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 ÚDAJE O ZÁMĚRU 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

NÁZEV ZÁMĚRU 
Dostavba letiště Roudnice nad Labem 

KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 

Délka vzletových a přistávacích drah: 

• RWY 13L/31R   1 400 m 
• RWY 13R/31L   900 m 

Výměra pozemku letiště: 
Plochy objekty STÁVAJÍCÍ         5 891,4 m2 
Plochy kom. STÁVAJÍCÍ (vč. bazénu a hřiště)      17 070,6 m2 

Letištní pohybové plochy - (zpevněné) NOVÉ      55 198,2 m2 
Letištní pohybové plochy - (travnaté - únosné) NOVÉ     48 718,1 m2 
Letištní pohybové plochy - (travnaté - ostatní) NOVÉ   206 774,8 m2 

Plochy objekty NOVÉ           1 694,9 m2 
Plochy chodníky NOVÉ           1 866,2 m2 
Plochy komunikace NOVÉ        15 911,5 m2 

Plochy ostatní        174 151,8 m2 

Celkem         527 277,5 m2 

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ) 
kraj  Ústecký 

okres Litoměřice 

obec Roudnice nad Labem 

kat.území Roudnice nad Labem 
 Podlusky 
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Obrázek č. 1: Mapa širšího okolí zájmového území, umístění záměru (mapa bez měřítka) 

 
 

CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY 
Charakteristika záměru 

V současné době je v zájmovém prostoru existující letiště. Současným správcem a 
provozovatelem letiště je Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice nad Labem. 
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Legislativní statut letiště : 

- Veřejné vnitrostátní letiště 

- Neveřejné mezinárodní letiště 

Provozní statut letiště : 

- Letiště s nepřístrojovou RWY s provozem podle pravidel letů VFR ve dne i v noci, 

- Neřízené letiště AFIS. 

Letiště Roudnice nad Labem se nachází cca 2,5 km JZ od středu města. 

Území je zcela ploché, v podélném směru téměř vodorovné, s nepatrným sklonem 
k severozápadu. Má nadmořskou výškou cca 220 m n.m.,  

Prostor letiště je situován na náhorní plošině, v prostoru s řídkou nebytovou zástavbou. 
V těsném sousedství probíhá dálnice D8 Praha – Teplice a silnice II tř./240 Roudnice - 
Velvary, jakožto též spojka s dálnicí. Lokalita letiště leží na kat. území Podlusky 
(severozápadní část) a z větší části na kat. území Roudnice n/L. Současný stav a výhled, 
z pohledu vybavení území v prostou a okolí stávajícího letiště, je zahrnut v řešené územně 
plánovací dokumentaci města Roudnice n/L. 

Letiště sestává z volných ploch, které převážně slouží pro pohyb letadel a ze zastavěné 
části s pozemními objekty různého charakteru (hangáry, provozní objekty apod.). V okolí 
stávající zástavby letiště, ze severovýchodní strany, navazují areály služeb pro automobilisty 
(čerpací stanice, autobazar, opravna a STK), výrobní objekty a plochy původně sloužící jako 
výrobní zařízení s.p. SSŽ.  

Dopravní napojení areálu letiště včetně doplňujících staveb je na komunikaci II/240. 
Areálové komunikace jsou malého rozsahu a jejich stav je špatný. V areálu existují rozvody 
sdělovací, elektřiny, vody, plynu.  

Volné plochy umožňují výstavbu zastavovacího areálu v těsné návaznosti na zástavbu  
stávající, aniž by bylo nutné provádět demolice nebo přeložky inž. sítí. V současné době je při 
vjezdu do areálu oplocená parkovací plocha. V blízkosti letiště není obytná zástavba. 
Nejbližší sídelní útvar je obec Kleneč cca 1500 m jihovýchodně, cca 2000 m je vzdálená obec 
Dušníky, severně od osy cca 700 m obec Podlusky a cca 1200 m severovýchodním směrem je 
okraj města Roudnice. 

Záměrem je dostavba existujícího letiště Roudnice nad Labem. Dostavba letiště je řešena 
z důvodu zvýšení užitné hodnoty letiště. Předpokládá se zejména zvýšení legislativního a 
provozního statutu letiště na míru nezbytnou pro možnost využití letiště i pro komerční účely 
tzn. zejména pro malou nepravidelnou přepravu cestujících (charterové lety, aerotaxové lety, 
podnikatelské lety, turistické lety) a např. pro výcvikové IFR lety. 

Navrhovaná stavba se skládá z následujících hlavních stavebních objektů a zařízení : 

- letištní pohybové plochy zpevněné a nezpevněné 
- odbavovací budova s TWR 
- provozní objekt, vrátnice, sklad LPH (ČS LPH) 
- vybavení pro zabezpečení letového provozu 
- energocentrum  
- komunikace a plochy 
- odkanalizování 
- zásobování vodou 
- zásobování elektřinou 
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- zásobování plynem 
- sdělovací spojení 
- oplocení apod. 

Dostavba stávajícího letiště na jihozápadním okraji města Roudnice nad Labem zahrnuje 
především : 

- rekonfiguraci pohybových ploch letiště (dráhového systému) včetně jejich částečného 
zpevnění, 

- výstavbu odbavovací budovy s TWR, provozního objektu, skladu LPH, energocentra, 
vrátnice, 

- výstavbu parkovišť, komunikací a oplocení letiště, 

- výstavbu inž. sítí, 

- vybavení letiště světelnými a radionavigačními prostředky umožňujícími provoz podle 
pravidel letů VFR a IFR ve dne i v noci. 

Dráhový systém i v novém návrhu zůstává v zásadě ve stávající poloze a stejného rozsahu 
(bude provedeno jeho doplnění a zpevnění hlavních pohybových ploch), dostavba bude 
spočívat zejména v doplnění pozemních objektů rozhodujících pro veřejný mezinárodní 
provoz. Vlastní lokalita pro novou zástavbu je celá též na ploše stávajícího areálu letiště resp. 
na jeho funkčních. Z bližšího pohledu se jedná prakticky o dostavbu nebo rozšíření 
stávajícího areálu o nové pozemní stavby.  

Z hlediska účelu, funkce a provozu se oproti současnému stavu jedná o nový odlišný 
prvek širšího a veřejného významu. Odbavovací terminál je stavba charakteru občanské 
vybavenosti, regionálního významu se specifickou a profesionální úrovní provozu. Této 
okolnosti je přizpůsobeno řešení jak z pohledu urbanistického, tak architektonického. 
Odbavovací areál vytvoří nový dominantní prvek, umístěný velmi čitelně k páteřní přístupové 
komunikaci do města Roudnice n./L od dálnice D8. 

Nový odbavovací areál se nachází severovýchodně od dráhového systému resp. od jeho 
východního konce - prahu 31 a vyplňuje volný prostor vymezený komunikací        II/240 a 
stávající zástavbou areálu letiště. Nový odbavovací areál bude navazovat na  místní 
příjezdnou komunikací do prostoru letiště, bude v sousedství  čerpací stanice AK, autobazaru 
a STK. Návaznost umožňuje částečné napojení na existující infrastrukturu.  

Přesto, že jde o dostavbu stávajícího areálu, budou nové objekty v dominantní pohledové 
poloze, což vzniká situováním areálu do kontaktu s  komunikací II/240. Solitérně, z pohledu 
vnímání jednotlivých hmot v areálu, je umístěna odbavovací budova s výrazným prvkem věže 
řízení letového provozu. Budova je čelně orientovaná k přístupovým cestám a je na začátku 
panoramatu letiště. Exponované prostory jsou z přístupových stran k odbavovací budově, 
jednak z tzv. přednádraží a jednak ze směru od letištních ploch.    

K odbavovací budově bude vybudována příjezdová komunikace napojená na stávající 
příjezdnou komunikaci do areálu letiště. Komunikace bude ukončena před odbavovací 
budovou, kde na ní navazují souměrně parkovací plochy. Dále je uvažováno s parkovištěm 
v severní části areálu s příjezdem ze stávající areálové komunikace. 

Z příjezdné komunikace je odkloněna komunikace do areálu letiště a přes vstupní vrátnici 
dále navazuje na vnitřní obslužné komunikace, které zajišťují i příjezd na letištní plochy.  

 Předpokládané přepravní výkony (počty pohybů letadel a počty přepravených cestujících) 
za rok, v sezóně a v mimosezónním období v ∅ týdnu a v ∅ dni jsou pro rok +5 uvedení 
letiště do provozu po dostavbě uvedeny v tabulkách 1, 2 a 3 
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Tabulka č. 1: Pohyby   

SEZÓNA (22 týdnů) MIMOZEZÓNA (30 týdnů) ROK (52 týdnů) VEL. KAT. 
LETOUNU ∅ TÝDEN SEZÓNA ∅ TÝDEN SEZÓNA ∅ TÝDEN ROK 

B (15 t) 
B (7.5 t) 

10 
14 

   220 
   308 

  6 
  8 

   180 
   240 

  7,69 
10,54 

   400 
   548 

A (7.5 t) 
A (3,5 t) 

18 
24 

   396 
   528 

10 
14 

   300 
   420 

13,38 
18,23 

   696 
   948 

Σ KOM 66 1 452 38 1 140 48,84 2 592 
∅ DEN 9,43 5,43 7,12 
B (3,5 t)     6    132   4    120     4,85    252 
A (1,5 t) 100 2 200 50 1 500   71,15 3 700 

ULL (0,5 t) 140 3 080 70 2 100   99,62 5 180 
Σ NEKOM 246 5 412 124 3 720 175,62 9 132 
∅ DEN 34,14 17,71 25,09 

Σ 312 6 864 162 4 860 225,46 11 724 
∅ DEN 44,57 23,14 32,21 

Tabulka č. 2: Cestující   

SEZÓNA (22 týdnů) mimozezóna (30 týdnů) ROK (52 týdnů) VEL. KAT. 
LETOUNU ∅ TÝDEN SEZÓNA ∅ TÝDEN SEZÓNA ∅ TÝDEN ROK 

B (15) 
B (6) 

150 
84 

3 300 
1 848 

90 
48 

2 700 
1 440 

115,38 
63,23 

6 000 
3 288 

A (4) 
A (2) 

72 
48 

1 584 
1 056 

40 
28 

1 200 
840 

53,54 
36,46 

2 784 
1 896 

Σ KOM 354 7 788 206 6 180 268,61 13 968 
∅ DEN 50,57 29,43 38,37 

Poznámka : 
KOM   komerční provoz 
NEKOM   nekomerční provoz 
(4)    průměrný počet cestujících 
(7,5 t)   maximální vzletová hmotnost 
A, B   velikostní kategorie letounu (kódové písmeno)  
    A -  letouny do rozpětí 15 m 
    B -  letouny do rozpětí 24 m 
1 pohyb   je 1 vzlet nebo 1 přistání 
Tabulka č. 3: Limitní roční přepravní výkony 

ROK POHYBY CESTUJÍCÍ 
+ 5 11 724 13 968 

Do počtu pohybů ve výše uvedených etapách není zahrnut navijákový provoz kluzáků. 

Předpokládané rozdělení provozu na jednotlivé RWY : 

• RWY 31   70% 
• RWY 13   30% 

Kapacita odbavovacích prostor pro cestující : 
Prostory pro odbavování cestujících v odbavovací budově jsou nadimenzovány na : 

• Hš  - 45 cestujících  (30 cestujících na odletu, 15 cestujících na příletu resp. 
      obráceně) 
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• Hšu - 30 cestujících (30 cestujících na příletu/odletu) 

Kapacita restaurace : 
Prostory restaurace mají kapacitu 32 míst 

Kapacita parkovacích ploch : 
Kapacita veřejných parkovacích ploch je : 

• 61 stání OA  
• 1 stání BUS 
• 4 stání TAXI 

Kapacita parkovacích ploch pro zaměstnance je : 

• 28 stání OA 

Kapacita skladu LPH : 

• Kapacita skladu LP (JET A-1)     50 m3 (2 x 25 m3) 
• Kapacita skladu LB (AVGAS 100LL)    15 m3  
• Kapacita skladu LB (BA-95N)       7 m3  

Kapacita APN : 
Kapacita APN je max. 3 otočná stání pro letouny velikostí odpovídajících kódovému 

písmenu C (s omezením rozpětí křídel na 28 m). 

Kapacita plnící plochy : 
Kapacita plnící plochy je 2 stání pro letouny velikostí odpovídajících kódovému písmenu 

A. 

Poznámka : 

Letouny velikostí odpovídajících kódovému písmenu B a C budou plněny na APN pomocí 
AC. 

Kapacity RWY 13L/31R : 
• při provozu podle pravidel letů VFR     60 pohybů/hod. 1) 
• při provozu podle pravidel letů IFR     20 pohybů/hod.  

 

Poznámka : 
1)  Platí pouze při provozu letounů velikostí odpovídajících kódovému písmenu A a B. Při 

současném provozu letounů velikostí odpovídajících kódovému písmenu A, B a C se 
kapacita sníží na cca 30 - 40 pohybů (v závislosti na procentuelním zastoupení letadel 
kódového písmene C na provozu). 

Možnost kumulace vlivů s jinými záměry 

V těsném sousedství Letiště Roudnice nad Labem probíhá dálnice D8 Praha – Teplice a 
silnice II tř./240 Roudnice - Velvary, jakožto též spojka s dálnicí. 

O kumulaci vlivů je možno mluvit z hlediska vlivů hluku z automobilové dopravy na 
blízkých komunikacích a leteckého hluku. Vzhledem k tomu, že v blízkém okolí nejsou žádné 
chráněné objekty, neovlivní případná kumulace vlivů hluku obyvatelstvo. 
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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 

Dostavba letiště Roudnice nad Labem je řešena z důvodu zvýšení užitné hodnoty letiště. 
Předpokládá se zejména zvýšení legislativního a provozního statutu letiště na míru nezbytnou 
pro možnost využití letiště i pro komerční účely tzn. zejména pro malou nepravidelnou 
přepravu cestujících (charterové lety, aerotaxové lety, podnikatelské lety, turistické lety) a 
např. pro výcvikové IFR lety. 

Zvýšení užitné hodnoty letiště znamená možnost jeho komerčního využití. Možnost 
komerčního využití letiště je založena na faktu výtečného spojení letiště s Prahou (dálnice D8) 
a na předpokladu, že v blízké budoucnosti se bude muset letiště Praha - Ruzyně z kapacitních 
důvodů zbavovat provozu malých letadel. Tato malá letadla pro komerční provoz se 
v takovém případě budou snažit využívat jiná, k přijetí vhodná, letiště, která však zatím 
v okolí Prahy nejsou k dispozici. Tím je myšleno, že v okolí Prahy není pro tento účel 
k dispozici letiště, jehož parametry, stavebně-technický stav a vybavenost by přijímání 
takovýchto letadel umožňovaly. Letiště Roudnice nad Labem, za předpokladu realizace 
navržené dostavby je k takovémuto účelu ideální. 

Letiště resp jeho dostavba má rovněž opodstatnění z hlediska letecké obsluhy Kraje Ústí 
nad Labem a přilehlých částí Krajů Liberecký a Středočeský. V těchto krajích (neplatí pro 
Kraj Středočeský) nejsou letiště umožňující mezinárodní a vnitrostátní přepravu cestujících. 

