
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inţenýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

diplomová práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Bc. Veronika Ţiţková 

Vedoucí diplomové práce:  prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. 

 

 

 

 

Ostrava 2011 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Ráda bych touto formou poděkovala vedoucímu mé diplomové práce 

prof. Ing. Vladimíru Lapčíkovi CSc., za jeho pomoc při tvorbě této práce 

a zaměstnancům letiště Mošnov, kteří mi byli nápomocni při vypracování této diplomové 

práce.  



 

 

Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá popisem vlivů letecké dopravy na ţivotní prostředí. 

V úvodní části je charakterizován vývoj letectví od samých počátků do současnosti, včetně 

typů letadel. Následuje legislativa týkající se letecké dopravy v ČR. Dále následuje popis 

jednotlivých vlivů, které negativně působí na ţivotní prostředí, jedná se zejména 

o produkci emisí z provozu letadel, nadměrný hluk a vibrace, dále neopomenutelné jsou 

vlivy na vodu a půdu a další. Další kapitola obsahuje praktický popis těchto vlivů na letišti 

Leoše Janáčka v Mošnově. Závěrečná část je věnována návrhům na sníţení zatíţení 

leteckou dopravou. 

 

Klíčová slova: vliv, letecká doprava, ţivotní prostředí 

 

Summary 

This graduation theses deal with description influences air transport on environment. 

In introductory parts be characterized by development aviation since all beginnings to the 

present, including types planes. Follows legislation concerning air transport in Czech 

republic. Futher follows description single influences, which negatively effects 

on environment, is concerned especially about production emissions from running planes, 

excessive noise and vibrations, further there are don`t miss out influence over water and 

soil, etc. Next chapter includes practical descriptoin these of influences to the airport Leoš 

Janáček in Mošnov. Final part is devoted proposals to load reduction of air transport. 
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Seznam pouţitých zkratek 

Česká zkratka Vysvětlivka 

BLPH Bunkr pro skladování leteckých pohonných hmot 

CO  Oxid uhelnatý 

CO2 Oxid uhličitý 

cm Centimetr 

ČEZ České energetické závody 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČSA Československé státní aerolinie (později České aerolinie) 

ČSL Česká správa letišť 

ČOV Čistička odpadních vod 

EE Elektrická energie 

g Gram 

GJ Gigajoule 

ha Hektar 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IČO Identifikační číslo organizace 

kg kilogram 

kN Kilonewton 

km/h Kilometr za hodinu 

km Kilometr 

kW Kilowatt 

l/s Litr za sekundu 

LLJO Letiště Leoše Janáčka v Mošnově 

LO Letiště Ostrava 

LPH Letecké pohonné hmoty 

m
2
 Metr čtvereční 

m
3
 Metr krychlový 

m
3
/s Metr krychlový za sekundu 

mg/l Miligram na litr 

Ma Machovo číslo 

MWh  Megawatt hodina 

NOx  Oxidy dusíku 

NO2 Oxid dusičitý 

nm Nanometr 

PAU Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PHM Pohonné hmoty 

SOx  Oxidy síry 

SO3 Oxid sírový 

SSSR Svaz sovětských socialistických republik 

t Tuna 

VPD Vzletová a přistávací dráha 

ZP Zemní plyn 

ŢST Ţelezniční stanice 

 

 



 

 

Cizojazyčná zkratka Vysvětlivka 

AIP Aeronautical information publication 

APU Auxiliary power unit 

BBJ Boeing Business Jet 

CASA Construcciones Aeronáuticas, S.A. 

CRT Cathode ray tube 

dB Decibel 

DHL Deutsche Post 

EBA East Bohemian Airport 

ETOPS Extended Range Twin-engine Operation Performance Standards 

EU ETS European Union Emission Trading System 

EUD Extended Upper Deck 

F France 

GB Great Britain 

Hz  Hertz 

ICAO International Civil Aviation Organization 

IL Iljušin 

Jak Jakovlev 

JAL Japan Airlines 

LaGG Lavočkin 

LCD Liquid crystal display 

MiG Mikojan-Gurjajevič 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

PanAm Pan American World Airways 

PM Particulate matter 

QANTAS Queensland and Nothern Teritory Aerial Services 

RWY Runway 

SAS Scandinavian Airlines 

SCADTA Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo 

SNECMA Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs 

d'Aviation 

SUD Strechted Upper Deck 

Swissair Swiss International Air Lines 

TU Tupolev 

TWY Taxiway 

USA United states of America 

USD United states dollar 

VIP Very important person 

VOC Volatile organic compound 
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1. Úvod 
 

