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Anotace  

Tato diplomová práce bude pojednávat o vlivech letecké dopravy na životní 

prostředí. V úvodní části je charakterizována letecká doprava a letiště od jejich vzniku po 

současnost. Po té následuje legislativa týkající se letecké dopravy a mezinárodní úmluvy s 

nimi spjaté. Dále následuje popis jednotlivých vlivů letecké dopravy, které působí 

negativně na životní prostředí. Bude se jednat hlavně o hluk, emise a faunu, především 

ptactvo. Dále jsou neopomenutelné vlivy na ovzduší, půdu a další. Další kapitola 

pojednává o samotném Letišti Leoše Janáčka v Mošnově a o jeho vlivu na životní 

prostředí, zejména o střet ptáků s letadly a vliv hluku na jeho okolí. Závěrečná část je 

věnována návrhům na snížení zatížení vlivu z hlediska hluku na jeho okolí a případné 

návrhy na snížení počtu střetu letadel s ptáky. 

Klíčová slova: vliv, letecká doprava, letiště, životní prostředí, ptáci, hluk 

Summary 

This thesis will discuss the impact of air transport on the environment. In the 

introductory part is characterized airline and airport from their begining to the present. 

Then there will be legislation about air transport and international conventions associated 

with them. This is followed by a description of the impact of air transport, which has a 

negative effect on the environment. It is mainly noise, emissions and fauna, especially 

birds. There are also indispensable influences on air, soil, and more. The next chapter 

discusses about Leos Janacek Airport in Mošnov and about his impact on the environment, 

especially on conflict between aeroplanes with birds and noise impact of that on 

surroundings. The final section is devoted to suggestions for reducing the burden in terms 

of noise impact on its surroundings and any suggestions for reducing the number of aircraft 

conflict with birds. 

Keywords: impact, air transport, airport, environment, birds, noise 

 

 

 



Markéta Štecová: Letecká doprava 

 

 

Obsah 

1 Letecká doprava a letiště ............................................................................................. 1 

1.1 Letecká doprava .................................................................................... 1 

1.2 LND ....................................................................................................... 3 

1.3 Letecká přeprava pošty ......................................................................... 4 

1.3.1 Historie letecké přepravy pošt .......................................................................... 4 

1.4 Letiště .................................................................................................... 4 

1.4.1 Vývoj letišť ....................................................................................................... 6 

2 LEGISLATIVA LETECKÉ DOPRAVY A POSTUPY ATC ............................... 12 

2.1 Letecká doprava – legislativa .............................................................. 12 

2.2 Zákon č.49/1997 Sb. o civilním letectví ............................................... 12 

2.2.1 Část čtvrtá podle zákona č.49/1997 Sb. o civilním letectví ............................ 16 

2.3 Zákon č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ........... 20 

2.3.1 Způsob posuzování vlivů na životní prostředí ................................................ 21 

3 Mezinárodní úmluvy .................................................................................................. 23 

3.1 Chicagská úmluva ............................................................................... 23 

3.2 Varšavská úmluva ............................................................................... 25 

3.3 Římská úmluva.................................................................................... 25 

3.4 Ženevská úmluva ................................................................................ 25 

3.5 Tokijská úmluva................................................................................... 26 

3.6 Haagská úmluva.................................................................................. 26 

3.7 Montrealská úmluva ............................................................................ 26 

3.8 Jurisdikce ............................................................................................ 27 

4 Vliv letecké dopravy na ŽP ....................................................................................... 28 

4.1 Činitelé, kteří negativně souvisejí s leteckou dopravou: ...................... 28 



Markéta Štecová: Letecká doprava 

 

 

4.1.1 Hluk ................................................................................................................ 29 

4.2 Čistota ovzduší .................................................................................... 39 

4.2.1 Vliv exhalací ................................................................................................... 41 

4.3 Dopad letiště na vodní zdroje .............................................................. 41 

4.4 Vibrace ................................................................................................ 42 

4.5 Zábor půdy .......................................................................................... 43 

4.6 Hospodaření s odpady ........................................................................ 44 

4.7 Zemědělský půdní fond ....................................................................... 45 

4.8 Ptačí nebezpečí................................................................................... 46 

4.8.1 Výskyt ptáků ................................................................................................... 49 

4.8.2 Změna biotopu ................................................................................................ 55 

4.8.3 Plašení ptáků ................................................................................................... 58 

4.9 Ornitologické ochranná pásma letiště ................................................. 63 

5 Vliv letecké dopravy na letišti Leoše Janáčka v Mošnově ..................................... 65 

5.1 Pohyby na letišti LLJO ......................................................................... 68 

5.2 Vliv letiště Leoše Janáčka z hlediska na ornitologická pásma ............ 70 

5.2.1 Ptačí oblast ...................................................................................................... 71 

5.2.2 Výsledky ze statistiky z LLJO ........................................................................ 73 

5.2.3 Výsledky statistiky z letiště LKPD ................................................................. 75 

5.2.4 Porovnání LLJO a LKPD ............................................................................... 76 

5.3 Vliv hluku letiště Leoše Janáčka na jeho okolí .................................... 78 

5.3.1 Výsledná statistika vlivu hluku letiště Leoše Janáčka na jeho okolí .............. 79 

6 Návrhy na opatření .................................................................................................... 92 

6.1 Návrhy pro zvýšení bezpečnosti proti střetům ..................................... 92 

6.2 Návrhy na snížení hluku v okolí........................................................... 93 



Markéta Štecová: Letecká doprava 

 

 

7 Závěr ........................................................................................................................... 95 

8 Seznam literatury ....................................................................................................... 97 

9 Seznam obrázků ....................................................................................................... 102 

10 Seznam tabulek ........................................................................................................ 104 

11 Seznam grafů ............................................................................................................. 105 

12 Seznam příloh ........................................................................................................... 107 

 

 

 

 

  



Markéta Štecová: Letecká doprava 

 

 

Seznam použitých zkratek 

Česká zkratka  Vysvětlivka 

BPEJ    Bonitovaná půdní ekologická jednotka 

CO    Oxid uhelnatý 

CO2    Oxid uhličitý 

ČSA    Československé státní aerolinie (nyní České aerolinie) 

ČSR    Československá republika 

CM    Centimetr 

HA    Hektar 

CHKO    Chráněná krajinná oblast 

kg    Kilogram 

Kg/m
2    

Kilogram na metr čtverečný 

km    Kilometr 

kN    Kilonewton 

LD    Letecká doprava 

LKPD    Letiště Pardubice 

LLJO    Letiště Leoše Janáčka v Mošnově 

LND    Letecká nákladová doprava 

LPP    Letecká přeprava pošt 

LP    Akustický tlak 

m/s    metr za sekundu 

N    jednotka rušnosti 

ND    Nákladová přeprava 

Pa    Pascal 

PNL    Vnímaný hluk 

PNLTM   Maximální hladina hluku   

Po    Prahová hodnota  

SOx     Oxidy síry  

SO3     Oxid sírový 

VPD    Vzletová přistávací dráha  

ZPF    Zemědělský půdní fond 
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Cizojazyčná zkratka   Vysvětlivka 

AIP     Aeronautical information publication 

APU     Auxiliary power unit 

CINA     Commision Internationale de Navigation Aeriénne 

dB     Decibel 

EPNL     Efective Percieved Noise Level 

HZ     Hertz 

IBIS     Bird Strike Information Systém 

IATA     International Air Transport Association 

ICAO     International Civil Aviation Organization 

PanAM    Pan American World Airways 

PM     Particulate matter 

PNdB     Percieved Noid Decibel 

RWY     Runway 

TWY     Taxiway 

USA     United states of America 

USD     United states dollar 

VOC     Volatile organic compound 
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ÚVOD 

 Už před několika staletími se lidstvo snaží využívat vzdušný prostor ať už určený 

k létání jednoduchých strojů, přes vznik horkovzdušných balónů, které vedly k sestrojení 

vzducholodí až po dnešní moderní svět, kdy můžeme využívat nejvyspělejší technologie 

námi dosažené. Všechny velké technologické postupy, které už dnes známe, jako jsou 

např. letadla dnešní doby, měli své první krůčky už před dvěma stoletími, která právě 

zapříčinila vznik dnešní nejmodernější a nejdynamičtější dopravy dnešní doby. 

 V současnosti je již letecká doprava na tolik využívána a důležitá pro její 

schopnosti, že bychom si jen těžko mohly představit svět bez těchto monstrózních strojů, 

letadel. Ve velké míře je letecká doprava značně využívána a to pro účely přeprav osob a 

věcí, cestovního ruchu, k vojenským účelům, velký faktor hraje i věda a výzkumy, také pro 

sportovní účely, ale také se podílí na mapování stavu ekosystému a klimatu na naší planetě. 

 Letecká doprava má velký význam v rychlosti přepravy na velké vzdálenosti, kde 

provozní náklady jsou dostupné pro široký okruh uživatelů. Přílišné využívání letecké 

dopravy má za následek také zvyšující se počet vypravovaných letadel a s tím jsou spojena 

veškeré zátěže působící na životní prostředí. 

 Vznik tohoto způsobu dopravy má nejen pozitivní přísun, ale i negativní přísun a to 

v rámci působení negativních vlivů na životní prostředí, jako je čerpání nerostných 

surovin, využívání provozních hmot, ale i odpadní látky, které se při provozu mají 

schopnost vyskytovat. Hlavními negativními zátěžemi jsou emise, hluk, úbytek fauny a 

zábor půdy, který je nezbytný pro výstavbu vzletových a přistávacích ploch, provozních 

budov a zařízení důležitá ke správnému provozu letiště. 

 Cílem této diplomové práce je navrhnout opatření, která by vedla ke snížení hluku a 

úbytku fauny, ptactva, vlivem působení letecké dopravy.  
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1 LETECKÁ DOPRAVA A LETIŠTĚ 

Touha člověka po tom, aby mohl létat je stará jako lidstvo samo, jak už bylo 

mnohokrát napsáno. Vychází to z mýtů a legend mnoha kultur, kdy nejslavnější je příběh, 

který povídá o tom, že Daidalos vytvořil z peří a vosku křídla, na kterých chtěl on a i jeho 

syn Ikaros utéct z vězení na ostrově Kréta [27]. 

1.1 Letecká doprava 

Letecká doprava je cílevědomá a organizační činnost, která zabezpečuje přemístění 

osob a zboží dopravními prostředky po dopravních cestách, které se nacházejí jak 

v prostoru, tak i v čase [10]. 

Od letecké dopravy se v dopravní soustavě požaduje především: 

1. Bezpečně 

2. Kvalitně 

3. Rychle a spodárně zabezpečit 

4. Vnitrostátní a mezinárodní pravidelnou i nepravidelnou přepravu osob, nákladu a 

pošty [10]. 

Doprava  

- je komplexní odvětví národního hospodářství, jeho společenskou funkcí je 

přemísťování věcí a osob, uskutečňované určitým technickým zařízením a určitou 

technologií [10]. 

Letecká doprava osob  

- je osobní služba, která se obyvatelstvem bezprostředně spotřebovává při přímém 

ovlivňování jeho životní úrovně [11]. 

Význam letecké dopravy osob  

1. Sociálně – ekonomický: potřeba přemísťování osob (do zaměstnání, za rekreaci,za 

sportem, apod..) 

2. Ekonomický: služba obyvatelstva 
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3. Provozní: služba spojena s odbavením cestujících [11]. Všeobecné příčiny růstu 

letecké dopravy 

1. Nárůst počtu obyvatel, 

2. nárůst životní úrovně, 

3. cena přepravy, 

4. rozvoj úrovně přepravních služeb, 

5. kratší doba přepravy [11]. 

Druhy letecké dopravy 

- pravidelná × nepravidelná 

- vnitrostátní × mezinárodní 

- mezikontinentální [11]. 

Letecká přeprava nákladů 

Rozvoj letecké přepravy nastal až po 2 světové válce až v 60. letech, a to vlivem 

zavedení proudových turbovrtulových motorů a v 70. letech vlivem velkokapacitních 

letadel B747 [12]. 

Obrázek 1 – B747 

[28] 
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1.2 LND 

S ohledem na užitkovou hodnotu hovoříme o dopravě osob, o přepravě věcí, 

protože s přepravou věcí se užitková hodnota mění, ale s dopravou osob se nemění. 

S nárůstem výkonu letecké nákladové přepravy bylo nutné řešení 

automatizovaných systémů nákladky a výkladky tovaru, umístěných na paletách a 

kontejnerech, včetně skladů. 

V současné dopravě se vlivem letecké nákladové přepravy přepraví v celosvětovém 

měřítku 2% tovaru celkové letecké nákladové přepravy z hlediska tun a 33% z hlediska 

hodnoty tovaru. V porovnání s leteckou dopravou osob, má letecká nákladová přeprava 

vyšší nárůst výkonu [12]. 

Přepravované zboží a výhody LND versus ostatní ND (m/s = kg/m
2
) 

Charakter zboží :  

- fyzikální vlastnosti (vhodné rozměry a omezené hmotnosti) 

- hodnota zboží (vyšší cena =˃uhradí vyšší tvary LND) = jedná se o zlato, šperky 

- rychlo kazící se zboží (květiny, ovoce,..) 

- rychlá ztráta na hodnotě (suroviny, filmy, pošta) 

- spěšné zásilky (náhradní díly, léky)[12]. 

Výhody LND: 

- rychlost přepravy na dlouhé vzdálenosti 

- úspora financí za další služby, pojištění, obaly, doba skladování 

- bezpečnost a minimální poškození, odcizení či ztráta 

- do 60 hodin do nejvzdálenějších míst na světě [12]. 

Nevýhody LND: 

- nejdražší tarify za přepravu z bodu A-B 

- rozměrové omezení (musí se vejít do dveří) 

- omezená plošná zátěž (kg/m
2
), vyvážení letadla 

- omezená přeprava nebezpečných látek [12]. 
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1.3 Letecká přeprava pošty 

Služba letecké přepravy pošt je efektivní z hlediska nízké hmotnosti a rozměrů 

zásilek k ceně za službu [13]. 

1.3.1 Historie letecké přepravy pošt 

LPP vzniklo již v roce 1920 po 1.světové válce, a to ve Velké Británii, Francii a 

v USA. 

V tehda ČSR vznikla LPP na lince Praha – Bratislava – Lučenec - Užgorod. V roce 

1927 byla LPP propojena se všemi evropskými státy. 

 V roce 1930 vznikly tzv.,,Světové poštovní dohody‘‘ o pravidlech poštovních 

zásilek, a to v Londýně. 

V období 2. světové války nastal útlum letecké přepravy pošt a až v roce 1945 po 2. 

světové válce nastal rozvoj LPP na lince Praha – Bratislava – Dubi – Košice. V roce 1948 

byla obnova předválečných linek a v roce 1952 vznik leteckých linek. (Plzeň – Praha – 

Brno) [13]. 

Zásady pro LPP 

- svoboda přepravy poštovní zásilek, 

- volný výběr dopravce, 

- směrovací pokyny. 

Faktory ovlivňující LPP 

- Rozsah a hustota leteckých linek, 

- volba typu letadla a velikost prostoru, 

- objem zásilek k přepravě v týdnu, kdy v neděli a v pondělí nejmenší počet zásilek, 

- vhodné tranzitní spojení v koncových bodech tratě [13]. 

1.4 Letiště 

Letiště je stavba, která může být na zemi nebo na vodě, která je určená pro vzlety, 

přistání a pohyby letadel na zemi po pojezdových dráhách. K samotné stavbě patří i 
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technické a logistické zázemí. Mluvíme zejména o hangárech, řídících věžích, letištních 

terminálech, skladech leteckého paliva a stavby pro zabezpečení leteckého provozu [1]. 

 

Obrázek 2 -  Letiště na vodě – Letiště Funchal 

[29] 

 

Obrázek 3 -  Letiště na zemi – Letiště Ataturk v Istanbulu 

[30] 
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1.4.1 Vývoj letišť 

Na začátek bych položila velmi jednoduchou otázku, která je velice známá : ,, Co 

bylo dřív?‘‘. 

Nebavím se teďka o vejci a slepici, ale o letišti a letadlu. V našem případě je to 

jednoduché. Dříve bylo letadlo. Na počátku letectví konstruktér postavil letadlo a až poté 

hledal vhodné ,,letiště‘‘, kde by po letadlo po sestrojení mohl vyzkoušet. Parametry letišť 

museli být v souvislosti výkonových a geometrických charakteristik letadlové techniky 

správně volené. Tento způsob možnosti vytvořit letiště převládal až do konce 70-tých let. 

V závislosti měnících se technických parametrů letadlové techniky se zvyšovali požadavky 

na kvalitu vzletových a přistávacích drah. Letiště se museli vždy přizpůsobovat okolí [1]. 

 První letadla byli velmi lehké, měla zadní kolo, výkon motoru byl většinou nízký. 

V těchto případech stačila posekaná louka s dobrým odvodem vody, která sloužila jako 

letiště. V okolí by se neměli vyskytovat žádné překážky, a to z důvodů, že pilot nevěděl, 

kudy přesně poletí. První letadla byla velmi citlivá na boční vítr, základním požadavkem 

byla možnost startovat a přistávat proti větru.  

Letiště měli většinou tvar čtverce nebo kruhu bez označené vzletové a přistávací 

dráhy. Dodnes se z této doby zachoval například ukazatel směru větru, který ještě dnes 

musí být vystavěn na každém letišti. V minulosti byl význam ukazatele směru větru 

klíčový, v dnešní době je na velkých mezinárodních letištích jeho význam diskutabilní. 

Druhým vizuálním prostředkem z této doby je tzv. pomezní značka. Už z jejího názvu 

vyplývá, že v minulosti vymezovala hranice letiště. Stanovovala je jednoznačně, kde ještě 

je louka a kde letiště. Poskytovala tak pilotovi lepší letecké informace.  

Těsně po 1. světové válce v letech 1919 – 1920 otevřeli první letecké společnosti, 

které tvořili pravidelná spojení mezi Paříží a Londýnem, Amsterdamem a Londýnem, 

Prahou a Paříží a na dalších linkách. V této době však nedošlo k podstatným změnám ve 

vybavení letišť [1]. 
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Obrázek 4 – Návrh na řešení letiště Praha – Ruzyně z roku 1931 (dnes letiště Václava Havla) 

[1] 

Válka pro nás pro lidstvo neznamenala nikdy nic dobré, avšak pro letectví 

znamenala vždy prudký, skokový vývoj. Pro civilní letectví a leteckou dopravu byli 

podmínky po 2. světové válce neobyčejně příznivé. Na jedné straně zničené pozemní 

komunikace a na druhé straně dostatečné množství letadlové techniky. Vznikla potřeba 

zrychlené komunikace mezi státy, pomoc zničené Evropy ze strany USA v rámci 

Marshallova plánu. Toto všechno umožnilo v krátkém čase obnovit a dále rozvíjet civilní 

leteckou dopravu na vyšším stupni než před 2. světovou válkou. Stejně tak se v krátké 

době dynamicky změnily požadavky na letiště [1]. 