 

6. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
Dostavba letiště Roudnice nad Labem bude spočívat ve vybudování objektů potřebných 

k zajištění plánovaného provozu letiště. Technické a technologické řešení těchto objektů je 
stručně popsáno dále. 

Odbavovací budova s TWR 

Účel objektu 

Budova je hlavním objektem komplexu „letištního odbavení“ a je navržena do optimální 
provozní polohy (vyhovující i ostatním hlediskům např. pozemkovým) vůči dráhovému 
systému resp. odbavovací ploše před budovou z letištní strany. Je hlavním objektem 
veřejného mezinárodního letiště situovaným na rozhraní veřejného a letištního prostoru. 
V blízkosti jsou rozmístěny další doplňkové objekty související s provozem v areálu včetně 
výdeje pohonných hmot. Před odbavovací budovou, ve veřejné zóně, je přístupová 
komunikace a parkovací plochy pro veřejnost.  

Odbavovací budova soustřeďuje všechny činnosti související s odbavením cestujících a 
zavazadel, správy, administrativy a základní služby pro veřejnost a cestující včetně činností 
střediska letových navigačních služeb.  

Architektonické a funkční řešení 

Odbavovací budova jako stavba veřejného charakteru je svým významem hlavní objekt 
odbavovacího areálu a tím i letiště. Objekt je dominantní zejména svojí polohou a též 
nástavbou věže řízení letového provozu (TWR). Objekt je dvoupodlažní, 
nepodsklepený, nástavba TWR je o další dvě podlaží vyšší. Velikost budovy je cca 43 x 21 m, 
celková výška je cca 16 m.  
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Dělení vnitřních prostor podléhá zejména provozním požadavkům a potřebám před a po 
odbavení cestujících a zavazadel. Odbavení cestujících v budově terminálu je v přízemí a je 
provozně jednopodlažní. Ústředním prostorem je veřejná příletová a odletová hala, na kterou 
navazují odletové a příletové prostory pro cestující. Hlavní veřejné prostory jsou v přízemí. 
Včetně vstupů jsou navrženy bezbariérově. Na této úrovni je též restaurace, služby pro 
posádky letadel apod.. V patře budovy jsou převážně kancelářské a provozní místnosti, pod 
TWR je technický sál SLNS. Samostatné pracoviště letištní služby řízení - TWR je na úrovni 
4. NP.  

Objekt bude vybaven technologií pro odbavení cestujících - rentgeny na zavazadla hlavní 
a příruční, zavazadlové pásy, kontrolní rám, informační technika, atd.      

Technická zařízení objektu 

Zdrojem tepla bude vlastní nízkotlaká teplovodní plynová kotelna v 1.NP s kondenzačními 
plynovými kotli o jmenovitém výkonu 2x49 kW - teplovodní systém 75/55°C s ekvitermní 
regulací teploty. Ohřev teplé vody užitkové bude lokálními zásobníkovými elektrickými 
ohřívači.  

Chlazeny a klimatizovány jsou prostory s výrazným výskytem osob (vstupní, příletová a 
odletová hala, jídelna, zasedací místnosti, kanceláře, pracoviště TWR), nebo kde je případně 
umístěno technologické zařízení. Zařízení zajišťuje běžný a hygienicky požadovaný standard, 
při současně existující ekonomii provozu.  

Pro zajištění potřebného výkonu, je navržena instalace tří chladicích jednotek se 
vzduchem chlazeným kondenzátorem. Pro dochlazování zbytkové tepelné zátěže prostorů 
budou navrženy fancoilové jednotky v provedení kazetovém do podhledu, nástěnné nebo do 
vzduchotechnického potrubí.  

Běžné kancelářské prostory budou větrány okny (infiltrací a exfiltrací ). V kancelářích 
s nadměrnou produkcí vnitřní tepelné zátěže bude instalován chladící split systém. 

Příprava teplé užitkové vody bude prováděna pomocí elektrických ohřívačů (zásobníkové, 
průtokové, akumulační s možností rychloohřevu pro zázemí kuchyně).  

Splaškové odpadní vody budou vedeny do betonových prefabrikovaných jímek na 
vyvážení. Celkový užitný objem jímek pro odbavovací budovu činí 98,12 m3. 

Dešťové vody ze střechy a terasy budou zasakovány do země před objektem pomocí 
drenážního systému. 

Osvětlení převážně zářivkové, v místnostech s počítačovými pracovišti pak v kategorii pro 
osvětlení počítačových pracovišť (60°/200 cd).  

Nouzové únikové osvětlení v kategorii nouzové osvětlení únikových cest bude provedeno 
na schodišti a v chodbách vedoucích do otevřeného prostoru. Nouzové únikové osvětlení 
v kategorii antipanické osvětlení otevřených prostorů bude provedeno ve veřejně přístupných 
prostorách ve strojovnách technologie TZB, v rozvodnách, na nástupištích.  

Odbavovací budova bude vybavena systémovou technikou budov (osvětlení, osvětlení 
fasády, případně další s ovládáním pomocí řídícího systému), která vytvoří jednotné 
komunikační prostředí pro řídící a ovládací systémy v objektu na bázi Ethernetu. Architektura 
prostředí bude využívat softwarové komunikační interface OPC jednotlivých systémů se 
strukturou OPC server – OPC klient s SQL databází. Hardwarově budou použity dva servery, 
jeden jako hlavní, druhý jako backup. Vizualizace systémů bude provedena na standardních 
monitorech TFT. 
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Pro realizaci datové sítě, telefonní sítě, intercomu a ostatních leteckých informačních 
systémů jako je FIDS a případně i pro připojení vizualizace systémů (EIB atd.) bude využita 
strukturovaná kabeláž. Vertikální a horizontální rozvod systému strukturované kabeláže.t.j. 
rozvod až k jednotlivým přípojným zásuvkám bude proveden po celém objektu až k místům 
kde budou uživatelské stanice PC, servery, aktivní prvky sítě. 

Společná televizní anténa na anténním stožáru na střeše objektu (TKR, STA Rozvody) 
bude pro rozvod a příjem TV signálů z pozemských vysílačů a satelitního vysílání - oddělený 
systémy TKR a SAT rozvodů. 

Bezpečnostní systémy : 

Systém EPS (Elektrická požární signalizace) - musí co nejdříve registrovat vznikající nebo 
již vzniklý požár v chráněných prostorách.  

EZS (Elektrická zabezpečovací signalizace) - musí spolehlivě signalizovat vstup 
neoprávněné osoby do střeženého prostoru nebo signál od ohrožované osoby.  

Elektronická kontrola vstupu - bude řídit  přístupy pracovníků a návštěvníků do 
jednotlivých částí a zón na letišti (instalace čteček bezdotykových nebo čipových karet) 

Průmyslová televize (CCTV) - pro dohled ve vybraných částech budovy. 

Provozní objekt 

Účel objektu 
Provozní budova soustřeďuje provozně technické činnosti související s leteckým 

pozemním provozem a odbavením (hasiči, údržba apod.). Objekt obsahuje garáže pro požární 
záchrannou službu, garáž autocisterny, garáž pro menší mechanizaci, příruční sklady hořlavin 
(provozních kapalin, olejů) a sklad hasiv, dílny elektrikářskou a zámečnickou, sociální zázemí 
pro zaměstnance a čtyři kanceláře. Vnitřní prostory mají rozdílné světlé výšky – 4,5; 3,75 a 3 
m.  

Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený s plochou střechou. Má tři výškové úrovně, část 
s garážemi má světlou výšku 4,5 m, část dílen má světlou výšku 3,75 m a kancelářský blok 
má světlou výšku 3,0 m.  

V objektu budou garážována vozidla a vybavení: 

- v garáži užitkových vozidel bude traktor (se závěsy pro údržbu ploch), speciální sanitní 
vůz, malý nákladní automobil, víceúčelové kombi vozidlo, záchranné a požární vozidlo s 
vybavením 

- v oddělené garáži bude autocisterna pro doplňování pohonných hmot do letadel 

- ve skladu hořlavin bude paleta na sudy, ekologická záchytná vana, ruční vysoko-zdvižný 
vozík, regál  

- v garáži mechanizačních prostředků budou např. vysokozdvižný akumulátorový vozík, 
nabíječ pro rychlonabíjení, nabíjecí a spouštěcí agregát, hydraulická vysokozdvižná montážní 
plošina, čistící úklidový stroj atd. 

- ve skladu hasiv bude paleta na sudy, regál, ruční nízkozdvižný vozík 

- v zámečnické dílně budou, mimo pracovní stůl, též ruční hydraulický lis, pákové nůžky 
na plech, vrtačka stolní, bruska stojanová, ekologický mycí stůl s odsávacím a filtračním 
zařízením, pásová pila a další el. ruční nářadí, ve skladu kontejner na tříděný odpad, svařovací 
usměrňovač přenosná kompresorová stanice 
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- v elektrodílně mimo pracovní stoly, vrtačka a bruska (stolní), rychlonabíjecí a startovací 
agregát, ruční elektrické nářadí, ve skladu kontejner na tříděný odpad atd. 

K objektu jsou připojeny dvě manipulační plochy před garážovými vjezdy, tyto jsou 
funkčně začleněny do celého areálu. 

Technická zařízení objektu 

Zdrojem tepla pro vytápění bude vlastní nízkotlaká kotelna s kondenzačními plynovými 
kotli o jmenovitém výkonu 2x34kW. 

Ohřev teplé vody užitkové bude v centrálním plynovém přímotopném zásobníkovém 
ohřívači. 

Nucené odvětrání bude v prostorách bez možnosti přirozeného větrání, v sociálních 
zařízeních a technologických prostorách.  

Zásobování teplou užitkovou vodou bude prováděno z centrální přípravy v přímo-topném 
plynovém zásobníkovém ohřívači. 

Splaškové odpadní vody z provozního objektu budou vedeny do betonové prefabrikované 
jímky na vyvážení. Celkový užitný objem jímky činí 49,06 m3 (vnitřní průměr je 5,0 m, 
výška 3,0 m). Dešťové vody ze střechy provozního objektu budou zasakovány v zeleném pásu 
do země před objektem pomocí drenážního systému. 

Osvětlení převážně zářivkové, v místnostech s počítačovými pracovišti pak v kategorii pro 
osvětlení počítačových pracovišť (60°/200 cd).  

Nouzové únikové osvětlení v kategorii nouzové osvětlení únikových cest bude provedeno 
na schodišti a v chodbách vedoucích do otevřeného prostoru. Nouzové únikové osvětlení 
v kategorii antipanické osvětlení otevřených prostorů bude provedeno ve veřejně přístupných 
prostorách ve strojovnách technologie TZB, v rozvodnách, na nástupištích.  

Sklad LPH 

Účel objektu 

Sklad LPH (ČS LPH) bude komplexně zabezpečovat potřeby letiště z hlediska manipalace 
s leteckými palivy - t.j. příjem paliva / skladování paliva / výdej paliva. 

Bude se jednat o malý sklad leteckých pohonných hmot s technologií pro příjem a výdej 
LPH. 

Sklad LPH (ČS LPH) bude nabízet následující produkty : 

letecký petrolej JET A-1 

letecký benzín AVGAS 100LL 

bezolovnatý benzín BA-95 NATURAL 

Letecký petrolej JET A-1 je hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí na 
38 °C, benzíny jsou hořlavé kapaliny II. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí pod 0°C. 

U leteckého petroleje bude výdej paliva do nádrží letadel prováděn prostřednictvím 
speciální letištní autocisterny - t.j. v rámci ČS LPH je tato autocisterna o objemu 5 m3 
doplňována pomocí čerpadla ČS a vlastní plnění nádrží letadel je následně prováděno přímo 
na stání letadla mimo prostor ČS (na APN). 

U benzínů bude výdej paliva do nádrží letadel prováděn prostřednictvím výdejních stojanů 
pomocí dlouhé hadice s výdejní pistolí přímo do nádrží letadel na plnící ploše přímo u ČS. 
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Popis technologie 

Pro potřeby letiště je navržena kompaktní čerpací stanice, která bude mít 2 podzemní 
dvouplášťové nádrže a v nadzemní části bude pod přístřeškem umístěna příslušná technologie 
pro příjem, výdej, resp. pro odkalování a kontrolu leteckého petroleje a leteckých benzínů. 

Pro potřebu letiště jsou uvažovány dvě dvouplášťové podzemní nádrže : 

nádrž N1 celkový objem 50 m3 dvě samostatné sekce 25 / 25 m3 

     N1.1 JET A-1   25 m3 

N1.2 JET A-1   25 m3 

nádrž N2 celkový objem 32 m3 tři samostatné sekce 15 / 7 / 10 m3 

     N2.1 AVGAS 100LL  15 m3 

     N2.2 BA-95 NATURAL   7 m3 

     N2.3 záchytná a havarijní jímka 10 m3 
Obrázek 1: Schéma technologie 

 
Zabezpečení ploch / technologie proti úniku LPH 
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Manipulační plochy ČS LPH a obecně veškeré plochy kde se manipuluje s palivem budou 
komplexně vodohospodářsky zabezpečeny proti nežádoucímu úniku ropných látek. Plochy 
budou nepropustné a odolné proti působení skladovaných ropných látek. 

Plochy pod přístřeškem ČS LPH - stáčecí a plnící stanoviště + plocha příslušenství pro 
čerpání LPH (výdejní stojany, čerpadla, mobilní nádrž na odkalené palivo, el. rozvaděč) - 
budou zabezpečeny do bezodtoké záchytné a havarijní jímky o objemu 10 m3, tato nádrž bude 
součástí technologické nádrže N2 jako její samostatná sekce s napojením na vpusti 
v manipulačních plochách. Plochy, které nejsou přestřešeny (výdej paliva do letadel) budou 
odvodněny přes LAPOL (odlučovač ropných látek) s vlastní havarijní jímkou o objemu 10 m3 
(při havarijním úniku ropných látek dochází k automatickému přepojení odtoku do havarijní 
jímky). 

Nádrže ČS LPH budou dvouplášťové / potrubní rozvody budou obdobně řešeny také jako 
dvouplášťové. Meziplášťové prostory nádrží a potrubí budou tlakovány a připojeny na 
vyhodnocovací zařízení - prostor mezipláště je jištěn přetlakem a nepřetržitě monitorován se 
signalizací poruch obsluze. 

Výdej LPH 

Výdej leteckých benzínů - do menších letadel / vrtulníků - je uvažován přes výdejní 
stojany a hadice o délce cca 25 m - výdej je přes výdejní pistoli s vypínací automatikou přímo 
do palivové nádrže letadla (vrtulníku). Hadice s výdejní pistolí bude na samonavíjecím bubnu. 

Výdej leteckého petroleje bude přes výdejní čerpadlo o výkonu cca 1000 l / min. Součástí 
výdeje bude také filtrační jednotka. 

Příslušenství 

Nádrže budou vybaveny pro možnost vyčerpání paliva, odkalování paliva, resp. pro odběr 
vzorků paliva. Odkalené palivo bude shromažďováno do sudu o objemu 0,2 m3. Kontejner / 
sud na odkalené palivo bude umístěn pod přístřeškem na vozíku s vl. záchytnou vanou. 

Dále bude pod přístřeškem ČS umístěn technologický rozvaděč s elektropříslu-šenstvím 
ČS a kontejner - skříň na drobné příslušenství skladu a pro umístění havarijní soupravy 
s prostředky na řešení úniků hořlavých kapalin (sorbční a úklidové havarijní prostředky). 

