zatížení (t) Délka 
vlaku v m 

Maximální 
souč. rychl. 

Ex, R 363 550 300 100 
Sp 363 550 300 95 
Os 363 300 140 80 
Nex  363 1300 500 80 
Rn 363 2000/1300 500 80 
Pn 363 2000/1300 600 80 
Mn 742 2000/1300 600 60/70 

� Výhledový stav 

Stávající dvojkolejný elektrifikovaný  úsek trat ě č. 221 (Praha) – severní hranice okresu 
Benešov – Čerčany – Benešov je v návrhovém období do r. 2015 sledován k přestavbě ve stávající stavbě 
– tzv. optimalizace ve stávajícím koridoru (Navrhovaná přestavba umožní zvýšení rychlosti na 90 – 110 
km/hod.). 
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Stávající elektrifikovaná jednokolejná trať č. 220 v úseku Benešov – Bystřice u Benešova – 
Votice – jižní hranice okresu je v návrhovém období navržena k zásadní modernizaci s dílčími 
přeložkami a tunelovými úseky na rychlost do 160 km/hod. 

Obr. č. 21 Výhledový stav (fialové části jsou postupně optimalizované/modernizované) 

 

Výhledové intenzity dopravy byly převzaty z dokumentace „Zpracování stávajícího  
a aktualizovaného výhledového rozsahu dopravy pro modernizaci IV. TŽK v úseku H. Dvořiště – Praha 
hl. n.“ 

Tab. č. 31 Intenzity železniční dopravy v traťovém úseku Olbramovice – Benešov u Pr. – výhledový 

stav 
Výhledový rozsah dopravy v úseku Olbramovice – Benešov u Pr. 

Druh vlaku Směr sudý Směr lichý 
Celkový počet 

vlaků 
NT 3 3 6 
EC,IC 2 2 4 
R 10 10 20 
Sp 8 8 16 
Os 4 4 8 
Osobní celkem 27 27 54 
Vn - 1 1 
Nex,Rn 12 13 25 
Pn 10 9 19 
Mn 2 2 4 
Nákladní celkem 24 25 49 

Celkem 51 52 103 

Tab. č. 32 Hmotnosti vlaků, jejich délky a stanovená rychlost - výhledový stav 

Druh vlaku Hnací vozidlo Zatížení v t 
směr S/L 

Délka vlaku 
v m 

Max. v po 
modernizaci 

NT 680 340 179 160 
EC, IC,R 350 450 300 160 
Os, Sp  363 300 140 120 
Nex, Rn 363 1000 500 100 
Vn 363 800 650 100 
Pn 363 1100/2000 650 80 
Mn 742 800 550 80 

Letecká doprava 

Údaje o intenzitách letecké dopravy jsou uvedeny v kap. B. I. 2 Kapacita záměru. 
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B. II. 4 .2. Nároky na ostatní infrastrukturu 

Vodovod 

Areál letiště Benešov bude připojen na veřejný vodovod obce Nesvačily, a to z jeho koncové části 
při komunikaci k letišti. 

Kanalizace 

V souvislosti s realizací záměru, rozšířením letiště Benešov, bude nově vybudován kanalizační 
systém. Kanalizace bude oddílná – splašková a dešťová. 

Splašková kanalizace bude zakončena ČOV s vyústěním do Nesvačilského potoka. 

Dešťová kanalizace bude tvořena západní kanalizační stokou vedoucí od rozvodí 
k Nesvačilskému potoku a východní stokou vedoucí do bezejmenného přítoku Semovického rybníka. 
Součástí kanalizačního systému budou rovněž dešťové zdrže – retenční nádrže. 

Zásobování elektrickou energií 

Napojení el. energií nových zařízení a budov v areálu Letiště Benešov bude na obec Nesvačily. 
V areálu letiště bude pravděpodobně vybudována nová trafostanice s doplněným vzdušným vedením  
22 kV a sekundárními kabelovými rozvody NN. 

Nároky na teplo 

Zdrojem vytápění odbavovací budovy bude elektrická energie. Pro ohřev teplé užitkové vody 
budou instalovány na střeše objektu solární kolektory. 

Zásobování plynem 

Stavba nebude vyžadovat zásobení plynem. 

Ochranná pásma  

Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle platných předpisů. 
Stavba tato ochranná pásma inženýrských sítí bude respektovat.  

Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny po 
předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. Všechny zásahy stavby do popsaných 
ochranných pásem budou v rámci zpracování projektové dokumentace stavby řádně vypořádány. 

Přeložky a rušení inženýrských sítí/demolice 

Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí. Podrobnější 
specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení.  

Za stávajícího stavu znalosti projektu vyvstává nutnost vybudovat přeložku stávající polní cesty 
v předpolí prahu 06 tak, aby nebylo narušeno bezpečnostní oplocení letiště a přibližovací světelná 
soustava. Cesta se tak rovněž dostane mimo přibližovací překážkovou plochu. Šířka přeložky bude stejná 
jako stávající cesty. Přeložka polní cesty bude mít nestmelený kryt (štěrkový). 

V prostoru budoucí odbavovací budovy bude nutné provést vybourání zpevněných ploch. 
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B. III. Údaje o výstupech 

B. III. 1. Ovzduší  

Výstavba 

Bodové zdroje 

Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nejsou uvažovány. 

Liniové zdroje 

Nákladní automobily  

Etapa zemních prací bude generovat 7 700 pohybů TNA/etapa zemních prací (tedy 55 dní), 140 
pohybů TNA/14 hod, respektive 10 pohybů TNA/hod při 14 hodinové pracovní době. 

Při použití  emisních faktorů pro etapu výstavby lze očekávat následující bilance emisí na 
přepravní  trase v rámci zařízení staveniště. 

Tab. č. 33 Suma emisí z liniových zdrojů – nákladní automobily 

 

 

Plošné zdroje 

Nákladní automobily  

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k vlivům na ovzduší je rozhodující etapa zemních a hrubých 
stavebních prací. Tato etapa bude na staveništi vyvolávat 7 700 pohybů TNA/etapa zemních prací (tedy 
55 dní), 140 pohybů TNA/14 hod, respektive 10 pohybů TNA/hod. 

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje stání nákladních automobilů byl pro volnoběh použit 
předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném 
pohybu TNA/den a době volnoběhu 30 sekund lze při uvažovaném počtu směn v rámci zemních prací 
sumarizovat následující sumu emisí. 

Tab. č. 34 Suma emisí z plošných zdrojů – stání TNA 

 PM10 

 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 
Plošný zdroj 0,00002953 0,00095664 0,00017028 

Nakladače 

Mezi plošné zdroje imisí patří pohyb nakladačů v areálu staveniště. Dle předaných podkladů je 
uvažováno s 15 hodinami provozu denně (pro tři nakladače, každý po 5 hodinách: 3 x 5 = 15 hodin). Při 
uvažovaných 55 pracovních dnech se jedná o 825 provozních hodin, což předpokládá spotřebu 12 375 
litrů. Spálením tohoto množství nafty bude vyprodukováno následující množství emisí. 

 

 PM10 

 g/m/s kg/km/den t/km/rok 
komunikace 9.658E-05 1.5925 0.0875875 
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Tab. č. 35 Suma emisí z plošných zdrojů – nakladače 

 PM10 

 kg.den-1 t. rok -1 
Plošný zdroj 0.23355 0.01284525

Zemní práce   

V území bude provedeno skrytí humusových vrstev půdy v množství cca 8 700 m3 a jejich 
uložení na staveništní deponii pro další využití. Dále budou provedeny výkopy v objemu cca 28 500 m3  
a násypy v objemu cca 21 720 m3.  

Sejmutá vrstva humusu bude deponována na staveništi za účelem jejího dalšího využití. 
Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na skládku. Pro zpětné ohumusování bude využito cca 2/3 
sejmutého humusu. Vrstva humusu sejmutá v trasách inženýrských sítí bude ponechána na místě  
a využita pro zpětné ohumusování. 

Celkově tak bude v prostoru stavby manipulováno s 64 350 t hmot (pro zeminy uvedené v m3 byl 
použit koeficient 1,25). 

Při uvedeném předpokladu emisí v kg na tunu materiálu lze v etapě výstavby očekávat roční 
emisi frakce PM10 v množství cca 3,69 tun PM10.  

Provoz 

Bodové zdroje 

� Energetické 

Nová odbavovací budova bude vytápěna elektrickou energií. Počítá se s instalací systému 
tepelných čerpadel doplněných elektrokotlem. Pro ohřev teplé užitkové vody budou instalovány na střeše 
objektu solární kolektory.  

Daný zdroj vytápění je bezemisní. 

� Technologické 

Technologickým zdrojem znečištění ovzduší je již ve stávajícím stavu ČS PHM. Jedná se  
o střední zdroj znečišťování ovzduší. 

Emise z čerpací stanice PHM lze bilancovat dle NV 353/2002 Sb. podle bodu 4.9. Čerpací stanice 
a zařízení na dopravu skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem podle zvláštního 
právního předpisu. 

Uvažovaným rozšířením provozu letiště dojde k navýšení roční výtoče PHM o  250 m3/rok. 

Pro danou čerpací stanici pohonných hmot platí obecné emisní limity pro pachové látky i těkavé 
organické látky.  

Tab. č. 36 Emisní faktory pro čerpadla pohonných hmot (PHM) 

PHM Ef  (g VOC/m3) 

Benzin 1400 

Motorová nafta 20 

Pro výhledový stav je použito hodnot snížených pro benziny díky rekuperaci  o 95 %. Výsledné 
hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. č. 37 Emisní faktory pro čerpadla pohonných hmot (PHM) pro ČS 

PHM  Ef  (g VOC/m3) 

Benzin 70 

Motorová nafta 20 

Na základě použitého emisního faktoru lze očekávat při zadané výtoči PHM následující sumu 
emisí. 

Tab. č. 38 Emise dle emisních faktorů 

Emise VOC kg/rok  

Benzin 17,5 

Liniové zdroje a plošné zdroje 

Použité emisní faktory z pozemní dopravy 

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s emisními 
faktory uvedené níže v textu. V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR byly vydány 
jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně 
porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu 
ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v. 06.  

Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2008 a 2015 jsou sumarizovány v následujících 
tabulkám pro uvažované rychlosti a pro plynulost dopravy 2. 

Tab. č. 39 Emisní faktory pro rok 2008 

Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní úroveň Rychlost 
(km/h): NOx PM10 CO 

OA Euro 3 50 0,1560 0,0006 0,5101 
LNA Euro 3 50 0,4511 0,0619 0,2865 
TNA Euro 3 50 2,0476 0,2506 3,8026 

Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní úroveň Rychlost 
(km/h): VOC Benzen BaP* 

OA Euro 3 50 0,0645 0,0029 0,0427 
LNA Euro 3 50 0,0992 0,0014 0,0271 
TNA Euro 3 50 1,1858 0,0183 0,3423 

* v ug/m3 

Tab. č. 40 Emisní faktory pro rok 2008 

Emisní faktor (g/km) 
Typ vozidla Emisní úroveň 

Rychlost 

(km/h): NOx PM10 CO 
OA Euro 3 90 0,3809 0,0347 0,1164 

LNA Euro 3 90 0,4941 0,0821 0,2563 
TNA Euro 3 90 2,4753 0,2298 3,3596 

Emisní faktor (g/km) 
Typ vozidla Emisní úroveň 

Rychlost 

(km/h): VOC Benzen BaP* 
OA Euro 3 90 0,0180 0,0004 0,2208 

LNA Euro 3 90 0,0659 0,0010 0,0731 
TNA Euro 3 90 0,6675 0,0117 1,5136 

* v ug/m3 
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Tab. č. 41 Emisní faktory pro rok 2015 

Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní úroveň Rychlost 
(km/h): NOx PM10 CO 

OA Euro 4 50 0,1339 0,0006 0,3470 
LNA Euro 4 50 0,2506 0,0345 0,2695 
TNA Euro 4 50 1,5335 0,0740 2,8547 

Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní úroveň Rychlost 
(km/h): VOC Benzen BaP* 

OA Euro 4 50 0,0454 0,0020 0,0427 
LNA Euro 4 50 0,0992 0,0014 0,0271 
TNA Euro 4 50 0,5191 0,0080 0,3423 

Tab. č. 42 Emisní faktory pro rok 2015 

Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní úroveň Rychlost 
(km/h): NOx PM10 CO 

OA Euro 4 90 0,1666 0,0016 0,2690 
LNA Euro 4 90 0,2745 0,0473 0,2415 
TNA Euro 4 90 1,8616 0,0650 2,5319 

Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní úroveň Rychlost 
(km/h): VOC Benzen BaP* 

OA Euro 4 90 0,0351 0,0030 0,2208 
LNA Euro 4 90 0,0659 0,0010 0,0731 
TNA Euro 4 90 0,2925 0,0051 1,5136 

Použité emisní faktory pro provoz letadel 

Tab. č. 43 Emisní faktory pro provoz letadel 

ultralehké letouny 
  

režim pohybu výkon 
emisní faktor 

  NOx CO PM10 VOC Benzen BaP 
 v % g/s g/s g/s g/s g/s µg/s 

Start 100 4,725 0,000 0,015 4,725 0,236 0,223 
Přistání 85 3,390 0,000 0,011 3,390 0,169 0,160 

pohyb po ploše 30 0,816 0,226 0,003 0,816 0,041 0,039 
chod naprázdno 7 0,189 2,113 0,001 0,189 0,009 0,009 

jednomotorové vrtulové letouny do 1,5 t 
  

režim pohybu výkon 
emisní tok 

  NOx CO PM10 VOC Benzen BaP 
 v % g/s g/s g/s g/s g/s ug/s 

Start 100 15,913 1,116 1,224 0,627 0,009 0,031 
Přistání 85 9,897 1,961 0,761 0,413 0,006 0,020 

pohyb po ploše 30 2,062 7,586 0,159 0,817 0,012 0,040 
chod naprázdno 7 0,282 17,791 0,022 15,744 0,225 0,776 

jedno a dvoumotorové vrtulové letouny do 3,5 t 
  

režim pohybu výkon 
emisní tok 

  NOx CO PM10 VOC Benzen BaP 
 v % g/s g/s g/s g/s g/s µg/s 
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Start 100 23,362 3,035 0,253 0,352 0,006 0,032 
Přistání 85 15,354 3,014 0,251 0,336 0,005 0,031 

pohyb po ploše 30 2,429 4,368 0,364 0,768 0,012 0,071 
chod naprázdno 7 0,524 8,908 0,742 4,341 0,068 0,399 

dvoumotorové vrtulové letouny do 10 t 
  

režim pohybu výkon 
emisní tok 

  NOx CO PM10 VOC Benzen BaP 
 v % g/kg g/kg g/kg g/kg g/s ug/s 

Start 100 60,678 1,260 0,105 0,450 0,007 0,041 
Přistání 85 36,588 0,397 0,033 0,206 0,003 0,019 

pohyb po ploše 30 3,440 0,259 0,022 0,238 0,004 0,022 
chod naprázdno 7 0,688 3,758 0,313 0,288 0,005 0,026 

Liniové zdroje 

� Automobilová doprava (osobní i nákladní) 

Bilance hmotnostních toků jednotlivých škodlivin spojených s dopravní obslužností areálu byla 
provedena na základě uvedených emisních faktorů pro výhledový rok 2015 a intenzity zdrojové/cílové 
dopravy záměru. 

Tab. č. 44 Emise NOx a benzenu z liniových zdrojů – výhledový rok 2015, příspěvek záměru 

(automobilová doprava) 

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

Úsek 1 3.287E-07 0.0078882 0.0028792 3.55E-09 0.0000852 3.11E-05 
Úsek 2 3.287E-07 0.0078882 0.0028792 3.55E-09 0.0000852 3.11E-05 
Úsek 3 6.504E-07 0.0156098 0.0056976 6.975E-09 0.0001674 6.11E-05 
Úsek 4 0 0 0 0 0 0 
Úsek 5 0 0 0 0 0 0 
Úsek 6 1.058E-06 0.0253902 0.0092674 1.083E-08 0.00026 0.0000949 
Úsek 7 5.29E-07 0.0126951 0.0046337 5.417E-09 0.00013 4.745E-05 
Úsek 8 0 0 0 0 0 0 
Úsek 9 5.29E-07 0.0126951 0.0046337 5.417E-09 0.00013 4.745E-05 
Úsek 10 0 0 0 0 0 0 
Úsek 11 6.504E-07 0.0156098 0.0056976 6.975E-09 0.0001674 6.11E-05 
Úsek 12 6.504E-07 0.0156098 0.0056976 6.975E-09 0.0001674 6.11E-05 
Úsek 13 0 0 0 0 0 0 
Úsek 14 0 0 0 0 0 0 
Úsek 15 1.301E-06 0.0312196 0.0113952 1.395E-08 0.0003348 0.0001222 
Úsek 16 1.058E-06 0.0253902 0.0092674 1.083E-08 0.00026 0.0000949 

Tab. č. 45 Emise PM10 a CO z liniových zdrojů – výhledový rok 2015, příspěvek záměru 

(automobilová doprava) 

 PM10 CO 
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok -1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok -1 

D3       
Úsek 1 7.083E-09 0.00017 6.205E-05 4.912E-07 0.0117888 0.0043029 
Úsek 2 7.083E-09 0.00017 6.205E-05 4.912E-07 0.0117888 0.0043029 
Úsek 3 1.41E-08 0.0003384 0.0001235 9.712E-07 0.0233086 0.0085076 
Úsek 4 0 0 0 0 0 0 
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 PM10 CO 
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok -1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok -1 

Úsek 5 0 0 0 0 0 0 
Úsek 6 2.712E-08 0.0006508 0.0002375 2.368E-06 0.0568436 0.0207479 
Úsek 7 1.356E-08 0.0003254 0.0001188 1.184E-06 0.0284218 0.010374 
Úsek 8 0 0 0 0 0 0 
Úsek 9 1.356E-08 0.0003254 0.0001188 1.184E-06 0.0284218 0.010374 
Úsek 10 0 0 0 0 0 0 
Úsek 11 1.41E-08 0.0003384 0.0001235 9.712E-07 0.0233086 0.0085076 
Úsek 12 1.41E-08 0.0003384 0.0001235 9.712E-07 0.0233086 0.0085076 
Úsek 13 0 0 0 0 0 0 
Úsek 14 0 0 0 0 0 0 
Úsek 15 2.82E-08 0.0006768 0.000247 1.942E-06 0.0466172 0.0170153 
Úsek 16 2.712E-08 0.0006508 0.0002375 2.368E-06 0.0568436 0.0207479 

Tab. č. 46 Emise BaP a VOC z liniových zdrojů – výhledový rok 2015, příspěvek záměru 

(automobilová doprava) 

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

Úsek 1 3.561E-13 8.547E-09 3.12E-09 0.0014625 0.0005338 6.094E-08 
Úsek 2 3.561E-13 8.547E-09 3.12E-09 0.0014625 0.0005338 6.094E-08 
Úsek 3 7.031E-13 1.687E-08 6.159E-09 0.0028899 0.0010548 1.204E-07 
Úsek 4 0 0 0 0 0 0 
Úsek 5 0 0 0 0 0 0 
Úsek 6 2.885E-10 6.923E-06 2.527E-06 0.008602 0.0031397 3.584E-07 
Úsek 7 1.442E-10 3.462E-06 1.263E-06 0.004301 0.0015699 1.792E-07 
Úsek 8 0 0 0 0 0 0 
Úsek 9 1.442E-10 3.462E-06 1.263E-06 0.004301 0.0015699 1.792E-07 
Úsek 10 0 0 0 0 0 0 
Úsek 11 7.031E-13 1.687E-08 6.159E-09 0.0028899 0.0010548 1.204E-07 
Úsek 12 7.031E-13 1.687E-08 6.159E-09 0.0028899 0.0010548 1.204E-07 
Úsek 13 0 0 0 0 0 0 
Úsek 14 0 0 0 0 0 0 
Úsek 15 1.406E-12 3.375E-08 1.232E-08 0.0057798 0.0021096 2.408E-07 
Úsek 16 2.885E-10 6.923E-06 2.527E-06 0.008602 0.0031397 3.584E-07 

� Letecká doprava 

Bilance emisí z liniového zdroje letecké dopravy jako nový příspěvek záměru představující 
nových 18 200 pohybů je patrná z následující tabulky.  

Tab. č. 47 Trajektorie RWY 06/ RWY24 – výhledový rok 2015, příspěvek záměru (letecká doprava) 

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

celkem 1,848667 0,106978 0,107951 0,447586 0,020402 0,021281 

  kg/den kg/den kg/den kg/den kg/den mg/den 
celkem 106,483228 6,161929 6,217995 25,780985 1,175131 1,225752 

  t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok g/rok 
celkem 35,610784 2,060711 2,079461 8,621838 0,392995 0,409924 
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Tab. č. 48 Trajektorie RWY 09/ RWY27 - výhledový rok 2015, příspěvek záměru (letecká doprava) 

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

celkem 1,181935 0,068396 0,069018 0,286162 0,013044 0,013605 

  kg/den kg/den kg/den kg/den kg/den mg/den 
celkem 68,079441 3,939594 3,975439 16,482925 0,751313 0,783678 

  t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok g/rok 
celkem 22,767551 1,317503 1,329491 5,512322 0,251259 0,262082 

Plošné zdroje 

� Automobilová doprava 

Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru rozšíření provozu letiště uvažována 
parkoviště TNA a OA. Realizaci záměru lze popsat z hlediska plošných zdrojů dle již dříve 
v dokumentaci (kap. B. II. 4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu) prezentovaných nároků na 
dopravu. 

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad: 1 minuta 
volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů 
odpovídající rozšíření letiště (příspěvek záměru) a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat sumu emisí 
uvedené v následující tabulce. 

Tab. č. 49 Emise z plošných zdrojů – stav rok 2015, výsledný příspěvek letiště (automobilová 

doprava) 

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

Plošné zdroje - doprava 0.0001802 0.0103799 0.0037887 2.052E-06 0.0001182 4.314E-05 
 PM10 CO 
 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 Kg.den-1 t. rok -1 

Plošné zdroje - doprava 4.877E-06 0.0002809 0.0001025 0.0004083 0.0235209 0.0085851 
 BaP VOC 
 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 

Plošné zdroje - doprava 1.46E-09 8.408E-08 3.069E-08 0.0035604 0.0012995 6.181E-05 

� Letecká  doprava 

Bilance emisí související s pojezdy letadel je provedena pro nejhorší možný stav, vycházející 
z očekávaných vyvolaných pohybů souvisejících s provozem letiště, který nově vyvolává 18 200 pohybů 
letadel za rok. 

Tab. č. 50 Emise z plošného zdroje – výsledný příspěvek letiště (letecká doprava) 

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

celkem 1,181935 0,068396 0,069018 0,286162 0,013044 0,013605 

 kg/den kg/den kg/den kg/den kg/den mg/den 
celkem 68,079441 3,939594 3,975439 16,482925 0,751313 0,783678 

 t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok g/rok 
celkem 22,767551 1,317503 1,329491 5,512322 0,251259 0,262082 
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B. III. 2. Odpadní vody  

Fáze výstavby 

Odpadní vody v fázi výstavby budou odpovídat nárokům na vodu a lze je stanovit objemem 
maximálně 576 m3 pro celou fázi výstavby, která je předpokládána v délce cca 12 měsíců.  

Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního 
zázemí v místě zařízení staveniště. Množství odpadních vod bude dáno počtem pracovníků. Způsob 
nakládání s těmito vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétně bude řešen dodavatelem 
stavby. Předpokladem je, že na stavbě bude použito chemická WC. 

Vznik technologických odpadních vod se v průběhu výstavby záměru nepředpokládá. 

Srážkové vody z areálu budou po převážnou dobu výstavby odváděny stávajícím způsobem – 
zasakováním do okolního terénu.   

Fáze provozu 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu je odvod splaškových vod letiště řešeno žumpami u jednotlivých objektů 
(akumulační nádrže s odvozem odpadních vod do ČOV v Bystřici). Dešťové vody jsou zasakovány, 
případně odváděny nezpevněnými příkopy. 

Recipienty pro odtok srážkových i splaškových vod z letiště jsou potoky Nesvačilský – pro odtok 
ze západní části letiště a bezejmenný potok ústící do Semovického rybníka – pro odtok dešťových vod 
z východní části letové dráhy RWY 06/24. 

Výhledový stav 

Odkanalizování letiště Benešov bude v rámci jeho rozšíření řešeno oddílným kanalizačním 
systémem – splaškovou a dešťovou kanalizací. 

 Splaškové odpadní vody 

Do nově vybudované splaškové kanalizace budou připojeny splaškové odpadní vody 
z jednotlivých objektů, včetně stávajících.  

Splašková kanalizační stoka bude vedena provozním a obchodním zázemím letiště podél fronty 
budov jednotlivých společností tak, aby přípojky od sociálních zařízení těchto budov byly co nejkratší.  
U stávajících budov bude třeba přihlížet k provedeným přípojkám do žump. Části těchto přípojek budou 
využity pro připojení do navrhované kanalizace. Žumpy budou zrušeny, nebo budou dále využívány 
k jiným účelům, např. nádrže na požární či provozní vodu. 

Profil kanalizační splaškové stoky bude DN 250 mm, délka 740 m, délka přípojek (přepojení)  
o DN 150 a 200 mm bude cca 200 m, materiál potrubí plast HDPE.   

Splašková stoka bude zakončena čistírnou odpadních vod, osazenou při hranici letiště, na konci 
předpokládané zástavby. Složení vypouštěných splaškových vod bude odpovídat běžným městským 
splaškovým vodám. Nesmí být připojeny vody z provozů nabíjení baterií, skladů ropných látek. Vody 
z mytí letadel či motorových vozidel možno do kanalizace připojit jen po dokonalém přečištění.  

ČOV 

Čistírna odpadních vod se bude muset vyrovnávat v průběhu roku se značným kolísáním přítoku 
odpadní vody. S ohledem na relativně málo vodnatý recipient a jeho předpokládané značné znečištění, 
bude nutno zajistit vysokou účinnost čištění. Z těchto důvodů se navrhuje technologie čištění systémem 
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jemnobublinné aerace (pomocí dmychadla s regulací chodu dle množství přitékajících splaškových vod) 
s aerobně stabilizovaným kalem.  

Návrhová kapacita 

Přítok odpadních vod   12 m3/d 

znečištění dle BSK 5   cca 4,2 kg/d  

Kapacita navržené ČOV je cca 80 EO. 

Garantované průměrné kvality znečištění odtoku z ČOV 

BSK5     20 mg/l 
CHSK    80mg/l 
NL    20 mg/l 
N-NH4

     10 mg/l 

Přečištěné vody z ČOV budou zaústěny do koncového úseku dešťové kanalizace, za dešťovou 
retenční nádrž. (Variantně je navrženo samostatné odtokové potrubí do Nesvačilského potoka s možností 
výhledového zrušení navržené ČOV (po ukončení její životnosti) a přepojení letištní splaškové stoky na 
plánovanou ČOV obce Nesvačily.) 

Dešťové vody 

Navržený kanalizační systém je tvořen západní kanalizační stokou vedoucí od rozvodí 
k Nesvačilskému potoku o délce 1325 m a východní stokou o délce 375 m vedoucí do vodoteče k povodí 
Konopišťského potoka. 

Do západní stoky budou zaústěny drenáže ze západní části pojížděcí dráhy o délce 825 m. Dále 
pak přípojná kanalizační větev od odbavovací plochy a odbav. budovy, včetně odlučovače ropných látek 
a kanalizačních přípojek, o celkové délce 585 m. Do dolní části této kanalizační stoky budou připojeny 
vyčištěné splaškové vody z ČOV a přečištěné vody z akumulační nádrže pitné vody (bezpečnostní přeliv 
a vody z čištění nádrže). Vyústění této stoky do Nesvačilského potoka se předpokládá v místě pod 
výhledovou ČOV, ve směru toku. Koryto potoka bude v tomto místě zpevněno dlažbou z lomového 
kamene do betonu v délce 5 m. 

Do východní dešťové stoky budou zaústěny (kromě přilehlé části RWY) pouze drenáže 
z východní části přilehlé pojížděcí dráhy, o délce 550 m. 

Součástí kanalizačního systému jsou dešťové zdrže – retenční nádrže, situované před vyústěním 
obou dešťových stok do recipientů.  

Retenční nádrž na západní stoce bude o užitném objemu min. 150 m3 umístěna na západním 
konci letiště v blízkosti navržené ČOV. Retenční nádrž na východní stoce bude umístěna v oplocené části 
letiště před vyústěním do povrchového melioračního kanálu, vedeného k Semovickému rybníku. 
Vzhledem ke skutečnosti, že vyústěním redukovaného odtoku dešťových vod z východní části dráhy 
nedojde k výraznějšímu ovlivnění průtoků, doporučuje se ponechat zde původní přírodní charakter tohoto 
prostoru, bez úprav. Výjimkou bude místo vyústění, které bude zpevněno dlažbou z lomového kamene do 
pískového lože.  

Součástí retenčních nádrží bude prostor stálého nadržení vody s nornou stěnou, pro případ 
mimořádného znečištění dráhy a k provádění kontrolních odběrů vzorků vody. 

Dešťové odpadní vody z ploch, u nichž je možnost znečištění používanými provozními 
kapalinami (odbavovací plocha – manipulace s pohonnými hmotami při provozu proudových letadel), 
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budou odváděny odděleně od ostatních dešťových vod odpadní dešťovou kanalizací k odlučovači lehkých 
kapalin s koalescenčním filtrem a sorpční kolonou na odtoku. Hodnoty znečištění na odtoku z odlučovače 
v případě znečištění na ploše budou do 0,5 mg/l NEL, kapacita pro přítok cca 70 l/s. 

Odbavovací plocha i odpadní dešťová kanalizace musí být odolné proti působení a průsaku 
závadných látek, odtékající odpadní dešťové vody nesmí ohrozit jakost podzemních a povrchových vod. 

Odvodnění dráhy RWY 06/24 

Srážkové vody z dráhy budou zachyceny mělkým žlabem a přes žlabové vpusti budou připojeny 
do souběžně vedené dešťové kanalizace. Dle spádových poměrů bude profil kanalizace DN 250 až 400, 
materiál potrubí plast HDPE. 

Odvodnění pojížděcích drah 

Pojížděcí dráhy budou odvodněny štěrkovou drenáží (štěrk až k povrchu) vedenou podél drah. 
Spodní drenážní potrubí o DN min. 160 budou zaústěna do navrhovaných stok pro odvodnění RWY. 

Odvodnění odbavovací plochy  

Vzhledem k předpokládanému plnění letadel pohonnými hmotami na této ploše z autocisteren, 
bude tato plocha vybavena nepropustným povrchem a srážkové vody z ní budou před zaústěním  
do dešťové kanalizace čištěny v gravitačním odlučovači RL s koalescenčním filtrem na odtoku. Hodnoty 
znečištění na odtoku z odlučovače v případě úniku RL budou na ploše do 5 mg/l NEL, kapacita 
odlučovače bude konstruována pro přítok cca 70 l/s. 

Odvodnění odbavovací budovy a okolních zpevněných ploch 

Odbavovací budova a okolní zpevněné plochy budou odkanalizovány do dešťové kanalizace, do 
odtoku z odlučovače RL. Budova a parkoviště budou připojeny samostatnými kanalizačními přípojkami  
o DN 150 až DN 200, délka přípojek bude cca 150 m. Ostatní komunikace budou odvodněny přeronem 
na okolní zatravněný terén. 

Technologické odpadní vody 

Technologické odpadní vody budou vznikat minimálně v souvislosti s čištěním letadel. Vody 
z mytí letadel či motorových vozidel je možné do kanalizace připojit jen po dokonalém přečištění. 

Bilance odpadních vod 

� Splaškové odpadní vody 

Odbavovací budova   1,8 m3/d  (max.)    460 m3/r  
Stávající objekty na letišti   10 m3/d  (max.)   2500 m3/r  

Letiště celkem    11,8 m3/d (max.)  2960 m3/r 
Předpokládané znečištění dle BSK5      4,25 kg/d   1065 kg/r 
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� Dešťové odpadní vody 

Stávající stav 

Tab. č. 51 Odhad srážkových vod z jednotlivých ploch letiště – stávající stav 

plocha m 2
koeficient 

odtoku
srážkové vody 

m3/rok
zastav ěné plochy
Hangár tomáš Kahoun 630
restaurace 150
Hangár trachta urban hangár + administrativa 1 100
Hangár F-Air hangár + administrativa 1 500
čerpání LPH 370
TWR 90
Hangár club - air 800
Hangár Fair - rest hangár + administrativa 900
Hangár Bemoair 1 250
Austral hangár + administrativa 420

celkem 7 210 0,9 3 958
zpevn ěné plochy
stávající odhad 12 000

celkem 12 000 0,7 5 124
nezpevn ěné plochy 568 445 0,1 34 675

43 757

Druh plochy - specifikace

 
Celkové množství odpadních dešťových vod je ve stávajícím stavu 43 757 m3. 

Výhledový stav 

Tab. č. 52 Výpočet dešťových odpadních vod rozšíření letiště Benešov dle dokumentace pro ÚR 

povodí Nesva čilského potoka odtok. plocha m2 reduk. plocha ha Qv l/s Qr m
3/r

střecha a okolí odbavovací budovy 1 050 0,09 8,3 576
odbavovací plocha 8 200 0,66 60,9 4 224
RWY 06/24 (západní část) 13 225 1,06 97,9 6 784
mezisoučet 22 475 1,81 167,1 11 584

povodí potoka Bystrá (Konopiš ťského)
RWY 06/24 (východní část) 13 255 1,06 98,0 6 784

celkový odtok deš ťových vod z letišt ě 35 700 2,87 265,1 18 368  
Pozn.  - Qv - výpočtové odtokové množství pro kanalizaci uvažováno pro intenzitu deště o době trvání 15 
min. a periodicitě n=2, tj. 92,3 l/s.ha, Qr – průměrná roční srážka 640 mm. 
-  pro střechu a okolí odbavovací budovy uvažován koeficient odtoku 0,9 
-  pro odbavovací plochu a RWY 06/24 uvažován koeficient odtoku 0,8 

V hydrotechnické praxi se pro potřeby dimenzování různých ochranných či retenčních prvků 
nejčastěji jako návrhový používá v zastavěném území patnáctiminutový déšť o periodicitě  
1 (tj. s pravděpodobností výskytu 1x ročně). Autor použil návrhový déšť s periodicitou 2, tedy s výskytem  
2 x ročně, který považuje pro venkovské letiště v otevřené krajině za dostatečný. 

Z těchto vstupních hodnot obdržel objem retenčních nádrží: 

• na odtoku do Nesvačilského potoka 140,4 m3, navrhuje min. 150 m3 s redukovaným odtokem 
max. 22 l.s-1 

• na odtoku do melioračního kanálu a Semovického rybníka 82,6 m3, navrhuje min. 100 m3 
s max. odtokem 12 l.s-1 

Situace odvodu splaškových a dešťových vod je graficky znázorněna na následujícím mapovém 
výstupu.
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B. III. 3. Odpady  

Odpady v rámci posuzovaného záměru budou vznikat jak v etapě výstavby, tak i etapě provozu. 

Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění  a navazujícími 
a upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek, ve znění Vyhlášky č. 503/2004 Sb.  

V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající 
ve fázi výstavby a provozu záměru a způsob nakládání s těmito odpady. 

Odpady vznikající při výstavbě 

Tato podkapitola zahrnuje výčet předpokládaných kategorií a druhů odpadů, které budou vznikat 
při výstavbě záměru a přeložkách inženýrských sítí, jejichž výčet je uveden v kap. B. II. 4.  

Podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04: Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů budou vznikat 
převážně v průběhu výstavby. V této skupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle 
použité technologie a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou 
shromažďovány v plechových uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou 
odváženy k odstranění. Ostatní odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02) lze ukládat na skládkách S – OO. 
Nebezpečný odpad bude ukládán na skládku NO. 

Skupina 12: Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě můžou vznikat piliny a třísky 
železných i neželezných kovů a odpady ze svařování, řezání, broušení apod. V případě vzniku většího 
množství, budou tyto odpady řazeny do druhu (12 01 01, 12 01 03, 12 01 13). Předpokládá se však pouze 
nepatrné množství tohoto odpadu. 

Skupina 13: Použitím stavebních strojů a v menší míře i použitím mechanizace na údržbu 
komunikace za provozu mohou vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje. Z provozu kompresorů mohou 
vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady 
podskupiny 13 01 – Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové  
a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní 
oleje patří podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, teprve po 
využití se stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci 
těchto odpadů jsou vázáni podmínkami uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.  

Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou 
odevzdávány k recyklaci oprávněné osobě, která se nakládáním s tímto odpadem zabývá. 
Nejpravděpodobnější variantou je, že údržba techniky bude prováděna mimo staveniště. 

Podskupina 14 06: Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, 
popř. čistění materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 
06 02 N, 14 06 03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně 
odváženy k recyklaci či odstranění některé z oprávněných osob.  

Podskupina 15 01: Zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu 
výstavby. Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, 
skleněné a  textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“. 

Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové 
tlakové nádoby (15 01 10 N, 15 01 11 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní 
specifikace převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá na výběru 
konkrétního dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně 



LETIŠTĚ BENEŠOV – ÚPRAVY LETIŠTNÍCH PLOCH A VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ BUDOVY 

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

 

EKOLA group, spol. s r. o.                                                                                                                                                     71 

k následnému využití, recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou 
nebezpečné složky zbaveny nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným 
odpadem.  

Podskupina 15 02: Tyto odpady budou vznikat zejména v rámci realizace stavby a částečně při 
údržbě areálu za provozu. Jedná se o absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými 
látkami – druh 15 02 03. Místem shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou normalizované 
sběrné nádoby. Odpad bude skladován na zabezpečeném místě, a dále bude podle potřeby odvážen  
k odstranění do spalovny nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván.  

Podskupina 16 01: Tato podskupina zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty 
mohou vznikat v souvislosti s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván oprávněné 
osobě. Kromě toho vhodné odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona  
č. 185/2001 Sb. v platném znění „povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato činnost bude 
zajišťována dodavateli, obměna pneumatik bude probíhat mimo staveniště. 

Podskupina 16 06: V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční 
autobaterie (olověný akumulátor, 16 06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně 
dodavatelské firmy. Přesto v případě vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory 
shromažďovány v normalizované nádobě v místě určeném pro shromažďování odpadu. Povinností 
výrobce, popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.  

Skupina 17: Jedná se o stavební odpad, který bude v největší míře obsahovat zbytky pojiv, 
stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší kusy využitelných 
materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu skupiny 17. 
Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny musí být rovněž možné nebezpečné 
odpady. 

Minimálně bude vznikat odpad kategorie 17 01 01 – beton. Tento odpad, v případě, že nebude 
znečištěn nebezpečnými látkami (dehty, oleje, atd.) bude recyklován oprávněnou osobou. 

Odpad 17 02 01 –  jedná se o stavební dřevo používané jako bednění, např. při realizaci 
stavebních konstrukcí, apod. Dřevo se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Případně bude 
nabídnuto k dalšímu využití, např. bude po štěpkování vstupovat do odpadu ze zeleně (kompost).  
V případě nezájmu bude dřevo tepelně využito ve spalovně. 

Stavba si vyžádá rovněž přeložky inženýrských sítí uvedených v kap. B. II. 4. Předpokládá se 
vznik odpadní mědi (17 04 01), železa a oceli (17 04 05), směsných kovů (17 04 09) a kabelů (17 04 11). 

Zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem 
17 05 0 V území bude provedeno skrytí humusových vrstev půdy v množství cca 8 700 m3 a jejich 
uložení na staveništní deponii pro další využití. Dále budou provedeny výkopy v objemu cca 28 500 m3  
a násypy v objemu cca 21720 m3. Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na skládku. Pro zpětné 
ohumusování bude využito cca 2/3 sejmutého humusu. 

V případě znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních 
mechanismů) se jedná o nebezpečný odpad 17 05 03, který by měl být přednostně dekontaminován. 

Skupina 20: Výstavba záměru si vyžádá dílčí kácení mimolesních porostů dřevin (ovocné stromy 
podél komunikace, lokální nálety). Bude tak vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01, který může 
být štěpkován, kompostován, příp. energeticky využit. 
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Při provozu zařízení staveniště bude vznikat směsný komunální odpad 20 03 01. Množství 
vznikajícího směsného komunálního odpadu je nutné minimalizovat tříděním a odděleným sběrem. 
Vytříděny mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty (20 01 39) a dále 
předány k recyklaci. 

Odpadní kaly z mobilních chemických toalet 20 03 04 užívaných na staveništi budou odváženy 
prostřednictvím poskytovatele (pronajímatele) na čistírnu odpadních vod.  

Obr. č. 22 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi výstavby 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 

12 01 13 Odpady ze svařování O 

13 01 Odpadní hydraulické oleje O, N 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  O, N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné  N 

15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných 
tlakových nádob 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod 
číslem 15 02 02 

O 

16 01 03 Pneumatiky  O 

16 06 01 Olověné akumulátory N 

17 01 01 Beton O 

17 01 03 Keramické výrobky O 

17 01 04 Sádrová stavební hmota O 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 
17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezp. Látky nebo nebezp. Látkami znečištěné N 

17 04 00 Kovy, včetně jejich slitin O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 04 Zinek O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
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Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 04 Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet N, O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby potřebné podmínky. 
Nebezpečné odpady budou shromažďovány na vyhrazených místech odděleně, ve speciálních 
nepropustných kontejnerech a nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít 
k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Uvedené 
odpady budou předávány oprávněné osobě dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. 

Přesné množství některých druhů odpadů, resp. způsob nakládání s odpadem není možné v tomto 
stupni projektové dokumentace specifikovat. Většina těchto údajů bude známa až po určení zhotovitele 
stavby a bude vycházet z konkrétně použitých technologií. 

Obecné požadavky na nakládání s odpady ve fázi výstavby 

Povinnosti původců odpadů jsou stanoveny v § 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném 
znění: 

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, 

b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11, 

c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem  
a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické 
osoby, 

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich 
skutečných vlastností, 

e) shromažďovat odpady utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií, 

f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat 
příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech 
a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahující 
PCB a podléhajících evidenci  vymezených v §  26. Tuto evidenci archivovat po dobu 
stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, 

h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit 
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, 

i) zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním 
předpisem a zajišťovat jeho plnění, 

j) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se 
zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství, 

k) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,  
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l) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto 
zákoně. 

Veškerá činnost v nakládání s odpady bude v souladu s vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb.,  
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a vyhláškou č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Dále je žádoucí, aby při stavební činnosti byly používány postupy, které jsou plně v souladu 
zejména s požadavky § 10 a § 11 zákona č. 185/201 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů 
ve znění pozdějších předpisů, zaměřené na předcházení vzniku odpadů a přednostní využívání odpadů. 

V rámci minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP 
k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP 
9/2003) a zejména nařízení vlády 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR, který stanoví pro rok 
2010 dosažení 75% podílu využívání vzniklého stavebního a demoličního odpadu. 

Tuto kvótu také předepisuje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (prosinec 2004). 

Odpady vznikající při provozu 
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a druhová 

skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektu. V rámci provozu lze očekávat přibližně 
následující přehled vznikajících odpadů. 

Skupina 13: Z obslužné dopravy záměru a letadel mohou vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje. 
Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 
02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech  
č. 185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, po využití se stávají odpady. Nakládání s nimi 
je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami 
uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.  

Podskupina 16 01: Tato podskupina zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Odpad 
bude předáván oprávněné osobě. Kromě toho vhodné odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit 
podle § 38,  zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění „povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. 
Tato činnost bude zajišťována dodavateli, obměna pneumatik bude probíhat mimo staveniště. 

Podskupina 16 06: V rámci provozu mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (olověný 
akumulátor, 16 06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské firmy. 
Povinností výrobce, popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých 
akumulátorů.  

Podskupina 19 08: Tato podskupina zahrnuje odpad produkovaný ČOV. Konkrétně se jedná  
o shrabky z česlí (19 08 01), odpady z lapáků písku (19 08 02) a kaly z čištění komunálních odpadních 
vod (19 08 05). Vyprodukované kaly budou přednostně nabídnuty k využití (např. v zemědělství), 
v opačném případě spolu s odpady z lapáku písku a shrabky z česlí budou odstraněny na skládce odpadu 
(v případě obsahu nebezpečných látek se bude jednat o skládku nebezpečného odpadu). Rovněž je možné 
jejich energetické využití ve spalovně. 

Skupina 20: Do této skupiny komunálních odpadů bude patřit drobný odpad vyprodukovaný při 
rozšíření letiště Benešov. Nejběžnějším druhem je 20 03 01 - směsný komunální odpad. Množství 
vznikajícího směsného komunálního odpadu je však nutné minimalizovat tříděním a odděleným sběrem. 
Vytříděny mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty (20 01 39). 
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Za provozu budou v rámci odbavovací budovy vznikat upotřebené, nefunkční zářivky a výbojky 
(zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, 20 01 21 N). Po výměně budou shromažďovány ve speciálních 
nádobách na NO. Nefunkční zářivky se budou skladovat v původních obalech v určené místnosti a odvoz 
oprávněnou osobou zabývajících se odstraňováním tohoto odpadu bude zajišťován dle potřeby.  

Vyřazené akumulátory a baterie mohou být zařazovány původcem odpadu rovněž do skupiny 20 
– komunálních odpadů, a to do druhů 20 01 33 N, 20 01 34. Baterie a akumulátory patří podle zákona  
o odpadech mezi „vybrané výrobky“ a po využití odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno 
speciálními podmínkami. Pro sběr baterií bude na určeném místě umístěn kontejner pro jejich sběr 
(zdarma zajišťuje např. firma Ecobat). 

Za provozu administrativních pracovišť bude vznikat odpad z upotřebeného toneru z tiskáren  
a kopírovacích zařízení. Ten doporučujeme zařadit do druhu 20 01 27 N, nebo 20 01 28 v případě, že 
nebezpečné látky neobsahuje. Toner bude částečně recyklován specializovanými firmami. Odstranění 
toneru budou zajišťovat oprávněné osoby. 

Při údržbě zeleně v areálu za provozu může vznikat biologicky rozložitelný odpad (20 02 01 - 
biologicky rozložitelný odpad), vznikající především při pravidelné seči na ploše pojezdové dráhy 
(biomasa rostlin) a bude po seči ponechán na místě k přirozenému rozpadu (tzv. zelené hnojení) nebo 
bude kompostován. V případě kompostování bude dané místo dostatečně zajištěno (např. bezodtoká 
jímka), aby nedocházelo k prosakování a ovlivnění podzemních vod. V případě, že bude v daném území 
kompostována či ponechána na místě pouze biomasa vzniklá v souvislosti s hodnoceným záměrem, 
nepovažuje se tato biomasa ve smyslu platného zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění za odpad. 

Odpad z čištění a úklidu chodníků a komunikací se obvykle řadí do druhu 20 03 03 - uliční 
smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných pracovníků. Odpad 
bude odstraněn na skládce. 

Tab. č. 53 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při provozu 

Kód druhu 
odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 

13 01 Odpadní hydraulické oleje O,N 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  O,N 

13 05 02 Kal z odl. olejů N 

15 01 01 Papírový, lepenkový obal O 

15 01 02 Plastový obal O 

15 01 03 Dřevěný obal O 

15 01 04 Kovový obal O 

15 01 06 Směs obalových materiálů O 

15 02 01 Sorbent z lapolů N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), 
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené  pod 
číslem 15 02 02 

O 

16 01 03 Pneumatiky  O 

16 06 01 Olověné akumulátory N 

19 08 01 Shrabky z česlí O 

19 08 02 Odpady z lapáků písku O 

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod O 

20 01 01 Papír a lepenka O 
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Kód druhu 
odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 

20 01 02  Sklo O 

20 01 21 Zářivky N 

20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 

20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 O 

20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 
a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie  

N 

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 O 

20 01 39 Plasty O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

Obecné požadavky na nakládání s odpady ve fázi provozu záměru  

Množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněno po zahájení rozšířeného provozu letiště.  
Veškeré opravy a údržba vysokozdvižných vozíků, firemních vozidel a strojního zařízení 
(vzduchotechnika, chlazení, klimatizace, vytápění) budou zajišťovány odborným servisem na základě 
smluvních vztahů. Součástí smlouvy bude i podmínka, že servisní služba zajistí vyhovující způsob 
nakládání s odpady, které vznikly v rámci provedení této servisní činnosti.  

Nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně ve skladu nebezpečných odpadů. Ostatní 
odpad bude tříděn a shromažďován ve vyhrazených a označených prostorách skladu. Směsný komunální 
odpad bude odvážen přes kontejner nebo popelnice na základě písemné smlouvy s obcí. 

Při činnosti bude kladen především důraz na prevenci vzniku a využívání odpadů v souladu s § 10 
a § 11 zákona č. 185/2001 Sb.,  o odpadech.  

S nebezpečnými odpady může původce nakládat dle §16, odst. 3 pouze na základě souhlasu 
příslušného orgánu státní správy. 

Provozovatel záměru je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání 
s nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného nebo 50 t 
ostatního odpadu zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle  § 39, odst. 2. S nebezpečnými odpady 
může původce nakládat dle §16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy. 

Provozovatel záměru bude nakládat se vznikajícím odpadem v souladu se schváleným Plánem 
odpadového hospodářství Středočeského kraje tak, aby splnil všechny relevantní cíle a opatření 
v dokumentu obsažené. 

Lze konstatovat, že posuzovaný záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska 
celkového množství i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí. 

B. III. 4. Ostatní 

4. 1. Hluk 

Fáze výstavby 

Zdroji hluku ve fázi výstavby budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. 
Bude se tedy jednat o stacionární a mobilní zdroje hluku. Dopravní prostředky pro dovoz a odvoz 
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materiálů budou liniovými typy zdrojů hluku. Ostatní zařízení rozmístěná po stavbě budu tvořit bodové 
zdroje hluku. 

Emisní parametry strojního vybavení. 

V současné době není znám dodavatel stavebních prací a nejsou k disposici ani konkrétní údaje  
o použitém strojním vybavení. Je tedy pracováno se vstupními akustickými veličinami, které se však 
mohou v závislosti na nasazení konkrétních strojů od sebe lišit. Z tohoto důvodu jsou výpočty stavu 
akustické situace v okolí stavby provedeny jako modelové výpočty pro definovanou hladinu akustického 
tlaku stavebních zařízení, která byla vybrána tak, aby průměrné hladiny akustického tlaku A jednotlivých 
technologických skupin stavebních strojů a zařízení byly nižší než tato vybraná hladina, resp. do výpočtu 
byly zahrnuty hladiny akustického tlaku i konkrétně používaných strojů, které se v současnosti při 
takovýchto stavbách používají. Naměřené hladiny akustických tlaků jednotlivých možných stavebních 
strojů jsou uloženy v archivu zpracovatele akustické studie.  

V následující tabulce jsou uvedeny emisní charakteristiky nasazených stavebních strojů souhrnně 
pro všechny fáze výstavby. 

Tab. č. 54 Emisní charakteristiky nasazených stavebních mechanismů 

Typ stroje, název 
Akustický 

výkon 
L W v dB 

Hladina akustického tlaku  
10 m, 7 m, 1 m od zdroje (dB) 

Vrtná souprava pro vrtání pilot  - LpA10 = 80 dB 
Rypadlo  - LpA10 = 83 dB 
Rypadlo  - LpA10 = 85 dB 
Nakladač  - LpA10 = 83 dB 
Autojeřáb  - LpA10 = 79 dB 

Čerpadlo betonové směsi - LpA10 = 80 dB 
Domíchávače betonové směsi  92 dB - 

Stavební míchačky  - LpA7 = 81 dB 
Stavební výtah  - LpA1 = 80 dB 

Svářecí souprava  - LpA10 = 65 dB 
Okružní pila  - LpA10 = 89 dB 

Finišer s posuvným bedněním – 
pro beton  

- LpA10 = 83 dB 

Vibrační válec  - LpA10 = 80 dB 
Válec  - LpA10 = 78 dB 
Grader  - LpA10 = 83 dB 

 

Fáze provozu 

Ve fázi provozu záměru lze očekávat především liniové a bodové zdroje hluku. 

Bodové zdroje 

Dle podkladů oznamovatele budou stacionární zdroje hluku představovány vzduchotechnickými 
jednotkami (LWa = 70 dB) a chladícími zařízeními (LWa = 70 dB) umístěné v nově budované odbavovací 
budově. 

Liniové zdroje hluku 

Liniovými zdroji hluku budou v rámci uvažovaného záměru vyvolané pohyby obslužné 
automobilové dopravy záměru a pohyby letadel. 

Pro získání relevantních hlukových emisních dat letadel a kontrolu výpočtového modelu bylo na 
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letišti Benešov provedeno měření emisních dat charakteristických zástupců letadel a reálné situace 
provozu letiště v jeho okolí. 

Pro měření byla vybrána spolu s provozovatelem letiště letadla charakterizující a zastupující 
jednotlivé skupiny letadel na letišti Benešov. Snahou bylo vždy vybrat spíše hlučnější typy tak, aby 
výpočet byl na straně bezpečnosti: 

• Ultralehké letouny (s protihlukovou výbavou) P92 Echo a KPU2 Sova 
• Jednomotorové vrtulové letouny do 1,5 t  Cessna 152, Zlín Z 142, Zlín Z 226 B  
• Jedno a dvoumotorové vrtulové letouny do 3,5 t L 200 Morava  

Emisní data byla získána na základě statisticky opakovaného synchronního měření hluku, včetně 
měření vyzařovací charakteristiky pro jednotlivé letové režimy výkonu motoru letadla. Dalším typem 
měření bylo statistické měření simulovaných průletů letadel v definovaných výškách a s definovaným 
režimem letu nad měřicími body.  

Měření bylo prováděno za normálního provozu letiště ve dnech 4. 7. - 5. 7. 2008. V průběhu letů 
měřených letadel byly měřeny a zaznamenávány i jednotlivé trajektorie letu.  

Při měření hladin akustického tlaku z průletů jednotlivých letounů byla měřena nejen ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A (LAeq) jednotlivých průletů, ale především hladina zvukové expozice v místě 
měření. Tato hladina nejlépe vystihuje jednotlivé akustické události (přelety) měřených typů letadel, ale  
i ostatních průletů v rámci normálního provozu. Pro porovnání naměřených a vypočtených hladiny byla 
zvolena hladina zvukové expozice SEL v dB.  

V následující tabulce jsou uvedeny naměřené i vypočtené hladiny SEL v jednotlivých kontrolních 
bodech a současně i vypočtené hladiny při zadání pohybů jednotlivých typů měřených letadel. Dále jsou 
v tabulce uvedeny i rozdíly mezi vypočtenou i naměřenou hodnotou (podrobněji viz Příloha č. 1 
Akustická studie – Hluk z leteckého provozu). 

Tab. č. 55 Porovnání naměřených a vypočtených hodnot     

Hladina expozice A zvuku  (SEL)  [dB] 
M1 M2 M3 M4 Typ letadla 

M V ∆ M V ∆ M V ∆ M V ∆ 
KPU2 SOVA 71,8 71,4 -0,4 61,3 59,9 -1,4 58,2 58,7 +0,5 59,8 60,7 +0,9 
Cessna  152 80,2 79,6 -0,6 75,1 75,3 +0,2 70,3 69,5 +0,8 66,8 67,2 +0,4 
Zlín 142 87,3 87,0 -0,3 83,1 83,5 +0,4 74,1 73,6 -0,5 76,2 76,1 -0,1 
Zlín  226 B 83,8 84,2 +0,4 73,4 74,0 +0,6 72,6 73,5 +0,9 67,7 68,3 +0,6 
L 200 Morava  95,3 95,5 +0,2 90,1 89,6 -0,5 75,3 75,6 +0,3 74,8 75,9 +1,1 

Vysvětlivky:   
M1, M2, M3, M4 – body měření 
M – hodnota získaná měřením 
V – hodnota získaná výpočtem 
∆ - rozdíl Vypočtená - Měřená 

Z tabulky je patrné, že zjištěná data vykazují velmi dobrou shodu mezi měřenými  
a vypočítanými hodnotami max. do 1,4 dB.  Z toho lze předpokládat, že nastavené vstupní parametry 
výpočtu, především emisní hluková data jednotlivých typů letadel byla provedena správně a výpočtový 
model vytvořený pro vyhodnocení hluku z leteckého provozu pracuje v souladu s reálnými podmínkami a 
může být tedy požit pro predikci hluku z provozu letiště Benešov. 

Na letišti Benešov se nepředpokládá opravárenská činnost, a proto nejsou do odhadů hlukové 
zátěže zahrnuty motorové zkoušky letadel a motorů. Běžné předletové zkoušky motorů a pojíždění letadel 
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jsou součástí výpočtu hlukové zátěže okolí LKBE. Další relevantní zdroje hluku nejsou z provozu letiště 
známy.  

4. 2. Vibrace 

Posuzovaný záměr nebude ve fázi výstavby ani provozu způsobovat vibrace, které by vykazovaly 
hodnoty a frekvence, překračující povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany 
lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů. 

4. 3. Záření radioaktivní, elektromagnetické 

Jako zdroje elektromagnetického záření se uplatňují systémy letecké zabezpečovací techniky, 
zejména prostředky radiové navigace, radarové systémy a komunikační prostředky. K řízení letového 
provozu se obvykle používají převážně vysokofrekvenční zdroje (118 - 137 a 225 - 400 MHz) o vlnových 
délkách 250 - 220 a 133 - 75 cm. Rizikům nepříznivého vlivu elektromagnetického záření uvedených 
vlnových délek budou vystaveni především pracovníci obsluhy zařízení, u nichž přichází v úvahu delší 
expozice. Tyto osoby musí být pod stálou lékařskou kontrolou. Z provedených měření výkonové hustoty 
v okolí například primárního radiolokátoru THOMPSON z roku 1995 užívaného na mezinárodním letišti 
Praha Ruzyně (měření prováděl Ústřední vojenský zdravotní ústav) vyplývá, že naměřené hodnoty 
výkonové hustoty nepřesáhly v žádném případě nejvyšší přípustné hodnoty pro zdraví obyvatel. Zařízení 
obdobného charakteru je uvažováno i na letišti Benešov. 

Dle odvozené mapy radonového indexu 1:200 000 se jedná o oblast se středním radonovým 
indexem. Podrobný radonový průzkum bude proveden až v úrovni dokumentace pro stavební povolení. 

4. 4. Zápach 

Zdrojem zápachu může být plánovaná ČOV. 

Kapacita navržené ČOV bude cca 80 EO a zdaleka tedy nespadá do kategorie středních zdrojů 
znečišťování ovzduší dle přílohy č. 1 odst. 6.9 „Čistírny odpadních vod“ k Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. 
o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší (hranice 2 000 EO). 

Emisní limity pachových látek nejsou pro malé zdroje znečišťování ovzduší stanoveny. Za 
běžných provozních podmínek ČOV není zápach očekáván. 

B. III. 5. Doplňující údaje  

V souvislosti s vybudováním zpevněné dráhy bude nutné provést úpravy terénu. K výrazným 
změnám morfologie krajiny však docházet nebude. 

Odklonění dráhy RWY 06/24 o 10 - 15° doprava 

Ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynul požadavek na posouzení možného odklonění dráhy RWY 
06R/24L o 10 - 15° doprava tak, aby došlo k oddálení osy její dráhy od obce Nesvačily. 