Používaná letadlová technika vyžadovala zpevněné vzletové a přistávací dráhy, 

avšak letadla byla stále poměrně citlivá na boční vítr. Velké mezinárodní letiště se proto 

vyznačovali komplikovaným systémem 3 – 6 vzletových a přistávacích drah, které byli 

v různých směrech. Jedna ze vzletových a přistávacích drah, zejména dráha ve směru 

převládajících větrů, byla postupně vybavována zabezpečovacími zařízeními. Získávala tak 

charakter hlavní vzletové a přistávací dráhy a zároveň byly budované odbavovací stavby, 

které poskytovali kromě služeb vyžadovaných technologie odbavovacího procesu i první 

doplňkové služby, jako jsou restaurace, toalety, prodeje suvenýrů, apod…[1]. 
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V dnešní době se na území České republiky nachází 90 civilních letišť, z toho je 5 

letišť mezinárodních.  

 

Obrázek 5 – Letiště v České republice 

[18] 

  Dalším významným činitelem, kterého podstatně ovlivnil rozvoje letišť, bylo 

zavedení dopravních letadel s proudovými motory [1]. 
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Obrázek 6 – Vývoj odbavovací plochy letiště Leoše Janáčka v Mošnově 

[39] 

Proudové letadla vyžadovali především prodlouženou hlavní vzletovou a přistávací 

dráhu, několikrát spojené s jejím rozšířením a zvýšením únosnosti. Proudové letadla 

v rámci provozu měli dopad i na ostatní zařízení letišť[1]. 

Další významné změny letišť nebyli vyvolané novou letadlovou technikou, ale 

politickým vývojem a vývojem na světovém trhu. Celková situace se v Evropě v 60-tých 

letech ve vztahu k letištím výrazně změnila. Letiště v minulosti bylo tzv. výkladnou skříní 

státu a spolu s národním – vlajkovým dopravcem taky nástrojem na prosazování státní 

politiky. Po zkušenostech, zejména Zprávy britských letišť se vládní dotační politika státu 

vůči letištím velmi rychlo mění. 

Za významné činitele, které ovlivnily celkový vývoj letišť roku 1975 do 1992 : 

- hrozbu terorismu a strach z nezákonných činů 

- privatizaci letišť[1]. 

Hrozba terorismu a to zejména bombový útok na let 103 Pan-Am B747 dne 23. 

prosince 1988 nad skotským Lockerbie si následně vyžádal nákladné změny letištních 

odbavovacích budov s důslednou separací odlétávajících a přilétávajících cestujících a 

instalaci technických zařízení na detekci nebezpečných zbraní a výbušnin[1]. 
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Privatizace letišť začala v roce 1987 ve Velké Británii a znamenala zásadní změnu ve 

způsobu dopravy a financování letišť v Evropě, která byla a je úspěchem, a to zejména pro 

cestující a ostatní návštěvníky letišť znamenala podstatné rozšíření a zlepšení 

poskytovaných služeb [1]. 

Deregulace, která začala v roce 1978 v USA, znamenala revoluci v rozvoji letecké 

dopravy a letišť, a to až do doby, kdy letecká doprava byla schopna se rozvíjet 

rovnoměrně. Deregulace znamenala volný, neomezený přístup na trh, žádné omezování 

kapacit a cen. Toto všechno uvolnilo tehdy přísně regulovaný trh v USA. Počet těch, co 

nikdy předtím necestovali leteckým prostředkem, se snížil ze 70 % na 20 %. Deregulace, 

také přinesla i negativní důsledky spojené zejména se systémem sběrné dopravy do 

velkých centrálních letišť postupným vytvářením velkých společností se znaky silných 

monopolů [1]. 

V Evropě se proto k určitému problému přistupuje s opatrností. První opatření bylo 

přijato první dvanáctkou státu Evropsky v roce 1988. Týkaly se zejména při stanovování 

tarifů, podílů kapacit, znamenaly by větší flexibilitu a ulehčily by přístup na trh (pokud by 

splnily určité požadavky), volný přístup letadel do 70 sedadel a udělení páté letecké 

svobody v rámci Evropského společenstva [1]. 

Tempo růstu vývoje letecké dopravy od roku 1990 je velmi prudké. Objem cestujících 

v pravidelné letecké dopravě se od roku 1990 do roku 2000 zdvojnásobilo a to především 

v oblasti Pacifického oceánu se až z čtyřnásobilo. Vzdušný prostor v Evropě je velmi hustě 

obsazený, což zapříčiňuje nedostatek letových intervalů neboli sletů. Vytvářejí se proto 

fronty letadel na zemi a také i ve vzduchu. Náklady, které jsou spojené se zpožděním letů, 

dosahují až řádově stovky miliónů USD [1]. 

V celé Evropě se bude nadále pokračovat v rozvoji regionální dopravy, kdy regionální 

doprava bude sloužit výhradně k obchodním cestujícím pro jednodenní cesty. Tyto lety 

vyžadují provozní špičku letišť, kde je možné, podobně jako v USA, využít jiné letové 

charakteristiky letadel pro regionální dopravu, zavést oddělený systém přiblížení a vzletu a 

tím tak zvýšit kapacitu dráhových systémů ve špičce [1]. 

V USA je možné předvídat další možnou strategii podpory letecké dopravy pomocí 

systému ,,hub and spoke‘‘, což znamená další rozšiřování dopravy do vzájemné 
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propojených centrálních letišť.  Největším projektem v historii letišť je budování letiště 

v Denveru, které má ve své konečné podobě vzletových a přistávacích drah [1]. 

Dnes jsou letadla s kapacitou víc než 200 cestujících a doletem výše než 12000 km. To 

umožnilo významnou úsporu času cestujících a přispěli k dynamickému hospodářskému 

růstu v oblasti Pacifického oceánu. Jejich zavedení vedlo k zásadnímu dopadu na změnu 

v infrastruktuře všech letišť[1]. 
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2 LEGISLATIVA LETECKÉ DOPRAVY A POSTUPY ATC 

Cestovní ruch zvyšuje celkový podíl na změně klimatu a to zejména využíváním 

letecké dopravy. Proto byly zaopatřeny jistá opatření, ve smyslech zákonů, kterými se 

letecká doprava musí podřizovat [31]. 

2.1 Letecká doprava – legislativa 

Legislativa letecké dopravy v České republice je upravena zákonem č. 49/1997 Sb. o 

civilním letectví a zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon) ve znění pozdějších předpisů. Letecká doprava a výstavba letišť má vliv na životní 

prostředí a proto, před samotným vybudováním těchto staveb musí být provedeno 

posouzení vlivů na dané území a to dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů [2][3]. 

2.2 Zákon č.49/1997 Sb. o civilním letectví 

Předmět úpravy 

Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví zapracovává příslušné právní předpisy 

Evropské unie, která zároveň navazuje na přímo použitelné právní předpisy Evropské unie 

a taktéž upravuje věci civilního letectví [2]. 

  Vztahuje se na podmínky: 

- stavby a provozování letadla, 

- pro letecké stavby, 

- pro činnost leteckého personálu, 

- využívání vzdušného prostoru, 

- poskytování leteckých služeb, 

- provozování leteckých činností, 

- rozsah a podmínky ochrany letectví, 

- užívání sportovního létajícího zařízení, 

- rozsah výkonu státní správy. 
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Tento zákon se vztahuje v určitém rozsahu na vojenské letectví ve věcech leteckého 

personálu, vojenských letišť leteckých staveb, užívání vzdušného prostoru, poskytování 

leteckých služeb a umožňuje provoz leteckých činností [2]. 

Základní pojmy 

- Pod pojmem civilní letectví chápeme činnost letecké činnosti provozované v České 

republice civilními letadly jakékoliv státní příslušnosti pro tyto účely, jakož i 

letecké činnosti provozované letadly státní příslušnosti České republiky v cizině 

pro tytéž účely a provozování letadel poskytující letecké služby na území České 

republiky. 

- Letadlem rozumíme zařízení, které je schopné vyvozovat síly nesoucí jej 

v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči povrchu zemského. Pro 

účely zákone výše uvedeného, se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož 

maximální vzletová hmotnost není schopná přesáhnout 20kg. 

- Výrobkem letecké techniky rozumíme, že jde o motor, letadlo nebo vrtuli. 

- Letadlovými částmi a zařízeními se rozumí každý přístroj, vybavení, mechanismus, 

aparatura, příslušenství nebo agregát a to včetně komunikačního vybavení, které 

nevyužíváno nebo určeno k použití při provozu nebo ovládání letadla za letu a je 

vestavěné v letadle nebo k němu pevně vbudované. Zahrnuje také ty části draku, 

motoru nebo vrtule. 

- Leteckým pozemním zařízením chápeme technické zařízení, které je umístěné na 

zemi a slouží ke správnému leteckému provozu. 

- Vzdušným prostorem České republiky je část prostoru, která se nachází nad 

územím České republiky do výšky, kterou lze využít pro leteckou dopravu. 

- Letištěm je územně vymezená upravená plocha a to včetně souboru leteckých 

staveb a zařízení letiště, trvale přínosná ke vzletům a přistávání letadel a 

k pohybům letadel s tím souvisejícím. 

- Letiště, jakožto pozemek, na němž se letiště nachází, označujeme letištním 

pozemkem. 

- Událostí se rozumí přerušení, jakákoliv závada či porucha, nebo jiná mimořádná 

událost, která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit bezpečnost letu, která současně 

nemá za následek leteckou nehodu nebo vážnou katastrofu. 
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- Obchodní letecká doprava je doprava, která převáží zvířata, osoby, zavazadla, poštu 

nebo jiný náklad letadlem za úplatu. 

- Leteckým dopravcem rozumíme takového leteckého dopravce, který má oprávněná 

osoba povoleno provozovat obchodní leteckou dopravu a to na základě licence 

nebo jiného obdobného oprávnění. 

- Tuzemským leteckým dopravcem rozumíme takového leteckého dopravce, který je 

držitelem licence k provozování obchodní letecké dopravy a to na základě vydání 

příslušným správním orgánem České republiky. 

- Leteckým dopravcem jiného členského státu se rozumí takový letecký dopravce, 

který je držitelem licence k provozování obchodní letecké dopravy, která byla 

vydána na základě příslušného správního orgánu jiného členského státu Evropské 

unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarskou 

konfederací.  

- Leteckým dopravcem ze třetí země rozumíme takového leteckého dopravce, který 

je držitelem licence k provozování obchodní letecké dopravy nebo obdobného 

dokladu, který byl vydán příslušným orgánem státu, který není členským státem 

Evropské unie, státem tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské 

konfederace. 

- Sérií nepravidelných letů chápeme uskutečnění více než 3 letů a to v průběhu 2 po 

sobě jdoucích kalendářních měsíců [2]. 

Zřízení Úřadu pro civilní letectví 

- Zřizuje správní úřad, Úřad pro civilní letectví, se sídlem v Praze pro výkon státní 

správy ve věcech civilního letectví Úřad pro civilní letectví je podřízen 

Ministerstvu dopravy. 

- V čele Úřadu pro civilní letectví stojí ředitel, jehož výběr, jmenování a odvolání se 

řídí zákonem o státní službě. 

- Úřad pro civilní letectví spolupracuje s Evropskou agenturou pro bezpečnost 

letectví a to na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství. 

Rozsah a podmínky této spolupráce jsou dále upraveny smlouvou, která je uzavřena 

mezi Úřadem pro civilní letectví a Agenturou pro bezpečnost letectví. 



Markéta Štecová: Letecká doprava 

 

15 

 

- Provádí-li Úřad pro civilní letectví činnosti pro Agenturu, je povinen zřídit pro 

výnosy z těchto činností tzv. zvláštní účet a vést oddělené účtování nákladů a 

výnosů. Prostředky účtu je Úřad pro civilní letectví použít jen na zvýšení 

kvalifikace svých zaměstnanců, k nákupu technických zařízení a k financování 

dalších potřeb, které jsou nezbyté pro výkon činností pro Agenturu. Nevyčerpané 

prostředky účtu v kalendářním roce jsou příjmem státního rozpočtu. Výkaz o 

hospodaření s účtem za příslušný kalendářní rok je Úřad pro civilní letectví povinen 

zveřejni způsobem umožňující dálkový přístup do 6 měsíců od konce příslušného 

kalendářního roku. 

- Úřad pro civilní letectví, dále jen Úřad, plní úkoly vnitrostátního dozorového 

orgánu a to podle přímého použitelného předpisu Evropské unie. 

- Úřad může také svým rozhodnutím pověřit plnění úkolů v oblasti hodnocení shody 

nebo vhodnosti použití složek a ověřování systému Evropské sítě řízení letového 

provozu právnickou osobou, která splňuje veškeré podmínky a to stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie. Úřad pověření odebere pouze za podmínek 

stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie. 

- Úřad také dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce, které se týkají náhrad a 

pomoci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného 

zpoždění letu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a vyřizuje stížnosti 

na porušování těchto povinností. 

- Úřad dohlíží na: 

- provozovatele letiště a leteckého dopravce, kteří se týkají dodržování práv osob se 

zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie. 

- leteckého dopravce, který se týká informování cestujících v letecké dopravě podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie. 

- Týkají-li se povinnosti provozovatelů cestovních kanceláří nebo provozovatelů 

cestovních agentur, dohlíží na jejich plnění obecní živnostenský úřad. 

- Nesnese-li věc odkladu a je-li to nutné k plnění závazku vyplývajícího z přímo 

použitelného předpisu Evropské unie, Úřad může do doby schvální jeho 

organizační struktury nebo její změny podle zákona o státní službě prozatímně 
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postupovat tak, jako by navržená organizační struktura nebo její změna byla 

schválena; to neplatí, pokud by tím došlo k ukončení služebního poměru [2]. 

2.2.1 Část čtvrtá podle zákona č.49/1997 Sb. o civilním letectví 

Část čtvrtá v zákoně č.49/1997 sb. o civilním letectví obsahuje podmínky pro letiště 

a letecké stavby, a to přímo v Hlava I., kde jsou druhy letišť s kterými se můžeme setkat, a 

jak má letiště podle svého druhu nakládat s provozem podle příslušného zákona. 

Druhy letišť 

1. Podle druhu vybavení, provozních podmínek a podle základního určení na letiště 

- Vnitrostátní, jimiž jsou ty letiště, která jsou určená a vybavená k uskutečňování 

vnitrostátním letům, při nichž není překročená státní hranice České republiky, a 

letům, při nichž není překročena vnější hranice 

- Mezinárodní, jimiž jsou ta celní letiště, která jsou určená a vybavená 

k uskutečňování jak vnitrostátním a k vnitřním letům, tak i k těm letům, při nichž je 

překročena vnější hranice podle jiného právního předpisu. 

2. Podle okruhu uživatelů a charakteru letišť 

- Civilní, jimiž jsou ta letiště, která slouží pro potřeby civilní letecké dopravy; 

rozumíme tím tzv. letiště veřejná, jimiž jsou letiště přijímající v mezích své 

technické a provozní způsobilosti všechna letadla, a letiště neveřejná, jimiž jsou 

letiště přijímající na základě předchozí dohody provozovatele nebo velitele letadla 

s provozovatelem neveřejného letiště a to v mezích své technické a také provozní 

způsobilosti všechna letadla a letadla uživatelů letiště stanovených Úřadem na 

návrh jeho provozovatele 

- Vojenská letiště, jimiž jsou ta letiště, která umožňují pro potřeby ozbrojených sil 

České republiky a jiných oprávněných uživatelů pověřených Ministerstvem obrany. 

Na využívání vojenských letišť i pro civilní letecký provoz se používá tento zákon [2]. 

Provozování letiště 

K provozu letiště se musí splňovat následující podmínky, které jsou nezbytné 

k provozu schopnému letišti. 
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Evidence letišť 

Příslušný úřad vede evidenci letišť, kterou zveřejňuje způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Úřad zavede letiště do evidence letišť do tří dnů po právní moci 

rozhodnutí, při kterém byl stanoven daný druh letiště. 

Do evidence letišť se vypisuji tyto náležitosti: 

- Označení, 

- Provozovatel dotyčného letiště a jeho odpovědný zástupce, byl-li dán 

- Typ letiště 

- Letištní pozemky 

- Údaje o tom, zda k letištním pozemkům byla zřízena věcná břemena, 

- Datum zápisu a výmazu letiště z evidence 

Úřad je zplnomocněn k provedení výmazu letiště z evidence letišť, dojde-li k jeho 

zániku [2]. 

Povinnosti vlastníka letiště 

Vlastník letiště je povinen zajistit správný provoz letiště. Nemůže-li vlastník letiště 

zajistit správný provoz, je jeho povinností nabídnout letiště státu k jeho správnému 

provozu. Písemnou nabídku podává vlastník daného letiště Ministerstvu dopravy ve 

stanovené lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se o skutečnosti podle věty první dozvěděl, nejpozději 

však do 60 dnů před ukončením provozu schopného letiště, není-li současně 

provozovatelem letiště. Vyžaduje-li to veřejný zájem, Ministerstvo dopravy zajistí 

provozování letiště na základě písemné smlouvy, která je uzavřen vlastníkem letiště a to po 

dobu, po kterou není vlastník letiště schopen zajistit provozu schopné letiště vlastními 

silami nebo prostřednictvím jiného provozovatele [2]. 

Žádost o povolení provozovat letiště 

Žádost o povolené provozovat letiště musí obsahovat tyto náležitosti: 

- Obchodní firmu nebo název, sídlo a právní formu právnické osoby a její 

identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, nebo jméno a trvalé bydliště, obchodní 

firmu nebo název a rodné číslo fyzické osoby, 
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- Označení vlastníka letiště, není-li budoucí provozovatel letiště současně i 

vlastníkem letiště 

Žádost o povolení provozovat letiště musí splňovat: 

- Ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u 

právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z téhož obchodního 

rejstříku, 

- Dokladem, který prokazuje odbornou způsobilost, 

- Dokladem, který osvědčuje, že žadatel je vlastníkem letiště nebo že má jiný právní 

vztah k letišti, a dokladem prokazující souhlas vlastníka letiště se schopným 

provozem letiště, není-li vlastník současně provozovatelem letiště [2]. 