Nádrže budou vybaveny zabezpečením proti přeplnění se signalizací mezních stavů 
obsluze. 

Nádrže - technologie čerpací stanice bude vybavena odvětracím potrubím 
s protiexplozním zabezpečením a potrubím pro odsávání par 1. a 2. stupně (jak pro stáčení, 
tak pro výdej LPH). 

Technologie ČS LPH bude komplexně vybavena dle příslušných norem a předpisů (ČSN 
65 0201, ČSN 65 0202, ČSN 75 3415 a souvisejících norem a předpisů). 

Vrátnice 

Účel objektu 

Vrátnice je navržena jako jednoduchý objekt - pracoviště pro jednu osobu, se 
samostatným jednoduchým zázemím. Vjezd a vstup přes tuto vrátnici je koncipován jako 
služební a zásobovací s vyloučením veřejnosti. 

Architektonické a funkční řešení 

Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený s plochou střechou, která je na jedné straně 
protažena, aby zastřešila vstup pro pěší. Podlaha vrátnice je zvednuta oproti okolnímu terénu 
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a její světlá výška je 2,5 m. Z jedné strany je komunikace pro dopravu a ze strany druhé 
přiléhá vstup pro pěší přes turnikety. Vzhledem k plánované celkové provozní kapacitě letiště 
je předpokládán poměrně malý pohyb jak osob tak automobilů a objekt je tudíž dostačující. 

Konstrukce vrátnice bude kontejnerového provedení s dostatečným prosklením stěn pro 
možnost dozoru na vstup a vjezd do/z areálu. Ostatní konstrukce charakteru přístřešků budou 
ocelové. 

Vnitřní prostory budou vytápěny elektricky přímotopnými tělesy. 

Teplá užitková voda bude zajištěna z el. zásobníkového ohřívače.  

Splaškové vody od sociálního zařízení ve strážním objektu budou svedeny do 
prefabrikované jímky osazené před provozním objektem.  

Dešťové vody ze střechy strážního objektu budou napojeny na nové areálové rozvody 
dešťové kanalizace vedené do drenážního systému. 

Pohybové plochy letiště 

Základem pohybových ploch jsou dvě RWY. Hlavní RWY zpevněná a vedlejší RWY 
nezpevněná (travnatá). 

Vzletová a přistávací dráha (RWY) 13L/31R - hlavní RWY : 

Kz 134°/314° 

délka 1400 m 

šířka 30 m 

povrch zpevněný (asfaltový) 

únosnost pro letadla do max. vzletové hmotnosti 15 t (výjimečně 20 t) 

kódové označení 2C 

RWY je prioritně určena pro provoz motorových letadel a motorových ULL (SLZ). 

RWY 31R : přístrojová RWY pro ne-přesné přiblížení (umožňuje provoz podle 
pravidel  letů VFR a IFR ve dne i v noci) 

RWY 13L : nepřístrojová RWY (umožňuje provoz podle pravidel letů VFR ve dne i 
v noci) 

Hlavní RWY bude odvodněna kombinací podélného a příčného sklonu do terénu.  

Vzletová a přistávací dráha (RWY) 13R/31L - vedlejší RWY : 

Kz 134°/314° 

délka 900 m 

šířka 30 m 

povrch travnatý 

únosnost pro letadla do max. vzletové hmotnosti 6,5 t (předpokládá se však, že bu- de 
využívána letouny do max. vzletové hmotnosti 1,5 t) 

kódové označení 1B 

 

RWY je prioritně určena pro provoz motorových kluzáků, bezmotorových kluzáků 
(navijákový resp. aerovlekový), motorových a bezmotorových ULL (SLZ). 
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RWY jsou rovnoběžné, osově vzdálené 55,0 m, THR RWY 31R a THR RWY 31L jsou 
v jedné úrovni.  

RWY 31R : nepřístrojová RWY (umožňuje provoz podle pravidel letů VFR ve dne) 

RWY 13L : nepřístrojová RWY (umožňuje provoz podle pravidel letů VFR ve dne) 

Provoz letadel na hlavní a vedlejší RWY je navzájem závislý, tzn. že nelze provádět 
z těchto RWY současné vzlety a přistání letadel. 

Tabulka č. 4: Souřadnice a nadmořské výšky THR RWY 

THR 

RWY 
JTSK WGS 84 

 y x N E 

Nadm. 

výška 

m/ft 

13L 752 074,42 1 004 928,12 50°24´54,547 14°13´08,627 219,77/721 

31R 751 221,19 1 006 038,08 50°24´22,806 14°13´59,232 220,39/723 

13R 751 813,30 1 005 358,05 50°24´41,941 14°13´24,751 220,12/722 

31L 751 264,80 1 006 071,60 50°24´21,536 14°13´57,280 220,03/722 

Sklonové poměry RWY 

- průměrný podélný sklon RWY 13L/31R :    0,044% 

- efektivní podélný sklon RWY 13L/31R :   0,074% 

- příčný sklon RWY 13L/31R :    1,5% (střechovitý) 

- průměrný podélný sklon RWY 13R/31L :   0,0% 

- příčný sklon RWY 13R/31L :    0,5%  

Podélné i příčné nivelety RWY vyhovují všem požadavkům předpisu L 14. 

Předpolí (CWY) 

RWY 13L/31R disponuje CWY, které přesahuje za konec RWY 60 m a sahá na každou 
stranu od osy RWY 75 m. 

Podélné i příčné nivelety CWY vyhovují všem požadavkům předpisu L 14. 

Koncové bezpečnostní plochy (RESA) 

Koncové bezpečnostní plochy o rozměrech 90 m délka a 60 m šířka navazují na oba konce 
stripu RWY 13L/31R. Povrch RESA je travnatý. 

Podélné i příčné nivelety RESA vyhovují všem požadavkům předpisu L 14. 

Pojezdové dráhy (TWY), pásy pojezdových drah (strip TWY) 

Dráhový systém (provozní plochy) letiště zahrnuje i TWY (včetně stripů TWY) napojující 
areál letiště a jeho novou odbavovací a plnicí plochu a stávající manipulační plochy na RWY 
13/31. 

Podélné i příčné nivelety TWY a stripu TWY vyhovují všem požadavkům předpisu L 14. 
 

Odbavovací plocha (APN)  
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Nová odbavovací plocha (APN) před odbavovací budovou s TWR bude zpevněná 
s povrchem asfaltovým, o rozměrech: 

- hloubka 47 m 

- délka 120 m. 

Vozovka bude svojí únosností splňovat požadavky na provoz uvažovaných letadel viz 
RWY 13L/31R a veškerých obslužných vozidel. 

Odbavovací plocha bude odvodněna štěrbinovými žlaby zaústěnými do nové dešťové 
kanalizace přes lapač PHM.  

Plocha pro plnění letadel LPH 

Plocha bude umístěna ve vazbě na sklad LPH. Bude realizována jako zpevněná 
s povrchem betonovým o rozměrech 33 x 36 m. Vozovka bude svojí únosností splňovat 
požadavky na provoz uvažovaných letadel viz RWY 13L/31R a veškerých obslužných 
vozidel.  

Plocha pro plnění letadel LPH bude odvodněna štěrbinovými žlaby zaústěnými do nové 
dešťové kanalizace přes lapač PHM. 

Komunikace, parkovací plochy a chodníky 

Areál letiště je napojen na veřejnou komunikační síť příjezdnou komunikací navazující na 
stávající komunikaci II/240 Roudnice-Velvary. Příjezdná komunikace je obousměrná, 
dvoupruhová kategorie MO 8, resp. MO 7 ve vlastním areálu letiště. 

V areálu jsou navržena v potřebném rozsahu parkovací stání pro osobní auta skupiny O2 
(parkovací stání pro zaměstnance + parkovací stání pro návštěvníky) a pro autobusy v 
prostoru přednádraží. Parkovací stání budou napojena na novou příjezdovou komunikaci. 

Příjezdná komunikace umožní přístup též k nové zpevněné ploše ve východní části areálu, 
která bude nahrazovat zrušenou stávající plochu TSK.  

Konstrukce vozovky příjezdové komunikace je s povrchem asfaltovým a umožní provoz 
všech uvažovaných vozidel, včetně vozidel hasičů, parkovací plochy budou s povr-chem ze 
zámkové dlažby. Aktivní zóna vozovek bude upravena tak, aby splňovala požadavek modulu 
deformace Edef,2=min 45MPa.  

Chodníkové úpravy umožňují přístup k jednotlivým vstupům do objektů a budou 
realizovány v nejnutnějším rozsahu tak, aby zabezpečily pěší provoz v prostoru celého areálu. 
Chodníky budou s povrchem ze zámkové dlažby a budou splňovat veškeré požadavky pro 
pohyb osob  s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Komunikace budou odvodněny přes uliční vpusti do nové dešťové kanalizace. 

Obslužná komunikace zabezpečuje příjezd do oplocené části letištního areálu, umožňuje 
přístup k jednotlivým objektům areálu (včetně manipulačních ploch před provozním objektem 
a skladem LPH). Obslužná komunikace je napojena na novou příjezdnou komunikaci. 
Komunikace je obousměrná, dvoupruhová kategorie MO 7.   

Komunikace bude odvodněna přes uliční vpusti do nové dešťové kanalizace, manipulační 
plocha před provozním objektem a plocha stáčiště LPH bude odvodněna přes lapač PHM. 

V návaznosti na odbavovací plochu a na objekt nové odbavovací budovy s TWR bude 
provedena zpevněná manipulační plocha o rozměrech 120 m x 26 m. V manipulační ploše 
budou situovány čtyři travnaté ostrůvky. 
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Manipulační plocha u odbavovací budovy bude odvodněna štěrbinovými žlaby do nové 
dešťové kanalizace.  

Pro příjezd vozidel k radionavigačnímu a radiokomunikačnímu zařízení D-VOR/DME je 
navržena nová asfaltová příjezdná komunikace šířky 3,0 m. Nová komunikace je napojena na 
novou TWY A v blízkosti plnící plochy a v prostoru zařízení D-VOR/DME bude provedeno 
obratiště o rozměrech 5,0 x 10,0 m.  

Komunikace bude kopírovat přilehlý terén a bude odvodněna příčným sklonem do terénu, 
kde se bude voda zasakovat. 

Kanalizace splašková 

Stávající areál letiště ani okolní zástavba nejsou napojeny na veřejný kanalizační řad. 
Splaškové vody z objektů na letišti jsou a budou vedeny do jímek na vyvážení.  

Jímky na vyvážení budou betonové prefabrikované a budou umístěny v blízkosti objektů 
v zatravněných plochách. 

Kanalizace dešťová 

Areál letiště není napojen na veřejný kanalizační řad. V současné době jsou dešťové vody 
ze střech a zpevněných ploch svedeny volně na terén s přirozeným zasakováním.  

Dešťové vody ze střech nově navrhovaných objektů a ploch budou gravitačně odváděny a 
zasakovány v zeleném pásu do země pomocí drenážního systému s přirozeným zasakováním. 

Kontaminované dešťové vody z ploch určených k tankování pohonných hmot do letadel a 
automobilů, budou odváděny odděleně do vsakovacího drenážního systému v jižní části 
dostavby areálu letiště přes odlučovač ropných látek. Na výstupu předčištěné vody 
z odlučovače ropných látek bude vysazena kontrolní šachta se sondou výskytu ropných látek 
(signalizační zařízení s automatickým uzavřením havarijního uzávěru v případě přítomnosti 
ropných látek) a přepadem do havarijní bezodtokové jímky o  užitném obsahu 9 m3.   

Manipulační plocha pro stáčení a výdej LPH včetně manipulační plochy pro příslušenství 
čerpací stanice pod přístřeškem budou vodohospodářsky zabezpečeny do havarijní 
bezodtokové nádrže o velikosti 10 m3. 

Vodovod 

Na letišti existuje vnitřní areálový rozvod vody, který nemá potřebné dimenze pro 
napojení nových areálových objektů. Napojení bude tudíž provedeno novou přípojkou 
dimenze 90x8.2 z materiálu PE-HD a to ze stávajícího vodovodního řadu DN 200 - PVC, 
probíhajícího podél komunikace č. 240 na odvrácené straně od letiště. Nová přípojka zajistí 
dostatečnou potřebu vody pro sociální a požární potřeby nové dostavby areálu. Vodovodní 
přípojka v části přechodu komunikace bude provedena technologií řízeného protlaku. 

Plynovod 

V prostorách pozemku letiště se nachází nízkotlaký areálový rozvod plynu. Regulování 
plynu STL/NTL je provedeno na hranici pozemku. Provozní tlak na stávajících areálových 
rozvodech činí 2,25 kPa, potrubí ocel - DN80. 

Vybavení pro zabezpečení letového provozu 

Světelné vybavení 

Předpokládá se, že všechna světla letištního osvětlení budou nadzemního provedení.  
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Světla umístěná podél okrajů a v blízkosti RWY a TWY budou minimální výšky 
s osazením na lámací spojky s lámací rovinou v úrovni terénu. Jednotlivá světla budou 
opatřena úpravou povrchu proti zarůstání travou. 

Světla přibližovacího systému na nosných trubkách s optickou výškou do 2 m budou 
osazena na lámací spojky s lámací rovinou v úrovni terénu. Jednotlivá světla budou opatřena 
úpravou povrchu proti zarůstání travou. 

Radionavigační vybavení 

Pro přiblížení k letišti a na RWY 13L/31R (RWY 31R - přístrojová RWY pro ne-přesné 
přiblížení) bude letiště vybaveno : 

- všesměrovým radiovým majákem D - VOR 

- měřičem vzdálenosti DME 

- zaměřovací stanicí VDF 

Meteorologické vybavení 

Ve vazbě na lokalitu instalace osvětleného ukazatele směru větru pro RWY 31R bude 
instalován měřič směru a síly větru včetně měřiče základny oblačnosti. Indikátory těchto 
přístrojů budou vyvedeny na pracoviště TWR. 

 

Další zařízení pro měření meteorologických údajů důležitých z hlediska letového provozu 
(teplota, tlak, rosný bod, atd.) budou instalovány v meteozahrádce. 

Komunikační vybavení 

Pro spojení s letadly bude instalováno komunikační spojení v pásmu VKV (frekvence 
TWR a tísňová). Radiostanice budou instalovány v objektu „odbavovací budova s TWR“. 

Vizuální navigační prostředky - ostatní 

Letiště s jednou nezpevněnou RWY pro letecký provoz podle pravidel letů VFR a jednou 
zpevněnou RWY pro letecký provoz podle pravidel letů VFR a IFR musí být vybaveno, 
kromě letištního světelného vybavení i dalšími vizuálními navigačními prostředky v souladu 
s předpisem L 14. Jsou to : 

ukazatele a návěsti 

značení 

značky 

Výše uvedené prostředky budou realizovány v rozsahu vyplývajícím z požadavků 
předpisu L 14 ve vazbě na parametry pohybových ploch, provozní předpoklady, provozní 
statut jednotlivých RWY. 