Na základě tohoto požadavku byla firmou Nikodem a partner, spol. s r.o. (červenec 2008) 
vypracována odborná studie „Technické posouzení odklonění osy RWY 06/24 o 10° doprava“, která je 
samostatnou přílohou č. 4 předložené dokumentace. 

RWY 06/24 má v současné době rozměry 730 x 60 m a travnatý povrch. Ve výhledovém stavu je 
uvažováno s jejím prodloužením na délku 1150 m a opatřením zpevněným povrchem. Prodloužená osa 
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(ve směru 24) této dráhy vede těsně nad severním okrajem obce Nesvačily (kolmá vzdálenost krajní 
zástavby obce od prodloužené osy dráhy je cca 105 m). Bylo provedeno posouzení možnosti otočení osy 
RWY 06/24 (ve směru hodinových ručiček) tak, aby se prodloužená osa dráhy oddálila od obce 
Nesvačily. 

Posouzení možného odklonění osy RWY 

Letiště Benešov je umístěno na vrcholu plochého kopce a každé prodloužení a případně nové 
umístění vzletové přistávací dráhy je nutné navrhovat zejména s ohledem na podélný profil dráhy 
(dodržení maximálních povolených podélných sklonů a dodržení potřebné viditelnosti překážek na dráze) 
a tím i potřebné zemní práce. 

  Dalším kriteriem, které je při návrhu směru osy RWY nutné brát v úvahu je převládající směr 
větrů (tzv. větrná růžice). 

 Po prověření možného natočení dráhy je možné konstatovat, že v případě prodloužení a zpevnění 
RWY 06/24 je její pootočení možné, a to o cca 10o, aniž by došlo k jejímu výraznému provoznímu 
omezení a výraznějšímu nárůstu zemních prací. Otočení o větší úhel by sice přineslo větší odklon 
prodloužené osy dráhy od zástavby v obci Nesvačily, ale na druhou stranu by došlo k výraznějšímu 
záboru pozemků mimo stávající hranice letiště, dále k výraznému nárůstu zemních prací a na východní 
straně by se pak prodloužená osa dráhy dostala nad obec Mokrá Lhota. Pokud by tedy mělo dojít 
k pootočení osy stávající (resp. modernizované) RWY 06/24 oproti stávajícímu směrování, je toto 
pootočení možné pouze o cca 10o (viz výkresová část Přílohy č. 4). 

Situování dráhy (umístění prahů dráhy) a podélný profil dráhy je navržen tak, aby byly 
minimalizovány nutné terénní úpravy a pokud možno i zábor pozemků. 

Porovnání pootočené dráhy s původním návrhem (podle DÚR) 

Při pootočení osy RWY o 10o vpravo by se její označení změnilo na 07/25.  

Provozní hledisko 

Případné provozní omezení z hlediska povětrnostních podmínek (nepříznivého směru větru) se  
v podstatě neprojeví. Prodloužená osa RWY 07/25 se od severního okraje zástavby obce Nesvačily 
odkloní o cca 265 m – bude tak ve vzdálenosti cca 370 m oproti stávajícím 105 m. Na východní straně se 
však prodloužená osa přiblíží k obci Mokrá Lhota – dostane se nad její severní okraj. Vzdálenost od 
prahu dráhy však bude cca 2,5 km (okraj obce Nesvačily by byl cca 600 m od prahu dráhy). 

RWY 07/25 je výhodnější i z hlediska situování vůči druhé (vedlejší) dráze letiště – RWY 09/27 
než prodloužená stávající RWY 06/24.  

Technické hledisko 

 Výstavba RWY 07/25 s parametry prodloužené RWY06R/24L by však přinesla zvětšení záboru 
pozemků mimo stávající areál letiště - cca 30 %. U nutných zemních prací by rozdíl byl ještě výraznější – 
u násypů by byl nárůst o cca 125 % (tedy více než dvojnásobek) a u výkopů dokonce o cca 235 % (tedy 
více než trojnásobek). 

Závěr 

Modernizace vzletové a přistávací dráhy (prodloužení na délku 1150 m a zpevnění povrchu) ve 
stávající poloze – RWY 06/24 je výhodnější z ekonomického hlediska, pootočená dráha – RWY 07/25 je 
výhodnější z provozního hlediska. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C. 1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území 

V této podkapitole je provedeno rámcové vyhodnocení jednotlivých složek životního prostředí 
zájmového území a jeho dotčeného okolí. 

Pro identifikování silných a slabých stránek životního prostředí byl zvolen modifikovaný princip 
SWOT analýzy. Díky přehlednému grafickému provedení můžeme tak snadno identifikovat 
nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného území. 

Podrobný popis dílčích složek životního prostředí je proveden v podkapitole C.2. 
 

Slabé stránky životního prostředí v zájmovém 
území 

Silné stránky životního prostředí v zájmovém 
území 

ZCHÚ, ÚSES, VKP 
- absence ZCHÚ 

- částečně nefunkční ÚSES 

Ekosystémy, fauna, flóra 
- převaha antropogenně vytvořených 

ekosystémů s nízkou ekologickou stabilitou 

- nedostatek doprovodné, doplňkové zeleně 

- nízká druhová diverzita fauny a flóry 

- flóra s převahou ruderálních a nitrofilních 
druhů 

Krajinný ráz 
- poměrně nízká ekologická stabilita území 

tvořená trvalými travními porosty a ornou 
půdou 

- plánované záměry na intenzifikaci 
infrastruktury – dálnice D3, modernizace IV. 
tranzitního železničního koridoru 

Voda 
- absence čistírny odpadních vod areálu letiště 

- absence monitorovacího systému jakosti 
povrchových a podzemních vod při stávajícím 
provozu letiště 

- silně znečištěný Nesvačilský potok 

Půda 
- tlak na zábor ZPF 

- přirozené obsahy sledovaných látek v zemině 
(Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn, NEL, benzo(a)pyren, 
BTX, ethylbenzen, PAU) 

 

ZCHÚ, ÚSES, VKP 
+    blízkost VKP 

 
 
Ekosystémy, fauna, flóra 

+    prezence trvalých travních porostů areálu 
letiště namísto zorněné půdy 

+    výskyt chráněných druhů živočichů 

+    zvýšená druhová pestrost ptáků na rybnících 
v přilehlém okolí 

 

Krajinný ráz 
+    přítomnost vodních ploch a nemovitých 
kulturních památek v širším okolí areálu letiště 

+    lesní porosty kopírující linii Nesvahilského 
potoka západně od areálu letiště  

 

Voda 
+    zájmové území neleží v CHOPAV ani se zde 
nevyskytují PHO. 

+    záměr neleží v žádné kategorii zátopových 
území 

 

Půda 
+ ZPF s nízkou třídou ochrany (III. a IV.) 

+ Přítomnost trvalých travních porostů, které 
snižují riziko eroze 
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Slabé stránky životního prostředí v zájmovém 
území 

Silné stránky životního prostředí v zájmovém 
území 

Horninové prostředí a přírodní zdroje 
- 0 

 

Staré ekologické zátěže 
- v okolí zájmového území se nalézá větší počet 

pozorovaných starých ekologických zátěží 
(skládka, polní hnojiště, vyústění podzemní 
vody, atd.) 

- havarijní únik chlorotenu do horninového 
prostředí a podzemních vod 

Ovzduší a klima 
- nejbližší stanice AIM nesignalizují 

překračování  imisních limitů sledovaných 
polutantů 

Akustická situace 
- letiště Benešov jako potenciální zdroj 

akustické nepohody v případě nedodržení 
letových postupů na okruzích kolem letiště, 
případně na vzletových a přistávacích 
trajektoriích. 

Horninové prostředí a přírodní zdroje 
+      absence výhradních i nevýhradních ložisek 
nerostných surovin, dobývacích prostor  
a chráněných ložiskových území. 

Staré ekologické zátěže 
+      úspěšná sanace havárie chlorotenu 

 

 

 

Ovzduší a klima 
+ absence větších zdrojů znečištění ovzduší 

REZZO 1, REZZO 2 

 

Akustická situace 
+      na základě 24hodinového synchronního 
měření v obcích Nesvačily, Tvoršovice  
a Semovice (rok 2008) bylo zjištěno, že naměřené 
hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku 
se pohybují pod hygienickými limity pro starou 
hlukovou zátěž dané NV č. 148/2006 Sb. 
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C. 2. Charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území 

C. 2. 1. Územní systém ekologické stability (ÚSES)  

Územní systém ekologické stability je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 

vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Podstatou ÚSES (územní systém ekologické stability) dle zákona č. 114/1992 Sb. je vytvoření funkčně způsobilé sítě 

tzv. biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, která by v maximálně možné míře zahrnula existující přírodní lokality a zajistila 

jejich vhodný management. 

� Nadregionální, regionální ÚSES 

Dle ÚP VÚC Benešovsko se v zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí nenachází žádné 
prvky ÚSES na regionální i nadregionální úrovni.  

Nejbližší regionálním biocentrem je RBC Vápenka, cca 2,5 km západním směrem od záměru. 
Nejbližší regionální biokoridor probíhá linií toku Janovického potoka a nachází se opět 2,5 km západním 
směr. 

Obr. č. 23 ÚP VÚC Benešovsko – nadregionální, regionální ÚSES 

 

Zdroj: http://mapy. kr-stredocesky. cz/ 

� Lokální ÚSES 

Místní systém ekologické stability v okolí posuzovaného záměru je zpracován v Generelu ÚSES 
(RNDr. Krátká, září 1994). Ten je téměř bez výjimky převzat platným územním plánem obce Bystřice. 

ÚSES na lokální úrovni v okolí posuzovaného záměru je graficky znázorněn na následující 
stránce. 
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V území bezprostředně dotčené záměrem se nenacházejí žádné prvky ÚSES na lokální úrovni. 

V širším okolí se nacházejí následující skladebné prvky ÚSES: 

LBC 19 Nesvačilský rybník 

k. ú.:     Nesvačily 

ÚSES:     Místní biocentrum funkční     

Charakteristika: Rybník s břehovým porostem vrb (Salix) a topolu 
černého (Populus nigra). Na hrází jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior), hydrofilní a hygrofilní společenstva, místy 
rákos (Phragmites communis), důležité útočiště vodních 
ptáků. 

Ohrožující faktory, návrh opatření: Dosázet místy břehový porost, obnova porostu na hrázi. 

Kultura:    Vodní plocha 

Kategorie ochrany:   -  

LBC 20 

k. ú.:     Bystřice  

ÚSES:     Návrh místního biocentra     

Charakteristika: Návrh na změnu kultury z orné půdy na louku ne trvalé 
zalesnění plochy v minimálních parametrech pro místní 
biocentrum – 3 ha. Vlhká lokalita kolem prameniště, 
ruderalizovaná vlhká louka s vrbinami (Salix) tvoří jádro 
navrhovaného biocentra. 

Ohrožující faktory, návrh opatření: Konkrétní opatření zpracovat v dalším stupni 
dokumentace. 

Kultura:    Louka, orná půda 

Kategorie ochrany:   -  

LBK 29 

k. ú.:     Tvoršovice, Jírovice  

ÚSES:     Místní biokoridor    

Charakteristika: Místní biokoridor zajišťuje propojení biokoridoru 
Konopišťského potoka s regionálním biokoridorem 
Janovického potoka, většinou pouze návrh trasy. Funkční 
část tvoří olšiny v vojenském prostoru s olší lepkavou 
(Alnus glutinosa), olší šedou (Alnus incana), vrby (Salix), 
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), bez černý (Sambuxus 
nigra), v podrostu kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). 

Ohrožující faktory, návrh opatření: V trase návrhu biokoridoru provést rozčlenění orné půdy 
výsadbou pásu autochtonních dřevin v šířce minimálně 
15 m. 
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Kultura:    Les, orná půda 

Kategorie ochrany:   -  

C. 2. 2. Zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb. 

V území dotčeném záměrem ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádná zvláště chráněná 
území dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  

Nejbližším zvláště chráněným územím je PR Podhrázský rybník, cca 4,5 km JV směrem. 

PR Podhrázský rybník  Předmětem ochrany je hnízdiště a tahová zastávka 
vodního ptactva a vodní a mokřadní ekosystémy.  

Vyhlášena v roce 1950 

Výměra PR 59,37 ha 

C. 2. 3. Obecná ochrana přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. 

Významné krajinné prvky 

V zájmovém území se nenacházejí žádné významné krajinné prvky dané § 3 písm. b) ani 
registrované dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  

Nejbližšími registrovanými VKP jsou: 

• VKP 44 Rybníčky Tvoršovice 

• VKP 47 Prameniště u Semovického rybníka 

• VKP 50 Porosty v Nesvačilech 

• VKP 56 Olšina v Nesvačilech 

Z provozního hlediska posuzovaného záměru může dojít k nepřímému ovlivnění, a tedy dotčení 
VKP ve smyslu § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Jedná se o VKP ze zákona: 

• Nesvačilský potok – Do něj bude ústit dešťová kanalizace z areálu Letiště Benešov  
a přečištěné vody z ČOV. 

• Bezejmenný přítok Semovického rybníka – Do něj budou ústit dešťové vody z východního 
konce prodloužené dráhy. 

Přírodní parky  

Do předmětného území nezasahují přírodní parky dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění. 

Nejbližším přírodním parkem je PP Džbány – Žebrák, 35 km JV směrem. 

PP Džbány – Žebrák Podhorská oblast s velkými lesními komplexy, které 
doplňují rozsáhlé louky s bohatými prameništi a remízky  
a neméně významné soustavy rybníků. Dominantou je 
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vrchol Džbány (688 m n. m.) a lesnatý hřeben vrcholu 
Žebrák (585 m). 

Území je velmi významné díky své rozmanitosti  
a zachovalosti. 

 Vyhlášen v roce 1986       

Výměra PR 59,37 ha 

Památné stromy 

V zájmovém území ani v jeho širším okolí se nevyskytují památné stromy ve smyslu  
§ 46 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

C. 2. 3 NATURA 2000 

Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje (č. j. 114392/2008/KÚSK ze dne 31. 7. 2008) 
lze vyloučit významný vliv předloženého projektu „Letiště Benešov – úpravy letištních ploch a výstavba 
odbavovací budovy“ samostatně i ve spojení s jinými projekty na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními. V posuzované oblasti se nenachází žádná evropsky 
významná lokalita ani ptačí oblast. 

C. 2. 4 Flóra 

Podrobné vyhodnocení aktuálního stavu vegetace posuzovaného záměru je provedeno v příloze  
č. 5 Biologický průzkum. 

Biogeografické a fytogeografické členění 

Zájmové území se z hlediska biogeografického členění ČR nachází v Posázavském bioregionu 
(Culek, 1995).  

Vegetaci bioregionu tvoří zachované fragmenty dubohabřin, ojediněle rozsáhlé celky bučin, 
převažují však kulturní bory a smrčiny. Zcela dominuje orná půda (Culek, 1995). 

Z hlediska regionálně fytogeografického ČR se území nalézá v Českém mezofytiku, ve 
fytogeografickém okrsku 42a Sedlčansko – milevská pahorkatina (Hejný et Slavík, 1988). 

Potenciální přirozená vegetace * 

Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představuje matrici zájmového 
území biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae – Quercetum petraeae, Abieti - Quercetum).  

Biková a/nebo jedlová doubrava: Jedná se o porosty s dominantním dubem zimním (Quercus 
petraea) vyznačující se slabší příměsí až absencí méně či více náročných listnáčů – břízy (Betula 
pendula), habru (Carpinus betulus), buku (Fagus sylvatica), jeřábu (Sorbus aucuparia), lípy srdčité (Tilia 
cordata), na sušších stanovištích s přirozenou příměsí borovice (Pinus sylvestris).  

Zmlazené dřeviny stromového patra jsou nejdůležitější složkou slabě vyvinutého patra keřového, 
kde se též častěji objevuje Frangula alnus a Juniperus communis. Fyziognomii bylinného patra určují 
(sub)acidofilní a mezofilní lesní druhy. Mechové patro bývá druhově pestré. 
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* pozn.: Pod pojmem “potenciální přirozená vegetace” se rozumí taková vegetace, která by pokrývala 

území v případě, že by nebylo ovlivněno činností člověka. Takovou vegetaci zachycuje geobotanická rekonstrukční 

mapa ČSR v měřítku 1: 200 000 (Mikyška et al. 1968). 

Kategorizace území podle Katalogu biotopů ČR 

Aktuální vegetaci území dotčeného stavbou tvoří převážně trvalé travní porosty, agrocenózy  
a fragmenty ruderalizovaných lemů podél cest.  

Řešené území bylo pro vyhodnocení botanického průzkumu rozděleno do pěti lokalit, které 
zastupují tři biotopy. Grafické vymezení jednotlivých lokalit je uvedeno na následujícím obrázku. 

Obr. č. 24 Lokality botanického průzkumu 

 

Dle Katalogu biotopů (Chytrý a kol., 2000) můžeme jednotlivé sledované lokality zařadit do 
následujících biotopů: 

Lokalita č. 1  

X5 Intenzivně obhospodařované louky – Druhově chudé, silně hnojené, několikrát do roka sečené 
nebo přeorávané louky a výsevy travních směsek, ve kterých nejčastěji převládají trávy psárka luční 
(Alopecurus pratensis), srha říznačka (Dactylis glomerata) nebo jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum) 
s příměsí širokolistých nitrofilních bylin, jako je kerblík lesní (Anthriscus sylvestris)  
a šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius). 

Lokalita č. 2 

X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla – Porosty ruderálních a synantropních bylin, 
jednoletých i vytrvalých, často s dominancí invazních druhů mimo sídl a průmyslové nebo zemědělské 
areály.  

Lokalita č. 3, 4 a 5 

X2 Intenzivně obhospodařovaná pole – Kultury obilovin, zpravidla v rozsáhlých lánech nebo i na 
menších polích pravidelně ošetřovaných herbicidy. 
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Okraje cest a polí tvoří míst biotop X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy – což je 
biotop zastoupený silně narušovanými a člověkem ovlivňovanými křovinami s hojnými rudrálními druhy, 
V ruderalizovaných křovinách nejčastěji převládají bez černý (Sambucus nigra), kustovnice cizí (Lyceum 
barbarum), případně ostružiníky (Rubus spp.). 

Aktuální vegetace 

Botanický průzkum navazuje na podzimní průzkum zpracovaný RNDr. Faltysem v rámci 
oznámení EIA (únor 2004). Požadavek pokračovat v biologickém průzkumu a vyhodnotit faunu a flóru  
i v jarním a letním období vyplynul ze ZZŘ (č. j. 3806-27743-2a/2004/OŽP-Zk, květen 2004). Požadavek 
byl konkrétně vznesen ČIŽP – OI Praha. 

Vlastní terénní (přírodovědný) průzkum probíhal v průběhu května až srpna roku 2008. Došlo 
k zachycení jarního a letního aspektu fauny a flóry. 

Rostlinné druhy na lokalitách byly zapsány, případně odebrány k dodatečnému bližšímu určení. 
Byla tak zachycena celková druhová garnitura. 

Zastoupení rostlinných druhů na jednotlivých lokalitách je uvedeno v tabulce č. 1. Názvy taxonů 
jsou sjednoceny podle Klíče ke květeně České republiky (Kubát et al., 2002).  

Lokality botanického průzkumu 

Lokalita č. 1 – Intenzivně obhospodařovaná louka 

Lokalita č. 1 zabírá největší část území podrobeného botanickému průzkumu. Jedná se  
o intenzivně obhospodařovaný luční porost, na kterém jsem umístěny vzletové a přistávací dráhy letiště 
Benešov. Lokalita je pravidelně sekána – vzletové a přistávací dráhy, stejně tak jako prostor přiléhající 
k hangárům sloužící pro pojezd letadel, pokrývá nízce kosený porost, na zbylých plochách probíhá méně 
intenzivní obhospodařování s vysokostébelnatou vegetací. 

Druhové složení tvoří zástupci standardních travních směsí doprovázené běžnými ruderálními 
plevely. 

Typickým zástupcem je bojínek luční (Phleum pratense), psineček tenký (Agrostis capilaris), 
ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), řebříček obecný (Achillea millefolium), jetel luční (Triforium 
pratense) a další. 

Ná následujících fotografiích je předmětná lokalita zachycena, pro porovnání, v měsíci květnu  
a červenci. 

Obr. č. 25 Širší záběr lokality č. 1 v pol. května               Obr. č. 26 Detailní záběr lokality č. 1 v pol. května  
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Obr. č. 27 Užší pohled na lokalitu na zač. července        Obr. č. 28 Celkový pohled na lokalitu na zač. července 

       
 

Lokalita č. 2 – X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla  

Lokalita č. 2 se nachází na jižním okraji posuzovaného území, přiléhá k silnici spojující sever 
obce Nesvačily s obcí Bystřice.  

Z floristického hlediska se nejedná o hodnotnou lokalitu. Jsou zde zastoupeny porosty ruderálních 
a synantropních bylin, jak pravidelně kosených udržovaných ploch, tak ponechané víceméně vlastnímu 
vývoji. Vegetace doplňuje zpevněné plochy tvořící zázemí letiště – hangáry, provozní budovy, restaurace, 
atd. 

 Typickými zástupci je lipnice roční (Poa annua), pampeliška obecná (Taraxacum sect. 
Ruderalia), prvosenka jarní (Bellis perennis), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), pelyněk černobýl 
(Artemisia vulgaris), atd. 

Obr. č. 29 Udržovaná bylinná vegetace          Obr. č. 30 Méně udržované ruderální bylinná 

vegetace  mimo sídla 

      

Lokalita č. 3, 4, 5 – Intenzivně obhospodařované pole 

Lokalitu č. 3, 4 a 5 tvoří čistě polní kultury, které budou dodatečně zabrány díky rozšíření letiště, 
resp. prodloužení hlavní RWY 06/27 na 1150 m.  



LETIŠTĚ BENEŠOV – ÚPRAVY LETIŠTNÍCH PLOCH A VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ BUDOVY 

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

 

EKOLA group, spol. s r. o.  91 

Okraje polí lemují polní cesty s rudrální vegetaci, se značným zastoupení plevelů a místy křovin. 
Typickými zástupci jsou bez černý (Sambucus nigra), lipnice roční (Poa annua), pelyněk černobýl 
(Artemisia vulgaris), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). 

Obr. č. 31 Celkový pohled na lokalitu č. 3          Obr. č. 32 Detailnější pohled na lokalitu č. 3 

      

Obr. č. 33 Polní kultury při západním okraji letiště       Obr. č. 34 Polní kultury při východnímokraji letiště        

       
 

Tab. č. 56 Seznam zjištěných druhů 

druh (latinsky/ česky) 1 2 3, 4, 5 

Dřeviny 

Malus domestica Borkh. jabloň domácí   x 

Rosa canina růže šípková   x 

Sambucus nigra L. bez černý x x x 

Byliny 

Achillea millefolium L. agg. řebříček obecný x x x 

Agrostis capillaris L. psineček tenký x   

Alchemilla vulgaris L. kontryhel ostrolaločný x   

Alopecurus pratensis L. psárka luční x x  

Anthemis arvensis L. rmen rolní   x 
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druh (latinsky/ česky) 1 2 3, 4, 5 

Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. kerblík lesní x  x 

Arctium tomentosum Mill. lopuch plstnatý x x x 

Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl ovsík vyvýšený x x  

Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl x x x 

Atriplex sagittata Borkh. lebeda lesklá x   

Bellis perennis L. sedmikráska chudobka x x  

Brassica napus L. brukev řepka   x 

Calamagrostis epigeios (L.)Roth.sl. třtina křovištní x x x 

Campanula patula L. zvonek rozkladitý x   

Capsela bursa-pastoris (L.) Medik kokoška pastuší tobolka x  x 

Cardamine pratensis L. řeřišnice luční x   

Carex hirta L. ostřice srstnatá x   

Centaurea jacea L.  chrpa luční  x x  

Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. 

subsp.triviale (Spenner)Möschl 
rožec obecný luční x x  

Cirsium arvense (L.)Scop. pcháč oset x  x 

Convolvulvus arvensis L. svlačec rolní x  x 

Crepis biennis L. škarda dvouletá x   

Dactylis glomerata L. srha říznačka x x x 

Daucus carota L. mrkev obecná x   

Elytrigia repens (L.)Desv. pýr plazivý  x x 

Epilobium angustifolium L. vrbka úzkolistá  x  

Erigeron annuus (L.) Pers. turan roční  x  

Falcaria vulgaris Bernh. srpek obecný  x  

Festuca brevipila Tracey kostřava drsnolistá x   

Festuca pratensis Huds.  kostřava luční x   

Festuca rubra L. agg. kostřava červená x   

Galium album Mill.  svízel bílý x  x 

Glechoma hederacea L. popenec obecný x x  

Heracleum sphondylium L. bolševník obecný x  x 

Holcus lanatus L. medyněk vlnatý x x  

Hypericum perforatum L. třezalka tečkovaná x x  

Chenopodium sp. merlík   x x 

Lactuca serriola (L.)Torn. locika kompasová  x  

Lamium album L. hluchavka bílá  x  

Lamium purpurem L. hluchavkanachová   x 

Leontodon autumnalis L. máchelka podzimní x x  

Leucanthemum Bulhare Lamk.  kopretina bílá x   

Lolium perenne L. jílek vytrvalý x   
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druh (latinsky/ česky) 1 2 3, 4, 5 

Lotus corniculatus L. štírovník růžkatý x x  

Luzula campestris (L.) DC. bika ladní x   

Matricaria discoidea DC. heřmánek terčovitý   x 

Phleum pretense L. agg. bojínek luční x   

Pimpinella saxifraga L. bedrník obecný x   

Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý x   

Plantago major L. jitrocel větší x x x 

Plantago media L. jitrocel prostřední x x  

Poa annua L. lipnice roční x x x 

Poa compressa L. lipnice smáčknutá x   

Poa pratensis L. lipnice luční x x  

Polygonum aviculare L. truskavec ptačí   x 

Prunella vulgaris L. černohlávek obecný x   

Ranunculus acris L. pryskyřník prudký x   

Rumex acetosella L. šťovík menší x   

Rumex obtusifolius L. šťovík tupolistý x   

Sanguisorba minor Scop. krvavec menší x   

Sanguisorba officinalis L. krvavec toten x   

Senecio jacobaea L. starček přímětník x   

Silene vulgaris (Moench)Garcke silenka obecná x   

Stellaria graminea L. ptačinec trávovitý x x  

Stellaria media (L.)Vill. agg. ptačinec žabinec x   

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Ollgaard 

et Štěpánek 
smetanka lékařská x x x 

Thlaspi arvense L. penízek rolní  x  

Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip. heřmánkovec nevonný   x 

Trifolium arvense L. jetel rolní x   

Trifolium dubium Sibth. jetel pochybný x x  

Trifolium pratense L. jetel luční x   

Triforium repens L.  jetel plazivý x x  

Urtica dioica  L. kopřiva dvoudomá  x x 

Verbascum densiflorum Bertol divizna velkokvětá x   

Verbascum nigrum L. divizna černá x   

Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekvítek x x  

Veronica filiformis Sm. rozrazil nitkovitý x   

Veronica persica Poiret rozrazil perský x   

Viola arvensis Murr. violka rolní   x 
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Shrnutí 

Území posuzované v rámci botanického průzkumu zahrnuje čtyři biotopy, které se vyznačují 
značným ovlivněním antropogenní činností. Jedná se o biotop intenzivně obhospodařované pole, 
ruderální bylinná vegetace mimo sídla, intenzivně obhospodařované pole a okrajově i křoviny 
s ruderálními a nepůvodními druhy.  

V celém území je patrné značné ovlivnění antropogenní činností s převážným zastoupením 
ruderálních druhů bez větší floristické hodnoty.  

Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin 
ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin uvedených 
v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001). 

Lze konstatovat, že na lokalitě se vyskytují běžné, hojně zastoupené druhy rostlin i běžné druhy 
dřevin. 

Realizací záměru se nepředpokládá, že by došlo ke zničení floristicky významné lokality. Daný 
záměr lze z botanického hlediska akceptovat. 

C. 2. 5 Fauna 

Podrobné vyhodnocení aktuální fauny posuzovaného záměru je provedeno v příloze  
č. 5 Biologický průzkum. 

Materiál a metodika 

Průzkum živočichů byl realizován v jarnímu aspektu r. 2008 ve dnech 27. 4., 18. 5. a v letním 
aspektu 18. 7. a 3. 8. 2008. Bylo tak navázáno na průzkumy provedené v podzimním aspektu v rámci 
oznámení EIA (RNDr. Bajer, únor 2004). 

Zemní pasti v počtu 5 ks byly zakopány v okrajových částech letiště, z toho 4 ks na straně blíže 
k obci Bystřice a 1 ks na protilehlé straně ve směru na Nesvačily a vybírány v termínech následujících 
návštěv, tj. 18. 5., resp. 8. 7. a 3. 8. 2008, kdy byl průzkum ukončen. Při entomologickém průzkumu byly 
použity další metody sběru, např. sběr hmyzu pod kameny a dřevem. Některé druhy byly zjišťovány 
vizuálně, ptáci též podle zpěvu.  

Zkoumány byly především tyto řády hmyzu: brouci (Coleoptera) a rovnokřídlí (Orthoptera). 
Cíleně byly vyhledávány zvláště chráněné nebo jinak významné druhy bezobratlých, jejichž výskyt by se 
dal vzhledem k charakteru zkoumaného území očekávat.  

Při zpracování průzkumu brouků byla použita synonymika podle check-listu zpracovaného 
Jelínkem (1993). Další hmyzí řády (rovnokřídlí) byly uspořádány podle check-listu zpracovaného autory: 
Kočárek & Holuša & Vidlička (1999).  

Charakter lokality je hodnocen pomocí bioindikačního rozdělení střevlíkovitých brouků podle 
Hůrky et al. (1996).  

Aktuální fauna 

Zoologické posouzení letiště Benešov a jeho dotčeného okolí bylo provedeno RNDr. Miroslavem 
Honců. 

Byl proveden jarní a letní aspekt, který byl zahájen 27. 4. 2008. 
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Ze středových ploch letiště (až na skřivana polního) byli leteckým provozem ptáci vytlačeni do 
okrajových částí. Byl rovněž proveden průzkum vodních ptáků na okolních rybnících a v jejich okolí. Na 
východ od letiště se nachází 2 rybníky - Semovický r., nad kterým přelétají, startující, resp. přistávající 
letadla ve výši asi 500 m a výše a Splavský r. nacházející se v obci Bystřice a leží stranou od hlavního 
leteckého provozu. Také na západním okraji letiště se nachází zajímavá lokalita – Nesvačilský potok 
s vybudovanými menšími rybníčky v jeho nivě. Zde se větší ptáci, kteří by mohli ohrozit letadla vyskytují 
jen ojediněle. 

Podle Prunera a Míky (1996) se území nachází ve faunistickém kvadrátu 6254 v nadmořské výšce 
360 m. Podle Culka (1996) je území řazeno do Posázavského bioregionu (1.22). 

V následujícím textu jsou popsány výsledky komplexního zoologického průzkumu. 

Vysvětlivky  

Druhy zvláště chráněné podle novelizované vyhlášky č. 395/1992 Sb. v návaznosti na zákon na 
ochranu přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. 

§1 = druhy kriticky ohrožené 

§2 = druhy silně ohrožené 

§3 = druhy ohrožené 

Mollusca 

Hlemýžď zahradní (Helix pomatia), 3.8.2008, 1 ex. 

Hmyz (Insecta) 

Rovnokřídlí (Orthoptera) 

Chorthippus biguttulus, 8.7.2008, více ex.; 3.8.2008, více ex. 

Chorthippus parallelus, 8.7.2008, více ex.; 3.8.2008, více ex. 

Tetrix biguttatus, 3.8.2008, 1 ex. 

Brouci (Coleoptera) 

Carabidae 

E Amara aenea, 8.7.2008, 1 ex.; 3.8.2008, 1 ex. 

E Amara aulica, 3.8.2008, 1 ex. 

A Amara nitida, 27.4.2008, 1 ex.; 8.7.2008, 2 ex.; 3.8.2008, 1 ex. 

E Anchomenus dorsalis, 8.7.2008, 1 ex. 

E Bembidion lampros, 27.4.2008, 1 ex. 

E §3Brachinus explodens, 8.7.2008, 1 ex. 

A Calathus erratus erratus, 3.8.2008, 1 ex. 

E Calathus fuscipes fuscipes, 8.7.2008, 1 ex.; 3.8.2008, 1 ex. 

E Calathus melanocephalus, 8.7.2008, 2 ex. 3.8.2008, 4 ex. 

E Harpalus affinis, 3.8.2008, 1 ex. 

E Microlestes minutulus, 27.4.2008, 1 ex. 

E Poecilus versicolor, 8.7.2008, 1 ex.; 3.8.2008, 3 ex. 
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E Pseudoophonus rufipes, 8.7.2008, 4 ex. 

A Pterostichus melanarius melanarius, 8.7.2008, 17 ex.; 3.8.2008, 1 ex. 

E Trechus quadristriatus, 3.8.2008, 1 ex. 

Silphidae 

Nicrophorus vespillo, 8.7.2008, 2 ex. 

Staphylinidae 

E Aleochara curtula, 8.7.2008, 1 ex. 

E Drusilla canaliculata, 3.8.2008, 2 ex. 

E Ontholestes murinus, 8.7.2008, 1 ex. 

E Paederus littoralis, 8.7.2008, 1 ex. 

E Philonthus carbonarius, 8.7.2008, 5 ex.; 3.8.2008, 1 ex. 

E Philonthus politus, 8.7.2008, 2 ex. 

R2Platydracus stercorarius, 8.7.2008, 2 ex. 

E Tachinus pallipes, 8.7.2008, 1 ex. 

Elateridae 

Athous haemorrhoidalis, 8.7.2008, 2 ex. 

Coccinellidae 

Coccinella septempunctata, 3.8.2008, 1 ex. 

Cantharidae 

Rhagonycha fulva, 8.7.2008, 1 ex. 

Oedemeridae 

Oedemera lurida, 3.8.2008, 1 ex. 

Chrysomelidae 

Oulema erichsoni, 27.4.2008, 1 ex. 

Curculionidae 

Otiorrhynchus ligustici, 8.7.2008, 1 ex. 

Motýli (Lepidoptera) 

Babočka bodláková (Vanessa cardui), 27.4.2008, 1 ex. 

Babočka paví oko (Nymphalis io), 8.7.2008, 1 ex. 

Modrásek jehlicovitý (Polyomnatus icarus), 3.8.2008, 5 ex. 

Okáč luční (Maniola jurtina), 3.8.2008, 2 ex. 

Okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus), 3.8.2008, 10 ex. 

Soumračník metlicový (Thymelicus sylvestris), 3.8.2008, 10 ex. 

Žluťásek čilimníkový (Colias crocea), 3.8.2008, 2 ex. 
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Blanokřídlí (Hymenoptera) 

§3 Čmelák skalní (Bombus lapidarius), 8.7.2008, 3 ex.; 3.8.2008, 2 ex. 

§3 Čmelák zemní (Bombus terrestris), 27.4.2008, 1 ex.; 8.7.2008, více ex. 

Včela medonosná (Apis mellifera), 3.8.2008, více ex. 

Plazi (Reptilia) 

§2 Ještěrka obecná (Lacerta agilis), 8.7.2008, 1 ex., 7 vajíček;  3.8.2008, 1 ex., 4 vajíčka 

Ptáci (Aves) 

Bažant obecný (Phasianus colchicus), 18.5.2008, 2 ex.; 3.8.2008, 1 ex. 

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus), 27.4.2008, 1 ex.; 8.7.2008, 3 ex. Podle p. Fatky (vedoucí 
letového provozu na letišti Benešov) se na ploše letiště v době tahu shromaždují velká hejna tohoto druhu, 
která zde hledají potravu. 

Holub hřivnáč (Columba palumbus), 8.7.2008, 2 ex. 

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), 8.7.2008, 1 ex. 

Káně lesní (Buteo buteo), 8.7.2008, 1 ex.; 3.8.2008, 2 ex. 

Konipas bílý (Motacilla alba), 27.4.2008, 1 ex.; 8.7.2008, 2 ex. 3.8.2008, 2 ex. 

§3 Koroptev polní (Perdix perdix), 27.4.2008, 1 pár; 18.5.2008, 1 pár; podle p. Fatky (vedoucí 
letového provozu na letišti Benešov) lze na letišti zastihnout až 15 ks koroptví. Zřejmě se jedná o 
pozorování ze zimního období, kdy se koroptve drží pohromadě. 

§2 Moták pochop (Circus aeruginosus), 27.4.2008, 1 samec 

Poštolka obecná (Falco tinunculus), 27.4.2008, 1 ex.; 18.5.2008, 3 ex.  

Skřivan polní (Alauda arvensis), 27.4.2008, asi 10 párů; 18.5.2008, 3 páry; 8.7.2008, 5 párů; 
3.8.2008, 2 ex.  

Stehlík obecný (Carduelis carduelis), 27.4.2008, 1 ex. 

Straka obecná (Pica pica), 8.7.2008, 2 ex. 

Strnad obecný (Emberiza citrinella), 18.5.2008, 1 ex.; 8.7.2008, 3 ex.; 3.8.2008, 10 ex. 

Špaček domácí (Sturnus vulgaris), 8.7.2008, pozorován průtah asi 100 ks špačků v sousedství 
letiště, 3.8.2008, 7 ex. 

§3 Vlaštovka obecná (Hirundo rustica), 27.4.2008, 1 ex.; 8.7.2008, 5 ex.; 3.8.2008, 5 ex. 

Vrabec domácí (Passer domesticus), 27.4.2008, 10 ex.; 8.7.2008, 10 ex. 

Vrána černá (Corvus corone), 27.4.2008, 1 ex. 

Žluna zelená (Picus viridis), 18.5.2008, 1 ex 

Savci (Mammalia) 

Hraboš polní (Microtus arvalis), 27.4.2008, více ex. 8.7.2008, více ex.; 3.8.2008, více ex. 

Rejsek obecný (Sorex araneus), 8.7.2008, 1 ex. 

Srnec obecný (Capreolus capreolus), 27.4.2008, 1 ex.Podle p. Fatky (vedoucí letového provozu 
na letišti Benešov) na okraj letiště ve směru na Semovice vychází skupina srnek. 
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Zajíc polní (Lepus araneus), 18.5.2008, 2 ex, podle p. Fatky se vyskytuje na ploše letiště 
v období, kdy se nelétá až 10 ex. 

Hodnocení zvláště chráněných druhů 

V této kapitole je proveden výčet zvláště chráněných druhů živočichů, které by mohly být 
rozšířením letiště Benešov dotčeny. U každého živočicha je stručně popsána jeho biologie a možnost 
ohrožení, případně ochranné opatření, které by zamezilo jeho ohrožení. 

Střevlík prskavec menší (Brachinus explodens) §3 

Nápadný červenomodrý střevlíček se složitou bionomií – larvy se vyvíjejí jako vnější parasiti 
kukel jiných brouků. Ke svému jménu přišel podle zvláštního obranného reflexu – v ohrožení vystřikuje 
ze zadečku zvláštní tekutinu, která na vzduchu „exploduje“ v modravý obláček. Podle Hůrky (1996) 
„palearktický druh rozšířený po Bajkal. V ČR poměrně hojný druh na suchých až polovlhkých 
stanovištích bez zastínění, stepi, pole, nížiny až hory“. Obecně eurytopní druh, na této lokalitě vzácný. 
Uvedení Brachinus explodens v seznamu zvláště chráněných druhů ČR není příliš opodstatněné, ale zatím 
platí. Na ploše letiště relativně vzácný druh, zjištěn pouze 1x v jednom ex. Rozšířením letiště nebude 
tento druh ohrožen. 

Čmelák skalní (Bombus lapidarius) §3 

Tento druh žije v ČR na celém území státu. Druh se usazuje na zbytcích suché vegetace, zimních 
hnízdech hlodavců, ve výstelce loňských hnízd ptáků, v přirozených i umělých dutinách, ve štěrbinách 
skal i budov. Místo pro hnízdo musí být přiměřeně suché, teplé a chráněné před prouděním vzduchu. 
Pravděpodobně v území hnízdí, hnízdo se však nepodařilo najít. 

Čmelák zemní (Bombus terrestris) §3 

Jako stepní prvek žije spíše v nížinách a mimo lesy. Pro zakládání hnízd si matky vybírají 
pozemní prostory, opuštěné nory hlodavců, krtků apod. Kolonie bývají dosti početné, matky se objevují 
časně na jaře. Pravděpodobně v území hnízdí, hnízdo se však nepodařilo najít. 

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) §2 

Výskyt v ČR je téměř souvislý po celém území, s výjimkou vyšších poloh a souvislých lesních 
porostů. V člověkem změněné krajině osidluje teplé suché stráně, meze, okraje lesů, příkopy cest  
i silnic, železniční náspy apod. Dává přednost biotopům charakteru stepi nebo lesostepi. Ochrana spočívá 
především v ochraně biotopů. V poslední době je ještěrka obecná před vyhynutím na mnoha lokalitách, 
které působením člověka doznaly značných změn. Z přirozených nepřátel je potřeba jmenovat bažanta, 
který ještěrky loví. Ve  zkoumaném území byl tento druh zjištěn pouze na jednom místě na Z okraji letiště 
v kamenitém svahu vzniklém po vybudování budovy skladiště, šlo minimálně o dva jedince. Byla 
nalezena i vajíčka tohoto druhu (11 ks) ukrytá pod kameny. Rozšířením letiště nebude ještěrka ohrožena.  

Koroptev polní (Perdix perdix) §3  

V ČR nalézá optimální podmínky v zemědělské krajině do 500 m n. m., často se drží 
v ruderálních porostech na okraji městských sídlišť. Dříve bývala mimořádně hojná, ale během druhé 
poloviny 20. století došlo k výraznému poklesu stavů z někdejších 6 milionů na současných méně než 
40.000 jedinců (důsledek rozorání mezí, nedostatek vegetačního krytu, pesticidů i některých tuhých zim). 
V posledních letech se daří stavy lokálně zvyšovat vypouštěním ptáků odchovaných v zajetí. Hnízdění 
probíhá v květnu a červnu. Hnízdo je skryto na zemi v křoví či v husté trávě, hnízdní kotlina mírně 
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vystlaná stébly trávy, 10-20 jednobarevně šedozelených vajec na nichž samice sedí 24-25 dní. Kuřata 
vodí oba rodiče a zůstávají v hejnku přes celou zimu. Potrava: semena, zelené části rostlin, v létě 
převážně hmyz a červi.  

Druh zjištěn 2 x (zřejmě stejný pár) na travnaté ploše V okraje letiště ve směru na Bystřici, resp. 
Semovice. Pro hnízdění zřejmě nemá tento druh na lokalitě příliš klidu, pár byl zastižen bez mláďat. 
Podle dispečera letiště se na letišti vyskytuje až 15 ex. Pozorování zřejmě pochází ze zimního období, kdy 
celá rodina zůstává pohromadě až do časného jara. Rozšířením letiště nebude koroptev ohrožena víc než 
v současné době. 

Moták pochop (Circus aeruginosus) §2 

Náš nejběžnější a největší moták dosahuje velkosti káně lesní. Pohlavní dimorfismus -  samec je 
károvaný šedý s kombinací hnědé a černé, samice je hnědá s bílou hlavou. V ČR jeho početnost stoupá, 
v současné době se počet hnízdních párů odhaduje na 900 - 1200, přitom do r. 1940 v ČR vůbec 
nehnízdil. Vyhledává rozlehlejší rákosiny či jinou vegetaci u rybníků a v bažinách, ojediněle zahnízdí i na 
polích např. v obilí. Potravu loví na polích, především malé a středně velké hlodavce. Hnízdo si staví na 
zemi v rákosí, řidčeji jinde. Je tažný, zimuje na jihu Evropy. Na lokalitě zastižen pouze jednou, samec při 
lovu při Z okraji letiště, hnízdí nejspíše na některém z blízkých rybníků. Rozšířením letiště nebude 
ohrožen.  

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) §3 

Jeden z našich nejznámějších ptáků s dlouhým vidličnatým ocasem, svrchu leskle tmavomodrým 
zbarvením a červeným hrdlem. V ČR žije na celém území bez ohledu na nadmořskou výšku, i když je 
v nižších polohách hojnější. V posledních desetiletích se však projevuje dost viditelný úbytek početnosti. 
Způsobem života je vázaná na lidská sídla, hliněné miskovité hnízdo si staví uvnitř budov (zejména ve 
stájích a chlévech), na stěnách, římsách, lampách či okenních rámech. Původně jako i jiřička to byl skalní 
druh, je tažná. Hnízdí v okolních obcích, na lokalitu jen zaletuje za potravou, rozšířením letiště nebude 
ohrožena.  

Ornitologické posouzení okolí letiště Benešov 

Semovický rybník 

Poměrně rozsáhlý rybník (rozloha 33 ha) ležící v přímé trase startujících či přistávajících letadel 
(podle směru větru). Kvůli plašení ptáků jsou na rybníce instalovány figuriny tří strašáků. Je 
pravděpodobné, že po prodloužení dráhy ve směru k Semovicím se zvýší nebezpečí střetu letadel 
s vodními ptáky, zejména v době tahu na konci léta, resp. na podzim (v říjnu a listopadu).  

V době tahu (na jaře a zejména na podzim) se početní stavy vodních ptáků na rybnících podstatně 
zvyšují. Zdá se však, že relativně velký hluk a poměrně malá rychlost civilních motorových letadel snižují 
možnost střetu na minimum. Samozřejmě střet letadla s ptactvem nelze nikdy úplně vyloučit, může 
k němu dojít několikrát během roku, ale nemusí k němu dojít třeba v průběhu deseti let.  

Vzhledem k tomu, že vlivem prodloužení dráhy se předpokládá snížení letové hladiny nad 
Semovickým rybníkem na nižší výšku než stávajících 500 m, je pravděpodobné, že může dojít ke střetu 
letadel s prolétávajícími ptáky. 

Tento problém není natolik podstatný z hlediska ovlivnění populací ptáků, ale naopak, je zde 
spíše riziko pro bezpečnost letového provozu. Dané riziko bude muset být v budoucnu za provozu letiště 
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pečlivě sledováno a řešeno, aby nedocházelo k případným kolizím. Z tohoto důvodu se nabízí preventivní 
průzkum ptačích populací zejména v období tahů (říjen, listopad, resp. únor, březen).  

V případě negativních zjištění (např. kolize významného koridoru tahů ptáků a letové dráhy) bude 
nutné přijmout bezpečnostní opatření. Jako vhodné se jeví změna letového režimu, změna směrů 
přistávání, vzlétání, omezení provozu např. v ranních hodinách, kdy ptáci houfně nalétávají na lokalitu, 
případně v jiném období na základě výsledků tohoto dlouhodobějšího monitoringu. 

Na rybnících byly zjištěny tyto druhy: 

Kachna divoká (Anas platyrrhynchos), 27.4.2008, 4 ex.; 3.8.2008, 32 ex. 

Labuť velká (Cygnus olor), 8.7.2008, 1 ex.  

Polák chocholačka (Aythya fuligula), 27.4.2008, 7 ex. 

Polák velký (Aythya ferina) 3.8.2008, 8 ex.  

Potápka roháč (Podiceps cristatus), 27.4.2008, 3 páry; 8.7.2008, 2 ad. a 1 juv. ex. 

Racek chechtavý (Larus ridibundus), 3.8.2008, 15 ex Tento druh na rybníce nehnízdí, jedná se o 
přelet, resp.odpočinek 

Volavka popelavá (Ardea cinerea), 3.8.2008, 4 ex. 

Na Semovickém rybníce, resp. v jeho okolí byly zastiženy další zpěvné druhy ptáků. Některé přes 
rybník přeletují, některé se zdržují v korunách stromů na břehu, řada druhů zde loví potravu - hmyz, nebo 
se jdou napít či vykoupat. Na rybníku se vyskytují porosty rákosin, přesto rákosníci nebyli zastiženi. Pod 
hrází rybníka se vyskytuje čistička odpadních vod s dalšími vodními nádržemi na filtraci vody. Také na 
těchto vodních plochách byly zastiženy především kachny divoké a pozorován přelet ledňáčka. 

Bažant obecný (Phasianus colchicus), 27.4.2008, 1 ex. 

Brhlík lesní (Sitta europaea), 3.8.2008, 5 ex. 

Budníček menší (Phylloscopus collybita), 27.4.2008, 1 ex.; 8.7.2008, 1 ex. 

Budníček větší (Phylloscopus trochilus), 27.4.2008, 1 ex. 

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), 8.7.2008, 1 ex. 

Jiřička obecná (Delichon urbica), 3.8.2008, 10 ex. 

Konipas bílý (Motacilla alba), 8.7.2008, 1 ex.; 3.8.2008, 1 pár 

Kos černý (Turdus merula), 8.7.2008, 1 ex. 

§3 Ledňáček říční (Alcedo atthis), 3.8.2008, 1 ex. 

Bystřice, Splavský rybník, 2008 

Rybník na okraji města Bystřice není v bezprostřední trase letadel. 

Nesvačilský potok 

Potok se dvěma menšími rybníky ležící západně od letiště, jedná se o interakční prvek. V tomto 
směru od letiště se vodní ptáci, resp. další větší druhy, jako jsou např. dravci, téměř nevyskytují  
a střet letadla s ptáky je nepravděpodobný. 

Závěr 

Ve zkoumaném území, na území letiště Benešov bylo zjištěno celkem 67 druhů živočichů, z toho 
44 druhů bezobratlých a 23 druhů obratlovců.  
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U brouků převládají běžné druhy eurytopní (z toho 12 druhů střevlíkovitých a 7 druhů 
drabčíkovitých) a adaptibilní (3 druhy střevlíkovitých a 1 druh drabčíkovitých), žádný druh není reliktní.  

Celkem 6 druhů je zvláště chráněných, s různou vazbou na lokalitu, ať již potravní či pobytovou. 
Mezi druhy ohrožené patří střevlík prskavec menší (Brachinus explodens), čmelák skalní (Bombus 
lapidarius), čmelák zemní (Bombus terrestris), vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a koroptev polní 
(Perdix perdix). K silně ohroženým řadíme ještěrku obecnou (Lacerta agilis) a motáka pochopa (Circus 
aeruginosus).  

Travou zarostlá plocha bez kamenů je relativně sterilní. Dá se zkoumat za letového provozu jen 
s velkými problémy, a proto většina nálezů bezobratlých (zejména hmyzu) pochází ze zemních pastí, a to 
z okrajových částí, které přecházejí do polí. Také další metody, jako např. smýkání vegetace lze uplatnit 
jen omezeně, neboť se plocha letiště seká.  

Lze konstatovat, že rozšířením letiště nedojde k ohrožení rozšíření zvláště chráněných živočichů 
vyskytující se v zájmovém území.  

Pro větší bezpečnost leteckého provozu se doporučuje likvidace polního hnojiště na jeho okraji, 
neboť zde dochází ke zvýšené koncentraci ptáků v těsné blízkosti přistávajících či startujících letadel.  

Střet s letadlem mohou způsobit zejména větší druhy ptáků jako jsou dravci, tj. moták pochop, 
poštolka obecná, káně lesní, z ostatních např. špačkové nebo čejky. Podle ředitele letiště Benešov došlo 
ke střetu letadla s ptáky pouze jednou, a to v loňském roce (2007), kdy došlo ke kolizi letadla s koroptví. 

Na některých letištích jsou využívání sokolníci s cvičenými dravci, kteří jsou schopni většinu 
ptáků zahnat. Na letišti Benešov tento druh plašení prováděn. Příležitostně je používána poplašná pistole. 

Vzhledem k tomu, že se vlivem prodloužení dráhy předpokládá snížení letové hladiny nad 
Semovickým rybníkem na nižší výšku než stávajících 500 m, je pravděpodobné, že může dojít ke střetu 
letadel s prolétávajícími ptáky. 

Tento problém není natolik podstatný z hlediska ovlivnění populací ptáků, ale naopak, je zde 
spíše riziko pro bezpečnost letového provozu. Dané riziko bude muset být v budoucnu za provozu letiště 
pečlivě sledováno a řešeno, aby nedocházelo k případným kolizím. Z tohoto důvodu se nabízí preventivní 
průzkum ptačích populací zejména v období tahů (říjen, listopad, resp. únor, březen).  

V případě negativních zjištění (např. kolize významného koridoru tahů ptáků a letové dráhy) bude 
nutné přijmout bezpečnostní opatření. Jako vhodné se jeví změna letového režimu, změna směrů 
přistávání, vzlétání, omezení provozu např. v ranních hodinách, kdy ptáci houfně nalétávají na lokalitu, 
případně v jiném období na základě výsledků tohoto dlouhodobějšího monitoringu. 

C. 2. 6 Ekosystémy 

Záměrem budou dotčeny následující ekosystémy: 

• Trvalé travní porosty 

Ekosystém trvalých travních porostů tvoří převážnou část posuzovaného území. Jedná se  
o zatravněnou plochu, na které jsou umístěny přistávací a vzletové dráhy a dále pak pohybové plochy 
letiště. Z ekologického hlediska se nejedná o ekosystém s vysokou ekologickou stabilitou. Je závislý 
na pravidelném kosení, tedy pravidelném odnímání biomasy. 
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• Ekosystém orné půdy (intenzivně obhospodařovaná pole) 

Obdělávaná orná půda je v zájmovém území zastoupena na východním a západním okraji letiště 
Benešov. Polní kultury budou zabrány díky rozšíření stávající letiště, resp. prodloužení hlavní RWY 
06/24 na 1150 m.  

Jedná se o vývojově nejprimitivnější ekosystém s nízkou ekologickou stabilitou, u něhož je 
sukcese blokována pravidelným odnímáním biomasy, mechanickým i chemickým obděláváním půdy. 
Biota je druhotná, synantropní, s minimálním zastoupením prvků původních přírodních ekosystémů.  

• Ekosystém mezí a remízů 

Křovinaté meze a remízy se vyskytují liniově podél cest a okraje letiště Benešov. Zastoupení 
druhů je převážně ruderálního charakteru. Z ekologického hlediska tvoří daný ekosystém význam jako 
útočiště zvěře.  

• Ekosystém intenzivně antropogenně ovlivněný 

Do této kategorie je možné zařadit např. ekosystémy podél liniových komunikací v zájmovém 
území a dále pak plochy v rámci zázemí letiště – tzn. mezi hangáry a provozními budovami.  

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že zájmové území je tvořeno nepůvodními ekosystémy  
s převážně nízkou ekologickou stabilitou. 

C. 2. 7 Krajinný ráz 

Hodnocení krajinného rázu vychází z metodického postupu ve smyslu § 12 zákona  
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (Metodický postup posouzení vlivu 
navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, Vorel a kol., 2004). 

Při posuzování krajinného rázu posuzovaného záměru a jejího širšího okolí je hlavní pozornost 
směřována na významné znaky krajinného rázu odvozených od: 

− přírodní, kulturní nebo historické charakteristiky, 
− přírodních a estetických hodnot, 
− kulturních dominant, 
− harmonického měřítka a vztahů. 

Složky krajiny vyžadující zvláštní pozornost 

Vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je komplexním posouzením, při kterém jsou brány 
v potaz jednotlivé složky krajiny, vzájemně interagující, kdy pouze na základě jejich celkového 
vyhodnocení můžeme do jisté míry objektivně posoudit zájmové území, i s jeho širším okolím a určit 
vhodnost realizování záměru. 

Vymezení dotčeného krajinného prostoru (DoKP) 

Krajinný ráz je posuzován ve vymezeném dotčeném krajinném prostoru, který je graficky 
znázorněn na následujícím obrázku a byl vymezen na základě vizuálního rámce. 
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Obr. č. 35 Vymezení dotčeného krajinného prostoru  

 

Znaky přírodní charakteristiky, včetně chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb. 

Přírodní charakteristika krajinného rázu zahrnuje vlastnosti určené jak trvalými přírodními 
podmínkami, kterými jsou především geologické, geomorfologické, klimatické a biogeografické poměry, 
tak aktuálním stavem ekosystémů. 

Přírodní dominantou je pak krajinný prvek či složka v krajině, která svým významem  
a projevem ovlivňuje souhrn charakteristik daného místa či oblasti. 

Znaky přírodní charakteristiky jsou v dotčeném krajinném prostoru silně ovlivněny antropogenní 
činností. Převažující matrix je orná půda protkaná fragmenty přírodě hodnotnějších ekosystémů, převážně 
liniového charakteru.  

Znaky přírodní charakteristiky DoKP s pozitivním projevem jsou drobné vodní toky napájející 
Semovický rybník, prameniště s vrbinami východním směrem od záměru, směrem k obci Tvoršovice se 
nacházejí drobné rybniční plochy doplněné o břehové porosty, dále olšina a lesní porost Hachlův vrch.  

DoKP dále zahrnuje polní cesty s liniovým uskupením dřevin, remízy a částečně meze, které mají 
rovněž pozitivní projev  

V území se dále vyskytují uměle vysazené drobné lesní porosty a dřevinná výsadba mimo 
zastavěné území obce. Samotné letiště Benešov, které je tvořeno převážně travními kulturami je 
z hlediska obklopující orné půdy přírodně hodnotnějším prvkem v krajině, který přispívá ke zvýšení 
ekologické stability DoKP. 

Znaky kulturní a historické charakteristiky 

Kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsobem využívání přírodních zdrojů člověkem 
a stopami, které v krajině zanechal. Kulturní dominantou krajiny je pak krajinný prvek či složka v krajině 
nebo to jsou dochované stopy kultivace krajiny, jejichž význam je nesporný z historického hlediska, 
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architektury či jiného oboru lidské činnosti a které ve svém projevu převládajícím způsobem ovlivňují 
znaky charakteristik krajinného rázu. 

V okolních obcích, které přiléhají k dotčeném krajinném prostoru lze nalézt řadu staveb, ať již 
sakrálních či lidové architektury, které jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.  

Určujícím kulturním prvkem v krajině jsou scelené lány orné půdy a z ní vyplývající intenzivní 
zemědělská činnost v oblasti. 

S technickým rozvojem společnosti docházelo v území rovněž k rozšiřování dopravní 
infrastruktury. Dokladem toho je silnice I/3 procházející obcí Bystřice a dále vedoucí na Tábor a IV. 
tranzitní železniční koridor Praha - Horní Dvořiště. Ve výhledovém časovém horizontu je uvažováno 
s výstavbou dálnice D 3 ve stabilizovaném stavu, která povede 4,5 km západně od posuzovaného záměru. 

Znaky estetických hodnot vč. měřítka a vztahů v krajin ě 

Estetická hodnota krajiny je vyjádřením přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka 
a vztahů v krajině. Předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele, 
objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy porostů, konfigurace 
prvků, struktura složek). 

Estetická hodnota krajiny ve vymezeném DoKP je velice nízká. Převládá matrice orné půdy, 
jen výjimečně zjemněná liniemi dřevin či křovin na okrajích jednotlivých pozemků. Krajinná mozaika 
je nevyvážená, ovlivněná člověkem. 

Esteticky hodnotnějších prvků krajiny je málo. V samotném DoKP, jihovýchodně od areálu 
letiště, se nachází prameniště s mokřadní vegetací. Při okraji DoKP je pak patrná vyvýšenina 
Hachlova vrchu, pod kterým se rozprostírají rybníky Tvoršovice  a Tvoršovický břehový porost.  

C. 2. 8 Voda 

Povrchová voda 

� Vodohospodářské poměry 

Dle vyhlášky MZ 292/2002 Sb. o oblastech povodí ve znění pozdějších předpisů spadá 
posuzovaná lokalita do oblasti povodí řeky Sázavy, dílčím povodí Sázavy od Želivky po ústí, číslo 
hydrologického pořadí je 1-09-03 na rozvodnici mezi jeho dílčími povodími 1-09-03-150 Konopišťským 
potokem a 1-09-03-167 Nesvačilským potokem.  