Provozní způsobilost letiště 

Veřejné mezinárodní letiště lze provozovat jen, je-li schválena jeho způsobilost 

k provozu. Provozní způsobilost veřejného mezinárodního letiště schvaluje Úřad, a to na 

žádost provozovatele letiště. Přílohou žádosti je tzv. stejnopis provozovatelem letiště 

vypracované letištní příručky, která musí obsahovat technické i provozní údaje o 

provozovateli letiště. Provozovatel letiště průběžně zaznamenává v letištní příručce změny 

údajů, které jsou v ní uvedené. Provozovatel letiště oznámí změny údajů, které jsou 

uvedeny v letištní příručce nejpozději do 5 pracovních dnů a to ode dne, kdy k těmto 

změnám došlo; k oznámení se přiloží stejnopis záznamu změn v letištní příručce. 

Náležitosti letištní příručky stanoví právní předpis, který má formu prováděcí [2]. 

Provozní omezení ke snížení hluku na letišti 

Provozní omezení, která vedou ke snížení hluku na letišti, rozumíme taková 

opatření, která směřují k omezení přístupu podzvukových proudových letadel se vzletovou 

hmotností 34 tun a vyšší. Celkový počet sedadel pro cestující byl více než 19 na letiště 

nebo omezení jejich provozu na letišti [2]. 

Jsou-li dlouhodobě překračovány limity v rámci hygieny, které byly stanoveny 

zvláštním právním předpisem, vydá Ministerstvo dopravy rozhodnutí o zavedení 

provozních omezení, která vedou ke snížení hluku na letišti, která zajišťují 
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v předcházejícím kalendářním roce více než 50 00 vzletů a přistání podzvukových 

proudových letadel ročně [2]. 

Podkladem pro rozhodnutí je dokument, neboli zpráva, o hlukové situaci na letišti 

nebo stanovisko podle zvláštního právního předpisu. Zprávu o hlukové situaci na letišti 

zpracuje za každé 2 kalendářní roky provozovatel letiště a poté ji pošle na Ministerstvo 

dopravy do 30. června následujícího roku po skončení druhého kalendářního roku, jehož 

zpráva o hlukové situaci se týká prostoru na letišti [2]. 

Ministerstvo dopravy při vydání dokladu o rozhodnutí vezme v úvahu přínos 

provozních omezení, která vedou ke snížení hluku na letišti a v jeho ochranných pásmech. 

Předpokládané náklady spojené se zavedením provozního omezení ke snížení hluku na 

letišti a jejich vliv na schopnost provozu letiště [2]. 

Rozhodnutí musí být zveřejněno a to v maximální době 15 dnů ode dne právní 

moci rozhodnutí na úřední desce Ministerstva dopravy a bez zbytečného odkladu také 

v Letecké informační příručce, nejpozději však 2 měsíce před uskutečněním konference 

Mezinárodního sdružení leteckých dopravců o letových řádech [2]. 

Pokud je to nezbytné k zamezení překračování hygienických limitů, může 

Ministerstvo dopravy rozhodnutím omezit provoz letadel, která jsou určená podle právního 

předpisu Evropské unie na letišti, a to až po celkový zákaz jejich provozu. Přitom 

Ministerstvo dopravy je schopné přihlédnout k charakteru provozu letadla, má-li 

mimořádnou povahu, nebo jde o lety za účelem přestavby, opravy nebo letadlové údržby 

[2]. 

Rozhodnutí Ministerstva dopravy může omezit počet vzletů a přistání určitých 

letadel na letišti, a to po dobu 6 měsíců právní moci rozhodnutí, tak, aby počet vzletů a 

přistání určitých letadel na daném letišti nebyl vyšší než ve stejném období předchozího 

roku kalendářního roku. Nejdříve po uplynutí 12 následujících měsíců po právní moci 

rozhodnutí Ministerstvo dopravy omezí počet vzletů a přistání určených letadel na letišti, 

nejvýše však za 1 rok o 20 % z celkového počtu vzletů a přistání každého provozovatele za 

následující kalendářní rok. Nastane-li počátek provozního omezení až v průběhu 

kalendářního roku, může Ministerstvo dopravy omezit počet vzletů a přistání určitých 
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letadel v tomto kalendářním roce o poměrnou část maximálního rozsahu, který je výše 

uveden [2]. 

Rozhodnutí Ministerstvo dopravy zašle po nabytí právní moci bez zbytečného 

odkladu Evropské komisi a také ostatním státům, kteří jsou členem Evropské unie [2]. 

Náležitosti, která musí zpráva o hlukové situaci obsahovat, stanoví prováděcí právní 

předpis [2]. 

2.3 Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Předmětem úpravy  

Zákon č.100/2001 Sb. je v souladu s právem Evropského společenství, který 

upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a postup fyzických a 

právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků, jedná se o obce a 

kraje, při tomto posuzování [3]. 

Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v zákoně č.100/2001 Sb. vymezené 

záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo způsobit závažné ovlivnění životního 

prostředí [3]. 

 

Účelem tohoto zákona, který posuzuje vlivy ovlivňující životní prostředí je získat 

objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních 

právních předpisů, a to zejména přispět tak k udržitelnému rozvoji společnost [3]. 

Rozsah posuzování 

Posuzují se vlivy, které ovlivňují veřejné zdraví i životní prostředí, zahrnující vlivy 

na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a 

krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními 

právními předpisy a jejich vzájemné působení a souvislosti [3]. 

Základní pojmy 

Rozumíme tím: 

- záměr stavby, činnosti a technologie, 
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- koncepce strategie, politiky, plánů nebo programů zpracované nebo zadané 

orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované 

předkládané ke schválení, 

- dotčenost území, kde životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně 

ovlivněno provedením záměru nebo koncepce, 

- dotčenost území samosprávným celkem územního samosprávného celku, jehož 

správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, 

- příslušný úřad Ministerstva životního prostředí nebo orgán kraje v přenesené 

působnosti [3]. 

 

2.3.1 Způsob posuzování vlivů na životní prostředí 

Posuzování vlivů na životní prostředí se zabývá zjištěním, popisem, posouzením a 

vyhodnocením předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedených i neprovedených 

na životní prostředí [4]. 

Při takovém posuzování vlivů dochází k záměru na životní prostředí, které vychází 

ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru. V dlouhodobém 

záměru se jeho konkrétní etapy posuzují samostatně a v kontextu vlivů záměru jakožto 

celek [4]. 

Při posuzování záměru se hodnotí nejen vlivy na životní prostředí při jeho přípravě, 

provádění, provozování i jeho ukončení, ale i důsledky jeho likvidace a dále sanace nebo 

rekultivace území, pokud povinnost sanace nebo rekultivace stanoví zvláštní právní 

předpis. Posuzuje se tak jak běžné provozování, tak i možnost havárie [4]. 

Posuzování záměru zahrnuje i návrh případných opatření, která by vedla 

k předcházení vzniků nepříznivých vlivů na životní prostředí provedením záměru, 

vyloučením, snížením, zmírněním nebo minimalizacím těchto vlivů, popřípadě by to vedlo 

ke zvýšení příznivých vlivů na životní prostředí provedením záměru, a to včetně 

vyhodnocení předpokládaných účinků navrhovaných opatření [4]. 

V zákoně č.100/2001 Sb. jsou uvedeny dvě hlavní kategorie záměru a to záměr 

vždy podléhající posouzení a záměr podléhající zjišťovacímu řízení [3]. 
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KATEGORIE I (záměr vždy podléhající posouzení) – řadíme se: 

Letiště, která mají vzletovou a přistávací dráhu v délce 2 100 m a více 

 

KATEGORIE II (záměr vyžadující zjišťovací řízení) –zde řadíme: 

Letiště, která mají vzletovou a přistávací dráhu do 2 100m.  

Fáze posouzení vlivů 

- oznámení, 

- zjišťovací řízení, 

- dokumentace, 

- posudek, 

- stanovisko k posouzení vlivů, které byly provedeny záměrem na životní 

prostředí.[3] 

Zásady pro zjišťovací řízení 

Příslušnému úřadu spadá pod jeho pravomoc tzv. zjišťovací řízení, které na základě 

dostupných podkladů a informací zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně 

ovlivnit životní prostředí a jeho obyvatelstvo. Používá přitom tyto kritéria, která 

charakterizují na straně jedné vlastní záměr a příslušné zájmové území, zatímco na straně 

druhé z toho vyplývá významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí [3]. 
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3 MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY 

Účinné právní nástroje jsou nezbytné pro bezpečnost v letecké dopravě, která 

umožňují právní podložení, neboli oporu, z různých bezpečnostních opatření, která se 

zaměřují na postihy a vymezující protiprávní jednání v oblasti letecké dopravy [31]. 

3.1 Chicagská úmluva 

V době před první světovou válkou nebyla ještě známá právní definice vzdušného 

prostoru, který se nachází nad jednotlivými státy. Na základě zkušeností z první světové 

války bylo důležité řešit problém svrchovanosti vzdušného prostoru pro využití 

mezinárodní letecké dopravy [1]. 

Rozvoj mezinárodní letecké dopravy bylo důležité pořádně zabezpečit jak po stránce 

materiálovou základnou, tak i nadstavbou, jejíž hlavním prvkem je komplex 

mezinárodních leteckých vztahů [1]. 

Brzy po ukončení první světové války došlo 13.13.1919 v Paříži k uzavření 

mezinárodní Úmluvy o úpravě civilního letectví. Pařížská úmluva se tak stala první 

mezinárodní platný dokument, který položil základy mezinárodního leteckého práva. Její 

základní úvahou se stal princip suverenity nad vzdušným prostorem. Díky této úvaze 

vznikla mezinárodní Komise pro letectví CINA (Commision Internationale de Navigation 

Aeriénne). Komise pro letectví měla moc řešit otázky aplikace mluvy, jako vykonávat 

změny a doplňky technických dodatků, které tvořili podstatu mezinárodních leteckých 

předpisů [1]. 

Její nejzásadnější ustanovení se týkali státní příslušnosti letadel, podmínek letové 

způsobilosti, leteckých průkazů, umožnění letu nad cizím územím a pravidel při odletu, při 

přistání a přeletu [1]. 

Mimo ‘‘vládní organizace‘‘ CINA vznikla v toce 1919 i ‘‘nevládní‘‘ mezinárodní 

organizace sdružující dopravce letecké dopravy a to – Mezinárodní sdružení leteckých 

dopravců –IATA, která má sídlo v Haagu [1]. 

Na svých zasedáních řešily otázky, které se týkaly letecké dopravy, které patřily do 

kompetence leteckých společností. 
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 Koncem druhé světové války západní státy došly k závěru, že je důležité přijmout 

novou mezinárodní úmluvu o civilním letectví s cílem vypracování právních základů 

poválečného rozvoje. 

 Na konci druhé světové války USA pozvala všechny státy protihitlerovské koalice 

a některé další neutrální státy na mezinárodní konferenci týkající se civilního letectví, která 

se udála od září do prosince roku 1944 v Chicagu [1]. 

Závěrečný protokol konference měl 4 mezinárodní úmluvy: 

- Prozatímní úmluvu 

- Mezinárodní úmluvu 

- Dohodu o tranzitu 

- Mezinárodní dohodu 

Tehdy ještě Československá republika dalších 37zúčastněných států podepsalo Úmluvu 

o mezinárodním civilním letectví. Další projednávanou Dohodu o tranzitu mezinárodních 

leteckých služeb podepsalo spolu s ČSR dalších 25 států. USA ve snaze lepšího pronikání 

obchodní letecké dopravy a otevření vzdušného prostoru, navrhly uzavření Dohody o 

mezinárodní letecké dopravě, která byla podepsána jen 11 státy, mezi kterými 

Československá republika nebyla [1]. 

Úmluva má dvě části, v té první je obsažena budoucí spolupráce členských států a 

v části druhé je ustanovení, které tvoří ve své podstatě Mezinárodní organizaci pro civilní 

letectví a její organizační členění [1]. 

Základní zásadou Úmluvy o mezinárodním civilním letectví se stává suverenita, která 

je deklarována úplnou a výlučnou svrchovaností nad svým státním územím odpovídajícím 

vzdušným prostorem [1]. 

Úmluva dále zahrnuje normy, které upravují provozování pravidelných a 

nepravidelných letů civilních letadel a další normy upravující činnosti mezinárodního 

civilního letectví [1]. 
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3.2 Varšavská úmluva 

S růstem celosvětové letecké dopravy ve 20. letech se do popředí dostává řešit 

otázky zodpovědnosti provozovatele letadla vůči cestujícím, jejichž právní nástupce a 

odesílatel či příjemce zboží za škodu, která jim může být zapříčiněna v důsledku letecké 

přepravy. Dne 12. Října 1929 byla ve Varšavě podepsána Úmluva o sjednocení některých 

pravidel o mezinárodní letecké dopravě, a to zástupci 23 států. Vznikla tzv. Varšavská 

úmluva [1]. 

 Úmluva definuje odpovědnost takto: ‘‘Dopravce je odpovědný za škodu tehdy, 

pokud nastala tím, že cestující byl usmrcen, zraněn nebo utrpěl jakékoliv jiné fyzické 

poškození, stane-li se nehoda, která zapříčinila škodu v letadle nebo při jakýchkoliv 

operacích spojených s nastupováním do letadla a vystupováním z něho. Nese 

zodpovědnost za škodu, která vznikne zničením, ztrátou nebo poškozením zavazadel nebo 

zboží, stane-li se, že škoda byla způsobena během události letecké dopravy. Není 

odpovědný za škodu, která vznikla opožděně při letecké dopravě cestujícím, zavazadlům 

nebo zboží. Není zodpovědný, pokud on sám a jeho zaměstnanci učinili všechna důležitá 

opatření, která měla zabránit škodě, nebo že nebyla možnost učinit opatření‘‘[1]. 

3.3 Římská úmluva 

Římská úmluva pojednává o odškodňování škod, které byly způsobeny provozem 

zahraničního letadla vůči třetím osobám. Byla podepsána 7.10.1952 v Římě. 

Československá republika tuto úmluvu neratifikovala, a to z důvodu, že daná problematika 

byla řešena formou povinného pojištění odpovědnosti za škody, které byly způsobené 

provozem letadla. Podle této úmluvy musí každá osoba, která je nějakým způsobem 

poškozena na zemi prokázat, že tato nehoda byla způsobena letadlem za letu, nebo osobu 

či věcí vypadlou z letadla [1]. 

3.4 Ženevská úmluva 

Účelem Ženevské úmluvy je ulehčit financování nákupů letadel, která jsou 

používána v mezinárodní letecké dopravě pomocí úvěrů zajištěných zástavním nebo jiným 

právem Úmluva upravuje mezinárodně uznávaná práva i pohledávky, které mají přednostní 
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charakter vzhledem ke své veliké mobilitě. Mezinárodní úprava uznávání práv k letadlům 

je jen ku prospěchu k leteckým společnostem, které mohou snadněji získat úvěry za 

účelem nákupu nových letadel a finančních institucí, jejichž úvěry jsou mnohem lépe 

zajištěny, ale Úmluva podporuje i rozvoj leteckého průmyslu a usnadňuje tak export 

letadel. Tato Úmluva se stala platnou 17.9.1953 [1]. 

3.5 Tokijská úmluva 

Tokijská úmluva pojednává o trestných a některých dalších činech spáchaných na 

palubě letadla a byla sjednána v Tokiu v roce 1963. Poprvé v ní byl definován pojem 

protiprávního zmocnění se letadla, což znamená, že pokud jakákoliv osoba na palubě 

letadla za letu protiprávně použije násilí nebo hrozby k zasahování do provozu letadla, 

zmocnění se letadla nebo jiného protiprávního výkonu kontroly nad letadlem za letu, nebo 

bude ohrožovat jakýmkoliv svým činem, učiní smluvní státy všechna potřebná opatření, 

aby kontrola nad letadlem byla navrácená oprávněnému veliteli paluby, nebo aby mu tato 

kontrola zůstala zachována [1]. 

Tokijská úmluva ještě nekvalifikovala protiprávní zmocnění paluby letadla jako 

trestní čin [1]. 

3.6 Haagská úmluva 

Úmluva Haagská pojednává o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, která 

byla vypracována a sjednána v Haagu v roce 1970. Tato dohoda přísněji vymezila čin 

protiprávního zmocnění se letadla, kdy takové jednání kvalifikovala jako trestný čin a 

zavázala smluvní státy, aby stanovily pro tento trestný čin i příslušný trest [1]. 

3.7 Montrealská úmluva 

Úmluva se zavazuje o potlačování protiprávních činů, které ohrožují bezpečnost 

civilního letectva. Tato Úmluva byla sjednána v roce 1971 v Montrealu.  Podle prvního 

článku této úmluvy se trestný čin týká té osoby, která nezákonně a úmyslně: 

- Provede trestný čin proti osobě na palubě letadla, když tento čin může ohrozit 

bezpečnost paluby, nebo 
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- Nějakým způsobem zničí letadlo v provozu nebo způsobí takovou škodu, která jej 

učiní neschopného provozu, nebo 

- Umístí, nebo dá umístit na palubu letadla v provozu, jakékoliv technologické 

zařízení nebo věc, která může ohrozit letadlo v provozu nebo způsobit škodu, nebo 

- Zničí nebo částečně poškodí zařízení, které slouží letovému provozu nebo zasahuje 

do jejich provozu, jakýkoliv takový čin může ohrozit bezpečnost letadla za letu, 

dokonce i nepravdivá informace může ohrozit bezpečnost letu [1]. 

3.8 Jurisdikce 

  Úmluvy výše uvedené se aplikují pouze v případech, když letadlo letí nad územím 

jiného státu než je stát letadla, kde je registrován. Tokijská úmluva vymezuje pro svůj účel 

pojem letadla v okamžiku, kdy je použita veškerá síla motorů za účelem vzletu do 

okamžiku, kdy přistane. U Haagské a Montrealské úmluvy hovoříme o časovém úseku, 

kdy všechny vnější dveře letadla jsou po naložení a nastoupení cestujících uzavřeny, a to 

až do okamžiku, kdy kterékoli z těchto dveří jsou otevřeny za účelem vyložení a 

vystoupení z letadla. Při nouzovém přistání u Haagské a Montrealské úmluvy platí až do 

doby přistání, kdy příslušné orgány převezmou odpovědnost za letadlo, osoby a majetek na 

letadlové palubě [1]. 
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4 VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽP 

Ať už jde o silniční, vodní, železniční dopravu, tak i letecká doprava ovlivňuje 

negativně životní prostředí, v kterém žijeme [1]. 