Snaha lidí vyuţít vzdušný prostor existuje jiţ od pradávna, od prvních neúspěchů 

primitivních zařízení určených k létání, přes rozvoj horkovzdušných balónů a následně 

vzducholodí aţ po moderní letadla, jak je známe dnes. Od prvních krůčků rozvoje letectví 

uplynuly necelé dvě století, přesto je tento způsob přepravy nejdynamičtěji se rozvíjející 

ze všech způsobů přepravy.   

Dnes si jiţ jen těţko představíme svět bez letadel. Vyuţití letectví spočívá zejména 

v přepravě osob a zboţí, v cestovním ruchu, ke sportovním účelům, dále k vojenským 

účelům, významnou kategorií je věda a výzkum, kde se letectví podílí na mapování stavu 

ekosystému a klimatu na naší planetě.  

Rychlá přeprava na dlouhé vzdálenosti v kombinaci se sniţováním provozních 

nákladů činí tento typ dopravy dostupný pro široký okruh uţivatelů. Coţ sebou nese 

zvyšování počtu vypravovaných letadel a s tím spojena rostoucí zátěţ na ţivotní prostředí. 

Letecká doprava sebou nese negativní důsledky na ţivotní prostředí, jako je čerpání 

nerostných surovin, vyuţívání provozních hmot a také samozřejmě odpadní látky, 

které při provozu vznikají. Závaţná je nejen samotná produkce emisí, ale také produkce 

hluku a zábor půdy nutný k výstavbě přistávacích ploch, provozních budov a zařízení. 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit vliv letecké dopravy na ţivotní prostředí. 

A ukázat na konkrétním příkladu vlivy letecké dopravy na jednotlivé sloţky ţivotního 

prostředí.



 

 

2. Vývoj letecké dopravy v České republice a ve světě 

2.1. Počátky letectví 

Jak uţ bylo mnohokrát napsáno, touha člověka po létání je pravděpodobně stará jako 

lidstvo samo. Svědčí o tom mýty a legendy mnoha kultur. V nejslavnějších ze starých 

příběhů řemeslník Daidalos vytvořil z peří a vosku křídla, na kterých chtěli on a jeho syn 

Ikaros uniknout z vězení na Krétě. [1] Ovšem první plány létajících strojů, 

které by po menších úpravách mohly létat, se zrodily v hlavě geniálního Leonarda 

da Vinciho. [2] Ten však sám nikdy létat nepokusil. První pokusy o let jsou datovány 

do 18. století, kdy roku 1783 sestrojili bratři Montgolfierové horkovzdušný balón, 

ve kterém se později vznesli Jean-François Pilâtre de Rozier a François Laurent 

d'Arlandes. První francouzští vzduchoplavci dosáhli některých úţasných výkonů. V únoru 

1784 Jean-Pierre Blanchard vystoupil s vodíkovým balónem do výšky přes 3800 metrů. [1]  

První řiditelný motorový balón – řiditelnou vzducholoď – předvedl v roce 1852 

Francouz Henri Giffard. Pod doutníkově tvarovaný vak naplněný oxidem uhelnatým 

připevnil parním strojem poháněnu vrtuli a uletěl 27 kilometrů rychlostí zhruba 

10 km/h. [1] 

V 80. letech 19. století přišel do módy elektrický pohon a vzducholoď France, kterou 

postavili Charles Renard a A. C. Krebs dokázala létat řiditelně rychlostí kolem 20 km/h. 

Do stavby vzducholodí se také pustili Němci a v roce 1900 Ferdinand von Zeppelin vzlétl 

se svou první vzducholodí LZ 1. [1] 

Mezitím následovaly úspěšné pokusy o vzlet řízeného letadla těţšího neţ vzduch 

za pomoci nakloněné roviny, které uskutečnil Alexandr Fjodorovič Moţajskij roku 1884. 