Dle přílohy č. 1 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb. je Janovický i Konopišťský 
potok zařazen mezi významné vodní toky, Nesvačilský nikoli. 

Přirozenou hranici z hlediska vodohospodářských poměrů tvoří na východě Konopišťský potok se 
soustavou rybníků, západní hranici lemuje tok Nesvačilského potoka. Severní a jižní okraj území již nemá 
charakter zcela zřejmé hydraulické hranice. V blízkosti letiště Benešov se dále nachází potok Bystrá. 

Na dotčeném území není žádná trvalá povrchová vodoteč. 

Záměr neleží v žádné kategorii zátopových území. 
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Tab. č. 57 Výřez z vodohospodářské mapy ČR (listy 12-44, 13-33) 

 
Zdroj: Karel Kliner – Vodní zdroje, červen 2008 

Nesvačilský potok – protéká pod obcí Nesvačily částečně zalesněnou údolní nivou k obci 
Tvoršovice pod níž se napojuje na Janovický potok. Profil Nesvačilského potoka je proměnlivý, 
nezpevněný, s výjimkou propustků (profil DN 1000 pod místem zvažované ČOV Nesvačily). 

Potok Bystrá, následně Konopišťský potok – protéká pod obcí Bystřice soustavou rybníků, kde je 
do Semovického rybníka levobřežně napojen meliorační kanál odvodňující kromě přilehlých polí  
i východní část vzletové a přistávací dráhy letiště Benešov. Kanál je veden mezi poli neobdělávanou 
terénní depresí, částečně zarostlou. Část kanálu nad propustkem o délce cca 30 m je zpevněná kamennou 
dlažbou. 

� Hydrogeologické charakteristiky 

Během terénní prospekce provedené firmou Karel Kliner – Vodní zdroje, dne 13. 5. 2008 byl  
v koncovém profilu Konopištského potoka v Poříčí nad Sázavou zastižen průtok 174 l.s–1 a na 
Nesvačilském potoce v profilu, kde se projektuje zaústění odtoku z čistírny odpadních vod z letiště, 
průtok 8,0 l.s–1. Při plochách povodí 89,96 km2, resp. 4,79 km2 odpovídají tyto průtoky specifickým 
odtokům ve výši 1,9, resp. 1,7 l.s–1 km–2. Z čar překročení je zřejmé, že první z těchto specifik odpovídá 
zabezpečenosti cca 0,7 (t. j. 70 %) pro obě čáry pro Konopištský potok a druhé specifikum odpovídá 
stejné zabezpečenosti pro Janovický potok (Nesvačilský potok je jeho přítokem). 

Tab. č. 58 Hydrogeologické charakteristiky dle ČHMÚ 

Vodní tok Janovický potok Konopištský potok (Bystrá) 

Číslo hydrologického pořadí 1-09-03-170 1-09-03-150 

Období 1931÷1960 1931÷1960 1931÷1980 

Profil nad Tlosk. 

potokem 

ústí Poříčí n. Sázavou 

Plocha povodí [km2] 102,50 90,67 89,96 
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Vodní tok Janovický potok Konopištský potok (Bystrá) 

Délka údolnice [km] 22,9 32,2 ~ 

Char. tvaru povodí P/L2 [–] 0,20 0,09 ~ 

Lesnatost [%] 20 20 ~ 

Zdroj: Karel Kliner – Vodní zdroje, červen 2008 

� Odvodnění zájmového území, historické aspekty 

Na historické mapě ze III. vojenského mapování, které na území Čech probíhalo v letech 1877 – 
1880, je patrná menší terénní deprese ve východní části zájmového území, v místech dnešního 
odvodňovacího kanálu. Dle vyobrazení byla v té době deprese zřejmě zamokřena a nelze vyloučit, že jí 
probíhal drobný, možná občasný vodní tok, který byl později využit pro meliorace. (Karel Kliner – vodní 
zdroje, červen 2008) 

Obr. č. 36 Výřez III. vojenského mapování (1877 – 1880), 1: 25 000 

 

Zdroj: http://oldmaps.geolab.cz 

Západní část letištní plochy je podle všeho odvodňována viditelnou depresí, která pokračuje dále 
v erozní rýhu zakončenou v místech nově revitalizované tůně z roku 2007. Tůň byla vybudována v nivě 
Nesvačilského potoka a vznikla přehrazením jeho toku. Nová tůň má břehy zpevněny kameny a je 
obehnaná zpevněným valem 10 m severně od hráze tůně se nalézá kameny zpevněné miniaturní 
prameniště. Odtok z prameniště je dotován svahovými přírony a svými vodami zásobuje malý mokřad.    

� Vodárenské využití 

Zásobování obce Nesvačily pitnou vodou probíhá z obecního zdroje. Dané jímací zařízení se 
nachází vně zájmového území, zcela mimo dosah i teoretických vlivů provozu letiště na podzemní vody. 
Obyvatelé obce dále využívají vodu z domovních studní jako užitkovou a v letním období k zalévání 
zahrad. Rovněž jímací zařízení města Bystřice se nachází mimo oblast teoretických vlivů provozu letiště. 

Vlastní areál letiště v současné době využívá pitnou vodu z bývalého sanačního vrtu NL-6, který 
byl spolu s dalšími sedmi vrty vyhlouben v souvislosti s únikem ClU v 90. letech minulého století. Voda 
z vrtu je dle sdělení správce letiště p. Fatky užívána jako voda pitná i užitková. Ostatní bývalé sanační 
vrty dodnes existují a jejich voda je příležitostně používána jako voda užitková. Při průzkumu 
provedeného firmu Karel Kliner – Vodní zdroje dne 5. 6. 2008 byla u přístupných vrtů změřena úroveň 
dnešní hladiny podzemní vody: 
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NL – 1  hl. podzemní vody od zhlaví vrtu 3,89 m (zhlaví v úrovni terénu) 

NL – 2  hl. podzemní vody od zhlaví 4,84 m (zhlaví 0,17 m nad terénem) 

NL – 3  hl. podzemní vody od zhlaví 5,25 m (zhlaví 0,17 m nad terénem) 

NL - 4    hl. podzemní vody od zátky vrtu 6,00 m (zátka vrtu 0,18 m nad terénem) 

NL – 5   hl. podzemní vody od zátky vrtu 3,17 m (zátka vrtu 0,94 m nad terénem, ale vrt je 
v prudkém svahu) 

NL – 6 hl. podzemní vody od poklopu 3,48 m (poklop v úrovni terénu; při měření 
hladiny došlo k sepnutí čerpadla) 

S – 1  hl. podzemní vody 2,02 m od poklopu (10 cm nad terénem) 

Hladina ve vrtu NL –7 změřena nebyla, protože vrt se nepodařilo otevřít. 

V blízkosti letištního areálu se dále nacházejí soukromé studny - téměř dobudovaná (v době 
terénního průzkumu) vrtaná studna, která bude sloužit potřebě restaurace Clubu pilotů. Kolem zhlaví 
studny je vybudována šachta z betonových skruží, krytá půleným betonovým poklopem. Vzhledem ke 
stádiu rozestavěnosti okolí studny, nebylo možno změřit její parametry ani hloubku hladiny podzemní 
vody. Kromě této studny se v blízkosti letištního areálu nacházejí studny u nově postavených rodinných 
domků a vrtaná studna u paty krajního hangáru (blíže Nesvačilům). Ovšem podle územního plánu obce 
Nesvačily by se zástavba od obce směrem k letišti měla rozrůstat a plánuje se napojení této části obce 
včetně letiště na nynější Nesvačilský zdroj vody.  

U Semovického rybníka je jímací objekt, který podle informací pana Ing. Touše z MěÚ Benešov 
neslouží k hromadnému zásobování, ale jedná se o soukromý vrt. Dne 11. 6. 2008 bylo při terénním 
průzkumu zjištěno, že se jedná o mělký vrt (hloubka 6,20 m od stropu cihlové šachty), který je ve velmi 
špatném technickém stavu. Vrt byl otevřený a u stěny šachty vrtu byl vybudovaný kompost. Podle všeho 
se vrt už dnes nevyužívá. (Karel Kliner – Vodní zdroje, červen 2008) 

Podzemní voda 

Na skalní a pokryvný útvar jsou v zájmovém území vázány dva odlišné kolektory, které spolu 
vzájemně komunikují.  

Generelní směr proudění podzemní vody je JV – SZ a je konformní se sklonem terénu.  

Po chemické stránce se jedná o vody: 

a) u hlubšího kolektoru - typu Ca.SO4-HCO3 (zvýšený obsah Fe) 

b) u mělkého kolektoru – typu Ca-Mg-HCO3-SO4 

Hladina podzemní vody se pohybuje mezi 4 – 6 m pod terénem. 

Hladina podzemní vody v případě mělké zvodně je cca 2 m pod terénem (často mírně napjatá  
s nástupem až do úrovně cca 0,5 m). 

Podzemní voda je dle archivních podkladů neagresivní na betonové konstrukce. 

CHOPAV 

Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.  

PHO 

Záměrem nebude dotčeno PHO. 
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C. 2. 9 Půda 

Charakter půdního krytu je dán především druhem matečné horniny a typem reliéfu. Půdní 
pokryv je na převažující části území tvořen především hnědými půdami a hnědými půdami kyselými, 
místy jejich oglejenou formou.  

Tab. č. 59 Půdní mapa širšího okolí zájmového území 

 
Zdroj: AOPK, ČÚZK, 2005 

Znečištění půd 

V zájmovém území posuzovaného záměru byl v rámci oznámení EIA (RNDr. Bajer, únor 2004) 
proveden průzkum znečištění zemin. 

V areálu letiště Benešov a jeho nejbližším okolí byly provedeny analýzy zemin z hlediska 
výskytu následujících prvků: Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn, NEL, benzo(a)pyren, BTX, ethylbenzen. 

Celkem byly odebrány tři vzorky zeminy (viz následující obrázek). 

Obr. č. 37 Situace odběrových míst 

 
Zdroj: Oznámení EIA (RNDr. Bajer, únor 2004) 

Tab. č. 60 Výsledky analýz z odběrů vzorků zemin (v mg/kg sušiny) 

 Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 Vzorek č. 2 

Cr 32,4 22,4 16,4 

Cu 12,8 10,2 10,4 

Ni   9,6 12,6 12,8 
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 Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 Vzorek č. 2 

Pb 22,6 26,4 27,2 

V 25,6 29,2 22,4 

Zn 58,2 42,8 72,4 

NEL  242,3 176,2 275,0 

Benzo(a)pyren < 0,005 < 0,005 < 0,005 

PAU   0,024    0,017    0,022 

benzen < 0,005 < 0,005 < 0,005 

toluen  < 0,005 < 0,005 < 0,005 

ethylbenzen < 0,005 < 0,005 < 0,005 

xylen < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Zdroj:  Oznámení EIA (RNDr. Bajer, únor 2004) 

Výsledky analýz byly porovnány s Metodickým pokynem MŽP České republiky, který nabyl 
účinnosti dne 31. 7. 1996, a který lze v uvažovaném případě použít pro posouzení znečištění zemin. Dle 
článku 1 tohoto pokynu se pod pojmem zeminy rozumí horniny, zeminy a antropogenní navážky. 

Pro větší přehlednost jsou hodnoty A, B Metodického pokynu uvedeny v následující tabulce. 

Tab. č. 61 Limity A a B dle Metodického pokynu (hodnoty jsou uvedeny v mg/kg sušiny)  

ukazatel A B 

chrom 130 450 

měď 70 500 

nikl 60 180 

olovo 80 250 

vanad 180 340 

zinek 150 1500 

NEL 100 400 

benzen 0,03 0,5 

toluen 0,03 50 

etylbenzen 0,04 25 

xylen 0,03 25 

benzo(a)pyren 0,1 1,5 

suma PAU 1 190 

Zdroj:  Oznámení EIA (RNDr. Bajer, únor 2004) 

Dle tohoto Metodického pokynu kriteria A pro zeminy odpovídají přibližně přirozeným obsahům 
sledovaných látek v přírodě; jedná se tedy o přirozené obsahy sledovaných látek. Překročení kriterií B se 
posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí. Odlišné 
nároky plynoucí z využívání území jsou zohledněny stanovením kriterií C pro hlavní způsoby využití 
území: průmyslově - obchodní, rekreační, obytné. Na základě uvedených skutečností při porovnání se 
zjištěnými výsledky lze konstatovat, že nelze předpokládat takovou úroveň kontaminace zemin, která by 
vyžadovala provádění sanačních  opatření. 
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C. 2. 10 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry 

Geomorfologie území 

Zájmové území lze zařadit do těchto vyšších geomorfologických celků: 

Provincie    Česká vysočina   

Soustava (subprovincie)  Česko-moravská soustava 

Oblast    Středočeská pahorkatina 

Celek:    Benešovská pahorkatina 

Podcelek   Dobříšská pahorkatina 

Okrsek    Konopišťská pahorkatina 

Z hlediska geomorfologického členění ČR náleží území ke geomorfologickému celku 
Benešovská pahorkatina, podcelku Dobříšská pahorkatina a okrsku Konopišťská pahorkatina 
(Balatka, 1985). Reliéf širšího území má převážně ráz členité pahorkatiny.  

Severozápadní okraj širšího zájmového území je mírně vyvýšeným nespojitým hřebenem, ve 
kterém dominuje útvar Neštětické hory (536 m n. m.) a Chlumu (505,7 m n. m.), rovněž jižní část širšího 
zájmového území je mírně vyvýšena s dominujícími útvary Hradiště (502,6 m n.m.), Bukovce (499 m 
n.m.) a Spáleného vrchu (459 m n.m.). Ostatní část má charakter mírně zvlněné pahorkatiny, s menší 
členitosti i nižší nadmořskou výškou, místy s elevacemi nezalesněných vrchů (Kobylí hora 440 m n.m., 
Vrtichov 436,6 m n.m. aj.).  

Dnešní morfologie krajiny v širším okolí zájmového území je výrazně ovlivněna hlavně 
klimatickými změnami v kvartérním období, které postihly starší zvětralinové pláště predisponované 
fosilním zvětráváním. Konečná modelace reliéfu je výsledkem činnosti vodních toků během neogénu  
a kvartéru. Mohutný zvětralinový plášť s velkou infiltrační schopností umožňuje pak v údolích  
a kotlinách vytvoření mělkých vodních nádrží, většinou spojených menšími vodotečemi. 

Samotné posuzované území záměru je víceméně ploché, mírně vyvýšené proti okolnímu terénu, 
s nejvyšším bodem 404 m n. m. 

Geologické poměry        

Z regionálně geologického hlediska budují širší území horniny svrchnopalezoického 
středočeského plutonu, který vznikl intruzí magmatických diferenciálů, výsledkem čehož je členitý tvar, 
silná diferenciace, složitý žilný doprovod a ostrá intruzivní hranice mezi jednotlivými typy hornin. Další 
vývoj oblasti byl poznamenán rychlou denudací variského horstva a během kvartéru došlo ke značnému 
vyzdvižení oblasti, a tím i k hloubkové erozi, která však postihla pouze údolí hlavních řek a potoků.  

Převládajícími horninami jsou zde černošedé až šedé amfibolicko-biotitické až biotitické 
granodiority, středně až jemně zrnité (tzn. maršovský typ), porušené sítí tektonických poruch směru SSV 
– JJZ až SV – JZ a ZSZ – VJV až SZ – JV. (M. Tylš, 1992) 

Ve východní části území se nachází také amfibol – biotitický granodiorit tzv. sázavského typu. 
300 m SSZ od stávajících objektů letiště se nachází ostrůvek žilné apolitické žuly, dále lze podle 
geologické mapy předpokládat severně od objektů rohovcové horniny. 

Kvartérní pokryv je vyvinut ve formě hlinitopísčitých deluvií a eluvií (navzájem prakticky 
nerozlišitelných), v mírně lokálních depresí terénu se vyskytují též splachové jílovitopísčité sedimenty. 
Celková mocnost těchto zvětralin se pohybuje mezi 2 – 5 m. 
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Geologická situace zkoumané lokality je znázorněna na následujícím obrázku. 

Obr. č. 38 Geologické poměry území 

 
Zdroj: mapový server České geologické služby 

Legenda k obrázku č.  38:   
18 Paleozoikum – amfibol biolitový granodiorit až tonalit (sázavský, vltavský typ)  
22 Jemnozrný biotitový granit až granodiorit, často silně kontaminovaný, místy s subangulárními 

křemennými zrny 

Z hlediska seismicity se zájmové území se nenachází v oblastech seizmických projevů. Dle ČSN 
73 0036 změna 2 (seizmická zatížení staveb) spadá území do oblasti makroseizmické intenzity 5 stupně 
(v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7 stupňů), čemuž odpovídá dle ČSN P ENV 1998-1-1 
hodnota efektivního špičkového zrychlení 0,015 g (tzv. návrhové zrychlení podloží). Podle špičkového 
zrychlení je rozdělena ČR do seizmických zón. Zájmové území patří do zóny H, přičemž nejvyšších 
hodnot je dosahováno v zóně A (ostravsko) se špičkovým zrychlením 0,085 g a nejnižších hodnot právě 
v zóně H se špičkovým zrychlením 0,015 g. Lokalitu záměru lze tedy charakterizovat nízkou seizmickou 
aktivitou.  

Hydrogeologické poměry      

Zájmová lokalita spadá do hydrogyologického rajonu 6320 – Krystalinikum v povodí střední 
Vltavy tvořeného horninami krystalinika, proterozoika a paleozoika s granitoidy. 

Dle hydrogeologické mapy vyplývají pro širší zájmové území následující údaje:  

- hladina – volná 

- propustnost – puklinová 

- mineralizace – 0,3 – 1 g/l 

- chemický typ – Ca – Mg – HCO3 – SO4 

Zjištěné koeficienty transmisivity hornin skalního podloží dosahují hodnot 1,1 – 7,9.10-5 m2.s-1, 
koeficient transmisivity kvartérních hornin se pohybuje v řádu 10-5 m2.s-1. 

Oběh vody v podloží (předkvartérních) horninách je vázán na puklinový kolektor 
hydrogeologického masivu se zvýšenou propustností v přípovrchové zóně zvětralin, která má velkou 
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infiltrační schopnost. Prosáklá voda napájí pukliny, kterými komunikuje na větší vzdálenosti. Eluvila 
těchto hornin bývají převážně písčitá, voda má tedy dobré podmínky vsaku a infiltrace. 

Tab. č. 62 Hydrogeologické poměry území 

   
Zdroj: mapový server České geologické služby 
9  Puklinový kolektor – maršovický a sedlčanský granit až granodiorit  
13  Území s výskytem podzemní vody vyžadující složitější úpravu (voda II. kategorie) 
15  Krit. složka  podmiňující zhoršenou kvalitu podzemní vody v regionálním měřítku - Ca 
22  Předpokládaný směr proudění podzemní vody 
23, 24, 25 Umělé hydrogeologické objekty – vrty 

Vlastní hydrogeologická stavba letiště Benešov byla vyhodnocena jako prostředí granitoidních 
hornin s různě mocným pokryvem zvětralin a silným tektonickým postižením, což znamená, že se jedná  
o silně nehomogenní a anizotropní prostředí s puklinovou propustností. Uvedené parametry prostředí se 
na malé ploše liší místo od místa, proto nelze jednoznačně určit způsob a rychlost šíření podzemní vody  
i případné kontaminace. (Karel Kliner – Vodní zdroje, červen 2008) 

C. 2. 11 Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Dle údajů České geologické služby – Geofond se v zájmovém území nenacházejí výhradní ani 
nevýhradní ložiska nerostných surovin, dobývací prostory, chráněná ložisková území. 

V okolí zájmového území se nenacházejí surovinové zdroje. Nejblíže se nacházejí cihlářské 
suroviny v Benešově a dále pak kamenolomy západně od Neveklova (Ouštice, Bělice, Křečovice), jižně 
od zájmového území ve Vrchotových Janovicích (kostky), Štětkovicích a Beztahově, východně 
v Mladovicích, severovýchodně v Bílkovicích, severně v Mrači a severozápadně v Krhanicích. Některé 
z těchto kamenolomů však již nejsou delší dobu v provozu. 

C. 2. 12 Ovzduší a klima 

Klima 

Z klimatického hlediska leží zájmové území v mírně teplé oblasti, která je charakterizována jako 
vrchovinová, mírně vlhká s mírnou zimou. Roční teplotní průměr je cca 8 ºC a roční úhrn srážek je cca 
640 mm. Index mrazu pro střední dobu návratu 10 roků je uvažován 475 ºC x den. 
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V následujících tabulkách jsou uvedeny (dle údajů ČHMÚ) dlouhodobé charakteristiky klimatu 
za období 1961 – 1990 a charakteristiky klimatu za rok 2007 pro nejbližší stanici Praha Karlov (261 m n. 
m.). 

Tab. č. 63 Dlouhodobé charakteristiky klimatu za období 1961 – 1990 a v roce 2007 (stanice Praha – Karlov) 

 období 1961 - 1990 2007 

Průměrná teplota (°C) 9,4 11,0 

Délka trvání slunečního svitu (h) 1611 425,7 

Úhrn srážek (mm) 446,6 1891,9 

 V následující tabulce je uveden odborný odhad celkové větrné růžice pro lokalitu Benešov 
zpracovaný ČHMÚ. Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu 
generované programem SYMOS97’ verze 2006: 

Tab. č. 64 Větrná r ůžice – Benešov 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW calm součet 

celkem 7,98 7,00 6,00 5,99 6,99 16,99 20,99 9,99 18,07 100.00 

V dané lokalitě převládají větry západního směru s četností 20,99 %. 

Obr. č. 39 Stabilitní růžice       Obr. č. 40 Rychlostní růžice 

        

Imisní pozadí zájmového území 

Stávající imisní pozadí zájmového území bylo vyhodnoceno na základě dat z měřicích stanic 
začleněných do automatického imisního monitoringu ČHMÚ – Košetice (ČHMÚ1436), Praha 4 – Libuš 
(ČHMÚ 774), Košetice (ČHMÚ 1138), Benešov – Spořilov (ZÚ 467). Jejich geografická poloha je 
uvedena na následujících obrázcích. 

Obr. č. 41 Měřicí stanice – Středočeský kraj, Vysočina 
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Imisní pozadí bylo sledováno pro následující látky: NO2, PM10, CO, VOC, benzen, BaP 

� Imisní pozadí  NO2 

Rok: 2007 
Jednotka:  µg/m3 
Hodinové LV :  200,0 
Hodinové MT :  30,0 
Hodinové TE :  18 
Roční LV : 40,0 
Roční MT : 6,0 

  

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní 
hodnoty 

Roční 
hodnoty 

Max. 19 MV VoL 50% 
Kv 

Max.  95% 
Kv 

50% 
Kv 

X1q X2q X3q X4q X S N KMPL 

Organizace: 
Staré č. 
ISKO 

Lokalita 

Typ 
m.p. 

Metoda 

Datum Datum VoM 98% 
Kv 

Datum   98% 
Kv 

C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 12,3 13,0    ~ 125 

SBNSM 
39270 

ZÚ 
467 

Benešov-
Spořilov 

Manuální 
měřicí 
program 
TLAM 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 63 62 0 0 ~ ~ 184 

 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní 
hodnoty 

Roční 
hodnoty 

Max. 19 MV VoL 50% 
Kv 

Max.  95% 
Kv 

50% 
Kv 

X1q X2q X3q X4q X S N  KMPL 
Organizace: 
Staré č. 
ISKO 

Lokalita 

Typ m.p. 
Metoda 

Datum Datum VoM 98% 
Kv 

Datum   98% 
Kv 

C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

50,7 43,6 0 7,8 39,6 ~ 16,2 8,0 9,4  6,8 11,4 9,0 4,23 328 
JKOSA 
40837 

ČHMÚ 
1138 

Košetice 

Automatizovaný 
měřicí program 

CHLM 
 

20.12. 19.12. 0 22,8 19.12. ~ ~ 19,1 86 60 90 92 8,4 1,46 11 

 

� Imisní pozadí  PM10 

Rok: 2007 
Jednotka:  µg/m3 
Denní LV : 50,0 
Denní MT : 0,0 
Denní TE : 35 
Roční LV : 40,0 
Roční MT : 0,0 

  

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní 
hodnoty 

Roční 
hodnoty 

Max.  95% 
Kv 

50% 
Kv 

Max. 36 MV VoL 50% 
Kv 

X1q X2q X3q X4q X S N KMPL 

Organizace: 
Staré č. 
ISKO 

Lokalita 

Typ 
m.p. 

Metoda 

Datum  99.9% 
Kv 

98% 
Kv 

Datum Datum VoM 98% 
Kv 

C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

~ ~ ~ ~ 80,0 40,0 14 22,0 27,5  19,6 33,0 25,2 13,49 248 

SBNSM 
39271 

ZÚ 
467 

Benešov-
Spořilov 

Manuální 
měřicí 
program 
GRV 
 

~ ~ ~ ~ 18.12. 17.10. 14 59,0 63 59 62 64 21,8 1,73 5 
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� Imisní pozadí CO 

Rok: 2007 
Jednotka:  µg/m3 
8Hodinové LV :  10000,0 
8Hodinové MT :  0,0 
8Hodinové TE :  0 

  
8Hodinové 
hodnoty 

Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max.     Max.   95% 
Kv  

50% 
Kv  

X1q  X2q  X3q  X4q X  S  N  KMPL  

Organizace: 
Staré č. 
ISKO 

Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum  VoM  Datum   98% 
Kv  

C1q  C2q  C3q  C4q XG  SG  dv  

689,5 ~ ~ ~ 548,3 ~ 447,9 301,9 270,2 285,6 319,5  306,4 90,13 341 JKOSA 
40838 

ČHMÚ 
1138 

Košetice 

Automatizovaný 
měřicí program 

IRABS 
 21.12. ~ 0,0 ~ 23.12. ~ ~ 484,8 88 91 90 72 292,1 1,38 20 

� Imisní pozadí VOC 

Rok: 2007 

Měřicí program: JKOSV , Košetice 

Staré číslo ISKO: 1562 

Organizace:  ČHMÚ 

  
Měsíční koncentrace 

Látka Metoda Jednotka  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Roční  
průměr 

Xm 0,08 0,13 0,24 0,51 1,23 0,73 0,18 0,07 0,13 0,11 0,14 0,14 NHEX  GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,31 

Xm 0,03 0,06 0,04 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,06 0,09 CHEX  GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,04 

Xm 0,02 0,04 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,03 0,05 0,04 0,06 NHEP GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,03 

Xm 0,02 0,08 0,06 0,13 0,17 0,39 0,30 0,46 0,16 0,04 0,06 0,05 ISOP GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,16 

Xm 0,33 0,70 0,62 0,27 0,16 0,20 0,12 0,18 0,35 0,67 0,74 1,15 BZN GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,46 

Xm 0,18 0,41 0,21 0,10 0,08 0,12 0,14 0,12 0,28 0,45 0,42 0,73 TLN  GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,27 

Xm 0,04 0,09 0,06 0,03 0,03 0,21 0,03 0,03 0,06 0,11 0,10 0,14 EBZN GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,08 

Xm 0,09 0,18 0,10 0,07 0,09 0,08 0,07 0,08 0,13 0,30 0,20 0,33 MPXY  GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,14 

Xm 0,03 0,07 0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04 0,08 0,07 0,11 OXY  GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,05 

Xm 0,04 0,11 0,04 0,02 0,04 0,09 0,03 0,02 0,03 0,04 0,03 0,05 NONN GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,05 

Xm 0,23 0,37 0,28 0,19 0,21 0,22 0,18 0,16 0,29 0,30 0,35 0,38 MP23 GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,26 

Xm 0,03 0,06 0,04 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 0,06 0,06 0,09 MH23 GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,04 

Xm 0,02 0,04 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,06 0,07 0,03 0,04 0,05 CP GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,03 

DMB22 GC-VOC µg/m3 Xm 0,04 0,08 0,05 0,03 0,04 0,05 0,03 0,04 0,06 0,08 0,06 0,10 0,05 
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   N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9  
Xm 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,03 0,08 0,03 0,03 0,07 DMB23 GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,03 

Xm 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 MHP23 GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,01 

Xm 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,05 0,01 I_OKT  GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,01 

Xm 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 0,04 N_OKT  GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,02 

Xm 1,29 1,31 1,29 1,29 1,28 1,29 1,28 1,29 1,33 1,32  1,33 CH4 GC-VOC mg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 8 6 9 

1,30 

Xm 1,79 2,87 2,91 2,32 1,58 1,40 0,91 1,02 1,39 2,44 2,48 2,41 ETAN  GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

1,96 

Xm 0,62 1,49 0,90 0,30 0,16 0,25 0,19 0,19 0,55 1,04 1,35 1,89 ETEN GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,74 

Xm 1,17 1,86 1,58 0,89 0,49 0,53 0,32 0,43 0,72 1,01 1,75 1,92 PRPA GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

1,05 

Xm 0,14 0,38 0,17 0,06 0,04 0,06 0,05 0,04 0,11 0,30 0,28 0,63 PRPE GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,19 

Xm 0,33 0,58 0,43 0,21 0,14 0,17 0,12 0,15 0,26 0,50 0,55 0,65 IBUT  GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,34 

Xm 0,57 0,92 0,67 0,30 0,20 0,25 0,18 0,20 0,37 0,69 0,84 1,00 NBUT GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,52 

Xm 0,68 1,30 1,14 0,65 0,32 0,31 0,20 0,28 0,50 0,70 1,28 2,06 ACET  GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,78 

Xm 0,09 0,18 0,11 0,07 0,10 0,09 0,06 0,06 0,10 0,25 0,14 0,29 SBUT GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,13 

Xm 0,32 0,60 0,41 0,20 0,24 0,31 0,21 0,24 0,39 0,50 0,57 0,71 IPEN GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,39 

Xm 0,24 0,41 0,30 0,13 0,15 0,21 0,12 0,11 0,25 0,37 0,48 0,48 NPEN GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,27 

Xm 0,03 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 1,60 SPTN GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,17 

Xm 0,04 0,07 0,05 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,05 0,05 0,07 0,09 MCPT  GC-VOC µg/m3 
N  9 8 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 

0,04 

 

� Imisní pozadí benzenu 

Rok: 2007 

Jednotka:  µg/m3 

Roční LV : 5,0 

Roční MT : 3,000 

  

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní 
hodnoty 

Roční 
hodnoty 

Max.  95% 
Kv 

50% 
Kv 

Max.  95% 
Kv 

50% 
Kv 

X1q X2q X3q X4q X S N KMPL  

Organizace: 
Staré č. 
ISKO 

Lokalita 

Typ m.p. 
Metoda 

Datum  99.9% 
Kv 

98% 
Kv 

Datum   98% 
Kv 

C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~      ~ 190 
ALIBA  

336678 

ČHMÚ 
774 

Pha4-Libuš 

Automatizovaný 
měřicí program 

GC-PID 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 70 36 10 74 ~ ~ 116 
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� Imisní pozadí BaP 

Rok: 2007 

Jednotka:  ng/m3 

Roční LV : 1,0 

Roční MT : 0,0 

  
Měsíční hodnoty Roční hodnoty 

Max. 95% 
Kv 

50% 
Kv 

X S N KMPL 

Organizace: 
Staré č. 
ISKO 

Lokalita 

Typ m.p. 
Metoda  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Datum  98% 
Kv 

XG SG dv 

Xm 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,5 1,7 3,8   0,3 0,61 51 

JKOSH 
27259 

ČHMÚ 
1436 

Košetice 

Měření 
PAHs pro 
účely 

projektů 
GC-

MS/Q+P 
 

mc 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 19.12.   0,1 8,22 7 

C. 2. 13 Počáteční akustická situace 

Měření PAS – hluk ze silničního provozu 

V zájmovém území proběhlo ve dnech 27. – 28. května 2008 měření počáteční akustické situace 
(Protokol o zkoušce č. 0806043VP). 

Jednalo se o 24h synchronní měření ve třech imisních bodech (měřící místa M1, M2 a M3). 
Účelem měření bylo vyhodnotit stávající akustickou situaci ovlivněnou především provozem silniční 
dopravy na komunikacích v obci Nesvačily, Tvoršovice a Semovice. 

U všech měřících míst byl pořízen časový záznam zvukových událostí s rozlišením 1 sekunda, 
což následně umožnilo rozpoznat a odstranit všechny rušivé události, které by mohly výsledky měření 
ovlivnit. Tedy eliminovat případné ovlivnění měření silničního hluku leteckým provozem. K časovému 
záznamu zvukových událostí byly synchronně přiřazeny průjezdy silničních vozidel zjištěné na základě 
dopravně-inženýrského průzkumu.  

Grafické znázornění měřících míst je patrné z následujícího obrázku. 

Obr. č. 42 Poloha měřících míst M 1 – M 3 v okolí letiště 

 
Zdroj: www. mapy. cz 
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Tab. č. 65 Popis měřících míst včetně hodnot LAeq,T (dB) 

den noc
[hod.] 6 - 22 hod. 22 - 6 hod.

M1 Semovice 7 27. 5. - 27. 5. 2008 12.00 - 12.00 4,5 2,0 54,8 41,9
M2 Tvoršovice 49 27. 5. - 28. 5. 2008 13.00 - 13.00 2,5 1,5 49,2 43,0
M3 Nesvačily 122 27. 5. - 28. 5. 2008 14.00 - 14.00 5,3 2,0 52,0 49,6

LAeq,T [dB]Označení 
měřicího 

místa

Číslo 
popisné

Datum měření
Popis polohy mikrofonu [m]
Výška nad 
terénem

Vzdálenost       
od fasády

Čas měření
Ulice

  

Měření PAS – hluk z leteckého provozu 

Dne 5. 7. 2008 od 9:00 do 18 hod bylo provedeno kontrolní měření vlastního provozu letiště 
Benešov. Celkem bylo zaznamenáno cca 180 pohybů letadel. Okruhové létání bylo prováděno na okruhu 
24. Právě z důvodu měření na okruhu, byla většina letadel v době měření naváděna Řízením leteckého 
provozu LKBE  na okruh a v tomto dni byl také větší počet pohybů právě na okruhu oproti normálnímu 
stavu. 

Rozmístění měřících míst je uvedeno na následujícím obrázku. 

Obr. č. 43 Rozmístění měřících bodů při měření hluku z leteckého provozu 

 

Zdroj: www. mapy. cz 

 V následující tabulce je uvedeno porovnání naměřených a vypočtených hodnot. 

Tab. č. 66 Výsledky měření a výpočtů hluku pro provoz na letišti Benešov dne 5. 7. 2008 

Ekvivalentní hladina hluku z leteckého provozu  LAeq D, T = 9 

hod [dB]  Měřicí místo 
Měřená Vypočtená ∆ 

MM1 60,4 62,9 + 2,5 
MM2 50,8 52,9 + 2,1 
MM3 48,1 47,3 - 0,8 
MM4 51,2 49,5 - 1,7 

∆ - rozdíl Vypočtená - Měřená 
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C. 2. 14 Obyvatelstvo 

Letiště Benešov leží na území Středočeského kraje, který byl jako vyšší územně samosprávný 
celek vytvořen v roce 2000. Středočeský kraj se svojí rozlohou 11 014 km2 řadí k největším krajům, 
neboť zabírá téměř 14 % území České republiky a patří mezi čtyři kraje, na jejichž území žije více než 1 
milion obyvatel.  

Dle Českého statistického úřadu bylo k 31. 12. 2006 na území Středočeského kraje evidováno 
1 175 tis. obyvatel. V samotné obci Bystřice bylo pak evidováno k 1. 1. 2007 4 087 obyvatel. 
(www.czso.cz) 

C. 2. 15 Kulturní památky a hmotný majetek 

Kulturní památky 

Mezi nemovité kulturní památky okolních obcí zapsané v seznamu Národního památkového 
ústavu patří: 

Bystřice 

� kostel sv. Šimona a Judy 
� fara č. p. 1 
� venkovská usedlost č. p. 76 

Nesvačily  

� Kostel nalezení sv. Kříže 
� Kaplička se zvonicí 

Tvoršovice 

� Zámek s parkem a sochami 

Kulturní památky, nacházející se na území obcí, jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR a jsou chráněny dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Žádná z kulturních památek se nenachází na území posuzovaného záměru. 

Hmotný majetek 

Záměr si vyžádá zásah do hmotného majetku. V prostoru budoucí odbavovací budovy bude nutné 
provést vybourání zpevněných ploch. 

Za stávajícího stavu znalosti projektu vyvstává nutnost vybudovat přeložku stávající polní cesty 
v předpolí prahu 06 tak, aby nebylo narušeno bezpečnostní oplocení letiště a přibližovací světelná 
soustava. Cesta se tak rovněž dostane mimo přibližovací překážkovou plochu. Šířka přeložky bude stejná 
jako stávající cesty. Přeložka polní cesty bude mít nestmelený kryt (štěrkový). 
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C. 2. 16 Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Historie letiště Benešov 

Letiště Benešov, ležící mezi městem Bystřice u Benešova a obcí Nesvačily, jižně od Benešova, 
bylo založeno v roce 1937. Původně mělo sloužit jako záložní plocha a součást letištní sítě kolem Prahy 
pro přistávání dopravních letadel za nepříznivého počasí. Jeho držení se však záhy ujala armáda a v její 
správě, resp. správě její polocivilní složky Svazarmu bylo až do r. 1992. 

Za druhé světové války bylo letiště součástí vojenského prostoru Neveklovsko a sloužilo 
k výcviku pilotů Luftwafe. Po válce bylo až do r. 1947 užíváno jako vrakoviště letadel, která sem byla 
svážena a likvidována. 

V první polovině padesátých let se uvažovalo o přestavbě na letiště pro proudové stíhačky, 
k realizaci záměru však nedošlo. Po vzniku Svazarmu sloužilo letiště jeho aktivitám (motorová a 
bezmotorová aviatika, paravýcvik). Od r. 1970 bylo navíc užíváno Slovairem, který na území státu 
zajišťoval leteckou aplikaci agrochemikálií. 

Archeologie 

Letiště Benešov a jeho rozšíření spadá z části do II. archeologické zóny, z čehož vyplývá, že se 
jedná o území, na němž jsou stavebníci již od přípravy stavby povinni tento záměr oznámit 
Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území 
záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV). Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území 
provádět činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.  

Oprávnění provádět archeologické výzkumy na celém území Středočeského kraje a na území hl. 
m. Prahy je Ústav Archeologické památkové péče Stř. Čech, s místně přípustnou oprávněnou organizací – 
Středočeské muzeum Roztoky u Prahy. 

C. 2. 17 Staré ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném území 

Stávající ekologické zátěže v širším okolí letiště Benešov jsou následující (Karel Kliner – Vodní 
zdroje, červen 2008): 

• Skládka pod obcí Nesvačily 

Skládka inertního materiálu situována na pravém břehu Nesvahilského potoka v prostoru 
bývalého malého lomu, cca 50 m severně od obce. 

Vzhledem k terénní pozici skládky vůči potoku, lze předpokládat, že za dešťů je těleso skládky 
vymýváno vodou, která se splachuje do nivy a následně do toku vodoteče. Přestože se alespoň na povrchu 
skládka jeví jako skládka stavebního (tj. inertního) materiálu, nelze vyloučit ani podíl komunálního či 
jiného nebezpečného odpadu, který může ohrožovat kvalitu vody podzemní i vody v potoce.  

• Skládka  u rodinného domu č. p. 50 v obci Nesvačily 

Skládka je situována přímo na levém břehu Nesvačilského potoka. Je tvořena dvěma automobily 
zn. Škoda 1000 v různém stadiu rozkladu, kovovým šrotem a několika sudy.  

• Skládka v obci Nesvačily na zahradě u domu č. p. 18 

Naproti domu č. p. 50 se přes potok nachází další skládka převážně kovového šrotu na oploceném 
pozemku patřícím k domu č. p. 18. Na dvoře domu se taktéž nachází starší automobily v různém 
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technickém stavu. Vzhledem k zanedbanosti celého pozemku, nelze s určitostí říci, zda se jedná pouze o 
skládku šrotu či i jiných mnohem nebezpečnějších látek. V každém případě není tato skládka nijak 
zabezpečena, a tudíž představuje reálné nebezpečí pro kvalitu vod. 

• Obec Nesvačily 

Obec Nesvačily nemá ČOV a odpadní voda ze žump i septiků je svedena do toku potoka.  

• Kachní farma  

Farma se nachází v těsné blízkosti jižní hranice obce Nesvačily cca 100 m JZ od místního 
vodojemu. Farma je zrekonstruovaná a i přilehlé hnojiště má zpevněný podklad. Přesto nelze vyloučit, že 
farma může představovat zdroj možného znečištění podzemních vod, potažmo zdroj znečištění 
Nesvačilského potoka (rybníka). 

• Nezabezpečené polní hnojiště na pravém břehu Nesvačilského potoka  

Hnojiště se nachází mezi obcemi Petrovice a Nesvačily a je vzdáleno od toku potoka cca 15 m. 
Vzhledem ke své poloze i způsobu založení představuje riziko pro kvalitu jak povrchové vody v potoce, 
tak i vody podzemní.  

• Vtok odpadní vody do Nesvačilského potoka  

Místo vtoku této odpadní vody do Nesvačilského potoka je v sousedství mléčné farmy, 
konkrétněji mezi obcemi Petrovice a Nesvačily, v blízkosti obecního zdroje pitné vody pro Nesvačily. 
V době průzkumu 11. 6. 2008 bylo místo vtoku cítit po fekálním znečištění. Jedná se o jeden z mnoha 
zdrojů znečištění s podobným dopadem na kvalitu vody v Nesvačilském potoce jako mají např. trativody 
v obci Nesvačily.  

• Nezabezpečené polní hnojiště na konci vzletové dráhy  06/24 

Hnojiště se nalézá na východním konci RWY 06/24 a jeho výluhy jsou splachovány po spádnici, 
tj. do  melioračního kanálu ústícího do Semovického rybníka (povodí Konopišťského potoka).  

• Zaústění kanalizace z plánované zástavby u melioračního kanálu 

V rámci stavebního povolení na výstavbu nových rodinných domů v blízkosti melioračního 
kanálu bylo schváleno (podle sdělení pana Ing. V. Touše z MěÚ Benešov) vypouštění odpadních 
splaškových vod z těchto domů přímo do zmíněného kanálu, potažmo do Semovického rybníka (povodí 
Konopišťského potoka). 

•  Silnice I. třídy Praha – Tábor (E55)  

Silnice představuje liniový zdroj znečištění podzemních vod ropnými látkami a chloridy, které 
mohou ohrožovat kvalitu vody v povodí Konopišťského potoka. 

Staré ekologické zátěže v širším okolí letiště Benešov (Karel Kliner – Vodní zdroje): 

Na začátku 90. let 20 stol. vznikl v areálu letiště Benešov havarijní únik odmašťovacího 
prostředku Chlorotenu (1,1,1 trichlorethan) do horninového prostředí a podzemní vody. Průzkumné 
hydrogeologické práce, na něž navázaly práce sanační, zajistila firma Vodní zdroje  Zličín s. p. 

V průzkumné fázi byla hydrogeologická stavba území vyhodnocena jako prostředí granitoidních 
hornin s různě mocným pokryvem zvětralin a  silným tektonickým postižením. Což znamená, že se jedná 
o silně nehomogenní a anizotropní prostředí s puklinovou propustností. Uvedené parametry prostředí se 
na malé ploše liší místo od místa, proto nelze jednoznačně určit způsob a rychlost šíření pozemní vody i 
případné kontaminace.  
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Následné sanační práce probíhaly ve dvou etapách: 

� I. etapa (X-XII/1990) sanačního čerpání a dekontaminace podzemní vody 

� Monitoring kvality podzemní vody po přerušení sanačních prací (XII/1990 - III/1991) 

� II. etapa (IV/1991-I/1992) sanačního čerpání a dekontaminace podzemní vody 

V I. etapě bylo na základě geofyzikálního měření vytyčeno 5 indikačně-sanačních vrtů NL-1 až 5. 
Vrty byly situovány v místech průběhu poruchových pásem a jejich hloubka byla shodně určena na 30 m. 

Při vrtání byly zastiženy tyto geologické poměry: 

0,0 – 3,0 m    písčitá hlína až hlin. písek – svahový sediment   

3,0 –   6,0 (12 m)  eluvium granodioritu char. hlinitého písku 

30,0 m   amfibolicko-biotitický až biotitický granodiroit, středně až jemně 
zrnitý, zpočátku zvětralý, dále navětralý až pevný, místy silně 
rozpukaný     

Hladina podzemní vody byla naražena v hloubkách 6 - 30 m pod terénem, k ustálení hladiny 
došlo v hloubkách 3,25 - 5,4 m. 

Při zahájení I. etapy sanačního čerpání byly indikovány koncentrace chlorovaných uhlovodíků 
(dále jen ClU) v podzemní vodě více jak 70 µg/l. Sanačním čerpáním byla v období října až prosince 
1990 snížena koncentrace prakticky ve všech objektech na úroveň mezní hodnoty konc. 1,1,1 
trichlorethanu (30 µg/l), v důsledku čehož bylo sanační čerpání ukončeno a přešlo se k monitorování 
kvality podzemní vody. 

Vlivem dotací tajících sněhových srážek v infiltračním území lokality se prudce zvýšila 
v průběhu února a března 1991 koncentrace ClU ve vrtu NL-2. Tato skutečnost vedla k zahájení II. etapy 
sanačních prací trvající od dubna 1991 do ledna 1992, kdy byla etapa po úspěšné sanaci ukončena.  V II. 
etapě byl pro zvýšení efektu sanačního čerpání v místě zdroje znečištění (půdorys hangáru 10 x 20 m) 
vybudován systém vsakovacích rýh kombinovaný se čtyřmi vsakovacími mělkými sondami (NS-1 až 4). 
Do této soustavy byla vsakována dekontaminovaná podzemní voda z výstupu stripovací kolony VZ Zličín 
za účelem vymývání zbytkového obsahu ClU z nenasycené zóny. Do soustavy byl průměrně od 1. 6. 1991 
do konce II. etapy vsakován 1,0 l.s-1 dekontaminované kapaliny. V důsledku umělého zvýšení úrovně 
hladiny podzemní vody vlivem vsakování došlo k zaplavení prostoru sklepa řídící věže letového provozu. 

 V úvodu II. etapy byly čerpány objekty NL-2, S-1 a S-2 ( studny S-1 a S-2 byly původní objekty, 
z nichž studna S-1 sloužila před havárií jako zdroj pitné vody). Po zahájení vsakování bylo, z důvodu 
zajištění kontroly šíření kontaminantu v uměle změněných hydraulických poměrech, zahájeno čerpání 
z vrtů NL-1 a NL-4. Dále bylo zahájeno čerpání z objektu Sk (jímka zaplaveného sklepa řídící věže). 
V průběhu čerpání byla studna S-2 nahrazena nově vybudovanými vrty S-2B a NL-6. Z hlediska celého 
sanačního systému se sanační čerpání z vrtu S-2B ukázalo relativně nejúčinnějším. Účinnost procesu 
dekontaminace v průběhu II. etapy sanace se pohybovala v rozmezí 95 - 99,5 %. 

V rámci monitoringu a II. etapy sanačního čerpání byly sledovány možné směry šíření 
kontaminantu ve směrech: 

� letiště Benešov – Bystřice u Benešova (zdroj pitné vody pro město Bystřice) 

� letiště Benešov – obec Nesvačily (objekt č.p. 80) 

U žádného ze vzorkovaných objektů nebyly zjištěny koncentrace ClU přesahující mez. hodnotu 
30 µg/l. 
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Po ukončení II. etapy sanačních prací následoval monitoring jakosti podzemní vod, který byl 
rozhodnutím ČIŽP z května 2003 ukončen ke dni 19. 5. 2003. 

Citace ze zahájení správního řízení ČIŽP OI Praha OOV č.j. I/OV/11069/03/Tou z 17.10.2003: 

„Monitoring znečištění podzemní vody v lokalitě Nesvačily byl ukončen v rámci kontrolního dne 
č. 10, který se uskutečnil dne 19. 5. 2003. Znečištění podzemních vod od r. 2001 ve sledovaných 
ukazatelích ClU nepřekračuje hodnoty stanovené vyhláškou MZ ČR č. 376/2000 Sb., kterou jsou 
stanoveny požadavky na pitnou vodu. Současně bylo zhotovitelem sanačních prací konstatováno, že již 
není předpoklad ohrožení zdroje podzemních vod. Rovněž byly splněny podmínky ze stanoviska ČIŽP č. j. 
I/OV/4523/02/To ze dne 23. 4. 2002 pro ukončení monitoringu.“  

C. 2. 18 Situování letiště Benešov ve vztahu k územně plánovací 
dokumentaci 

Varianta 1 – prodloužená, zpevněná dráha RWY 06R/24L posuzovaného záměru „Letiště 
Benešov – úpravy letištních ploch a výstavba odbavovací budovy“ není v souladu se schváleným 
územním plánem obce Bystřice. Je však v souladu s Územním plánem velkého územního celku okresu 
Benešov schváleným Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením číslo 54-15/2006/ZK ze dne 18. 12. 
2006.  

Varianta 2 – prodloužená, zpevněná dráha RWY 05L/27R není v souladu ani s jednou územně-
plánovací dokumentací.  

Vyjádření příslušného stavebního úřadu a Odboru regionálního rozvoje Středočeského 
kraje z hlediska souladu s územním plánem je uvedeno v příloze H tohoto oznámení. 
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C. 3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 

Letiště Benešov má dlouholetou historii. Bylo založeno již v roce 1937. Záhy od založení  přešlo 
letiště pod správu armády, pod kterou zůstalo až do roku 1992. 

Za druhé světové války bylo letiště součástí vojenského prostoru Neveklovsko a sloužilo 
k výcviku pilotů Luftwafe. Po válce bylo až do r. 1947 užíváno jako vrakoviště letadel, která sem byla 
svážena a likvidována. 

V první polovině padesátých let se uvažovalo o přestavbě na letiště pro proudové stíhačky, 
k realizaci záměru však nedošlo. Po vzniku Svazarmu sloužilo letiště jeho aktivitám (motorová  
a bezmotorová aviatika, paravýcvik). Od r. 1970 bylo navíc užíváno Slovairem, který na území státu 
zajišťoval leteckou aplikaci agrochemikálií. 

Ve stávajícím stavu je letiště Benešov nejvíce využíváno pro výcvikové lety. 

Stávající provozní použitelnost letiště, resp. jeho RWY (vzletových a přistávacích drah) je 
nepřístrojové RWY s provozem podle pravidel letů za viditelnosti (VFR) ve dne. 

Letiště je použitelné pro letouny, vrtulníky, kluzáky, ultralehká letadla, volné balóny. Vzletová 
hmotnost je omezena do 5.700 kg. 

Zájmové území se z hlediska biogeografického členění ČR nachází v Posázavském bioregionu 
(Culek, 1995).  

Z hlediska regionálně fytogeografického se území nalézá v Českém mezofytiku, ve 
fytogeografickém okrsku 42a Sedlčansko – milevská pahorkatina (Hejný et Slavík, 1988). 

V území dotčeném záměrem ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádná zvláště chráněná 
území dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů ani 
žádné významné krajinné prvky dané § 3 (ze zákona) písm. b) a § 6 (registrované) zákona č. 114/1992 
Sb., v platném znění.  

Rovněž nebudou dotčeny přírodní parky dle § 12 a památné stromy dle § 46 zákona č. 114/1992 
Sb., v platném znění. 

V zájmovém území vymezeném záměrem se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani 
ptačí oblast. K dotčení ÚSES rovněž nedojde. 

Estetická hodnota krajiny ve vymezeném DoKP je velice nízká. Převládá matrice orné půdy, 
jen výjimečně zjemněná liniemi dřevin či křovin na okrajích jednotlivých pozemků. Krajinná mozaika 
je nevyvážená, ovlivněná člověkem. 

Zájmové území je tvořeno nepůvodními ekosystémy s převážně nízkou ekologickou stabilitou. 
Při průzkumu bylo nalezeno celkem 84 rostlinných druhů. Nebyl zjištěn žádný druh chráněný nebo 
ohrožený ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. ani zjištěna přítomnost ohrožených druhů rostlin 
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001). 

V celém území je patrné značné ovlivnění antropogenní činností s převážným zastoupením 
ruderálních druhů bez větší floristické hodnoty. Na lokalitě se vyskytují běžné, hojně zastoupené druhy 
rostlin i běžné druhy dřevin. 

Dále bylo v prostoru řešeného záměru zjištěno 67 druhů živočichů. Celkem 6 druhů je zvláště 
chráněných, s různou vazbou na lokalitu, ať již potravní či pobytovou. Patří sem střevlík prskavec menší 
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(Brachinus explodens), čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terrestris), vlaštovka 
obecná (Hirundo rustica) a koroptev polní (Perdix perdix). K silně ohroženým řadíme ještěrku obecnou 
(Lacerta agilis) a motáka pochopa (Circus aeruginosus). Lze však konstatovat, že rozšířením letiště 
nedojde k ohrožení ani jednoho z uvedených druhů. 

Záměr neleží v žádné kategorii zátopových území a je mimo chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod i pásma hygienické ochrany. 

Hladina podzemní vody se pohybuje mezi 4 – 6 m pod terénem. 

Půdní pokryv je na převažující části území tvořen především hnědými půdami a hnědými půdami 
kyselými, místy jejich oglejenou formou. 

Dle údajů České geologické služby – Geofond se v zájmovém území nenacházejí výhradní ani 
nevýhradní ložiska nerostných surovin, dobývací prostory, chráněná ložisková území. 

V širším okolí letiště Benešov se nachází několik ekologických zátěží, především černých 
skládek, které mohou způsobovat znečištění povrchové i podpovrchové vody. Samotný areál letiště 
Benešov byl v minulosti kontaminován, a to na začátku 90. let, kdy došlo k havarijnímu úniku 
odmašťovacího prostředku  chlorotenu (1,1,1 trichlorethan) do horninového prostředí a podzemní vody. 
Vzniklé škody byly úspěšně sanovány. 

Z klimatického hlediska leží zájmové území v mírně teplé oblasti, která je charakterizována jako 
vrchovinná, mírně vlhká s mírnou zimou. Roční teplotní průměr je cca 8 ºC a roční úhrn srážek je cca 640 
mm. 

Stávající imisní pozadí zájmového území bylo vyhodnoceno na základě dat z měřicích stanic 
začleněných do automatického imisního monitoringu ČHMÚ – Košetice (ČHMÚ1436), Praha 4 – Libuš 
(ČHMÚ 774), Košetice (ČHMÚ 1138), Benešov – Spořilov (ZÚ 467). Při porovnání dat s NV  
č. 597/2006 Sb. lze konstatovat, že z hlediska nejbližších stanic AIM nedochází k překračování imisních 
limitů u NO2, CO ani benzenu. Epizodně může docházet k překračování 24hodinového imisního limitu 
PM10, k překračování ročního imisního limitu této látky však nedochází. 

Počáteční akustická studie (hluk z dopravy na pozemních komunikacích) byla zjišťována na 
základě 24hodinového měření, které proběhlo ve dnech 27. – 28. května 2008. Měřící místa byla umístěna 
v obcích Semovice, Tvoršovice a Nesvačily. 

Naměřené hodnoty se ve dne pohybovaly od 49,2 dB do 52 dB, v noci od 41,9 do 49,6 dB. 
Hodnoty jsou nižší než hygienický limit pro starou hlukovou zátěž (70/60 dB). 

Dne 5. 7. 2008 od 9 do 18 hod bylo provedeno kontrolní další měření počáteční akustické situace, 
tentokrát vlastního provozu letiště Benešov. Naměřené hodnoty (4 měřící místa) se pohybovaly v rozmezí 
od 48,1 dB do 60, 4 dB. 

Shrnutí 

Posuzovaný záměr bude umístěn do území, které nese v současnosti jistou míru ekologické zátěže 
spojené s daným využíváním krajiny (zemědělství, provoz letiště, atd.). 

Posuzovaným záměrem je rozšíření letiště Benešov, které ve stávajícím stavu nepředstavuje 
významnější negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí s výjimkou hluku z leteckého 
provozu, který je podrobněji řešen v samostatné příloze předkládané dokumentace.  
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ 
VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

D. I. Charakteristika p ředpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo  
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Sociální a ekonomické důsledky 

Fáze výstavby 

Během výstavby záměru vznikne řada pracovních příležitostí.  

Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných 
pracovních míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení. 

Fáze provozu 

Přínosem realizace posuzovaného záměru bude především navýšení nabídky možného využití 
letecké dopravy, a to jak tranzitního, tak výcvikového charakteru.  

Bude tak alespoň částečně uspokojena poptávka po letecké přepravě osob mezi evropskými 
regiony, která stoupla po vstupu do Evropské unie. Poptávka je zejména po letadlech s menší kapacitou, 
ale v relativně husté síti pravidelných i nepravidelných spojení. Vedle toho bude rozšířením letiště možné 
uspokojit nárůst poptávky po možnosti dopravy vlastními firemními letadly v rámci evropského regionu.  

 Vlivy na zdraví obyvatel 

Vyhodnocení zdravotních rizik bylo provedeno na základě samostatně vypracované odborné 
studie zpracované autorizovanou osobou Ing. Jitkou Růžičkovou (Příloha č. 3 předložené dokumentace). 

Zhodnocení zdravotních rizik bylo provedeno v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, za použití metodik Agentury pro ochranu životního 
prostředí USA – US EPA a Světové zdravotnické organizace – WHO a s přihlédnutím k nařízení 
evropské komise ES 1488/94 a autorizačnímu návodu SZÚ. 

� Ovzduší 

Charakteristika škodlivin a identifikace nebezpečnosti 

Prvním krokem v procesu hodnocení zdravotních rizik je sběr a vyhodnocení dat o možném 
poškození zdraví, které může být vyvoláno zjištěnými nebezpečnými faktory. Dostupné údaje  
o škodlivinách emitovaných do ovzduší a o jejich účincích na zdraví jsou převzaty z databází WHO, US 
EPA – IRIS apod.  

K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat za významné z hlediska vlivu na zdraví 
obyvatel, patří z emitovaných škodlivin látky obsažené ve výfukových plynech z vyvolané automobilové 
a letecké dopravy jako oxid dusičitý, oxid uhelnatý, suspendované částice PM10, benzo(a)pyren, benzen  
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a těkavé organické látky a škodliviny z bodových zdrojů – čerpací stanice pohonných hmot jako těkavé 
organické látky - benziny. 

Na základě rozptylové studie pro emise znečišťujících látek z letecké i automobilové dopravy  
a čerpací stanice byly vytipovány polutanty emitované do ovzduší, které lze v rámci posuzovaného 
záměru buď vzhledem ke zjištěným koncentracím nebo známým vlastnostem, považovat za významné 
z hlediska potenciálního ovlivnění zdravotního stavu - oxid dusičitý, oxid uhelnatý, benzen, 
benzo(a)pyren, suspendované částice PM10, těkavé organické látky.  

Podrobná charakteristika jednotlivých polutantů je uvedena v kapitole 3.1 Přílohy č. 3. 

Hodnocení expozice 

Charakterizace podmínek expozice je především kvalitativním popisem území obklopujícího 
hodnocený objekt (člověka, ekosystém). Zahrnuje jednak co nejúplnější údaje o fyzikálních podmínkách, 
které ovlivní osud a transport nebezpečných faktorů, jednak charakteristiku populačních skupin žijících  
v oblasti. Informace získané v této fázi slouží jednak k identifikaci a popisu expozičních cest, jednak 
usměrňují vlastní kvantifikaci expozice. 