4.1 Činitelé, kteří negativně souvisejí s leteckou dopravou: 

Hluk letadel: 

- Hluk v blízkosti letiště 

- Letadlové motory 

- Nadzvukové vibrace 

- Hluk na trati 

Znečištění v blízkosti letišť: 

- Imise z motorů 

- Imise z prostředků používaných na letišti 

- Imise z dopravy 

- Imise z dalších zdrojů na letišti 

- Strach z letecké dopravy 

Činitelé s celosvětovým dopadem: 

- Jde o přenos znečištění na obrovské vzdálenosti 

- Skleníkový plyn 

- Porušování ozónové vrstvy 

Výstavba letišť: 

- Záběr půdy 

- Eroze 

- Narušování podzemních vod 

- Dopady na flóru a faunu 

- Znečištění způsobené velkými hangáry 

Znečištění vod a půdy: 

- Špatné čistění odpadních vod 
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- Ropné úniky 

- Odmrazování 

Odpadové hospodářství: 

- Skladování a likvidace nebezpečných látek, které jsou využívány při údržbách a 

opravách letecké technologie 

- Odpad z letišť 

Nehody letadel: 

- Nehody nebo mimořádné události 

- Nouzové postupy 

- Další poškození životního prostředí spojené s katastrofou způsobenou leteckou 

dopravou 

- Strach z letadel[1]. 

 

4.1.1 Hluk 

 Hluk je velmi specifická forma znečištění, jde spíše o formu sociologickou nežli 

ekonomickou. I když technologické postupy jsou stále na vyšší a vyšší úrovni, jde tedy o 

vyspělou leteckou technologii, postupně dochází ke zlepšování základních podmínek, kdy 

například oblasti, které jsou postihnuté vysokou frekvencí hluku je přibližně 5 menší než 

před 60-lety. V dalším období očekáváme další pozitivní vývoj moderních letadel, kdy by 

měli postupně stahovat stará hlučná letadla a tím omezit celkový počet pohybu letadel. 

Nejdůležitější však je, že pokud vyloučíme nejhlučnější, hluboko necertifikované letadla 

můžeme zapříčinit odstraňování hlukových špiček, které jsou hlavní příčinou stížností 

obyvatel okolních měst [1]. 
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Obrázek 7 – Hluk z letecké dopravy 

[40]  

Jednotky hluku 

Podle platné normy ,,Názvosloví akustiky‘‘ definujeme zvuk jako ,,mechanické 

kmitání charakterizované parametry pohybu částice pružného prostředí a u vlněného 

pohybu parametry zvukového pole‘‘ a ,,všechny změny tlaku ´, ať už jde o změny ve vodě, 

ve vzduchu, či v jiném prostředí, je rozeznatelný lidským sluchem‘‘ je definováno 

v zahraniční literatuře. Hluk má několik definic a jako další definicí můžeme použít : ,, 

soubor nežádoucích, rušivých nebo nepříjemných zvuků‘‘. Základní akustickou jednotkou 

v rámci fyzikální vědy je tzv. decibel, který vyjadřuje hladinu akustického tlaku Lp: 

 

Lp = 20 log p/po (db)[1]. 

Kde je: 

 Lp – hladina akustického tlaku 

 P – efektivní hodnota akustického tlaku, která se vyjadřuje v pascalech (Pa) 

 Po – prahová hodnota akustického tlaku 2.10
-5

 Pa (Pascal) 
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 Kdy prahová hodnota (Po) je definována jako :,, jde o práh slyšitelnosti, kdy jde o 

změnu tlaku, kterou už dokáže lidské ucho zaregistrovat [1]. 

 Člověk je schopen slyšet zvuk v rozmezí spektra 20-20 000 Hz. Největším 

problémem je, že lidské ucho není tak citlivé, jako by mělo být, kvůli rozsahu frekvence. 

Proto dva stejné zvuky o stejné intenzitě, ale s různými frekvencemi, jsme schopní vnímat 

jako různě silné zvuky. Nejcitlivější zvuky, které vnímáme, jsou přibližně v prostřední 

části uvedeného spektra [1]. 

Webr-Fechnerův fyziologický zákon :  

„Když fyzikální intenzita tónu i dané frekvence roste řadou geometrickou, jeho subjektivní účinek h na lidské 

ucho (hladina hlasitosti tónu) se zvětšuje přibližně jen řadou aritmetickou. Přibližně správné matematické 

vyjádření závislosti intenzity tónu od hladiny jeho hlasitosti má tvar“:  

i=k*a
h                              

                           

 [1][str.331] 

 Proto nelze použít vyjádření působení hluku na člověka používané fyzikální 

jednotky, ale musí být vytvořené jednotky na základě subjektivně vnímaného zvuku a 

hluku ze statisticky zpracovaných výsledků z přímého měření. 

Jednou z takových jednotek je Percieved Noise Decibel = PNdB. Na stanovení 

hladiny a subjektivně vnímaného zvuku PNL. Jednotka PNdB definujeme jako hladinu 

akustického tlaku frekvenčního pásma 910 – 1090 Hz, který zní stejně vysoko jako zvuk, 

který je srovnáván. Noy (N) je jednotka rušnosti, od které je odvozená jednotka PNdB. 

Základem jednotky Noy je akustický tlak 40dB a to při kmitočtu 800Hz. Pro jednotlivé 

frekvenční pásma jsou sestavení křivky stejné rušnosti v jednotkách Noy. Hladina 

vnímaného hluku ze strany subjektivní, je odvozená od hladin rušnosti. Nerovnoměrný 

přeběh hlukového spektra je možné vyrovnat zavedením tónové korekce činitelem C, kdy 

výsledná tónová korigovaná hladina vnímaného zvuku je vyjádřená vztahem: 

PNLT = PNL + C 

Kdy hodnoty PNL v jednotkách PNdB a nebo i v jednotkách PNLT v jednotkách 

TPNdB udávají okamžitou hladinu vnímaného hluku. Celková hluková efekt, který je 

vyvolaný přeletem letadla nad městem pozorování vyjadřujeme efektivní hladinou vnímání 
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– Efective Percieved Noise Level (EPNL) v jednotkách EPNdB. Jednotka EPNdB je 

jednotkou ICAO, která jim byla doporučená [1]. 

Obrázek 8 – Křivky rušnosti 

[41] 

EPNL = PNLTM + D [EPNdB] 

Kdy PNLTM je maximální hladina hluku, který jsme schopni vnímat, je tónově 

korigovaná, zatímco D je činitel vyjadřující trvání hluku mezi hodnotami PNLM – 10, tj., 

že v oblasti, kde jsou hladiny hluku vyšší než maximum snížení o 10 PNdB [1]. 

PNLTMdt
PNLT

anti
T

D

t

t

















 

2

1
10

log
1

log10  

[1]                                                                             

Kdy T je časová konstanta 10 s a t1 a t2 jsou doby mezi překročením a opětovným 

dosáhnutím hladiny PNLTM – 10 [PNdB][1]. 
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Obrázek 9 – Výpočet hlukové zátěže 

[6] 

Výpočet je postaven na kartézských souřadnicích. Celková přesnost vlastního 

výpočtu, které mohou být zaokrouhleny nebo aproximovány, je +/- -0,5dB [6]. 

Získané výsledky dovolují vykreslit izofóny jednotlivě.  
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4.1.1.1 Hluková ochranná pásma 

Důležitým faktorem, který upravuje vzájemný vztah letiště, a obyvatel v okolí letiště 

jsou stanovená hluková ochranná pásma. Hlukové ochranná pásma je nutné chápat jako 

způsob ochrany obyvatelstva v okolí letišť, mají ale i zabezpečit další rozvoj letišť ve 

vztahu k zájmům a právům uživatelů okolních pozemků. Hlukové ochranné pásma se dělí 

na ochranná pásma: 

- Letišť, 

- Leteckých zařízení 

Ochranná pásma letišť dále dělíme: 

- Ochranná pásma se zákazem staveb, 

- Ochranná pásma s výškovým omezením staveb, 

- Ochranná pásma k ochraně před nebezpečnými a klamavými světly, 

- Ochranná pásma se zákazem laserových zařízení, 

- Ochranná pásma s omezením staveb vzdušných vedení vysokého napětí, 

- Ochranná pásma hluková, 

- Ochranná pásma ornitologická, 

Ochranná pásma leteckých zařízení dělíme na: 

- Ochranná pásma radionavigačních zařízení, 

- Ohranná pásma podzemních leteckých staveb, 

- Ochranná pásma světelných zařízení [2]. 

V ochranných pásmech leteckých zařízení a staveb lze provádět jen za souhlasu Úřadu 

provádět činnosti. Úřad, pokud souhlasí, udělí jen za určitých podmínek a to že zařízení 

nebo činnosti nebude bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost a nepůjde-li 

o předmět, který by mohl vyžadovat ochranu před hlukem. 

Úřad a Ministerstvo dopravy musí vydat souhlas, který je nutný pro vystavění nebo 

umístěná staveb a zařízení, které by byly mimo ohranná pásma, a to jestliže jde o: 

- Stavby a letecká zařízení, která jsou vyšší a překračují výšku 75 m nad terénem, 
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- Stavby nebo letecká zařízení, které jsou vysoké do 30 m a vyskytují se na 

přirozených nebo umělých vyvýšeninách, které vyčnívají výše než 75 m nad okolní 

krajinu, 

- Letecká zařízení, která by mohla ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit 

funkci leteckých palubních přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení, jde 

především o zařízení průmyslových závodů, vedení vysokého napětí a velmi 

vysokého napětí, energetická zařízení, také větrné elektrárny a vysílací stanice [2]. 

4.1.1.2 Snižování hluku 

Obyvatelé bydlící v okolí letišť nezajímá,  jestli  letadlo splní nebo nesplní 

mezinárodní hlukové normy. Pro ně je důležité, aby hluk letadel pro ně nebyl obtěžující. 

Tedy, pokud i stále budeme snižovat hlučnosti letadel, vždy bude existovat nějaké letadlo, 

které bude vždy hlučnější než ostatní. Tento typ potom bude vždy zdrojem stížností a 

nespokojeností. Proto je tedy obtížené stanovit závislost účinku hluku a reakce 

obyvatelstva na tento účinek. Ke snižování hluku proto musíme přistupovat komplexně a 

hlavně spolupracovat s obyvateli.  

Snižování hluku v okolí letišť a zároveň snižovat dopady účinku hluku na obyvatelstvo 

jimi vystavenými je možné těmito způsoby: 

- Snižováním hlučnosti přímo u zdroje (zavedením modernách letadel, výměna 

motorů u letadel, která jsou už v provozu, odhlučnění motorů) 

- Provozní postupy (optimalizace profilu vzletu i přiblížení, stanovit hlukové tratě, 

zákaz letů v noci) 

- Stavební úpravy (protihlukové valy, zahradní úvaly, odhlučnění bytů) 

Opatření, která by mohla téměř okamžitě zlepšit hlukovou situaci v nejbližším okolí 

letišť, znamená přehodnotit letové postupy pro jednotlivé typy letadel a stavební úpravy 

okolí provozních ploch samotného letiště s příslušným vegetačním krytem. Na obrázku č. 8 

je možnost řešení kombinace různých celoročních dřevin. Navrhnutý sklon je svahu 

ulehčuje pěstování dřevin a zároveň velmi pozitivně přispívá ke snížení hluku za bariérou.  

Celkový útlum měřený za valem, který je široký 100m je 25 až 30dB. Při výběru 

takového vhodného vegetačního krytu je důležité zahrnutou do úvahy: 
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- Klimatické podmínky ne jen na letišti, ale i v jeho okolí 

- Hlukově-útlumové vlastnosti zeleně, 

- Takové porosty, které nezvýší počet ptactva v okolí letiště, 

- Údržba zeleně [1]. 

 

Obrázek 10 – Řez protihlukového valu 

[42] 

4.1.1.3 Hluk na odbavovací ploše 

Na rozdíl v areálu letiště, kde je hluk největší, tak na odbavovací ploše je hluk 

zejména vysoký. Hluk generovaný před letadlovými motory se sčítá s hlukem od 

pozemních prostředků.  Cestující a návštěvníci letišť se hluku z odbavovací plochy 

vystavují poměrně jen krátký čas. Cestující a návštěvníci jsou od hluku alespoň částečně 

separování a navíc ho často přijímají v kladném citovém rozpoložení s tím, že 

neoddělitelně patří k letecké dopravě. 

 Oproti tomu pracovníci technického odbavení jsou vystavěni maximálnímu hluku, 

kde je zátěž obrovská po celou pracovní dobu. Hladina hluku na odbavovací ploše často 

přesahuje až 75 dB. Vysokofrekvenční hluk má největší podíl, který je generovaný přední 

částí motorů, hovoříme zejména o kompresoru. Kompresor nelze utlumit běžnými 

ochrannými prostředky.  V prostorách, které jsou vymezené zejména pro odpočinek, 

přesahuje hladina hluku povolené hygienické normy.  
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Snížení hluku na odbavovací ploše je možné zajistit těmito způsoby: 

- Použití účinných ochranných prostředků 

- Zavést systém nose-in místo otočných stání 

- Použití prostředků technické obsluhy s pohonem na elektriku 

- Nahradit některé prostředky technické obsluhy tak aby byli stabilní, jde o 

zabudované zařízení energie, palivové hydrantové systémy, klimatizace, apod.. 

Nejvyšší hodnoty hluku jsou dosahované během motorových zkoušek, které zatěžují i 

okolí letišť. Nejvíce problematické jsou zejména zkoušky motorů, které se provádí během 

noci. Co se týče místa nejvyššího hluku, nalezneme jej za letadlem v kuželu s vrcholem asi 

60°. Hluk, který vychází ze vstupních částí motorů je asi o 20 dB nižší. Samotné snížení 

hluku v okolí letiště může být dosáhnuto instalací nových technologií, anebo také 

stavebními úpravami, které by sloužili k provádění zkoušek motorů.  

Nejjednodušším a nejlevnějším řešením je aplikace zemních betonových válů anebo 

ocelových odrazných stěn okolo stání. Co se týče finančně náročných instalací jde zejména 

o tlumiče, které se nasouvají na výtokovou část motoru, anebo speciální hangáry. 

Vysokofrekvenční zvuk, který je generovaný zejména kompresorem se dá utlumit 

přirozenou cestou, a to atmosférickou absorpcí. Pokud je zabezpečená dostatečná 

vzdálenosti stání pro motorové zkoušky od obydlených míst, nejsou tlumiče vstupů do 

motorů nutné. Nízkofrekvenční hluk, který se nachází na výtokové straně, musí byt tlumen 

tlumiči [1]. 

4.1.1.4 Monitorování a modelování hluku 

Abychom byli schopni kontrolovat, zda dodržujeme stanovené limity, hlukových 

tratí, a nedostat tak penále za překročení hlukových limit a účinně spolupracovat 

s veřejností je nutné, aby letiště mělo vybudovaný hlukový monitorovací systém.  Systém 

by měl umožnit sestavení trajektorie letu a ke každé poloze přiřadit změřenou aktuální 

hodnotu hluku letadla.  Provádí se to zpracováním signálů z hlukoměrů a výstupů ze 

sekundárního rádiolokátora [1]. 

První monitorovací zařízení splňující požadavky byly nainstalovány ke konci 90-

tých let [1]. 
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Obrázek 11 – Rozmístění stacionárních měřících stanic a OHP letiště Václava Havla 

[43] 

Obrázek 12 – Monitorovací řízení letadel 

[44] 
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4.2 Čistota ovzduší 

Letecká doprava je schopná zužitkovat maximálně 5% z celosvětové produkce 

ropy. Z hlediska spotřeby energie je možné tvrdit, že během jednoho roku dochází ke 

zlepšení efektivnosti využití energie o 3-4%.  Z celosvětové produkce Nox a CO2 se 

proudové letadla podílejí kolem 2-3%. Proudový motor, který byl postavený po roku 1982, 

produkuje přitom o 85% méně nespálených uhlovodíků, oproti motorům postavené 

v sedmdesátých letech. Zplodiny CO byli v roce 1982 snížené o 70%. K celosvětovému 

oteplení v důsledků emisí CO2 přispívá letecká doprava k těmto emisím přibližně 1% [1]. 

Mezi opatření, která patří zejména na snižování množství zplodin na letištích, patří 

optimalizace pohybů letadel na odbavovací ploše a rolovacích drah, provozní tahaní letadel 

na místo vzletu a rolování s minimálním počtem pohonných jednotek [1]. 

Snížení emisí v provozních podmínkách je možné dosáhnout stejnými postupy, 

které se aplikují i na snižování hluku a spotřeby paliva. Během letu a stoupání je možné 

dosáhnout snížení emisí volbou režimu optimalizace. Klesání při vyšší rychlosti 

s vysunutými klapkami na menší úhel zmenšuje aerodynamický odpor, proto vyžaduje 

menší výkon motorů a snižuje tak hluk i výfukové zplodiny [1]. 

Ke znečištění ovzduší v okolí letišť nepřispívají letadla, ale zdroje vykuřování na 

letišti a zejména silniční doprava na letiště a z letiště. Už na počátku zpracování samotného 

projektu letiště je důležité věnovat pozornost návrhu systému silniční dopravy s cílem 

dosáhnout maximální plynulostí silniční dopravy. Zároveň je důležité a potřebné 

vybudovat kvalitní, rychlé nepojení letiště na síť železniční dopravy [1]. 
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Obrázek 13 – Pohled na letiště Leoše Janáčka – Mošnov 

[7] 

Už při objemu cestujících nad 1mil./za rok může takové spojení představovat 

významný klad při upevnění pozice letiště na trhu, zejména po stránce charakterové 

dopravy tím, že cestující mohou využívat k dopravě na letiště železniční dopravu bez 

větších problémů při přestupování. Železniční doprava bude zároveň sloužit i dalším 

uživatelům letiště, zejména zaměstnancům. Podpoření podílů veřejné a to zejména 

železniční dopravy přispívá velkou váhou i ke zlepšení kvality ovzduší v okolí letišť.  Na 

posouzení a modelování znečištění ovzduší v okolí letišť je možné využít  FAA Emissions 

and Dispersion Model. Analýza míry znečištění ovzduší v budoucnosti v okolí letišť a na 

letištích může být, jak z důvodů přípojné dopravy, tak i z důvodů technické obsluhy 

vykonána také nepřímo vyhodnocením množstvím spálených pohonných látek [1]. 

 Nejhorší situaci ve znečištění ovzduší můžeme předpokládat přímo na odbavovací 

ploše v provozních špičkách v letním období. V budoucnu je nevyhnutelné, aby byla 

zabezpečena elektrická mechanizační technologie na odbavovací ploše. Zároveň je důležité 

snížit využívání pomocných energetických jednotek letadel (APU) a to pomocí zavedení 
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centrální dodávky elektrické energie, klimatizace a dalších médií přímo k letadlu vedenými 

umístěnými například na nástupních mostech [1]. 

Ze zkušeností z většiny vyspělých evropských států je možné konstatovat, že 

kvalita ovzduší na letištích je většinou vždy vyšší než v městech a proto se upouští od 

instalace monitorovacích stanic čistoty ovzduší v okolí letišť [1]. 

Drtivá většina škodlivin vyprodukovaných letadly spadá na výfukové plyny, které 

vznikají při hoření paliva v motorech letadel. Jedná se zejména o letecký petrolej. 