Let však nebyl delší neţ 30 metrů. Roku 1891 sestrojil Otto Lilienthal závěsný kluzák 

a sám v něm uskutečnil let. Byl to lehké a chatrné konstrukce, vyrobené potaţení, 

vrbových nebo bambusových ţeber bavlněnou tkaninou. Celkově Lilienthal uskutečnil 

přes dva tisíce letů, nejdelším překonal vzdálenost 350 metrů. Lilienthalův příklad 

inspiroval následovníky, jimiţ byli také bratři Wrightové. [1] 

A nyní začněme u prvního úspěšného letu na stroji těţším neţ vzduch. Základem 

bylo zjištění švýcarského matematika Daniela Bernoulliho, který objevil princip vztlaku. 

Jedná se o princip, kdy plyny či kapaliny rychle se pohybující vytváří menší tlak 

neţ pomalejší. Tento objev má za následek vznik takového tvaru křídla, jak jej známe 

dnes. Bratři Wrightové 17. prosince 1903 provedli na svém Flyeru první lety, z nichţ 

nejdelší měl délku 260 metrů. Ovšem neměli na růţích ustláno. Mnoho lidí je označilo 

za podvodníky. Svůj objev nechtěli nejdříve prodat Evropanům, avšak armáda Spojených 

států je odmítla. To je natolik deprimovalo, ţe na dva roky s létáním přestali. Aţ kdyţ 

létání začali prosazovat další nadšenci, vrátili se se svými stroji a především v evropských 

zemích se hrnula jedna zakázka za druhou. [2] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_von_Zeppelin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Otto_Lilienthal


 

 

 

Obrázek 1 - Flyer 

Zdroj: [1] 

První let v Evropě s motorovým strojem těţším neţ vzduchu uskutečnil, Alberto 

Santos – Dumont 23. října 1906. Dalšími evropskými průkopníky té doby byli například 

bratři Voisinové, Henri Farman, nebo Ferdinand Farman, který se snaţil prosadit letadla 

do francouzské armády. Všichni tito muţi neustále posouvali moţnosti létání doslova 

po krůčcích. Snaţili se najít co nejvhodnější motory a zdokonalovat své stroje, aby mohli 

létat výše a především vydrţet ve vzduchu co nejdéle. Po návratu bratří Wrightů začali 

získávat oblibu i lety s pasaţéry a i doposud odmítavé stanovisko armád bylo třeba 

přehodnotit. [2] 

25. července 1909 přeletěl Louis Blériot kanál La Manche a v témţe roce 

se uskutečnili i první letecké závody. Díky tomu všemu armády začaly nesměle přemýšlet 

o vyuţití letounů ve válce. Německo bylo v tomto směru pozadu, protoţe spoléhalo 

především na Zeppelinovy řiditelné vzducholodě. Avšak i zde vzniklo, v roce 1910 

úspěšné letadlo konstruktéra Igora Etricha Der Taube (Holub). Dále pak v letech 1912 

a 1913 společnosti LVG a Albatros vyráběli úspěšné dvojplošníky od Ernesta Heinkela. [2] 

Během první světové války letectví zaznamenalo velký rozmach. 

První letcem, a také konstruktérem v Čechách byl Ing. Jan Kašpar, který dne 13. 5. 

1911 vykonal let Pardubice-Praha. [3] Po první světové válce letecká doprava zaznamenala 

rozvoj zejména v přepravě poštovních zásilek, kdy se zvyšovaly nároky na rychlost 

přepravy. 

Potřebám československého státu jiţ nevyhovoval ţelezniční systém, zděděný 

po zhroucené rakousko-uherské monarchii, protoţe v českých zemích byl orientován 

na Vídeň a na Slovensku na Budapešť. Chybělo přímé a rychlé spojení mezi západní 

a východní částí republiky, které by vládě sídlící v Praze umoţňovalo operativní správu 

státu, zejména kontakt s odlehlými a vůči Čechám zaostalými východními oblastmi. 

Dopravní nevýhodou spojení byl protáhlý tvar československého území, které po připojení 

Podkarpatské Rusi v roce 1919 měřilo ve směru západ - východ téměř 1 000 km. 

Automobilismus byl v počátcích a prašné silnice se hodily více pro povozy neţ pro auta. 

Důleţitým zdrojem informací byl denní tisk, jehoţ distribuci bylo třeba urychlit, 



 

 

protoţe pravidelné vysílání československého rozhlasu v Praze bylo zahájeno teprve 18. 5. 