Při hodnocení rizik účinků oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10 je vhodné užívat 
průměrné roční koncentrace (spíše než krátkodobé 1hodinové, resp. 24hodinové koncentrace), na základě 
kterých se odhaduje riziko chronických toxických, event. pozdních (karcinogenních) účinků na zdraví. 
Avšak i v případě těchto hodnot je významnou nejistotou zatíženo modelování imisních koncentrací 
suspendovaných částic frakce PM10 vedoucí k významnému podhodnocení, neboť rozptylový model 
nezohledňuje sekundární prašnost vznikající pohybem automobilů, emise částic mimo výfukové plyny 
(opotřebování pneumatik a brzdových obložení) ani sekundární vznik jemné frakce částic z původně 
plynných látek v ovzduší.  

Kromě příspěvku z posuzovaných zdrojů je při hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ovzduší 
nezbytné zohlednit i tzv. imisní pozadí, tedy vliv ostatních vzdálených i bližších emisních zdrojů.  

V posuzovaném území nejsou zhoršené ventilační poměry.  

Hodnocení v rozptylové studii bylo provedeno v souladu s metodikami uvedenými ve studii. Je 
provedeno pro zásadní škodlivinu, pro kterou poměr mezi emisemi a imisními limity je nejvyšší číslo a 
má emisní limit. V daném případě je to oxid dusičitý a dále je proveden výpočet pro oxid uhelnatý, prach 
charakterizovaný suspendovanými částicemi PM10, benzen a benzo(a)pyren. Těkavé organické látky nelze 
jednoduše toxikologicky popsat a nelze je tudíž použít pro hodnocení zdravotních rizik. Mohou se použít 
jako indikátor kvality ovzduší. 

• Hodnocení expozice pro oxid dusičitý  

WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány 
zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375 – 565 µg/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která u této části 
populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí. Skupina expertů WHO 
proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího z hodnoty LOAEL použila míru 
nejistoty 50 % a tak dospěla u  NO2  k doporučené 1 hodinové limitní koncentraci 200 µµµµg/m3.  

WHO je dále doporučena limitní hodnota průměrné roční koncentrace NO2 40 µµµµg/m3.  
Zdůrazňuje se přitom však fakt, že nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé 
expozici prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla.  

Limitní jednohodinová koncentrace oxidu dusičitého ve vnitřním ovzduší pobytových místností 
stanovená Vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb. činí 100 µg/m3.   



LETIŠTĚ BENEŠOV – ÚPRAVY LETIŠTNÍCH PLOCH A VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ BUDOVY 

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

 

EKOLA group, spol. s r. o.  128 

V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze riziko 
toxických akutních i chronických účinků. 

Charakterizace rizika akutních toxických účinků 

Ve všech posuzovaných variantách se vypočtené koncentrace pohybují v desetinách až 
jednotkách µg/m3 a jsou o několik řádů nižší než zmíněná koncentrace 400 µg/m3 spojená s nepříznivým 
ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest i nižší než hodnota 1 hodinové limitní koncentrace 
200 µg/m3 doporučená experty WHO vycházející z hodnoty LOAEL a použité míry nejistoty 50 %.  

Vzhledem k těmto velice nízkým až zanedbatelným příspěvkům vypočtených maximálních 
hodinových koncentrací, nelze předpokládat, že by posuzovaný záměr mohl zvýšit zdravotní rizika 
akutních toxických účinků (reaktivitu dýchacích cest, změny plicních funkcí) obyvatel v okolí.  

Charakterizace rizika chronických toxických účinků 

Pro charakterizaci zvýšeného výskytu chronických respiračních obtíží (chronické zahlenění a 
pískoty) u exponovaných dětí je možné použít následující vztah (Aunan 1995, SZÚ 2000): 

OR = exp (β x Cr) 

OR = Odds Ratio; β = regresní koeficient; β = 0,0055 (95 % CI = 0,0026 – 0,0088) 

Cr = roční imisní koncentrace v µg/m3 

Odhadnutá prevalence obtíží při hypotetické nulové koncentraci NO2  jsou cca 3 %. 

Z vyhodnocení pozadí a expozičních příspěvků vyplývá, že nejvyšší roční příspěvek z provozu 
letiště v roce 2015 může být očekáván v referenčním bodě 501 (viz kap. D. I. 2) v hodnotě 0,050 µg/m3. 
V součtu s imisním pozadím dostáváme hodnotu 20,05 µg/m3. Hodnota OR je v tomto případě 1,1 a 
odpovídající denní výskyt bronchitis u dětí se bude pohybovat okolo 3,35 %.  

Z uvedené hodnoty nejvyššího denního výskytu chronických respiračních obtíží u exponovaných 
dětí reprezentují 3 % prevalenci obtíží při nulové koncentraci NO2. Na vrub celkových imisí NO2 (pozadí 
a příspěvek) tedy připadá 0,35 % případů. Z uvedeného dále vyplývá, že majoritní příčinou nepatrně 
zvýšeného výskytu chronických respiračních obtíží u exponovaných dětí (indukovaných NO2) je  
v hodnocené lokalitě jednoznačně imisní pozadí. Podíl vlastního příspěvku záměru na počtu případů je 
zanedbatelný. 

Lze konstatovat, že nové roční imisní příspěvky NO2 záměru budou mít zanedbatelný vliv na 
prevalenci chronických respiračních symptomů u dětí a samy nebudou představovat zvýšené zdravotní 
riziko pro exponované obyvatelstvo.  

Pro charakterizaci zvýšeného výskytu astmatických respiračních symptomů u exponovaných 
dětí byl použit následující vztah (Aunan 1995, SZÚ 2000): 

OR = exp (β x Cr) 

OR = Odds Ratio; β = regresní koeficient; β = 0,016 (95 % CI = 0,002 – 0,030) 

Cr = roční imisní koncentrace v µg/m3 

Odhadnutá prevalence obtíží při hypotetické nulové koncentraci NO2 je cca 2 %. 

Z vyhodnocení pozadí a expozičních příspěvků vyplývá, že nejvyšší roční příspěvek z provozu 
letiště v roce 2015 může být očekáván v referenčním bodě 501 (viz kap. D. I. 2) v hodnotě 0,050 µg/m3. 
V součtu s imisním pozadím dostáváme hodnotu 20,05 µg/m3. Hodnota OR je v tomto případě 1,38  
a výskyt astmatických respiračních symptomů u exponovaných dětí se bude pohybovat okolo 2,76  %. 
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Z uvedené hodnoty nejvyššího výskytu astmatických respiračních symptomů u exponovaných 
dětí reprezentují 2 % prevalenci obtíží při nulové koncentraci NO2. Na vrub celkových imisí NO2 (pozadí 
a příspěvek) tedy připadá 0,76 % případů. Z uvedeného dále vyplývá, že majoritní příčinou nepatrně 
zvýšeného výskytu astmatických respiračních symptomů u dětí (indukovaných NO2) je v hodnocené 
lokalitě jednoznačně imisní pozadí. Podíl vlastního příspěvku záměru na počtu případů je zanedbatelný. 

Lze konstatovat, že nové roční imisní příspěvky NO2 záměru budou mít zanedbatelný vliv na 
výskyt astmatických respiračních symptomů u dětí a samy nebudou představovat zvýšené zdravotní riziko 
pro exponované obyvatelstvo.  

Souhrnně lze konstatovat, že všechny použité přístupy potvrzují zanedbatelný vliv nových 
příspěvků záměru na zdravotní obtíže související s akutní a chronickou expozicí NO2, a to i v součtu se 
stávajícím imisním pozadím a ani při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové 
hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci nelze předpokládat významné zvýšení rizika 
chronických zdravotních účinků oxidů dusíku v důsledku realizace předkládaného záměru.  

• Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro oxid uhelnatý 

Podstatou zdravotního rizika oxidu uhelnatého při expozici imisím je akutní toxický účinek na 
základě krátkodobých expozic.   

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že maximální vypočtené příspěvky 8hodinové imisní 
koncentrace se pohybují v místě obytné zástavby v okolí záměru do 9,5 µg.m-3.   

Na základě výpočtů z rozptylové studie nelze předpokládat, že by vypočtené příspěvky CO na 
úrovni maximálně jednotek µg.m-3 způsobily překročení imisního limitu, který je 10 000  µg.m-3 .  

• Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro benzen a benzo(a)pyren 

Z látek s prokázaným karcinogenním účinkem jsou u emisí z dopravy nejvýznamnější benzen  
a polyaromatické uhlovodíky, reprezentované benzo(a)pyrenem.  

Jelikož jde o pozdní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice, je hodnocení rizika 
založeno 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 kvantifikovat pomocí 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   

Imisní pozadí benzenu v ovzduší není v zájmové oblasti záměru známé, neboť benzen je měřen 
obvykle ve stanicích ve větších městech. Pokud bychom předpokládali průměrnou roční koncentraci 
benzenu v zájmové oblasti do 1 µg/m3 (ve stanici Kladno naměřena v roce 2007 hodnota 0,8 µg/m3), pak 
této hodnotě odpovídá při použití jednotky karcinogenního rizika UCR dle WHO (6 x 10-6) celoživotní 
navýšení karcinogenního rizika (ILCR) 6 x 10-6.  

Nejvyšší průměrný roční imisní příspěvek záměru by měl v místě obytné zástavby dle rozptylové 
studie dosahovat hodnot pro benzen max. 0,0006 µg.m-3. Tento příspěvek odpovídá celoživotnímu 
navýšení karcinogenního rizika (ILCR) 3,6 x 10-9. 

Tento nejvyšší průměrný roční příspěvek má o tři řády nižší úroveň karcinogenního rizika pro 
benzen než je přijatelná úroveň karcinogenního rizika. 
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Imisní pozadí benzo(a)pyrenu v ovzduší není v zájmové oblasti měřené. Pokud bychom 
předpokládali průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu v zájmové oblasti 0,3 ng/m-3 (naměřeno 
v roce 2007 na stanici Košetice), pak této hodnotě odpovídá při použití jednotky karcinogenního rizika 
UCR dle WHO (8,7x10-2) celoživotní navýšení karcinogenního rizika (ILCR) 2,6x10-5.  

Průměrný roční imisní příspěvek záměru by se měl podle rozptylové studie pohybovat maximálně 
0,03 pg.m-3 (tj. 3 x 10-4 ng/m-3) pro benzo(a)pyren v nejhorším výpočtovém bodě u obytné zástavby. 
Tento příspěvek odpovídá celoživotnímu navýšení karcinogenního rizika (ILCR) 2,6 x 10-9. 

Za přijatelnou, prakticky zanedbatelnou úroveň karcinogenního rizika je v USA a zemích 
Evropské Unie považována hodnota ILCR = 1 x 10-6, tj. zvýšení individuálního celoživotního rizika 
onemocněním rakovinou o 1 případ na 1 milion exponovaných osob, prakticky se ale s ohledem na 
přesnost výpočtu za akceptovatelnou považuje řádová úroveň rizika 10-6.  

Je tedy zřejmé, že imisní zatížení dané lokality benzenem a benzo(a)pyrenem, ani při 
konzervativním odhadu úrovně imisního pozadí a vlastního nejvyššího vypočteného imisního příspěvku 
záměru, nepřesahuje přijatelnou úroveň nejen z hlediska platného imisního limitu, který je 5 µg/m3 pro 
benzen a 1 ng/m3 pro benzo(a)pyren, ale i z podstatně přísnějšího pohledu zdravotních rizik a vlastní 
imisní příspěvky hodnoceného záměru tento stav významně neovlivní. 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.  

• Hodnocení expozice pro suspendované částice PM10 

Při charakterizaci možných účinků imisí suspendovaných částic frakce PM10 můžeme především 
vycházet z doporučení WHO: WHO air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide 
and sulfur dioxide, Global update 2005.  

Velkým úskalím je věrohodné hodnocení expozice. Jak již bylo uvedeno, modely rozptylových 
studií většinou zohledňuji pouze primární emise částic z hodnocených zdrojů a spolehlivou informaci  
o skutečné imisní zátěži poskytují prakticky pouze výsledky dlouhodobých imisních měření. V daném 
případě byla v rozptylové studii odhadnuta pro dané území průměrná roční koncentrace PM10 do 26  
µg/m3 (měřeno ve stanici v Benešově v roce 2007). Vlastní vypočtený maximální imisní příspěvek 
průměrné roční koncentrace dosahuje hodnot u obytné zástavby max. 0,010 µg.m-3.  

Fáze provozu 

Jak již bylo uvedeno, lze předpokládat, že skutečná hodnota tohoto příspěvku bude poněkud 
vyšší, neboť výpočtový program rozptylové studie nezohledňuje všechny emisní zdroje.  

S použitím vztahů podle Aunanové je možné odhadovat zvýšení prevalence bronchitis  
a chronických respiračních symptomů u dětí na základě znalosti průměrné roční koncentrace PM10 podle 
vztahu OR = exp (β.C), kde β je regresní koeficient 0,02629 (95% interval spolehlivosti CI = 0,00273-
0,05187) a C je roční průměrná koncentrace PM10 v µg/m3. Hypotetický denní výskyt bronchitis  
a chronických respiračních symptomů u dětí při zcela čistém ovzduší byl vypočten na 3 %.  

V následující tabulce je na základě tohoto vztahu proveden teoretický výpočet prevalence 
bronchitis u dětí v zájmové lokalitě záměru.  

Výpočet je proveden pro odhad imisního pozadí PM10 v dané lokalitě 38 µg/m3, vycházející 
z odhadu rozptylové studie pro území s předpokládanou podobnou imisní situací. K této hodnotě je 
připočten nejvyšší vypočtený imisní příspěvek záměru v jeho okolí. 
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Tab. č. 67 Prevalence bronchitis a chronických respiračních symptomů u dětí 

Prevalence CHRB děti %  Výpočtový bod IHr µg.m-3 
OR CHRB děti 

Pozadí 26,0000 1,46 4,37 
+ max. příspěvek 26,010 1,46 4,37 

Z výsledků výpočtu vyplývá, že vlivem vypočteného nejvyššího imisního příspěvku v dané 
lokalitě by nemělo dojít ke zvýšení denního výskytu (prevalence) bronchitidy u dětí oproti současnému 
stavu. I přesto je však třeba znovu konstatovat, že tyto výpočty jsou zatíženy vysokou nejistotou, 
vzhledem k odvozeným vztahům vycházejícím ze starších studií a vzhledem ke spolehlivosti pro danou 
situaci, kdy byly použity odhady pro imisní pozadí a pro hodnocení nejvyšší vypočtený příspěvek. 
V obytné zástavbě bude docházet ke snížení koncentrace suspendovaných částic vlivem turbulence  
a změn směru vzdušných proudů.  

Z uvedené hodnoty nejvyššího denního výskytu bronchitis reprezentují 3% prevalenci bronchitis 
při nulové koncentraci PM10. Na vrub celkových imisí PM10 (pozadí a maximální příspěvek) tedy připadá 
1,37 % případů. Z uvedeného vyplývá, že majoritní příčinou zvýšené prevalence chronického zánětu 
průdušek u dětí (indukovaného PM10) v hodnocené lokalitě je jednoznačně pozadí. Podíl vlastního 
příspěvku záměru na počtu případů je zanedbatelný. 

Lze konstatovat, že nové roční imisní příspěvky PM10 záměru, budou mít zanedbatelný vliv na 
související zdravotní obtíže a samy nebudou představovat zvýšené zdravotní riziko pro exponované 
obyvatelstvo. Nutno zdůraznit, že hlavní příčinou mírně zvýšeného rizika je jednoznačně imisní pozadí. 
Podíl vlastního příspěvku záměru je zanedbatelný. 

Fáze výstavby 

Pro fázi výstavby je v rozptylové studii řešena jedna varianta, která vyhodnocuje příspěvky 
k imisní zátěži v etapě výstavby. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím 
programu SYMOS 97, verze 2006, a to pro suspendované částice PM10. 

Pro fázi výstavby není uvažováno s bodovými zdroji, pouze s plošnými – nákladní automobily 
s volnoběhem a nakladače a liniovými zdroji – nákladní automobily. 

Tab. č. 68 Výsledky výpočtů suspendovaných částic PM10 pro fázi výstavby 

  Body mimo výpočtovou síť 
  501 502 503 504 505 506 

PM10 
průměr 1 rok 

(µg/m3) 
0,291595 0,076189 0,099749 0,219253 0,103238 0,091560 

PM10 
průměr 24 hod 

(µg/m3) 
7,697520 2,011232 2,633169 5,787846 2,725287 2,417001 

Z výpočtu vyplývá, že v etapě výstavby nebude v žádném případě překročeny limitní koncentrace 
ročního aritmetického průměru ani 24hodinového aritmetického průměru PM10. 

Analýza nejistot 

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami danými 
použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace, apod. Proto je jednou  
z neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s hodnocením spojeny 
a kterých si je zpracovatel vědom. (Podrobný výčet nejistot je podrobně vypracováno v příslušné části 
Přílohy č. 3 Hodnocení zdravotních rizik.) 
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Závěr ve vztahu ke znečištění ovzduší 

• Hodnocení zdravotních rizik posuzovaného záměru bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená  
s krátkodobými a dlouhodobými expozicemi z bodových, plošných a liniových zdrojů. Byla 
hodnocena rizika imisí suspendovaných částic PM10, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, 
benzenu a benzo(a)pyrenu. 

• Rizika byla hodnocena pro exponované osoby žijící v objektech nejblíže záměru, a vypočtené 
nejvyšší příspěvky byly vztaženy na celou populaci. 

• Pro hodnocení zdravotních rizik exponované populace byl použit konzervativní expoziční 
scénář. 

• Navrhované varianty umístění dráhy jsou z hlediska vlivů na ovzduší zcela nepodstatné. 

• Byl zjištěn zanedbatelný vliv nových příspěvků záměru ve všech variantách na zdravotní obtíže 
související s akutní a chronickou expozicí NO2, a to i v součtu se stávajícím imisním pozadím.  

• Byl zjištěn nízký až zanedbatelný vliv součtů nových příspěvků záměru a imisního pozadí na 
zdravotní obtíže související s akutní expozicí PM10 a mírně zvýšené zdravotního riziko součtů 
maximálních nových příspěvků záměru a imisního pozadí na zdravotní obtíže související s 
chronickou expozicí PM10. Nutno zdůraznit, že hlavní příčinou mírně zvýšeného rizika je 
jednoznačně imisní pozadí. Podíl vlastního příspěvku záměru je zanedbatelný ve všech řešených 
variantách.  

• Bylo zjištěno, že příspěvky oxidu uhelnatého k imisní zátěži 8hodinového klouzavého průměru 
se ve všech řešených variantách pohybují hluboce pod stanoveným imisním limitem a vlastní 
příspěvek CO k imisní zátěži je zcela zanedbatelný 

• Bylo zjištěno, že nové roční imisní příspěvky benzenu a benzo(a)pyrenu ze záměru budou mít  
i v součtu se stávajícím imisním pozadím nízký až zanedbatelný vliv na výskyt souvisejících 
zdravotních poškození. Mírně zvýšené zdravotního riziko jednoznačně souvisí s imisním 
pozadím. Podíl vlastního příspěvku záměru ve všech variantách je zanedbatelný.  

• V etapě výstavby jsou vypočtené imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 akceptovatelné  
i vzhledem k časovému omezení stavby. Doporučuje se respektovat doporučení z rozptylové 
studie, aby byly minimalizovány zdroje prašnosti během výstavby.  

Z výsledků hodnocení je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy 
vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci v okolí 
posuzovaného záměru, nelze v důsledku realizace záměru předpokládat významně zvýšené riziko 
zdravotních účinků. 

Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v 
souvislosti s realizací předkládaného záměru „Letiště Benešov – úpravy letištních ploch a výstavba 
odbavovací budovy“, nepředstavuje tato aktivita významné riziko pro lidské zdraví pro obyvatele v okolí 
posuzovaného záměru ani v jedné z posuzovaných variant.  

� Hluk 

Identifikace nebezpečnosti hluku 

Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu 
informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící v nevhodné 
situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě. Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, 
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obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky, nazývají hlukem a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto 
je nutné hluk do jisté míry třeba považovat za bezprahově působící noxu. 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo 
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu 
nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 

Souhrnně lze podle WHO a dalších zdrojů současné poznatky nepříznivých účinků hluku na 
lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto: 

• Poškození sluchového aparátu  

• Zhoršení komunikace řeči 

• Nepříznivé ovlivnění spánku  

• Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku  

• Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem  

• Obtěžování hlukem  

• Zvýšení celkové nemocnosti  

• Vztah mezi hlučností a výskytem ukazatelů zdravotního stavu u obyvatel ČR  

Charakterizace rizika – vztahy expozice a účinku 

Výchozím podkladem k hodnocení expozice a kvantitativnímu odhadu míry zdravotního rizika 
hluku je obecně znalost hlukové zátěže získaná měřením nebo modelovým výpočtem vztažená ke 
konkrétnímu počtu exponovaných osob.   

V daném případě jsou k dispozici výstupy hlukových studií, které hodnotí hlukovou expozici 
v okolí záměru: 

1. Hluk ze stavební činnosti 

2. Hluk z provozu záměru – doprava, stacionární zdroje 

3. Hluk z leteckého provozu – návrh ochranné hlukového pásma 

Jednotlivé hodnocené stavy/varianty a výsledky výpočtů jsou podrobně popsány v příslušných 
hlukových studiích (Příloha č. 1 Dokumentace EIA). 

Prahové hodnoty prokázaných účinků hluku pro kvalitativní charakterizaci rizika 

Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet  
z prahových hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním 
prostředí, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část 
populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je 
tedy třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách akustického tlaku 
nižších. 

Stávající stav 2008 

Tab. č. 69 Prahové hodnoty prokázaných nepříznivých účinků hluku – den  

 LAeq  dB 
Nepříznivý účinek 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 > 70 
Sluchové postižení        
Zhoršené osvojení řeči u dětí        
Kardiovaskulární účinky        
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 LAeq  dB 
Nepříznivý účinek 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 > 70 
Zhoršená komunikace řečí        
Pocit obtěžování hlukem        
Mírné obtěžování        
Bystřice u Benešova   1394 476 107 29  
Jírovice   40 13 6   
Líšno   0 0 0   
Nesvačily u Bystřice   100 10 0   
Tisem   15 2 0   
Tvoršovice   0 0 0   

  

Tab. č. 70 Prahové hodnoty prokázaných nepříznivých účinků hluku - noc 

 LAeq  dB 
Nepříznivý účinek 40-45 40-45 45-50 50-55 55-60 > 60 
Zhoršená nálada a výkonnost       
Vnímaná horší kvalita spánku        
Zvýšené užívání sedativ       
Pocit obtěžování hlukem       
Bystřice u Benešova  1204 365 133 10 0 
Jírovice  38 23 9 2 0 
Líšno  0 0 0 0 0 
Nesvačily u Bystřice  43 25 3 0 0 
Tisem  14 4 2 0 0 
Tvoršovice  7 0 0 0 0 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny počty exponovaných osob zasažených hlukem ze 
synergického působení silniční, železniční a letecké dopravy. Výčet je proveden pro jednotlivé obce, pro 
denní a noční dobu. 

Stav v roce 2015 - dráha RWY24 - zpevněná/RWY25 - zpevněná 

Tab. č. 71 Prahové hodnoty prokázaných nepříznivých účinků hluku – den  

 LAeq  dB 
Nepříznivý účinek 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 > 70 
Sluchové postižení        
Zhoršené osvojení řeči u dětí        
Kardiovaskulární účinky        
Zhoršená komunikace řečí        
Pocit obtěžování hlukem        
Mírné obtěžování        
Bystřice u Benešova   1785/1774 1287/1296 233/235 76/76 21/21 
Jírovice   57/54 7/8 6/5 0/0 0/0 
Líšno   23/33 0/0 0/0 0/0 0/0 
Nesvačily u Bystřice   137/82 23/14 0/0 0/0 0/0 
Tisem   12/12 2/2 0/0 0/0 0/0 
Tvoršovice   1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 
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Tab. č. 72 Prahové hodnoty prokázaných nepříznivých účinků hluku - noc 

 LAeq  dB 
Nepříznivý účinek 40-45 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 >65 
Zhoršená nálada a výkonnost        
Vnímaná horší kvalita 
spánku  

       

Zvýšené užívání sedativ        
Pocit obtěžování hlukem        
Bystřice u Benešova  332/332 1220/1220 1744/1744 588/588 166/166 49/49 
Jírovice  87/87 58/58 9/9 5/5 0/0 0/0 
Líšno  140/139 50/52 1/1 0/0 0/0 0/0 
Nesvačily u Bystřice  111/67 48/46 3/3 0/0 0/0 0/0 
Tisem  18/18 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 
Tvoršovice  9/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Z výše uvedených tabulek obecně vyplývá, že při dodržení hygienického limitu 50/40 dB 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní/noční době, se nepředpokládá existence zdravotních rizik 
hluku pro exponované osoby.   

Pro výpočty provedené pro kombinaci dopravy automobilové, železniční a letecké je z uvedených 
tabulek zřejmé, že prodloužením a zpevněním dráhy (VPD24) i pootočením dráhy (VPD25) dojde oproti 
stávajícímu stavu ke zvýšení počtu obyvatel exponovaných hlukem. Mohou mít  vzhledem k charakteru 
leteckého hluku především pocit obtěžování hlukem a z důvodu působení i ostatních zdrojů hluku  
v zastavěném území (pozemní doprava) i zhoršenou komunikaci řeči. U několika desítek obyvatel 
Bystřice může dojít při působení vyšších hladin akustického tlaku A ke zvýšení rizika ischemické 
choroby srdeční a u malých dětí možnost horšího osvojení řeči. Zvýšená hladina akustického tlaku A 
v nočních hodinách se může projevit nejenom pocitem obtěžování hlukem, ale i vnímanou horší kvalitou 
spánku a tím zvýšeným užíváním sedativ a u některých obyvatel Bystřice by mohla být i zhoršená nálada 
a výkonnost. V této lokalitě je však dlouhodobě dominantním zdrojem hluku především pozemní 
doprava.  

Z porovnání varianty RWY24 beton a varianty RWY25 beton vyplývá, že v obci Bystřice, Líšno, 
Tisem a Tvoršovice dochází u varianty RWY25 beton k zatížení více obyvatel oproti variantě RWY24 
beton. Naopak v obci Nesvačily a Jírovice dochází u varianty RWY25 beton ke snížení počtu zatížených 
obyvatel celkovým hlukem v řešené oblasti nebo k přesunu obyvatel z vyšších pásem do nižších oproti 
variantě RWY24 beton. 

 Z celkového porovnání varianty RWY24 beton a varianty RWY25 beton však vyplývá, že počet 
zatížených obyvatel v řešeném území je u obou variant srovnatelný. 

Vztahy expozice a účinku pro kvantitativní charakterizaci rizika hluku 

Vztahy expozice a účinku vychází z meta-analýzy zahraničních epidemiologických studií 
 doporučených v zemích EU. 

Jedná se o model obtěžování hlukem Miedema a Oudshoorna publikovaný v roce 2001. 

Hlavním účelem je možnost predikce počtu obtěžovaných osob v závislosti na intenzitě hlukové 
expozice u běžné průměrně citlivé populace. 
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Vztahy pro obtěžování hlukem ze synergického působení jednotlivých typů dopravy 

Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro tři úrovně obtěžování vztažené k teoretické 
100stupňové škále intenzity obtěžování. První úroveň LA (Little Annoyed) zahrnuje procento osob 
obtěžovaných od 28. stupně škály 0 – 100, tedy přinejmenším „mírně obtěžovaných“. Druhá úroveň A 
(Annoyed) se týká obtěžování od 50. stupně škály a třetí úroveň HA (Highly Annoyed) zahrnuje osoby  
s výraznými pocity obtěžování od 72. stupně stostupňové škály intenzity obtěžování. 

Při použití těchto vztahů pro obyvatele sídel v okolí záměru exponovaných hlukem z provozu 
letiště Benešov je procento osob mírně obtěžovaných LA % a obtěžovaných A % uvedeno v následujících 
tabulkách. Jsou vyhodnoceny následující varianty: 

2008 Stávající stav 

2015 RWY24 tráva    Varianta 0 

2015 RWY24 beton    Varianta 1 

2015 RWY25 beton    Varianta 2    

Tab. č. 73 Počet obyvatel obtěžovaných LA % a A % v obcích Bystřice u Benešova, Jírovce a Líšno 

Bystřice u Benešova Jírovice Líšno 

 
2008 

2015 
RWY24 

tráva 

2015 
RWY24 
beton 

2015 
RWY25 
beton 

2008 
2015 

RWY24 
tráva 

2015 
RWY24 
beton 

2015 
RWY25 
beton 

2008 
2015 

RWY24 
tráva 

2015 
RWY24 
beton 

2015 
RWY25 
beton 

%LA 55 17 17 17 56 32 32 50 45 92 92 80 
%A 41 83 83 83 39 64 64 46 0 5 6 18 

 

Tab. č. 74 Počet obyvatel obtěžovaných LA % a A % v obcích Nesvačily u Bystř., Tisem a Tvoršovice 

Nesvačily u Bystřice Tisem Tvoršovice 

 
2008 

2015 
RWY24 

tráva 

2015 
RWY24 
beton 

2015 
RWY25 
beton 

2008 
2015 

RWY24 
tráva 

2015 
RWY24 
beton 

2015 
RWY25 
beton 

2008 
2015 

RWY24 
tráva 

2015 
RWY24 
beton 

2015 
RWY25 
beton 

%LA 46 30 25 45 87 92 95 92 98 86 86 78 
%A 54 70 75 55 8 8 8 8 2 14 14 22 

Výrazné pocity obtěžování hlukem by se u obyvatel v okolí záměru dle výpočtů neměly projevit 
v žádném ze sídel. 

Je však třeba zdůraznit, že při použití těchto vztahů se neuvažuje ani orientace oken u staveb 
v sídlech, ani jejich neprůzvučnost. Ve skutečnosti bude hlukem obtěžováno podstatně méně obyvatel. 

Při kvantitativním zhodnocení možných zdravotních účinků hluku se vychází z demografických 
dat. Údaje týkající se počtu exponovaných obyvatel jsou prezentovány s vysokou mírou nejistoty. 

Z tabulky je zřejmé, že v roce 2015 se realizací záměru počty osob mírně obtěžovaných a 
obtěžovaných hlukem z provozu letiště při zpevnění dráhy výrazně nezmění oproti situaci bez realizace 
záměru.  
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Analýza nejistot 

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými 
použitými daty, expozičními faktory, odhady chování populace apod. (Podrobný výčet nejistot je 
podrobně vypracováno v příslušné části Přílohy č. 3 Hodnocení zdravotních rizik.) 

Závěr k hodnocení hluku 

Na základě vyhodnocení předložených podkladů, s ohledem na výše uvedené skutečnosti a po 
uvážení všech výše uvedených nejistot, lze konstatovat následující závěry: 

• Účelem vypracování akustických studií bylo zhodnocení stávající akustické situace v zájmovém 
území a výhledové akustické situace v roce 2015 pro dvě varianty prodloužení a zpevnění dráhy 
Letiště Benešov (VPD 06R/24L - VPD24 – současná dráha, VPD 07R/25L - VPD25 – dráha 
pootočená v ose). 

• Pro výpočty provedené pro kombinaci dopravy automobilové, železniční a letecké je 
z uvedených tabulek zřejmé, že prodloužením a zpevněním dráhy VPD 06R/24L (VPD24) i 
pootočením dráhy VPD 07R/25L (VPD25) dojde oproti stávajícímu stavu z roku 2008 ke 
zvýšení počtu obyvatel exponovaných hlukem. To je však způsobeno i navýšením intenzity 
silniční  a železniční dopravy na sledovaných tazích. 

• Pro výpočty provedené pro kombinaci dopravy automobilové, železniční a letecké je 
z uvedených tabulek zřejmé, že prodloužením a zpevněním dráhy VPD 06R/24L (VPD24) se 
nezmění počty osob obtěžovaných hlukem oproti stavu v roce 2015 bez realizace záměru. 

• Z porovnání varianty VPD 06R/24L (VPD24 beton) a varianty VPD 07R/25L (VPD25 beton) 
vyplývá, že v obci Bystřice, Líšno, Tisem a Tvoršovice dochází u varianty VPD25 beton 
k zatížení více obyvatel oproti variantě VPD24 beton.  

• Naopak v obci Nesvačily a Jírovice dochází u varianty VPD 07R/25L  - VPD25 beton ke snížení 
počtu zatížených obyvatel celkovým hlukem v řešené oblasti nebo k přesunu obyvatel z vyšších 
pásem do nižších oproti variantě VPD 06R/24L - VPD24 beton. 

• Z celkového porovnání varianty VPD 06R/24L (VPD24 beton) a varianty VPD 07R/25L 
(VPD25 beton) vyplývá, že počet zatížených obyvatel v řešeném území je u obou variant 
srovnatelný. Z těchto důvodů nelze určit, která z variant je z hlediska zdravotních rizik 
vhodnější. 

Závěr – hodnocení zdravotních rizik 

Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové studie lze i přes všechny uvedené nejistoty 
konstatovat, že změny imisního zatížení v posuzované lokalitě jsou akceptovatelné pro posuzovaný 
záměr: Letiště Benešov – úpravy letištních ploch a výstavba odbavovací budovy. 

Po vyhodnocení výstupů z akustické studie lze konstatovat změnu v akustické situaci v okolí 
záměru a zvýšení počtu obyvatel obtěžovaných hlukem. Zároveň je třeba konstatovat, že ke stejnému 
zvýšení počtu obtěžovaných osob dojde provozem letiště v roce 2015 i bez realizace záměru to je bez 
úprav letištních ploch.  

Z uvedeného hodnocení zdravotních rizik nelze konstatovat, která varianta prodloužení  
a zpevnění plochy je z hlediska zdravotních rizik vhodnější vzhledem k tomu, že počet zatížených 
obyvatel v řešeném území je u obou variant srovnatelný. 
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D. I. 2. Vlivy na ovzduší a klima 

Hodnocení vlivů na ovzduší bylo provedeno na základě podrobné vypracované Rozptylové 
studie, která tvoří samostatnou Přílohu č. 2 předložené dokumentace. 

Hmotnostní bilance emisí ze stacionárních, plošných a liniových zdrojů znečišťování ovzduší 
byla provedena v kap. B. III. 1 Ovzduší.  

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno vyhodnocení příspěvků 
k imisní zátěži související s bodovými, plošnými a liniovými zdroji znečištění ovzduší. 

Vyhodnocení imisní zátěže 

Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program 
SYMOS 97, verze 2003  na základě registrační karty z měsíce února 2003. 

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových 
studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR. 

Řešené varianty  

• Fáze výstavby 

• Celková situace znečištění ovzduší ve stávajícím stavu (rok 2008) – V1 

Tato varianta vyhodnocuje emise ze stávajícího provozu letiště jakož i dopravu na nejbližším 
komunikačním systému. 

• Celková situace  znečištění ovzduší ve výhledovém stavu (rok 2015) - V2 

Zpevněná dráha RWY 06R/24L (prodloužená, zpevněná) v umístění shodném s oznámením EIA. 

• Celková situace  znečištění ovzduší ve výhledovém stavu (rok 2015) s pootočenou dráhou – 
V3 

Zpevněná dráha RWY 06R/24L (prodloužená, zpevněná) s odkloněním její osy oproti oznámení 
EIA o 10º vpravo (RWY 07R/25L).  

• Výsledný podíl provozu letiště Benešov v roce 2015 při zachování dráhy ve stávající ose – 
V4a (RWY 06R/24L) – (tzn. celkový počet pohybů letadel za rok – 67 000 a celková obslužná 
doprava letiště – 414 automobilů). 

• Výsledný podíl provozu letiště Benešov v roce 2015 s pootočenou dráhou – V4b (RWY 
07R/25L) – (tzn. celkový počet pohybů letadel za rok – 67 000 a celková obslužná doprava letiště 
– 414 automobilů). 

• Nový příspěvek provozu letiště Benešov z hlediska jeho rozvoje v roce 2015 – V5a 

Zpevněná dráha RWY 06R/24L v umístění shodném s oznámením EIA. 

Tato varianta v zásadě specifikuje nové příspěvky letiště po jeho úpravách jako rozdíl mezi 
stávajícím a výhledovým stavem. Tato varianta hodnotí nové příspěvky ke znečištění ovzduší 
související s rozvojem letiště. 

• Nový příspěvek provozu letiště Benešov z hlediska jeho rozvoje v roce 2015 – V5b 

Zpevněná dráha RWY 06R/24L s odkloněním její osy oproti oznámení EIA o 10º vpravo (RWY 
07R/25L).  

Pozn.: Vzhledem k minimálním výsledným rozdílům mezi variantou 2 a variantou 3, dále mezi 
variantami 4a x 4b a 5a x 5b jsou varianty 3, 4b a 5b z hlediska výstupů dokladovány pouze vypočtenými 
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charakteristikami pro minimum a maximum ve výpočtové síti a pro body mimo výpočtovou síť bez 
mapových podkladů.  

Hodnocené polutanty a výpočtové body 

Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu SYMOS 97, 
verze 2006, a to ve fázi provozu pro NO2, CO, PM10, VOC,  benzen a benzo(a)pyren, ve fázi výstavby pro 
PM10. 

Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti 6000 x 6000 metrů  
o kroku 300 m, která představuje celkem 441 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 441). Výpočtová síť  
a výpočtové body jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí Příl. č. 2 Rozptylová 
studie. Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení provedeno i pro body mimo výpočtovou síť, které jsou 
představovány objekty nejbližší obytné zástavby. Tyto body mimo výpočtovou síť jsou označeny jako 
501 až 506. Na rozdíl od hlukové studie je volba výpočtové sítě a bodů mimo výpočtovou síť 
v rozptylové studii nastavena pro bezprostřední okolí a obce v kontaktu s letištěm tak, aby byl podán 
jasný průkaz především vlivu provozu letiště na imisní situaci v zájmovém území. Proto také jsou rozdíly 
mezi hodnocenými výslednými stavy a samotnými příspěvky minimální, protože ve zvolené výpočtové 
síti se emise ovlivňující imisní zátěž ze širšího okolí z bilancované pozemní dopravy již významněji 
neprojevují.  

Obr. č. 44 Umístění bodů mimo výpočtovou síť (501 – 506) 

  
Zdroj: Rozptylová studie (ECO –ENVI Consult, červenec 2008) 

Imisní limity 

Imisní limity jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, resp. nařízením vlády 
č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší s platností od 31. 12. 2006. V příloze č. 1 
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je popsána přípustná úroveň znečištění ovzduší, přípustné četnosti jejich překročení a požadavky na 
sledování kvality ovzduší.  
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Pro TOC imisní limit není stanoven. 
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Výsledky výpočtů – fáze výstavby 

Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2006 jsou 
sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a charakteristik, a to jak pro 
body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body mimo tuto výpočtovou síť. 

Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:  

Příspěvky k imisní zátěži PM10  

Následující sumarizační tabulka podává přehled o vypočtených nejnižších a nejvyšších 
koncentracích PM10 (v µg.m-3) v etapě výstavby u zvolených výpočtových bodů. 

Tab. č. 75 Vypočtené příspěvky k imisní zátěži PM10 ve fázi výstavby 

Body výpočtové sítě Body mimo síť Polutant Charakteristika 
min max min max 

PM10 Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,017203 0,445160 0,076189 0,291595 
PM10 Aritmetický průměr 24 hod (µg/m3) 0,488536 12,641654 2,011232 7,697520 

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  
(s možnosti překročení této limitní koncentrace 35 krát za rok). 

Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování ročního imisního limitu, epizodně může 
docházet k překračování  24 hodinového imisního limitu.  

Celkové příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru PM10 související s etapou výstavby se  
pohybují do 0,45 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,30 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Z výpočtu 
vyplývá, že v etapě výstavby nebude v žádném případě překročena limitní koncentrace ročního 
aritmetického průměru. 

Příspěvky k 24hodinovému aritmetickému průměru PM10 související s etapou výstavby se  
pohybují do 12,64 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 7,70 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Z výpočtu 
vyplývá, že v etapě výstavby nebude v žádném případě  překročena limitní koncentrace 24 hodinového  
aritmetického průměru. 

Z výsledků výpočtů vyplývá, že etapa výstavby by neměla znamenat významnější ovlivnění 
imisní zátěže v zájmovém území a vzhledem k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za 
akceptovatelné za předpokladu, že pro samotnou etapu stavebních prací budou respektována následující 
doporučení: 

• Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu 
zemních prací. 

• Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 
minimalizovány. 

Výsledky výpočtů – fáze provozu 

Následující sumarizační tabulka podává přehled o vypočtených nejnižších a nejvyšších 
koncentracích jednotlivých škodlivin (v µg.m-3) u zvolených výpočtových bodů v jednotlivých řešených 
variantách. 
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Tab. č. 76 Výsledný sumarizační tabulka vyhodnocující koncentrace hodnocených polutantů 

Body výpočtové sítě Body mimo síť Varianta Polutant Charakteristika 
min max min max 

NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,004936 0,127716 0,021858 0,083659 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg/m3) 0,336279 3,626884 0,578193 1,548656 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,000973 0,025178 0,004309 0,016493 
PM10 Aritmetický průměr 24 hod (µg/m3) 0,052992 5,099800 0,091113 0,244042 
CO Aritmetický průměr 8 hod (µg/m3) 0,595637 15,413043 2,637930 10,096062 

VOC Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,065318 1,690191 0,289275 1,107132 
VOC Aritmetický průměr 1 hod (µg/m3) 3,125860 80,886579 13,843677 52,983435 

Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,000587 0,015195 0,002601 0,009953 
BaP Aritmetický průměr 1 rok (pg/ m3) 0,000059 0,001539 0,000263 0,001008 V
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BaP Aritmetický průměr 1 hod (pg/ m3) 0,002846 0,073630 0,012601 0,048230 
NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,007941 0,205489 0,035169 0,134603 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg/m3) 0,541057 5,835494 0,930288 2,491719 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,001566 0,040511 0,006934 0,026536 
PM10 Aritmetický průměr 24 hod (µg/m3) 0,085261 8,205350 0,146597 0,392652 
CO Aritmetický průměr 8 hod (µg/m3) 0,958353 24,798896 4,244312 16,244113 

VOC Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,105093 2,719441 0,465431 1,781326 
VOC Aritmetický průměr 1 hod (µg/m3) 5,029370 130,142884 22,273857 85,247974 

Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,000945 0,024448 0,004184 0,016014 
BaP Aritmetický průměr 1 rok (pg/ m3) 0,000095 0,002475 0,000424 0,001622 
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BaP Aritmetický průměr 1 hod (pg/ m3) 0,004578 0,118468 0,020275 0,077601 
NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,007932 0,205259 0,035611 0,134452 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg/m3) 0,540450 5,828947 0,941961 2,522985 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,001564 0,040466 0,007021 0,026506 
PM10 Aritmetický průměr 24 hod (µg/m3) 0,085166 8,196143 0,148436 0,397579 
CO Aritmetický průměr 8 hod (µg/m3) 0,957278 24,771072 4,297570 16,225887 

VOC Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,104975 2,716390 0,471271 1,779327 
VOC Aritmetický průměr 1 hod (µg/m3) 5,023727 129,996862 22,553349 85,152325 

Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,000944 0,024421 0,004237 0,015996 
BaP Aritmetický průměr 1 rok (pg/ m3) 0,000095 0,002472 0,000429 0,001620 
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BaP Aritmetický průměr 1 hod (pg/ m3) 0,004573 0,118335 0,020530 0,077514 
NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,007941 0,205489 0,035130 0,134452 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg/m3) 0,541056 5,835489 0,929243 2,488920 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,001566 0,040511 0,006926 0,026506 
PM10 Aritmetický průměr 24 hod (µg/m3) 0,085261 8,205342 0,146432 0,392211 
CO Aritmetický průměr 8 hod (µg/m3) 0,958352 24,798871 4,239546 16,225871 

VOC Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,105093 2,719438 0,464908 1,779325 
VOC Aritmetický průměr 1 hod (µg/m3) 5,029365 130,142754 22,248843 85,152241 

Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,000945 0,024448 0,004179 0,015996 
BaP Aritmetický průměr 1 rok (pg/ m3) 0,000095 0,002475 0,000423 0,001620 
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BaP Aritmetický průměr 1 hod (pg/ m3) 0,004578 0,118467 0,020252 0,077514 
NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,007932 0,205258 0,035571 0,134301 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg/m3) 0,540449 5,828941 0,940903 2,520151 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,001564 0,040466 0,007013 0,026476 
PM10 Aritmetický průměr 24 hod (µg/m3) 0,085166 8,196135 0,148270 0,397132 
CO Aritmetický průměr 8 hod (µg/m3) 0,957277 24,771047 4,292744 16,207666 
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VOC Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,104975 2,716387 0,470742 1,777329 
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Body výpočtové sítě Body mimo síť Varianta Polutant Charakteristika 
min max min max 

VOC Aritmetický průměr 1 hod (µg/m3) 5,023722 129,996732 22,528021 85,056699 
Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,000944 0,024421 0,004232 0,015978 

BaP Aritmetický průměr 1 rok (pg/ m3) 0,000095 0,002472 0,000429 0,001618 

 BaP Aritmetický průměr 1 hod (pg/ m3) 0,004573 0,118335 0,020507 0,077427 
NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,002970 0,076861 0,013155 0,050347 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg/m3) 0,202379 2,182728 0,347968 0,932011 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,000586 0,015153 0,002594 0,009926 
PM10 Aritmetický průměr 24 hod (µg/m3) 0,031891 3,069156 0,054834 0,146869 
CO Aritmetický průměr 8 hod (µg/m3) 0,358466 9,275862 1,587557 6,076002 

VOC Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,039309 1,017189 0,174091 0,666293 
VOC Aritmetický průměr 1 hod (µg/m3) 1,881203 48,679082 8,331388 31,886439 

Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,000353 0,009144 0,001566 0,005990 
BaP Aritmetický průměr 1 rok (pg/ m3) 0,000035 0,000926 0,000159 0,000606 
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BaP Aritmetický průměr 1 hod (pg/ m3) 0,001712 0,044312 0,007584 0,029026 
NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,002967 0,076775 0,013320 0,050291 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg/m3) 0,202152 2,180279 0,352334 0,943705 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,000585 0,015136 0,002626 0,009915 
PM10 Aritmetický průměr 24 hod (µg/m3) 0,031855 3,065713 0,055522 0,148711 
CO Aritmetický průměr 8 hod (µg/m3) 0,358063 9,265455 1,607477 6,069185 

VOC Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,039265 1,016047 0,176276 0,665545 
VOC Aritmetický průměr 1 hod (µg/m3) 1,879092 48,624464 8,435930 31,850662 

Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg/m3) 0,000353 0,009134 0,001585 0,005983 
BaP Aritmetický průměr 1 rok (pg/ m3) 0,000035 0,000925 0,000161 0,000606 
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BaP Aritmetický průměr 1 hod (pg/ m3) 0,001710 0,044263 0,007679 0,028994 

Příspěvky k imisní zátěži NO2 

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 zájmovém území není překračován 
roční aritmetický průměr ani hodinový aritmetický průměr této škodliviny. 

Celkový stávající stav - 2008 

Celkové příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru NO2 související se stávajícím provozem 
letiště a veškerou řešenou dopravou se  pohybují do 0,13 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,08 µg.m-3 u bodů 
mimo výpočtovou síť. Z výpočtu vyplývá, že stávajícím provozem a hodnocenou veškerou řešenou 
dopravou není překročena limitní koncentrace ročního aritmetického průměru. 

Příspěvky k hodinovému aritmetickému průměru NO2 související se stávajícím provozem letiště  
a veškerou řešenou dopravou se pohybují do 3,63 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,55 µg.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť. Z výpočtu vyplývá, že stávajícím provozem a hodnocenou veškerou řešenou dopravou 
není překročena limitní koncentrace hodinového aritmetického průměru. 

Vypočtené příspěvky jsou zahrnuty ve stávajícím pozadí zájmového území. 
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Celkový výsledný  stav - 2015 

Celkový výsledný stav je reprezentován variantami 2 a 3. Jak je patrné z porovnání výsledků, 
variantní umístění zpevněné dráhy se na změnách v příspěvcích k imisní zátěži projevuje zcela 
nevýznamně. 

Celkové výsledné příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru NO2 se  pohybují do 0,21 µg.m-3 
ve výpočtové síti a do 0,14 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Z výpočtu vyplývá, že ve výsledném 
stavu nebude překročena limitní koncentrace ročního aritmetického průměru. 

Celkové výsledné příspěvky k hodinovému aritmetickému průměru NO2 se  pohybují do  5,84 
µg.m-3 ve výpočtové síti a do 2,49 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. 

Z výpočtu vyplývá, že ve výsledném stavu nebude překročena limitní koncentrace hodinového 
aritmetického průměru. 

Výsledné příspěvky provozu letiště  v roce 2015 

Celkový výsledný stav související s provozem letiště  je reprezentován variantami 4a a 4b. Jak je 
patrné z porovnání výsledků, variantní umístění zpevněné dráhy se na změnách v příspěvcích samotného 
provozu letiště v roce 2015 k imisní zátěži projevuje zcela nevýznamně. 

Celkové příspěvky z provozu letiště  k ročnímu aritmetickému průměru NO2 se  pohybují  do  
0,21 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,14 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  

Celkové příspěvky k hodinovému aritmetickému průměru NO2 související s výsledným provozem 
letiště se  pohybují do  5,84 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 2,49 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. 

Z výsledků výpočtu je patrné, že rozhodujícím zdrojem znečištění ve zvolené výpočtové oblasti je 
samotný provoz letiště, protože ve zvolených výpočtových bodech v nejbližším okolí letiště se další 
vyvolaná doprava zohledněná ve variantách č. 2 a č. 3 v podstatě již neprojevuje.   

Absolutní  příspěvky provozu letiště  v roce 2015 

Tato varianta v podstatě vyhodnocuje absolutní příspěvek provozu letiště k imisní zátěži v roce 
2015 a představuje rozdíl mezi stávajícím a očekávaným provozem letiště. Tyto příspěvky jsou 
reprezentovány variantami 5a a 5b a je opět z výsledků výpočtů patrné, že varianta umístění dráhy se ve 
vztahu ke změnám v příspěvcích k imisní zátěži v zásadě opět téměř neprojevuje. 

Absolutní  příspěvky z provozu letiště  k ročnímu aritmetickému průměru NO2 se  pohybují  do  
0,08 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,05 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  

Absolutní příspěvky k hodinovému aritmetickému průměru NO2 související s výsledným 
provozem letiště se  pohybují do  2,18 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,94 µg.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť. 

Z hlediska absolutních příspěvků souvisejících s provozem letiště lze vyslovit závěr, že vypočtené 
příspěvky lze označit za malé a málo významné. 

Příspěvky k imisní zátěži PM10 

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,   
(s možnosti překročení této limitní koncentrace 35 krát za rok). 

Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování  ročního imisního limitu, epizodně může 
docházet k překračování  24 hodinového imisního limitu.  
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Celkový stávající stav - 2008 

Celkové příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru PM10 související se stávajícím provozem 
letiště a veškerou řešenou dopravou se  pohybují do  0,025 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,0165 µg.m-3  
u bodů mimo výpočtovou síť. Z výpočtu vyplývá, že stávajícím provozem a hodnocenou veškerou 
řešenou dopravou není překročena limitní koncentrace ročního aritmetického průměru. 

Příspěvky k 24 hodinovému aritmetickému průměru PM10 související se stávajícím provozem 
letiště a veškerou řešenou dopravou se  pohybují do  5,10 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,24 µg.m-3  
u bodů mimo výpočtovou síť. Z výpočtu vyplývá, že stávajícím provozem a hodnocenou veškerou 
řešenou dopravou není překročena limitní koncentrace 24 hodinového aritmetického průměru. 

Vypočtené příspěvky jsou zahrnuty ve stávajícím pozadí zájmového území. 

Celkový výsledný  stav - 2015 

Celkový výsledný stav je reprezentován variantami 2 a 3. Jak je patrné z porovnání výsledků, 
variantní umístění zpevněné dráhy se na změnách v příspěvcích k imisní zátěži PM10 projevuje zcela 
nevýznamně. 

Celkové výsledné příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru PM10 se  pohybují do 0,041 µg.m-

3 ve výpočtové síti a do 0,027 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Z výpočtu vyplývá, že ve výsledném 
stavu nebude překročena limitní koncentrace ročního aritmetického průměru. 

Celkové výsledné příspěvky k 24 hodinovému aritmetickému průměru PM10 se  pohybují do 8,20 
µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,40 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. 

Z výpočtu vyplývá, že ve výsledném stavu se příspěvky k imisní zátěži pohybují v jednotkách 
mikrogramů v m3, což lze označit za akceptovatelné příspěvky k imisní zátěži, které lze označit za 
relativné nízké. 

Výsledné příspěvky provozu letiště  v roce 2015 

Celkový výsledný stav související s provozem letiště  je reprezentován variantami 4a a 4b. Jak je 
patrné z porovnání výsledků, variantní umístění zpevněné dráhy se na změnách v příspěvcích samotného 
provozu letiště v roce 2015 k imisní zátěži PM10 projevuje zcela nevýznamně. 

Celkové příspěvky z provozu letiště k ročnímu aritmetickému průměru PM10 se pohybují do  
0,041 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,027 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  

Celkové příspěvky k 24 hodinovému aritmetickému průměru PM10 související s výsledným 
provozem letiště se  pohybují do 8,20 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,39 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou 
síť. 

Z výsledků výpočtu je patrné, že rozhodujícím zdrojem znečištění ve zvolené výpočtové oblasti je 
samotný provoz letiště, protože ve zvolených výpočtových bodech v nejbližším okolí letiště se další 
vyvolaná doprava zohledněná ve variantách č. 2 a č. 3 v podstatě na změnách v imisní zátěži PM10 již 
neprojevuje.   

Absolutní  příspěvky provozu letiště  v roce 2015 

Tato varianta v podstatě vyhodnocuje absolutní příspěvek provozu letiště k imisní zátěži v roce 
2015 a představuje rozdíl mezi stávajícím a očekávaným provozem letiště. Tyto příspěvky jsou 
reprezentovány variantami 5a a 5b a je opět z výsledků výpočtů patrné, že varianta umístění dráhy se ve 
vztahu ke změnám v příspěvcích k imisní zátěži PM10v zásadě opět téměř neprojevuje. 
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Absolutní  příspěvky z provozu letiště  k ročnímu aritmetickému průměru PM10 se  pohybují  do  
0,015 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,010 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  

Absolutní příspěvky k 24 hodinovému aritmetickému průměru PM10 související s výsledným 
provozem letiště se  pohybují do 3,07 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,15µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou 
síť. 

Z hlediska absolutních příspěvků souvisejících s provozem letiště lze vyslovit závěr, že vypočtené 
příspěvky lze označit za malé a málo významné. 

Příspěvky k imisní zátěži CO 

Pro uvedenou škodlivinu je stanoven imisní limit jako maximální denní osmihodinový klouzavý 
průměr hodnotou 10 000 µg.m-3.  

Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování imisních limitů. 

Příspěvky k imisní zátěži 8 hodinového klouzavého průměru CO se ve všech řešených variantách 
pohybují hluboce pod stanoveným imisním limitem a na změnách v imisní zátěži touto škodlivinou se 
záměr nemůže nijak projevit. Z hlediska absolutních příspěvků k imisní zátěží lze očekávat příspěvky do 
9,5 µg.m-3, což lze označit za zcela zanedbatelný příspěvek k imisní zátěži. 

Příspěvky k imisní zátěži benzenu 

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5 µg.m-3. 
Stanice AIM nesignalizuje překročení imisního limitu. 

Celkový stávající stav - 2008 

Celkové příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru benzenu související se stávajícím provozem 
letiště a veškerou řešenou dopravou se  pohybují do  0,015 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,010 µg.m-3 u 
bodů mimo výpočtovou síť. Z výpočtu vyplývá, že stávajícím provozem a hodnocenou veškerou řešenou 
dopravou není překročena limitní koncentrace ročního aritmetického průměru. 

Vypočtené příspěvky jsou zahrnuty ve stávajícím pozadí zájmového území. 

Celkový výsledný  stav - 2015 

Celkový výsledný stav je reprezentován variantami 2 a 3. Jak je patrné z porovnání výsledků, 
variantní umístění zpevněné dráhy se na změnách v příspěvcích k imisní zátěži projevuje zcela 
nevýznamně. 

Celkové výsledné příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru benzenu se  pohybují do  0,024 
µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,016 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Z výpočtu vyplývá, že ve 
výsledném stavu nebude překročena limitní koncentrace ročního aritmetického průměru. 

Výsledné příspěvky provozu letiště  v roce 2015 

Celkový výsledný stav související s provozem letiště  je reprezentován variantami 4a a 4b. Jak je 
patrné z porovnání výsledků, variantní umístění zpevněné dráhy se na změnách v příspěvcích samotného 
provozu letiště v roce 2015 k imisní zátěži projevuje zcela nevýznamně. 

Celkové příspěvky z provozu letiště  k ročnímu aritmetickému průměru NO2 se  pohybují do  
0,024 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,016 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  

Z výsledků výpočtu je patrné, že rozhodujícím zdrojem znečištění ve zvolené výpočtové oblasti je 
samotný provoz letiště, protože ve zvolených výpočtových bodech v nejbližším okolí letiště se další 
vyvolaná doprava zohledněná ve variantách č. 2 a č. 3 v podstatě již neprojevuje.   
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Absolutní  příspěvky provozu letiště  v roce 2015 

Tato varianta v podstatě vyhodnocuje absolutní příspěvek provozu letiště k imisní zátěži v roce 
2015 a představuje rozdíl mezi stávajícím a očekávaným provozem letiště. Tyto příspěvky jsou 
reprezentovány variantami 5a a 5b a je opět z výsledků výpočtů patrné, že varianta umístění dráhy se ve 
vztahu ke změnám v příspěvcích k imisní zátěži v zásadě opět téměř neprojevuje. 

Absolutní  příspěvky z provozu letiště  k ročnímu aritmetickému průměru benzenu se  pohybují  
do  0,009 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,0006 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  

Z hlediska absolutních příspěvků souvisejících s provozem letiště lze vyslovit závěr, že vypočtené 
příspěvky lze označit za malé a málo významné. 

Příspěvky k imisní zátěži VOC 

Pro VOC není stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší stanoven imisní limit. 
Obecně však lze konstatovat, že vypočtené příspěvky k imisní zátěži se ve všech řešených variantách  
pohybují na přijatelně nízké úrovni a neměly by výrazně imisní zátěž zájmového území ovlivňovat. 

Příspěvky k imisní zátěži BaP 

Z hlediska vypočtených hodnot BaP byly vypočteny příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru 
ve všech řešených variantách hluboce pod stanoveným cílovým imisním limitem z hlediska ročního 
aritmetického průměru. Vypočtené hodinové příspěvky slouží jako podklad pro hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví. 

Absolutní nový příspěvek související s provozem letiště činí z hlediska ročního aritmetického 
průměru u nejbližších objektů obytné zástavby 0,03 pg.m-3, což lze označit za malé a málo významné 
příspěvky k imisní zátěži. 

Závěr 

Celkově lze vyslovit závěr, že rozšíření provozu letiště Benešov nebude znamenat významnější 
změnu v příspěvcích k imisní zátěži zájmového území. Taktéž lze vyslovit závěr, že navrhované varianty 
umístění dráhy jsou z hlediska vlivů na ovzduší zcela nepodstatné.    