Spalováním paliva vzniká a dostává se přímo do vyšších vrstev atmosféry zhruba 774 

miliónů tun atmosféře plynů, které jsou škodlivé [21]. 

Mezi produkty, které vznikají při hoření 1 litru leteckého paliva, řadíme zejména 

vodní páry 3154g, oxid uhličitý (CO2) 1239g, oxid uhelnatý (CO) 0,7-2,5g, oxidu dusíku 

(NOx) 6-16,4g, těkavé organické látky (VOC) 0,05-0,7g, oxidu síry (SOX) 1G a saze (PM) 

0,007-0,03g [21]. 

4.2.1 Vliv exhalací  

Emise leteckých motorů při letecké dopravě se v celosvětovém měřítku podílí jen na 

zlomku produkce uvedených látek, které jsou životnímu prostředí škodlivé. I přesto je 

znečištění leteckou dopravou jednou z nejvíce ostře sledované záležitosti, protože probíhá 

neustálým vývojem a také zvyšováním hustoty provozu. Škodlivé látky, které jsou 

negativní na lidský organismus, jsou spíše charakterizovány jako škodlivé pro vytvoření 

představy o jejich účincích [21]. 

4.3 Dopad letiště na vodní zdroje 

Vybudování letišť a zejména konstrukce vzletové a přistávací plochy může 

hrozivým způsobem narušit režim podzemních vod nejenom v prostoru letiště, ale i v jeho 

širokém okolí. Ze zpevněných ploch dochází k rychlému odtoku dešťové vody, což může 

způsobit přívaly ve vodotocích, kde je dešťová kanalizace zaústěná. Ve většině případů 

jsou vybudované retenční nádrže, které slouží k zachycení přívalových vod [1]. 

Technologické odpadové vody před zaústěním do splaškové stoky musí být řádně 

očištěn, což znamená z provozu umývání dopravní techniky a letadel, z akumulátorové 
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stanice, z kotelny, z dílny odmašťování, oplachování, z kuchyně a jídelny musí splňovat 

požadavky správce městské kanalizace, kde se dbá především na obsah těžkých kovů, 

chlorované uhlovodíky a sedimentační látky [1]. 

Splašková voda z letišť se čistí v tzv. čisticích stanicích. Pohybové plochy letiště jsou 

odvodněné pomocí speciálních režimů čištění, kde se bere ohled i na ropné produkty nebo 

odmrazovací látky v zimním období. Dešťové vody ze zpevněných ploch, zejména 

z odbavovací plochy, mohou být očišťované ve zvláštní čističce na letišti, s odlučováním 

ropných produktů, nebo je sběrač napojený na čistící stanici blízkého města, případně musí 

být pro případy ropné havárie zpracované zvláštní postupy, kdy existují opatření při ropné 

havárii, kdy by směrnice měla obsahovat tyto náležitosti: 

- Způsob uzavření, popřípadě utěsnění kanalizace, 

- způsob odstranění paliva mimo svou nádobu, 

- způsob ohlášení případné havárie, 

- zákaz běžné a plánované údržby na plochách, které nejsou vybaveny odlučovacími 

ropnými produkty, 

- zákaz umývání letadel na ploše, která slouží k odbavování. 

Ze strany ochrany vod musí být zvlášť zabezpečené prostory, zejména sklad 

pohonných hmot, hangáry a 

údržbářské dílny, které by měli být vybavené odlučovači ropných produktů a měli by se 

alespoň po dobu jednoho měsíce jednou kontrolovat [1]. 

Stejně tak je důležité věnovat pozornost možnému znečištění při nácvicích 

hasičských sborů. V budoucnu by měl každý výcvik hasičských zásahů mít povolení, kde 

by bylo stanovené místo, kde by docházelo ke speciálnímu polygonu sloužící pro nácvik 

požárního zásahu [1]. 

4.4 Vibrace 

Vibrace neboli chvění vzniká podobně jako zvuk. Jde o pohyb pružného tělesa 

nebo prostředí, kde jednotlivé body mechanicky kmitají s různými amplitudami, zpravidla 

i rozdílnými fázemi. Na rozdíl od hluku je hygienicky závažné jen taková vibrace, která se 



Markéta Štecová: Letecká doprava 

 

43 

 

přímo přenáší na organismus, a která je převážně vždy člověkem pociťováno nepříjemně 

[22]. 

4.5 Zábor půdy  

Letecká doprava využívá méně než 8% půdy, kterou potřebuje železniční doprava 

ke svému provozu a méně než 1% výměry, než potřebuje doprava silniční. Pokud 

porovnáme počet přepravených cestujících, letecká doprava využívá půdu 5x efektivněji 

než železniční doprava a 6x efektivněji než silniční doprava [1]. 

Plánování rozvoje letišť musí brát na vědomí nejenom samotný prostor letiště, ale i 

jeho široké okolí. Plánováni rozvoje letišť se musí stát součástí plánování celého blízkého 

regionu, a to v rámci všech možných dopadů, které mohou vzniknout při realizaci letiště na 

vzhled krajiny.  Jelikož letiště jsou velká v rámci budov pro úschovy letadel je téměř 

nemožné, aby se to nijak nedotklo vzhledu krajiny. Celková úprava okolí letiště závisí na 

výsadbě stromů, která musí zároveň minimalizovat negativní vlivy tzv. ,, pohledového 

znečištění‘‘. Typy výstavby stromů musí vyhovovat navrhnutým opatřením s cílem 

minimalizovat negativní dopady na faunu. V této souvislosti je nevyhnutelné věnovat 

pozornost odpadům, které vznikají při tvorbě letišť [1]. 

Součástí plánování letišť je začlenit letiště do celkové koncepce svého okolí a 

regionu. Společně se zlepšováním životního prostředí na letišti letiště stále víc využívají 

svoje prostory pro rekreační zóny nejenom pro návštěvníky letiště, ale i pro jeho 

zaměstnance a pro obyvatele blízkých měst. Na letištích vznikají sportovní hřiště, golfová 

hřiště, prostory pro vodní sporty a podobně. Tyto aktivity, spolu s ostatními službami 

letiště jsou velmi významnými zdroji příjmu letištěn[1]. 

Jednotky BPEJ vyjadřují kvalitu půdy a tvoří tak charakteristické rysy plošné 

jednotky, která je označená pětimístným kódem. Vypracoval nevýzkumný ústav půdní 

úrodnosti v Bratislavě. Jednotka vyjadřuje vztah ke klimatickému regionu, půdnímu typu, 

zrnitosti, svahovitosti, obsahu skeletu, hloubky půdy a expozice [1]. 
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4.6 Hospodaření s odpady 

Letiště s objemem okolo 5 miliónů cestujících ročně dokáže vyprodukovat tolik 

odpadu jako malé město za rok. Množství odpadu na letištích ve státech bývalého 

východního bloku bude růst podstatně rychlejším tempem než na letištích v západních 

krajinách zejména v důsledku růstu turistického ruchu a nákladní letecké dopravy. Aby se 

mohli minimalizovat negativní dopady na životní prostředí v souvislosti s ukládáním 

odpadu, je zapotřebí hledat takové způsoby snižování množství odpadu, a to především 

recyklováním, opětovným použitím a zaváděním bezodpadových technologií. Koncepce 

separace a recyklace je ve vyspělých státech podporována formou legislativními 

opatřeními. Legislativní opatření zahrnují daňové úlevy a přímé státní subvence jako je 

podpora bezodpadových technologií a její zavádění. Uvedený proces bude dále urychlený 

tím, že ve všech státech bude postupně docházet ke zvyšování cen za ukládání odpadu [1]. 

Letištní odpad obsahuje vysoký podíl látek a surovin, které by se vyplatilo třídit a 

recyklovat. Proto je třídění odpadu důležité a na jednu stranu bychom to měli považovat 

jako potřebné nejen za opatření na ochranu životního prostředí, ale je i finančně přínosné 

[1]. 

Jeden z velkých problémů ve státech bývalého východního bloku a ve státech 

třetího světa je nízké společenské vědomí. Ekonomické problémy pociťujeme jako 

důležitější než problém hospodárnosti s odpady. Proto je velmi důležité věnovat zvýšenou 

pozornost vzdělávání pracovníků letiště a řízení odpadového hospodářství, a to zejména 

v hlavních klíčových pracovištích, které se podstatnou mírou podílejí na vzniku odpadu 

[1]. 

Základem projektu řízení hospodaření s odpady je struktura, kde zajistíme veškeré 

odpady a podle struktury s nimi nakládáme. Podkladem mohou být údaje o podniku 

zabezpečující odvoz odpadu, které by mohly být doplněné i rozborem třídění odpadu na 

jednotlivé frakce [1]. 

Podle velikosti letiště a jeho jednotlivých pracovišť může být třídění odpadu 

organizované jako centralizované a decentralizované, případně kombinace oběma způsoby 

třídění. Centralizovaný sběr a třídění odpadu vyžaduje velmi vysoké investice a personální 
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náklady, avšak zabezpečuje lepší čistotu a separaci jednotlivých frakcí, proto by měli být i 

lepší podmínky pro jednání s případnými odběrateli tříděných odpadů [1]. 

V případě decentralizovaného sběru na každém místě mohou být separované určité 

druhy odpadu, pro příklad uvedeme papír a kartón. Minimálně by na letišti měli být 

separované organické materiály, které by byli biologicky odbouratelné, které by mohly být 

kompostovány, a tím může být snížené množství celkového množství odpadu. Problémem 

je, že organický odpad z letadel musíme považovat za materiál infekčního rázu. Na 

některých letištích je proto před dalším zpracováním uveden do stavu sterilizace [1]. 

Po zaběhnutí systému řízení odpadového hospodářství ho může správa letiště 

nabídnout i jiným firmám na letišti, a to proto, že pro jednotlivé subjekty, například 

malých koncesionářů, jsou tříděné a recyklovatelné odpady neefektivní. Celkové náklady 

na takový sběr v porovnání s klasickým, při kterém je většina odpadu spalována, je asi o 

25% nižší. Celkově je separovaných až 10 druhů materiálů, avšak většina firem využívá tři 

až čtyři druhy kategorií separovaných materiálů. V budoucnosti budu kontejnery vybavené 

elektronickými čipy, které nejen že budou mít automatickou fakturaci, ale i v případě 

znečištění separovaného materiálů jiným odpadem, to znamená papír kovem, umělou 

hmotou apod., zároveň dokáže vystopovat viníka [1]. 

4.7 Zemědělský půdní fond 

Označení pojmu zemědělský půdní fond, dále jen ZPF, je pojmem právním, 

vytvořeným zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. ZPF je 

hlavním přírodním bohatstvím naší země, je nenahraditelným výrobním prostředkem, díky 

kterému jsme schopni aplikovat zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek 

životního prostředí. Ochrana ZPF, jeho zvelebování a racionální využívání je činnosti, 

která také zajišťuje ochranu a zlepšování životního prostředí [8]. 

Zemědělský půdní fond představuje specifický omezující prvek pro rozvoj letiště. 

Zahrnuje tyto kategorie: 

- orná půda, nejlepší bonitovaná půda – jde o ekologické jednotky (BPEJ) 

- vinice, 

- intenzivní ovocné sady, 
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- meliorace. 

Někdy bývá ZPF ztotožňován se zemědělskou půdou, avšak musíme se vyvarovat 

s jejich totožností a být obezřetní a pojmy zaměňovat. Zemědělská půda představuje 

pozemky určené k zemědělskému obhospodařování, které jsou náležitě ohraničeny od 

jiných částí půdního fondu či jiných zemědělských pozemků, jsou vedeny pod specifickým 

parcelním číslem a jsou součástí ZPF. Zemědělský půdní fond je tedy pojmem mnohem 

širším, zahrnuje jak zemědělskou půdu, která je tvořena ornou půdou, chmelnicemi, 

vinicemi, zahradami a ovocnými sady, loukami a pastvinami, tak také půdu dočasně 

neobdělávanou, ale i rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a půdu nezemědělskou, 

která je důležitá k zajišťování zemědělské výroby. Celková výměra půdního fondu je 7 886 

tisíc ha v České republice. ZPF tvoří přibližně polovinu (54%) z celkové rozlohy České 

republiky [8]. 

4.8 Ptačí nebezpečí 

Počet letadel, která se střetla s ptáky, se neustále zvyšují, zároveň zvyšuje i jejich 

rychlost a velký počet letů, které jsou vykonávány v malých výškách, všeobecné letectvo, 

nízké lety vojenského letectva. V takových výškách je větší pravděpodobnost střetnutí 

s ptáky. Důsledkem toho se ptáci, pro letadla, staly vážným nebezpečím. Tento problém 

leteckou dopravu doprovází už od samého vzniku. Zpočátku nízká rychlost letadel 

umožňovala se vyhnout ptákům a zamezit tak nebezpečnému střetu. Síla nárazu byla při 

takovéto rychlosti velmi nízká. Většinou takovému nárazu došlo k malému poškození 

větrných čidel a náběžných hran křídel, popřípadě trupu letadla. Pravděpodobnost hrozící 

srážky s ptákem byla nízká z důsledku nízkého počtu letadel. Avšak v roce 1912 zahynul 

v Kalifornii, Long Beach, po střetu letadla s ptákem zkušební pilot Carl Rogers [1]. 
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Obrázek 14 – Carl Rogers 

[32] 

 Při letu letadlem Wright Flyer narazil do čajky, poté došlo k zablokování řazení a 

pilot se zhroutil do moře [1]. 

Obrázek 15 – Letadlo WRIGHT FLEYR 

[33] 
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Většina ptáků si velmi rychle zvyklo na hluk a rychlost vrtulových letadel a naučili 

se včas opouštět nebezpečné prostory v okolí letišť, a tím způsobili menší počet srážek 

s letadly. Situace se změnila v 50-tých letech a to po zavedení turbovrtulových a 

proudových letadel. To znamenalo vyšší rychlost letu, lepší akceleraci letadel a zvětšení 

jejich rozměrů, ptáci se proto poté mohli jen těžce vyhnout létajícím letadlům a síla nárazu 

při vzájemném střetu se několika násobně zvýšila. Nezanedbatelným činitelem je také 

množství vzduchu, které je nasávané do proudového motoru a velké čelní rozměry vstupní 

části motoru. Proudový motor se ukázal méně odolný proti střetu s ptáky, tak i pístový 

motor. Současná letadla jsou navíc ještě tišší, a proto tak lépe unikají pozornosti ptáků [1]. 

Protože se ptáci vyskytují zejména ve výškách do 300 m nad zemí, většinou může 

docházet ke střetu s letadlem právě jen v okolí letiště při jeho vzletu a přistání [1]. 

Co se týče ekonomických ztrát leteckých společností, v důsledku poškození letadel 

po střetu ptákem, mohou představovat až několika miliónovou sumu. Není to jen cena za 

případnou opravu letadla, ale jde zejména o náklady v souvislosti se změnou technického 

leteckého pořádku, přesměrováni cestujících a nákladu na jiné linky, popřípadě náklady za 

ubytování a stravování cestujících. Letadlo, které je odstaveno, popřípadě jeho dočasné 

vyřazení z provozu, má dominový efekt na letový pořádek letecké společnosti a všechny 

jeho přípojné lety. Důsledkem může být podstatné zvýšení provozních nákladů a poškození 

dobrého jména letecké společnosti, avšak na druhé straně ani náklady letišť na zamezení 

střetu letadel s ptáky nejsou zanedbatelné. Na letišti New York – J.F. Kennedy ročně 

přesahují půl miliónů dolarů což je přibližně cena dvou motorů pro letadlo typu B747. 
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Obrázek 16 – Boeing 747-400 

[28] 

Rozsah problému výskytu ptáku je na každém letišti jiný, proto abychom mohli 

účinně zabránit střetu s ptáky v okolí letišť, je nevyhnutelné dokonale poznat zvyky a 

chování ptáků. Z tohoto důvodů je důležitá spolupráce správy letiště s příslušnými 

odborníky – ornitology. 

4.8.1 Výskyt ptáků 

V listopadu 1979 ICAO požádalo členské státy, aby hlásily všechny střety letadel 

s ptáky. Zřídil se tak mezinárodní systém sběru a vyhodnocování údajů o střetech letadel 

s ptáky – ICAO Bird Strike Information Systém (IBIS). Členským státům byl rozeslaný 

formulář na hlášení střetů letadel s ptáky, a aby byla zachována kontinuita údajů, je tento 

formulář používaný dodnes. Nejprve byl zpracován jako doplňkový dotazník pro letecké 

společnosti, v kterém uvádí náklady spojené v souvislosti se střetem s ptákem a podrobné 

informace o poškození motoru [1]. 
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Z rozboru dodnes nahlášených přibližně 35 000 střetů letadel s ptáky vyplývá: 

- počet důležitých poškození letadel, jde o 1924 poškození, kdy to představuje asi 

5% z celkového počtu střetu letadel s ptáky, 

- k 69 % střetu dojde za denního světla, 15% střetu se stane v noci a ke zbytku dojde 

během svítání a za soumraku, 

- 65 % poškození představuje výraznému poškození přední části proudových motorů 

letadel o hmotnosti 27 000kg, 

- k 29 % střetu dojde během přiblížení a k 25% v průběhu rozjezdu a vzletu, 

- k 51 % střetu dojde ve výškách do 30 m nad terénem během vzletu, 

- v 91 % střetu piloti nebyli na výskyt ptáků dostatečně upozornění [1]. 
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Obrázek 17 – Formulář na hlášení střetu letadla s ptáky 
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[45] 

 

Obrázek 18 – Formulář nehody LD 

[46] 
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Sběr údajů o střetech ptáku s letadly organizací ICAO je jen částí celkového sběru a 

vyhodnocovaní údajů, které jsou potřebné pro správnou funkčnost účinného systému řízení 

životního prostředí letiště se zaměřením na ptáky. Ve skutečnosti údaje ze systému IBIS 

mají pro konkrétní letiště jen malý význam, a proto musí být na každé letišti doplnění o 

pozorování o výskytu ptáků, hlášení z údržby, pozorování pilotů a řídících létání a 

ornitologů na letišti, případně v jeho okolí. Například hlášení pilota o ,,těsném sblížení‘‘ 

letadla s ptákem v blízkosti letiště je stejně důležité, jako hlášení o případném střetu letadla 

s ptákem. Znamená to, že ptáci se vyskytují v prostoru leteckého provozu, a tak správa 

letiště by se neměla zaměřit jen na skutečnost, či dochází ke střetu letadel s ptáky, ale zdali 

se ptáci v okolí letiště vyskytují. Až po zpracování a vyhodnocení všech údajů je možné 

identifikovat rozsah problému, a na základě toho navrhnout a zavést účinný program, který 

bude mít za cíl snížit počet ptáku v okolí letiště a zamezí tak střet letadla s ptáky. Postup 

hlášení musí být koordinovaný jednou osobou a musí s ním být seznámení všichni 

pracovníci daného letiště [1]. 