1923 a počet koncesionářů byl velmi nízký. [4] 

Velké vzdálenosti bylo moţno rychleji překonávat jen pomocí letadel, 

která po skončení války vlastnila pouze armáda. Letecký sbor v polovině listopadu 1918 

měl k dispozici jen asi deset letadel a několik desítek pilotů, vycvičených během války, 

v krátké době však počet letadel přesáhl stovku. Konaly se přípravy na zavedení vojenské 

letecké kurýrní sluţby a také se objevily snahy ministerstva pošt a telegrafů o zřízení 

civilní letecké pošty. [4] 

V letech 1921 a 1922 proběhla nesčetná jednání o budoucnosti našeho letectví. 

Vedlo je především ministerstvo veřejných prací, a také ministerstva národní obrany 

a zahraničí, s různými cizími i tuzemskými soukromými společnostmi, jeţ usilovaly 

o koncese na mezistátní i domácí leteckou dopravu. Dále se jednalo s provozovateli 

vyhlídkových, propagačních a jiných letů např. v Praze, západočeské lázeňské oblasti 

a v Brně se stavebními firmami i s výrobci letadel. Snahy cizích společností o získání 

povolení létat přes naše území byly podmíněny centrální polohou Československa 

v Evropě i jeho rostoucím ekonomickým významem a politickým vlivem. [4] 

Rozvoj dopravního letectví byl však hlavně v domácím zájmu. Vyplýval nejen z jiţ 

uvedených skutečností, nýbrţ i z toho, ţe Československá republika při poválečné úpravě 

hranic nezískala přístup k moři, i kdyţ její zástupci o něj na mírových jednáních velmi 

usilovali. Tento handicap měl být do určité míry odstraněn širokým a účelným vyuţitím 

vzdušného prostoru, které bylo oficiálně propagováno heslem "Vzduch je naše moře". 

Vyjadřovalo snahu státu, podnikatelů i armády o všestrannou podporu letectva. Překáţkou 

k naplnění hesla byl mimo jiné velmi malý počet vyhovujících letišť, neboť pro letecký 

provoz nejsou nezbytné jen stroje, ale také pozemní vybavení pro příjem letadel. V roce 

1919 existovalo jediné řádně vybudované letiště v Chebu, které předtím pouţívala 

rakousko-uherská armáda, avšak z hlediska potřeb republiky značně excentricky poloţené. 

Začalo se budovat letiště Kbely u Prahy jako náhrada za letiště Praha - Vysočany, a vhodné 

plochy pro budoucí leteckou činnost byly nalezeny v Olomouci, Brně, Uherském Hradišti, 

Bratislavě a Košicích. Armáda budovala letiště v Nitře. [4] 

Počátky letecké výroby v nově vzniklé Československé republice začínají hned 

po 28. říjnu 1918. Jiţ 29. října 1918 byly poloţeny základy československého letectví 

v rámci 3. odboru ministerstva národní obrany, 3. října byl vytvořen 1. československý 

letecký sbor a během dalších čtrnácti dnů i Svaz československých pilotů, pozdější Svaz 

letců. Téhoţ roku v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze vzniká Letecký arsenál, 

který od roku 1920 přesídlil do Kbel pod názvem Hlavní letecké dílny, později známé jako 

továrna Letov. Zdejší hlavní konstruktér A. Šmolík sestrojuje v této továrně pozorovací 

dvojplošník Šm-1, který vzlétl na jaře 1920. V pozdějších letech tato továrna vyrobí celou 

sérii úspěšných letounů, jako například stíhací letoun Š-3, závodní letoun Š-8, Š-18. [5] 

Druhým leteckým podnikem, utvářejícím se v Československé republice, bylo Aero. 

Zde působí jako hlavní konstruktér A. Vlasák a konstruktér A. Husník, kteří společně 

zkonstruovali stíhačku A-2. V Aeru se v následujících letech rozvinula výroba letadel 

známých jako Ae-2, Ae-3, Ae-4, Ae-10, Ae-14 a jiné. [5] 

Třetím leteckým podnikem z roku 1919 byla firma Avia, ve které ing. P. Beneš, 

V. Malý, ing. M. Hajn a F. J. Koch zkonstruovali stroj BH-1 „Experimental“. V této 

továrně vznikla ve své době jedna z nejrychlejších stíhaček BH-3. Nový typ letadla BH-5 

létal nejprve s motorem Anzani a později s prvním zkonstruovaným letadlovým motorem 



 