D. I. 3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální  
a biologické charakteristiky 

Pro vyhodnocení hluku ve fázi výstavby i provozu byla zpracována samostatná Akustická studie, 
která tvoří Přílohu č. 1 dokumentace EIA, konkrétně se jedná o následující dílčí studie: 

• Hluk ze stavební činnosti 

• Hluk z provozu záměru – doprava, stacionární zdroje 

• Hluk z leteckého provozu  

Legislativní podklady 

• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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• Hluk z leteckého provozu stanovený měřením nebo výpočtem se řídí Metodickým návodem 
pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu (Metodický návod pro měření  
a hodnocení hluku z leteckého provozu. MZ ČR č. j. OVZ - 32. 0-9. 02. 2007/6306 a je ve 
shodě s ČSN ISO 1996 (ČSN ISO 1996, Popis a měření hluku prostředí). 

Hygienické limity 

Z nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají následující hygienické limity pro chráněný venkovní 
prostor staveb, chráněný venkovní prostor a pro chráněný vnitřní prostor staveb. 

 Fáze výstavby 

Chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb: 

Pro dobu 6 - 7 hod     LAeq,S = 60 dB 
Pro dobu 7 - 21 hod     LAeq,S = 65 dB 
Pro dobu 21 - 22 hod     LAeq,S = 60 dB 
Pro dobu 22 - 6 hod (noční práce se nepředpokládají) LAeq,S = 45 dB 
Pro 10 hodinovou pracovní dobu (7 - 21 hod)  LAeq,S = 66 dB 
Pro 8 hodinovou pracovní dobu (7 - 21 hod)  LAeq,S = 67 dB 
Pro 7 hodinovou pracovní dobu (7 - 21 hod)  LAeq,S = 68 dB 
Pro 6 hodinovou pracovní dobu (7 - 21 hod)  LAeq,S = 69 dB 

Hluk z obslužné dopravy staveniště: 

Pro dobu 7 – 21 hod      LAeq,s = 65 dB 

Stávající stav, fáze provozu – hluk ze silniční a železniční dopravy  

Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru 
staveb s korekcí na starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích: 

LAeq,16h = 70 dB ve dne (6 – 22 hod) 
LAeq,8h = 60 dB v noci (22 – 6 hod) 

Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru 
staveb s korekcí pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk na těchto 
komunikacích je převažující nad ostatními: 

LAeq,16h = 60 dB ve dne (6 – 22 hod) 
LAeq,8h = 50 dB v noci (22 – 6 hod) 

Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru 
staveb s korekcí pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích: 

LAeq,16h = 55 dB ve dne (6 – 22 hod) 
LAeq,8h = 45 dB v noci (22 – 6 hod) 

Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru 
staveb pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin ve dne a pro nejhlučnější 1 hodinu  
v noci ze stacionárních zdrojů: 

LAeq,8h = 50 dB ve dne (6 – 22 hod) 
LAeq,1h = 40 dB v noci (22 – 6 hod) 
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Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru 
staveb s korekcí pro hluk z dopravy na drahách: 

LAeq,16h = 55 dB ve dne (6 – 22 hod) 
LAeq,8h = 50 dB v noci (22 – 6 hod) 

Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru 
staveb s korekcí pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu drah: 

LAeq,16h = 60 dB ve dne (6 – 22 hod) 
LAeq,8h = 55 dB v noci (22 – 6 hod) 

Stávající stav, fáze provozu - Hluk z provozu letecké dopravy  

Denní doba (06.00 – 22.00)  LAeqp,16 hod = 60 dB  
Noční doba  (22.00 – 06.00)  LAeqp,8 hod   = 50 dB 

Nejvýše přípustná hodnota hluku ve vnitřním chráněném prostoru staveb: 

Denní doba (06.00–22.00)    LAeqp,16 hod = 40 dB ± korekce dle tab. přílohy č.2 k NV č.148/2006 Sb. 
Noční doba  (22.00–06.00)    LAeqp,8 hod   = 30 dB ± korekce dle tab. přílohy č.2 k NV č.148/2006 Sb. 

Použitý software 

Výpočet akustické situace byl proveden v programu Cadna/A verze 3.7. 

Tento software je nejrozšířenějším výpočtovým programem v EU. V softwaru jsou 
implementovány všechny nejpoužívanější výpočtové metodiky a uživatel má možnost si vybrat pro své 
výpočty tu metodiku, která mu nejvíce vyhovuje. Výpočet byl proveden podle postupu „Metodického 
pokynu pro výpočet hladin akustického tlaku A z pozemní dopravy (VÚVA, Brno 1991)“ ve znění jeho 
novel (2004). 

Pro železniční hluk byla zvolena metodika Schall 03. 

Stacionární zdroje byly počítány dle ČSN ISO 9613. 

Letecký hluk byl vypočítán podle doporučené metodiky pro výpočet hluku z leteckého provozu 
ECAC.CAEC Doc 29. 

Program Cadna/A vyžaduje při vytváření výpočtového prostředí zadání vrstevnic s danou výškou, 
parametry komunikací: podélný sklon, korekci na vícenásobný odraz, intenzity – denní, noční a rozložení 
dopravy, výpočtová rychlost; budovy: výška a odrazivost – pohltivost fasády. 

Na základě terénního průzkumu bylo zjištěno, že zájmové území lze pro šíření hluku spíše 
charakterizovat jako terén pohltivý.  

Měření a ověření výpočtového modelu 

Ve vybraných místech širšího okolí letiště Benešov (Nesvačily, Tvoršovice, Semovice) proběhla 
synchronní čtyřiadvacetihodinová měření hluku z pozemní dopravy a také měření hluku z leteckého 
provozu. Účelem měření bylo kvantifikovat stávající akustickou situaci ovlivněnou provozem na 
veřejných komunikacích v okolí letiště a hluk z leteckého provozu. 

Měření in situ slouží nejen ke zjištění stávající akustické situace, ale také ke kalibraci  
a ověření správnosti výpočtového modelu. Kalibrace výpočtového modelu spočívá ve správném nastavení 
modelu tak, aby se výsledné hodnoty výpočtového modelu nelišily od hodnot zjištěných měřením o více 
než 2,0 dB. 
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Korekce obnovy vozového parku nebyla ve výpočtu výhledového stavu na základě použití 
principu předběžné opatrnosti uvažována, takže vygenerované výsledky výpočtu jsou na straně 
bezpečnosti výpočtu.  

D. I. 3. 1. Hluk ze stavební činnosti 

Metodický přístup k vyhodnocení 

Posouzení a vyhodnocení vlivu fáze výstavby záměru bylo provedeno z hlediska stavu akustické 
situace ve venkovním chráněném prostoru a ve venkovním chráněném prostoru staveb - u nejbližší 
obytné zástavby a ostatní chráněné zástavby.  

Na základě zkušeností a odborného odhadu může výstavba haly a úprava letištní plochy probíhat 
ve stejnou dobu. Z tohoto důvodu byly uvažovány při výpočtu 3 nejhorší fáze, které by mohly při 
výstavbě nastat: 

Fáze 1: Zemní práce na letištní ploše a zemní práce v místě výstavby odbavovací budovy 

Fáze 2: Výstavba odbavovací budovy a úprava letištní plochy 

Fáze 3: Stavební práce probíhající v souvislosti s odbavovací budovou a úpravou letištní plochy 

Posuzování vlivů výstavby v nejbližším okolí uvažovaného staveniště zahrnuje: 

• Výpočet předpokládaných vlivů činnosti stavebních strojů/mechanismů na stav akustické 
situace ve venkovním prostředí – Stacionární zdroje, 

• Výpočet vlivů obslužné dopravy stavby na stav akustické situace ve venkovním prostředí – 
Liniové zdroje. 

Pozn.: Vstupní údaje byly stanoveny na základě odborných odhadů. V dalším stupni projektové 
dokumentace je nutné vstupní údaje (fáze (etapy) výstavby, časový harmonogram výstavby, časové 
využití jednotlivých strojů během dne, použitá technologie, atd.) upřesnit projektantem, resp. 
dodavatelem stavby a provést zpřesňující akustické výpočty. 

Pracovní doba 

Při vyhodnocení byl uvažována 7mi denní pracovní týden s pracovní dobou od 7.00 do 21.00 
hodin, kdy budou prováděny všechny stavební práce: 

přípravné práce     07 – 21 hod 
zajištění stavební jámy    07 – 21 hod  
zemní práce - výkop stavební jámy  07 – 21 hod 
zemní práce – úpravy letištní plochy  07 – 21 hod 
základové konstrukce    07 – 21 hod 
nosné želbet. konstrukce   07 – 21 hod 
ostatní práce     07 – 21 hod 
vnitřní práce nevyvolávající hluk  06 – 22 hod (nehlučné práce uvnitř objektu) 

Poznámka: Ve fázi dokončovacích prací lze v odbavovací budově provádět vnitřní práce 
nevyvolávající hluk i v denní době od 6 do 7 hod, resp. od 21 do 22 hod, podmínkou je však již opláštěná 
budova ve které by práce probíhaly. 

Výpočtové body 
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Pro hodnocení hluku ze stacionárních i liniových zdrojů hluku z pozemní dopravy byly 
v matematickém 3D modelu zájmového území stanoveny výpočtové body ve vzdálenosti 2 m před 
fasádami objektů, které byly zvoleny i s ohledem na potenciální odvozovou trasu. Popis výpočtových 
bodů je uveden v následujících tabulkách (grafické znázornění je pak patrné z obrázku č. 8 a 9 Přílohy č. 
1 Akustická studie – Hluk ze stavební činnosti). 

Tab. č. 77 Charakteristika výpočtových bodů pro stacionární zdroje 

 Popis Výška bodu na terénem 
1 Nesvačily č. p. 134 3,0 m, 5,0 m 
2 Nesvačily, č. p. 132 3,0 m, 5,0 m 
3 Nesvačily, č. p. 127 3,0 m, 5,0 m 
4 Nesvačily, č. p. 220 – rozestavený RD 3,0 m, 5,0 m 
5 Nesvačily, č. p.120 3,0 m, 5,0 m 
6 Ul. K Letišti č. p. 331 3,0 m, 5,0 m 
7 Ul. K Letišti č. p. 331 3,0 m, 5,0 m 
8 Ul. Semovická č. p. 498 3,0 m, 5,0 m 
9 Ul. Semovická č. p. 773 – rozestavený RD 3,0 m, 5,0 m 
10 Nesvačily, č. p. 54 3,0 m, 5,0 m 

Tab. č. 78 Charakteristika výpočtových bodů pro liniové zdroje 

 Popis Výška bodu na terénem 
1 Ul. Nesvačily č. p. 134 3,0 m, 5,0 m 
2 Ul. Nesvačily, č. p. 132 3,0 m, 5,0 m 
3 Ul. Nesvačily, č. p. 127 3,0 m, 5,0 m 
4 Ul. Nesvačily, č. p. 220 – rozestavený RD 3,0 m, 5,0 m 
5 Ul. Nesvačily, č. p. 99 3,0 m, 5,0 m 

Vyhodnocení – hluk z liniových zdrojů 

Posuzovaná maximální intenzita nákladní dopravy pro den: 10 jízd za hodinu v obou směrech. 

Hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A pouze z liniových zdrojů se pohybují 
v rozmezí mezi LAeq,S = 51,0 dB až LAeq,S = 60,2 dB. Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin 
akustického tlaku A ze stavební činnosti liniových zdrojů se pohybují pod hygienickým limitem pro 
venkovní chráněný prostor staveb dle NV č. 148/2006 Sb.  

Tab. č. 79 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z liniových zdrojů pro maximální počty jízd NA 

stavby na daných komunikacích 

Výpočtový bod 
Výška bodu nad 

terénem 
LAeq,S    
dB 

Hygienický limit dle 
NV č. 148/2006 Sb. 

1 3,0 m 57,0 65 
1 5,0 m 56,5 65 
2 3,0 m 51,0 65 
2 5,0 m 52,1 65 
3 3,0 m 58,1 65 
3 5,0 m 58,1 65 
4 3,0 m 56,3 65 
4 5,0 m 56,5 65 
5 3,0 m 60,2 65 
5 5,0 m 59,5 65 
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Poznámka: Provoz liniových zdrojů hluku se předpokládá v denní době (od 7 do 21 hod).    
Navýšením stávajících intenzit dopravy na komunikaci I/3 (5641 nákladních vozidel/24 hodin, 13581 osobních 
vozidel/24 hodin) o 5 jízd NA stavby jedním směrem nedojde ke změně akustické situace v okolí komunikace I/3.  

� Protihluková opatření 

• V případě navýšení maximální hodinové intenzity nákladní dopravy je nutno provést nové 
výpočty. 

• V dalším stupni projektové dokumentace je nutné upřesnit počet nákladních automobilů pro 
jednotlivé fáze výstavby. 

Vyhodnocení – hluk ze stacionárních zdrojů 

� 1. fáze - Zemní práce na letištní ploše a zemní práce v místě výstavby odbavovací 
budovy 

Hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A pouze ze stacionárních zdrojů se pro den 
pohybují v rozmezí od LAeq,S = 42,8 dB až LAeq,S = 69,6 dB. Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin 
akustického tlaku A ze stavební činnosti stacionárních zdrojů jsou ve výpočtových bodech 2 až 10 nižší 
než hygienické limity pro venkovní chráněný prostor staveb dle NV č.148/2006 Sb.  

Ve výpočtovém bodě 1 (penzion „Club pilotů“) je vypočtená hodnota vyšší než hygienický limit 
dle NV č.148/2006 Sb. Jedná se o objekt nejblíže místu, kde bude probíhat výstavba odbavovací budovy. 
Objekt slouží jako přechodné ubytovací zařízení pro letiště. Hygienický limit v chráněném vnitřním 
prostoru stavby bude dodržen. 

Tab. č. 80 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stacionárních zdrojů pro 1. fázi výstavby 

Výpočtový 
bod 

Výška bodu 
nad terénem 

LAeq,S 
(dB) 

Hygienický limit dle 
NV č. 148/2006 Sb. 

1 3,0 m 69,5 (65)* 
1 5,0 m 69,6 (65)* 
2 3,0 m 49,1 65 
2 5,0 m 51,0 65 
3 3,0 m 45,7 65 
3 5,0 m 45,9 65 
4 3,0 m 44,3 65 
4 5,0 m 44,4 65 
5 3,0 m 43,5 65 
5 5,0 m 43,6 65 
6 3,0 m 45,8 65 
6 5,0 m 45,8 65 
7 3,0 m 45,8 65 
7 5,0 m 45,9 65 
8 3,0 m 43,7 65 
8 5,0 m 43,8 65 
9 3,0 m 42,8 65 
9 5,0 m 43,0 65 
10 3,0 m 46,0 65 
10 5,0 m 45,9 65 

*bod situován před objektem budovy – penzion Club pilotů  
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Protihluková opatření 

• Překročení hygienického limitu hluku ve výpočtovém bodě 1 je způsobeno uvažováním 
použití vrtné soupravy pro vrtání pilotů při výstavbě odbavovací haly. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o objekt (penzion), který je využíván ke krátkodobému ubytování a technologie stavby 
je v provozu pouze v denní době určitý počet hodin, lze tuto hodnotu 2 m před fasádou 
akceptovat. Ve vnitřním chráněném prostoru stavby bude hygienický limit hluku daný NV  
č. 148/2006 Sb. dodržen. 

• V dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněna použitá technologie stavby, včetně 
časového využití při stavbě. 

• Doporučujeme dodržet maximální počty strojů s uvedenými hodnotami akustických tlaků, 
resp. akustických výkonů. 

� 2. fáze - Výstavba odbavovací budovy a úprava letištní plochy 

Hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A pouze ze stacionárních zdrojů se pro den 
pohybují v rozmezí od LAeq,S = 47,5 dB až LAeq,S = 71,8 dB. Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin 
akustického tlaku A ze stavební činnosti stacionárních zdrojů jsou ve výpočtových bodech 2 až 10 nižší 
než hygienické limity pro venkovní chráněný prostor staveb dle NV č.148/2006 Sb.  

Ve výpočtovém bodě 1 (penzion „Club pilotů“) je vypočtená hodnota vyšší než hygienický limit 
hluku dle NV č.148/2006 Sb. Jedná se o objekt nejblíže místu, kde bude probíhat výstavba letištní 
budovy. Objekt slouží jako ubytovací zařízení pro letiště. Hygienický limit v chráněném vnitřním 
prostoru stavby bude dodržen. 

Poznámka: V této fázi je počítáno s největším nasazením stavební technologie. 

Tab. č. 81 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stacionárních zdrojů pro 2. fázi výstavby 

Výpočtový 
bod 

Výška 
bodu nad 
terénem 

LAeq,S 
(dB) 

Hygienický 
limit dle NV č. 
148/2006 Sb. 

1 3,0 m 71,7 (65)* 
1 5,0 m 71,8 (65)* 
2 3,0 m 53,6 65 
2 5,0 m 54,9 65 
3 3,0 m 49,2 65 
3 5,0 m 49,3 65 
4 3,0 m 48,0 65 
4 5,0 m 48,2 65 
5 3,0 m 49,7 65 
5 5,0 m 50,0 65 
6 3,0 m 49,3 65 
6 5,0 m 49,7 65 
7 3,0 m 49,3 65 
7 5,0 m 49,7 65 
8 3,0 m 47,5 65 
8 5,0 m 47,6 65 
9 3,0 m 47,6 65 
9 5,0 m 47,7 65 
10 3,0 m 50,4 65 
10 5,0 m 49,6 65 
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*bod situován před objektem budovy – penzion Club pilotů 

Protihluková opatření – stejná jako v případě 1. fáze výstavby 

� 3. fáze - Stavební práce probíhající v souvislosti s odbavovací budovou a úpravou 
letištní plochy 

Hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A pouze ze stacionárních zdrojů se pro den 
pohybují v rozmezí od LAeq,S = 42,0 dB až LAeq,S = 65,2 dB. Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin 
akustického tlaku A ze stavební činnosti stacionárních zdrojů jsou ve výpočtových bodech 2 až 10 nižší 
než hygienické limity pro venkovní chráněný prostor staveb dle NV č.148/2006 Sb.  

Ve výpočtovém bodě 1 (penzion „Club pilotů“) je vypočtená hodnota na hranici hygienického 
limitu hluku dle NV č.148/2006 Sb. Jedná se o objekt nejblíže místu, kde bude probíhat výstavba letištní 
budovy. Objekt slouží jako ubytovací zařízení pro letiště. Hygienický limit v chráněném vnitřním 
prostoru stavby bude dodržen. 

Tab. č. 82 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stacionárních zdrojů pro 3. fázi výstavby 

Výpočtový 
bod 

Výška 
bodu nad 
terénem 

LAeq,S 
(dB) 

Hygienický 
limit dle NV  
č. 148/2006 Sb. 

1 3,0 m 65,1 (65)* 
1 5,0 m 65,2 (65)* 
2 3,0 m 51,6 65 
2 5,0 m 52,1 65 
3 3,0 m 44,2 65 
3 5,0 m 44,4 65 
4 3,0 m 43,7 65 
4 5,0 m 43,8 65 
5 3,0 m 43,4 65 
5 5,0 m 44,4 65 
6 3,0 m 45,1 65 
6 5,0 m 45,1 65 
7 3,0 m 45,1 65 
7 5,0 m 45,1 65 
8 3,0 m 43,0 65 
8 5,0 m 43,1 65 
9 3,0 m 42,0 65 
9 5,0 m 42,7 65 
10 3,0 m 45,3 65 
10 5,0 m 44,1 65 

*bod situován před objektem budovy – penzion Club pilotů 

Protihluková opatření – stejná jako v případě 1. fáze výstavby 

D. I. 3. 2. Hluk z provozu záměru – doprava, stacionární zdroje 

Posuzované stavy 

• Stávající stav – 2008, obslužná doprava letiště Benešov 

• Stávající stav – 2008, ostatní doprava s obslužnou dopravou letiště Benešov 

• Stávající stav – 2008, železniční doprava 
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• Výhledový stav – 2015, celková obslužná doprava letiště Benešov 

• Výhledový stav – 2015, ostatní doprava s celkovou obslužnou dopravou letiště Benešov 

• Výhledový stav – 2015, železniční doprava 

• Výhledový stav – 2015, stacionární zdroje posuzovaného záměru 

Posuzované varianty 

• Varianta  stávajícího stavu provozu – 2008 

• Varianta 0 
Výhledový stav letiště Benešov v roce 2015 bez realizace záměru (s uvažovaným navýšením 
počtu letadel na 67 tis. pohybů za rok) 

• Varianta 1 
Výhledový stav letiště Benešov v roce 2015 s prodlouženou a zpevněnou RWY 06/24 
ve stávající ose (RWY 06R/24L) a navýšením počtu letadel na 67 tis. pohybů za rok. 

• Varianta 2 
Výhledový stav letiště Benešov v roce 2015 s prodlouženou a zpevněnou RWY 07R/25L 
v ose pootočené o 10º vpravo a navýšením počtu letadel na 67 tis. pohybů za rok. 

Provozní doba letiště se uvažuje v denní (6 – 22 hod) i noční (22 – 6 hod) době. 

Výpočtové body 

Pro vyhodnocení výsledků byly v zájmovém území zvoleny charakteristické výpočtové body. 
Umístění výpočtových bodů je patrné z následujícího obrázku. 

Obr. č. 45 Situace umístění výpočtových bodů 

 

Zdroj: EKOLA, 3D model CadnaA 
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Tab. č. 83 Seznam a umístění výpočtových bodů 

Výpočtový 
bod 

Popis 
Výška bodu 

nad 
terénem 

M1 Semovice č. p. 7 4,5 
M2 Tvoršovice č. p. 49 2,5 
M3 Nesvačily č. p. 122 5,3 
1 Nesvačily č. p. 134 3,0 m 
1 Nesvačily č. p. 134 5,0 m 
2 Nesvačily č. p. 132 3,0 m 
2 Nesvačily č. p. 132 5,0 m 
3 Nesvačily č. p. 127 3,0 m 
3 Nesvačily č. p. 127 5,0 m 
4 Nesvačily č. p. 220 – rozestavěný RD 3,0 m 
4 Nesvačily č. p. 220 – rozestavěný RD 5,0 m 
5 Nesvačily č. p. 220 – rozestavěný RD 3,0 m 
5 Nesvačily č. p. 220 – rozestavěný RD 5,0 m 
6 Nesvačily č. p. 76 3,0 m 
6 Nesvačily č. p. 76 5,0 m 
7 Nesvačily č. p. 90 3,0 m 
7 Nesvačily č. p. 90 5,0 m 
8 Ul. Karla Nového č. p. 506 3,0 m 
8 Ul. Karla Nového č. p. 506 5,0 m 
9 Ul. K Letišti č. p. 339 3,0 m 
9 Ul. K Letišti č. p. 339 5,0 m 
10 Ul. K Letišti č. p. 333 3,0 m 
10 Ul. K Letišti č. p. 333 5,0 m 
11 Ul. Sokolská č. p. 311 3,0 m 
11 Ul. Sokolská č. p. 311 5,0 m 
12 Ul. Dr. E. Beneše č. p. 239 3,0 m 
12 Ul. Dr. E. Beneše č. p. 239 5,0 m 
13 Ul. Semovická č. p. 498 3,0 m 
13 Ul. Semovická č. p. 498 5,0 m 
14 Ul. Semovická č. p. 773 – rozestavěný RD 3,0 m 
14 Ul. Semovická č. p. 773 – rozestavěný RD 5,0 m 
15 Jírovce č. p. 14 3,0 m 
15 Jírovce č. p. 14 5,0 m 
16 Jírovce č. p. 14 3,0 m 
16 Jírovce č. p. 14 5,0 m 
17 Jírovce č. p. 58 3,0 m 
17 Jírovce č. p. 58 5,0 m 
18 Jírovce č. p. 120 3,0 m 
18 Jírovce č. p. 120 5,0 m 
19 Jírovce č. p. 39 3,0 m 
19 Jírovce č. p. 39 5,0 m 
20 Tisem č. p. 65 3,0 m 
20 Tisem č. p. 65 5,0 m 
21 Tisem č. p. 63 3,0 m 
21 Tisem č. p. 63 5,0 m 
22 Tisem č. p. 83 3,0 m 
22 Tisem č. p. 83 5,0 m 
23 Tisem č. p. 57 3,0 m 
23 Tisem č. p. 57 5,0 m 
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Výpočtový 
bod 

Popis 
Výška bodu 

nad 
terénem 

24 Tvoršovice č. p. 7 3,0 m 
24 Tvoršovice č. p. 7 5,0 m 
25 Bezejovice č. p. 39 3,0 m 
25 Bezejovice č. p. 39 5,0 m 
26 Dlouhá Lhota č. p. 356/1 3,0 m 
26 Dlouhá Lhota č. p. 356/1 5,0 m 
27 Nesvačily č. p. 63 3,0 m 
27 Nesvačily č. p. 63 5,0 m 

Vyhodnocení 

� Doprava na pozemních komunikacích 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro všechny hodnocené stavy ve zvolených 
výpočtových bodech jsou uvedeny v následující tabulce. 

Grafické výstupy (hlukové mapy) jsou součástí Přílohy č. 1 Akustické studie. 

 



LETIŠTĚ BENEŠOV – ÚPRAVY LETIŠTNÍCH PLOCH A VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ BUDOVY 

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

 

EKOLA group, spol. s r. o.             159 

Tab. č. 84 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro jednotlivé hodnocené stavy 

Ekvivalentní hladiny akustických tlaků  
LAeq,T   (dB) 

Stávající stav – 2008 
pouze obslužná 
doprava letiště 

Stávající stav – 2008 
ostatní doprava  

s obslužnou 
dopravou letiště 

Stávající stav – 2008 
ostatní doprava 

Výhledový stav – 2015 
celková obslužná 
doprava letiště 

Výhledový stav – 
2015 

ostatní doprava 
s celkovou obslužnou 

dopravou letiště 

Výhledový stav – 2015 
ostatní doprava 

Výpočtový 
bod 

Výška 
bodu nad 
terénem 

Den Noc Den Noc Den Noc Den Noc Den Noc Den Noc 

M1 4,5 43,9 - 53,1 41,7 52,5 41,7 43,9 - 53,9 42,4 53,4 42,4 

M2 2,5 42,5 - 50,0 43,4 49,1 43,4 46,7 - 51,9 45,3 50,3 45,3 

M3 5,3 42,3 - 52,7 47,7 52,3 47,7 46,5 - 53,8 48,9 52,9 48,9 

1 3,0 m 45,7 - 48,6 38,4 45,5 38,4 47,6 - 50,0 39,5 46,3 39,5 

1 5,0 m 45,8 - 48,7 38,5 45,6 38,5 47,6 - 50,0 39,6 46,3 39,6 

2 3,0 m 41,5 - 45,2 35,7 42,8 35,7 43,4 - 46,3 36,3 43,2 36,3 

2 5,0 m 42,6 - 46,1 36,5 43,5 36,5 44,4 - 47,3 37,2 44,2 37,2 

3 3,0 m 50,5 - 51,8 40,7 45,9 40,7 52,4 - 53,5 42,2 47,0 42,2 

3 5,0 m 50,5 - 51,8 40,8 45,9 40,8 52,4 - 53,5 42,3 47,0 42,3 

4 3,0 m 48,8 - 51,6 43,6 48,4 43,6 50,8 - 53,1 44,8 49,2 44,8 

4 5,0 m 49,0 - 52,0 44,1 49,0 44,1 51,0 - 53,4 45,3 49,7 45,3 

5 3,0 m 44,4 - 53,0 47,6 52,4 47,6 47,6 - 54,1 48,7 53,0 48,7 

5 5,0 m 44,8 - 53,2 47,8 52,5 47,8 48,0 - 54,4 48,9 53,3 48,9 

6 3,0 m 53,4 - 60,3 54,6 59,3 54,6 54,6 - 61,2 55,6 60,1 55,6 

6 5,0 m 52,1 - 59,2 53,5 58,3 53,5 53,4 - 60,1 54,4 59,1 54,4 

7 3,0 m 52,4 - 62,1 55,1 61,6 55,1 53,6 - 62,9 55,9 62,4 55,9 

7 5,0 m 51,4 - 61,1 54,1 60,6 54,1 52,6 - 62,0 55,0 61,5 55,0 

8 3,0 m 29,7 - 56,2 49,6 56,2 49,6 30,7 - 52,6 44,6 52,6 44,6 

8 5,0 m 29,9 - 56,4 49,8 56,4 49,8 30,9 - 52,8 44,8 52,8 44,8 

9 3,0 m 52,5 - 57,8 47,5 56,3 47,5 52,6 - 57,8 46,5 56,3 46,5 

9 5,0 m 51,4 - 57,5 48,2 56,3 48,2 51,4 - 57,1 46,0 55,7 46,0 
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Ekvivalentní hladiny akustických tlaků  
LAeq,T   (dB) 

Stávající stav – 2008 
pouze obslužná 
doprava letiště 

Stávající stav – 2008 
ostatní doprava  

s obslužnou 
dopravou letiště 

Stávající stav – 2008 
ostatní doprava 

Výhledový stav – 2015 
celková obslužná 
doprava letiště 

Výhledový stav – 
2015 

ostatní doprava 
s celkovou obslužnou 

dopravou letiště 

Výhledový stav – 2015 
ostatní doprava 

Výpočtový 
bod 

Výška 
bodu nad 
terénem 

Den Noc Den Noc Den Noc Den Noc Den Noc Den Noc 

10 3,0 m 51,1 - 58,0 49,4 57,0 49,4 51,1 - 57,1 46,4 55,8 46,4 

10 5,0 m 50,4 - 58,2 50,1 57,4 50,1 50,4 - 56,9 46,5 55,8 46,5 

11 3,0 m 34,0 - 59,7 53,3 59,7 53,3 35,3 - 55,2 47,5 55,2 47,5 

11 5,0 m 34,6 - 60,3 53,8 60,3 53,8 35,8 - 55,7 48,0 55,7 48,0 

12 3,0 m 37,1 - 61,8 55,4 61,8 55,4 38,0 - 57,3 49,5 57,2 49,5 

12 5,0 m 37,7 - 62,4 56,0 62,4 56,0 38,7 - 57,8 50,1 57,7 50,1 

13 3,0 m 46,6 - 57,8 49,1 57,5 49,1 46,6 - 57,1 46,5 56,7 46,5 

13 5,0 m 46,6 - 58,1 49,6 57,8 49,6 46,6 - 57,2 46,8 56,8 46,8 

14 3,0 m 48,0 - 57,3 46,3 56,8 46,3 48,0 -- 57,9 46,5 57,4 46,5 

14 5,0 m 47,6 - 57,0 46,1 56,5 46,1 47,6 - 57,5 46,2 57,0 46,2 

15 3,0 m 47,3 - 58,2 48,8 57,8 48,8 47,4 - 58,2 48,1 57,8 48,1 

15 5,0 m 47,1 - 58,3 49,3 58,0 49,3 47,1 - 58,2 48,4 57,8 48,4 

16 3,0 m 38,8 - 62,4 55,3 62,4 55,3 38,8 - 61,1 53,5 61,1 53,5 

16 5,0 m 39,3 - 62,3 55,2 62,3 55,2 39,3 - 61,0 53,4 61,0 53,4 

17 3,0 m 37,6 - 54,0 47,0 53,9 47,0 37,6 - 52,6 45,0 52,5 45,0 

17 5,0 m 38,4 - 54,8 47,7 54,7 47,7 38,4 - 53,3 45,8 53,2 45,8 

18 3,0 m 48,7 - 65,8 58,8 65,7 58,8 48,8 - 64,0 56,4 63,9 56,4 

18 5,0 m 48,0 - 65,3 58,4 65,2 58,4 48,1 - 63,5 55,9 63,4 55,9 

19 3,0 m 13,7 - 60,7 53,6 60,7 53,6 15,2 - 59,3 51,8 59,3 51,8 

19 5,0 m 15,4 - 60,8 53,7 60,8 53,7 16,6 - 59,4 51,9 59,4 51,9 

20 3,0 m 38,4 - 57,0 49,7 56,9 49,7 42,6 - 56,0 48,1 55,8 48,1 

20 5,0 m 39,1 - 57,7 50,5 57,6 50,5 43,3 - 56,8 48,9 56,6 48,9 

21 3,0 m 37,6 - 56,2 49,0 56,1 49,0 41,8 - 55,3 47,4 55,1 47,4 
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Ekvivalentní hladiny akustických tlaků  
LAeq,T   (dB) 

Stávající stav – 2008 
pouze obslužná 
doprava letiště 

Stávající stav – 2008 
ostatní doprava  

s obslužnou 
dopravou letiště 

Stávající stav – 2008 
ostatní doprava 

Výhledový stav – 2015 
celková obslužná 
doprava letiště 

Výhledový stav – 
2015 

ostatní doprava 
s celkovou obslužnou 

dopravou letiště 

Výhledový stav – 2015 
ostatní doprava 

Výpočtový 
bod 

Výška 
bodu nad 
terénem 

Den Noc Den Noc Den Noc Den Noc Den Noc Den Noc 

21 5,0 m 38,6 - 57,1 49,9 57,0 49,9 42,7 - 56,2 48,4 56,0 48,4 

22 3,0 m 32,1 - 50,7 43,5 50,6 43,5 36,3 - 49,7 41,8 49,5 41,8 

22 5,0 m 33,0 - 51,6 44,4 51,5 44,4 37,2 - 50,7 42,8 50,5 42,8 

23 3,0 m 27,6 - 46,1 38,9 46,0 38,9 31,8 - 45,3 37,4 45,1 37,4 

23 5,0 m 28,3 - 46,8 39,6 46,7 39,6 32,5 - 46,6 38,7 46,4 38,7 

24 3,0 m 41,6 - 49,1 42,5 48,2 42,5 45,8 - 51,0 44,3 49,4 44,3 

24 5,0 m 41,7 - 49,3 42,6 48,5 42,6 45,9 - 51,1 44,5 49,5 44,5 

25 3,0 m 6,7 - 37,2 30,8 37,2 30,8 10,7 - 38,0 31,5 38,0 31,5 

25 5,0 m 6,9 - 37,5 31,0 37,5 31,0 10,8 - 38,2 31,7 38,2 31,7 

26 3,0 m 9,1 - 57,0 51,9 57,0 51,9 11,3 - 57,8 52,7 57,8 52,7 

26 5,0 m 8,9 - 56,7 51,6 56,7 51,6 11,2 - 57,5 52,4 57,5 52,4 

27 3,0 m 43,2 - 53,7 48,7 53,3 48,7 47,5 - 54,8 49,8 53,9 49,8 

27 5,0 m 43,3 - 53,7 48,8 53,3 48,8 47,5 - 54,9 49,9 54,0 49,9 

 

Poznámka: Provoz letiště je uvažován pouze v denní době.  V noční době (22:00 – 06:00)  je uvažováno ročně se 100 pohyby OA, což představuje cca 0,36 pohybu 

v noční době. Při této intenzitě dopravy, nemůže dojít k ovlivnění akustické situace v noční době (22:00 – 06:00). 
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Obr. č. 46 Zobrazení jednotlivých stavů v reprezentativních výpočtových bodech v jednotlivých obcích a městech - denní doba 

Porovnání jednotlivých variant v reprezentativních výpo čtových bodech
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Stávající stav (rok 2008) - obslužná doprava letiště Benešov 

Vypočtené hodnoty se pro daný stav pohybují v denní době do 53,4 dB. 

Z vypočtených hodnot je patrné, že ve stávajícím stavu jsou ve všech výpočtových bodech 
vypočtené hodnoty nižší než hygienický limit (55 dB) pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích 
pro denní dobu. 

Stávající stav (rok 2008) – ostatní doprava s obslužnou dopravou letiště Benešov 

Vypočtené hodnoty se pro daný stav pohybují od 37,2 dB do 65,8 dB v denní době a od 30,8 dB 
do 58,8 dB v noční době. 

Z vypočtených hodnot je patrné, že ve stávajícím stavu jsou ve všech výpočtových bodech 
vypočtené hodnoty nižší než hygienický limit (70/60 dB) pro starou hlukovou zátěž z dopravy na 
pozemních komunikacích pro denní i noční dobu.  

Stávající stav (rok 2008) – ostatní doprava bez obslužné dopravy letiště Benešov 

Vypočtené hodnoty se pro daný stav pohybují od 37,2 dB do 65,7 dB v denní době a od 30,8 dB 
do 58,8 dB v noční době. 

Z vypočtených hodnot je patrné, že ve stávajícím stavu jsou ve všech výpočtových bodech 
vypočtené hodnoty nižší než hygienický limit (70/60 dB) pro starou hlukovou zátěž z dopravy na 
pozemních komunikacích pro denní i noční dobu. 

Vliv obslužné dopravy stávajícího provozu letiště Benešov na celkovou akustickou situaci 
v území je v denní době zanedbatelný. V noční době neprobíhá na letišti Benešov provoz, a proto není 
obslužná doprava uvažována. 

Výhledový stav (2015) - celková obslužná doprava letiště Benešov 

Vypočtené hodnoty se pro daný stav pohybují do 54,6 dB v denní době. 

Z vypočtených hodnot je patrné, že ve výhledovém stavu jsou ve všech výpočtových bodech 
vypočtené hodnoty nižší než hygienický limit (55 dB) pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích 
pro denní dobu. Ve výpočtovém bodě 6 (Nesvačily č. p. 76) se vypočítaná hodnota LAeq,16h pohybuje na 
hranici hygienického limitu. 

Výhledový stav (2015) - ostatní doprava bez celkové obslužné dopravy letiště Benešov 

Vypočtené hodnoty se pro daný stav pohybují od 38,0 dB do 63,9 dB v denní době a od 31,5 dB 
do 56,4 dB v noční době. 

Z vypočtených hodnot je patrné, že ve výhledovém stavu jsou ve všech výpočtových bodech 
vypočtené hodnoty nižší než hygienické limity (70/60 dB) pro starou hlukovou zátěž z dopravy na 
pozemních komunikacích pro denní i noční dobu. 

Výhledový stav (2015) - ostatní doprava s celkovou obslužnou dopravou letiště Benešov 

Vypočtené hodnoty se pro daný stav pohybují od 38,0 dB do 64,0 dB v denní době a od 31,5 dB 
do 56,4 dB v noční době. 

Z vypočtených hodnot je patrné, že ve výhledovém stavu jsou ve všech výpočtových bodech 
vypočtené hodnoty nižší než hygienické limity (70/60 dB) pro starou hlukovou zátěž z dopravy na 
pozemních komunikacích pro denní i noční dobu. 



LETIŠTĚ BENEŠOV – ÚPRAVY LETIŠTNÍCH PLOCH A VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ BUDOVY 

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

 

EKOLA group, spol. s r. o.  164 

Vliv navýšení obslužné dopravy letiště vlivem realizace záměru na celkovou akustickou situaci se 
projeví v desetinách dB a je neprokazatelný s ohledem na nejistoty výpočtu a měření. 

Porovnání stavů 

Porovnání: Stávající stav (2008) - obslužná doprava letiště Benešov x Výhledový stav (2015) - 
celková obslužná doprava letiště Benešov 

Z vypočtených hodnot je patrné, že dojde k nepatrnému nárůstu ekvivalentních hladin 
akustického tlaku A ve většině výpočtových bodů. Tento nárůst je způsoben zvýšením intenzit dopravy ve 
výhledovém stavu. I po tomto mírném nárůstu intenzit obslužné dopravy letiště Benešov jsou ve 
výpočtových bodech v okolí komunikace II/114 a I/3 vypočtené hodnoty nižší než hygienický limit (55 
dB) pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích pro denní dobu. 

Porovnání: Stávající stav (2008) - ostatní doprava bez obslužné dopravy letiště Benešov  
x Výhledový stav (2015) - ostatní doprava bez obslužné dopravy letiště Benešov 

Pokles hodnot (o 0,2 dB až 4,7 dB v denní, resp. o 0,7 dB až 5,9 dB v noční době) ve 
výpočtových bodech 8 až 13 a 15 až 23 ve výhledovém stavu oproti stávajícímu stavu je způsoben tím, že 
ve výpočtu je zahrnuto dokončení a zprovoznění dálnice D3 a Václavické spojky, které částečně odvedou 
silniční dopravu z komunikace I/3 a II/114. V ostatních bodech naopak dojde k mírnému nárůstu (o 0,4 
dB až 1,2 dB v denní, resp. o 0,1 dB až 1,9 dB v noční době) ekvivalentních hladin akustického tlaku  
A z dopravy, což je způsobeno mírným navýšením intenzit dopravy na řešených komunikacích oproti 
stávajícímu stavu.  

Poznámka: Obdobné hodnocení platí i pro stav pro rok 2008 a 2015, kdy je hodnocena ostatní 
doprava, včetně celkové obslužné dopravy letiště Benešov. 

Porovnání:  Výhledový stav (2015) - celková obslužná doprava letiště Benešov x Výhledový stav 
(2015) - ostatní doprava bez obslužné dopravy letiště Benešov 

Z porovnání vypočtených hodnot obou stavů vyplývá, že srovnatelným zdrojem hluku s ostatní 
dopravou ve výpočtových bodech 1 až 4 je celková obslužná doprava letiště Benešov, v ostatních 
výpočtových bodech je pak dominantním zdrojem hluku ostatní automobilová doprava. 

Poznámka: Výpočtové body 1 až 4 jsou situovány v poměrně velké blízkosti komunikací, které 
jsou využívány převážně obslužnou dopravou letiště Benešov v porovnání s ostatní dopravou.  

� Železniční doprava 

Hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A pro všechny stavy ve zvolených výpočtových 
bodech jsou uvedeny v následující tabulce.  

Vypočtené hodnoty byly využity pro účely hodnocení zdravotních rizik.  
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Tab. č. 85 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro jednotlivé varianty 

Ekvivalentní hladiny akustických tlaků 
LAeq,T   (dB) 

Stávající stav (2008) 
pouze železnice 

Výhledový stav 
(2015) 

pouze železnice 

Výpočtový 
bod 

Výška 
bodu nad 
terénem 

Den Noc Den Noc 

M1 4,5 26,8 0 31,9 29,9 

M2 2,5 21,6 0 26,8 24,8 

M3 5,3 26,1 0 31,3 29,4 

1 3,0 m 31,4 0 36,6 34,7 

1 5,0 m 32,5 0 37,7 35,8 

2 3,0 m 32,1 0 37,3 35,4 

2 5,0 m 32,1 0 37,3 35,4 

3 3,0 m 29,2 0 34,4 32,5 

3 5,0 m 29,2 0 34,4 32,5 

4 3,0 m 29,3 0 34,5 32,6 

4 5,0 m 29,3 0 34,5 32,6 

5 3,0 m 29,0 0 34,2 32,3 

5 5,0 m 29,0 0 34,2 32,3 

6 3,0 m 31,1 0 36,3 34,4 

6 5,0 m 32,2 0 37,4 35,5 

7 3,0 m 31,6 0 36,8 34,9 

7 5,0 m 32,2 0 37,4 35,5 

8 3,0 m 53,1 0 58,3 56,4 

8 5,0 m 53,4 0 58,6 56,7 

9 3,0 m 45,3 0 50,5 48,6 

9 5,0 m 48,1 0 53,3 51,4 

10 3,0 m 47,0 0 52,2 50,3 

10 5,0 m 48,8 0 54,0 52,1 

11 3,0 m 59,5 0 64,7 62,8 

11 5,0 m 60,3 0 65,5 63,6 

12 3,0 m 62,4 0 67,6 65,7 

12 5,0 m 63,5 0 68,8 66,9 

13 3,0 m 47,1 0 52,3 50,4 

13 5,0 m 48,3 0 53,5 51,6 

14 3,0 m 41,5 0 46,7 44,8 

14 5,0 m 42,2 0 47,4 45,5 

15 3,0 m 34,0 0 39,2 37,2 

15 5,0 m 34,1 0 39,3 37,2 

16 3,0 m 32,5 0 37,7 35,6 

16 5,0 m 33,1 0 38,2 36,1 

17 3,0 m 36,6 0 41,8 39,9 

17 5,0 m 37,4 0 42,6 40,7 

18 3,0 m 47,5 0 52,7 50,8 

18 5,0 m 47,7 0 52,9 51,0 

19 3,0 m 28,4 0 33,4 31,0 
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Ekvivalentní hladiny akustických tlaků 
LAeq,T   (dB) 

Stávající stav (2008) 
pouze železnice 

Výhledový stav 
(2015) 

pouze železnice 

Výpočtový 
bod 

Výška 
bodu nad 
terénem 

Den Noc Den Noc 

19 5,0 m 29,4 0 34,5 32,2 

20 3,0 m 10,2 0 15,4 13,4 

20 5,0 m 10,2 0 15,4 13,4 

21 3,0 m 9,2 0 14,4 12,3 

21 5,0 m 9,2 0 14,4 12,3 

22 3,0 m 8,0 0 13,1 11,0 

22 5,0 m 8,0 0 13,1 11,0 

23 3,0 m 8,1 0 13,3 11,2 

23 5,0 m 8,2 0 13,3 11,2 

24 3,0 m 8,7 0 13,7 11,0 

24 5,0 m 10,7 0 15,7 13,2 

25 3,0 m 12,8 0 18,0 16,1 

25 5,0 m 12,9 0 18,1 16,2 

26 3,0 m 7,6 0 12,8 10,8 

26 5,0 m 7,6 0 12,8 10,8 

27 3,0 m 18,4 0 23,6 21,7 

27 5,0 m 20,5 0 25,7 23,8 

Vyhodnocení hluku z železniční dopravy je provedeno v rámci kumulativního vyhodnocení hluku 
z leteckého provozu, silniční a železniční dopravy v následujícím textu dokumentace EIA. 

� Stacionární zdroje 

V době zpracování předložené dokumentace nebyly známy dostatečné informace o jednotlivých 
technologiích záměru (např. vzduchotechnické jednotky, tepelná čerpadla, jednotky chlazení, atd.), 
nebylo proto možné provést výpočet hluku z provozu technologií v nejbližších chráněných venkovních 
prostorech staveb.  

Podrobněji bude provoz technologií zpracován v dalším stupni projektové dokumentace. 
V případě zjištění překročení hluku z provozu technologických jednotek v nejbližších chráněných 
venkovních prostorech staveb, chráněných venkovních prostorech nebo v chráněných vnitřních 
prostorech staveb, bude tato situace řešena návrhem protihlukových opatření u jednotlivých zdrojů. Tyto 
zdroje ovlivní pouze nejbližší okolí letiště Benešov. 

D. I. 3. 3. Hluk z leteckého provozu a synergické vlivy 

Posuzované varianty 

Rok 2008 

• Varianta PAS   Počáteční akustické situace - stávající stav provozu k roku 2008  

Rok 2015 

• Varianta 0 (Varianta 06/24)  Výhledový stav provozu k roku 2015 při zachování 
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stávajícího travnatého dráhového systému (tzv. varianta 
neprovedení záměru).  

• Varianta 1 (Varianta 06R/24L)  Výhledový stav provozu k roku 2015 při vybudování 
paralelní zpevněné (betonové) RWY s prodlouženou 
délkou na 1150 m.  

• Varianta 2 (Varianta 07R/25L ) Výhledový stav provozu k roku 2015 při vybudování 
paralelní zpevněné (betonové) RWY s prodlouženou 
délkou na 1150 m  natočené o 10°.  

Metodika výpočtu 

Výpočet hlukové zátěže z leteckého provozu v dotčeném území letiště Benešov bylo zpracované 
výpočtovou metodikou uvedenou v ECAC.CAEC Doc 29 (ECAC.CEAC Doc. 29 Report on Standard 
Method of Computing Noise Contours around Civil Airports, 1997).  

Způsob predikce uvedený ve výše uváděném dokumentu je doporučený i pro výpočet hlukové 
zátěže v okolí civilních letišť. Tato metodika je doporučena v EU i pro tvorbu strategických hlukových 
map.  

Predikce byla provedena pomocí programu Cadna A verze 3.7 s databází letadel AzB99, která je 
také doporučena v EU pro hlukové mapování v okolí letišť. 

Vzhledem k tomu, že skladba letadel na letišti Benešov je specifická, kde převládají letouny typu  
ULL s tlumiči hluku a dále malé typy letadel se vzletovou hmotností do 1,5 t, byla databáze letadel 
doplněna o charakteristické zástupce jednotlivých skupin letadel s největším zastoupením pohybů na 
letišti Benešov. Tato data byla získána měřením konkrétních letadel a správná funkčnost vytvořeného 
modelu byla kontrolována z hlediska souladu vypočtené hodnoty s naměřenými hodnotami. 

Výpočtový 3D model okolí letiště byl vytvořen pomocí vrstevnic včetně zadání objektů 
jednotlivých sídel v terénu. Model terénu byl z důvodu zjištění kumulace jednotlivých zdrojů hluku 
v území totožný s modelem pro výpočet hluku z pozemní dopravy. Do výpočtu byly zahrnuty nejčastěji 
využívané dráhy letu (3D průmět) i s uvažování průměrného rozptylu trajektorií letu jednotlivých letounů.   

Pro odvození izofon ekvivalentních hladin akustického tlaku se vychází z podmínek  
v charakteristickém letovém dni, v němž se uskuteční průměrný počet N vzletů nebo přistání letadel za 
den (24 hodin).  

Vychází se z charakteristické skladby typů letadel, udávané průměrnými počty pohybů 
(vzlet/přistání) letadel různých typů nebo kategorií během charakteristického letového dne.  

Vyhodnocení synergického působení jednotlivých zdrojů hluku 

V území dochází ke kumulativním vlivům hluku z leteckého provozu spolu s ostatními zdroji 
hluku v území, tj. hluku ze železniční dopravy a silniční dopravy na nejbližších komunikací, na kterých 
bude mimo ostatní dopravy provozována také obslužná doprava letiště Benešov.  

Proto bylo vyhodnocení počtu osob provedeno na základě celkového zatížení osob hlukem 
v území. Protože však každý ze zdrojů hluku (letecký, železniční a silniční) má specifické účinky na 
lidský organismus, nelze je jednoduše energeticky pouze sečíst. Proto bylo celkové kumulativní působení 
všech tří zdrojů hluku v území provedeno pomocí programu CADNA A, který umožňuje ve smyslu 
autorizačního návodu AN15/04 (viz Příloha č. 1 Akustická studie – hluk z leteckého provozu) provést 
přepočet leteckého a železničního hluku na ekvivalentní hluk silniční a následně toto hlukové zatížení 
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území energeticky sečíst.  Tím bylo možné získat celkovou ekvivalentní expozici území kumulativním 
hlukem ze všech tří zdrojů hluku. Vzhledem k rozsáhlosti území byly pro kvantifikaci kumulativních 
účinků hluku vytipovány obce v okolí letiště, kde by potencionálně mohlo docházet k relevantním 
účinkům leteckého hluku a současně i k relevantním účinkům hluku ze silniční a železniční dopravy. 
Především byla pozornost zaměřena na  komunikace procházející obcemi, kde je také předpokládán  
i provoz obslužné dopravy z letiště Benešov.   

Vyhodnocení hluku z leteckého provozu  

Grafické výstupy jsou součástí Přílohy č. 1 – Akustická studie (hluk z leteckého provozu). 

Stávající stav 2008 

Hlukovou zátěž okolí, vyjádřenou ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq D, tvoří převážně 
lety vrtulových letadel všeobecného letectví. K celkové hodnotě LAeq D přispívají minimálním podílem 
lety ultralehkých letadel s protihlukovým vybavením. Do výpočtu byly započítány jak odlety a přílety 
v přímém směru, tak především pohyby letadel na výcvikových okruzích.  

Území v blízkém okolí letiště Benešov, vystavené bezprostředně hluku z leteckého provozu, je 
svým rozsahem relativně velmi malé. To vyplývá z toho, že v ekvivalentní hladině akustického tlaku  
LAeq D se promítá akustická energie poměrně malého počtu, především velmi krátkých, hlukově méně 
intenzivních hlukových událostí, což je dáno skladbou letounů na letišti. Hluková zátěž o hladinách 
vyšších, než je nejvýše přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (LAeq D = 60 dB), nezasahuje do 
obytného území blízkých obcí, a to s dostatečnou rezervou. 

V širším okolí LKBE, kde jsou vedeny předepsané letištní okruhy, se ekvivalentní hladina 
akustického tlaku LAeq D pohybuje v rozsahu 40 - 50 dB pro charakteristický letový den, a to i při 
uvažování rozptylu letových tratí cca do 1 km.   

Potvrzením stavu akustické situace v okolí letiště bylo i provedené měření hluku, kdy převážná 
část letounů v době měření využívala právě letový okruh buď celý nebo alespoň částečně. Lze tedy 
předpokládat, že skutečný stav bude tedy ještě nižší než bylo  naměřeno.   

Výhledový stav 2015 

� Varianta 0 (Varianta 06/24) 

Výhledový stav provozu k roku 2015 při zachování stávajícího travnatého dráhového systému 
(tzv. varianta neprovedení záměru). 

V této variantě je pro porovnání uvažováno i s hypotetickým minimálním provozem po západu 
slunce, resp. po 22 hodině – tedy s nočním provozem.  

Hluk v blízkém okolí LKBE se ve výhledovém stavu v důsledku předpokládaného navýšení 
leteckého provozu zvýší v celém dotčeném území převážně do 2 dB, lokálně může dojít k nárůstu 
maximálně do 3 dB oproti dnešnímu stavu. I v této variantě výhledového leteckého provozu však nejvýše 
přípustná hladina akustického tlaku LAeq D = 60 dB nezasahuje do obytného území blízkých obcí, a to 
s dostačující rezervou. Je nutné konstatovat, že předpokládaný výhledový provoz je spíše maximalistický 
a tedy lze předpokládat, že závěry studie budou na straně bezpečnosti.      

Vzhledem k tomu, že i v této variantě byl uvažován a prověřen možný noční provoz, lze 
konstatovat, že limitní noční izofona LAeq, N = 50 dB se pohybuje pouze v okolí letištní plochy a tedy 
v žádném případě nezasáhne do žádné obytné zástavby. V nočním provozu je uvažováno spíše pouze 
s ojedinělými – náhodnými přílety na letiště mezi 22 – 24 hodinou.    



LETIŠTĚ BENEŠOV – ÚPRAVY LETIŠTNÍCH PLOCH A VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ BUDOVY 

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

 

EKOLA group, spol. s r. o.  169 

 V širším okolí LKBE,  v místech, kde jsou vedeny letištní okruhy, lze očekávat nárůst LAeq D cca 
do 2,5 dB a hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se budou pohybovat v blízkosti okruhu 
mezi 42 - 52 dB. 

� Varianta 1 (Varianta 06R/24L) 

Výhledový stav provozu k roku 2015 pro nový dráhový systém, tj. pro vybudování paralelní 
zpevněné (betonové) RWY s prodlouženou délkou na 1150 m. 

V této variantě je již uvažováno i s možným provozem obchodních proudových letounů (tzv.“biz 
jet“) např. typu Cessna Citation, apod. a větších vrtulových letounů typu Saab 340, Beechcraft B2, apod.  

Hluk v blízkém okolí LKBE se ve výhledovém stavu v důsledku předpokládaného zvýšení 
leteckého provozu včetně malých proudových letadel, zvýší v celém dotčeném území (především v ose 
RWY) celkově oproti variantě bez zpevněné dráhy maximálně do 2 dB. Ani v této variantě výhledového 
leteckého provozu však nejvýše přípustná hladina akustického tlaku LAeq D = 60 dB nezasahuje do 
obytného území blízkých obcí, a to s dostačující rezervou.  

Vzhledem k tomu, že v této variantě byl uvažován a prověřen možný noční provoz, lze 
konstatovat, že limitní noční izofona LAeq, N = 50 dB se pohybuje pouze v okolí  letištní plochy a tedy 
v žádném případě nezasáhne do žádné obytné zástavby. I v této variantě se v nočním provozu uvažuje  
spíše pouze s ojedinělými přílety, resp. odlety z letiště.    

 V širším okolí LKBE může na  přímých odletových trajektoriích ve větší vzdálenosti od letiště 
dojít k nárůstu cca o 2 - 3 dB oproti variantě bez zpevněné dráhy. V místech, kde jsou vedeny letištní 
okruhy, lze očekávat minimální změny LAeq D oproti variantě nezpevněné RWY 06/24 a hodnoty 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se budou pohybovat vzhledem k nenavýšení okruhového létání 
v blízkosti okruhu mezi 42 - 52 dB.  

� Varianta 2 (Varianta 07R/25L)  

Výhledový stav provozu k roku 2015 pro nový dráhový systém, tj. pro vybudování paralelní 
zpevněné (betonové) RWY s prodlouženou délkou na 1150 m a s natočením o 10° vpravo. 

U této varianty dochází vzhledem k uvažovanému stejnému leteckému provozu jako ve  
Variantě 1 ke stejným změnám hluku v území, pouze díky natočení dráhy se tyto změny projeví v jiné 
části území.  

Ani v této variantě výhledového leteckého provozu však nejvýše přípustná hladina akustického 
tlaku  LAeq D = 60 dB nezasahuje do obytného území blízkých obcí, a to s dostačující rezervou.  

Vzhledem k tomu, že i v této variantě byl uvažován a prověřen možný noční provoz, lze 
konstatovat, že limitní noční izofona LAeq, N =50 dB se pohybuje pouze v okolí  letištní plochy a tedy 
v žádném případě nezasáhne do žádné obytné zástavby. I v této variantě se v nočním provozu uvažuje  
spíše pouze s ojedinělými přílety, resp. odlety z letiště.    

V širším okolí LKBE, v místech, kde jsou vedeny letištní okruhy, lze očekávat změnu LAeq D cca 
kolem 2 dB oproti variantě 06R/24L, a to především díky nutným úpravám okruhových trajektorií  
a hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se budou pohybovat v blízkosti okruhu mezi 41 - 48 
dB. Lze však očekávat, i když v podlimitních hladinách akustického tlaku, že dojde ke zhoršení akustické 
situace v okolí obce Tisem. 

Synergické vyhodnocení hluku ze silniční, železniční dopravy a leteckého provozu 

Vzhledem k tomu, že uvedené výhledové varianty jsou z hlediska plošného zatížení území velmi 
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podobné, a tedy jejich porovnání na základě zasažení území by bylo velmi problematické, byl pro 
porovnání zvolen parametr - počet zatížených osob.  

Protože v území bude působit nejen hluk z leteckého provozu, ale také hluk ze silničního  
a železničního provozu, bylo pro toto vyhodnocení, které je jedním ze základních podkladů pro výběr 
vhodné varianty, zvoleno kumulativní vyhodnocení variant. Toto posouzení bylo provedeno na základě 
vyhodnocení kumulativních účinků hluku v území  a počtu zatížených osob celkovým hlukem v území. 
Pro toto posouzení byl zvolen parametr celodenní hlukové expozice  -  Ldn v dB. 

Pro posouzení variant byly vytypovány obce v okolí LKBE, na které může relevantně působit 
nejen letecký hluku, ale i ostatní zdroje hluku v území, a to i s ohledem na možné dopravní změny 
v území v souvislosti s otevřením dálnice D3. Samotný dopad hluku z dálnice D3 do území musí být 
eliminován již při vlastní projektové přípravě a stavbě vhodnými akustickými opatřeními a tedy 
kumulativní vlivy leteckého hluku a silničního hluku z této výhledové komunikace již nejsou v této 
vzdálenosti od letiště relevantní, protože letecký hluk již v dané oblasti je s dostatečnou rezervou 
maskován hlukem prostředí – pozadí. Proto byly vzaty v úvahu pouze obce, kde lze předpokládat 
významnější vlivy způsobené jak výhledovým provozem letiště, tak i výhledovým provozem D3, resp. na 
navazující komunikační síť. Jedná se např. o obec Tisem, kde lze předpokládat změny dopravy související 
s novým dopravním řešením v území po zprovoznění dálnice D3 a také možný vliv nových letových 
okruhů v souvislosti s plánovaným natočením dráhy o 10o (RWY 07R/25L).  