Potřeba pracovních sil 

A) Pro komplexní obsluhu letiště, zajištění handlingových služeb a služeb pro cestující se 
předpokládají následující počty zaměstnanců : 

       ve směně   celkem 

Správa letiště ředitel     1     1 

Hospodář        1     1 

handling         1     2 
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hasiči         4     8 

letecký mechanik        1     2 

elektrikář         1     1 

úklid         1     2 

 Celkem      10   17 

 

Středisko letových navigačních služeb 

oddělení leteckých provozních služeb 

 (včetně ekonomického a správního referátu)    2     4 

oddělení zabezpečovací techniky      1     2  

 Celkem        3     5 

 

Celní správa        1     2 

Referát cizinecké policie       1     2 

Bezpečnostní služba       4     9 

Restaurace         2     4 

 Celkem        8     17 

Celkem       21     39 

 

B) Ostatní zaměstnanci s provozem letiště přímo nesouvisející : 

 

Nájemci         3      3 

Letecká škola        2                2 

 Celkem        5     5 

 

Celkem A + B      26   44 

 

 

 

7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ 

 

Příprava stavby : 

- Vypracování dokumentace pro územní řízení   11.2005 

- Zajištění procesu EIA     03.2006 

- Územní rozhodnutí     05.2006 



OZNÁMENÍ                 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
Dostavba letiště Roudnice nad Labem 

G E T s.r.o.  24

- Vypracování projektu pro stavební povolení  11.2006 

- Stavební povolení     03.2007 

- Vypracování dokumentace pro výběr dodavatele 08.2007 

- Výběrové řízení na dodavatele    11.2007 

Stavba : 

- Zahájení stavby      03.2008 

- Ukončení stavby      04.2009 

 

8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 
Kraj: Ústecký 

Obec: Roudnice nad Labem 
Kód obce: 14164 0 
IČZÚJ: 565555  

Obec: Kleneč 
Kód obce: 06608 7 
IČZÚJ: 565032 

9. ZAŘAZENÍ ZÁMĚRU DO PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE A BODŮ  PŘÍLOHY Č. 1 K ZÁKONU 
Č.100/2001 

Kategorie II., bod 9.5 – Letiště se vzletovou nebo přistávací dráhou do 2 100 m, sloupec 
B. 
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II. ÚDAJE O VSTUPECH 

PŮDA  
Záměr dostavba letiště Roudnice nad Labem  je uvažován na plochách existujícího letiště, 

jež jsou tvořeny nezemědělskými pozemky. Výstavbou nových objektů letiště nedojde 
k záboru zemědělské půdy. 

Celková výměra pozemku letiště                        527 277,5 m2  

z toho : 

Plochy objekty stávající            5 891,4 m2 

Plochy kom. stávající (vč. bazénu a hřiště)     17 070,6 m2 

 

Letištní pohybové plochy - (zpevněné) nové     55 198,2 m2 

Letištní pohybové plochy - (travnaté - únosné) nové    48 718,1 m2 

Letištní pohybové plochy - (travnaté - ostatní) nové  206 774,8 m2 

Plochy objekty nové            1 694,9 m2 

Plochy chodníky nové          1 866,2 m2 

Plochy komunikace nové         15 911,5 m2 

Plochy ostatní (zeleň na pozemku)    174 151,8 m2 

 

VODA 
Letiště bude zásobováno vodou z veřejného vodovodu.  

Celková spotřeba vody všech objektů : 

Průměrná denní spotřeba vody : 

zaměstnanci        640 l/den 

mytí podlah, úklid….. …….… .      408 l/den 

restaurace  ………...…   1 725 l/den 

cestující ………...…..….     250 l/den 

CELKEM     5 023 l/den 

Maximální denní spotřeba :  6 279  l/den 

Maximální hodinová spotřeba :    0,262 l/s 

Roční spotřeba vody :    1 833,4 m3/rok 

 

OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 
Elektrická energie 

Celý nově budovaný areál bude napájen ze stávající trafostanice v bývalém areálu 
betonárky. V této velkoodběratelské trafostanici s trafem 630kVA bude osazeno fakturační 
měření spotřeby el. energie. Nová odbavovací budova, provozní budova, vrátnice a vnější 
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objekty budou napájeny z hlavní rozvodny v samostatném objektu umístěném u kontejneru 
náhradního zdroje a kontejneru CCR. Propojení rozvodny s trafostanicí bude provedeno 
kabelovým vedením. Napojení jednotlivých objektů bude provedeno taktéž kabelovými 
vedeními. 

Tabulka č. 5: Kapacity sítí  

Ps (kW) Areál 

síť N z toho síť E z toho síť U 

Letištní technologie 40 40  

Venkovní osvětlení 10   

Osvětlení APN 10   

Odbavovací budova 90 30 10 

Provozní budova 45 15 10 

Vrátnice 10 5  

celkem 205 90 20 

Zemní plyn 

V areálu letiště bude využíván zemní plyn především pro vytápění a přípravu teplé vody.  

Hodinová spotřeba zemního plynu : 

odbavovací budova       12,0 m3/h 

provozní objekt        10,5 m3/h 

celkem         22,5 m3/h 

Roční spotřeba plynu pro vytápění, VZT a přípravu TUV :   28 138 m3/rok 

Pohonné hmoty 

Pro potřeby doplňování paliva pro letadla bude v areálu letiště zřízen malý sklad leteckých 
pohonných hmot 

Sklad LPH (ČS LPH) bude nabízet následující produkty : 

letecký petrolej JET A-1 
letecký benzín AVGAS 100LL 
bezolovnatý benzín BA-95 NATURAL 

Letecký petrolej JET A-1 se používá jako pohonná látka pro proudové letouny. Letecký 
benzín AVGAS 100LL se používá pro pístové motory. Bezolovnatý benzín BA-95 
NATURAL se používá pro menší pístové letecké motory v letounech ULL. 

Kapacita skladu LPH : 

Kapacita skladu LP (JET A-1)     50 m3 (2 x 25 m3) 
Kapacita skladu LB (AVGAS 100LL)    15 m3  
Kapacita skladu LB (BA-95N)       7 m3  

Roční spotřeba LPH : 

LP (JET A-1)       220 m3  
LB (AVGAS 100LL)      100 m3 
LB (BA-95N)         20 m3 
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Tepelná energie 

V provozu letiště Roudnice nad Labem bude po dostavbě, tepelná energie získávána 
převážně z plynových kotelen, částečně též z elektrické energie. 

Ostatní suroviny a energie 

Jiné suroviny a energie se na letišti nebudou využívat. 

NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 
Pozemní komunikace 

Areál letiště je napojen na veřejnou komunikační síť příjezdnou komunikací navazující na 
stávající komunikaci II/240 Roudnice-Velvary. Tato komunikace je napojena na dálnici D8 
Praha  - Teplice.  

Příjezdná komunikace je obousměrná, dvoupruhová kategorie MO 8, resp. MO 7 ve 
vlastním areálu letiště. 

Konstrukce vozovky příjezdové komunikace je s povrchem asfaltovým a umožní provoz 
všech uvažovaných vozidel, včetně vozidel hasičů, parkovací plochy budou s povrchem ze 
zámkové dlažby. 

Uvažovaný záměr dostavba letiště Roudnice nad Labem nebude vyžadovat žádné zásahy 
do stávající dopravní infrastruktury. 

Jiná infrastruktura 

Dostavba letiště Roudnice nad Labem nemá nároky na jinou infrastrukturu. 

 

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

OVZDUŠÍ 
Situace 

Letiště Roudnice nad Labem leží v otevřené krajině. Nadmořská výška území je cca 220 
m n.m. Terén v prostoru navrhovaného záměru je plochý, jen mírně zvlněný, plně otevřený 
proudění vzduchu, které umožňuje rozptyl produkovaných škodlivin. 

Rozhodujícím lokálním zdrojem znečištění ovzduší v daném místě je doprava na dálnici 
D8 Praha – Teplice.  

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší 

V areálu letiště budou dva malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší. Jsou to: 

Kotelna v objektu odbavovací haly s TWR s dvěma kotly o výkonu 2 x 49 kW 

Kotelna v provozním objektu s dvěma kotly o výkonu 2 x 34 kW 

Množství emitovaných látek z vytápění objektů letiště vypočítané dle přílohy 5 k nařízení 
vlády č. 352/2002 Sb. 

Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu   0,028138 .106m3 

Tepelný výkon kotlů      < 0,2 MW 
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Emise 

Tuhé látky        0,5636 kg/rok 

SO2        0,2705 kg/rok 

NOx        45,088 kg/rok 

CO         9,0176 kg/rok 

Org. látky vyjádřené jako suma org. C    1,8035 kg/rok 

 

Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší 

V areálu letiště nejsou plošné zdroje znečišťování ovzduší.  

Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší 

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší je letecká doprava a automobilový provoz. 
Dominantní škodlivinou jsou zde oxidy dusíku (NOx), jejichž poměr emisní vydatnosti a 
imisního limitu je ze všech škodlivin výrazně nejvyšší. 

ODPADNÍ VODY 
Dešťové vody 

Dešťové vody ze střech nově navrhovaných objektů a zpevněných ploch budou odváděny 
a zasakovány do země pomocí drenážního systému s přirozeným zasakováním. 

Kontaminované dešťové vody z ploch určených k tankování pohonných hmot do letadel a 
automobilů, budou odváděny odděleně do vsakovacího drenážního systému v jižní části 
dostavby areálu letiště přes odlučovač ropných látek.  

Dešťové vody z parkovacích ploch nejsou vedeny přes odlučovač ropných látek neboť se 
jedná o parkovací stání používané výhradně pro osobní automobily. 

Recipientem jsou půdní a podzemní vody. 

Bilance dešťových vod : 

Odbavovací budova         818 m2 16,76 l/s 

Provozní objekt          818 m2 16,76 l/s 

Vrátnice             87 m2 1,78 l/s 

Přístřešek čerpací stanice LPH          86 m2 1,76 l/s 

Zpevněné plochy vedené přes LAPOL     5 865 m2 84,16 l/s 

Parkovací plochy, komunikace, chodníky 15 319 m2 219,82 l/s 

Zpevněné letištní plochy    33 499 m2 480,71 l/s 

CELKEM ..        821,75 l/s 

Splaškové vody 

Splaškové odpadní vody z nových objektů areálu dostavby budou odváděny do jímek na 
vyvážení. Jímky na vyvážení budou betonové prefabrikované a budou umístěny v blízkosti 
objektů v zatravněných plochách. 

Množství splaškových vod je shodné s potřebou vody.  

Odbavovací budova     3 907 l/den 
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Provozní objekt         931 l/den 

Vrátnice          186 l/den 

CELKEM       5 024 l/den 

Roční produkce splaškových vod    1 833,4 m3/rok 

Splaškové vody z provozovny odpovídají svým složením běžným splaškovým vodám 
z domácností obsahujícím převážně biologicky odbouratelné látky.  

ODPADY 

Odpady vznikající v provozu souvisejícím s  činností 

V souvislosti s činnostmi souvisejícími s provozem letiště Roudnice nad Labem budou 
vznikat odpady z údržby objektů a zařízení letiště, dále odpady z údržby letadel (v areálu 
letiště se nepředpokládá provádění oprav letadel), odpady z kanceláří, odpady z restaurace a 
odpady podobné komunálnímu odpadu. 

Tabulka č. 6: Odpady, které mohou vznikat v provozu letiště  

Kód druhu odpadu 
dle Katalogu 

odpadů 

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie 
odpadu 

15 01 02 Plastový obal  O 
15 01 04 Kovový obal  O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné (N). 
 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiál, čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

16 01 03 Pneumatiky O 
16 01 17 Železné kovy O 
16 01 18 Neželezné kovy O 
16 06 01 Olověné akumulátory N 
16 06 03 Baterie obsahující rtuť N 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
20 01 39 Plasty O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 04 Kal ze septiků a žump O 

Odpady, které by mohly vzniknout při havárii 

Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především úniky 
paliv a mazadel při poruchách a haváriích. Při havarijních situacích mohou vznikat odpady, z 
nichž z hlediska ovlivnění životního prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné 
s obsahem ropných látek. 
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Tabulka č. 7: Odpady, které by mohly vzniknout při havárii 

Kód druhu odpadu  
dle Katalogu 

odpadů 

Název druhu odpadu  
dle Katalogu odpadů 

Kategorie 
odpadu 

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 

ochranné oděvy znečištění nebezpečnými látkami 
N 

17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné 
látky 

N 

19 13 01 pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné 
látky 

N 

 

HLUK A VIBRACE 
Legislativní požadavky 

Nařízení   vlády  ČR  č. 88/2004 Sb.  [6],  §12 odst. (1), předepisuje tyto akustické 
ukazatele  pro vyjádření  hluku v chráněném venkovním prostoru, vyvolaného leteckým  
provozem:  

ekvivalentní hladinu akustického tlaku A -  LAeq T  - pro celou denní dobu  (Td = 16 
hodin, 06:00 – 22:00); dále užíváme označení LAeq D  v dB 

ekvivalentní hladinu akustického tlaku A -  LAeq T - pro celou noční dobu  (Tn  =  8 
hodin, 22:00 – 06:00); dále užíváme označení LAeq N  v dB. 

Hluk z leteckého provozu se odvozuje pro směrodatný letecký provoz, který je definován 
v Metodickém návodu [8] jako průměrný počet pohybů (vzlety, přistání) jednotlivých typů 
letadel během referenčního časového intervalu  Td, resp. Tn  pro denní a noční dobu. 

Nařízení vlády  [6], § 12 odst. (4) a Příloha 7 z [4] stanoví nejvýše  přípustné hodnoty 
hluku z leteckého  provozu v  denní a v noční  době, v  závislosti na využití území 
vystaveného hluku. Shrnují se v tabulce 1. 

Tabulka č. 8 Nejvýše přípustné hodnoty hluku z leteckého provozu                   

 

Způsob využití území 

 

Denní doba 

LAeq D 

T = 16 hodin 

Noční doba 

LAeq N 

T = 8 hodin 

Chráněný venkovní prostor 65 55 

Výrobní zóny bez bydlení 70 60 

Hluk z leteckého provozu 

Pro potřebu posouzení hlukové zátěže vyvolané výhledovým leteckým provozem na letišti 
Roudnice nad Labem po realizaci záměru dostavby byla zpracována studie „Hluk 
z výhledového leteckého provozu“ jež je přílohou č. 1 tohoto oznámení. 

Hluk z leteckého provozu v okolí letiště ROUDNICE představuje sled jednotlivých 
hlukových událostí o poměrně široké rozpětí dosahovaných okamžitých hladin LAmax. 
Průměrný počet hlukových událostí (přeletů letadel po vzletu nebo při příletu) v sezóně je asi 
22 za den. 
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V okolí letiště závisí hluk především na počtu přeletů a na úrovni hluku každého z nich. 
Výhledový letecký provoz na LKRO s tak malým počtem pohybů, z nichž většina připadá na 
letouny s nízkou hlučností, představuje z energetického hlediska jen malý příspěvek k 
akustické energii vložené do prostředí. Protože předepsaný akustický deskriptor LAeq D 
reprezentuje akustickou energii rozloženou do intervalu T = 16 hodin, je přirozené, že v okolí 
letiště budou dosahovány jen nízké hodnoty hladin akustického tlaku LAeq D. 