 

v Československé republice, vyrobeným v továrně Walter a známým jako NZ-60. Avii 

zviditelněla v leteckém průmyslu také letadla BH-11E, BH-11C, BH-6, BH-7, BH-17, BH-

19, BH-21. [5] 

Stát po svém zrodu nebyl natolik hospodářsky silný, aby mohl zřídit vlastní dopravní 

společnost. První zkušební, tzv. poštovní let se uskutečnil 1. března 1923 v rámci 

dvouměsíčního zkoumání nejvhodnějších podmínek pro zavedení pravidelné civilní letecké 

dopravy na lince Praha -Bratislava -Košice -Uţhorod. [4] 

6. října 1923 vznikly Československé státní aerolinie (ČSA), předchůdce dnešních 

Českých aerolinií. Otevření jejích linek Praha - Bratislava a Bratislava - Praha 28. října 

1923 bylo velkou událostí, neboť jím do našeho letectví po různých soukromých 

a akciových společnostech konečně nastoupil perspektivní národní dopravce v podobě 

státního podniku. [4] 

Vraťme se však opět k zahraničním letům. Po rychlé zlepšení výkonnosti letadel 

za 1. světové války jiţ lety probíhaly na mnohem větší vzdálenosti. Lety mezi evropskými 

městy nebo přes Středozemní moře uţ na nikoho dojem neudělaly, byly to trasy, na které 

se teď uţ zaměřila pravidelná doprava. Bylo třeba překonávat světadíly a oceány. 

Nejzřetelněji dosud nepokořeným prostorem byl Atlantský oceán. Od roku 1919 

se uskutečnilo mnoho pokusů překonat Atlantský oceán bez mezipřistání. [1] Podařilo 

se to aţ Charlesovi A. Lindberghovi, který sám, bez rádia a navigačních pomůcek, 

po 33 hodinách a 39 minutách nepřetrţitého letu průměrnou rychlostí 180 km/h přelétl 

Atlantský oceán a večer 21. května 1927 přistál na paříţském letišti Le Bourget. [6] 

2.2. Pravidelná letecká doprava 

První pravidelné letecké sluţby pro dopravu cestujících letadly byly zavedeny 

v Evropě okamţitě v dozvucích 1. světové války. Kdyţ byla v srpnu 1919 zahájena první 

pravidelná letecká sluţba mezi Londýnem a Paříţí, cestující létali v otevřených kabinách 

a proti chladu oblékali ochranné obleky. Za špatného počasí letadla nelétala a často 

se stávalo, ţe cestu nedokázala vykonat bez zastávky, popř. musela nouzově přisávat 

na polích kvůli opravám či doplňování paliva. Postupně však nouzová přistání přestala být 

tak obvyklá, rušení letů kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám však nezmizelo. [1] 

Létání tak na dlouhou dobu zůstalo nepohodlným, drahým a nespolehlivým 

způsobem cestování. Bylo také ztrátové. Ţádné letadlo neuneslo tolik cestujících, 

aby to pokrylo náklady. Kdyţ se po válce rozvíjely letecké dopravní sluţby, nebyla to ani 

tak odezva na veřejnou poptávku, jako spíše zoufalé snahy výrobců letadel, na které 

po skončení války dopadlo zhroucení vojenských zakázek a museli proto hledat jiné 

vyuţití letadel, která vyrobili. Počáteční podniky pro dopravu cestujících přeţívaly jedině 

díky tomu, ţe evropské vlády byly ochotny letecké cestování podporovat. [1] 

Vůbec první sluţbu pro dopravu cestujících v poválečné době nabídla německá 

společnost Deutsche Luft-Reederei 5. února 1919. Německo rozvíjelo síť komerčních 

leteckých tratí, táhnoucí se na sever do Skandinávie, na východ přes Polsko do Sovětského 

svazu a na jih na Balkán a do Středomoří. V roce 1923 tyto trasy obsluhovaly jen dvě 

společnosti, z nichţ jednu vlastnil Junkers a druhou financovala skupina loďařských 

společností a bankéřů. V roce 1926 je německá vláda přinutila, aby se spojily do jediné 

národní letecké dopravní společnosti Deutsche Luft-Hansa (po roce 1934 byla 

přejmenována na Lufthansa). Po svém zaloţení byla Lufthansa největší leteckou dopravní 



 

 

společností na světě, odhadovalo se, ţe odpovídá za 40 % celosvětové letecké dopravy. 