Tab. č. 86 Počty exponovaných osob hlukem v 5 dB pásmech v obcích východně od LKBE  

Bystřice u Benešova Jírovice + Semovice Líšno + Mokrá Lhota 
Ldn 

2008 2015 2008 2015 2008 2015 

dB 
RWY 
06/24 

RWY 
06/24 

RWY 
06R/24L 

RWY 
07R/25L 

RWY 
06/24 

RWY 
06/24 

RWY 
06R/24L 

RWY 
07R/25L 

RWY 
06/24 

RWY 
06/24 

RWY 
06R/24L 

RWY 
07R/25L 

40-45 809 115 115 111 11 1 1 2 178 270 267 178 

45-50 1 466 585 585 587 92 57 57 89 32 161 166 198 

50-55 1 209 1 814 1 794 1 796 40 97 95 64 0 25 27 63 

55-60 367 1 282 1 300 1 297 25 14 16 14 0 0 0 22 

60-65 105 239 241 244 7 6 6 6 0 0 0 0 

65-70 3 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma 3 959 4 118 4 118 4 118 175 175 175 175 210 456 460 461 

Tab. č. 87 Počty exponovaných osob hlukem v 5 dB pásmech v obcích západně  od LKBE 

Nesvačily u Bystřice  Tisem Tvoršovice 
Ldn 

2008 2015 2008 2015 2008 2015 

dB 
RWY 
06/24 

RWY 
06/24 

RWY 
06R/24L 

RWY 
07R/25L 

RWY 
06/24 

RWY 
06/24 

RWY 
06R/24L 

RWY 
07R/25L 

RWY 
06/24 

RWY 
06/24 

RWY 
06R/24L 

RWY 
07R/25L 

40-45 47 7 6 7 139 135 141 68 29 1 0 0 

45-50 106 93 78 142 46 60 62 127 20 42 43 39 

50-55 121 111 109 128 16 16 16 16 1 7 7 11 

55-60 55 118 131 52 2 2 2 2 0 0 0 0 

60-65 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma 330 330 330 330 203 213 221 213 50 50 50 50 

Údaje o počtech osob v jednotlivých obcích, resp. skupin obcí byly získány dotazem přímo na 
Obecních úřadech jednotlivých obcí (stav k roku 2007).  
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Navržená opatření na LKBE  - provozní omezení  

Dle předpokládaného vývoje leteckého provozu bude žádoucí postupně upravovat podmínky 
provozu na LKBE tak, aby se hluková zátěž okolí nezvyšovala nad únosnou mez. V současné době nelze 
tato opatření jednoznačně definovat, půjde však v prvé řadě o  

• důrazné omezování nočních letů (počtu vzletů a vyloučení extrémně hlučných typů) 

• kontrolu dodržování předepsaných optimálních trajektorií letu a letových postupů  

Doporučuje se vyhlásit zákaz všech vzletů v době mezi 22:00 až 06:00 hodinou a připustit 
přistání v době mezi 22:00 až 06:00 hodinou pouze v nutných případech (opožděný přílet, přistání letadel 
z meteorologických, technických nebo bezpečnostních důvodů). Zákaz se netýká záchranných a pátracích 
letů. 

Při dalším navyšování provozu výcvikového létání se může ukázat jako vhodné omezení počtu 
těchto letů i ve večerní době (19:00 – 22:00 hodin) a ve dnech pracovního klidu. V případě většího podílu 
letadel v kategorii nad 3,5 t v provozu LKBE než se uvádí v zadání, bude vhodné zvážit mezní podmínky 
podle aktuální situace. Dále se doporučuje sledovat reakce okolí na případné lety především proudových 
letounů kategorie D2 („biz-jet“), případně vrtulových kategorie C2 a podle situace jejich počet v krajním 
případě redukovat. 

Stávající omezení počtu vzletů vrtulových letounů na 80 DEP za den (AIP 4 – LKBE – 1, čl, 
13.9.1) již při současné charakteristické skladbě typů letadel nemá legislativní opodstatnění. Kritickou 
fází jsou přílety vrtulových letadel všeobecného letectví na RWY 27. Zde se doporučuje jejich počet 
omezit na asi 100 až 120 za den pro zachování dostatečné bezpečnostní rezervy pro překročení limitu 
hluku. Rovněž se doporučuje co možná nejvíce omezit přílety na RWY 09 ve večerní době po 18:00 
hodině a ve dnech pracovního klidu. 

Do výhledu postupně omezovat pohyby hlučnějších typů letadel, např. L 2000 Morava, Z 226B, 
apod. 

Shrnutí 

Hluk ze stavební činnosti 

Liniová doprava byla stanovena na základě zkušeností při zpracovávání obdobných akcí  
a odborného odhadu. Při dodržení maximální intenzity 10 NA/hod oběma směry nedojde k překročení 
hygienických limitů hluku podél řešených komunikací. 

Při dodržení vstupních parametrů pro stavební technologii lze předpokládat splnění hygienických 
limitů ze stavební činnosti dle NV č. 148/2006 Sb. Pouze ve výpočtovém bodě 1 se vypočtené hodnoty 
pohybují nad hygienickým limitem.  

Vzhledem k tomu, že výpočtový bod je situován před objektem, který se většinou využívá pouze 
ke krátkodobému ubytování hostů letiště a je situován v těsné blízkosti letiště a vzhledem k tomu, že 
stavební úpravy budou probíhat pouze v denní době, lze toto překročení před tímto objektem akceptovat. 
Hygienický limit hluku dle NV č. 148/2006 Sb. pro vnitřní chráněný prostor stavby u tohoto objektu bude 
dodržen. 

V dalším stupni projektové dokumentace je třeba upřesnit postup stavebních prací a typy 
použitých zařízení s ohledem na výstavbu jednotlivých objektů na letišti Benešov. 

Přesnost vypočtených hodnot akustického zatížení okolní zástavby odpovídá poskytnutým 
vstupním údajům. Po zpracování podrobného POV je nutné navržená protihluková opatření optimalizovat 
vzhledem k upřesněným vstupním podkladům. 
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Provoz – doprava, stacionární zdroje 

Z výsledků akustické studie vyplývá, že dominantním zdrojem hluku ve stávajícím i výhledovém 
stavu je na většině řešených komunikací ostatní automobilová doprava bez obslužné dopravy letiště 
Benešov. Obslužná doprava letiště je výrazná pouze na komunikacích v nejbližším okolí letiště 
(komunikace č. 6, 15, 16, viz obr. č. 17 dokumentace EIA ). 

Ve všech výpočtových bodech jsou jak ve stávajícím stavu, tak i ve výhledovém stavu pro 
všechny varianty dodrženy hygienické limity (70/60 dB) pro starou hlukovou zátěž z dopravy na 
pozemních komunikacích pro denní i noční dobu. 

Ve všech výpočtových bodech jsou jak ve stávajícím stavu pro obslužnou dopravu letiště, tak ve 
výhledovém stavu pro celkovou obslužnou dopravu letiště vypočtené hodnoty nižší než hygienické limity 
(55/45 dB) pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích pro denní i noční dobu. 

Dále z vypočtených hodnot vyplývá, že ve výhledovém stavu (rok 2015) oproti stávajícímu stavu 
(rok 2008) dojde v okolí komunikací I/3 a II/114 ke snížení hlukové zátěže z automobilové dopravy, což 
je způsobeno uvažováním zprovoznění dálnice D3 a Václavické spojky. Na ostatních komunikacích 
naopak intenzity automobilové dopravy mírně vzrostou, což je dáno uvažovaným navýšením dopravy. 

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích navrhovaný záměr ovlivní akustickou situaci 
v zájmovém území v minimální míře. Toto ovlivnění se projeví v desetinách dB a je neprokazatelné 
s ohledem na nejistoty výpočtu a měření.  

Navrhovaná Varianta 1 (RWY 06R/24L) a Varianta 2 (RWY 07R/25L) jsou z hlediska ovlivnění 
akustické situace srovnatelné. 

Pro stacionární zdroje zamýšleného záměru doporučujeme dodržet navržená ochranná opatření 
uvedená v příloze D. IV. 

Shrnutí – hluk z leteckého provozu      

Hluková zátěž o hladinách vyšších než je nejvýše přípustná ekvivalentní hladina akustického 
tlaku (LAeq D = 60 dB a LAeq,N = 50 dB) nezasahuje v žádné z dokládaných variant provozu do obytného 
území blízkých obcí, a to s dostatečnou rezervou. 

Relevantní  účinky hluku na zemi pro standardní lety vrtulových letadel se mohou relevantně 
projevit v různých vzdálenostech od LKBE cca takto: 

Přílety vrtulových letounů   méně než 1,5 km před příletovým prahem RWY  

Přílety ultralehkých letounů méně než 500 m před příletovým prahem RWY  

Odlety vrtulových letounů  méně než 2,5 km za odletovým prahem RWY 

Odlety ultralehkých letounů  méně než 750 m za odletovým prahem RWY 

Toto vyjádření platí i pro přelety letounů všeobecného letectví ve výšce menší než asi 200 m nad 
zemí a pro přelety ULL ve výšce menší než asi 100 m. Výška závisí na typu letadla a na režimu motoru. 

Výhledový letecký provoz ani v maximálním odhadovaném rozsahu nevyvolává s ohledem na 
hlukovou zátěž okolí LKBE důvodné obavy z budoucího leteckého provozu. Neočekává se větší než 
odhadovaný nárůst v počtu pohybů ani větší nasazení hlučných typů letadel (např. dopravních letounů nad 
5,7 t a proudových letounů kategorie „biz-jet“). Výše uvedené změny jsou avizovány převážně mimo 
zastavěné oblasti a obcí se prakticky nedotýkají. Pokud dojde k ovlivnění akustické situace (zvýšení, resp. 
snížení hluku v obcích bude se jednat o hladiny pod limitními hladinami.  

Připravovaná dostavba LKBE sice umožňuje rozšíření leteckého provozu, avšak sama o sobě 
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však nepředstavuje z hlediska vlivu hluku z leteckého provozu žádné zhoršení. Prodloužení RWY 06/24 
(posunutí příletového prahu RWY 24) a její zpevnění má spíše pozitivní význam v hlukové zátěži okolí 
(zejména obce Nesvačily), neboť se zkrátí dráha rozjezdu a při vzletu z RWY 24 se dosáhne příznivějších 
poměrů vůči kritické lokalitě Nesvačily (větší výška při přeletu odletového prahu,možnost dřívějšího 
točení do kursu 270°. Při vzletu z RWY 06 se zkrátí doba trvání zvýšeného hluku (větší zrychlení letounu 
na zpevněné RWY). V případě nerealizace záměru zpevněné RWY se bude vlivem přirozeného nárůstu  
provoz na letišti zvyšovat i na stávajících RWY.  

Shrnutí  - synergické působení jednotlivých zdrojů hluku  

Souhrnné kumulativní porovnání hlukového zatížení bylo provedeno pro Variantu 1 i Variantu 2. 

Z porovnání Varianty 1 (RWY06R/24L) a Varianty 2 (RWY07R/25L) vyplývá, že v obcích 
Bystřice, Líšno, Tisem a Tvoršovice dochází u varianty RWY07R/25L  ke kumulativnímu zatížení 
většího počtu obyvatel oproti variantě RWY06R/24L.  

Naopak v obcích Nesvačily a Jírovice u varianty RWY07R/25L dochází ke snížení počtu 
zatížených obyvatel kumulativními účinky celkové hlukové expozice v řešené oblasti, resp. dochází zde 
k přesunu počtu obyvatel z vyšších hlukových pásem do nižších oproti variantě RWY06R/24L. Avšak je 
třeba upozornit na fakt, že v obou variantách se jedná o změny řádově v jednotkách, maximálně 
v desítkách obyvatel.  

Návrh ochranného hlukového pásma letiště Benešov 

Na základě Závěrů zjišťovacího řízení (viz příloha H) je v následujícím textu proveden návrh 
ochranného hlukového pásma letiště Benešov. 

Z funkce ochranného hlukového pásma vyplývá, že hranice OHP by měla vycházet z obálky 
limitních izofon LAeq D = 60 dB a LAeq N = 50 dB. Tento princip by měl zajistit, že vně ochranného 
hlukového  pásma budou bezpečně dodrženy hygienické limity hluku pro denní i noční dobu. 

Základním podkladem pro návrh hranice ochranného hlukového pásma letiště Benešov pro 
podmínky výhledového leteckého provozu na letišti Benešov po realizaci paralelní RWY 06R/24L, resp. 
07R/25L a pro výhledový provozní stav okolo roku 2015 jsou: 

• Izofony LAeq D v dB pro letecký provoz na letišti Benešov v denní době ve výšce 4 m nad 
terénem. Stav pro dráhový systém RWY 06R/24L a 09/27 v roce 2015.  

• Izofony LAeq N v dB pro letecký provoz na letišti Benešov v noční době ve výšce 4 m nad 
terénem. Stav pro dráhový systém RWY 06R/24L a 09/27 v roce 2015.  

• Izofony LAeq D v dB pro letecký provoz na letišti Benešov v denní době ve výšce 4 m nad 
terénem. Stav pro dráhový systém RWY 07R/25L a 09/27 v roce 2015. 

• Izofony LAeq N v dB pro letecký provoz na letišti Benešov v noční době ve výšce 4 m nad 
terénem. Stav pro dráhový systém RWY 07R/25L a 09/27 v roce 2015. 

 

Poznámka: Vzhledem k minimálnímu uvažovanému nočnímu provozu leží limitní izofona pro 
noční dobu (Llimit N = 50 dB) vždy uvnitř plochy ohraničené limitní izofonou pro denní dobu.  

Předběžný návrh rozsahu ochranného hlukového pásma letiště Benešov pro posuzovanou 
Variantu 1 i Variantu 2 je předložen v  mapové příloze č.12, 13 Přílohy č. 1 Akustická studie (hluk 
z leteckého provozu). Jedná se o pracovní návrh obálkové křivky, kterou je možné jednoduchým 
způsobem přenést do územních plánů. Druhým způsobem může být i korigování průběh této křivky 
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starším způsobem a to, že hranici OHP mohou např. tvořit výrazné geografické prvky (silnice, vodní toky 
apod.), hranice významných pozemků, případně spojnice významných bodů v terénu (zeměpisné kóty, 
křižovatky ap.). Zásadou  však je vždy to, aby navržená obálková křivka vždy ležela uvnitř, resp. na 
hranici korigovaného lomeného uzavřeného polygonu.  

Finální hranice OHP LKBE musí vycházet ze zásady, že: 

• Hranice OHP by měla podle možnosti ležet uvnitř varovné zóny, tj. v zóně vymezené 
izofonami Llimit a Llimit - 5 dB. 

• Hranice nesmí být umístěna uvnitř území vymezeného limitní izofonou Llimit a Llimit + 5 dB 

• V návrhu hranice OHP je nutné dodržet územní rezervu pro nejistoty numerického odhadu  
a pro zohlednění dalších vlivů, jako jsou možné odchylky ve využití dráhového systému, 
trajektorií letu apod. 

Návrh hranice OHP LKBE je jen jednou z možných variant. Průběhy izofon LAeq D  
a LAeq N  ve výchozích mapových podkladech pro vzdálený časový horizont roku 2015 jsou zatíženy řadou 
nejistot. Z tohoto důvodu se navrhuje hranice smluvní, Llimit až Llimit - 5 dB, což by mělo zaručit dostatečnou 
územní rezervu.  

Předpokládá se, že předběžný návrh ochranného hlukového pásma bude po výběru varianty 
zpřesněn a využit k jednání s účastníky územního řízení o ochranném pásmu a bude v rámci navržených 
pravidel upravován. Předmětem úprav zřejmě bude především zpřesnění vedení hranice OHP 
v intravilánech obcí ležících na okraji pásma. Je také vhodné počítat s tím, že po vybudování zpevněné 
dráhy může dojít k úpravám leteckého provozu oproti předpokladům, a to může vyvolat potřebu změn ve 
vedení hranice OHP. V takovém případě bude účelné využít i měření hluku. 

Hranice stavební uzávěry  

Uvnitř navrženého ochranného hlukového pásma je vždy nutné vymezit území, kde mohou 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk z leteckého provozu překračovat hygienický limit hluku 
natolik, že ochranu obyvatel v objektech pro trvalé obývání je obtížné řešit obvyklými prostředky 
stavební akustiky. Pro toto území a pro vymezené typy objektů se doporučuje provést územní opatření  
o stavební uzávěře. Toto území bude nutné případně řešit až po ukončení procesu EIA a výběru vhodné 
varianty v dalších stupních projektové přípravy, např. v rámci dokumentace pro ÚR. V rámci této 
přípravy budou definovány i režimní opatření a omezení ve vyhlášených ochranných zónách kolem letiště 
Benešov. 

Podmínky platnosti hlukových zón a návrhu OHP letiště Benešov  

Návrh ochranného hlukového pásma letiště Benešov a případné stavební uzávěry ztrácí funkci  
a platnost minimálně  za těchto podmínek: 

• Při pravidelném nočním leteckém provozu  nad stanovený rozsah  

• Při pravidelných letech letounů po jiných než vymezených letových tratích (po vyhodnocení 
vlivu této změny) 

• Při pravidelném a rozsáhlém leteckém provozu letounů v kategorii „biz jet“ a vrtulových 
letounů v kategoriích nad 10 t (po vyhodnocení vlivu této změny) 

• Při změně hodnotících deskriptorů, hygienických limitů hluku a podmínek pro jejich 
uplatnění 
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• Při výrazném omezení leteckého provozu na letišti nebo na jednotlivých RWY 

• Při zásadních a trvalých změnách v dráhovém systému LKBE oproti předpokladu  

• Při všech výraznějších odchylkách od uvedených výchozích předpokladů o leteckém provozu 
LKBE (po vyhodnocení vlivu této změny). 

Návrh možných režimů v ochranném hlukovém pásmu 

Ochranné hlukové pásmo letiště BENEŠOV vymezuje území, na němž dosahuje hluk z leteckého 
provozu širokého rozmezí hodnot. V souladu s platnou legislativou se však uvažují dopady hluku 
vztažené na delší (půlroční) časový interval, během něhož se okamžité nebo krátkodobé zátěže 
zprůměrňují. I tak je rozpětí ekvivalentních hladin akustického tlaku na území OHP značné.    

Vzhledem k rezervám, aplikovaným v předběžném návrhu hranice ochranného hlukového pásma 
LKBE,  nebude zřejmě hygienický limit hluku z leteckého dovozu na části území ochranného hlukového 
pásma dosahován. Na celém území OHP je tedy jednoznačný a trvale platný výrok o překročení nebo 
dodržení hygienického limitu hluku z leteckého provozu zcela nedosažitelný. Kromě toho neexistuje 
legislativně podložené oprávnění diferencovat využití území nebo staveb podle jejich citlivosti vůči 
hluku; hygienický limit hluku je universálně platný pro chráněný venkovní prostor a pro chráněný 
venkovní prostor staveb.  

Z těchto důvodů je účelné vymezit vlastní způsob jak tuto reálnou situaci řešit a naplnit tak 
deklarovanou funkci ochranného hlukového pásma. Jedná se o zamýšlený soubor opatření, kterým se  
vymezuje způsob využití území ochranného hlukového pásma a zpřesňují se podmínky pro rozhodování  
o umístění staveb.  

Vychází se z těchto základních stanovisek: 

a) Strategické územní plánování, do kterého jako podklad vstupuje i ochranné hlukové pásmo 
letiště, nemůže připustit nárůst počtu obyvatel trvale vystavených hluku z leteckého provozu. 

b) Je nežádoucí do území, zatíženého hlukem z leteckého provozu, umísťovat funkční plochy, 
které si přirozeně generují vlastní akustické prostředí o hodnotách nižších než je specifický 
hluk z leteckého provozu. 

c) Pokud není hygienický limit hluku z leteckého provozu pro chráněný venkovní prostor 
staveb významně překročen, je možné připustit individuální výstavbu s podmínkou 
souhlasného vyjádření příslušných orgánů a při dodržení hygienického limitu hluku 
v chráněném vnitřním prostoru staveb.  

Na území ochranného hlukového pásma se doporučují tato režimová opatření: 

a) Úplné vyloučení výstavby větších sídelních celků na celém území OHP.  

b) Výstavbu a rozsáhlou rekonstrukci bytových a rodinných domů, staveb pro školní  
a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb, 
podmínit souhlasem provozovatele letiště (Letiště Benešov o.p ) a místně příslušného orgánu 
ochrany veřejného zdraví; tolerantnější přístup lze uplatnit v blízkosti hranice OHP LKBE 

c) Souhlasné stanovisko k výstavbě je možné poskytnout po ověření, že překročení 
hygienického limitu hluku z leteckého provozu v dané lokalitě je málo významné (do 5 dB), 
nebude se zvyšovat v důsledku očekávaných změn v leteckém provozu a stavebník se zaváže, 
že provede potřebná opatření pro dodržení hygienického limitu hluku v chráněném vnitřním 
prostoru stavby; benevolentní přístup se nedoporučuje v okolí RWY a trajektorií pro přílety  
a odlety letadel (v blízkosti prodloužené osy obou RWY), kde se mohou projevovat 
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proměnné vlivy šíření hluku, hluk ze stacionárních zdrojů na letišti apod. 

d) Stavby, které nejsou uvedeny v bodu b), a na které se nevztahuje hygienický limit hluku, je 
možno realizovat se souhlasem provozovatele letiště (Letiště Benešov, o.p); jedná se např.  
o  komunikace, parkoviště, obchodní, skladové a výrobní prostory, sportoviště pro motorové 
a kolektivní sporty a funkčně obdobné stavby. 

Na území se stavební uzávěrou se doporučují tato režimová opatření: 

a) Úplný zákaz výstavby bytových a rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu  
a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. 

b) Úplný zákaz výstavby objektů určených k přechodnému bydlení (hotely, motely, kempy 
apod.), zákaz využití území k rekreačním účelům (zahrádkářské kolonie, parky, hřiště  
a sportovní haly pro individuální sporty, zábavní parky a funkčně obdobné prostory). 

c) Výstavbu komunikací, parkovišť, obchodních, skladových a výrobních prostor podmínit 
souhlasem provozovatele letiště (letiště Benešov) a místně příslušným orgánem ochrany 
veřejného zdraví. 

Kontrola hlukové zátěže okolí letiště Benešov - monitoring 

Izofony vymezující OHP LKBE mohou mít ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 
charakter územně technického podkladu vypovídajícího o stavu v území pro potřeby plánování územního 
rozvoje. Tentýž zákon ukládá povinnost územně technické podklady podle potřeby aktualizovat. 

Potřebu aktualizace může indikovat kontrola skutečné hlukové zátěže okolí v konkrétním 
časovém horizontu. Prostředkem kontroly nemůže být monitorování stavu pouhým měřením hluku, neboť 
letecký provoz je proměnný (v průběhu týdne, mezi sezónami roku, apod.) a hluk navíc závisí na mnoha 
vnějších faktorech, které se rovněž v průběhu roku mění. Návrh těchto ploch  je pojímán z dlouhodobého 
a průměrného stavu. Proto se většinou výsledky krátkodobého kontrolního měření hluku mohou lišit od 
průměrného dlouhodobého stavu, vyjádřeného vypočtenými izofonami LAeq D a  LAeq N. Krátkodobé 
měření hluku ani dlouhodobé monitorování zpravidla nerespektují tytéž výchozí podmínky, jaké jsou 
uplatněny při výpočtu izofon. 

Pojem monitoring  vyjadřují především slova „sledování, kontrola“. Proto je velmi zavádějící si 
okamžitě pod tímto pojmem představit kontinuální měření akustické situace.   

Optimální metodou kontroly pro tento typ letiště může být právě periodické nebo i občasné 
sledování všech ukazatelů ovlivňujících hlukovou zátěž okolí letiště, posouzení jejich vlivu na reálnou 
hlukovou zátěž a na utváření akustického pole popisovaného izofonami hladin LAeq D,N a porovnání 
s výchozími údaji. Součástí kontroly může být  případně též analýza odezvy veřejnosti na hluk v okolí 
letiště.  

Cílem a hlavním těžištěm kontroly – monitoringu akustické situace v okolí takovéhoto typu 
letiště, jakým bezesporu LKBE je - by mělo být periodické ověření, zda při leteckém provozu ve 
sledovaném období jednoho kalendářního roku byly dodrženy podmínky, pro které byly hlukové zóny 
odvozeny. Hlavním prostředkem kontroly je porovnání výchozích údajů o leteckém provozu s aktuálním 
stavem a případně výpočet izofon hladin LAeq D,N  pro aktuální podmínky provozu (pokud se aktuální  
a výchozí stav liší), a jejich porovnání s dokládanými izofonami LAeq D,N. 

Proto doporučujeme v rámci kontroly ověřovat  tyto parametry: 

• Trajektorie letu (změny trajektorií, opatření pro jejich kontrolu a dodržování a výsledky této 
kontroly); 
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• Aktuální letecký provoz v porovnání s výchozími údaji pro výpočet izofon LAeq D,N ; 

• Změny a dodržování předepsaných provozních omezení. 

Navržený postup kontroly slouží pro: 

• Ověření průběhů izofon LAeq D ,N . 

• Zjištění odchylek izofon pro reálný letecký provoz od izofon vypočtených 

• Formulaci návrhů protihlukových  postupů a omezení. 

• Posouzení vývoje hlukové zátěže za delší časové období. 

• Posouzení reakce veřejnosti a jejich korelace s mírou hlukové zátěže, formulace podkladů  
k vyjednávání s veřejností. 

Doporučujeme tuto operativní kontrolu provádět po každé větší změně v leteckém provozu, např.:  

• Při významných změnách v leteckém provozu (např. rozšíření provozu v noční době, zvýšení 
počtu letů hlučných letounů, apod.) 

• Při změně frekventovaných letových trajektorií. 

• Při změně hodnotících deskriptorů a limitních úrovní hluku z leteckého provozu. 

• Při výrazném trvalém omezení leteckého provozu na letišti nebo v jednotlivých směrech 
RWY. 

• Při všech výraznějších odchylkách od výchozích předpokladů (po jejich vyhodnocení). 

Pokud se k lokálnímu ověření izofon LAeq D,N  využije měření hluku z leteckého provozu, je nutné 
dodržovat tyto základní podmínky: 

• Měřicí mikrofony – sondy musí být situovány ve volném prostoru, bez vlivu odrazů a stínění 
zvuku vyzařovaného letícím letadlem, s preferencí rovinného terénu, s mikrofonem ve výšce 
nejméně 4 až 6 m nad zemí. 

• Vliv rušivých zvuků akustického pozadí a rušivých atmosférických podmínek musí být 
potlačen. 

• Nastavení měřicích systémů musí odpovídat účelu měření tak, aby hledaná hodnota LAeq 
D,N  nebyla zkreslena způsobem sběru a zpracování dat. 

• Intervaly měření pro určení hladin LAeq D,N musí být dostatečně dlouhé, s velkým počtem 
hlukových událostí vyvolaných leteckým provozem. 

• Výsledné hodnoty LAeq D,N  musí být doplněny dílčími výsledky statistického zpracování dat  
a přepočítány na  charakteristický letový den. 

• Výsledky měření se použijí pro doplnění kontrolního výpočtu. 

• Doporučuje se dodržet postup měření a vyhodnocení podle Metodického návodu (ČSN ISO 
1996, Popis a měření hluku prostředí). 

Monitorování hluku v rozsahu průběžného měření hluku letadel ve stálých pozicích v okolí letiště 
nelze pokládat za univerzální prostředek pro ověření izofon LAeq D,N. Slouží k porovnání hodnot hluku 
v místech měření stanovených výpočtem a měřením, přičemž však výchozí předpoklady pro stanovení 
obou těchto hodnot se mohou vzájemně lišit a je nutné při porovnání tyto možné rozdílné vstupní 
předpoklady vždy vzít v úvahu.  Průběžné monitorování hluku u regionálních letišť se systémem provozu, 
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jaký se předpokládá na LKBE, není nikde vyžadováno a nelze jej zatím žádnými argumenty zdůvodnit. 
Trvalé monitorování hluku z leteckého provozu na letišti Benešov se proto nedoporučuje. 

Trvalé monitorování hluku z leteckého provozu na letišti Benešov se nedoporučuje. 

Kontrola platnosti ochranného hlukového pásma  

Objektivní kontrola platnosti ochranného hlukového pásma je možná pouze ověřením hranice 
OHP měřením hluku, provedeným v souladu s Metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku 
z leteckého provozu (Metodický návod pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu. MZ ČR č. j. 
OVZ-32.0-9.02.2007/6306). V případě větších změn v uspořádání leteckého provozu (např. odchylky ve 
využití směrů RWY oproti předpokladům, jiné trajektorie letu, nové kategorie letadel, úpravy nočního 
provozu aj.) je možné povést kontrolu též výpočtem.  

Cílem kontroly je ověření, zda při leteckém provozu v předepsaném období (6 měsíců v letním 
období) byly dodrženy podmínky, pro které bylo ochranné hlukové pásmo vyhlášeno. Vychází se ze 
statistických ukazatelů o provozu ve sledovaném období a z měřených hodnot hluku, které umožní 
odvození výsledné hladiny akustického tlaku v souladu s Metodickým návodem pro měření a hodnocení 
hluku z leteckého provozu.  

Doporučuje se kontrolu provádět při významných změnách, resp. v intervalech 3 až 5 let a 
v případě opakujících se stížností okolních obcí. 

Závěr 

Z akustického hlediska vyplývají pro daný záměru tyto základní závěry:  

• U žádné z variant současného ani výhledového leteckého provozu nezasahuje limitní izofona  
LAeq D = 60 dB do území se souvislou obytnou zástavbou. Předpokládaným omezením 
výhledového provozu v noční době (ojedinělé přílety) nebude ani v nočním období tato zástavba 
v okolí LKBE z pohledu platné legislativy zasažena.  

• Při maximalistickém výhledovém leteckém provozu v cílovém horizontu 2015 může dojít ke 
zvýšení hlukové zátěže okolí nejvýše o 2 až 3 dB, spíše však méně. Ani v tomto případě však 
hluk z leteckého provozu na území blízkých obcí se souvislou i ojedinělou obytnou zástavbou 
nebude překračovat nejvýše přípustnou hladinu akustického tlaku  L Aeq D  = 60 dB pro 
charakteristický letový den.  

• Jedinou možnou zasaženou lokalitou může být severní okraj obce Bystřice v blízkém okolí 
trajektorie pro přílety na RWY 27. V zájmu dodržení limitu hluku z leteckého provozu je 
doporučováno omezení počtu příletů na cca 100 za den, ze stejného důvodu je žádoucí dodržovat 
předepsanou trajektorii letu i po vzletu z RWY 09.  

• Připravovaná dostavba LKBE umožní rozšíření leteckého provozu, sama o sobě však 
nepředstavuje z hlediska vlivu hluku z leteckého provozu žádné zhoršení. Prodloužení RWY 
06/24 (posunutí příletového prahu RWY 24) a její zpevnění má pozitivní význam v hlukové 
zátěži okolí (zejména obce Nesvačily), neboť se zkrátí dráha rozjezdu a při vzletu z RWY 24 se 
dosáhne příznivějších poměrů vůči kritické lokalitě Nesvačily (větší výška při přeletu odletového 
prahu,možnost dřívějšího točení do kursu 270 o. Při vzletu z RWY 06 se zkrátí doba trvání 
zvýšeného hluku (větší zrychlení letounu na zpevněné RWY). Připravované zpevnění ostatních 
provozních ploch jednak zrychlí pojíždění letadel a sníží nároky na výkon motoru při pojíždění, 
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což může snížit celkové vyzařování hluku z provozu na LKBE do blízkého okolí. Přínos je ale 
neprůkazný.  

• V případě nerealizace záměru zpevněné RWY se  bude vlivem přirozeného nárůstu  provoz na 
letišti zvyšovat i na stávajících RWY.  

• Ve výhledu k roku 2015 byly z akustického hlediska porovnávány dvě předložené varianty řešení 
zpevněného dráhového systému, a to dráhový systém 06R/24L a pootočená dráha o 10° -  
07R/25L. Toto porovnání bylo provedeno pomocí kumulativních účinků leteckého, silničního  
a železničního hluku - celkové akustické expozice území.  Energetický součet jednotlivých 
zdrojů hluku byl proveden až pro přepočtu jednotlivých zdrojů hluku na ekvivalent silničního 
hluku, což bylo zpracováno ve smyslu požadavků autorizačního návodu (Autorizační návod AN 
15/04 k  hodnocení zdravotního rizika expozice hluku - aktualizace  2006) a pomocí nástrojů 
 programu CADNA A.  

• Z porovnání kumulativních účinků varianty RWY06R/24L a varianty RWY07R/25L  vyplývá, že 
v obcích Bystřice, Líšno, Tisem a Tvoršovice dochází u varianty RWY07R/25L  ke 
kumulativnímu zatížení většího počtu obyvatel oproti variantě RWY06R/24L. Naopak v obcích 
Nesvačily a Jírovice u varianty RWY07R/25L dochází ke snížení počtu zatížených obyvatel 
kumulativními účinky celkové hlukové expozice v řešené oblasti, resp. dochází zde k přesunu 
počtu obyvatel z vyšších hlukových pásem do nižších oproti variantě RWY06R/24L. Avšak je 
třeba upozornit na fakt, že v obou variantách se jedná o změny řádově v jednotkách, maximálně 
v desítkách obyvatel.  

• Předběžný návrh hranice ochranného hlukového pásma (OHP) letiště Benešov pro jednotlivé 
varianty je předložen v  mapové příloze č.12, 13 Přílohy č. 1 Akustické studie. Hranice je 
vynesena červenou čarou. Jedná se o pracovní návrh křivkového polygonu, který je možné 
jednoduchým způsobem přenést do územních plánů. Druhý starší způsob může vycházet z této 
křivky, kterou nahradí lomenou čarou hranicí OHP spojující výrazné geografické prvky (silnice, 
vodní toky apod.), hranice významných pozemků, případně spojnice významných bodů v terénu 
(zeměpisné kóty, křižovatky ap.). Navržená obálkový polygon – křivka musí vždy ležet uvnitř, 
resp. na hranici korigovaného lomeného uzavřeného polygonu. Finální návrh řešení OHP musí 
být proveden až po výběru varianty v rámci územního řízení, a to dle zásad uvedených v kap. 6. 
Přílohy č. 1 Akustické studie – Hluk z leteckého provozu. 

• Předběžný návrh ochranného hlukového pásma letiště Benešov je navržen tak, aby dlouhodobě 
plnil výše uvedené cíle, nebylo citlivé na změny v leteckém provozu a zároveň umožnilo 
optimální využití rozsáhlého území ochranného pásma.  Cílem je  dosažení stabilního prostředí 
pro rozvoj území i rozvoj letiště a leteckého provozu.       

• Pro dobrou funkci OHP je důležitá kontrola dodržování hranice pásma. 

Je nutné konstatovat, že předpokládaný výhledový provoz je spíše maximalistický a tedy závěry 
jsou na straně bezpečnosti.      

Ve výhledovém stavu doporučujeme postupně omezovat pohyby hlučnějších typů letadel např. 
L200 Morava, Z 226B, apod.  

Výhledový letecký provoz ani v maximálním odhadovaném rozsahu nevyvolává s ohledem na 
hlukovou zátěž okolí LKBE důvodné obavy z budoucího leteckého provozu. Neočekává se větší než 
odhadovaný nárůst v počtu pohybů ani větší nasazení hlučných typů letadel (např. dopravních letounů nad 
5,7 t a proudových letounů kategorie „biz-jet“. Výše uvedené změny jsou avizovány převážně mimo 
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zastavěné oblasti a obcí se prakticky nedotýkají. Pokud dojde k ovlivnění akustické situace (zvýšení, resp. 
snížení hluku v obcích, bude se jednat o hladiny pod limitními hladinami).  

  Z celkového porovnání varianty RWY06R/24L a varianty RWY07R/25L vyplývá, že počet 
zatížených obyvatel v řešeném území je u obou variant srovnatelný a tedy z hlukového hlediska 
jsou obě varianty akceptovatelné.  

D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Fáze výstavby 

Možnost kontaminace povrchových a podzemních vod by mohla nastat pouze v případě 
náhodných úniků pohonných hmot, olejů a mazadel z používaných mechanismů a také v případě 
havarijních úniků látek škodlivých vodám z používaného strojového parku. To se týká zejména 
potenciálního rizika ohrožení jakosti vod při stavebních pracích v blízkosti bezejmenného potoku, který 
se vlévá do Semovického rybníka. 

Z tohoto důvodu je nutné dbát navržených ochranných opatření uvedených v kapitole D. IV.  

Fáze provozu 

Pro vyhodnocení vlivu záměru na povrchové a podzemní vody a identifikaci případného rizika či 
slabých stránek projektu byla firmou KAREL KLINER – VODNÍ ZDROJE zpracována odborná studie 
„Hydrogeologická studie vlivu záměru na vody“, která je samostatnou Přílohou č. 6 předkládané 
dokumentace. 

Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Realizací nových zastavěných ploch, zpevněných ploch a dešťové kanalizace dojde k urychlení 
odtoku z předmětného území. Zastavěné a zpevněné plochy však budou tvořit, v součtu se stávajícím 
plochami, cca 10 % celého areálu.  

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny dešťovou kanalizací vybavenou retenčními 
nádržemi, jejichž navržený objem 140,4 m3 (na odtoku do Nesvačilského potoka) a 82,6 m3 (na odtoku do 
melioračního kanálu a Semovického rybníka) je dle závěrů odborné studie dostatečný.  

Odvodnění stávajících budov, komunikací a travnatých letových ploch z hlediska dešťové vody 
bude stejné jako ve stávajícím stavu. Tzn., že většina srážkové vody bude na travnaté ploše letiště 
přirozeně zasakována. 

Ovlivnění průtoků vodních toků a říční sítě 

Vliv navrženého odkanalizování vod (splaškových i dešťových) na průtoky vodních toků  
a následné ovlivnění říční sítě bude minimální.  

Plocha povodí Nesvačilského potoka v místě budoucího zaústění kanalizační stoky je 4,79 km2 
(zjištěno planimetrováním v základní vodohospodářské mapě 1 : 50 000). Odhad M-denních průtoků  
v tomto profilu lze uskutečnit přepočtem z M-denních specifických odtoků Janovického potoka. 

Tab. č. 88 M-denní specifické odtoky Janovického potoka 

M [dny] 30 90 180 270 330 355 364 
qMd [l.s–1.km–2] 9,37 4,39 2,54 1,46 0,98 0,49 0,20 
QMd [l.s–1] 45 21 12 7,0 4,7 2,3 0,96 

Pozn.:  Specifikum pro průtok Q1 překročený průměrně 1x ročně je dle tabulky  98 l.s-1.km2, což odpovídá 

průtoku téměř 470 l.s-1.  
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Jestliže předpokládáme, že průtok Nesvačilského potoka bude v místě výtoku vody z retenční 
nádrže jen cca 50 l.s-1, dojde k navýšení průtoku v době nástupu povodňové vlny o 22 l.s-1, což je průtok, 
který nemůže nijak negativně ovlivnit počátek hydrologické epizody způsobené přívalovým deštěm, kdy 
budou rychle narůstat průtoky a  bude následovat jejich kulminace v prvních stovkách l.s-1. 

Výtok z čistírny odpadních vod cca 0,14 l.s-1 je z pohledu množství již zcela zanedbatelný. 

Stejný závěr lze přijmout i pro zaústění východní větve odvodnění RWY do melioračního kanálu, 
kdy odtok z retenční nádrže činí jen 12 l.s-1 a plocha povodí pod Semovickým rybníkem je cca 58 km2. 

Pro stabilizaci koryta vodotečí v místě zaústění je navrhováno jejich zpevnění dlažbou 
z lomového kamene do betonu.  

Ovlivnění jakosti vod 

Vliv navrženého odkanalizování areálu na jakost vod je přijatelný za předpokladu, že pro 
navrhovanou ČOV bude zvolena technologie s maximální účinností čištění vzhledem k velmi nízkým 
průtokům Nesvačilského potoka a jeho současnému značnému znečištění. 

V rámci odborné studie „Hydrogeologická studie vlivu záměru na vody“, byl dne 13. 05. 2008 
odebrán vzorek vody z Nesvačilského potoku v místě předpokládaného vyústění odpadních vod 
z plánované ČOV pod intravilánem Nesvačil a následně podroben analýze v laboratoři VZ lab. s.r.o., 
akreditované ČIA pod číslem 21402. Výsledky analýzy jsou uvedeny v následující tabulce.  

Získané jakostní ukazatele (v mg/l) byly porovnány s limity Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.  
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ve znění Nařízení 
vlády č. 229/2007 Sb. 

Tab. č. 89 Výsledky rozboru vzorku vody v Nesvačilském potoce 

3 
ukazatel 1 2 

p m 

CHSKCr 60,0 35 150 20 

BSK5 20,2 6 40 80 

NL 38,0 30 50 80 

N - NH4
+ 0,093 0,5 neuvádí se neuvádí se 

N celk. 6,5 8 neuvádí se neuvádí se 

Pozn. : 1 – Nesvačislký p. dne 13. 05. 08 při průtoku  8  l.s-1, což odpovídá cca 70%  zabezpečenosti 
2 – Imisní standardy přípustného znečištění povrchových vod dle příl. č. 3 k Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

(obecné požadavky)  
3 – Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění vypouštěných odpadních vod dle přílohy č. 1a 

Nařízení vlády pro kategorii ČOV < 500 EO 
p – nejsou aritmetickými průměry a mohou být překročeny v povolené míře dle přílohy č. 5 k Nařízení vlády 
m – nepřekročitelná maximální koncentrace   

Porovnání údajů dokladuje, že Nesvačilský potok v zájmovém úseku pod intravilánem Nesvačil 
je v současné době skutečně značně znečištěn. 

Obec nemá ČOV a odtoky žump i septiků jsou hlavními zdroji znečištění. Obecné požadavky na 
emisní standardy přípustného znečištění povrchových vod byly u ukazatele CHSKCr překročeny cca 2 x 
(60 oproti 35 mg/l), u BSK5 cca 3 x (20,2 oproti 6 mg/l). Ukazatele NL, N – NH4

+ a Ncelk. odpovídají 
požadavkům. 

Porovnáním jakosti Nesvačilského potoka s emisními standardy ukazatelů přípustného znečištění 
vypouštěných odpadních vod z projektované ČOV bylo zjištěno, že Nesvačilský potok má již cca 
poloviční hodnoty ukazatelů CHSKCr, BSK5 a NL požadovaných standardy. Přitom je třeba si uvědomit, 
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že ojedinělý zjištěný údaj o jakosti vody v toku při průtoku 8 l.s-1 nevystihuje její průběh ani v jednom 
roce, natož v dlouhodobé hydrologické periodě. Podle našich zkušeností a výsledků monitoringu 
v obdobných poměrech vrcholových partiích Konopišťského potoka lze oprávněně předpokládat za 
suchých period, kdy se výrazně uplatňuje výpar z volné vodní hladiny (Nesvačilský rybník) a potenciální 
evapotranspirace ze zamokřených území, odtok jen cca 0,2 – 0,3 l.s1.km2. To by v profilu plánovaného 
zaústění splaškové kanalizace představovalo při ploše povodí 4,8 km2 průtok jen cca 1,0 l.s-1. Při tak 
nízkém průtoku lze předpokládat značně vyšší hodnoty ukazatelů znečištění Nesvačilského potoka, nežli 
bylo zjištěno při odběru. 

S ohledem na tyto údaje je nutno v daném případě striktn ě požadovat dodržení požadavku 
formulovaného v § 2, pís. i) Nařízení vlády a při projektu ČOV uplatnit nejlepší dostupnou 
technologii čištění (BAT) odpadních vod, která je nejúčinnější pro ochranu vod, aby nedošlo ke 
zhoršení jakosti vod Nesvačilského potoka. 

Další potenciální ohrožení jakosti vod, především ropnými uhlovodíky (úkapy, atd.) z RWY 
06/24, bude eliminováno řešením retenčních nádrží s nornou stěnou a prostorem stálého nadržení pro 
kontrolní odběry vzorků vody. 

Úklid sněhu ze zpevněné dráhy RWY bude probíhat bez použití chemických prostředků, jen 
mechanickým odklízením. Pro případ (mimořádný) znečištění dráhy ropnými látkami budou v odtokové 
části nádrží prostory stálého nadržení vody s nornými stěnami (s využitím i pro kontrolní odběry vzorků 
vody). 

Odbavovací plocha, kde se předpokládá plnění letadel pohonnými hmotami bude řešena jako 
nepropustná, takže průnik kontaminantu do horninového prostředí a podzemních vod je vyloučen. 

Dešťové odpadní vody z této plochy budou před zaústěním do společné výústní stoky z letiště 
čištěny v gravitačním odlučovači OLK s koalescenčním filtrem a sorpční kolonou na odtoku. Součástí 
odlučovače bude havarijní uzávěr a přepad zachycených lehkých kapalin do akumulační jímky (pro 
případ havarijního úniku na ploše). To by mělo zaručit obsah rozpuštěných NEL ve vodě na odtoku 
z odlučovače do 0,5 mg/l. To splňuje obecné požadavky na imisní standardy přípustného znečištění 
povrchových vod. Kapacita OLK je volena pro přítok cca 70 l.s-1, což odpovídá předpokládané periodicitě 
výskytu n = 2. 

Tím, že projekt odkanalizování nepočítá se svedením dešťových vod ze současných zastavěných 
ploch do dešťové kanalizace vyhovuje současným požadavkům, kdy se preferuje v zájmu co nejmenších 
ochuzení podzemních vod jejich zasakování na místě. Tento způsob odvádění dešťových vod probíhá 
v areálu letiště Benešov již léta bez potíží a není tedy důvod ke změnám. Výjimkou by bylo, kdyby 
některá ze střech byla z mědi nebo zinku. V tomto smyslu doporučujeme zvážit zasakování srážkových 
vod i z projektované nové odbavovací budovy nebo jejich využití pro závlahy zatravněných ploch 
nebo jako jeden ze zdrojů požární vody. 

Nepočítá se také s odkanalizováním srážkových vod z nezpevněných zatravněných RWY, kdy se 
předpokládá jejich zasakování jako dosud, které zde funguje od samého počátku provozu letiště. 

Tímto přístupem se omezuje tvorba podzemní vody infiltrací atmosférických srážek v areálu 
letiště jen minimálně v rozsahu zpevněných odkanalizovaných ploch. Roční normál tvorby podzemní 
vody, resp. základního (podzemního) odtoku lze v daném případě odhadnout jako 270ti denní vodu na  
1,5 l.s-1.km-2. 

Množství podzemních vod v povodí Nesvačilského potoka při odkanalizované ploše (včetně nové 
odbavovací budovy) 22 475 m2 bude daným záměrem ochuzeno o 0,03  l.s-1, v povodí Bystřice při 
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odkanalizované ploše 13 225 m2 o 0,02 l.s-1. Lze tedy konstatovat, že ovlivněním množství 
podzemních vod daným záměrem bude zanedbatelné. To platí i pro povrchové vody, které budou 
obdobným způsobem v ročním normálu naopak obohaceny. 

Z hlediska jakosti vod je dále doporučováno odstranění alespoň některých zjištěných zdrojů 
kontaminace uvedených v příloze 1 Hydrologické studie vlivů záměru na vody (Příloha č. 6 
dokumentace EIA, kap. C. II. 17): skládka pod obcí Nesvačily, skládka u rodinného domu č. p. 50 v obci 
Nesvačily, skládka v obci Nesvačily na zahradě domu č. p. 18, obec Nesvačily, kachní farma, nebezpečné 
polní hnojiště na pravém břehu Nesvačilského potoka, vtok odpadní vody do Nesvačilského potoka, 
Nebezpečné polní hnojiště na konci vzletové dráhy 06/24, zaústění kanalizace z plánované zástavby  
u melioračního kanálu, silnice I. třídy Praha – Tábor (E55). 

Dané zdroje představují významnější ohrožení nežli samotné rozšíření letiště. 

Ovlivnění zdrojů vod 

Rozšířením letiště Benešov nedojde k dotčení chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV) ani k dotčení pásma hygienické ochrany (PHO). 

Záměr neleží v žádné kategorii zátopového území. 

Shrnutí 

Ze závěrů Hydrogeologické studie vlivů záměru na vody vychází, že vliv posuzovaného záměru 
je zanedbatelný jak z hlediska ovlivnění množství, tak i jakosti vod. 

Je nutné však připomenout, že celý systém odkanalizování srážkových vod byl navrhován na 15ti 
minutový déšť s opakováním n = 2, tedy 2 x ročně a předpokládá odkanalizování pouze nové odbavovací 
budovy, manipulační plochy a zpevněné RWY. Rovněž nepředpokládá použití ekologických 
rozmrazovacích prostředků v zimním období na údržbu RWY. Jakákoliv změna rozsahu odvodnění by 
vyžadovala nejen nové dimenzování odvodňovacích prvků, ale i aktualizaci hodnocení vlivu záměru na 
vody. Použití rozmrazovacích prostředků, byť i ekologických, by vyžadovalo podle praxe (letiště Ruzyně) 
i podle dalších dostupných materiálů odkanalizování a čištění těchto vod přes ČOV. To by v daném 
případě, kdy jsou vody sváděny do dvou povodí, vyžadovalo značný zásah do projektu odkanalizování  
i technologie čistění. 

Letiště nemá vybudovaný monitorovací systém, který by dokladoval jeho vliv na vody. Takový 
systém doporučujeme vybudovat a provozovat co nejdříve bez ohledu na to, kdy bude přistoupeno 
k realizaci daného záměru. V tomto směru by jistě bylo možné využít i některých stávajících vrtů a nové 
situovat již s ohledem na projektovaný záměr. Zahájení monitoringu by přispělo i k získání informací  
o fluktuaci hladin podzemních vod. Podle zkušeností může rozkyv hladin v daných podmínkách 
dosahovat několika metrů a mohl by tedy způsobit podmáčení RWY v některých vlhkých letech. S touto 
možností se v projektu nepočítá a není zmiňována ani v Předběžném inženýrskogeologickém posouzení. 
Tuto záležitost doporučujeme v rámci dalších projektových příprav záměru řešit.  

Prováděcí projekt monitorovacího systému by měl respektovat především potenciální zdroje 
znečištění a směry proudění podzemních vod. Předpokládá se cca 5 mělkých monitorovacích vrtů 
s četností sledování hladin a jakosti vody 4 x ročně v rozsahu analýz na látky ropného původu a indikaci 
eventuálních úniků z žump. 

Předkládané posouzení vychází z toho, že zásobování vodou je zajištěno z veřejných zdrojů pro 
Nesvačily, ale neposuzuje tento zdroj z hlediska zabezpečenosti vydatnosti ani jakosti vody. Takové 
posouzení doporučujeme realizovat jako součást nové žádosti o povolení nakládání s vodami. 
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Dále doporučujeme vypracovat havarijní řád, který by bylo vhodné sladit i s návrhem 
monitoringu. 

Závěr 

V případě dodržení navržených ochranných opatření je možné doporučit daný záměr 
z hlediska ovlivnění povrchových a podzemních vod k realizaci. 

D. I. 5. Vlivy na půdu 

Trvalé a dočasné zábory půdy 

Rozšířením letiště Benešov budou dotčeny pozemky vedené dle KN jako druh – orná půda, trvalý 
travní porost a ostatní plocha, z čehož budou v největší míře zastoupeny pozemky vedené jako orná půda. 

Realizací záměru dojde k trvalému záboru v rozsahu 155 875 m2 a dočasnému záboru v rozsahu 
4 922 m2, z čehož trvalý zábor ZPF bude činit 150 515 m2 a dočasný zábor 4 444 m2 (Varianta 1). 

V souladu s § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění 
je nutné podat žádost o vynětí ze ZPF.  

Pozn.: Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb. 
bylo provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996, č. j. 
OOLP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1. 1. 1997. 

Při výkopových pracích dojde k sejmutí zeminy v rozsahu cca 37 200 m3 (dle dokumentace pro 
územní řízení, listopad 2003) (Varianta 1). 

Vytěžená zeminy bude využita na násypy o objemu cca 21 720 m3. 

Zbylou nevyužitou zeminu je možné využít dalším vhodným způsoben, např. na rekultivace.  
V případě, že bude zemina znečištěna nebezpečnými látkami, bude přednostně dekontaminována, jinak 
uložena na skládku nebezpečných odpadů.  

Sejmutá vrstva humusu bude deponována na staveništi za účelem jejího dalšího využití. Pro 
zpětné ohumusování bude využito cca 2/3 sejmutého humusu. Vrstva humusu sejmutá v trasách 
inženýrských sítí bude ponechána na místě a využita pro zpětné ohumusování. 

Výše uvedené výčty rozsahu trvalého záboru a množství vytěžené zeminy jsou platné pro 
Variantu 1. Rozsah trvalého záboru a množství vytěžené zeminy v případě Varianty 2 bude určeno 
v případě jejího výběru až v následujících fázích projektové dokumentace (ÚR). 

Znečištění půdy 

Ke kontaminaci půd může dojít: 

• v průběhu výstavby, 
• provozu letiště Benešov, 
• haváriemi spojenými s únikem nebezpečných/ropných látek. 

Riziko vznikající v průběhu výstavby bude soustředěno především do prostoru staveniště 
(znečišťování půd povrchovými splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). 
Ke znečištění půdy může dojít při zemních pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných  
a mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, 
preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním 
bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami. 
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Riziko kontaminace půd ve fázi provozu bude za běžných provozních podmínek areálu letiště 
Benešov zanedbatelné. Rovněž doporučujeme dodržovat ochranná opatření jako ve fázi výstavby. 

Zdroje materiálu pro výstavbu a lokality pro uložení přebytečných výkopků 

Problematika materiálových zdrojů a lokalit pro uložení přebytků výkopu nevhodného materiálu 
bude řešena v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Zdroj materiálu není v této fázi určen.  

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Navrhované terénní úpravy budou znamenat místní změnu topografie ve smyslu vyrovnání 
terénu. 

S ohledem na charakter terénních oprav nejsou předpokládány vlivy na stabilitu a erozi půdy. 

Snížení rizika půdní eroze by mělo být zajištěno dodržením pracovních postupů a navržených 
opatření (viz kap. D. IV). 

D. I. 6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Posuzovaným záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. 
V zájmovém území se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.  

Vyvolání sesuvných pohybů se rovněž nepředpokládá. 

Realizací záměru dojde jen k nevýznamnému zásahu do horninového prostředí – základy nové 
budovy, realizace zpevněných ploch, atd. Vliv lze označit za malý a nevýznamný. 

D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Flóra 

Posuzovaný záměr se nachází v území, které lze dle Katalogu biotopů (Chytrý a kol., 2000) 
klasifikovat v převládající míře jako X5 Intenzivně obhospodařované louky, následované biotopem X2 
Intenzivně obhospodařovaná pole. 

V menší míře jsou pak zastoupeny biotopy X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla a X8 
Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy. 

Pro sledovanou lokalitu je typické značné ovlivnění antropogenní činností s vegetací bez větší 
floristické hodnoty, s vysokým podílem ruderálních druhů. 

Zásah do floristických poměrů v souvislostí s realizací záměru, především z důvodu zpevnění  
a prodloužení stávající vzletové a přistávací dráhy RWY 06/24, bude převážně soustředěn do biotopu 
orné půdy a částečně i trvalých travních porostů. Výstavbou odbavovací budovy dojde pak k dotčení 
ruderální bylinné vegetace mimo sídla. 

Na lokalitě nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).  

V souvislosti s realizací stavby je uvažováno s dílčím kácením mimolesních porostů dřevin 
(ovocné stromy podél komunikace, náletoví jedinci). Je nutné respektovat navržená ochranná opatření 
(viz kap. D. IV). 
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• Minimalizovat zásah do porostů dřevin a kácení omezit na skutečně odůvodněné, a to  
v období vegetačního klidu, z důvodu snížení možného vlivu na populace ptáků a dalších druhů 
živočichů.  

• Dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. podat žádost o kácení, která bude obsahovat veškeré potřebné. 
Mimo jiné bude doložena specifikace dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, 
včetně situačního zákresu. 

• Pokácené dřeviny dostatečně kompenzovat náhradními výsadbami. 

Z důvodu zamezení ruderalizace ploch zasažené stavebními pracemi doporučujeme důslednou 
rekultivaci stavbou dotčeného území. Nedojde tak k nežádoucí sukcesi a ovlivnění druhové skladby 
okolních fytocenóz. 

Závěr 

Realizací záměru se nepředpokládá, že by došlo ke zničení floristicky významné lokality. Daný 
záměr lze z botanického hlediska akceptovat. 

Fauna 

Samotné zájmové území posuzovaného záměru není z faunistického hlediska, vzhledem 
k prezenci antropogenně ovlivněných ekosystémů, příliš významné. Bylo zde zjištěno celkem 67 druhů 
živočichů, z toho 44 druhů bezobratlých a 23 druhů obratlovců. 

Přesto byly na dané lokalitě nalezeny chráněné druhy živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění. Mezi druhy ohrožené patří střevlík prskavec menší (Brachinus explodens), čmelák skalní 
(Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terrestris), vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a koroptev 
polní (Perdix perdix). K silně ohroženým řadíme ještěrku obecnou (Lacerta agilis) a motáka pochopa 
(Circus aeruginosus).  

Lze však konstatovat, že rozšířením letiště nedojde k ohrožení rozšíření zvláště chráněných 
živočichů vyskytující se v zájmovém území. Je však nutné respektovat navržená ochranná opatření (viz 
kap D. IV). 

Střevlík prskavec menší (Brachinus explodens) §3 byl nalezen pouze 1x v jednom ex., a to 
v místech, které nebude zasaženo vlastní stavbou.  

Předpokládá se, že jak čmelák skalní (Bombus lapidarius) §3, tak čmelák zemní (Bombus 
terrestris) §3 v území hnízdí, hnízdo však nalezeno nebylo. Před vlastním zahájením stavby proto 
doporučujeme provést průzkum území přímo zasažený stavbou a v případě nálezu hnízda, přesunout 
zemní práce a skrývky terénu na období vegetačního klidu, a to konec října až pol. dubna. 

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) §2 byla ve zkoumaném území zjištěna pouze na jednom místě na 
Z okraji letiště v kamenitém svahu vzniklém po vybudování budovy skladiště. Rozšířením letiště nebude 
ještěrka ohrožena.  

Koroptev polní (Perdix perdix) §3 byla zjištěna na travnaté ploše východního okraje letiště ve 
směru na Bystřici, resp. Semovice. Pro hnízdění zřejmě nemá tento druh na lokalitě příliš klidu. 
Rozšířením letiště nebude koroptev ohrožena víc než v současné době. 

Moták pochop (Circus aeruginosus) §2 byl na lokalitě zastižen pouze jednou, samec při lovu při 
západním okraji letiště. Hnízdí nejspíše na některém z blízkých rybníků. Rozšířením letiště nebude 
ohrožen.  
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Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) §3 na lokalitu jen zaletuje za potravou, rozšířením letiště 
nebude ohrožena.  

V nedaleké blízkosti letiště Benešov se nachází několik rybníků a jiných vodních ploch 
s hnízděním vodního a jiného ptactva: Semovický rybník, Splavský rybník, Nesvačilský potok.  

Prodloužením dráhy směrem k Semovicím se pravděpodobně zvýší riziko střetů vodních ptáků 
v okolí Semovického rybníka s letadlem (zejména na konci léta a na podzim). Prodloužením dráhy blíže 
k rybníkům budou startující, resp. přistávající letadla létat v menší výšce než stávající 500 m.  