Rozhodující zákonnou normou pro posouzení dopadů hluku z leteckého provozu je 
v současnosti NV č. 502/2000 Sb. [4], ve znění [6]. Nejvýše přípustné hodnoty hluku podle 
současně platné legislativní úpravy (LAeq D = 65 dB) jsou dosahovány jen v bezprostřední 
blízkosti RWY 13/31 a ani izofona LAeq D = 60 dB nevystoupí za hranice letiště. Uvážíme-li 
nejistotu odhadu (+ 2 dB) a výpočtovou rezervu na nepřesný odhad vstupních parametrů (+3 
dB), pak se poloha limitní izofony pro posouzení hluku z výhledového leteckého provozu 
kryje zhruba s izofonou LAeq D = 60 dB. Na území nejbližších obcí s obytnou zástavbou lze 
očekávat hodnoty LAeq D < 55 dB, tedy hluboko pod současným limitem. 

Vibrace 

V souvislosti se záměrem nebudou emitovány žádné významné vibrace.  

ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ, ELEKTROMAGNETICKÉ 
Směrné hodnoty pro rozhodování o protiradonových opatřeních, směrné hodnoty pro 

ozáření osob v důsledku výskytu radonu a další stanoví prováděcí předpis k zákonu č. 
18/1997 Sb. (atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

Zdrojem přírodního radioaktivního záření je radon 222Rn. Zájmové území se nachází 
v území s nízkým radonovým rizikem z podloží. 

Pro zabezpečení letového provozu na letišti Roudnice nad Labem bude letiště vybaveno : 

- všesměrovým radiovým majákem D - VOR 

- měřičem vzdálenosti DME 

- zaměřovací stanicí VDF 

Radionavigační vybavení je umístěno v areálu letiště. 

Vzhledem k povinnostem zakotveným v platných předpisech a dozoru příslušných orgánů 
státní zprávy, kterému podléhají zařízení potenciálně ohrožující zdraví zaměstnanců nebo 
obyvatel žijících v okolí zdroje emisí záření, nelze považovat tento vliv za významný. 

Z měření provedených na jiných letištích v České republice, vybavených podstatně 
výkonnějším zařízením včetně radiolokátorů, plyne, že nedochází k překračování limitů 
stanovených příslušnými předpisy. Na základě těchto výsledků měření se dá oprávněně 
předpokládat, že ani z provozu letiště Roudnice nad Labem nebude docházet k překračování 
předepsaných limitních hodnot. 

RIZIKA HAVÁRIÍ 
Provoz letiště neznamená významné riziko vzniku havárií s následnými dopady na složky 

životního prostředí. 

Problematika možnosti vzniku havárií bude řešena havarijním plánem. 

V souvislosti s provozem letiště může dojít k níže vyjmenovaným havarijním situacím: 

 pracovní úrazy 
 požáry 
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 úniky ropných produktů 
 poruchy strojního a elektro zařízení 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIROMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 
DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

A) DOSAVADNÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A PRIORITY JEHO TRVALE UDRŽITELNÉHO VYUŽÍVÁNÍ 
Dostavba letiště na jihozápadním okraji města Roudnice nad Labem bude provedena v 

existujícím prostoru letiště. Dráhový systém i v novém návrhu zůstává v zásadě ve stávající 
poloze a stejného rozsahu (bude provedeno jeho doplnění a zpevnění hlavních pohybových 
ploch), dostavba bude spočívat zejména v doplnění pozemních objektů rozhodujících pro 
veřejný mezinárodní provoz. Vlastní lokalita pro novou zástavbu je celá na ploše stávajícího 
areálu letiště resp. na jeho funkčních plochách z čehož vyplívá, že všechny nové objekty se 
budou nacházet v území určeném v návrhu územně plánovací dokumentace pro dopravní 
systém - letiště.  

B) RELATIVNÍ ZASTOUPENÍ, KVALITA A SCHOPNOST REGENERACE PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 
Záměr je lokalizován jak je výše uvedeno v stávajícím areálu letiště Aeroklubu Roudnice 

nad Labem. 

Plochy areálu letiště jsou z větší části obklopeny plochami zemědělské půdy (orné půdy). 
Pouze na severovýchodě sousedí s areálem letiště vytěžená plocha bývalé štěrkopískovny a 
areál stanice technické kontroly. 

 Na západě se k letišti přibližuje trasa dálnice D8 Praha – Teplice. 

V bližším okolí areálu letiště Roudnice nad Labem se nenacházejí žádné přírodě blízké 
prvky. Celé území je intenzivně využíváno. 

C) SCHOPNOST PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽ  
Územní systém ekologické stability krajiny 

Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění 
biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech žijících 
organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a 
rozmanitost ekosystémů. 

Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých ploch 
v minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické 
stability a biologické rozmanitosti území. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, územní systém ekologické stability 
definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle 
tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody. Ochrana systému 
ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, 
jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§2 
stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z 
„předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot v území“. 
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Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, příp. interakční prvky) jsou 
vymezovány na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich 
prostorových vztahů, aktuálního stavu ekosystémů, prostorových parametrů a společenských 
limitů a záměrů. Územní plánování má klíčový význam pro naplnění kritéria společenských 
limitů a záměrů. 

Dle návrhu územního plánu města Roudnice nad Labem není v zájmovém území navržen 
územní systém ekologické stability. Nejbližší prvek systému ekologické stability je lokální 
biokoridor vedoucí v údolí toku Čepel tekoucím přibližně ve směru jv – sz vzdáleným cca 1 
km severně od letiště. 

Zvláště chráněná území 

V zájmovém území ani jeho okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území dle zákona 
č. 114/1992 Sb.  

Území přírodních parků 

Zájmové území není součástí žádného přírodního parku. 

Významné krajinné prvky 

Dle znění zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek 
(VKP) „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její 
typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které 
zaregistruje podle §6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména 
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, 
umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů 
sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.“ 

Nejbližším VKP je již výše zmíněný tok Čepel vzdálený asi 1 km od areálu letiště. 

Na území města Roudnice nad Labem jsou registrovány tyto významné krajinné prvky: 

1) Horův park (p.p.č. 2614/1,2614/2, 2615 a 2616/1) s rozlohou 19 834 m2. 

2) Tyršův park (p.p.č. 3923, 3925) o rozloze 10 049 m2. 

3) Park pod rozhlednou (p.p.č. 1396/1, 1396/2 a 1397) o rozloze 14 862 m2. 

4) Park na Karlově náměstí (p.p.č. 4091/1 a část 4090) o rozloze 2 027 m2. 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Město Roudnice nad Labem vzniklo na obchodní cestě, vedoucí od Prahy do Horní 
Lužice, kterou v její blízkosti křižovala saská stezka. Brod u řeky Labe byl ideálním místem 
pro odpočinek či pro jednání obchodníků. Nedaleko brodu již tehdy vyvěral rudný pramen, od 
něhož je odvozován název města (Rúdnice). První zástavba se nacházela na levém břehu řeky 
pod západním a východním ostrohem. První písemné zprávy o Roudnici nad Labem pocházejí 
z let 1167 a 1176, kdy jsou zmiňovány roudničtí arcijáhni jako svědkové majetkových 
převodů. Roudnice n.L. se stala zbožím pražských biskupů (později arcibiskupů) a místem 
jejich stavebního zájmu a častých pobytů. Na východním ostrohu nechali na přelomu 12. a 13. 
stol. postavit kamenný hrad. Stavebníkem byl pravděpodobně biskup a kníže Jindřich 
Břetislav, pochovaný v Doksanech v r. 1197. Poslední pražský biskup Jan IV. z Dražic 
vybudoval v Roudnici kostel sv. Václava se špitálem a v r. 1133 klášter augustiniánů 
kanovníků s kostelem a most přes řeku. Dalším důležitým datem je rok založení Nového 
Města Janem  Očkem z Vlašimi v r. 1378 v obvodu, který vyhovoval až do 19. století. 
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Husitské války byly pro Roudnici n.L. pohromou. Nejničivější z tří vpádů bylo přepadení v r. 
1421, kdy Žižkova vojska zničila klášter. Město přešlo po husitských válkách do rukou rychle 
se střídajících světských majitelů. Druhé významné období nastává příchodem Lobkowiczů, 
kterému předcházel v r. 1587 sňatek Polyxeny z Perštejna s Vilémem z  Rožmberka. Vilém 
získal Roudnici v r. 1577 a pokládal ji za důležité místo svého panství. V době působení 
nejvyššího kancléře českého království Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz (manželství s 
Polyxenou uzavřel v r. 1603) se práce v obou směrech zintenzívnily. Klášter a kostel 
kapucínů byl dokončen v r. 1628, opravoval se augustiniánský klášter a kostel sv. Václava. 
Léta rozkvětu završil Václav Eusebius z Lobkowicz, který nechal postavit za účasti čtyř 
architektů Pietra Colomba, Francesca Carattiho, Carla Orsoliniho a Antonia Porty na místě 
hradního areálu mezi lety 1652 - 1684 raně barokní čtyřkřídlý zámecký komplex, kde se 
nacházely obrazárna vynikajících kvalit, knihovna, archiv, hudebniny a vzácný zámecký 
mobiliář : stavěl se letohrádek, jízdárna, pivovar, zakládaly se ovocné a okrasné zahrady, byl 
vypracován plán na výstavbu mostu, protože ve třicetileté válce byl gotický most zničen. V 
hospodářské prosperitě bohatli i měšťané, takže na konci barokní doby se objevily výstavné 
domy na horním náměstí s renesanční radnicí v čele. Byl opraven požáry poničený kostel 
narození Panny Marie, postaveny kaple Sv. Viléma v r. 1726, Sv. Rozálie v r. 1718-1726, 
špitální kaple Sv. Josefa v r. 1767-1777 a zvonice v r. 1715, stojící nad hlásnou věží z 15. 
století. V 19. století nastal dynamický průmyslový rozvoj, který si ovšem vyžádal různé oběti. 
Při stavbě železnice v letech 1847-1850 byl zbořen kostel Sv. Václava  (Panny Marie 
Loretánské), dále byly při rozšiřování města pobourány městské hradby a jejich vstupní 
brány. Obrozenecké hnutí se ve městě zapsalo, kromě aktivní účasti na odvozu základního 
kamene na stavbu ND v Praze v r. 1868, hudební, vydavatelskou a osvětové vzdělávací prací. 
Jako důsledek těchto snah bylo založení Podřipského muzea (Muzea Karla Rozuma) v roce 
1901, Městské galerie Augusta Švagrovského. Po starostovi Ervínu Špindlerovi, libretistovi 
oper Bedřicha Smetany, byl nazván v r. 1910 postavený most přes řeku Labe. Nové továrny 
se převážně situovaly jižním směrem vně města. Bohaté Podřipsko stvrzovalo zámožnost 
přestavbou domů na horním náměstí a v r. 1903 výstavbou Rolnické záložny Podřipské a 
nových čtvrtí na jihu a jihozápadně za hradbami. V roce 1950 skončila kulturní tradice 
lobkowiczkého domu a správní význam ztratila Roudnice n. L. v r. 1960.  

V Roudnici nad Labem jsou Národním památkovým ústavem evidovány tyto nemovité 
kulturní památky: 

Zámek - Na místě původního románského hradu francouzského typu byl postaven (po 
r.1180) nad řekou raně barokní zámek z let 1652-1684. Na jeho velkorysé stavbě se podíleli 
F.Caratti, C. Orsolini a A. della Porta, který stavbu dokončil a na jv. zřídil zámeckou kapli. 
Mohutná trojkřídlá stavba v původním černobílém provedení, jižní křídlo otevřeno do nádvoří 
arkádami; uvnitř křížové kletby s bohatou štukaturou; ve výklencích po stranách brány 
barokní sochy Minervy a Marta. Na nádvoří studna chráněná altánkem. Věž vespod 4-boká, 
horní dvě patra 8-boká. V kapli štuky a fresky od F. Marchettiho. Pozůstatky původního hradu 
je možno vidět pouze ve sklepení v severozápadním křídle dnešního zámku. 

Zámecký pivovar - Původně raně barokní stavba postavena pod zámkem r. 1672 
stavitelem Antoniem della Porta jako dvoupatrová budova o 3 křídlech se štíty a arkádami. 
Křídla byla bohužel zbořena kolem r. 1848 - 50 při stavbě starého nádraží a zbytek byl zcela 
přestavěn.  

Sýpka - Vystavěna v barokním slohu v 17. století.  

Klášterní kostel Nejsvětější Trojice a Narození Panny Marie - byl budován (se 
začleněním části románského kostela do sakristie) od roku  1333, presbytář svěcen již roku 
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1340, trojlodí dokončeno ve 2. polovině 14. století. Nynější podobu získal v letech 1725-
1730, kdy byl přestavěn ve stylu gotizujícího baroka (František Maxmilián Kaňka, Ottavio 
Broggio) 

Zvonice - Stará dřevěná zvonice vyhořela r. 1676 spolu s chrámem Narození Panny 
Marie. Nová barokní zvonice z roku 1715 byla již zděna.  

Augustiniánský klášter - Stavěný současně s kostelem. V patře zřízeno v 2. pol. 16. stol. 
proboštství, přestavěné koncem 18. stol. Dochovala se 3 křídla křížové chodby s got. nástěnná 
malba Ukřižování s křížem v podobě stromu, v knihovně freska sv. Augustina a Jeronýma 
(1410 až 1420). 

Klášter kapucínů s kostelem Sv. Václava - z let 1615 - 1628 (P. Gabriel Bavarus), 
vybudovaný nákladem Polyxeny z Perštějna a Zdeňka Vojtěcha z Lobkovic; konventní 
budovy byly v letech 1717 - 1720 (P. Jan Křtitel Vyškovský). 

Kaple Sv. Josefa - barokní kaple z r. 1777. jedná se o kapli náležející k tehdejšímu 
městskému špitálu. Nachází se u křižovatky ulic s Riegrovy s Nerudovou. 

Kaple Sv. Rozálie - nachází se u hřbitova. Jedná se o barokní stavbu z r. 1718 od stavitele 
A. Ritze vybudovanou na paměť poslední morové rány v Roudnici v r. 1713, jejíž oběti jsou 
pohřbené v okolí kaple.  

Kaple Sv. Viléma - barokní z roku 1726 (Ottavio Broggio) s freskou od Václava Vavřince 
Reinera z roku 1729. 

Kostel českobratrské evangelické církve - Evangelické církve z let 1908-1909 (arch. 
Kuhlmann, stav. Hádl). Věž přistavěna r. 1938, stavba podélná se štukovými secesními 
doplňky. 

Starý židovský hřbitov - založen poč. 17. stol., uzavřen r. 1896. Jsou zde velmi četné 
kamenné náhrobky. 

Městské opevnění - Gotické ze 14. stol. dochováno jen v nepatrných zbytcích.  

Měšťanské domy - ččp. 2, 5, 7 - 9, 12 - 15, 17, 18, 20, 22, 37, 38, 46, 48, 50, 53 - 58, 60, 
88, 91, 101, 104, 165, 173, 174, 176, 178, 179, 184, 187, 192, 193, 195 - 200, 202, 204, 234, 
241, 259 - 263, 267 - 272, 276, 280, 307, 317, 742, 819, 828, 878, 891, 892, 894, 896, 900, 
903, 911, 912, 920. 

Činžovní domy - ččp. 97, 98. 

Sloup se sochou Sv. Jana Nepomuckého - patron podřipska z r. 1721. U špýcharu na 
Urbance.  