Důležité je pozorování a hlášení pohybu a výskytu ptáku piloty a řídící věží. Díky 

vizuálního pozorování jsou křídla ptáků viditelné i pomocí radaru [1]. 

Poškození letadla může způsobit každý druh i velikost ptáka, avšak rozsah 

poškození letadla závisí na hmotnosti, rychlosti střetu ptáka s letadlem a od pevnosti 

konstrukce letadla [1]. 
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Obrázek 19 – Střet letadla s ptákem 

[34] 

 Na našem území se vyskytují stálí, přelétaví a tažní ptáci, kdy stálí ptáci se stále 

zdržují celoročně jen na malém území. Zatím co přelétaví ptáci se vyskytují v určitém 

prostoru jen v době hnízdění, poté se přesouvají do jiných lokalit, anebo se potulují po 

rozsáhlém území. Tažní ptáci se během roku přesouvají na velké vzdálenosti, mají tak 

vyhraněný směr a cíl, ke kterému letí stálými letovými cestami. Hnízdiště mají ve velmi 

vzdálených končinách [1]. 

Stejně tak jako člověk i ptáci mají svůj přirozený denní rytmus. Začátek aktivity 

počínaje probuzením se nedá jednoznačně určit. Některé druhy ptáku se probouzí ještě za 

tmavé noci, zatím co jiní až při východu slunce. Začátek činnosti je ovlivněný 

meteorologickými podmínkami, a to když je zatáhnutá obloha se ptáci budí později [1]. 

Různý charakter výskytu má praktické důsledky v celkové početnosti jedinců 

každého druhu ptáků. Celkový počet ptáků se během roku mění, avšak většina druhu ptáků 

je u nás zastoupená nejvíc v době jarních a podzimních tahů. V tomto období jsou ptáci 

také nejvíce pohyblivý, i když jarní tah je časově kratší, podzimní tah je roztáhnutý na 
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delší období. Výška tahu je silně ovlivněna meteorologickými podmínkami, kdy zejména 

drobní ptáci nechtějí ztratit vizuální kontakt se zemí. Průměrná výška letu je 100-300 m 

nad zemí [1]. 

Žádný druh ptáků není rozšíření rovnoměrně a souvisle po celém území, což je 

zapříčiněno ekologickými podmínkami, že ptáci jsou rozmístěni v jakých si ostrůvcích. 

Zpravidla se v určitém prostředí – biotopu vyskytuje více druhů ptáků, kdy biotopy mohou 

být původní a přirozené anebo ovlivněné lidskou činností [1]. 

Rozvoj letišť je spojený s odstraňováním vegetace, stromů a křoví, což znamená velký 

zásah do flóry a fauny v okolí letiště. Také tím může být narušena přirozená rovnováha 

biotopů, vyhlazení původních rostlin a živočichů, je proto nutné a nevyhnutelné uvažovat 

nad ztvárněným  krajiny tak, aby nebyla zásadným způsobem narušena ekologická stabilita 

blízkého okolí letiště, avšak na straně druhé nesmí docházet o ohrožení bezpečnosti letecké 

dopravy například zvýšením výskytu ptactva, mlh, prachu apod [1]. 

4.8.2 Změna biotopu 

Snižování počtu ptáků v okolí letišť je možné změnou biotopu tak, aby se okolí 

stalo pro ptáky neatraktivní. Jde o systémově, investičně náročné opatření, avšak pokus se 

s opatřeními uvažuje už při výstavbě letišť, je tak zvýšení nákladů nevýznamné 

v porovnání s dosáhnutým efektem. Na celkovém řešení problému výskytu ptáků v okolí 

letišť by měl podíl systémových opatření, které jsou spojené se změnou biotopu 

představovat zhruba 70 % [1]. 

Předpoklady pro výskyt ptáků na letišti jsou především tyto důvody: 

- jde o jednoduché získání potravy, 

- možnost, aby si ptáci byli schopni vytvořit bezpečná hnízda, 

- mít hlavně pocit bezpečí a dobrý přehled, 

- mít možnost bezpečného odpočinku, 

- pokud jsou přímo nad letištěm tahové cesty [1]. 
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Obrázek 20 – Čajka 

[35] 

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat úpravám VPP a ostatním plochám 

s travnatým krytem, je tedy lepší, aby tráva byla udržovaná ve výšce 20cm a více. Jen málo 

druhů ptáků upřednostňuje dlouhou trávu, třeba bažanti nebo jeřábi, avšak většina druhů 

ptáků na nízké trávě odpočívá, popřípadě vyhledává hmyz jako potravu. Pokud je tráva 

však vyšší než 20cm mohou ptáci z důvodu špatné viditelnosti na potravu a proto se špatně 

pohybují. Aby travní porost nevyžadoval častou údržbu a ptáky nepřitahoval z důvodu 

potravy, existují speciální trávní směsi, které dorůstají do výšky okolo 20cm a navíc je v ní 

obsaženo zvlášť ostré a pichlavé typy trávy [1]. 

Ptáci si během svého pobytu na letišti zvyknou na rušivé zvuky a plochy přilehlé 

k letišti se pro ně stává místem pro bezpečný odpočinek. Jejich reakce jsou nepředvídatelné 

a jsou vážným nebezpečím pro leteckou dopravu. Stálí ptáci, to jsou ti, kteří se zdržují 

v okolí letiště celý rok, jsou s takovými zvuky a jevy už obeznámení s leteckým provozem 

a tak dokážou nebezpečným místům vyhnout. Větším problémem jsou ptáci, kteří na letiště 

přilétají z jiných lokalit, a tudíž neznají možnost výskytu nebezpečí [1]. 
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Pokud se letiště nachází na cestě, která je pro ptáky tahová, ptáci ho využijí jako místo 

pro odpočinek. Stává se tak prostorem shromažďování velkého počtu ptáků, potom je 

jediná možnost letiště v takové lokalitě nepostavit. Informace o pohybu ptáků v okolí 

letiště jsou zveřejňované v letecké informační příručce AIP [1]. 

 

 

Obrázek 21 – Prostory výskytu ptáků v blízkosti letiště Leoše Janáčka v Mošnově 

[9] 
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4.8.3 Plašení ptáků 

Je nepravděpodobné, že se změnami biotopu se podaří plně odstranit ptáky v okolí 

letišť, ve skutečnosti se totiž ptáci mohou kdykoliv na letišti ukázat a sednout si třeba na 

VPD. Proto musí být výskyt ptáků na letišti omezený formou plašení, a to hlavně v době 

leteckého provozu. Ptáci by měli být vyplašeni a rozptýleni co nejdřív, protože ptáci na 

zemi lákají další druhy ptáků a tím se zvětšují roje a tím i nebezpečí. Malé roje ptáků se 

dají lépe vyplašit, než pokud se ptáci shromáždí a vzniknou tak velké roje. Ptáci se dají 

jednoduše zaplašit předtím, než by se mohli na letišti usadit [1]. 

Úspěšnost jednotlivých technik plašení ptáků je různá, třeba některé techniky 

mohou být použité jen jednou za čas, nebo si na ně ptáci mohou přivyknout. Často je 

výhodné techniky vzájemně kombinovat, popřípadě vyměnit jejich intenzitu a způsob 

jejich použití. Při nepřetržitém plašení se počet ptáků na letišti může výrazně snížit, avšak 

způsob plašení se musí měnit, aby si ptáci na způsob plašení nezvykli a staly se tak 

neúčinnými. Jen tak je možné dosáhnout, že se ptáci na plašení nezvyknout a tím se 

způsoby plašení budou moci opakovat s kladnými výsledky. Při použití některých metod 

ptáci reagují okamžitě a odlétají, někdy odlétají až po nějaké době, je to z důvodu, že 

každý druh ptáků reaguje na způsoby plašení jinak [1]. 

Úspěšnost každé techniky je zřejmá okamžitě po její aplikaci. Techniky plašení ptáků 

se rozdělují na: 

- vizuální, 

- mechanické, 

- zvukové, 

- pomocí chemických prostředků, 

- pomocí tzv. sokolníků. 

Mezi zvukové techniky zejména řadíme tyto techniky: 

- bioakustické, 

- nepřirozené jevy, 

- prostředky pyrotechnické, 

- plynové bomby. 
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Bioakustická technika je velmi úspěšná metoda v plašení ptáků, která je založena na 

produkci záznamu křiku úzkosti, výstražného křiku, křiku dravých ptáků, nebo povelových 

zvuků, které vydává roj ptáků při jejich vzletu. Nejvěrnější jsou záznamy získané přímo 

v přírodních podmínkách při stejné akci, jako je reakce ptáků na nebezpečí. Podle 

jednotlivých druhů reakcí ptáků na varovné výkřiky jsou různé. Například špačci odlétají 

pryč okamžitě, čajky a vrány se většinou vznesou, mohou jednou či víckrát zakroužit, a 

potom několikrát létají k reproduktoru a zpět až se postupem času rozptýlí, anebo se 

rozptýlí až po ukončení křiku [1]. 

Výhodou je, že reakce ptáků na křik je vrozená a techniku je možné používat delší 

dobu než ostatní technologie, ptáci si na ni tak rychle nezvyknou. Nevýhodou je, že ptáci 

reagují jen na křik vlastního, nebo příbuzného druhu, proto varovný křik pro některé druhy 

ptáků, například holubů, není známý. Záznam jeho reprodukce musí být kvalitní, protože 

ptáci dokážou rozpoznat, že se nejedná o skutečný křik, proto zaplašení ptáků si vyžaduje i 

svůj čas. Nesmí být proto použity chvilku před vzletem nebo přistáním letadla, protože 

ptáci by mohli vletět do dráhy letadla. Pro plašení je možné využít stabilní nebo mobilní 

zařízení, avšak mobilní zařízení mají výhodu, že jsou levnější a účinnější než stabilní 

systémy, ptáci si tedy na ně jenom tak lehce nezvyknou. Bioakustické metody je výhodné 

kombinovat se střelbou ze signální pistole, ale až jak skončí křik z reproduktoru [1]. 

 

Obrázek 22 – Bioakustika 

[47] 
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Na některých letištích bylo úspěšné plašení ptáků, které bylo odzkoušené 

přirozenými zvuky různých frekvencí. Pro tuto techniku byly využívány reproduktory, 

které jsou stabilní a instalované v předpolí a poblíž VPD. V roce 1982 bylo takové zařízení 

aplikované na letišti Charlesa de Gaulla [1]. 

Po použití pyrotechnických prostředků se ptáci zdvihnout a odletí rychleji než po 

použití bioakustické techniky, jde třeba o použití speciální šrapnely do signální pistole. 

Prvním efektem takové zbraně je rána při výstřelu, během letu šrapnel zajiskří anebo začne 

dýmit a na konci dráhy exploduje dvakrát. Nevýhodou takové zbraně, že se ptáky podaří 

zahnat, ale jen na krátkou vzdálenost, přibližně asi 80m a za chvíli se mohou vrátit zpět. 

Lepší je postupovat najednou se zbraněmi ze dvou směrů a ptáky postupně vytlačit 

z prostoru [1]. 

Plynové děla jsou tzv. automatické hlukové zaplašovače , které jsou upravené 

vyvíječem acetylénu s automatickým zapalovačem, avšak nevýhodou takové metody 

plašení je, že výbuchy se periodicky opakují. Ptáci velmi rychle rozpoznají, že plynové 

dělo není pro ně samotné nebezpečné a začnou ho ignorovat, pokud taková technika není 

aspoň občas doplněná například ostrou střelbou. Proto se plynové děla používají stále 

méně [1]. 

 

Obrázek 23 – Plynové plašiče 

[48] 

Mezi vizuální techniky plašení ptáků řadíme zahánění, strašáky, stužky nebo 

zástavky anebo světla. Nejúčinnější je, když pták je plašený člověkem, který se obrátí 

čelem k ptákům a mává rukama přibližně 24x po dobu jedné minuty. Měl by stát nad 
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úrovní horizontu ptáků, pokud zaujímá takovou polohu, pak ho ptáci považují za velkého 

útočivého dravce. Vizuální techniky plašení je možné používat hlavně v místech, kde je 

hluk citlivější, anebo v případě, že by použití pyrotechnických prostředků mohlo znamenat 

nebezpečí vzniku požáru [1]. 

 

Obrázek 24 – Plašení ptáků máváním rukama, nejúčinnější technika, vlastní zpracování 

 

Co se týče rozmísťování strašáků, nebo jiných mechanických prostředků na plašení 

ptáků, ve většině případů nejsou účinné [1]. 

Na plašení se používají zejména světla, která mají schopnost problikávat, například 

na střeše auta, v kombinaci s dalšími metodami, například účinnou střelbou. U ptáků se 

postupně vytvoří podmíněný reflex blikajícího světla na autě a střelby, která je jimi 

doprovázená. Možným dalším způsobem plašení je nájezd autem do roje ptáků za použití 

houkačky [1]. 

Použití mechanických technik bylo už popsané výše, jde tedy zejména o sítě, nebo 

tenké drátky, které brání v přístupu k potravě. Dále je to použití umělohmotných anebo 

kovových budov, na kterých je těžší si vybudovat hnízdiště. U vzácných druhů je možné 

ptáky odchytit a přemístit je do nové lokality, kde by mohly hnízdit a být v bezpečí. 
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Odchyt ptáků je vysoko odborná a časově náročná práce, proto se jen zřídka vykonává 

pracovníky daného letiště [1]. 

Sokoli, jsou pro plašení ptáků nejlepší, jelikož to jsou jejich přirozenými nepřáteli, 

dravci. V současnosti se využívají jen zřídka. U nás v České republice se s tím můžete 

setkat na letišti Václava Havla Praha – Ruzyně. Důvodem je náročnost starosti a hlavně 

provozní náklady. Takový cvičený dravec potřebuje velký prostor pro umístění a výcvik, 

voliéry, střelné zbraně, loveckého psa apod.  V některých státech byly sokoli zakázání, 

protože tito dravci jsou chránění jako ohrožené druhy. Vzniká taky otázka, zda je problém 

v právní zodpovědnosti správce letiště za poškození letadla v případě, že dojde ke střetu 

letadla s cvičeným dravcem. Cvičený dravec se nedá použít za nepříznivého počasí a není 

účinný na všechny druhy ptáků, z toho vyplývá, že v dnešní době se dravci používají na 

plašení a lov ptáků na některých vojenských letištích, ale jen mimo letecký provoz [1]. 

 [16] 

Obrázek 25– Sokolníci na letišti v Českých Budějovicích 

[36] 
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4.9 Ornitologické ochranná pásma letiště 

Jde o vymezení chráněných objektů či zařízení, které jsou vystavené za účelem 

zachování jejich funkce nebo za účelem ochrany okolí před těmito objekty. Tato diference 

se objevuje nejenom v aktuálním znění účinné právní úpravě, ale také v předpisech dříve 

uváděnými [37]. 

Ochranná pásma ornitologická vnitřní 

 Vnitřní ochranná pásma se aplikují do tvaru obdélníka s podélnou osou totožnou 

s osou RWY a šířce 1000m a o délce přesahující za kratší strany OP provozních ploch o 

1000m. Ve vnitřním ornitologickém OP se nesmí budovat skládky, stohy, siláže, vodní 

plochy, hnojiště, krmelce a jiná další zařízení zvyšující možný pohyb ptactva na letišti. 

Režim obdělávání zemědělské půdy musí provozovatel letiště dohodnout s vlastníkem 

zemědělských pozemků. OP ornitologické vnitřní dosahují až rozměrů 6911 m x 2000m. 

 

 

Obrázek 26 – Vnitřní ornitologická ochranná pásma pro přístrojovou RWY 

[16] 

Ochranná pásma ornitologická vnější 

Vnější ornitologická pásma navazují na vnitřní ornitologická ochranná pásma a 

aplikují se ve tvaru obdélníka s podélnou osou totožnou s osou RWY o šířce 2000m a o 

délce přesahující kratší strany ochranných pásem provozních ploch až o 3000m. Ve 

vnějším ornitologickém pásmu lze budovat zemědělské stavby, jako jsou např. drůbežárny, 
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kravíny, bažantnice, střediska sběru a zpracování hmotných odpadů, vodní plochy a dalších 

staveb a zařízení s variantou možného vzniku nadměrného výskytu ptactva pouze se 

souhlasem provozovatele letiště a Úřadu. Ornitologická ochranná pásma vnější dosahují 

rozměrů až 10911m x2000 
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5 VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA V MOŠNOVĚ 

V této kapitole přiblížím základní informace o Letišti Leoše Janáčka v Mošnově, 

historii letiště a jeho současný stav. Také srovnám vliv LLJO oproti vlivu na LKPD na 

ptactvo a střety s letadly. Také v této kapitole uvedu na základě dotazníku, který jsem 

vypracovala sama, výsledky vlivu hluku působením provozu letecké dopravy na jeho 

okolí.  

Obrázek 27 – letiště Leoše Janáčka v Mošnově 

[17] 

Historie 

Letiště Ostrava – Mošnov leží v místech, kde bratři Josef a Leopold Žurovcovi 

v letech 1912-1914 začali provádět své první letecké pokusy s letadlem, které byly 

sestaveny jimi samými [14]. 

První možné využitelné letiště zde bylo postaveno koncem srpna 1939 a to 

hitlerovskou Luftwaffe. Na upraveném terénu na polích mezi Albrechtičkami. Mošnovem 

a Hartami začala od 1.září německá letadla vzlétávat k útoku na Polsko. V průběhu války 
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však bylo letiště opuštěno a po dlouhých 6 letech se letadla vrátila, a to v prvních měsících 

roku 1945, kdy prostor měl sloužit letectvu pro ustupující německá vojska. Němci letiště 

před postupující Rudou armádou zničili, ale přesto na letiště 10. Května přistává 1. 

Československá letecká divize, která soustředila na letištní ploše velký počet letadel 

různých typů [14]. 

Po válce však letadla odlétla na nové letiště, zatímco původní letištní plocha vyla 

využita zpět na zemědělskou půdu. V 50.letech přestává potřebám města Ostravy i celé 

oblasti vyhovovat staré letiště v Ostravě – Hrabůvce a proto se rozhodly v letech 1956-

1960 vybudovat velké moderní letiště u Mošnova, které zasáhlo do katastru několika 

okolních obcí. Oficiální provoz byl zahájen 17.října 1959, kdy přistál první proudový 

letoun TU – 104 A [14]. 

Zajímavost 

Dne 13.4.2015 na letišti Mošnov je nové spojení, které je přímé vlakové spojení 

přes Mosty u Jablunkova, Bohumín a Ostrava.  

 

Obrázek 28 – Nástupiště vlaku v Mošnově 

[51] 
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Obrázek 29  - TU-104 A. 