Tento problém není však natolik podstatný z hlediska ovlivnění populací ptáků, ale naopak, je zde 
spíše riziko pro bezpečnost letového provozu. Dané riziko bude muset být v budoucnu za provozu letiště 
pečlivě sledováno a řešeno, aby nedocházelo k případným kolizím. Z tohoto důvodu se nabízí preventivní 
průzkum ptačích populací zejména v období tahů (říjen, listopad, resp. únor, březen).  

V případě negativních zjištění (např. kolize významného koridoru tahů ptáků a letové dráhy) bude 
nutné přijmout bezpečnostní opatření. Jako vhodné se jeví změna letového režimu, změna směrů 
přistávání, vzlétání, omezení provozu např. v ranních hodinách, kdy ptáci houfně nalétávají na lokalitu, 
případně v jiném období na základě výsledků tohoto dlouhodobějšího monitoringu. 

Závěr 

V případě dodržení navržených ochranných opatření lze daný záměr ze zoologického hlediska 
akceptovat. 

Ekosystémy 

Výstavbou záměru dojde k ovlivnění antropogenně ovlivněných ekosystémů.  

D. I. 8. Vlivy na krajinu 

ÚSES 

Realizací záměru nedojde k přímému dotčení územního systému ekologické stability. Veškeré 
skladebné prvky ÚSES se nacházejí mimo území dotčené stavbou. 

Do melioračního kanálu, který je částečně součástí LBC 20 a LBK 29 a dále teče do 
Semovického rybníka, bude vyúsťovat dešťové kanalizace z východní části letištní dráhy. 

Do Nesvačilského potoka bude pak odvedena odpadní voda z ČOV a dále sem bude vyúsťovat 
dešťová kanalizace ze západní části letištní dráhy.  

Ovlivnění jakosti a vydatnosti povrchových vod je blíže rozvedeno v kap. D. I. IV. Vlivy na 
povrchové a podzemní vody. 

Negativní zásah do daných prvků ÚSES se však nepředpokládá. 

Zvláště chráněná území 

Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná stavba nezasahuje ani do 
ochranného pásma zvláště chráněných území.  
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VKP 

V zájmovém území se nenacházejí žádné významné krajinné prvky dané § 3 písm. b) ani 
registrované dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 
K přímému dotčení VKP nedojde. 

Z provozního hlediska posuzovaného záměru může dojít k dotčení VKP ve smyslu § 3 písm. b) 
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Jedná se o VKP ze zákona: 

• Nesvačilský potok – Do něj bude ústit dešťová kanalizace z areálu Letiště Benešov  
a přečištěné vody z ČOV. Bude provedena dílčí úprava průtočného profilu koryta formou 
zpevnění dlažbou z lomového kamene do betonu v délce cca 5 m.  

• Bezejmenný přítok Semovického rybníka – Do něj budou ústit dešťové vody z východního 
konce prodloužené dráhy. 

V případě dodržení všech aspektů ochrany vod (viz ochranná opatření kap. D. IV) nelze 
předpokládat negativní ovlivnění jak ekosystému Nesvačilského potoka, tak Semovického rybníka.  

Přírodní parky 

Záměrem nedojde k dotčení žádného přírodního parku podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  

Památné stromy 

K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny v platném znění rovněž nedojde. 

NATURA 2000 

Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje (č. j. 114392/2008/KÚSK ze dne 31. 7. 2008) 
lze vyloučit významný vliv předloženého projektu „Letiště Benešov – úpravy letištních ploch a výstavba 
odbavovací budovy“ samostatně i ve spojení s jinými projekty na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními. V posuzované oblasti se nenachází žádná evropsky 
významná lokalita ani ptačí oblast. 

Krajina a krajinný ráz 

Rozšířením letiště Benešov dojde k dotčení antropogenně ovlivněné krajiny, převážně 
zemědělského charakteru doplněné esteticky hodnotnějšími přírodními prvky. 

Letiště Benešov se nachází na pohledově exponovaném místě, mírně vyvýšeném návrší. JZ, Z  
a SZ směrem lze v dálce pozorovat vystupující Benešovskou pahorkatinu, východním směrem pak 
zalesněný komplex Žebrák. Z hlediska užších prostorových vazeb se v blízkosti letiště nachází 
významnější vodní plochy – rybník Semovický, Nesvačilský a Splavský, které se podílejí na 
heterogennějším vzezření krajinné mozaiky. Harmonické měřítko v krajině podporují i vodní toky – 
Konopišťský a Nesvačilský potok, vedený v mírných údolí s doprovodnými břehovými porosty.  

V DoKP převládá otevřená krajina s nízkým stupněm zalesnění s dálkovými pohledovými místy 
tvořenými vrchy Chlum, Neštětická hora, i menšími vršky.  

Prvky, které do krajiny vnesl člověk jsou komunikace, nejvýznamnější silnice I/3, železniční trať 
č. 220, která prochází modernizací. Severně, u Tvoršovic, vyrostla relativně nová, uměle vytvořená, 
kulturní dominanta – golfové hřiště. 
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Posouzení míry vlivu na identifikované znaky v krajině 

Krajinný ráz lze posuzovat z hlediska ovlivnění jednotlivých znaků a hodnot, jimiž se příslušná 
krajina vyznačuje. 

Tab. č. 90 Posouzení míry vlivu rozšíření záměru na identifikované znaky krajinného rázu  

Identifikace znaků Klasifikace identifikovaných znaků 

Posouzení míry 
vlivu na 

identifikované 
znaky 

Znaky dle § 12 

Konkrétní 
identifikované znaky 
a hodnoty po realizaci 

záměru 

Dle 
pozitivních či 
negativních 

projevů* 

Dle významu 
v KR** 

Dle 
cennosti*** **** 

Lesní porosty pozitivní spoluurčující význačný žádný zásah 
Mimolesní porosty 
dřevin 

pozitivní doplňující význačný slabý zásah 

Vodní toky pozitivní spoluurčující význačný slabý zásah 
Vodní plochy pozitivní zásadní význačný žádný zásah 

Fauna pozitivní spoluurčující běžný 
středně silný  

zásah 

Znaky přírodní 
charakteristiky vč. 
přírodních hodnot, 

VKP 
a ZCHÚ 

Flóra pozitivní spoluurčující běžný slabý zásah 
Vyváženost krajiny negativní zásadní běžný slabý zásah 
Scelené pozemky 
orné půdy 

negativní zásadní běžný středně silný zásah Znaky kulturní 
charakteristiky vč. 

kulturních dominant Zemědělské a 
průmyslové areály 

negativní doplňující běžný žádný zásah 

Znaky historické 
charakteristiky 

Historické 
dominanty 

pozitivní spoluurčující význačný žádný zásah 

Mírně zvlněný reliéf neutrální spoluurčující běžný slabý zásah 
Komunikace negativní spoluurčující běžný žádný zásah 
Železniční trať  negativní spoluurčující běžný žádný zásah 

Znaky estetických 
hodnot vč. měřítka 
vztahů v krajin ě 

Vedení VN negativní doplňující běžný žádný zásah 
*) Projev může být pozitivní, tzn. že daná charakteristika působí v celkové krajinné scéně kladně, nebo negativní, příp. 

neutrální. Pro hodnocení pozitivnosti krajinného rázu podle zákona o ochraně přírody  je rozhodující aspekt trvalé udržitelnosti 
dané charakteristiky, kterou znak prezentuje. Určení projevu je velmi důležité pro následné vyhodnocení charakteristik. 

**) Významem rozumíme určitý podíl znaku nebo hodnoty v celkovém výrazu krajiny. Význam  stanovujeme ve třech 
stupních podle následující stupnice: I. Zásadní; II. Spoluurčující; III. Doplňující. 

***) Znaky a hodnoty krajinného rázu, které byly identifikovány v dotčeném krajinném prostoru (DoKP) nemají stejnou 
cennost. Některé z nich můžeme proto označit jako jedinečné, jiné jako význačné nebo běžné. 

****) Stupnice posouzení míry vlivu na identifikované znaky: pozitivní zásah, žádný zásah, slabý zásah, středně silný 
zásah, silný zásah, stírající zásah 

Určení snesitelnosti zásahu na základě zjištěné míry vlivu 

Rozšíření letiště Benešov, tedy především prodloužení stávající vzletové a přistávací dráhy RWY 
06/24, nebude znamenat významné narušení estetických hodnot a harmonických vztahů v krajině. 

Znaky přírodní charakteristiky jako jsou ZCHÚ, VKP, skladebné prvky ÚSES, atd. nejsou 
s posuzovaným záměrem v přímém kontaktu. Předpokládá se pouze slabý zásah do vodních toků a flóry. 
Středně silný zásah nastane pouze v souvislosti s ovlivněním fauny. Při důsledném dodržení navržených 
ochranných opatření však budou případné negativní vlivy minimalizovány. 

Z hlediska znaků kulturní charakteristiky a kulturních dominant dojde ke středně silnému zásahu 
do scelených lánů orné půdy, která bude částečně převedena na trvalé travní porosty a zpevněnou plochu 
v důsledku rozšíření letiště.  
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K negativnímu ovlivnění znaků historické charakteristiky a estetických hodnot v krajině rovněž 
nedojde. 

Z hlediska harmonického měřítka krajiny je letiště Benešov objektem velkého plošného měřítka, 
ne však s patrným hmotovým měřítkem. Objekt odbavovací budovy je navrhován ve větším měřítku 
oproti stávajícím objektů  letiště. V rámci krajinného rázu místa  znamená posuzovaný záměr prohloubení 
hmotového působení dnešních objektů letiště, nejde o objekty výškové dominance.   

I z hlediska harmonických vztahů nebude záměr představovat významný zásah do území. 
Samotný areál letiště se totiž již v současné době v území nachází, dojde pouze k jeho částečnému 
rozšíření. V kontextu případné realizace sadových úprav je možné konstatovat určité zmírnění stávajícího 
nepříznivého poměru krajinných složek ve prospěch přírodě blízkých, poněvadž sadové úpravy  
a ozelenění budou realizovány na úkor orné půdy a částečně intenzivních trvalých travních porostů. 
V daném kontextu však je nutné připomenout, že změna poměru krajinných složek se projeví především 
zvýšením odtoku z území právě ve vztahu k rozsahu zpevnění stávajícího rostlého terénu. 

Výstavbou dojde k narušení vizuálních vjemů. Areál letiště se nachází na mírně vyvýšeném, 
pohledově exponovaném místě. Odbavovací budova bude dvoupodlažní s plochým zastřešením  
a významným podílem prosklených stěn. Na odbavovací budově bude umístěna věž s šikmým opláštěním 
pracoviště řízení letového provozu a logem letiště s barevnými prvky nápisů. Nová budova tak bude 
nápadná a dojde k posílení dominance v pohledově exponované poloze od jihovýchodu až východu, 
zejména pak v blízkých horizontech. Do jisté míry se projeví i protiklad ke stávajícím budovám, které na 
rozdíl od navrhovaného objektu vykazují mírné sedlové zastřešení. Lze proto tento vliv označit za středně 
velký a významný s tím, že je nutné od silnice Bystřice – Nesvačily řešit sadové úpravy při hranicích 
areálu souběžně s osou hlavních drah. 

Dálkové pohledy mohou být ovlivněny s ohledem na měřítko budov v zásadě jen bodově oproti 
vnímání dnešního areálu letiště.  

Z hlediska zmírnění případného negativního vlivu na krajinný ráz doporučujeme respektovat 
navržená ochranná opatření uvedená v kap. D. IV. 

Závěr 

Z hlediska ovlivnění krajiny lze za předpokladu dodržení navržených ochranných opatření 
doporučit daný záměr k realizaci. 

D. I. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Výstavbou záměru nedojde k ovlivnění kulturních památek.  

Záměr si vyžádá zásah do hmotného majetku. V prostoru budoucí odbavovací budovy bude nutné 
provést vybourání zpevněných ploch. 

Za stávajícího stavu znalosti projektu vyvstává nutnost vybudovat přeložku stávající polní cesty 
v předpolí prahu 06 tak, aby nebylo narušeno bezpečnostní oplocení letiště a přibližovací světelná 
soustava. Cesta se tak rovněž dostane mimo přibližovací překážkovou plochu. Šířka přeložky bude stejná 
jako stávající cesty. Přeložka polní cesty bude mít nestmelený kryt (štěrkový). 

Závěr 

Míra dotčení hmotného majetku je akceptovatelná. 
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ZÁVĚR 

Dokumentace záměru „Letiště Benešov – úpravy letištních ploch a výstavba odbavovací 
budovy“  je zpracováno dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění.  

Oznámení se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí  
a hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.  

Součástí dokumentace jsou jako samostatné přílohy odborné studie zaměřující se na: ovzduší, 
hluk, zdraví obyvatelstva, technické posouzení pootočení dráhy, faunu, flóru a vliv na vody.  

• Letiště Benešov je z hlediska počtu pohybů druhým největším letištěm v České republice, hned 
za letištěm Ruzyně. Ve stávajícím stavu je využíváno nejvíce pro letecký výcvik. 

• Provozovatelem je město Bystřice prostřednictvím Letiště Benešov p. o. 

• V letištní síti ČR je LKBE vedeno jako veřejné vnitrostátní/neveřejné mezinárodní letiště s vnější 
hranicí, v současné době s provozem VFR a pouze v denní době. 

• Charakterem leteckého provozu (současného i výhledového) odpovídá letiště Benešov 
regionálnímu letišti s provozem převážně letadel všeobecného letectví a ultralehkých letadel 
(ULL).  

• Předmětem záměru je rozšíření stávajícího letiště Benešov tak, aby bylo letiště schopné 
uspokojovat prioritně potřeby sportovního provozu a provozu tuzemských i zahraničních letadel 
všeobecného letectví. Umožnit by mělo i nepravidelnou přepravu cestujících vykonávanou 
letouny se vzletovou hmotností do max. 10.000 kg. Nově budou zařazena i proudová letadla.  

• Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění do kategorie II, 
pod pořadové číslo 9. 5 – „Letiště se vzletovou a přistávací dráhou do 2 100 m“. 

• Ze stavebně – technického hlediska je předmětem záměru především výstavba nových 
pohybových ploch letiště, doplnění technického vybavení pro provoz letiště, výstavba odbavovací 
budovy a napojení areálu letiště na sítě a komunikace.  

• Dojde k rozdělení původní RWY 06/24 na dvě rovnoběžné dráhy 06R/24L a 06L/24R spolu 
s vybavením pro noční provoz (po západu a před východem slunce). RWY 06R/24L (jižní) bude 
prodloužena na délku 1150 m a opatřena zpevněným povrchem. 06L/24R zůstane travnatá, pro 
nouzový/havarijní provoz. 

• Nový legislativní statut letiště Benešov bude - Veřejné mezinárodní letiště. 

• Výhledový letecký provoz je vztahován k roku 2015. Předpokládá se navýšení celkového počtu 
pohybů letadel za rok ze stávajících 48 800 na 67 000. Jedná se o maximální uvažovaný 
teoreticky stav.  

• Záměr je z hlediska umístění prodloužené dráhy RWY 06R/24L a s ním souvisejícího leteckého 
provozu posuzován ve dvou základních variantách: 

Varianta 1 - Zpevněná dráha RWY 06R/24L v umístění shodném s oznámením EIA 
Varianta 2 - Zpevněná dráha RWY 06R/24L s odkloněním její osy oproti oznámení EIA o 10º 

vpravo (RWY 07R/25L)  
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• Byla rovněž vyhodnocena tzv. Varianta 0 (tzn. varianta neprovedení záměru) – výhledový stav 
provozu letiště Benešov v roce 2015 při zachování stávajícího travnatého dráhového systému 
(RWY 06/24 i RWY 09/27 – stejné uspořádání jako stávající stav) s uvažováním intenzity 
obslužné dopravy záměru stejné jako pro uvažované Varianty 1 a 2 (tzn. celkový počet pohybů 
letadel za rok – 67 000 a celková obslužná doprava letiště – 414 automobilů). 

• Z dlouhodobějších trendů rozvoje letiště Benešov vyplývá, že dochází k neustálému meziročnímu 
nárůstu leteckého provozu (celkových ročních pohybů letadel). 

• Odhad celkových ročních pohybů letadel za rok – 67 000 je spíše maximalistická varianta. 

• Z hlediska kumulativního vlivu na životní prostředí a lidské zdraví bylo při posuzování záměru 
uvažováno s plánovanou dálnicí D3 ve stabilizované poloze a modernizací IV. tranzitního 
železničního koridoru Praha – Horní Dvořiště. 

• Záměr neleží v žádné kategorii zátopových území a je mimo chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod i pásma hygienické ochrany. 

• Vliv navrženého odkanalizování vod (splaškových i dešťových) na průtoky vodních toků  
a následné ovlivnění říční sítě bude minimální.  

• Vliv navrženého odkanalizování areálu na jakost vod je přijatelný za předpokladu, že pro 
navrhovanou ČOV bude zvolena technologie s maximální účinností čištění vzhledem k velmi 
nízkým průtokům Nesvačilského potoka a jeho současnému značnému znečištění. 

• Ovlivněním množství podzemních vod daným záměrem bude zanedbatelné. To platí i pro 
povrchové vody, které budou obdobným způsobem v ročním normálu naopak obohaceny. 

• Ze závěrů Hydrogeologické studie vlivů záměru na vody vychází, že vliv posuzovaného záměru 
je zanedbatelný jak z hlediska ovlivnění množství, tak i jakosti vod. 

• Půdní pokryv je na převažující části území tvořen především hnědými půdami a hnědými půdami 
kyselými, místy jejich oglejenou formou. 

• Dle údajů České geologické služby – Geofond se v zájmovém území nenacházejí výhradní ani 
nevýhradní ložiska nerostných surovin, dobývací prostory, chráněná ložisková území. 

• Rozšířením letiště Benešov budou dotčeny pozemky vedené dle KN jako druh – orná půda, trvalý 
travní porost a ostatní plocha, z čehož budou v největší míře zastoupeny pozemky vedené jako 
orná půda. 

• Realizací záměru dojde k trvalému záboru v rozsahu 155 875 m2 a dočasnému záboru v rozsahu 
4 922 m2, z čehož trvalý zábor ZPF bude činit 150 515 m2 a dočasný zábor 4 444 m2 (Varianta 1). 

• Při výkopových pracích dojde k sejmutí zeminy v rozsahu cca 37 200 m3 (dle dokumentace pro 
územní řízení, listopad 2003) (Varianta 1). 

• Riziko kontaminace půd ve fázi provozu bude za běžných provozních podmínek areálu letiště 
Benešov zanedbatelné. 

• S ohledem na charakter terénních oprav nejsou předpokládány vlivy na stabilitu a erozi půdy. 

• Posuzovaným záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. 
V zájmovém území se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.  

Vyvolání sesuvných pohybů se rovněž nepředpokládá. 

• Z klimatického hlediska leží zájmové území v mírně teplé oblasti, která je charakterizována jako 
vrchovinná, mírně vlhká s mírnou zimou. Roční teplotní průměr je cca 8 ºC a roční úhrn srážek je 
cca 640 mm. 
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• Z hlediska naměřených hodnot nejbližších stanic AIM lze konstatovat, že v území nedochází 
k překračování imisních limitů u NO2, CO ani benzenu. Epizodně může docházet k překračování 
24hodinového imisního limitu PM10, k překračování ročního imisního limitu této látky však 
nedochází. 

• Z hlediska znečištění ovzduší nebude rozšíření provozu letiště Benešov znamenat významnější 
změnu v příspěvcích k imisní zátěži zájmového území. Taktéž lze vyslovit závěr, že navrhované 
varianty umístění dráhy jsou z hlediska vlivů na ovzduší zcela nepodstatné.    

• Počáteční akustická studie (hluk z dopravy na pozemních komunikacích) byla zjišťována na 
základě 24hodinového měření, které proběhlo ve dnech 27. – 28. května 2008. Měřící místa byla 
umístěna v obcích Semovice, Tvoršovice a Nesvačily. 

Naměřené hodnoty se ve dne pohybovaly od 49,2 dB do 52 dB, v noci od 41,9 do 49,6 dB. 
Hodnoty jsou nižší než hygienický limit pro starou hlukovou zátěž (70/60 dB). 

Dne 5. 7. 2008 od 9 do 18 hod bylo provedeno kontrolní další měření počáteční akustické 
situace, tentokrát vlastního provozu letiště Benešov. Naměřené hodnoty (4 měřící místa) se 
pohybovaly v rozmezí od 48,1 dB do 60, 4 dB. 

• Ve fázi výstavby záměru nebude docházet k překračování hygienických limitů dle NV 
č. 148/2006 Sb. 

• Z výsledků akustické studie, která hodnotila hluk ze silniční dopravy a stacionárních zdrojů 
vyplývá, že dominantním zdrojem hluku ve stávajícím i výhledovém stavu je na většině řešených 
komunikací ostatní automobilová doprava bez obslužné dopravy letiště Benešov. Obslužná 
doprava letiště je výrazná pouze na komunikacích v nejbližším okolí letiště 

• Ve všech výpočtových bodech jsou jak ve stávajícím stavu, tak i ve výhledovém stavu pro 
všechny varianty dodrženy hygienické limity (70/60 dB) pro starou hlukovou zátěž z dopravy na 
pozemních komunikacích pro denní i noční dobu. 

• Ve všech výpočtových bodech jsou jak ve stávajícím stavu pro obslužnou dopravu letiště, tak ve 
výhledovém stavu pro celkovou obslužnou dopravu letiště vypočtené hodnoty ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku nižší než hygienické limity (55/45 dB) pro hluk z dopravy na 
pozemních komunikacích pro denní i noční dobu. 

• Ve výhledovém stavu (rok 2015) oproti stávajícímu stavu (rok 2008) dojde v okolí komunikací 
I/3 a II/14 ke snížení hlukové zátěže z automobilové dopravy, což je způsobeno uvažováním 
zprovoznění dálnice D3 a Václavické spojky. Na ostatních komunikacích naopak intenzity 
automobilové dopravy mírně vzrostou, což je dáno uvažovaným navýšením dopravy. 

• Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích navrhovaný záměr ovlivní akustickou situaci 
v zájmovém území v minimální míře. Toto ovlivnění se projeví v desetinách dB a je 
neprokazatelné s ohledem na nejistoty výpočtu a měření.  

• Navrhovaná Varianta 1 (RWY 06R/24L) a Varianta 2 (RWY 07R/25L) jsou z hlediska ovlivnění 
akustické situace obslužnou pozemní dopravou záměru srovnatelné. 

• U žádné z variant současného ani výhledového leteckého provozu nezasahuje limitní izofona  
LAeq D = 60 dB do území se souvislou obytnou zástavbou. Předpokládaným omezením 
výhledového provozu v noční době (ojedinělé přílety) nebude ani v nočním období tato zástavba 
v okolí LKBE z pohledu platné legislativy zasažena.  

• Při maximalistickém výhledovém leteckém provozu v cílovém horizontu 2015 může dojít ke 
zvýšení hlukové zátěže okolí nejvýše o 2 až 3 dB, spíše však méně. Ani v tomto případě však 
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hluk z leteckého provozu na území blízkých obcí se souvislou i ojedinělou obytnou zástavbou 
nebude překračovat nejvýše přípustnou hladinu akustického tlaku  LAeq D  = 60 dB pro 
charakteristický letový den.  

• Jedinou možnou zasaženou lokalitou může být severní okraj obce Bystřice v blízkém okolí 
trajektorie pro přílety na RWY 27. V zájmu dodržení limitu hluku z leteckého provozu je 
doporučeno omezit počet příletů na cca 100 za den, ze stejného důvodu je žádoucí dodržovat 
předepsanou trajektorii letu po vzletu z RWY 09.  

• Připravovaná dostavba LKBE umožní rozšíření leteckého provozu, sama o sobě však 
nepředstavuje z hlediska vlivu hluku z leteckého provozu žádné zhoršení. Prodloužení RWY 
06/24 (posunutí příletového prahu RWY 24) a její zpevnění má pozitivní význam v hlukové 
zátěži okolí (zejména obce Nesvačily), neboť se zkrátí dráha rozjezdu a při vzletu z RWY 24 se 
dosáhne příznivějších poměrů vůči kritické lokalitě Nesvačily (větší výška při přeletu odletového 
prahu,možnost dřívějšího točení do kursu 270o. Při vzletu z RWY 06 se zkrátí doba trvání 
zvýšeného hluku (větší zrychlení letounu na zpevněné RWY). Připravované zpevnění ostatních 
provozních ploch jednak zrychlí pojíždění letadel a sníží nároky na výkon motoru při pojíždění, 
což může snížit celkové vyzařování hluku z provozu na LKBE do blízkého okolí. Přínos je ale 
neprůkazný.  

• V případě nerealizace záměru zpevněné RWY se  bude vlivem přirozeného nárůstu  provoz na 
letišti zvyšovat i na stávajících RWY.  

• Ve výhledu k roku 2015 byly z akustického hlediska porovnávány dvě předložené varianty řešení 
zpevněného dráhového systému, a to dráhový systém 06R/24L a pootočená dráha o 10° -  
07R/25L. Toto porovnání bylo provedeno pomocí kumulativních účinků leteckého, silničního  
a železničního hluku - celkové akustické expozice území.  Energetický součet jednotlivých zdrojů 
hluku byl proveden až pro přepočtu jednotlivých zdrojů hluku na ekvivalent silničního hluku, což 
bylo zpracováno ve smyslu požadavků autorizačního návodu (Autorizační návod AN 15/04 k 
 hodnocení zdravotního rizika expozice hluku - aktualizace  2006) a pomocí nástrojů  programu 
CADNA A.  

• Z porovnání kumulativních účinků varianty RWY06R/24L a varianty RWY07R/25L  vyplývá, že 
v obcích Bystřice, Líšno, Tisem a Tvoršovice dochází u varianty RWY07R/25L  ke 
kumulativnímu zatížení většího počtu obyvatel oproti variantě RWY06R/24L. Naopak v obcích 
Nesvačily a Jírovice u varianty RWY07R/25L dochází ke snížení počtu zatížených obyvatel 
kumulativními účinky celkové hlukové expozice v řešené oblasti, resp. dochází zde k přesunu 
počtu obyvatel z vyšších hlukových pásem do nižších oproti variantě RWY06R/24L. Avšak je 
třeba upozornit na fakt, že v obou variantách se jedná o změny řádově v jednotkách, maximálně 
v desítkách obyvatel.  

• Předběžný návrh hranice ochranného hlukového pásma (OHP) letiště Benešov pro jednotlivé 
varianty je předložen v  mapové příloze č.12, 13 Přílohy č. 1 Akustické studie. Hranice je 
vynesena červenou čarou. Jedná se o pracovní návrh křivkového polygonu, který je možné 
jednoduchým způsobem přenést do územních plánů. Druhý starší způsob může vycházet z této 
křivky, kterou nahradí lomenou čarou hranicí OHP spojující výrazné geografické prvky (silnice, 
vodní toky apod.), hranice významných pozemků, případně spojnice významných bodů v terénu 
(zeměpisné kóty, křižovatky ap.). Navržená obálkový polygon – křivka musí vždy ležet uvnitř, 
resp. na hranici korigovaného lomeného uzavřeného polygonu. Finální návrh řešení OHP musí 
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být proveden až po výběru varianty v rámci územního řízení, a to dle zásad uvedených v kap. 6. 
Přílohy č. 1 Akustické studie – Hluk z leteckého provozu. 

• Předběžný návrh ochranného hlukového pásma letiště Benešov je navržen tak, aby dlouhodobě 
plnil výše uvedené cíle, nebylo citlivé na změny v leteckém provozu a zároveň umožnilo 
optimální využití rozsáhlého území ochranného pásma.  Cílem je  dosažení stabilního prostředí 
pro rozvoj území i rozvoj letiště a leteckého provozu.       

• Pro dobrou funkci OHP je důležitá kontrola dodržování hranice pásma. 

• Z celkového porovnání varianty RWY06R/24L a varianty RWY07R/25L vyplývá, že počet 
zatížených obyvatel v řešeném území je u obou variant srovnatelný a tedy z hlukového hlediska 
jsou obě varianty akceptovatelné. 

• Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik je možné konstatovat, že i při velmi 
konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou 
exponovanou populaci v okolí posuzovaného záměru, nelze v důsledku realizace záměru 
předpokládat významně zvýšené riziko zdravotních účinků. 

• Po vyhodnocení výstupů z akustické studie lze konstatovat změnu v akustické situaci v okolí 
záměru a zvýšení počtu obyvatel obtěžovaných hlukem z budoucího plánovaného provozu letiště 
Benešov. Zároveň je třeba konstatovat, že ke stejnému zvýšení počtu obtěžovaných osob dojde 
provozem letiště v roce 2015 i bez realizace záměru, tzn. bez úprav letištních ploch – Varianta 0.  

• Z uvedeného hodnocení zdravotních rizik nelze konstatovat, která varianta prodloužení  
a zpevnění plochy je z hlediska zdravotních rizik vhodnější vzhledem k tomu, že počet zatížených 
obyvatel v řešeném území je u obou variant srovnatelný. 

• V území dotčeném záměrem ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádná zvláště chráněná 
území dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 
ani žádné významné krajinné prvky dané § 3 (ze zákona) písm. b) a § 6 (registrované) zákona č. 
114/1992 Sb., v platném znění.  

• Nebudou dotčeny přírodní parky dle § 12 a památné stromy dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění. 

• V zájmovém území vymezeném záměrem se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani 
ptačí oblast. K dotčení ÚSES rovněž nedojde. 

• Zájmové území je tvořeno nepůvodními ekosystémy s převážně nízkou ekologickou stabilitou. 
K zasažení chráněného nebo ohroženého druhu ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. nedojde, 
zároveň nebyla zjištěna přítomnost ohrožených druhů rostlin uvedených v Černém a červeném 
seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001). 

• V prostoru řešeného záměru zjištěno 67 druhů živočichů. Celkem 6 druhů je zvláště chráněných, 
s různou vazbou na lokalitu, ať již potravní či pobytovou. Rozšířením letiště nedojde k ohrožení 
ani jednoho z uvedených druhů. 

• V širším okolí letiště Benešov se nachází několik ekologických zátěží, především černých 
skládek, které mohou způsobovat znečištění povrchové i podpovrchové vody. Samotný areál 
letiště Benešov byl v minulosti kontaminován, a to na začátku 90. let, kdy došlo k havarijnímu 
úniku odmašťovacího prostředku  chlorotenu (1,1,1 trichlorethan) do horninového prostředí  
a podzemní vody. Vzniklé škody byly úspěšně sanovány. 

Výstavbou záměru nedojde k ovlivnění kulturních památek. 
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D. II. Komplexní charakteristika vliv ů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních 
vlivů 

V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na základě metodiky 
vyhodnocování vlivů na životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní prostředí 
pro rok 1998 (projekt PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č. 1 - 4/2001. 

Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem 
změny v životním prostředí v absolutních či relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém 
čase. Při hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba by 
měla zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska časového 
působení vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti vlivu může existovat řada 
nejasností a rizik, spojených se skutečností, že např. řada vyhodnocení se opírá o matematické výpočty, 
které mohou být zatíženy určitými chybami. Proto jedním ze zvolených kritérií je kritérium rizik  
a nejistot. Nezanedbatelným kritériem pro stanovení významnosti je zájem veřejnosti (resp. obcí nebo 
státní správy). Uvedené kriterium však musí být chápáno v kontextu s ostatními kriterii, a to zejména 
z hlediska primárního posouzení skutečnosti, zda předpokládaný nebo existující zájem je podložen 
racionálními důvody z hlediska respektování zájmů ochrany životního prostředí. Princip stanovení 
významnosti musí zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany proti působení vlivu. Dokumentace  
o hodnocení vlivu záměru posuzuje záměr předložený oznamovatelem včetně jím navržených prvků 
technické ochrany. Teprve zpracování vlastní dokumentace vede ke zjištění významnosti vlivu (a tedy  
i jeho dosahu) a v řadě případů mohou právě doporučení dokumentace směřovat k eliminaci zjištěných 
vlivů, a to zejména navržením ochranných opatření, které je nutné dodržet v rámci fáze projektových 
příprav, výstavby a provozu záměru. 

Tab. č. 91 Přehled vlivů způsobených výstavbou a provozem posuzovaného záměru (+ vliv nastane, - 

vliv nenastane) 

Fáze záměru Vliv 
Výstavba Provoz 

Změna čistoty ovzduší + + 
Změna mikroklimatu - - 
Změna kvality povrchových vod + + 
Změna kvality podzemních vod - - 
Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě + + 
Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní 
vody 

- - 

Zábor ZPF + + 
Zábor PUPFL - - 
Změny čistoty půd - - 
Projevy eroze - - 
Svahové pohyby a pohyby vzniklé poddolováním - - 
Likvidace, poškození populací vzácných  a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů - - 
Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les + + 
Likvidace, poškození lesních porostů - - 
Likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků - - 
Vlivy na další významná společenstva - - 
Změny reliéfu krajiny - - 
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Fáze záměru Vliv 
Výstavba Provoz 

Vlivy na krajinný ráz - - 
Likvidace, narušení budov a kulturních památek - - 
Vlivy na geologické a paleontologické památky - - 
Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti + + 
Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny - - 
Vlivy na rekreační využití území - + 
Biologické vlivy - - 
Fyzikální vlivy - hluk + + 
Vlivy spojené s havarijními stavy + + 
Vlivy na zdraví + + 

 

V následujícím textu je provedeno hodnocení jednotlivých složek či aspektů životního prostředí 
z hlediska velikosti vlivu. Parametry daného kritéria (velikost vlivu) jsou následující: 

 významný nepříznivý vliv  -2 

 nepříznivý vliv  -1 

 nevýznamný až nulový vliv   0 

 příznivý vliv  +1 

Změny v čistotě ovzduší  –  fáze výstavby 

Velikost: nevýznamný až nulový vliv {0} 

Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem 
odvozu sejmuté zeminy a dovozu stavebního materiálu. Po určitou časově mezenou 
dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší, které je ovlivněno 
celkovou imisní situací širšího okolí posuzovaného záměru. 

Ve fázi výstavby nebude docházet k významnějšímu ovlivnění imisní zátěže 
v zájmovém území. Vzhledem k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky 
považovat za akceptovatelné.  

Změny v čistotě ovzduší  –  fáze provozu 

Velikost: nevýznamný až nulový vliv {0} 

Rozšíření provozu letiště Benešov nebude znamenat významnější změnu 
v příspěvcích k imisní zátěži zájmového území. 

Fyzikální vlivy: hluk –  fáze výstavby 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 

Příspěvek fáze výstavby k celkové akustické situaci se bude pohybovat pod 
limitními hodnotami.  

Pouze v případě objektu penzionu – „Club pilotů“ dojde k překročení hygienického 
limitu  daného NV č. 148/2006 Sb. Hygienický limit v chráněném vnitřním 
prostoru stavby bude dodržen. 
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Fyzikální vlivy: hluk – fáze provozu 

Velikost:  nepříznivý vliv {-1} 
Ve fázi provozu dojde vlivem nárůstu obslužné dopravy záměru a počtu pohybů 
letadel za rok k nárůstu ekvivalentní hladiny akustického tlaku v okolí letiště 
Benešov.  

Při dodržení ochranných opatření lze však případný negativní vliv zmírnit na 
úroveň vyhovující platným legislativním předpisům. 

Cráněná zástavba nebude zatěžována nadlimitního hodnotami ekvivalentních 
hladin akustického tlaku dané NV č. 148/2006 Sb., v platném znění. 

Vlivy spojené s havarijními stavy 

Velikost:  nepříznivý vliv {-1} 
Charakter dosahu případné havárie bude pouze lokální. 

Vlivy na zdraví 

Velikost:  nepříznivý vliv {-1} 

Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro 
lidské zdraví pro obyvatele v okolí posuzovaného záměru ani v jedné 
z posuzovaných variant.  

Z hlediska zatížení obyvatelstva hlukem lze konstatovat, že při synergickém 
působení automobilové, železniční a letecké dopravy dojde vlivem realizace 
záměru ke zvýšení počtu obyvatel exponovaných hlukem oproti stávajícímu stavu.  

Avšak i v případě nerealizace záměru – Varianta 0, lze ve výhledovém stavu 
očekávat stejný počet osob obtěžovaných hlukem jako při realizaci záměru – 
Varianta 1, Varianta 2. To je dáno přirozeným meziročním nárůstem leteckého 
provozu (celkových ročních pohybů letadel) na letišti Benešov. 

Horninové prostředí: ložiska vyhrazených a nevyhrazených nerostů, poddolovaná území, 
svahové pohyby, geologické a paleontologické památky 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 

  Realizací záměru nedojde k dotčení horninového prostředí. 

Vliv na povrchové vody 

Velikost: příznivý vliv {+1} 

 Realizací nových zastavěných a zpevněných ploch, stejně tak jako dešťové 
kanalizace, dojde k urychlení odtoku z předmětného území. 

 Z hlediska ovlivnění jakosti vod bude záměr oproti stávajícímu stavu pro kvalitu 
povrchových vod příznivější, jelikož dojde na letišti Benešov k vybudování 
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kanalizační sítě a ČOV. Vody vypouštěné do povrchových vodních toků budou 
předčištěny, úroveň jejich znečištění bude tedy oproti stávajícímu stavu nižší. 

Vliv na podzemní vody 

Velikost: nevýznamný až nulový vliv {0} 

Realizací záměru nelze očekávat ovlivnění podzemních vod. 

Vlivy na půdy: zábor ZPF, PUPFL, projevy eroze, vlivy na čistotu půd 

Velikost:  nepříznivý vliv {-1} 

Záměr si vyžádá trvalý zábor ZPF v rozsahu cca 15 ha náležící do II., III. a IV. 
třídy ochrany.  

Riziko kontaminace půd ve fázi provozu bude za běžných provozních podmínek 
areálu letiště Benešov zanedbatelné. 

S ohledem na charakter terénních oprav nejsou předpokládány vlivy na stabilitu  
a erozi půdy. 

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 

Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých 
rostlin ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného 
seznamu rostlin (Procházka, 2001). 

Dojde k zásahu do biotopu živočichů chráněných dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Lze 
však konstatovat, že rozšířením letiště Benešov nedojde k ohrožení těchto zvláště 
chráněných druhů. 

Vliv na mimolesní zeleň  

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 

V souvislosti s realizací stavby je uvažováno s dílčím kácením mimolesních 
porostů dřevin. Bude se jednat o některé jedince ovocných stromů podél 
komunikace a dále náletové jedince.  

Pokácené dřeviny budou dostatečně kompenzovány náhradními výsadbami. 

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a vliv na NATURA 2000 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 

K dotčení prvků ÚSES ani evropsky významných lokalit a ptačích oblastí systému 
NATURA 2000 nedojde. 

Zásah do VKP, vlivy na krajinný ráz 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 

K dotčení VKP, ať již registrovaných či daných ze zákona č. 114/1992 Sb, 
v platném znění, nedojde. 
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Významné ovlivnění krajinného rázu se neočekává. Nebudou vznikat nové 
výškové dominanty v území. Z hlediska harmonických vztahů nebude záměr 
představovat významný zásah do území. 

Likvidace, narušení paleontologických, archeologických a kulturních památek 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 

K ovlivnění kulturních ani paleontologických památek realizací záměru nedojde. 

Výskyt archeologických nálezů se v dotčeném území nepředpokládá 

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny (plochy)  

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 

Mimo stávající areál letiště Benešov dojde ke změně funkčního využití ploch. 
Stávající plochy orné půdy budou přeměněny na TTP nebo zpevněné plochy. 

Vlivy na rekreační využití krajiny  

Velikost:  příznivý vliv {+1} 
 Realizací záměru dojde ke zvýšení turistické atraktivity území. 
 

Závěr 

Dle provedeného vyhodnocení významnosti vlivů rozšíření letiště Benešov lze konstatovat, že 
záměr bude představovat nevýznamný až nulový vliv na čistotu ovzduší, horninové prostředí, jakost a 
vydatnost podzemních vod, ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, mimoletní zeleň, 
prvky ÚSES a soustavu NATURA 2000, dále na VKP a ovlivnění krajinného rázu, narušení 
paleontologických, archeologických a kulturních památek a změnu funkčního využití krajiny. 

Příznivý vliv je očekávat v případě ovlivnění jakosti povrchových vod a rekreačního využití 
krajiny. 

Naopak nepříznivý vliv bude spojen s ovlivněním akustické situace, záborem ZPF a možností 
havárií. 

Předkládaný záměr nebude zároveň představovat významné nepříznivé vlivy přesahující státní 
hranice. 
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D. III. Charakteristika environmentálních rizik p ři možných haváriích  
a nestandardních stavech 

Letiště Benešov má na základě ustanovení předpisu L14P o záchranné a požární službě, 
Bezpečnostní směrnice k zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letišti Benešov a místních podmínek 
pro zajišťování leteckého provozu vypracovaný „Zásahový plán“. 

Základním úkolem plánu je zajištění záchrany lidských životů při letecké nehodě nebo jiné 
letecké mimořádné události na letišti nebo v jeho okolí, včetně likvidace požáru nebo možností jeho 
vzniku. 

Za zajištění záchranné a požární služby při leteckém provozu odpovídá provozovatel letiště – 
Městský úřad Bystřice, jmenovitě vedoucí letového provozu a správce letiště Benešov jmenovaný 
provozovatelem. Za požární zajištění v objektech provozovatelů odpovídají letečtí provozovatelé.  

Na letišti Benešov bude nutné zajistit vyhovující prostory pro záchrannou požární službu. Pro 
potřeby zásahu musí být k dispozici předepsané množství hasících látek a zajištěno propojení s ostatními 
složkami jako je ostraha letiště, polici, lékařská záchranná služba, atd. 

Letiště Benešov je svým charakterem provozu zařazeno do kategorie 1. Pro tuto kategorii je 
záchranná a požární služba při leteckém provozu zajištěna: 

• zásahovým vozidlem provozovatele letiště s potřebným vybavením 
• profesionální požární službou Benešov 
• pohotovostními vozidly provozovatelů 
• záchranným vozidlem ZZS Benešov 

Při provozu na letišti Benešov je v provozní době vedoucím letového provozu a správcem letiště 
organizována služba AFIS (letištní letová informační služba). Tato služba odpovídá za včasné a přesné 
oznámení pohotovosti a činnosti při jejím vyhlášení. 

Na letišti se vyhlašují tři stupně pohotovosti: 

• letecká nehoda (III. stupeň) – při letecké nehodě, která se stala na letišti nebo v jeho blízkosti 
• tíseň (II. stupeň) – při takové poruše nebo stavu letadla, kdy je možno očekávat nebezpečí 

letecké nehody 
• místní pohotovost (I. stupeň) – při takových okolnostech, kdy je při přistání letadla nebezpečí 

letecké nehody jen málo pravděpodobné, ale nelze je zcela vyloučit 

Ve výhledovém stavu bude nový legislativní statut letiště – Veřejné mezinárodní letiště, pro které 
vyplývají povinnosti ze zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a jeho prováděcí vyhlášky č. 108/1997 
Sb. Na základě těchto legislativních předpisů musí být na letišti Benešov zajištěny prostory pro obsluhu 
požárního zásahového vozidla a obsluhy technických prostředků údržby ploch. 

Pro optimální systém řízení pohotovostních a součinnostních útvarů a složek při likvidaci 
následků mimořádných událostí by měl být zpracován tzv. Letištní pohotovostní plán, který by měl tvořit: 

• složky řídící 
• složky zásahově prvosledové 
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• složky zásahově druhosledové 

Letištní pohotovostní plán by měl být rozpracován podle jednotlivých případů mimořádných 
událostí pro jednotlivé varianty až na postupy jednotlivých složek.  

Letištní pohotovostní plán by měl obsahovat postupy pro řešení následujících mimořádných 
událostí: 

• protiprávní činy do letecké dopravy 
• nálož na palubě letadla 
• nálož v objektu letiště 
• přistání unášeného letadla nebo přelet unášeného letadla přes území ČR 
• vniknutí osoby nebo skupiny osob na odbavovací plochu s cílem únosu letadla 
• vniknutí osoby nebo skupiny osob do prostoru odbavovací haly nebo jiných prostor letiště s 

cílem spáchat teroristický čin 
• závažné narušení veřejného pořádku v odbavovací budově 
• letecké nehody 
• letecká nehoda na letišti 
• letecká nehoda v blízkosti letiště 
• požár 
• ekologické události 
• ropný únik na letišti nebo v jeho blízkém okolí 
• ropná havárie na letišti nebo v jeho blízkém okolí 
• zamoření ovzduší nebo terénu nebezpečnou škodlivinou 
• únik radioaktivity na letišti nebo v jeho blízkém okolí 
• provozní závada velkého rozsahu 
• vyprošťování osob 
• kalamity a jiné živelné pohromy 

Nedílnou přílohou letištního pohotovostního plánu by měly být evakuační plány jednotlivých 
objektů, mapové podklady, směrnice pro práci s nebezpečnými škodlivinami apod. 

Dodáváme, že již v současné době platí Nařízení provozovatele letiště Benešov k zamezení 
teroristických činů. 

Dalším významným materiálem pro minimalizaci rizik bezpečnosti provozu by měl být  
aktualizovaný Plán opatření pro případ úniku ropných látek na letišti Benešov. Tento materiál musí 
vypracovat správce a provozovatel letiště a měl by být závazný pro všechny osoby zúčastněné na 
leteckém provozu letiště. Plán by měl jasně specifikovat lokality možných úniků ropných látek. 

Všechny důležité provozy na letišti musí mít zpracovány provozní řády, ve kterých jsou kapitoly 
obsahující pokyny pro případy ropných havárií a úniků. Pro každé pracoviště, kde se manipuluje s látkami 
nebezpečnými vodám by měli být provozovateli těchto pracovišť vypracovány konkrétní havarijní 
pokyny.     

Letiště nemá vybudovaný monitorovací systém, který by dokladoval jeho vliv na vody. Takový 
systém je doporučeno vybudovat a provozovat co nejdříve, bez ohledu na to, kdy bude přistoupeno 
k realizaci daného záměru. Je možné využít některých stávajících vrtů a nové situovat již s ohledem na 
projektovaný záměr. Zahájení monitoringu by přispělo i k získání informací o fluktuaci hladin 
podzemních vod.  
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D. IV. Charakteristika opat ření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

Fáze projektových příprav 

POV 

• Při výběrovém řízení na dodavatele stavby brát jako jedno ze srovnávacích měřítek 
i specifikování garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou 
délku trvání výstavby. 

• Celý proces výstavby je nutno organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody obyvatelstva. 

• Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů ze 
stavby a pohyb vozidel a stavební techniky, a aby byl prováděn v maximální míře pouze na 
staveništi. 

• Zpracovatel oznámení doporučuje předem seznámit obyvatele dotčených obytných objektů 
obcí s harmonogramem výstavby.  

Akustická situace, znečištění ovzduší 

• V dalších fázích projektového řízení upřesnit projektantem, resp. dodavatelem stavby 
vstupní podklady pro výpočet akustické a rozptylové studie ve fázi výstavby (časový 
harmonogram výstavby, časové využití jednotlivých strojů během dne, použitá technologie, 
intenzita obslužné dopravy staveniště, atd.). Na základě zpřesněných podkladů provést nové 
výpočty akustické a rozptylové studie. 

• V dalších fázích projektové dokumentace specifikovat stacionární zdroje umístěné 
v odbavovací budově. Dané jednotky zatlumit tak, aby v nejbližším chráněném venkovním 
prostoru staveb byly dodrženy následující hodnoty akustického tlaku: 50 dB ve dne a 40 dB 
v noci. 

• Připravit vhodné navigační dopravní značení pro návštěvníky/zákazníky letiště Benešov do 
areálu při příjezdu ze směru Bystřice u Benešova po níže uvedených komunikacích 
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• Při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutno řídit se požadavky na 
minimální hlučnost použitých mechanismů tak, aby jejich činnost při výstavbě nezpůsobila 
zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů.  

• Při plánování stavby je třeba preferovat používání moderních stavebních mechanismů se 
sníženou emisí znečišťujících látek do ovzduší. 

Voda 

• Při návrhu ČOV dodržet požadavek formulovaný v § 2, pís. i) Nařízení vlády a při projektu 
ČOV uplatnit nejlepší dostupnou technologii čištění (BAT) odpadních vod, která je 
nejúčinnější pro ochranu vod, aby nedošlo ke zhoršení jakosti vod Nesvačilského potoka. 

• Úklid sněhu ze zpevněné dráhy RWY provádět bez použití chemických prostředků, pouze 
mechanickým odklízením. 

• Zvážit možnost zasakování srážkových vod z projektované nové odbavovací budovy nebo 
jejich využití pro závlahy zatravněných ploch nebo jako jeden ze zdrojů požární vody. 

• Doporučujeme vybudovat monitorovací systém, který by dokladoval vliv letiště Benešov na 
vody. (V tomto směru by jistě bylo možné využít i některých stávajících vrtů a nové situovat 
již s ohledem na projektovaný záměr.) Prováděcí projekt monitorovacího systému by měl 
respektovat především potenciální zdroje znečištění a směry proudění podzemních vod. 
Předpokládá se cca 5 mělkých monitorovacích vrtů s četností sledování hladin a jakosti vody 
4 x ročně v rozsahu analýz na látky ropného původu a indikaci eventuálních úniků z žump. 

• Pro případ úniku ropných látek před započetím výstavby zpracovat havarijní plán, který 
bude předložen k posouzení vodohospodářskému orgánu. 

• Veškeré prostory, ve kterých se vyskytují látky nebezpečné vodám nedoporučujeme 
napojovat na kanalizaci. 

Půda 

• Určit místa zpětného využití sejmuté zeminy a ornice.  

• V dalších fázích projektového řízení vypracovat podrobné vyhodnocení záboru půd, který 
bude podán spolu s žádostí k odnětí pozemků ze ZPF. 

• K trvalému odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu je nutný souhlas příslušného 
orgánu státní správy dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění.  

Odpady 

• V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat množství, druhy vznikajících 
odpadů a prostory pro jejich shromažďování. 

• V dalších fázích projektové dokumentace vytipovat vhodná místa odstranění vzniklých 
odpadů, eventuelně lokalizovat skládky nebezpečného odpadu. 

• V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování 
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných 
aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných  
a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém 
hospodářství 
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Fauna, flóra, ekosystémy 

• Minimalizovat zásah do porostů dřevin a kácení omezit na skutečně odůvodněné, a to  
v období vegetačního klidu, z důvodu snížení možného vlivu na populace ptáků a dalších 
druhů živočichů.  

• Dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. podat žádost o kácení, která bude obsahovat náležitosti dle  
§ 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Mimo jiné bude doložena specifikace dřevin, které mají 
být káceny, zejména jejich druh, počet, včetně situačního zákresu. 

• Vzniklou ekologická újmu způsobenou kácením dřevin je nutné kompenzovat dostatečnými 
náhradními výsadbami na pozemku stavby v rámci plánovaných sadových úprav. 

• V dalších fázích projektové dokumentace vypracovat komplexní projekt sadových úprav, 
který bude vycházet z následujících zásad: 

- Hlavní podíl zeleně realizovat podél jižní hranice areálu tak, aby byla nová odbavovací 
budova vizuálně odcloněna z pohledově exponovaných míst. Mělo by se jednat  
o kombinovanou pásovou výsadbu stromů a keřů stanovištně odpovídajících druhů 
dřevin s minimálním podílem 40 % vysokých dřevin, při zachování bezpečnostních 
letových parametrů. 

- Do ploch parkovišť umístit prvky mobilní zeleně, případně vytvořit prostory pro 
uplatnění výsadby stromů  nebo skupin keřů. 

- Preferovat autochtonní druhy dřevin, zejména zapěstované jedince. 
- Zajištění zásad péče o vysázené dřeviny po dobu minimálně 5ti let od výsadby. 

• Zamezit ruderalizaci náhradní výsadbou dřevin přirozené druhové skladby. 

• Před vlastním zahájením stavby provést průzkum území přímo zasaženého stavbou  
a v případě nálezu hnízda čmeláka skalního (Bombus lapidarius) nebo čmeláka zemního 
(Bombus terrestris) přesunout zemní práce a skrývky terénu na období vegetačního klidu,  
a to konec října až pol. dubna. 

• V dalších fázích projektového řízení zvážit míru rizika střetu ptáků s letadly. Dané riziko 
pečlivě sledovat a případně řešit i za provozu letiště. Doporučujeme preventivní průzkum 
ptačích populací zejména v období tahů (říjen, listopad, resp. únor, březen). 

V případě negativních zjištění (např. kolize významného koridoru tahů ptáků a letové dráhy) 
přijmout bezpečnostní opatření. Jako vhodné se jeví změna letového režimu, změna směrů 
přistávání, vzlétání, omezení provozu např. v ranních hodinách, kdy ptáci houfně nalétávají 
na lokalitu, případně v jiném období na základě výsledků tohoto dlouhodobějšího 
monitoringu. 

Krajinný ráz 

• V dalších fázích projektového řízení prověřit možnost sedlového zastřešení objektu nové 
odbavovací budovy (mj. i vazba na sněhové poměry  lokality). 

Riziko havárií, monitoring 

• Před uvedením záměru do provozu musí být zpracovány a předloženy ke schválení požární  
a havarijní řády jednotlivých provozů a zařízení. Vypracovat jako součást tohoto řádu 
systém informování o vzniklé havárii. 
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• Před uvedením rozšířeného letiště Benešov do provozu vypracovat Letištní pohotovostní 
plán a Plán opatření pro případ úniku ropných látek. 

• Při schvalování systému letecké zabezpečovací techniky doložit typy zařízení s konkrétními 
měřeními nebo výpočty, tj. hodnocení těchto zdrojů neionizujícího záření ve smyslu NV  
č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 

Fáze výstavby 

Stavební činnost 

• Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu na stávajících komunikacích. 

• Doprava stavebních materiálů a pohyb těžké techniky musí probíhat pouze po vymezených 
dopravních trasách. 

• Před nasazením dopravních a stavebních mechanismů věnovat zvýšenou pozornost jejich 
technickému stavu z hlediska ekologické nezávadnosti a v tomto směru provádět periodické 
kontroly. 

• Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. V případě, 
že přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné 
očištění. 

• Pohonné hmoty a maziva je třeba skladovat pouze na místech zabezpečených z hlediska 
ochrany půdy a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum. 

• Místo maziv a paliv ropného původu doporučujeme používat snáze odbouratelné 
ekvivalentní bioprodukty. 

• V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou 
zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících 
prováděcích předpisů. 

Akustická situace 

• V rámci minimalizace hluku používat kvalitní strojní techniku a automobily, které budou 
splňovat platné předpisy. 

• V době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké 
techniky v blízkosti chráněné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory apod.) stínit 
mobilními akustickými zástěnami. 

• Dodržovat maximální počty strojů s uvedenými hodnotami akustických tlaků, resp. 
akustických výkonů, které byly vzaty do výpočtu Akustické studie – hluk ze stavební 
činnosti. 

Znečištění ovzduší 

• Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti je třeba 
minimalizovat. 

• V případě odvážení/přivážení sypkého materiálu použít zaplachtění korby. 

• Pro zamezení šíření zvýšené sekundární prašnosti v době výstavby provádět čištění 
komunikací u výjezdů ze stavby. 



LETIŠTĚ BENEŠOV – ÚPRAVY LETIŠTNÍCH PLOCH A VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ BUDOVY 

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

 

EKOLA group, spol. s r. o.  207 

• Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel 
a stavební techniky lze udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými 
kontrolami. 

• Doprava stavebních materiálů a pohyb těžké techniky musí probíhat pouze po vymezených 
dopravních trasách. 

• Před nasazením dopravních a stavebních mechanismů věnovat zvýšenou pozornost jejich 
technickému stavu z hlediska ekologické nezávadnosti a v tomto směru provádět periodické 
kontroly. 

• Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. V případě, 
že přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné 
očištění. 

• V suchých obdobích provádět zkrápění vozovek. 

Půda 

• Při výkopových pracích provést rozbor, zda mohou být zeminy dále používány jako inertní 
materiál, nebo zda s nimi má být nakládáno jako s nebezpečným odpadem. 

• Se znečištěnou zeminou nakládat v souladu s příslušnou legislativou (Zák. č. 185/2001 Sb.  
o odpadech, v platném znění a Vyhl. č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky). 

• V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou 
zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících 
prováděcích předpisů. 

• Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek 
z dopravních prostředků. 

• Bude-li to možné, používat místo paliv a maziv ropného původu snáze odbouratelné 
ekvivalentní bioprodukty. 

• Při výstavbě je třeba minimalizovat dočasný i trvalý zábor půd a zejména pečlivě sejmout 
ornici. Sejmutou ornici je nutno v době skladování účinně chránit před různými zdroji 
degradace. 

Voda 

• Pro stavební činnost vypracovat plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám. V případě havárie postupovat dle pokynů zpracovaných v havarijním 
plánu 

• V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce. 

Odpady 

• Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou  
a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady. 

• V období výstavby záměru je třeba minimalizovat vznik odpadů. 

• Musí být zpracován podrobný plán nakládání s odpady. Jde zejména o upřesnění množství  
a druhu odpadu vznikajícího při výstavbě, včetně navržení prostoru pro shromažďování 
odpadů. Je třeba preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace 
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přímých (hluk, prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto 
činností. 

Fauna, flóra, ekosystémy 

• Při stavební činnosti chránit stávající vegetační prvky. Stromy musí být před započetím 
stavby chráněny podle normy ČSN – DIN 839061 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech). 

Fáze provozu 

Hluk 

• Důrazné omezování nočních letů (počtu vzletů a vyloučení extrémně hlučných typů). 

• Doporučuje se vyhlásit zákaz všech vzletů v době mezi 22:00 až 06:00 hodinou a připustit 
přistání v době mezi 22:00 až 06:00 hodinou pouze v nutných případech (opožděný přílet, 
přistání letadel z meteorologických, technických nebo bezpečnostních důvodů). Zákaz se 
netýká záchranných a pátracích letů. 

• Při dalším navyšování provozu výcvikového létání doporučujeme omezení počtu těchto letů 
i ve večerní době (19:00 – 22:00 hodin) a ve dnech pracovního klidu. 

• Provádět kontrolu dodržování předepsaných optimálních trajektorií letu a letových postupů. 

• V případě většího podílu letadel v kategorii nad 3,5 t v provozu LKBE než je uvedeno 
v zadání dokumentace EIA, je potřeba zvážit mezní podmínky podle aktuální situace.  

• Doporučujeme sledovat reakce okolí na případné lety především proudových letounů 
kategorie D2 („biz-jet“), případně vrtulových kategorie C2 a podle situace jejich počet 
v krajním případě redukovat. 

• Doporučujeme omezit počet příletů vrtulových letadel všeobecného letectví na RWY 27 asi 
na 100 až 120 za den pro zachování dostatečné bezpečnostní rezervy pro překročení limitu 
hluku. 

• Doporučujeme co možná nejvíce omezit přílety na RWY 09 ve večerní době po 18:00 
hodině a ve dnech pracovního klidu. Ze stejného důvodu je žádoucí dodržovat předepsanou 
trajektorii letu i po vzletu z RWY 09. 

• Ve výhledovém stavu postupně omezovat pohyby hlučnějších typů letadel, např. L 200 
Morava, Z 226B, apod. 

• Během provozu záměru provádět kontorlní monitoring akustické situace v okolí letiště 
Benešov. 