Sloup se sochou Sv. Vavřince - barokní, kolem roku 1700. 

Dále jsou zde jako nemovité kulturní památky evidovány: zřícenina pohřební kaple, 
radnice, socha Čecha na mostě, vodní mlýn a zájezdní hostinec U chmelového věnce.  

V roce 1992 byla Roudnice nad Labem vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení 
území historických jader vybraných měst za památkové zóny, vyhlášena městskou 
památkovou rezervací.  

 

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení  

Zájmové území není územím zatěžovaným nad míru únosného zatížení. 
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2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V 
DOTČENÉM ÚZEMÍ KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ 
OVLIVNĚNY 

OVZDUŠÍ 
Klimatické podmínky 

Území naleží do klimatické oblasti T2 (QUITT, 1971), která je charakterizována dlouhým 
létem, teplým a suchým, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým 
jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým 
trváním sněhové pokrývky. 

Charakteristika klimatické oblasti T2 (teploty v ºC a srážky v mm): 
Počet letních dnů    50 - 60 
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C 160 - 170 
Počet mrazových dnů    100 - 110 
Počet ledových dnů    30 - 40 
Průměrná teplota v lednu   -2 - -3 
Průměrná teplota v červenci   18 - 19 
Průměrná teplota v dubnu   8 - 9 
Průměrná teplota v říjnu   7 - 9 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 
Srážkový úhrn ve vegetační období  350 - 400  
Srážkový úhrn v zimním období  200 - 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou  40 - 50 
Počet dnů zamračených   120 - 140 
Počet dnů jasných    40 - 50 

Kvalita ovzduší 

Kvalitu ovzduší v řešeném území nelze posoudit z dat naměřených přímo v místě. 
V Roudnici nad Labem je umístěna 1 stacionární stanice ISKO (Informační Systém Kvality 
Ovzduší). Stanice Hygienické služby Roudnice-nemocnice je umístěna v budově pohotovosti 
NSP Roudnice (50° 25' 24.00" sš ; 14° 15' 2.00" vd),  měřící program je omezen pouze na 
oxidy dusíku, reprezentativnost dat je v okrskovém měřítku (0,5 až 4 km).  Údaje jsou za rok 
2003. 

Tabulka č. 9: Oxidy dusíku    NOx [µg/m-3] 

Měsíční hodnoty Roční hodnoty 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max 95% 
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Organizace 
Staré číslo 

ISKO 
 

Lokalita 
HS 

1466 
Roudnice-
nemocnice mc 31 26 31 30 31 30 30 29 22 29 30 28 11.12.  81,0 20,6 2,1

2 
5 

 
Vysvětlivky:  

4 MV, 19 MV, 25 MV, 36 MV 4., 19., 25., 36. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový interval 

50% kv, 95% kv,  98% kv 50% kvantil, 95% kvantil, 98% kvantil 

C1q, C2q, C3q, C4q počet hodnot, ze kterých je spočítán aritmetický průměr za dané čtvrtletí 

Dv doba trvání nejdelšího souvislého výpadku 
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LV limitní hodnota 

Mc měsíční četnost měření 

MT mez tolerance 

N počet měření v roce 

S směrodatná odchylka 

SG standardní geometrická odchylka 

VoL  počet překročení limitní hodnoty LV 

VoM  počet překročení meze tolerance LV+MT 

X roční aritmetický průměr 

X1q, X2q, X3q, X4q čtvrtletní aritmetický průměr 

XG roční geometrický průměr 

Xm měsíční aritmetický průměr 

Date datum výskytu MAX 

MAX hodinové, 8hod. nebo denní maximum v roce 

Imisní limit pro ochranu zdraví lidí není  pro oxidy dusíku stanoven, imisní limit pro 
ochranu ekosystémů se na území Roudnice nad Labem nevztahuje.  

Pro posouzení kvality ovzduší v dotčeném území lze využít seznamy oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší Podle nařízení vlády č. 350/2002 Sb., § 5 seznam oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší, jejichž hranicemi jsou hranice obcí nebo sídelních seskupení, zveřejňuje 
jedenkrát ročně Ministerstvo životního prostředí ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. 
Poslední verze tohoto seznamu byla uveřejněna ve Věstníku ročník XIV, částka 12 (prosinec 
2004) 20. sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP. Obec Roudnice nad Labem je zde uvedena 
mezi obcemi s překročeným limitem pro ochranu zdraví lidí. 
 

Tabulka 1: Překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí v rámci obcí ČR, (v % plochy 
územního celku v roce 2003) 
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CZ042 Ústecký  Kraj 2,9 42,2 1,0 0,6  42,7

CZ0423 Ústecký Litoměřice Okres 1,5 76,5 3,4  76,5

565555 Ústecký Litoměřice Roudnice 
nad 
Labem 

100,0   100,0

Město Roudnice nad Labem není uvedeno v seznamu obcí s překročením limitní hodnoty 
a meze tolerance (tabulka II) ani v seznamu obcí s překročeným limitem pro ochranu vegetace 
a ekosystémů (tabulka IV).  

VODA 
Hydrologická charakteristika 
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Území města Roudnice nad Labem je odvodňováno dvěma vodními toky. Severní část 
řešeného území je součástí povodí Labe. Jižní část území je odvodňována tokem Čepel. Labe 
i Čepel jsou vodohospodářsky významnými toky dle vyhl. č. 470/2001 Sb. Labe bylo 
prostřednictvím úprav trasy a parametrů koryta a kaskády jezových stupňů plně splavněno a 
tvoří významnou vnitrozemskou vodní cestu.  

Celé řešené území se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) 
Severočeská křída vyhlášené v nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. 

Písky i štěrky jsou z hydrologického hlediska významným, ale na znečištění citlivým 
prvkem. Také druhohorní usazeniny jsou pro vodu  dobře propustné, naopak nepropustné jsou 
vrstvy spraší.  

V řešeném území se nachází několik vodních zdrojů, z nichž donedávna většina sloužila 
k odběru pitné vody pro veřejnou vodovodní síť 

 
Tabulka 2: Vodní toky v řešeném území : 

Název toku Číslo hydrol. pořadí Správce toku Poznámka 

Labe 1-12-03-039 Povodí Labe s.p., z. Dolní Labe
vodohospodářsky významný tok, vodní 

cesta 

Čepel 1-13-04-065 Povodí Ohře vodohospodářsky významný tok 

 
Jakost vody 

Město Roudnice nad Labem leží přibližně na ř. km.  27 mezi dvěma profily státní sítě 
sledování jakosti povrchových vod Liběchov a Litoměřice. 

Obrázek 2: Profil sledování jakosti povrchových vod Liběchov 

 

 

 

Databankové 
číslo 1014 

Lokalita Liběchov 

Souřadnice 14-27-00 v.d.  50-24-12 s.š. 

Kraj Středočeský kraj 

Okres Mělník 

Tok Labe 

Říční km 7.04 

Hydrologické 
pořadí 1-12-03-019 

Hydrologické 
povodí 

1-12-03 Labe od Vltavy po 
Ohři 

Sledované 
období od: 04.01.1963 do: 07.12.2004   
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Obrázek 3: Profil sledování jakosti povrchových vod Litoměřice 

 

Databankové 
číslo 1016 

Lokalita Litoměřice 

Souřadnice 14-11-53 v.d.  50-31-34 s.š. 

Kraj Ústecký kraj 

Okres Litoměřice 

Tok Labe 

Říční km 40.05 

Hydrologické 
pořadí 1-12-03-085 

Hydrologické 
povodí 

1-12-03 Labe od Vltavy po 
Ohři 

Sledované 
období od: 14.01.1965 do: 07.12.2004

 
 

Tabulka 3: Labe  PROFIL: Liběchov  ř.km: 7,04 

Ukazatel jednotka aritmetický 
průměr 02-03 

charakteristická 
hodnota C90 

třída 
jakosti 

zákl. 
klas. 

biochemická spotřeba kyslíku mg.l-1 1,7 2,3 II 
chemická spotřeba kyslíku dichromanem mg.l-1 12 15 II 
amoniakální dusík mg.l-1 0,19 0,50 II 
dusičnanový dusík mg.l-1 2,3 3,1 II 
celkový fosfor mg.l-1 0,09 0,15 III 
saprobní index makrozoobentosu číslo 20,3  III 

 
 
 
III 

 
 

Tabulka 4: Labe  PROFIL: Litoměřice  ř. km: 40,05 

Ukazatel jednotka aritmetický 
průměr 02-03 

charakteristická 
hodnota C90 

třída 
jakosti 

zákl. 
klas. 

biochemická spotřeba kyslíku mg.l-1 3,5 5,9 III 
chemická spotřeba kyslíku dichromanem mg.l-1 21,1 30,3 III 
amoniakální dusík mg.l-1 0,15 0,41 II 
dusičnanový dusík mg.l-1 4,0 5,3 II 
celkový fosfor mg.l-1 0,144 0,203 III 
saprobní index makrozoobentosu číslo 20,3  III 

 
 
 
III 

dostupné na http://hydro.chmi.cz/ojv/ 
 
třída I – neznečištěná  voda: stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou činností, při kterém 
ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí v tocích  
třída II – mírně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele 
jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému 
třída III – znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti 
vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného 
ekosystému 
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třída IV – silně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele 
jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému  
třída V – velmi silně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele 
jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující existenci pouze silně nevyváženého 
ekosystému 

Citlivé oblasti jsou vodní útvary povrchových vod, 

 a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace 
živin k nežádoucímu stavu jakosti vod, 

 b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž 
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo 

 c) u nichž je z hlediska zájmů chráněných zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních 
vod. (zákon č. 274/2003 Sb.) 

Citlivé oblasti vymezuje vláda nařízením. Vymezení citlivých oblastí podléhá 
přezkoumání v pravidelných intervalech nepřesahujících 4 roky. Pro citlivé oblasti a pro 
vypouštění odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých 
oblastech stanoví vláda nařízením ukazatele přípustného znečištění odpadních vod a jejich 
hodnoty. 

Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. jsou jako citlivé oblasti vymezeny všechny povrchové 
toky na území České republiky. 

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních pro městské a průmyslové 
odpadní vody podrobně stanoví  příloha č. 3 Nařízení vlády.  

Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují 

 a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné 
vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty 
dosáhnout, nebo 

 b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských 
zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 

Vláda nařízením stanoví zranitelné oblasti a v nich upraví používání a skladování hnojiv a 
statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření (dále jen "akční 
program"). Akční program a vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkoumání a 
případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky. Přezkoumání se provádí na základě 
vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního programu. 

K.ú. 741647 Roudnice nad Labem a 741779 Podlusky jsou Nařízením vlády č. 103/2003 
Sb. vyhlášena zranitelnou oblastí.  

PŮDA 
V okolí zájmového území byly vymezeny tyto BPEJ:  

• 1.22.12 – jde o půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě 
popřípadě i fluvizemě na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek, nebo písčitá 
hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než HPJ 21, v mírném sklonu (3-7º), 
slabě skeletovité, hluboké 

• 1.22.13 – jde o půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě 
popřípadě i fluvizemě na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek, nebo písčitá 
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hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než HPJ 21, v mírném sklonu (3-7º), 
bezskeletovité, hluboké 

Na vývoj půd v zájmovém území měl hlavní vliv reliéf terénu, půdotvorný substrát 
a klimatické poměry. Půdy v zájmovém území jsou popsány bonitovanými půdně 
ekologickými jednotkami (dále BPEJ). Vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným 
kódem. První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region, druhé dvojčíslí 
charakterizuje hlavní půdní jednotky a poslední dvojčíslí charakterizuje kombinaci sklonitosti 
a expozice, přičemž poslední číslo charakterizuje skeletovitost a hloubku půdy. 

GEOFAKTORY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Geomorfologie  

Geomorfologicky je zájmové území součástí 

Z geomorfologického hlediska je zájmové území součástí: 

Provincie:  Česká vysočina 
Soustava:   Česká tabule 
Podsoustava: Středočeská tabule 
Celek:  Dolnooharská tabule 
Podcelek:  Řipská tabule 
Okrsek:  Krabčická plošina 

Krabčická plošina se nachází ve východní a severovýchodní části Řipské tabule. Je to 
členitá pahorkatina tvořená turonskými slínovci, písčitými slínovci a spongility, z velké části 
zakrytými kvartérními fluviílními a eolickými sedimenty; představuje typický erozně 
akumulační reliéf staropleistocénních teras Vltavy a Labe, krytých většinou würmskými 
sprašemi; geomorfologicky vyniká opuštěné údolí Vltavy z doby III. terasy západně od 
vulkanické kupy Řípu, která podmínila vývoj vodních toků v této oblasti. Území na severu, 
v povodí Čepele, je silně denudováno. Nejvyšším bodem je Říp 459 m n.m., dalšími 
významnými body jsou: Hněvický vrch 216 m, Na horách 220 m, Škarechov 269 m, Vejčina 
200 m, Vidrholec 243 m, Vínek 249 m. Plošina spadá do 2. - 3. vegetačního stupně, je 
nepatrně až středně zalesněná dubovými a borovými porosty s příměsí akátu, převažuje zde 
orná půda. 

Asi 4 km jihovýchodním směrem od letiště se nachází významný vrch Říp. Říp (459 m 
n.m.) je výraznou efúzní neovulkanickou kupou ze sodalitického nefelinitu a nefelinitického 
sodalitu, s četnými tvary zvětrávání a odnosu na příkrých svazích - mrazovými sruby a srázy, 
izolovanými skalkami, balvanovými haldami a proudy. Na rozsáhlém slínovcovém podstavci 
vznikl v pleistocénu mocný soliflukční suťový plášť (na S místy krytý navátými písky), 
sestupující na severovýchodě a severu na plošinu nejstarší (I.) pleistocénní terasy Vltavy a 
Labe. Kupa, odkrytá z částečného obalu křídových hornin již v pliocénu, ovlivnila vývoj 
vodních toků na Krabčické plošině.  

Geologie 

Geologické podloží v zájmovém území tvoří převážně horniny mezozoika, středního až 
spodního turonu, bělohorského souvrství, prachovce a spongilické písčité slínovce. Tyto 
horniny jsou místy překryty kvartérními sedimenty jsou to: fluviální převážně písčito-hlinité 
sedimenty v nivách, spraše, sprašové hlíny a fluviální písčité štěrky. 

FAUNA A FLÓRA 
Biogeografické členění 
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Z hlediska biogeografického členění ČR (CULEK, 1996) řadí zájmové území do Řipského 
bioregionu - 1.2. 

Řipský bioregion je tvořen nížinnou tabulí na severozápadě středních Čech, zabírá 
převážnou část Dolnoohraské tabule a západní část Pražské plošiny. Bioregion tvoří opuková 
tabule s pauperizovanou teplomilnou biotou 2. bukovo-dubového vegetačního stupně, ve 
vyšších polohách s přechody do 3. dubovo-bukového vegetačního stupně. V kaňonech Vltavy 
a jejích přítoků, podobně jako na ojedinělých neovulkanitových elevacích, se nachází pestrá 
biota se zbytky teplomilné lesní a stepní vegetace. Je zde zastoupeno několik mezních 
exklávních prvků i české endemity flóry a hmyzu. V současnosti v bioregionu dominuje orná 
půda, hodnotné jsou fragmenty travních lad a sklaního řídkolesí. Lesy jsou menší, převážně 
kulturní bory, ale se zbytky dubohabřin a doubrav. 