[15] 

Letový provoz zajišťovaný společností ČSA zahrnoval především vnitrostátní, ale i 

nepravidelné zahraniční lety. Letiště však nesloužilo pro civilní dopravu, ale především pro 

vojenskou dopravu. Byl zde dislokován stíhací a dopravní pluk a později i vrtulníková 

letka. V roce1993 po rozpadu federace, došlo ke snížení stavu vojenských jednotek a 

v říjnu 1995 byla posádka úplně zrušena a vojenské letectvo se tak přesunulo na jiná 

letiště. Veškeré činnosti spojené se zajištěním provozu letiště připadlo na Českou správu 

letišť. Letiště se tak stalo dynamicky se rozvíjejícím se organismem a dnes je zde možno 

potkat letouny nejrůznějších dopravců z celého světa na charterových letech, stejně tak 

jako stroje domácích leteckých společností [15]. 
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5.1 Pohyby na letišti LLJO 

Graf 1 – Pohyb cestujících na letišti LLJO; vlastní zpracování 

 

 [19] 

Z grafu 1 můžeme vidět počet cestujících, kteří se rozhodli využít služby letiště 

LLJO. V roce 2013 vidíme, že bylo 259 167 celkem počtu cestujících, což ale bylo zhruba 

o 10% méně než v předchozích letech. Nastaly změny poměru mezi pravidelnou a 

nepravidelnou dopravou, která byla dána převodem původně charterových destinací, které 

byly provozované společností Travel Service v letní sezóně do režimu pravidelné dopravy 

se zachováním sezónnosti provozu. Pozitivem z hlediska statistických dat je zavedení 

pravidelné linky do Londýna pomocí společnosti Ryanair. Jde o linku, která se v současné 

době provozuje třikrát týdně s velmi dobrým load faktorem.  Tato linka částečně 

vyrovnávala propad počtu cestujících, které na ostatních linkách propadaly. 
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Graf 2 – Pohyb počtu letadel; vlastní zpracování 

 

 [19] 

Z grafu 2 vidíme celkový počet pohybu za rok 2013 je 14 889, což nám ukazuje 

nárůst přibližně o 3%. Jde především o nárůst pohybů výcvikových letů a general aviation. 

Díky výrazným nepravidelnostem ve spojení s Prahou došlo ke snížení pravidelných 

komerčních letů. Došlo také k významnému nárůstu pohybů cargo letadel, hovoříme o ad-

hoc cargo chartery. Avšak pravidelné cargo zůstala v oblasti počtu pohybů na přibližně 

stejné úrovni. 

Graf 3 – Cargo (v tunách); vlastní zpracování 

 

 [19] 
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Z grafu 3 můžeme pozorovat, že došlo k dalšímu nárůstu mezinárodníh ad-hoc 

charakterových cargo letů, které byly prováděné letadly kategorie Il-76 a An-124. Nárůst 

v kategorii pošta je dán zvýšením výkonů na pravidelné lince Ostrava – Lipsko, kdy jde 

hlavně o náklad v režimu RFS. Celkový nárůst odbaveného nákladu je zhruba 50%.  

 

Obrázek 30 – Il-76 a An-124 

[20] 

5.2 Vliv letiště Leoše Janáčka z hlediska na ornitologická pásma 

Letiště Leoše Janáčka je ovlivňováno celoročně po ornitologické stránce územím 

chráněné krajinné oblasti v Poodří. CHKO se nachází mezi obcemi Mošnov, Albrechtičky 

a Petřvald 1,5km od letiště, kde je významná lokalita racka chechtavého u rybníka Kotvice. 

Tyto rybniční plochy zasahují, i když jen částečně do ornitologického pásma [25]. 

 

Obrázek 31 – výhled na obec Mošnov, Albrechtičky a Petřvald 

[25] 
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5.2.1 Ptačí oblast 

Ptačí oblast Poodří je známá svou typicky zachovalou, každoročně zaplavovanou 

řekou Odry, soustavami rybníků, systémem ramen a tůní s vlhkými loukami. Poodří je 

ornitologicky významné území především pro vodní a bažinné ptáky a to jak během jejich 

tahu tak i při hnízdění. Jde o místo, které je velmi významné svou polohou na jedné 

z hlavních evropských takových cest k odpočinku. Rybníky jsou soustředěné do pěti 

soustav, je zde více než 50 rybníků o celkové ploše 700ha. Jsou to eutrofní nížinné rybníky 

s hloubkou dosahující 1m a bohatými litorálními porosty orobinců, zblochanu nebo rákosu 

[25]. 

V období jarního tahu a období, kdy ptáci začínají hnízdit, dosahují počty ptáků od 

10 000 – 12 000 ex. 

Základní údaje o CHKO Poodří 

Rozloha je vyměřena na 82 km
2
. 

Geografická orientace je 49°36‘ – 49°48‘ N, 17°52‘ – 18°13‘ E. 

Nadmořská výška Poodří je 298m. n. m., která je vyměřená u obce Hůrka, a 212 m. n. m. u 

Odry. 

 

Obrázek 32 – CHKO Poodří 

[25] 
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Nebezpečné prostory jsou především v obci Albrechtičky, konkrétně rybník 

Kotvice, a z důsledku výskytu velkého množství ptactva, tudíž se nedoporučuje průlet 

letadel nad rybniční soustavou Poodří ve výšce pod 700m.[25] 

Vysvětlivky k následující tabulce statistiky střetu letadel s ptáky na LLJO a LKPD 

Tabulka s touto analýzou je uvedena v přílohách jako Příloha č.1 

Tabulka 1  –  Vysvětlivky 

Intenzita výskytu – 

Intensity of 

Nebezpečí střetu – Risk 

of bird strike 

Intenzita výskytu – 

Intensity of 

Nebezpečí střetu – Risk 

of bird strike 

0 nemusí být oznamováno 

– need not be notified 

5 spíše velké – ether large 

1 mimořádně malé – 

extremely small 

6 velké - large 

2 velmi malé – very small 7 velmi velké – very large 

3 malé - small 8 mimořádně velké – 

extremely large 

4 spíše malé – ether small   

 [25] 

Ornitologické pásmo č. 1 

(1) jsou to ty pozemky, které mají podélnou osu totožnou s osou vzletové a přistávací 

dráhy (VPD) přesahující dráhu o 50m na obě strany podél dráhy, a v délce 

přesahující každý konec VPD o 100m od prahu dráhy. 

(2) jsou to ty pozemky, které mají podélnou osu totožnou s osou vzletové dráhy a i 

dráhy přistávací (VPD) o celkové šířce 1000m a v délce přesahující každý konec 

VPD o 1000m. 

(3) zahrnují prostory, které jsou zastavěné, ale mohou být využívány jako úkryt pro 

ptáky a zvěř na pozemku letiště.[25] 
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Ornitologické pásmo č. 2 

(4) jsou to pozemky, které mají svou osu podélnou a totožnou s osou vzletové a 

přistávací dráhy (VPD) o celkové šířce 2000m a v délce přesahující každý konec 

VPD o 2000m. 

(5) je to prostor o celkové šířce 3000m, který přesahuje každý konec dráhy o 4000m. 

(6) je to prostor o celkové šířce 4000m, který přesahuje každý konec dráhy o 5000.[25] 

Ostatní prostory 

(7) označení pro další prostory[25] 

5.2.2 Výsledky ze statistiky z LLJO 

Celkovou statistiku za rok 2013 nalezneme v přílohách jako příloha č.1. 

Z grafu 1, který je v příloze č.2 je patrné, že za období 1.1.2013-31.12.2013 bylo 

nejvíce úmrtí Zajíce Polního oproti Poštolce Obecné nebo Racka Chechtavého. 

Zajíc Polní 

Zajíc polní se živí menšími plodinami, avšak nejvíce preferují obiloviny, které jsou 

vyvinuty mimo odnožovaných etap. Pastviny jsou tak pro ně důležité po celý rok. Zajíc 

polní často se přemisťuje hlavně v noci na místa, kde je přes den chráněný před nepřáteli. 

Během takových přechodů někteří zajíci se pohybují mezi několika stanovištěm a tak 

dochází často k jejich úmrtí. Proto se plodiny, kterými se zajíc polní živí se pěstují na 

pastvinách mimo nebezpečí, které by mohly být způsobeny lidskou činností [26]. 

Poštolka Obecná 

Poštolka Obecná je velmi malý zástupce z druhů dravců. Její rozpětí křídel se 

pohybuje kolem 70-80cm. Samec má světle šedou hlavu a žlutohnědou hruď s černými 

kapkovitými skvrnami, zatím co samičky a její mladé mají hřbet rezavě hnědý. Má špičatá 

křídla, žije ve městech a jde o nejpočetnějšího sokolovitého dravce v Čechách [38]. 

Racek Chechtavý 

Tento druh je velmi extrémně rozsáhlý, a proto se neblíží k prahové hodnotě pro 

zranitelné druhy. Velikost populace Racka Chechtavého je velmi velký, a proto se neblíží 
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ani k prahové hodnotě o ohrožené druhy v rámci kritéria velikosti populace. Proto je tento 

druh hodnocen jako druh neohrožený [25]. 

Z grafu 2, který je v příloze č. 3 můžeme vidět, že za rok 2013 bylo více střetu 

letadel s ptáky, nežli počet nálezů nevzletové a přistávací dráze (VPD). 

Z grafu 3, který je příloze č. 4  je patrné, že nejvíce střetu bylo se zajícem polním a 

jako s druhým nejvyšším počtem střetu byla Vlaštovka Obecná.  

Na grafu 4, který je v příloze č. 5 vidíme, že na vzletové a přistávací dráze byly 

celkem nalezena 3 zvířata. Z toho dva Zajíci Polní a jedna Káně Lesní. Vyšší 

pravděpodobnost je, že na VPD můžeme naleznout mrtvá těla zvířat, která se pohybují po 

zemi, než ptáky.  

Z grafu 5, která je uveden v příloze č. 6, vidíme v červnu a červenci byli usmrceni 

právě ty druhy zvířat, u kterých nešlo rozeznat, o jaký typ zvířete jde. 

 

Obrázek 33 – Střet letadla s Káni Lesní Ostrava 

[52] 
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5.2.3 Výsledky statistiky z letiště LKPD 

Celková statistika za rok 2013 na letišti v Pardubicích naleznete v příloze č. 7. 

Letiště Pardubice je celoročně pod vlivem, po ornitologické stránce, havrana 

polního. V dnešní době existuje jenom jedna havraní kolonie a to v borovém lesíku u brány 

letiště. V Pardubicích můžeme naleznout i zimní nocoviště havranů a kavek pro celou 

severovýchodní část Čech. 

Nebezpečné prostory v okolí letiště Pardubice jsou dvě velké řeky – Labe a 

Chrudimka. Velkou roli zde hraje Labe, kdy v období tahu a v zimě, kdy se na jeho 

hladinu, se soustředí stovky protahujících a zimujících vodních ptáků. Mezi nebezpečné 

výskyty patří i hnízdní kolonie havrana polního, která je u hlavní brány letiště. 

Havran Polní 

Jde o černého lesklého a fialkově zbarveného ptáka. Má charakteristické znaky jako 

jsou štětinatá pera, která se časem obrušují. Jejich zobák je poměrně dlouhý a rovný, kořen 

zobáku je neopeřený a bělavé barvy. V jedné snůšce je až 5 vajec [49]. 

Výsledky z grafů z LKPD 

Z grafu č. 29 v příloze č. 8, vidíme počet usmrcených jedinců, krom Havrana Polního. 

Zatímco v grafu č. 30, který je k nahlédnutí v příloze č. 9, můžeme vidět, že došlo 

ke 3 střetům s letadly avšak nebyl žádný nález na VPD. 

Graf č. 31 najdete v příloze č. 10. Můžeme vidět, jaký druh ptáka se střetl 

s letadlem. Vidíme tedy, že jde o střet s Volavkou Popelavou, Rorýsem Obecným a 

Poštolkou Obecnou. 

V následujících grafech č. 32, 33, 34 a 35, které můžete najít v přílohách č. 

11,12,13 a 14, vidíme jednotlivé typy ptáků a jejich úmrtí po dobu jednoho roku 

v jednotlivých měsících. 
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Obrázek 34– Střet letadla s Kání Lesní Pardubice 

 [52] 

 

5.2.4 Porovnání LLJO a LKPD 

Graf 36 – Celkový počet střetů na LLJO a LKPD 

[50] 
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Z grafu 36, který uvádí celkový počet střetů letiště LLJO s letištěm LKPD můžeme 

pozorovat, že nejvíce zaznamenaných střetů je se Špačkem Obecným a se Zajícem Polním. 

I Racek Chechtavý je ve vysokých číslech, je to způsobeno, že právě v okolí letiště LLJO 

se nachází CHKO Poodří, kde se Racek Chechtavý vyskytuje. 

 

Graf 37 – Celkové střety letadel s ptáky na LLJO a LKPD 

 

[50] 

Graf 37 nám značí, jaké celkové množství ptáků se střetlo přímo s letadly na 

letištích LLJO a LKPD. Nejvyšší číslo vidíme u Zajíce Polního, kdy ke střetům docházelo 

při vzletu nebo přistání letadla. 
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Graf 38 – Srovnání střetu na LLJO a LKPD, vlastní zpracování 

 

[50] 

Srovnání LLJO a LKPD, který vidíme v grafu 38, nám ukazuje rozdíl střetu na 

letištích s letadly. Můžeme tedy pozorovat, že letiště Pardubice je na tom výrazně lépe 

oproti letišti Leoše Janáčka, kde je přímý střet s letadlem vyšší.  

Důvod vyššího počtu střetů s ptáky na letišti LLJO je zapříčiněno tím, že se v jeho 

okolí nachází výše zmiňované CHKO Poodří, kde je výskyt ptactva i zvěře vyšší než u 

letiště Pardubice, kde v jeho okolí je pouze chov Havrana Polního, tudíž není v jeho 

blízkém okolí takový výskyt nebezpečí. Letiště Leoše Janáčka je statisticky nejbezpečnější 

letiště v Čechách, avšak podle ICAO věstníků je nejbezpečnější i v celé Evropě. 

5.3 Vliv hluku letiště Leoše Janáčka na jeho okolí 

Abych mohla určit jaký vliv má hluk vycházející z letadel, která se nachází na 

letišti Leoše Janáčka v Mošnově, vytvořila jsem dotazník a oslovila obyvatelé v jeho okolí. 

Na základě toho jsem udělala průzkum a zároveň i výsledek jeho vlivu na ně. 

Dotazník, který jsem sama vytvořila je možný k nahlédnutí v přílohách jako příloha 

č. 15, který je vyplněný jednou z osob mnou oslovenou. 
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Na základě mého průzkumu je třeba dodat, že jsem měla převážně osoby, které 

jsem oslovila z obcí Jistebník a Studénka, kde mi byli lidé ochotni dotazník vyplnit a tím 

vytvořit dále statistiku v Excelu, která je možná k nahlédnutí v přílohách jako příloha č. 

Celkem jsem se dotázala 50 osob a budu tedy pracovat s 50 dotazníky, z kterých 

budu vytvářet názor jaký má vliv letecká doprava na životní prostředí a jeho obyvatelé. 

5.3.1 Výsledná statistika vlivu hluku letiště Leoše Janáčka na jeho okolí 

Graf 9 Otázka č. 1 

 

Z grafu 9 můžeme pozorovat, že během mého průzkumu jsem oslovila celkem 50 

osob, kdy 23 z toho byly ženy a 27 muži. Snažila jsem se to udělat poměrovou částí, ale ne 

každý byl ochoten a dotazník mi vyplnil 
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Graf 10 Otázka č.2 

 

Z grafu 10 je viditelné jaké věkové skupiny jsem oslovila. Bylo to z důvodů, abych 

byla schopná udělat lepší výsledek na vliv hluku v jeho okolí, jelikož každý z nás vnímá 

hluk úplně jinak. 

Graf 11 Otázka č.3 

 

Na grafu 11, je parné, že nejvíce oslovených osob bylo vyučeno nebo vyučeno 

s maturitou a jako další nejvíce oslovených bylo lidí s vysokoškolským vzděláním. Byla 

jsem ráda, že se mi povedlo oslovit lidi právě takto, jelikož i podle toho jak je člověk 
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vzdělaný je i orientovaný na určité problémy. Zkrátka někteří ví víc o hluku a jaké má 

limity a jiným je to jedno jelikož takové věci neznají 

Graf 12 Otázka č.4 

 

Z grafu 12 můžeme pozorovat, že v mých oslovených lidech v Jistebníku a 

Studénce bylo nejvíce nezaměstnaných lidí. 

Graf 13 Otázka č. 5 

 

Na grafu 13 je zřejmé kolik lidí jsem oslovila právě v obci Studénka a kolik lidí 

v obci Jistebníku. Snažila jsem se, aby to bylo zhruba stejně, avšak v obci Jistebník bylo 

méně lidí, kteří měli čas se věnovat mému dotazníku. Oslovila jsem dvě obce z důvodů, že 

na každou tuto zmiňovanou obec dopadá vliv hluku v důsledku vlivu letecké dopravy 

z letiště Mošnov jinak. 

0 

5 

10 

15 

Manuální 
práce 

Duševní 
práce 

Student Důchodce Nezaměst
naný 

Řady1 6 12 9 8 15 

p
o

če
t 

Jaký je charakter Vaší práce 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Studénka Jistebník 

Řady1 28 22 

p
o

če
t 

Místo Vašeho bydliště 



Markéta Štecová: Letecká doprava 

 

82 

 

Graf 14 Otázka č.6 

 

Mezi oslovenými lidmi bylo nejvíce obyvatel, kteří žili ve výše zmiňovaných obcí 

více než 4 roky, což můžeme vidět z grafu 14. 

Graf 15 Otázka č. 7 

 

Můžeme pozorovat, že opravdu hluk má vliv na každého člověka úplně jinak. 

Víceméně u každé otázky byl stejný počet odpovědí, které můžeme vidět z grafu 15, z 

čehož vyplývá, že hluk má vliv na každého jedince jiný a každý takový jedinec tento hluk 

jinak vnímá a každému jinak ovlivňuje život. 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

méně než rok 1-3roky 4 a více let 

Řady1 3 15 32 

p
o

če
t 

Na uvedeném místě žijete jak dlouho? 

0 

5 

10 

15 

20 

duševní 
činnost 

Fyzická 
aktivita 

Během spaní Jiné 

Řady1 12 13 10 16 

p
o

če
t 

Jak jste byli v posledním období vystavení 
hluku z činnosi letecké dopravy v místě, kde 

žijete, při jaké činnosti Vás nejvíce obtěžoval? 