V rámci kontroly doporučujeme ověřovat  tyto parametry: 

� Trajektorie letu (změny trajektorií, opatření pro jejich kontrolu a dodržování a výsledky 
této kontroly); 

� Aktuální letecký provoz v porovnání s výchozími údaji pro výpočet izofon LAeq D,N ; 

� Změny a dodržování předepsaných provozních omezení. 

Operativní kontroly doporučujeme provádět po každé větší změně v leteckém provozu 

• Provádět kontrolu platnosti ochranného hlukového pásma. 
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� Kontrolu provádět měřením hluku v souladu s Metodickým návodem pro měření  
a hodnocení hluku z leteckého provozu. 

� V případě větších změn v uspořádání leteckého provozu (např. odchylky ve využití směrů 
RWY oproti předpokladům, jiné trajektorie letu, nové kategorie letadel, úpravy nočního 
provozu aj.) je možné povést kontrolu též výpočtem.  

� Kontrolu provádět při významných změnách, resp. v intervalech 3 až 5 let a v případě 
opakujících se stížností okolních obcí. 

Půda 

• V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce  
a s kontaminovanou zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  
a souvisejících prováděcích předpisů. 

Voda 

• V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce. 

Odpady 

• V období provozu záměru je třeba minimalizovat vznik odpadů. 

• Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání  
s nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného 
nebo 50 t ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu 
dle § 39, odst. 2. 

• Je třeba preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých 
(hluk, prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností. 

Riziko havárií, monitoring 

• Dodržovat schválené havarijní a provozní řády. 

• Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek 
z dopravních prostředků. 
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D. V.  Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
podkladů při hodnocení vlivů 

Charakteristika použitých metod prognózování 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními normami. 

Údaje o stavu ŽP v dané lokalitě použité v této dokumentaci byly získány: 

• literární rešerší (viz seznam použité literatury), 

• z územně plánovacích dokumentů a podkladů, 

• z odborně zpracovaných studií (Akustická studie, Rozptylová studie, Hodnocení 
zdravotních rizik, Biologický průzkum, Hydrogeologická studie vlivů záměru na 
vody), 

• terénním průzkumem. 

Hodnocení vlivu záměru bylo provedeno na základě: 

• závěrů zjišťovacího řízení, 

• podkladů zapůjčených investorem, 

• terénního průzkumu, 

• územně plánovacích dokumentů a podkladů, 

• jednání s dotčenými orgány a organizacemi, 

• použitím programu Cadna/A verze 3.7., 

• využitím metodiky pro výpočet krátkodobých a průměrných ročních koncentrací 
znečišťujících látek SYMOS 97. 

Hluk  

Výpočet akustické situace byl proveden ve výpočtovém programu Cadna/A verze 3.7. Tento 
software je nejrozšířenějším výpočtovým programem v EU, v softwaru jsou implementovány všechny 
nejpoužívanější výpočtové metodiky a uživatel má možnost si vybrat pro své výpočty tu metodiku, která 
mu nejvíce vyhovuje. Výpočet byl proveden podle postupu „Metodického pokynu pro výpočet hladin 
akustického tlaku A z pozemní dopravy (VÚVA, Brno 1991)“ ve znění jeho novel (2004). 

Stacionární zdroje byly počítány dle ČSN ISO 9613. 

Program Cadna/A vyžaduje při vytváření výpočtového prostředí zadání vrstevnic s danou výškou, 
parametry komunikací: podélný sklon, korekci na vícenásobný odraz, intenzity – denní, noční a rozložení 
dopravy, výpočtová rychlost; budovy: výška a odrazivost – pohltivost fasády. 

Na základě terénního průzkumu bylo zjištěno, že zájmové území lze pro šíření hluku 
charakterizovat jako terén pohltivý.  

Výpočet hlukové zátěže z leteckého provozu v dotčeném území letiště Benešov bylo zpracované 
výpočtovou metodikou uvedenou v ECAC.CAEC Doc 29 (ECAC.CEAC Doc. 29 Report on Standard 
Method of Computing Noise Contours around Civil Airports, 1997, Standardní metodika výpočtu izofon 
hluku kolem civilních letišť. ECAC.CEAC Doc. 29 (v překladu MZ ČR, 2007)  
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Způsob predikce uvedený ve výše uváděném dokumentu je doporučený i pro výpočet hlukové 
zátěže v okolí civilních letišť. Tato metodika je doporučena v EU i pro tvorbu strategických hlukových 
map.  

Predikce byla provedena pomocí programu Cadna A verze 3.7 s databází letadel AzB99, která je 
také doporučena v EU pro hlukové mapování v okolí letišť pro provoz civilních letadel a tvorbu 
strategických hlukových map.  

Vyhodnocení kumulativních účinků hluku ze silniční dopravy, železniční dopravy leteckého 
provozu v území bylo provedeno pomocí programu CADNA A, který umožňuje ve smyslu autorizačního 
návodu AN15/04 (Autorizační návod AN 15/04 k  hodnocení zdravotního rizika expozice hluku - 
aktualizace  2006) provést přepočet leteckého a železničního hluku na ekvivalentní hluk silniční  
a následně toto hlukové zatížení území energeticky sečíst.   

Ovzduší 

Výpočet rozptylové studie byl realizován pomocí software SYMOS´97 - verze 2006, který je 
určen pro modelování znečištění ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Metodika, kterou software 
SYMOS´97 používá při modelování znečištění, byla schválena Ministerstvem životního prostředí a byla 
vydána dne 15. dubna 1998 ve Věstníku MŽP č. 3/1998, jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší 
Ministerstva životního prostředí České republiky - Výpočet znečištění ovzduší z bodových a mobilních 
zdrojů „SYMOS´97“.  

Metodika je určena pro vypracování rozptylových studií, které slouží jako podklad pro hodnocení 
kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od 
zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít 
pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří. 

Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlostí větru 
a teplotní stability atmosféry (slabý vítr 1,7 m.s-1; střední vítr 5 m.s-1 a silný vítr 11 m.s-1). Rychlostí větru 
se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. 

Zdravotní rizika  

Hodnocení zdravotních rizik bylo zpracováno RNDr. Jitkou Růžičkovou (říjen 2008) ve smyslu 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, za použití metodik 
Agentury pro ochranu životního prostředí USA – US EPA a Světové zdravotnické organizace – WHO  
a s přihlédnutím k nařízení evropské komise ES 1488/94.  

Doprava 

Údaje o intenzitách dopravy na dotčené komunikační síti vypovídající o zatížení silniční sítě 
v zájmové oblasti pro stávající rok 2008 byly přejaty z databáze ŘSD a rovněž zjištěny vlastním sčítáním 
dopravy – EKOLA group, 2007. 

Údaje o intenzitách dopravy ve výhledovém stavu 2015 na plánované dálnici D3 vedené ve 
stabilizované poloze (Jírovce – Bystřice) a I/3 jsou převzaty z oznámení EIA pro stavbu D3 v úseku  
č. 304 (SUDOP Praha a. s., prosinec 2007). Intenzity dopravy jsou v oznámení EIA platné pro rok 2018. 
Vzhledem k faktu, že mezi lety 2015 – 2018 není počítáno s enormním nárůstem dopravy, jsou hodnoty 
pro rok 2015 převzaty bez přepočtu. 

Intenzity dopravy na komunikaci II/114 ve výhledovém stavu 2015 byly stanoveny na základě 
dotazu vzneseného ŘSD. 
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Intenzity dopravy na ostatních komunikacích byly získány přepočtem stávajících hodnot 
získaných vlastním sčítáním dopravy (EKOLA group, 2007) pomocí výhledových koeficientů ŘSD pro 
rok 2015. 

Intenzity železniční dopravy na dotčených železničních tratích č. 220 a 221 ve stávajícím  
i výhledovém časovém horizontu byly získány od firmy SUDOP, a. s. (Ing. Hýsková). 

Intenzity o stávajícím i výhledovém leteckém provozu byly získány na základě podkladů 
dodaných ředitelem letiště Benešov, panem Fatkou. 

Voda 

Posouzení míry ovlivnění povrchových a podzemních vod vlivem realizace záměru bylo 
provedeno na základě odborné studie „Hydrogeologická studie vlivů záměru na vody“ (KAREL KLINER 
– VODNÍ ZDROJE, červen 2008). 

Fauna, flóra 

Pro vyhodnocení aktuální fauny a flóry v zájmovém území dotčeném záměrem a v jeho okolí byl 
proveden podrobný Biologický průzkum (EKOLA group, spol. s r. o., srpen 2008) zahrnující jarní a letní 
aspekt fauny a flóry. Hodnocení podzimního aspektu bylo převzato z oznámení EIA posuzované akce 
(RNDr. Bajer, únor 2004). 

Studie zahrnuje podrobné hodnocení zájmového území, včetně obecné charakteristiky přírodních 
poměrů, inventarizačního soupisu nalezených druhů a míru ovlivnění zvláště chráněných druhů rostlin  
a živočichů. V souvislosti s leteckým provozem bylo rovněž provedeno ornitologické posouzení okolí 
letiště Benešov a identifikace míry střetu letadla s jednotlivými druhy ptáků. 

Krajinný ráz  

Posouzení krajinného rázu bylo provedeno na základě Metodického postupu posouzení vlivu 
navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (Vorel, Bukáček, Matějka, Culek, 
Sklenička, květen 2004).  

EIA  

Vyhodnocení významnosti vlivů bylo provedeno na podkladě metodiky vyhodnocování vlivů na 
životní prostředí uveřejněné v časopise EIA č. 1 - 4/2001. Tato metodika spočívá ve stanovení 
koeficientu významnosti jednotlivých vlivů na základě definovaných kriterií. 

Pro identifikování silných a slabých stránek životního prostředí ve stávajícím stavu byl zvolen 
modifikovaný princip SWOT analýzy.  
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D. VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se 
vyskytly při zpracování dokumentace 

Hluk 

Stav současné akustické situace, vztahující se zejména k dotčené chráněné obytné zástavbě, která 
je dotčena hlukem z provozu letiště Benešov, byl zjišťován výpočtem. Pro ověření správnosti 
výpočtového 3D modelu byla provedena ověřovací měření hluku ve venkovním prostoru. K výpočtům 
bylo použito programového produktu CADNA/A, verze 3.7.  

Přesnost výpočtů odpovídá stupni rozpracovanosti projektu a podrobnosti poskytnutých vstupních 
údajů. V některých částech je zájmové území značně morfologicky členité, čímž jsou na výpočtový 
model kladeny mnohem vyšší nároky na přesnost vstupních dat, jako např. provedení mostů, zářezů 
komunikace, dále pak na výškové kóty terénu a zástavby atd. V některých lokalitách částečně 
nekorespondovala reálná situace s dostupnými mapovými podklady. Dle možností byl tento stav doplněn 
vlastním průzkumem. 

Lze předpokládat nejistoty výsledků výpočtu ± 2dB. 

Hodnocení zdravotních rizik - hluk 

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými 
použitými daty, expozičními faktory, odhady chování populace apod. Při hodnocení rizika hluku se 
většinou setkáváme se třemi základními okruhy nejistot: 

1. Jedna ze základních nejistot vyplývá z údajů o intenzitě hlukové expozice – modelování je pro 
odhad hlukové expozice většinou vhodnější než měření, podmínkou ale je, aby se vycházelo ze 
správných podkladů, např. pokud jde o intenzitu dopravy na komunikaci.  

2. Nejistota může být i z přijetí konzervativního přístupu s vědomím nadhodnocení průměrné 
expozice a odhad rizika provedený cíleně pro nejvíce exponované objekty s vědomím, že 
v ostatní části území bude situace příznivější. 

3. Další nejistota vychází z přesné neznalosti počtu exponovaných osob a z míry rizika zdravotního 
postižení a z neznalosti citlivých populačních skupin.  

4. Není zohledněna ani orientace oken jednotlivých objektů vůči zdrojům hluku, dispoziční řešení 
bytů, věková skladba obyvatel ani doba jejich pobytu v daném místě. 

5. Popisované vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutně platné 
za všech podmínek. 

6. Další nejistota je způsobená vlivem konkrétních místních podmínek a rozdílným stupněm 
vnímavosti a citlivosti exponované populace. 

I když bylo toto posouzení provedeno standardními postupy na základě současných znalostí  
a odborných doporučení uznávaných institucí je nutné upozornit na skutečnost, že se jedná  
o zjednodušený model velmi složitého, komplexního děje ovlivněného mnoha proměnnými. 

Nejistoty v popisu současného a především výhledového leteckého provozu (četnost pohybů a 
jejich distribuce v průběhu dne, typová skladba, trajektorie letu, pozemní pohyby, provozní omezení aj.) 
vyžadují zavedení vhodných zjednodušení v zadání pro výpočet. Uplatňují se především zjednodušení: 

• V charakteristické skladbě typů letadel v charakteristickém letovém dni 
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• V charakteristickém letovém dni jako průměru z období květen – říjen  

• Ve využití směrů RWY a trajektorií letu v celoročním měřítku 

• V odhadu průměrného rozptylu trajektorií letů 

Pro výpočet stávající akustické situace bylo použito vytvořené hlukové databáze letadel na 
základě reálně vytvořených akustických  parametrů pro jednotlivé skupiny letadel na letišti Benešov. Pro 
výhledový výpočet bylo použito pro nové skupiny letadel, především proudových typů mezinárodně 
uznávané databáze letadel a jejich akustických parametrů uvedených v této databázi (AzB99). Výsledky 
tedy odpovídají současným představám a akustickým parametrům jednotlivých kategorií letadel 
používaných na LKBE.  

Nejistota v odhadu střední ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq T v okolí letiště lze pro 
zmíněná zjednodušení odhadnout maximálně v průměru do 2,5 dB při zachování obvyklých statistických 
podmínek. Tato nejistota roste se vzdáleností od letiště s tím, jak rostou vlivy ztrát při šíření zvuku 
v přízemní vrstvě vlivem utváření terénu. Proto i hranice izofon v denní době pod 50 dB a v noční pod 40 
dB jsou zatíženy již vyšší nejistotou než izofony 55, resp. 45 a vyšší. Pro představu o tom, jaký vliv na 
vypočtenou hodnotu ekvivalentní hladiny LAeq T  mají nejistoty v odhadu vstupních veličin, uvádíme 
příklady: 

• Změna v počtu pohybů o 30 % představuje změnu v LAeq T  asi o 1,1 dB. 

• Změna v odhadovaném akustickém výkonu reprezentativních typů letounů o 50 % 
představuje změnu LAeq T  asi o 1,7 dB. 

• Změna ve vzdálenosti od zdroje (letadla), pokud je střední vzdálenost zachována, se ve 
výsledku prakticky projevuje minimálně. 

• Použití standardní databáze akustických parametrů letadel oproti námi naměřeným 
parametrům letadel představuje změnu okolo 1 dB. 

Vyhodnocení hluku z leteckého provozu se vztahuje k charakteristickému letovému dni v rozsahu 
doloženém v kapitole 3.2 Přílohy č. 1 Akustické studie – hluk z leteckého provozu.  Hlukové zóny letiště 
Benešov ztrácejí platnost v následujících případech:  

• Při pravidelném a významném leteckém provozu v noci (22:00 – 06:00)  

• Při významné a trvalé změně v poloze a orientaci RWY a změně trajektorií letu  

• Při rozsáhlém leteckém provozu jiných než uvažovaných kategorií letadel, např. při 
využívání letiště pro pravidelné lety  dopravních letounů, časté lety letounů „biz-jet“, 
vrtulníků   

• V případě významných změn v leteckém provozu (po vyhodnocení vlivu)  

• Při ukončení leteckého provozu na letišti Benešov 

• Při změně hodnotících kritérií a limitů (po vyhodnocení vlivu).  

Ovzduší 

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s emisními 
faktory určené pomocí programu MEFA v. 06. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již 
získaných a ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Program nemůže postihnout 
emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři, ale poskytuje typické průměrné hodnoty 
odpovídající vozovému parku v České republice a středoevropském regionu. 
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Dále je nutno pro interpretaci vypočtených hodnot jednotlivých polutantů zdůraznit, že se jedná  
o modelové hodnoty škodlivin. Tyto hodnoty byly vyčísleny pro nejhorší rozptylové podmínky.  

Hodnocení zdravotních rizik – znečištění ovzduší 

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými 
použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je jednou  
z neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s hodnocením spojeny 
a kterých si je zpracovatel vědom.  

1. Největší nejistota vyplývá z nedostatečné znalosti současného imisního pozadí v hodnocené 
lokalitě. Použití odhadu pozadí imisní zátěže nemusí odpovídat skutečnosti, zvláště při hodnocení 
benzenu, kde hodnoty z imisních stanic umístěných ve městech jsou několika násobně vyšší 
oproti koncentraci mimo velká města. Nejistota vyplývá i z toho, že validita modelových hodnot 
byla ověřena pouze rozptylovou studií.  

2. Další nejistota je v nedostatečných nebo nedostupných údajích vyplývající z úrovně současného 
vědeckého poznání vztahu mezi znečištěním ovzduší a poškozením zdraví.  

3. Nejistotou při odhadu expozice je omezená spolehlivost vypočtených imisních koncentrací 
použitými rozptylovými modely, neboť v zástavbě dochází k turbulenci a změnám směru 
vzdušných proudů, které modely nezohledňují.  

4. Množství vdechnutého vzduchu za jednotku času se vyznačuje značnou variabilitou dle věku, 
pohlaví i fyzické aktivity. V tomto hodnocení byly použity zobecňující hodnoty. 

5. Předpokládá se, že k expozici z ovzduší dochází prakticky nepřetržitě, není uvažováno, že  
v průběhu dne dochází k rozdílným koncentracím škodlivin, rozdílné koncentrace jsou ve 
venkovním a vnitřním prostředí apod. 

6. Jedna z vážných nejistot hodnocení expozice je neznalost údajů o exponované populaci (přesné 
počty lidí, přesné složení, citlivé skupiny populace, doba trávená v místě bydliště apod.)  

7. Určitá míra nejistoty je samozřejmě spojená i se stanovením použitých referenčních nebo 
doporučených hodnot WHO a závěrů epidemiologických studií. Při zobecňování výsledků 
epidemiologických studií by mělo být zohledněno, že publikované práce nemusejí nutně 
popisovat celý rozměr studovaného problému.  

8. Velká míra nejistoty vyplývá i z použití výpočtů z rozptylové studie pro referenční body podél 
posuzovaného záměru. V okolí obytné zástavby se budou koncentrace znečišťujících látek lišit 
resp. budou nižší. 

9. Celkově byl při odhadu expozice a rizika pro vyloučení pochybností použit konzervativní způsob, 
který skutečnou expozici a riziko nadhodnocuje, byly použity nejvyšší vypočtené koncentrace 
škodlivin pro celou populaci v okolí posuzovaného záměru.  

Fáze výstavby záměru 

V současné době není znám dodavatel stavebních prací a nejsou k disposici ani konkrétní údaje  
o použitém strojním vybavení. V akustické a rozptylové studii je tedy pracováno se vstupními veličinami, 
které se však mohou v závislosti na nasazení konkrétních strojů od sebe lišit.  

Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování akustické situace a znečištění 
ovzduší, je i výhled předpokládaného provozu na komunikační síti, kdy je obecně odhadována 
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technologická úroveň vozového parku a jeho emisní parametry na základě znalostí současných 
technologií a trendů obměny vozového parku v České republice a celková intenzita. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Variantní posouzení RWY 

Posuzovaný záměr „Letiště Benešov – úpravy letištních ploch a výstavba odbavovací budovy“ je 
z hlediska prodloužené dráhy RWY 06R/24L a s ním souvisejícího leteckého provozu posuzován ve dvou 
základních variantách: 

Varianta 1 - Zpevněná dráha RWY 06R/24L v umístění shodném s oznámením EIA 

Varianta 2 - Zpevněná dráha RWY 06R/24L s odkloněním její osy oproti oznámení EIA o 10º 
vpravo (RWY 07R/25L)  

Vyhodnocení Varianty 2, zejména, co se týče ovlivnění akustické situace, vychází z požadavku 
obce Nesvačily. 

Mimo výše uvedené hodnocené Varianty 1 a 2 byla dále v Akustické studii (Příloha č. 1 
dokumentace EIA) hodnocena tzv. Varianta 0 (tzn. varianta neprovedení záměru) – výhledový stav 
provozu letiště Benešov v roce 2015 při zachování stávajícího travnatého dráhového systému (RWY 
06/24 i RWY 09/27 – stejné uspořádání jako stávající stav) s uvažováním intenzity obslužné dopravy 
záměru stejné jako pro uvažované Varianty 1 a 2 (tzn. celkový počet pohybů letadel za rok – 67 000  
a celková obslužná doprava letiště – 414 automobilů). 

Z dlouhodobějších trendů rozvoje letiště Benešov vyplývá, že dochází k neustálému meziročnímu 
nárůstu leteckého provozu (celkových ročních pohybů letadel). Daný trend navyšování leteckého provozu 
je očekáván i do budoucna, a to i v případě, že nedojde k realizaci záměru. 

Proto jsou pro Variantu 0 uvažovány intenzity leteckého provozu a s ním spojené intenzity 
obslužné dopravy záměru stejné jako pro uvažované varianty 1 a 2 (tzn. celkový počet pohybů letadel za 
rok – 67 000 a celková obslužná doprava letiště – 414 automobilů). 

Přeložení silnice mimo obchvat Nesvačily  

V generelu letiště Benešov (NIKODEM A PARTNER, spol. s r. o., červen 2004) je uvažováno  
s přeložkou silnice mimo obec Nesvačily (úsek 1) s přímým napojením na sjezd z komunikace I/3 (viz 
následující obrázek) a dále s oddálení trasy silnice od stávající hranice letiště (úsek 2), čímž se vytvoří 
podmínky pro kvalitní dopravní obslužnost letiště Benešov. V rámci úseku 2 bude nově vyřešeno  
i odbočení do areálu letiště. 

Obchvat obce Nesvačily 

 
Zdroj: Generel letiště Benešov 
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Navržená trasa přeložek je v celé své délce vedena po nezastavěných pozemcích zemědělsky 
využívaných. 

Tyto přeložky nebyly v dokumentaci EIA blíže vyhodnoceny. Vedou mimo obytnou zástavbu 
obce. V případě jejich realizaci a směrování obslužné dopravy letiště Benešov po těchto přeložkách lze 
konstatovat, že ovlivnění obyvatel (resp. akustické situace a znečištění ovzduší) bude vždy příznivější než 
v případě, kdy je obslužná doprava letiště vedena přímo přes obec Nesvačily (stávající stav i výhledový 
stav hodnocený v předkládané dokumentaci).  

Vyhodnocení předmětných přeložek bude podléhat samostatnému správnímu řízení (změna ÚP 
obce Nesvačily, ÚR, SP, atd.). 

Úsek 1 (obchvat Nesvačil)    720 m 

Úsek 2 (oddálení od letiště)    560 m 

Dílčí posuzované varianty/stavy odborných studií 

Vyhodnocení akustické a rozptylové situace je provedeno pro následující základní stavy, které 
vycházejí z jednotlivých časových horizontů intenzit dopravy v širším zájmovém území: 

• Stávající stav           2008 

• Fáze výstavby           2009/2010 

• Fáze provozu – kompletní náplň území s posuzovaným záměrem    2015 

• Fáze provozu – samotný příspěvek záměru          2015 

Vyhodnocení výše uvedených stavů umožní vytvoření si podrobné představy o příspěvcích záměru 
k hlukové zátěži a znečištění ovzduší v daném území. 

Po úplnost v následujícím textu doplňujeme souhrnný výčet všech posuzovaných variant. 

Rozptylová studie 

� Fáze výstavby 

� Celková situace znečištění ovzduší ve stávajícím stavu (rok 2008) – V1 

� Celková situace  znečištění ovzduší ve výhledovém stavu (rok 2015) - V2 

Zpevněná dráha RWY 06R/24L (prodloužená, zpevněná)  

� Celková situace  znečištění ovzduší ve výhledovém stavu (rok 2015) s pootočenou dráhou – 
V3  Zpevněná dráha RWY 07R/25L (prodloužená, zpevněná)  

� Výsledný podíl provozu letiště Benešov v roce 2015 při zachování dráhy ve stávající ose – 
V4a Zpevněná dráha RWY 06R/24L (prodloužená, zpevněná)  

� Výsledný podíl provozu letiště Benešov v roce 2015 s pootočenou dráhou – V4b  

Zpevněná dráha RWY 07R/25L (prodloužená, zpevněná) 

� Nový příspěvek provozu letiště Benešov z hlediska jeho rozvoje v roce 2015 – V5a 

Zpevněná dráha RWY 06R/24L (prodloužená, zpevněná)  

� Nový příspěvek provozu letiště Benešov z hlediska jeho rozvoje v roce 2015 – V5b 

Zpevněná dráha RWY 07R/25L (prodloužená, zpevněná)  

Akustická studie – hluk z provozu záměru (doprava, stacionární zdroje) 

� Stávající stav – 2008, obslužná doprava letiště Benešov 
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� Stávající stav – 2008, ostatní doprava s obslužnou dopravou letiště Benešov 

� Stávající stav – 2008, železniční doprava 

� Výhledový stav – 2015, celková obslužná doprava letiště Benešov 

� Výhledový stav – 2015, ostatní doprava s celkovou obslužnou dopravou letiště Benešov 

� Výhledový stav – 2015, železniční doprava 

� Výhledový stav – 2015, stacionární zdroje posuzovaného záměru 

Akustická studie – hluk z leteckého provozu  

� Varianta PAS – 2008 

� Varianta 0 (Varianta 06/24) – 2015 

� Varianta 1 (Varianta 06R/24L) – 2015 

� Varianta 2 (Varianta 07R/25L) – 2015 

Souhrnné porovnání navržené Varianty 1 a Varianty 2 

V následující tabulce je na základě předchozích kapitol dokumentace EIA provedeno přehledné 
porovnání navržených variant výhledového uspořádání hlavní RWY z hlediska jednotlivých aspektů 
životního prostředí a techni-organizačních možností realizace. 

 
 Var 1 Var 2 Preference  Poznámka 

Provozní hledisko 
letiště - + Varianta 2 

RWY 07R/25L je výhodnější z hlediska situování vůči 
druhé (vedlejší) dráze letiště – RWY 09/27 než 
prodloužená stávající RWY 06R/24L.  

 

Provozní hledisko 
okolí + - Varianta 1 

U RWY 07R/25L bude nutné provést úpravy okruhových 
trajektorií výcvikových letů. Ty se ve výhledovém stavu 
oproti stávajícímu mohou dostat do větší blízkosti obce 
Tisem a lze předpokládat problém s dodržováním 
vhodných odstupů. 

Technické hledisko - - - Varianta 1 

Z hlediska zemních prací je realizace RWY 07R/25L 
náročnější.  

U násypů dojde k nárůstu o cca 125 % (tedy více než 
dvojnásobek) a u výkopů dokonce o cca 235 % (tedy více 
než trojnásobek). 

Ekonomické 
hledisko - - - Varianta 1 

Vybudování RWY 07R/25L bude vzhledem k více 
náročným terénním úpravám z ekonomického hlediska 
méně výhodné. 

Soulad s ÚPD - - - Varianta 1 

Varianta 1 není v souladu se schváleným územním 
plánem obce Bystřice. Je však v souladu se 
schváleným Územním plánem velkého územního celku 
okresu Benešov. 

Varianta 2 není v souladu ani s jednou územně-plánovací 
dokumentací.  

Zábor 
pozemků/ZPF - - - Varianta 1 

Výstavba RWY 07R/25L s parametry prodloužené 
RWY06R/24L přinese zvětšení záboru pozemků mimo 
stávající areál letiště - cca o 30 %. 

Ochrana přírody 0 0 
Bez 

preference 
Ani u jedné varianty nedojde k dotčení ÚSES, VKP, 
ZCHÚ, přírodních parků, památných stromů,  systému 
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 Var 1 Var 2 Preference  Poznámka 
NATURA 2000. 

Fauna, flóra, 
ekosystémy 

0 0 
Bez 

preference 
 

Horninové prostředí  
a přírodní zdroje 

0 0 
Bez 

preference 
 

Hluk - - Bez 
preference 

Ovlivnění akustické situace je v případě obou drah 
srovnatelné.  
Z porovnání kumulativních účinků varianty 
RWY06R/24L a varianty RWY07R/25L  vyplývá, že 
v obcích Bystřice, Líšno, Tisem a Tvoršovice dochází u 
varianty RWY07R/25L  ke kumulativnímu zatížení 
většího počtu obyvatel oproti variantě RWY06R/24L. 
Naopak v obcích Nesvačily a Jírovice u varianty 
RWY07R/25L dochází ke snížení počtu zatížených 
obyvatel kumulativními účinky celkové hlukové expozice 
v řešené oblasti, resp. dochází zde k přesunu počtu 
obyvatel z vyšších hlukových pásem do nižších oproti 
variantě RWY06R/24L. Avšak je třeba upozornit na fakt, 
že v obou variantách se jedná o změny řádově 
v jednotkách, maximálně v desítkách obyvatel.  

Znečištění ovzduší - - Bez 
preference 

Z hlediska vlivu na ovzduší jsou obě navržené varianty 
srovnatelné. 

Zdraví obyvatelstva - - Bez 
preference 

Z hlediska vyhodnocení zdravotních rizik jsou obě 
navržené varianty srovnatelné. 

Vysvětlivky:  

+ Pozitivní vliv 

0 Bez vlivu 

- Negativní vliv 

- - Velice negativní vliv 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že z hlediska  rozhodujících aspektů životního prostředí – hluk  
a znečištění ovzduší jsou obě navržené varianty srovnatelné. 

K preferenci jedné z variant dochází v případě technického a ekonomického hlediska, souladu 
s ÚPD a záborů pozemků. V těchto případech je preferována Varianta 1. 

 

Posuzovaný zám ěr „Letišt ě Benešov – úpravy letištních ploch a výstavba odbav ovací budovy“  

lze z hlediska dopad ů na ŽP při respektování navrhovaných opat ření akceptovat v obou 

posuzovaných variantách – Varianta 1 (RWY06R/24L) i  Varianta 2 (RWY07R/25L) 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

Fotodokumentace 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Dokumentace záměru „Letiště Benešov – úpravy letištních ploch a výstavba odbavovací 
budovy“  je zpracováno dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění.  

Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění do kategorie II, 
pod pořadové číslo 9. 5 – „Letiště se vzletovou a přistávací dráhou do 2 100 m“. 

Předmětem záměru je rozšíření stávajícího letiště Benešov tak, aby bylo letiště schopné 
uspokojovat prioritně potřeby sportovního provozu a provozu tuzemských i zahraničních letadel 
všeobecného letectví. Umožnit by mělo i nepravidelnou přepravu cestujících vykonávanou letouny se 
vzletovou hmotností do max. 10.000 kg. Nově budou zařazena i proudová letadla.  

Ze stavebně – technického hlediska je předmětem záměru především výstavba nových 
pohybových ploch letiště, doplnění technického vybavení pro provoz letiště, výstavba odbavovací budovy 
a napojení areálu letiště na sítě a komunikace.  

Dojde k rozdělení původní RWY 06/24 na dvě rovnoběžné dráhy 06R/24L a 06L/24R spolu 
s vybavením pro noční provoz (po západu a před východem slunce). RWY 06R/24L (jižní) bude 
prodloužena na délku 1150 m a opatřena zpevněným povrchem. 06L/24R zůstane travnatá, pro 
nouzový/havarijní provoz. Alternativně je uvažováno i s možností natočení těchto drah o 10° vpravo 
(RWY 07R/25L). 

Pro vyhodnocení vlivu výstavby a provozu záměru byly vypracovány následující odborné studie, 
které tvoří samostatné přílohy č. 1 – 6 předložené dokumentace: 

 Příloha č. 1 – Akustická studie 

• Hluk ze stavební činnosti 

• Hluk z provozu záměru – doprava, stacionární zdroje 

• Hluk z leteckého provozu + synergické vlivy 

Příloha č. 2 – Rozptylová studie 

• Rozptylová studie  – fáze výstavby 

• Rozptylová studie – fáze provozu 

Příloha č. 3 – Hodnocení zdravotních rizik 

Příloha č. 4 – Technické posouzení odklonění osy RWY 06/24 o 10° doprava  

Příloha č. 5 – Biologický průzkum 

Příloha č. 6 – Hydrogeologická studie vlivů záměru na vody 

Obecné 

Letiště Benešov je z hlediska počtu pohybů druhým největším letištěm v České republice, hned za 
letištěm Ruzyně. Ve stávajícím stavu je využíváno nejvíce pro letecký výcvik. 

Provozovatelem letiště je město Bystřice prostřednictvím Letiště Benešov p. o.  
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Uživateli letiště na letišti trvale dislokovanými jsou Aeroklub Benešov o. s., Aeroklub Bystřice o. 
s., Aeroklub Nesvačily o. s., Bemoair s. r. o., F – Air s. r. o., LSK F-Air o. s., GAC o. s. Zázemí letiště je 
stále rozšiřováno, poskytuje dostatek hangárových míst, zajištění zásobování PHM i restaurační a 
ubytovací služby. 

V letištní síti ČR je LKBE vedeno jako veřejné vnitrostátní/neveřejné mezinárodní letiště s vnější 
hranicí, v současné době s provozem VFR a pouze v denní době. Charakterem leteckého provozu 
(současného i výhledového) odpovídá letiště BENEŠOV regionálnímu letišti s provozem převážně letadel 
všeobecného letectví a ultralehkých letadel (ULL).  

Kapacita záměru 

Nový legislativní statut letiště Benešov bude - Veřejné mezinárodní letiště. 

Výhledový letecký provoz je vztahován k roku 2015. Předpokládá se navýšení celkového počtu 
pohybů letadel za rok ze stávajících 48 800 na 67 000. Jedná se o maximální uvažovaný teoreticky stav.  

Souhrnné údaje o leteckém provozu v roce 2015 

celkový počet pohybů letadel za rok (ARR + DEP) 67 000 

počet letových dnů za rok 350 

průměrný počet pohybů za den (celoroční průměr) 190 

průměrný počet pohybů (ARR + DEP) v charakteristickém letovém dni 290 

počet pohybů (ARR + DEP) za den – sezónní maximum *) 380 

celkový počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00) za rok 350 

průměrný počet pohybů v noční době v charakteristickém letovém dni za jednu noc
     

1,5 

průměrný denní počet letů s využitím  letištního provozního okruhu 
v charakteristickém letovém dni 

108 

průměrný počet motorových zkoušek letadel za den 2 

celková doba chodu motoru během motorové zkoušky 12 minut 

*) sezónním maximem se rozumí průměrný den v měsíci s největším provozem  (červen)  

Uvažovaná charakteristická skladba typů letadel dle jednotlivých kategorií pro variantu stávajícího 

dráhového systému RWY 06/24 (tráva) 

% 
Průměrný počet pohybů 
v charakt. letovém dnu 

 Označení 
kategorie 
letadla 

Specifikace 
Den Noc Den Noc 

A Ultralehké letouny 35,0 0,0 101,5 0 

B1 
Letouny všeobecného letectví, 

jednomotorové, vrtulové letouny do 
1,5 t + vlekání kluzáků 

60,0 0,0 174 0 

B2 
Letouny všeobecného letectví, jedno 
a dvoumotorové vrtulové letouny do 

3,5 t 
3,0 0,0 8,7 0 

C1 
Vrtulové dopravní letouny, lehké, 

dvoumotorové, do 10 t 
1,0 0,0 2,9 0 

E1 Lehké vrtulníky do 2,5 t 1,0 0,0 2,9 0 

Celkem 100 0 290 0 
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Pro výhled se uvažuje tato charakteristická skladba typů letadel v provozu LKBE během 
charakteristického letového dne:   

ultralehké letouny (s protihlukovou výbavou)  P92 Echo; P96 Golf; KPU2 Sova,  
        P92 Tecnam 

jednomotorové vrtulové letouny do 1,5 t Cessna 150, 151, 152, 182, Z 43, Z 142,  
Z 226, Piper PA 28 

jedno a dvoumotorové vrtulové letouny do 3,5 t  Piper PA 32,34, 44; Cessna 421;  
        L 200 Morava,  

lehké, dvoumotorové dopravní letouny do 10 t  Antonov AN 2 
střední, dvoumotorové dopravní letouny do 15 t  Saab 340, Beechcraft B2 
proudové dopravní obchodní letouny (JET) do 25 t Cessna Citation, apod 
lehké vrtulníky do 2,5 t      Robinson R22, 44, Bell 

Poznámka: Podtržením a podbarvením jsou vyznačeny reprezentativní typy letadel  
v  jednotlivých kategoriích, které mají největší zastoupení v pohybech letadel na letišti v současné době   
a počítá se s nimi i ve výhledu.  

Vyhodnocení možných synergických vlivů 

Z hlediska širších územních vazeb byly v předložené dokumentaci ve výhledovém horizontu – 
rok 2015 uvažovány následující dvě stavby, které by při synergickém působení s posuzovaným záměrem 
mohly mít kumulativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví: 

- Plánovaná dálnice D3 ve stabilizované poloze 

- Modernizace IV. tranzitního železničního koridoru Praha - Horní Dvořiště 

Synergické působení plánovaných staveb s posuzovaným záměrem bylo prověřeno zejména 
z hlediska možného ovlivnění akustické situace a znečištění ovzduší. 

V akustické studii byl dále ve výhledovém stavu (rok 2015) vyhodnocen synergický vliv hluku 
z pozemní dopravy a leteckého provozu. 

Vyhodnocení variant 

Záměr je z hlediska umístění prodloužené dráhy RWY 06R/24L a s ním souvisejícího leteckého 
provozu posuzován ve dvou základních variantách: 

Varianta 1 - Zpevněná dráha RWY 06R/24L v umístění shodném s oznámením EIA 

Varianta 2 - Zpevněná dráha RWY 06R/24L s odkloněním její osy oproti oznámení EIA o 10º 
vpravo (RWY 07R/25L)  

Mimo výše uvedené hodnocené Varianty 1 a 2 byla dále hodnocena tzv. Varianta 0 (tzn. varianta 
neprovedení záměru) – výhledový stav provozu letiště Benešov v roce 2015 při zachování stávajícího 
travnatého dráhového systému (RWY 06/24 i RWY 09/27 – stejné uspořádání jako stávající stav) 
s uvažováním intenzity obslužné dopravy záměru stejné jako pro uvažované Varianty 1 a 2 (tzn. celkový 
počet pohybů letadel za rok – 67 000 a celková obslužná doprava letiště – 414 automobilů). 

Z dlouhodobějších trendů rozvoje letiště Benešov vyplývá, že dochází k neustálému meziročnímu 
nárůstu leteckého provozu (celkových ročních pohybů letadel). Jedná se o samovolný proces nezávislý na 
technických úpravách (zpevnění dráhy). 
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Odhad celkových ročních pohybů letadel za rok – 67 000 je spíše maximalistická varianta. 

Nároky na dopravu 

Ve výhledovém stavu je počítáno s navýšením zdrojové a cílové dopravy záměru vlivem navýšení 
celkového počtu pohybů letadel za rok, které budou způsobeny především navýšením přepravních letů, ať 
už vnitrostátních či mezinárodních.    

Intenzity zdrojové/cílové dopravy záměru jsou uvedeny v následující tabulce. Jsou platné pro 
denní dobu (6:00 – 22:00) 

Intenzity zdrojové/cílové dopravy záměru ve výhledovém stavu (rok 2015), denní doba (6:00 – 22:00) 

 TNA LNA OA celkem 
nově vyvolané pohyby záměrem 3 6 98 107 
výhledový stav (stávající intenzity 
obslužné dopravy + nově vyvolané 
pohyby záměrem) 

10 20 384 414 

Pozn.: V noční době (22:00 – 6:00) je uvažováno ročně s cca 100 pohyby OA, což představuje 
cca 0,36 pohybu v noční době. To je intenzita, která nemůže nijak ovlivnit akustickou i rozptylovou 
situaci v noční době. 

Pro rozpad zdrojové/cílové dopravy záměru je ve výhledu uvažováno se 100% vedením přes obec 
Nesvačily. 

Ve výhledovém stavu budou zachována stávající parkovací stání, tzn. 112 a navíc budou, 
v souvislosti s výstavbou odbavovací budovy, vybudována nová (31 PS). Dohromady bude na letišti tedy 
143 PS. 

Ovzduší 

Z klimatického hlediska leží zájmové území v mírně teplé oblasti, která je charakterizována jako 
vrchovinná, mírně vlhká s mírnou zimou. Roční teplotní průměr je cca 8 ºC a roční úhrn srážek je cca 640 
mm. 

Z hlediska naměřených hodnot nejbližších stanic AIM lze konstatovat, že v území nedochází 
k překračování imisních limitů u NO2, CO ani benzenu. Epizodně může docházet k překračování 
24hodinového imisního limitu PM10, k překračování ročního imisního limitu této látky však nedochází. 

Zdrojem vytápění odbavovací budovy bude elektrická energie. Pro ohřev teplé užitkové vody 
budou instalovány na střeše objektu solární kolektory. 

Z hlediska možných zdrojů znečišťování ovzduší se bude uplatňovat následující: letecká doprava, 
obslužná pozemní doprava záměru, čerpací stanice PHM. 

Rozšíření provozu letiště Benešov nebude z hlediska znečištění ovzduší znamenat významnější 
změnu v příspěvcích k imisní zátěži zájmového území. Rovněž lze vyslovit závěr, že navrhované varianty 
umístění dráhy jsou z hlediska vlivů na ovzduší zcela nepodstatné.    

Závěr 

Na základě provedených výpočtů lze vyvodit závěr, že výstavba záměru je ve vztahu k vlivům na 
ovzduší možná a nebude výrazněji ovlivňovat imisní pozadí v bezprostředním okolí. 
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Hluk 

Počáteční akustická studie (hluk z dopravy na pozemních komunikacích) byla zjišťována na 
základě 24hodinového měření, které proběhlo ve dnech 27. – 28. května 2008. Měřící místa byla umístěna 
v obcích Semovice, Tvoršovice a Nesvačily. 

Naměřené hodnoty se ve dne pohybovaly od 49,2 dB do 52 dB, v noci od 41,9 do 49,6 dB. 
Hodnoty jsou nižší než hygienický limit pro starou hlukovou zátěž (70/60 dB). 

Dne 5. 7. 2008 od 9 do 18 hod bylo provedeno kontrolní další měření akustické situace leteckého 
provozu letiště Benešov. Naměřené hodnoty (4 měřící místa) se pohybovaly v rozmezí od 48,1 dB do 60, 
4 dB. 

Ve fázi provozu se budou uplatňovat především bodové a liniové zdroje hluku: vzduchotechnické 
jednotky a chladící zařízení umístěné v nově vybudované odbavovací budově, obslužná automobilová 
doprava záměru a vyvolané pohyby letadel. 

Fáze výstavby 

Ve fázi výstavby záměru nebude docházet k překračování hygienických limitů dle NV 
č. 148/2006 Sb. 

Hluk z provozu na pozemních komunikacích 

Z výsledků akustické studie, která hodnotila hluk ze silniční dopravy a stacionárních zdrojů 
vyplývá, že dominantním zdrojem hluku ve stávajícím i výhledovém stavu je na většině řešených 
komunikací ostatní automobilová doprava bez obslužné dopravy letiště Benešov. Obslužná doprava 
letiště je výrazná pouze na komunikacích v nejbližším okolí letiště 

Ve všech výpočtových bodech jsou jak ve stávajícím stavu pro obslužnou dopravu letiště, tak ve 
výhledovém stavu pro celkovou obslužnou dopravu letiště vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku nižší než hygienické limity (55/45 dB) pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích 
pro denní i noční dobu. 

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích navrhovaný záměr ovlivní akustickou situaci 
v zájmovém území v minimální míře. Toto ovlivnění se projeví v desetinách dB a je neprokazatelné 
s ohledem na nejistoty výpočtu a měření.  

Navrhovaná Varianta 1 (RWY 06R/24L) a Varianta 2 (RWY 07R/25L) jsou z hlediska ovlivnění 
akustické situace obslužnou pozemní dopravou záměru srovnatelné. 

Hluk z letecké dopravy  

U žádné z variant současného ani výhledového leteckého provozu nezasahuje limitní izofona  
LAeq D = 60 dB do území se souvislou obytnou zástavbou. Předpokládaným omezením výhledového 
provozu v noční době (ojedinělé přílety) nebude ani v nočním období tato zástavba v okolí LKBE 
z pohledu platné legislativy zasažena.  

Při maximalistickém výhledovém leteckém provozu v cílovém horizontu 2015 může dojít ke 
zvýšení hlukové zátěže okolí nejvýše o 2 až 3 dB, spíše však méně. Ani v tomto případě však hluk 
z leteckého provozu na území blízkých obcí se souvislou i ojedinělou obytnou zástavbou nebude 
překračovat nejvýše přípustnou hladinu akustického tlaku  LAeq D  = 60 dB pro charakteristický letový den.  

Jedinou možnou zasaženou lokalitou může být severní okraj obce Bystřice v blízkém okolí 
trajektorie pro přílety na RWY 27. V zájmu dodržení limitu hluku z leteckého provozu je doporučováno 



LETIŠTĚ BENEŠOV – ÚPRAVY LETIŠTNÍCH PLOCH A VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ BUDOVY 

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

 

EKOLA group, spol. s r. o.  227 

omezení počtu příletů na cca 100 za den, ze stejného důvodu je žádoucí dodržovat předepsanou trajektorii 
letu i po vzletu z RWY 09.  

Připravovaná dostavba LKBE umožní rozšíření leteckého provozu, sama o sobě však 
nepředstavuje z hlediska vlivu hluku z leteckého provozu žádné zhoršení. Prodloužení RWY 06/24 
(posunutí příletového prahu RWY 24) a její zpevnění má pozitivní význam v hlukové zátěži okolí 
(zejména obce Nesvačily), neboť se zkrátí dráha rozjezdu a při vzletu z RWY 24 se dosáhne příznivějších 
poměrů vůči kritické lokalitě Nesvačily (větší výška při přeletu odletového prahu,možnost dřívějšího 
točení do kursu 270 o. Při vzletu z RWY 06 se zkrátí doba trvání zvýšeného hluku (větší zrychlení 
letounu na zpevněné RWY). Připravované zpevnění ostatních provozních ploch jednak zrychlí pojíždění 
letadel a sníží nároky na výkon motoru při pojíždění, což může snížit celkové vyzařování hluku z provozu 
na LKBE do blízkého okolí. Přínos je ale neprůkazný.  

V případě nerealizace záměru zpevněné RWY se  bude vlivem přirozeného nárůstu  provoz na 
letišti zvyšovat i na stávajících RWY.  

Ve výhledu k roku 2015 byly z akustického hlediska porovnávány dvě předložené varianty řešení 
zpevněného dráhového systému, a to dráhový systém 06R/24L a pootočená dráha o 10° -  07R/25L. Toto 
porovnání bylo provedeno pomocí kumulativních účinků leteckého, silničního a železničního hluku - 
celkové akustické expozice území.  Energetický součet jednotlivých zdrojů hluku byl proveden až pro 
přepočtu jednotlivých zdrojů hluku na ekvivalent silničního hluku, což bylo zpracováno ve smyslu 
požadavků autorizačního návodu (Autorizační návod AN 15/04 k  hodnocení zdravotního rizika expozice 
hluku - aktualizace  2006) a pomocí nástrojů  programu CADNA A.  

Z porovnání kumulativních účinků varianty RWY06R/24L a varianty RWY07R/25L  vyplývá, že 
v obcích Bystřice, Líšno, Tisem a Tvoršovice dochází u varianty RWY07R/25L  ke kumulativnímu 
zatížení většího počtu obyvatel oproti variantě RWY06R/24L. Naopak v obcích Nesvačily a Jírovice u 
varianty RWY07R/25L dochází ke snížení počtu zatížených obyvatel kumulativními účinky celkové 
hlukové expozice v řešené oblasti, resp. dochází zde k přesunu počtu obyvatel z vyšších hlukových pásem 
do nižších oproti variantě RWY06R/24L. Avšak je třeba upozornit na fakt, že v obou variantách se jedná 
o změny řádově v jednotkách, maximálně v desítkách obyvatel.  

Je nutné konstatovat, že předpokládaný výhledový provoz je spíše maximalistický a tedy závěry 
jsou na straně bezpečnosti.      

Ve výhledovém stavu doporučujeme postupně omezovat pohyby hlučnějších typů letadel např. 
L200 Morava, Z 226B, apod.  

Výhledový letecký provoz ani v maximálním odhadovaném rozsahu nevyvolává s ohledem na 
hlukovou zátěž okolí LKBE důvodné obavy z budoucího leteckého provozu. Neočekává se větší než 
odhadovaný nárůst v počtu pohybů ani větší nasazení hlučných typů letadel (např. dopravních letounů nad 
5,7 t a proudových letounů kategorie „biz-jet“. Výše uvedené změny jsou avizovány převážně mimo 
zastavěné oblasti a obcí se prakticky nedotýkají. Pokud dojde k ovlivnění akustické situace (zvýšení, resp. 
snížení hluku v obcích, bude se jednat o hladiny pod limitními hladinami).  

  Z celkového porovnání varianty RWY06R/24L a varianty RWY07R/25L vyplývá, že počet 
zatížených obyvatel v řešeném území je u obou variant srovnatelný a tedy z hlukového hlediska jsou obě 
varianty akceptovatelné.  

Závěr 

Na základě posouzení vlivu záměru na akustickou situaci lze konstatovat, že v případě dodržení 
navržených ochranných opatření je záměr akceptovatelný. 
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Zdravotní rizika 

Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik je možné konstatovat, že i při velmi 
konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou 
exponovanou populaci v okolí posuzovaného záměru, nelze v důsledku realizace záměru předpokládat 
významně zvýšené riziko zdravotních účinků. 

Po vyhodnocení výstupů z akustické studie lze konstatovat změnu v akustické situaci v okolí 
záměru a zvýšení počtu obyvatel obtěžovaných hlukem z budoucího plánovaného provozu letiště 
Benešov. Zároveň je třeba konstatovat, že ke stejnému zvýšení počtu obtěžovaných osob dojde provozem 
letiště v roce 2015 i bez realizace záměru, tzn. bez úprav letištních ploch – Varianta 0.  

Z uvedeného hodnocení zdravotních rizik nelze konstatovat, která varianta prodloužení  
a zpevnění plochy je z hlediska zdravotních rizik vhodnější vzhledem k tomu, že počet zatížených 
obyvatel v řešeném území je u obou variant srovnatelný. 

Závěr 

Z hlediska ovlivnění zdraví obyvatelstva je daný záměr v případě realizace ochranných opatření 
akceptovatelný. 

Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje 

Rozšířením letiště Benešov budou dotčeny pozemky vedené dle KN jako druh – orná půda, trvalý 
travní porost a ostatní plocha, z čehož budou v největší míře zastoupeny pozemky vedené jako orná půda. 

Dojde k trvalému záboru v rozsahu 155 875 m2 a dočasnému záboru v rozsahu 4 922 m2, z čehož 
trvalý zábor ZPF bude činit 150 515 m2 a dočasný zábor 4 444 m2. Při výkopových pracích dojde 
k sejmutí zeminy v rozsahu cca 37 200 m3 (dle dokumentace pro územní řízení, listopad 2003).  

Výše uvedené výčty rozsahu trvalého záboru a množství vytěžené zeminy jsou platné pro 
Variantu 1. Rozsah trvalého záboru a množství vytěžené zeminy v případě Varianty 2 bude určeno 
v případě jejího výběru až v následujících fázích projektové dokumentace (ÚR). 

V případě Varianty 2 lze předpokládat větší objemy zemních prací a záborů než v případě 
Varianty 1. 

Riziko kontaminace půd ve fázi provozu bude za běžných provozních podmínek areálu letiště 
Benešov zanedbatelné.  

Navrhované terénní úpravy budou znamenat místní změnu topografie ve smyslu vyrovnání 
terénu. 

S ohledem na charakter terénních oprav nejsou předpokládány vlivy na stabilitu a erozi půdy. 

Stavbou nedojde k dotčení ložiska vyhrazených či nevyhrazených nerostů, ani k vyvolání 
sesuvných pohybů.  

Závěr 

Z hlediska ovlivnění půdních poměrů, horninového prostředí a přírodních zdrojů je možné záměr 
doporučit k realizaci. 

Voda 

Záměr neleží v žádné kategorii zátopových území a nachází se mimo chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod i pásma hygienické ochrany. 
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Areál letiště Benešov bude připojen na veřejný vodovod obce Nesvačily, a to z jeho koncové části 
při komunikaci k letišti. 

V souvislosti s realizací záměru, rozšířením letiště Benešov, bude nově vybudován kanalizační 
systém. Kanalizace bude oddílná – splašková a dešťová. 

Splašková kanalizace bude zakončena ČOV s vyústěním do Nesvačilského potoka. 

Dešťová kanalizace bude tvořena západní kanalizační stokou vedoucí od rozvodí 
k Nesvačilskému potoku a východní stokou vedoucí do bezejmenného přítoku Semovického rybníka. 
Součástí kanalizačního systému budou rovněž dešťové zdrže – retenční nádrže. 

Vliv navrženého odkanalizování vod (splaškových i dešťových) na průtoky vodních toků  
a následné ovlivnění říční sítě bude minimální.  

Vliv navrženého odkanalizování areálu na jakost vod je přijatelný za předpokladu, že pro 
navrhovanou ČOV bude zvolena technologie s maximální účinností čištění vzhledem k velmi nízkým 
průtokům Nesvačilského potoka a jeho současnému značnému znečištění. 

Ovlivněním množství podzemních vod daným záměrem bude zanedbatelné. To platí i pro 
povrchové vody, které budou obdobným způsobem v ročním normálu naopak obohaceny. 

Závěr 

Ze závěrů Hydrogeologické studie vlivů záměru na vody vychází, že vliv posuzovaného záměru 
je zanedbatelný jak z hlediska ovlivnění množství, tak i jakosti vod. 

Ochrana přírody 

Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability.  

V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné významné krajinné prvky 
dané § 3 písm. b) a § 6 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  

Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12 a 14 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná stavba 
nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.  

K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny v platném znění rovněž nedojde. 

Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje (č. j. 114392/2008/KÚSK ze dne 31. 7. 2008) 
lze vyloučit významný vliv předloženého projektu „Letiště Benešov – úpravy letištních ploch a výstavba 
odbavovací budovy“ samostatně i ve spojení s jinými projekty na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními.  

Fauna, Flóra, ekosystémy 

Výstavbou záměru dojde k ovlivnění antropogenně ovlivněných ekosystémů.  

Zájmové území je tvořeno nepůvodními ekosystémy s převážně nízkou ekologickou stabilitou. 
K zasažení chráněného nebo ohroženého druhu ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. nedojde, zároveň 
nebyla zjištěna přítomnost ohrožených druhů rostlin uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých 
rostlin ČR (ed. Procházka, 2001). 

Prodloužením dráhy směrem k Semovicím se pravděpodobně zvýší riziko střetů vodních ptáků 
v okolí Semovického rybníka s letadlem (zejména na konci léta a na podzim). Prodloužením dráhy blíže 
k rybníkům budou startující, resp. přistávající letadla létat v menší výšce než stávající 500 m.  
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Tento problém není však natolik podstatný z hlediska ovlivnění populací ptáků, ale naopak, je zde 
spíše riziko pro bezpečnost letového provozu. Dané riziko bude muset být v budoucnu za provozu letiště 
pečlivě sledováno a řešeno, aby nedocházelo k případným kolizím. Z tohoto důvodu se nabízí preventivní 
průzkum ptačích populací zejména v období tahů (říjen, listopad, resp. únor, březen).  

V případě negativních zjištění (např. kolize významného koridoru tahů ptáků a letové dráhy) bude 
nutné přijmout bezpečnostní opatření. Jako vhodné se jeví změna letového režimu, změna směrů 
přistávání, vzlétání, omezení provozu např. v ranních hodinách, kdy ptáci houfně nalétávají na lokalitu, 
případně v jiném období na základě výsledků tohoto dlouhodobějšího monitoringu. 

V prostoru řešeného záměru zjištěno 67 druhů živočichů. Celkem 6 druhů je zvláště chráněných, 
s různou vazbou na lokalitu, ať již potravní či pobytovou. Rozšířením letiště nedojde k ohrožení ani 
jednoho z uvedených druhů. 

Závěr 

V případě dodržení navržených ochranných opatření lze daný záměr z faunistického  
i floristického hlediska akceptovat. 

Archeologie, kulturní a historické památky 

Navrhovaným záměrem nedojde k dotčení movitých ani nemovitých kulturních památek. 

Letiště Benešov a jeho rozšíření spadá z části do II. archeologické zóny, z čehož vyplývá, že se 
jedná o území, na němž jsou stavebníci již od přípravy stavby povinni tento záměr oznámit 
Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území 
záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV).  

Závěr 

Z daného hlediska lze daný záměr doporučit k realizaci. 

Hmotný majetek 

Realizací záměru dojde k zásahu do hmotného majetku.  

Do hodnoceného území zasahují inženýrské sítě. Pravděpobně bude nutné provést jejich přeložky. 
Podrobná specifikace bude provedena v dokumentaci pro územní řízení.  

Za stávajícího stavu znalosti projektu vyvstává nutnost vybudovat přeložku stávající polní cesty 
v předpolí prahu 06 tak, aby nebylo narušeno bezpečnostní oplocení letiště a přibližovací světelná 
soustava. Cesta se tak rovněž dostane mimo přibližovací překážkovou plochu. Šířka přeložky bude stejná 
jako stávající cesty. Přeložka polní cesty bude mít nestmelený kryt (štěrkový). 

V prostoru budoucí odbavovací budovy bude nutné provést vybourání zpevněných ploch. 

Odpady 

Rozšíření letiště Benešov je spojeno s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství  
i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí. 

Závěr 

Záměr je akceptovatelný. 
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Územní plán 

Varianta 1 – prodloužená, zpevněná dráha RWY 06R/24L posuzovaného záměru „Letiště 
Benešov – úpravy letištních ploch a výstavba odbavovací budovy“ není v souladu se schváleným 
územním plánem obce Bystřice. Je však v souladu s Územním plánem velkého územního celku okresu 
Benešov schváleným Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením číslo 54-15/2006/ZK ze dne 18. 12. 
2006.  

Varianta 2 – prodloužená, zpevněná dráha RWY 07R/25L není v souladu ani s jednou územně-
plánovací dokumentací.  
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H. PŘÍLOHY 
 

• Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace. 

• Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 
k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

• Vypořádání závěrů zjišťovacího řízení 
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Mgr. Kateřina Šulcová, EKOLA group, spol. s r. o., Praha 

 

Osoby, které se podílely na zpracování oznámení: 

RNDr. Tomáš Bajer, ECO-ENVI-CONSULT, Jičín 

Mgr. Pavel Dušek, EKOLA group, spol. s r.o., Praha 

RNDr. Miroslav Honců, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 

Ing. Karel Kliner, CSc., Vodní zdroje, Praha 

Ing. Zuzana Mattušová, EKOLA group, spol. s r. o., Praha 

Ing. Ondřej Mikula, EKOLA group, spol. s r. o., Praha 

Ing. Vladimír Roith, Nikodem a partner, s. r. o., Praha 

Ing. Jitka Růžičková, Zdravotní ústav Karlovy Vary 

 

Sídlo a kontaktní adresa zpracovatele oznámení: 

EKOLA group, spol. s r.o. 

Mistrovská 4 

108 00 Praha 10 

 

IČO: 63981378 

DIČ: CZ63981378 

 

Tel.: 274 784 927-9 

Tel./fax: 274 772 002 

Mobil: 777 045 858 

E-mail: ekola@ekolagroup.cz 
 