Fytogeografické členění a geobotanická rekonstrukce 

Zájmové území patří do fytogeografické oblasti termofytika, obvodu České termofytikum, 
fytogeografického okresu Terezínská kotlina, fytogeografického podokresu Roudnické písky 
(SKALICKÝ in HEJNÝ et SLAVÍK, 1988). 

Diagnóza fytogeografického podokresu: 

Roudnické písky - území spadá do termofytika, květena je relativně jednotvárná, mezofyty  
převažují nad termofyty, vegetační stupeň planární, klima kontinentální, reliéf plochý, 
podklad písčitý,  lesní porosty v krajině jsou tvořeny převážně kulturními bory. 

Ve vyšších partiích terasy je jako jednotka potenciální přirozené vegetace popsána  
jednotka biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-
Quercetum). Jedná se o acidofilní bikové a jedlové doubravy blízkého druhového složení a 
obdobných stanovištních poměrů. Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus 
petraea) se vyznačuje 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 i 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 (Poa 
nemoralis, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus, Convalaria majalis, Festuca ovina, 
Deschampsia flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Melampyrum pratense aj.). Mechové 
patro bývá druhově pestré. Často se v něm objevují Polytrichum formosum, Pleurozium 
schrebei, Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum, Phlia nutans aj. Podobná druhová 
garnitura je typická i pro jedlové doubravy, indikované kromě výskytu dubů i přítomností 
jedle (Abies alba) event. stromové, příp. i keřovém patru. 

Zoogeografické členění  

Podle zoogeografického členění (Mařan in Buchar, 1983) leží řešené území v českém 
úseku provincie listnatých lesů, v obodu středočeských nížin a pahorkatin.  

Rozčlenění území ČR na faunistické okresy (Zelený in Buchar, 1983) zařazuje tuto oblast 
do okresu Polabí.  

Fauna Řipského bioregionu je původně ryze hercynská, se západním vlivem (ježek 
západní, ropucha krátkonohá). V současnosti jde většinou o téměř bezlesou kulturní step, 
charakterizovanou např. koloniemi havrana polního nebo výskytem dytíka úhorního. Do ní 
místy pronikly (např. vřetenuška pozdní) nebo přežívají (stepník rudý) charakterističtí 
zástupci středočeské suchomilné fauny, včetně forem atlantsko-mediteránního původu 
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(travařka Nickerlova). Zejména severně od Prahy jsou zachovalá unikátní torza vyhraněně 
teplomilných hmyzích společenstev, se středočeskými endemity a subendemity (krasec 
trójský, nesytka česká, makadlovka Mesophleps trinotellus, z měkkýšů např. pásovka žíhaná). 

Z významných druhů Řipského bioregionu můžeme jmenovat: ježek východní (Erinaceus 
concolor), myšice malooká (Apodemus microps), dytík úhorní (Burhinus oedicnemus), 
břehule říční (Riparia riparia), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), havran polní (Corvus 
frugilegus), ropucha krátkonohá (Bufo calamita), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), 
plž Ferrissia wauteri. 

KRAJINA 
Krajinu do níž je lokalizován záměr, formovaly přírodní podmínky a člověk svou činností. 

Přírodní podmínky jsou geologická stavba, hydrologická síť, klimatické a vegetační poměry. 
Lidská činnost spočívá v exploataci přírodních zdrojů, zemědělským obhospodařováním, 
osídlením, dopravou a v posledním století  též těžební činností. 

Oblast leží v členité pahorkatině se strukturně denudačními plošinami a širokými údolími 
malých vodních toků. Zdejší krajině dominuje kupovitý vrch Říp.  

Zdejší krajina je již od pradávna osídlená a intenzivně zemědělsky využívána. To jí vtisklo 
typický ráz intenzivně obhospodařovaného území s vysokým zastoupením orné půdy a 
výrazným nedostatkem trvalé vzrostlé zeleně. Ještě koncem 19. století byla holá bezlesá i hora 
Říp. V současnosti tvoří ve zdejší krajině rozptýlenou nelesní zeleň převážně vegetační 
doprovody komunikací (většinou ovocné aleje), malých vodních toků a  drobné remízky. Lesy 
zde tvoří nevelké porosty na plochách nevhodných pro zemědělské využití.  

Krajina je protkána celkem hustou sítí komunikací silnic a železnic a přibližně ve směru 
SZ – JV prochází územím dálnice D8. 

Doklady o osídlení zdejší krajiny pocházejí již z neolitu. Mnohé obce zde jsou 
dokladovány již z dob počátků našeho státu.  

CHARAKTER MĚSTSKÉ ČTVRTI, FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA PŘÍMĚSTSKÉ ZÓNY 
Dotčená lokalita leží mimo zastavěná území obcí. Nejbližší trvale obydlené objekty se 

nacházejí v Roudnici nad Labem a leží ve vzdálenosti cca 1,5 km od okraje zájmového území.  

Na areál letiště navazují na severovýchodě plochy výroby a služeb (stanice technické 
kontroly, autoservis, čerpací stanice pohoných hmot). S letištěm sousedí též vytěžená plocha 
bývalé štěrkopískovny uvažované v návrhu územního plánu pro využití ploch pro průmysl, 
výrobu a sklady. Ostatní plochy v okolí letiště jsou využívány jako zemědělská půda.  

Z jižní strany se k areálu letiště přibližuje dálnice D8 Praha – Teplice. 

CHRÁNĚNÉ OBLASTI, PŘÍRODNÍ REZERVACE, NÁRODNÍ PARKY 

Na plochách areálu letiště ani v blízkém okolí nejsou žádná chráněná území. Nejbližší 
chráněné území je národní přírodní památka Kleneč asi 2,5 km vzdušnou čarou jihovýchodně 
od zájmového území. Uvažovaný záměr ani jeho provoz nebude mít žádný vliv na toto 
maloplošné chráněné území. 

OCHRANNÁ PÁSMA 
Stávající ochranná pásma jiných zařízení zasahujících do letiště jsou - OP vodního zdroje 

a vnější ochranné pásmo NKP. V blízkém okolí je – ochranná zóna nadregionálního 
biokoridoru, OP letiště Sazená, plynovodu a dálnice.  
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Ve výhledu je v blízkosti letiště varianta vysokorychlostní tratě (VRT).  

V řešení je v současné době obchvat města Roudnice severně od letiště, který neovlivňuje 
dostavbu. 

SITUOVÁNÍ STAVBY VE VZTAHU K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 
Město Roudnice nad Labem má v současnosti zpracován návrh územního plánu, který 

v současnosti prochází schvalovacím procesem. Záměr dostavba letiště Roudnice nad Labem 
je lokalizován do v současnosti existujícího areálu letiště, v návrhu územního plánu 
uvažovaného jako plochy letecké dopravy. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 
V následujících podkapitolách je hodnocena velikost jednotlivých vlivů působících 

v důsledku realizace záměru. Vlivy, které byly na základě klasifikace jednotlivých kritérií 
významnosti vyhodnoceny z hlediska významnosti jako nepříznivé jsou vyjmenovány 
v Souhrnu na závěr této kapitoly. Pro vyhodnocení významnosti jednotlivých vlivů byla 
využita „Metodika k vyhodnocování vlivů dobývání na životní prostředí“ (Bajer a kol. 2001). 

VLIVY NA OVZDUŠÍ 
Změny v čistotě ovzduší 

Jak již bylo výše uvedeno realizace záměru spočívá v pokračování letecké dopravy. 
Nejedná se o činnost novou, jedná se pouze o  rozšíření a zintenzivnění současného provozu.  

Vzhledem k umístění letiště v dobře provětrávaném území a existenci malých 
stacionárních spalovacích zdrojů a nevelké intenzitě pohybů letadel (23 – 44 za den) nebude 
emisní zatížení ovzduší významné. 

Z hlediska velikosti je vliv záměru na změny v čistotě ovzduší nevýznamný. 

Změny mikroklimatu 

Vzhledem k tomu, že se v záměru nepočítá s významnými  změnami vegetačního krytu či 
hydrologických poměrů v území, ani s významnějšími zdroji tepla, nepředpokládá se žádný 
vliv na mikroklima v dotčeném území . 

VLIVY NA VODU 
Změna kvality podzemních a povrchových vod 

Záměr za běžných provozních podmínek neovlivní kvalitu podzemních a povrchových 
vod.  

Splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení budou odváděny do jímky odkud budou 
vyváženy odbornou firmou k vyčištění. 

Vliv záměru na změnu kvality povrchových a podzemních vod je nevýznamný. 

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě 

Záměr nemá vliv na změnu říční sítě. Povrchový odtok bude ovlivněn v rozsahu daném  
zpevněnými plochami.  

Vlivu je možno v tomto ohledu hodnotit jako nevýznamný. 

Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladina podzemní 
vody 

Dostavba letiště nezasáhne žádným způsobem do hladiny podzemních vod. V rámci 
provozu letiště nebudou podzemní vody čerpány ani dotovány kromě vsaku dešťových vod, 
což odpovídá současné situaci. 

Vliv záměru na změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemních vod bude 
nevýznamný až nulový. 

 



OZNÁMENÍ D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU 
Dostavba letiště Roudnice nad Labem 

G E T s.r.o.  47

VLIVY NA PŮDU, ÚZEMNÍ A GEOLOGICKÉ PODMÍNKY 
Zábor ZPF 

Záměr nebude znamenat zábor zemědělské půdy.  

Vliv záměru je z hlediska velikosti vlivu, nulový 

Zábor PUPFL 

Záměr nebude znamenat zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

Vliv záměru je nulový. 

Vliv na čistotu půd 

Za běžných provozních podmínek nebude mít záměr významný vliv na čistotu půd. Za 
předpokladu dodržování správných pracovních postupů a pokynů, týkajících se provozu 
letiště, a dodržení opatření a postupů daných havarijním plánem (v případě úniku ropných 
látek), záměr nevytváří předpoklad pro kontaminaci zemědělských půd nebo jiných zemin.  

Vliv záměru na čistotu půd bude nulový. 

Vliv na horninové prostředí v území 

Dostavba letiště nebude zasahovat do horninového prostředí. 

Tento vliv však není možné hodnotit jako nevýznamný až nulový. 

VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY 
Vliv na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů 

Zájmové území je tvořeno plochami stávajícího areálu letiště a nenacházejí se zde žádné 
vzácné či chráněné druhy rostlin či živočichů.  

Vliv záměru na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů je nulový. 

Likvidace, poškození stromů a porostů rostoucích mimo les 

Realizací záměru nedojde k likvidaci či poškození stromů a porostů rostoucích mimo les. 

Vliv záměru je z tohoto hlediska nulový. 

Likvidace, poškození lesních porostů 

V rámci realizace záměru nedojde k likvidaci či poškození lesních porostů. 

Vliv je z tohoto hlediska nulový. 

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP 

Realizací záměru nedojde k zásahu do prvků ÚSES či do VKP.  

Vliv záměru je v tomto ohledu nulový. 

FYZIKÁLNÍ VLIVY 
Vlivy hluku 

Pro potřeby zhodnocení vlivů leteckého hluku byla zpracována studie hluk z výhledového 
leteckého provozu (Šulc j. TECHSON Praha) jež je přílohou č. 1 tohoto oznámení. 

Studie prokazuje, že dostavba letiště včetně rekonfigurace vzletových a přistávacích drah 
je z hlediska hluku z výhledového leteckého provozu možná a slučitelná se zájmy ochrany 
životního prostředí. Hluk z výhledového leteckého provozu, po zahrnutí rezervy a nejistoty 
odhadu, nedosáhne v žádné z okolních obcí nejvýše přípustných hodnot, stanovených 
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současně platnými předpisy na ochranu před hlukem, ani zpřísněných limitů po jejich 
připravené novele. Hluku z výhledového leteckého provozu na letišti Roudnice nad Labem o 
hodnotách překračujících současné nebo připravené limity nejsou vystaveny žádné objekty 
určené k bydlení. V zájmu udržení tohoto příznivého stavu se doporučují provozní omezení 
v leteckém provozu na letišti Roudnice nad Labem. 

Vliv leteckého hluku záměru je malý. 

Vlivy vibrací 

Předkládaný záměr nebude významným zdrojem vibrací.  

Vlivy vibrací jsou nulové. 

VLIV NA BUDOVY, KULTURNÍ PAMÁTKY 
Zájmové území je, tak jako celá ČR, územím s pravděpodobnou možností výskytu 

archeologických památek.  

Při dodržení požadavku na zajištění archeologického dozoru, je možné záměr, z důvodu 
možného přispění k archeologickému objevu, hodnotit jako nevýznamný. 

VLIVY NA GEOLOGICKÉ A PALEONTOLOGICKÉ PAMÁTKY 
Vzhledem k tomu, že záměrč nezasahuje do horninového prostředí je vysoce 

nepravděpodobné očekávat geologický nebo paleontologický nález.  

Vliv záměru je nevýznamný až nulový. 

VLIVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 
Realizace záměru nevytváří nárok na změny v dopravní obslužnosti území. Realizace 

záměru zvýší dopravní obslužnost území. 

Vliv záměru je z tohoto hlediska možno hodnotit jako pozitivní. 

VLIVY NA STRUKTURU A FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Záměr je uvažován v hranicích existujícího areálu letiště a využití území je v souladu 

s návrhem územního plánu 

Struktura a funkční využití území se tudíž nezmění.  

Vliv záměru je nulový 

 VLIVY NA REKREAČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Plochy určené k realizaci záměru jsou slouží rekreačnímu využití jako sportovní letiště. 
Tato funkce letiště zůstane i po realizaci záměru zachována.  

Vliv záměru na rekreační využití území je nulový, podmínečně příznivý. 

ZMĚNY RELIÉFU KRAJINY, VLIV NA KRAJINNÝ RÁZ 
Realizací záměru nedojde k zásahu do reliéfu krajiny. Součástí záměru je výstavba 

odbavovací budovy. Odbavovací budova jako stavba veřejného charakteru je svým 
významem hlavní objekt odbavovacího areálu a tím i letiště. Objekt je dominantní zejména 
svojí polohou a též nástavbou věže řízení letového provozu (TWR). Objekt je 
dvoupodlažní, nástavba TWR je o další dvě podlaží. V území se posílí dominantní charakter 
objektů letiště. Vzhledem k současnému stavu krajiny a architektonickému řešení objektů 
letiště nebude charakter krajinného rázu negativně ovlivněn.  

Vliv je možno hodnotit jako nevýznamný.  
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SOUHRN - VYHODNOCENÍ CELKOVÉ VÝZNAMNOSTI VLIVŮ 
Z hlediska výsledné významnosti nebyly identifikovány žádné vlivy jako nepříznivé. 

2. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 
Záměr je lokalizován mimo zastavěná území obcí v plochách stávajícího areálu letiště. Při 

realizaci a provozování záměru se nezmění významě současný rozsah vlivů vzhledem 
k obyvatelstvu.  

Za účelem zhodnocení vlivů provozu letiště Roudnice nad Labem na zdraví obyvatel, byla 
zpracována studie „Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku“, jež je přílohou č. 2 tohoto 
oznámení.  