Markéta Štecová: Letecká doprava 

 

83 

 

Graf 16 Otázka č.8 

 

Právě u této otázky je nejvíce znatelné, jak dokážeme vnímat hluk a jak nás 

ovlivňuje v našem každodenním životě. Většina oslovených lidí odpověděla, že ho vnímá, 

jsou si vědomi jeho existence, ale jsou schopni ho akceptovat. Z grafu 16 tedy vidíme, že 

oslovení lidé volili odpověď B, neobtěžuje mě. 

Graf 17 Otázka č.9 

 

V této otázce jsem potřebovala zjistit, zda jsou lidé v obcích Jistebník a Studénka 

vystaveni celodennímu vlivu anebo jen částečnému. Byla jsem překvapená, že většina lidi 

odpověděla občas, můžeme to vidět na grafu 17, jelikož ve vyšších otázkách je zřejmé, že 

hluk je pro ně obtížný, avšak ho tedy nevnímají po celou dobu. 
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Graf 18 Otázka č.10 

 

Téměř 100% účasti odpovědělo právě C, což je víceméně logické, kdy letecká doprava 

nejvíce funguje právě v těchto v měsících z důvodů odletu do teplých krajin, do cizin, 

k moři apod. 

Graf 19 Otázka č. 11 

 

Tato otázka byla pro mnoho lidí oříškem, jelikož přes den to nevnímali z důvodů, že 

byli v práci, někteří práci hledali a jiní byli ve škole. Nakonec nejvíce lidí volilo odpověď 

C, můžeme vidět v grafu 19, což potom vedlo odpovědi v následujících otázkách. 

 

Leden-Březen Duben-Červen Červenec-Září Říjen - Prosinec 

Řady1   3 48   

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

p
o

če
t 

V jakém období jste nejvíce vystaveni hluku z 
činnosti letecké dopravy v místě, kde žijete? 

0 

5 

10 

15 

20 

6-12hod 12-
18hod 

18-
22hod 

22:06ho
d 

celý den vůbec 

Řady1 4 16 19 6 1 5 

p
o

če
t 

V jakém časovém inervalu Vás hluk 
nejvíce obtěžuje? 



Markéta Štecová: Letecká doprava 

 

85 

 

Tabulka 2 Otázka č. 12 

 

 

V této otázce, která byla otevřená, jsem nechala prostor na odpověď pro oslovené lidi, 

aby napsali kolik hodin denně, jsou ovlivněni hlukem, který vnímají. Na základě jejich 

odpovědí jsem poté udělala tabulku a vypočetla průměr, kde jsem zjistila, že průměrně jsou 

občané v obcích Jistebník a Studénka ovlivňováni zhruba 2,26 hodin. 

 

Graf 20 Otázka č. 13 

 

(pozn. Silniční doprava, Železniční doprava, Letecké doprava, Hluk z průmyslového areálu, Hluk 

z technologických zařízení v budovách, Hluk ze stavebních činností, Hluk z mimopracovních aktivit člověka 

v budově, které pronikají ze sousedních bytů, Hluk z pohostinských a restauračních zařízení, diskoték, 

zásobování obchodů, zdroje hluku, které jsou ojedinělé, jiné…) 

 

 

  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

A B C D E F G H I J 

Řady1 46 27 10 4 7 25 8 3 7 1 

p
o

če
t 

Jak jste byli v posledním období 
vystaveni hluku doma a nebo v místě, 

kde se zdržujete, které zdroje hluku 
považujete za nejvíce obtěžující? 



Markéta Štecová: Letecká doprava 

 

86 

 

Graf 21 Otázka č. 14 

 

Tato otázka měla směřovat k tomu, jak moc hluk dokáže lidi ovlivnit. Z grafu 21 je 

patrné, že občané z mého průzkumu nejsou ovlivňováni hlukem natolik, aby si nemohli 

otevřít okna. Hluk, který vnímají, tedy není, nejedná se teď jen o hluk z letecké dopravy, 

natolik výrazný, aby člověk nedokázal v klidu větrat svá obydlí. 

Graf 22 Otázka č. 15 

 

(pozn. Neobtěžuje mě to, vnímám to jako příjemnou součást prostředí; Považuji to za obtěžující a nepříjemný 

hluk, avšak ho dokážu akceptovat; Považuji to za obtěžující a zdraví škodlivý, je nutné úroveň hluku 

důsledně kontrolovat; Hluk z činnosti letecké dopravy v okolí mého bydliště není vystaven.) 
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Graf 22 nám ukazuje, jaký má vliv na své okolí hluk při startu a přistání letadla 

právě na letišti Mošnov. V momentech, kdy je hluk právě nejsilnější při těchto momentech 

lidé nejvíce odpověděli B, kdy dokážou tento hluk v těchto momentech akceptovat. 

 

Graf 23 Otázka č. 16 

 

(pozn. Přípustné hodnoty by se neměly vztahovat na hluk vycházející z činnosti letecké dopravy; Pro hluk 

z této činnosti by se měli uplatňovat vyšší přípustné hodnoty; Přípustné hodnoty je potřebné uplatňovat nejen 

na hluk z letecké dopravy, ale i na jiné zdroje hluku; Nevím) 

Z grafu 23 je patrné, že hodně lidí ať už vysokoškoláků, či lidí se základním 

vzděláním se moc neorientuje ve vyhláškách, které jsou věnovány právě hluku a jeho 

limitům. Proto byl poměrně velký počet odpovědí u volby D. Stejný počet bylo i u volby 

B, kde je opět znatelné, že lidé ve svém okolí pozorují vysoký hluk ať už z činností letecké 

dopravy, silniční apod., a proto chtějí stanovit vyšší, přísnější, limity stanovené pro hluk. 
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Graf 24 Otázka č. 17 

 

Z tohoto grafu vidíme, jaké zdravotní problémy jsou u lidí, které jsem oslovila. 

Nejvíce lidi volilo právě H, což byla únava, avšak také volili, že jsou podráždění a dost lidí 

bylo poškozeno z hlediska sluchu. 
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Graf 25 Otázka č. 18 

 

Z grafu 25 vidíme, které nemoci přiřazují právě k vlivu hluku na jejich zdraví. Nejvíce 

byla volba H, kde je únava. Podle odpovědí, které jsme už viděli, je můžu tvrdit, že pokud 

byl největší problém hluku v noci 18-22 hodin, kdy lidé chodí spát, jsou právě z důvodu 

vystavení hluku nejvíce ovlivňování, tudíž mají problémy se spaním a to zapříčiňuje 

nedostatek spánku, a proto jsou poté lidé unavení. 

Graf 26 Otázka č. 19 
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Tato otázka byla směřována na lidi, kteří skutečně berou léky, které musí využívat 

,,denně‘‘. Nejvíce lidí volilo C, což jsou léky na tlak. Hodně lidí, kteří volili, však léky na 

tlak byli lidé, kteří měli už nějaký věk a problémy s tlakem jsou normální v určitém věku. 

Kolik lidí přesně volilo právě C a kolik lidí celkem volilo, že má problémy s tlakem 

najdete ve statistice, která je v příloze č. 16. 

Graf 27 Otázka č. 20 

 

(pozn. Protihlukové bariéry; Protihluková okna s větráním; Stavební a konstrukční )úpravy a zdroji hluku, 

výměny hlučných technologií; Rekonstrukce, případná oprava vozovky; Snížená intenzity silniční přepravy 

v místě Vašeho bydliště; Snížení intenzity silniční přepravy, kdy budeme preferovat hromadnou dopravu; 

Snížení maximální povolené rychlosti vozidla.) 

Z grafu 27 jde vidět, že lidé stojí opravdu o to, aby se s hlukem, či jeho vymezení, 

dělalo. Hodně oslovených lidí volilo C, kdy jde o technologie, které by mohly zamezit, 

snížit, hluk. Také hodně lidi volili A, což jsou protihlukové bariéry, které známe asi 

všichni a je známo, že jsou účinné, avšak někdy nedostačující.  

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

A B C D E F G H 

Řady1 13   21 10 7   2   

p
o

če
t 

Které opatření na ochranu před 
hlukem z činnosti letecké dopravy z 

vnějšího prostředí považujete za 
nejúčinnější na odstranění rušivých 
účinků hluku, které na Vás působí? 



Markéta Štecová: Letecká doprava 

 

91 

 

Graf 28 Otázka č. 21 

 

(pozn. Protihlukové bariéry; Protihluková okna s větráním; Stavební a konstrukční )úpravy a zdroji hluku, 

výměny hlučných technologií; Rekonstrukce, případná oprava vozovky; Snížená intenzity silniční přepravy 

v místě Vašeho bydliště; Snížení intenzity silniční přepravy, kdy budeme preferovat hromadnou dopravu; 

Snížení maximální povolené rychlosti vozidla.) 

Z grafu 28 vidíme, kterých opatření proti hluku si lidé kolem sebe všímají a uvědomují 

si je. Nejvíce volili právě D, kdy jde o rekonstrukce a úpravy silnic a také C, kdy jde o 

změnu technologií na hluk. 

Otázka č. 22 není možno určit ani nijak vyhodnotit jelikož  jenom dva oslovení lide 

byli schopni na tuto otázku odpovědět a to ještě slovy nevím, nebo není mi známo. Proto 

jsem tuto otázku neměla na čem vyhodnotit. 
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6 NÁVRHY NA OPATŘENÍ  

Plnění úkolů biologické ochrany závisí na jeho úplném materiálním, technickém, 

veterinárním a také finančním zabezpečení. Používá se výzbrojní, letecký, spojovací, 

automobilový, topografický, osvětový, výstrojní, stavební a ubytovací a veterinární 

materiál, jejímž úkolem je zabezpečit trvale provozuschopnost a správné využití. 

Následující návrhy a doporučení pro zvýšení bezpečnosti proti střetům ptáků s letadly 

a pro snížení hluku v důsledku letecké dopravy na letišti Leoše Janáčka v Mošnově budou 

vycházet z předešlé práce v mé diplomové práci. 

6.1 Návrhy pro zvýšení bezpečnosti proti střetům 

Jak jsme mohli vidět letiště Leoše Janáčka v Mošnově, a letiště Pardubice mají 

každý jiný počet střetů ptáků s letadly.  Je to ovlivněno preventivní ochranou každého 

z těchto letišť před takovými nebezpečími. 

Na každém výše zmíněném i nezmíněném letišti mají ornitology, kteří provádí 

pozorovávání v prostoru letiště a to za pomocí řídícího letového provozu. Udávají signály a 

výstrahy posádkám letadel na nebezpečný pohyb ptactva a zvěře pohybující se v okolí 

letišť. 

Zjištění potencionálního nebezpečí je prvním krokem, který může zajistit prevenci 

před případným střetem. 

Jsou způsoby jak naleznout hnízdiště nebo jejich úkryty. Většinou se jeden pták, 

popřípadě zvěř odchytí a označí a vyšle zpět. Poté je zvíře sledováno a ve většině případů 

se nalezne i úkryt nebo hnízdiště dalších zvířat. 

V první řadě bych navrhovala před samotnými metodami plašení ptáků a další 

zvěře samotnou prevenci před uhnízděním na letišti. Mezi takové prevence patří sledování 

travnatých ploch a doporučování jejich úprav podle výskytu a druhů ptactva, také podle 

ročního období a okolních plodin. Především by se měla udržovat vhodná travnatá plocha, 

která může ovlivnit výskyt nebezpečného ptactva na letištních plochách. Tráva totiž velkou 

mírou ovlivňuje výskyt ptactva v prostoru letiště a nestejná délka a hustota trávy ovlivňuje 

výskyt různého ptactva a zvěře na travnatých plochách při sběru potravy. Například špačci, 
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čejky, havrani, tito ptáci preferují výšku trávy do 14 cm, a tráva do výšky 30 cm může 

přilákat ptactvo, které hnízdí na zemi.  

Mezi další opatření bych doporučovala zvýšit kontrolu výskytu hlodavců, pokud se 

takové kontroly provádí, je pravděpodobnost, že v případě velkého výskytu hlodavců lze 

podniknout opatření, která by vedla ke snížení jejich množství. 

Mezi další opatření bych navrhovala na zpevněné plochy, především betony, kde 

se ptáci vyhřívají a odpočívají, použití chladících nátěrů, či nějakého zavlažování, kde by 

pak nemuselo docházet k početnému výskytu ptáků na VPD. 

Dalším návrhem by pak bylo zkvalitnění schopností zaměstnanců, kteří pracují 

s technikou na plašení ptáků a to formou školení a zlepšení technologických postupů.  

6.2 Návrhy na snížení hluku v okolí  

Hluk, který je problémem pro nás všechny, ať už z důsledku letecké dopravy, silniční 

dopravy, železniční dopravy atd., je nejzávažnějším vlivem ne jenom na své okolí, ale i na 

celé životní prostředí. Jelikož se blízko nacházím u letiště Leoše Janáčka v Mošnově, 

udělala jsem průzkum ve formě dotazníků, a to výzkum na to jaký má hluk vliv na lidi 

v jeho okolí. 

Jelikož každý z nás vnímá hluk jinak a každý máme jinou frekvenci sluchového 

vnímání je celkem nemožné udělat přesný výzkum. Avšak sem dospěla k názoru, že hluk, 

který je vyvíjený z činnosti letecké dopravy na letišti Leoše Janáčka v Mošnově má vliv na 

své okolí a to především na stránku psychickou. 

Z hlediska výsledku dotazníků bych navrhovala zlepšení technologických postupů, 

které by měli za následek kvalitnějšího výkonu avšak tiššího a tím šetrnějšího k nám i 

k životnímu prostředí. 

Mezi další mé návrhy by bylo zajistit možnost odletu či příletu na letiště z jiných stran 

než přes obce, kterými je to vedeno nyní. Zejména Studénka a Jistebník.  

Z důvodu vnímání hluku i ze železniční a silniční dopravy bych navrhovala možnost 

tzv. objížděk, kde by pak nebyla frekventovaná cesta přímo přes obce. Železniční doprava 

nevede nikdy přímo přes město, avšak svou konstrukcí a technologií je velmi slyšitelná a 
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navrhovala bych vybudování protihlukových bariér na stanice, které se nachází blízko 

takových obcí, které se nacházejí v hlučných zónách. 

Díky výzkumu jsem zjistila, že právě v nočních hodinách jsou lidé hlukem zasahování 

z důsledku činnosti letecké dopravy, a proto bych navrhovala regulaci počtu pohybů a 

vymezení typů letadel, dodržování a zpřísnění limitu hluku stanovené zákonem. Na 

základě tohoto návrhu navazují i strategická opatření, kde by se měla řešit infrastruktura 

letišť, zavádění protihlukových opatření, kontroly dodržování hlukových zón a dráhy letům 

aktualizovat ekonomické nástroje (méně hlučná letadla), vytváření zvuk-izolačních 

opatření na citlivých objektech a hlavně prohloubit komunikaci s veřejností. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo srovnat letiště Leoše Janáčka s dalším letištěm, 

v mém případě s letištěm Pardubice, porovnat střety ptáků s letadly a vyhodnotit vliv hluku 

z činnosti letecké dopravy na letišti Leoše Janáčka v Mošnově v jeho okolí. 

Na počátku letectví nebyla letadla, ani letiště jako je známe dnes. První letiště bývala 

pole, která bývala široká a byly zde možnosti na dlouhé rozlety. Letadla nebyla velká, byla 

malá, lehká a nebyl tedy problém s nimi vzlétnout. Postupem času se technologie vyvíjela 

a vyspívala. Letadla, která se využívala za 2. světové války byla motorová, prostornější a 

těžší. Byla zapotřebí letiště, která umožnila takovým letadlům vzlétnout, ale také přistát. 

Postupem času začala letadla přibývat na hmotnosti a spolu s tím přibývala i zátěž na 

životní prostředí. Spotřeba paliva byla velká, emise byly ve vysokých číslech a ropná krize, 

která přišla v 70. letech minulého století, způsobila, že se začala vyvíjet šetrnější letadla, 

která snížila produkce emisí, ale také hluk. 

Z hlediska bezpečnosti je letecká doprava označována jako nejbezpečnější doprava, 

ale taky jako nejrychlejší a nejkomfortnější. Co se týče letiště Leoše Janáčka v Mošnově, 

srovnala jsem střety letadel s ptáky s letištěm Pardubice. Jelikož se s ptáky a se zvěří  

potkáváme denně, vnímáme to jako kouzlo přírody. Pro leteckou dopravu jsou tato stvoření 

velkým nebezpečím. Asi málokdo si dokáže představit, že ptáček ve velikosti dlaně dokáže 

způsobit pád letadla pouhým nárazem. Letiště Leoše Janáčka má své ornitologická pásma, 

ornitology, technické metody plašení apod., ale příroda má svou vlastní cestu a někdy je 

proste nepředpověditelná. Avšak z hlediska bezpečnosti se stále vytváří a zdokonalují 

opatření, která by vedla ke snížení těchto střetů ať už z hlediska výstavby samotného 

letiště, tak zkvalitnění stávajících opatření a zdokonalení nových technologií. 

Letecká doprava znamenala velký krok vpřed v našich dějinách, ale nesla s sebou 

spoustu tíživých vlivů na životní prostředí. Hlavním problémem je hluk. Setkáváme se 

s ním každý den po celý náš život. Avšak jsou hluky, které označujeme jako zvuk, který 

zaslechneme, pokud se soustředíme, nebo hluk, který způsobuje podrážděnost, únavu, nebo 

i vážnější nemoci a další vlivy na nás a životní prostředí.  

Z dotazníkového průzkumu, který jsem provedla (viz příloha diplomové práce), lidé 

v okolí letiště Leoše Janáčka v Mošnově, především lidé z obce Jistebník, vnímají hluk, 
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jako hluk snesitelný. Z průzkumu byslo jasné, že hluk, který vnímají v obci Jistebník je 

znatelně nišší než v obci Studénka, důvodem bylo, že nejsou vystaveni tolika faktory, které 

hluk vytváří. V obci Studénka, kde je přes obec vedená železniční doprava lidé označovali 

hluk jako méně snesitelný. Avšak přes léto, kdy je letecká doprava nejintenzivnější, jsou 

lidé v okolí měst, především v noci, více vystaveni hluku než v jiných ročních obdobích. 

Na základě průzkumu mi proto vyšlo, že i mnoho lidí v této době počas večra mají 

problém se spánkem což způsobuje únavu a také změny nálady. 

Z důvodů, že hluk dokáže být velmi nepříjemný a způsobuje značnou míru problémů 

ne jenom nám, ale i celému životnímu prostředí budují se jistá protihluková opatření, 

s kterými se dnes můžeme setkat. Jsou to technologie, které jsou velmi nákladné, a proto 

nemohou být z těchto důvodů aplikovány na více místech. Provádí se proto různé studie, 

která místa jsou nejvíce vystavená tomuto vlivu a jak mu zamezit. Hluk je a bude vždy 

existovat, my ho můžeme zkusit omezit nebo vytvořit taková opatření, která by vedla 

k jeho snížení. 
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