Z výsledků této studie vyplývá: 

Protože hluk  je škodlivinou bezprahovou  však není možné ojedinělé výskyty uvedených 
zdravotních účinků vyloučit s ohledem na množství zasažených obyvatel uvedených  
v následující tabulce, byť z hlediska platných hygienických limitů,  podlimitní expozicí. 

Tabulka č. 10: Sídla v okolí letiště ROUDNICE dotčená hlukem z leteckého provozu 

Obec výměra  počet počet  výměra Hustota 
   (ha)  obyvatel bytů  (km2)  (obyv./km2) 

 Roudnice nad Labem 1667 13132 5667 16,67 788 
 Kleneč 586 393 188 5,86 67 
 Podlusky   878 360    
 Dušníky 428 293 131 4,28 68 
 Nižebohy   159 92    
 Přestavlky 561 218 114 5,61 39 
 Račiněves 1114 445 208 11,14 40 
 Nové Dvory, Chvalín  723 350 164 7,23 48 
 Židovice 356 299 152 3,56 84 
 Vražkov 762 371 141 7,62 49 

     Celkový počet osob trvale bydlících v takto vymezeném území je asi 16.500. Pokud 
neuvažujeme území Roudnice, které je díky provoznímu omezení přeletů hlukem letadel 
dotčeno minimálně, může se jednat nejvýše o 3.000 až 3.500 osob.  

 Tabulka č. 11:  Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – den (LAeq, 6-22 h ) 

dB(A) Nepříznivý účinek 
 40-45  45-50  50-55  55-60 60-65  65-70  70+ 

Sluchové  
postižení ¤  

       

Zhoršené osvojení řeči 
a čtení u dětí   

       

Hypertenze          

Ischemická choroba 
srdeční  

       

Zhoršená komunikace 
řečí 

       

Silné obtěžování 
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Mírné obtěžování 
 

       

¤ přímá expozice hluku v interiéru (LAeq,24h)  

Z prokázaných zdravotních účinků nehrozí riziko přímého poškození sluchového aparátu, 
neboť expozice hluku v prostoru obytných a ostatních chráněných objektů ani z jednotlivých 
přeletů nedosahuje úrovně, při které  by k tomuto účinku mohlo dojít.  

V případě jednotlivých přeletů však může být zhoršená verbální komunikace během těchto 
hlukových událostí  příčinou celkového pocitu obtěžování hlukem.  

Riziko celkově  zhoršené kvality spánku většiny exponovaných obyvatel v okolí letiště a 
mnoha zdravotních důsledků tohoto účinku se  vzhledem k předpokládanému pouze dennímu 
provozu nepředpokládá. Nicméně z hlediska rušivého vlivu po 6:00 hodině ve dnech 
pracovního klidu jde o velmi citlivou dobu a dosahované hodnoty LAmax jsou dostatečné nejen 
k narušení spánku, ale i k plnému probuzení v době možnosti potřebného prodlouženého 
spánku. Při tom právě možnost dostatečně dlouhého spánku alespoň 1-2 x za týden je z 
hlediska  celkového zdravotního stavu člověka velmi významná. Navíc z hlediska 
psychického zdraví a pohody je právě významná REM–fáze spánku, nastávající na konci 
celkové doby spánku. Proto vyvolání pocitů nespokojenosti a obtěžování hlukem u obyvatel 
v širším okolí zcela jistě je a ve stavu po dostavbě ještě ve větší míře bude, nepříznivým 
účinkem hluku z provozu letiště Roudnice. Je nutné počítat s tím, že  obtěžování obyvatel 
bude i na území s velmi nízkými hodnotami LAeq , kde se  budou výrazně projevovat 
jednotlivé přelety. Hlavními faktory vyvolávajícími pocity obtěžování tak bude rušení při 
odpočinku a rekreaci. Jedná se  o tyto lokality a o orientační hodnoty LAmax  při vzletech 
dopravních vrtulových letounů: 

místo            lokalita     LAmax 

      A     severní okraj obce Kleneč    85 dB 

      B     jihozápadní okraj obce Podlusky     74 dB 

      C     východní okraj obce Dušníky     75 dB 

     D     jižní okraj obce Chvalín.     75 dB 

V těchto a případně dalších místech v okolí letiště Roudnice lze očekávat stížnosti na 
rušení hlukem především v letním období ve dnech pracovního volna a to zejména z provozu 
ultralehkých letadel. To hlavně proto, že se jedná o dlouhou dobu působení hluku při 
pomalém přeletu event. kroužení a nespokojenost vyvolávající pocit  zbytečnosti takového 
provozu. Významný může být i podíl neakustických faktorů daných především obavami 
z možného pádu letadla a vztahem ke zdroji hluku.    Doporučuje se proto omezit provoz 
těchto letadel na dobu mezi 8:00  a 18:00 hod. s alespoň hodinovou popolední přestávkou 
s ohledem na umožnění nerušeného spánku malých dětí, kteří jsou na hluk podvědomě 
citlivější než dospělí. 

Účinkem hluku z leteckého provozu bude obtěžování obyvatel v širším okolí,  mimo 
nadlimitní hlukové pásmo, jehož hlavními faktory bude rušení při odpočinku, rekreaci a 
sledování televize. Lze však konstatovat, že riziko poškození veřejného zdraví je nízké a 
prakticky se netýká zdravé průměrné populace. 

Rozsah vlivů je vhledem k vyhodnocené významnosti považován za přijatelný. 
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3. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍ STÁTNÍ 
HRANICE 

Záměr nevyvolá nepříznivé vlivy přesahující státní hranice. 

4. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH 
VLIVŮ 
HLUK 

    Podle dalšího vývoje leteckého provozu na letišti ROUDNICE bude pravděpodobně 
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 omezení nočních letů (ve smyslu zadání se noční provoz neuvažuje) 
• dodržování optimálních trajektorií letu a letových postupů.  

Doporučuje se vyhlásit (např. v AIP CR – AD 4-LKRO): 

• zákaz provozu na LKRO v době mezi 22:00 až 06:00 hodinou; zákaz se netýká 
záchranných a pátracích letů 

• pro vzlety vrtulových letadel do 5,7 t (kategorii je možné upřesnit později) se doporučuje 
dodržet trajektorii s bočním odstupem nejméně 250 m od intravilánu obcí Kleneč a 
Dušníky 

•  přelety území města Roudnice nad Labem připustit pouze ve výšce nad 500 m AGL. 

Doporučuje se zvážit některá další opatření:   

• omezit počet výcvikových letů ve večerní době (18:00 – 22:00 hodin) a ve dnech 
pracovního klidu 

• v případě většího podílu letadel v kategorii nad 3,5 t v provozu LKRO než se uvádí 
v zadání upravit podle aktuální situace mezní rozsah provozu  

• vyloučit z provozu nebo omezit lety hlukově nevyhovujících letadel, ve sporných 
případech vyžadovat průkaz o hlukové způsobilosti; týká se to především ULL. 

Dále se doporučuje podle situace (podle počtu motorových zkoušek a jejich rozsahu) 
opatřit motorové stání protihlukovou bariérou.  

FAUNA A FLÓRA 

• k vyloučení nepříznivých vlivů na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů bude jakožto 
preventivní opatření proveden průzkum zájmové plochy. V případě výskytu těchto druhů  
na zájmové ploše (který nebude považován za náhodný či ojedinělý) bude požádáno o 
výjimku k zásahu do jejich biotopu. 

5. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY 
PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

Při posuzování vlivů záměru byly využity všechny dostupné podstatné informace o 
současném stavu životního prostředí na lokalitě, další informace a podklady byly 
shromážděny pomocí vlastních průzkumů. provedených v rámci zpracování oznámení. 

Míra nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při hodnocení vlivů 
záměru a z toho plynoucí rizika spojená s akceptování vyvozených závěrů se jeví jako 
přijatelná. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD BYLY 
PŘEDLOŽENY) 

 

Záměr je předkládán v jedné – projektové – variantě. 

 



OZNÁMENÍ            F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
Dostavba letiště Roudnice nad Labem 

G E T s.r.o.  53

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

1. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ 
Přílohy: 

1. Šulc J.: Dostavba letiště Roudnice nad Labem Hluk z výhledového leteckého 
provozu, TECHSON Praha, listopad 2005  

2. Šišma P.: Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Dostavba letiště Roudnice 
n/L, Praha, listopad 2005 

 

2. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 
Další podstatné informace nejsou uváděny. 
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G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Prostor letiště je situován na náhorní plošině, v prostoru s řídkou nebytovou zástavbou. 
V těsném sousedství probíhá dálnice D8 Praha – Teplice a silnice II tř./240 Roudnice - 
Velvary, jakožto též spojka s dálnicí. Lokalita letiště leží na kat. území Podlusky 
(severozápadní část) a z větší části na kat. území Roudnice n/L. Současný stav a výhled, 
z pohledu vybavení území v prostou a okolí stávajícího letiště, je zahrnut v řešené územně 
plánovací dokumentaci města Roudnice n/L. 

Letiště sestává z volných ploch, které převážně slouží pro pohyb letadel a ze zastavěné 
části s pozemními objekty různého charakteru (hangáry, provozní objekty apod.). V okolí 
stávající zástavby letiště, ze severovýchodní strany, navazují areály služeb pro automobilisty 
(čerpací stanice, autobazar, opravna a STK), výrobní objekty a plochy původně sloužící jako 
výrobní zařízení s.p. SSŽ.  

Dostavba stávajícího letiště na jihozápadním okraji města Roudnice nad Labem zahrnuje 
především : 

- rekonfiguraci pohybových ploch letiště (dráhového systému) včetně jejich částečného 
zpevnění, 

- výstavbu odbavovací budovy s TWR, provozního objektu, skladu LPH, energocentra, 
vrátnice, 

- výstavbu parkovišť, komunikací a oplocení letiště, 

- výstavbu inž. sítí, 

- vybavení letiště světelnými a radionavigačními prostředky umožňujícími provoz podle 
pravidel letů VFR a IFR ve dne i v noci. 

Pro návrh zastavovacího areálu je území do určité míry určeno existujícím prostorem 
letiště resp. jeho dráhovým systémem a navazující stávající zástavbou Aeroklubu. Dráhový 
systém i v novém návrhu zůstává v zásadě ve stávající poloze a stejného rozsahu (bude 
provedeno jeho doplnění a zpevnění hlavních pohybových ploch), dostavba bude spočívat 
zejména v doplnění pozemních objektů rozhodujících pro veřejný mezinárodní provoz. 
Vlastní lokalita pro novou zástavbu je celá též na ploše stávajícího areálu letiště resp. na jeho 
funkčních plochách z čehož vyplívá, že všechny nové objekty se budou nacházet v území 
určeném v návrhu územně plánovací dokumentace pro dopravní systém - letiště. Z bližšího 
pohledu se jedná prakticky o dostavbu nebo rozšíření stávajícího areálu o nové pozemní 
stavby.  

Z hlediska účelu, funkce a provozu se oproti současnému stavu jedná o nový odlišný 
prvek širšího a veřejného významu. Odbavovací terminál je stavba charakteru občanské 
vybavenosti, regionálního významu se specifickou a profesionální úrovní provozu. Této 
okolnosti je přizpůsobeno řešení jak z pohledu urbanistického, tak architektonického. 
Odbavovací areál vytvoří nový dominantní prvek, umístěný velmi čitelně k páteřní přístupové 
komunikaci do města Roudnice n./L od dálnice D8. 

Nový odbavovací areál se nachází severovýchodně od dráhového systému resp. od jeho 
východního konce - prahu 31 a vyplňuje volný prostor vymezený komunikací II/240 a 
stávající zástavbou areálu letiště. Nový odbavovací areál bude navazovat na  místní 
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příjezdnou komunikací do prostoru letiště, bude v sousedství  čerpací stanice AK, autobazaru 
a STK. Návaznost umožňuje částečné napojení na existující infrastrukturu. 

Tabulka č. 12: Limitní roční přepravní výkony 

Rok POHYBY CESTUJÍCÍ 

+ 5 11 724 13 968 

Do počtu pohybů ve výše uvedených etapách není zahrnut navijákový provoz kluzáků. 

Rozsah dostavby zastavovacího areálu se týká především pozemních objektů - odbavovací 
budovy TWR, provozního objektu, skladu LPH, vrátnice a energocentra (RS, NZE, CCR). 
Návrh jednotlivých objektů vychází z předpokládaného využití letiště tzn. provozní 
zatíženosti, velikosti letadel a provozní doby.  

Z hlediska výsledné významnosti nebyly identifikovány žádné vlivy jako nepříznivé. 

Účinkem hluku z leteckého provozu bude obtěžování obyvatel v širším okolí,  mimo 
nadlimitní hlukové pásmo, jehož hlavními faktory bude rušení při odpočinku, rekreaci a 
sledování televize. Lze však konstatovat, že riziko poškození veřejného zdraví je nízké a 
prakticky se netýká zdravé průměrné populace. 

Rozsah vlivů je vhledem k vyhodnocené významnosti považován za přijatelný. 

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

Podle dalšího vývoje leteckého provozu na letišti ROUDNICE bude pravděpodobně 
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 omezení nočních letů (ve smyslu zadání se noční provoz neuvažuje) 
• dodržování optimálních trajektorií letu a letových postupů.  

Doporučuje se vyhlásit (např. v AIP CR – AD 4-LKRO): 

• zákaz provozu na LKRO v době mezi 22:00 až 06:00 hodinou; zákaz se netýká 
záchranných a pátracích letů 

• pro vzlety vrtulových letadel do 5,7 t (kategorii je možné upřesnit později) se doporučuje 
dodržet trajektorii s bočním odstupem nejméně 250 m od intravilánu obcí Kleneč a 
Dušníky 

•  přelety území města Roudnice nad Labem připustit pouze ve výšce nad 500 m AGL. 

Doporučuje se zvážit některá další opatření:   

• omezit počet výcvikových letů ve večerní době (18:00 – 22:00 hodin) a ve dnech 
pracovního klidu 

• v případě většího podílu letadel v kategorii nad 3,5 t v provozu LKRO než se uvádí 
v zadání upravit podle aktuální situace mezní rozsah provozu  

• vyloučit z provozu nebo omezit lety hlukově nevyhovujících letadel, ve sporných 
případech vyžadovat průkaz o hlukové způsobilosti; týká se to především ULL. 

Dále se doporučuje podle situace (podle počtu motorových zkoušek a jejich rozsahu) 
opatřit motorové stání protihlukovou bariérou.  
• k vyloučení nepříznivých vlivů na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů bude jakožto 

preventivní opatření proveden průzkum zájmové plochy. V případě výskytu těchto druhů  
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na zájmové ploše (který nebude považován za náhodný či ojedinělý) bude požádáno o 
výjimku k zásahu do jejich biotopu. 

Realizace záměru dostavby letiště Roudnice nad Labem  na dotčené lokalitě je vzhledem 
k významnosti a rozsahu souvisejících vlivů na životní prostředí a zdravotní stav obyvatel 
přijatelná.  

 

 



OZNÁMENÍ             H. PŘÍLOHA 
Dostavba letiště Roudnice nad Labem 

G E T s.r.o.  57

H. PŘÍLOHA 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací: 
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Stanovisko orgánu ochrany přírody 
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