Rozhodně provozovala nejmodernější techniku. [1] 

Střediskem pokroku v letecké dopravě byla po dlouhou dobu hlavně Evropa, v jiných 

částech světa se letecká doprava rozvíjela zejména tam, kde byly jiné druhy dopravy 

rozvinuty nedostatečně. Zejména pro leteckou dopravu byla vhodným místem Austrálie, 

protoţe ta je z velké části plochá a mezi sídly jsou ohromné vzdálenosti. Austrálie neměla 

dostatečnou ţelezniční síť, ale těšila se často dobrému počasí. Společnost Queensland 

and Nothern Teritory Aerial Services Limited (Quantas) byla zaloţena v roce 1920. 

Klíčem k počátečnímu úspěchu bylo, ţe slouţila dvěma městům, Charleville a Cloncurry, 

která jsou od sebe vzdálena 960 km a neměla tehdy ţádné rozumné moţnosti vzájemného 

dopravního spojení. [1] 

Jiţní Amerika byla další oblastí světa, kde letecká doprava dokázala radikálně zkrátit 

dobu cestování mezi vesnicemi a městy s nedostatečnými spoji jiných druhů. První stálou 

leteckou dopravní společnost v Americe vůbec, pojmenovanou Scadta, zaloţili v roce 1919 

v Kolumbii němečtí vystěhovalci. Svůj provoz začala v roce 1920. [1] 

Ve Spojených státech se letecká doprava rozvíjela pomalu, jelikoţ země měla velmi 

dobře rozvinutou ţelezniční síť, ale vzhledem k její velké rozloze nabízela letadlům 

příleţitost k velkým časovým úsporám, i přesto však bylo těţké Američany přesvědčit 

o jejích výhodách. Velký rozmach letecké dopravy nastal aţ po Linberghově přeletu 

Atlantiku. [1] 

Řízení letového provozu 

Jak se zvětšovala hustota provozu, stávalo se jeho řízení v okolí letišť stále 

naléhavějším. Opatření k zabránění sráţek byla zpočátku velice primitivní. Řídící létání 

stál obvykle na nějakém dobře viditelném místě na letišti a mával zeleným nebo červeným 

praporkem, aby tak letadlu sdělil, můţe-li bezpečně startovat nebo přistávat. Další zlepšení 

nahradilo praporky pistolí na signální rakety, ale tyto metody byly za špatné viditelnosti 

neúčinné. [1] 

Odpovědí na tento problém musela být nějaká forma rádiového majáku, který by pro 

přijímač v pilotní kabině letadla zůstával „viditelný“ za jakýchkoli podmínek. Byly tedy 

postaveny řídící věţe vybavené rádiem. Piloti přibliţujících se letadel sdělili rádiem 

informaci o své poloze představiteli své letecké společnosti na letišti. Rádiem se také 

vydávalo povolení k přistání nebo ke vzletu. [1] 

První letušky 

Snahy o zlepšení obecného pohledu na létání se od bezpečnostních předpisů 

a zamezení sráţek odrazily i ve zlepšení pocitů cestujících. Potřeba cestujících mít zajištěn 

určitý standard, aby se jim dostalo pohodlí a uklidnění, se na počátku 30. let dala snadno 

pochopit. Všechny letušky byly v prvních dobách kvalifikované ošetřovatelky, a kdyţ 

podávaly jídlo, oblékaly si ošetřovatelské stejnokroje. Cestující vnímali péči zdravotnicky 

vycvičeného personálu jako uklidňující, zvlášť kdyţ uváţíme, ţe mnoho z nich trpělo 

za letu nevolnostmi. [1] 



 

 

2.2.1. První typy dopravních letadel 

První letadla vypravovaná na pravidelných trasách byla pro cestující velmi 

nepohodlná.  Hluk motorů byl často ohlušující jako lomoz sbíječek. Sedadla bez tlumičů 

nárazů nijak nechránila proto vibracím. Kabiny měly často nefunkční topné soustavy 

a cestující stále ještě často nesvlékali svrchníky. Vybavení toalet bylo zpočátku zcela 

primitivní, jednalo se pouze o plechovou rouru, pod kterou byla v podlaze vyříznuta 

díra. [1] 

 Původně to většinou byly přestavěné bombardéry, i kdyţ Junkers a Fokker velmi 

rychle začali vyrábět specializovaná letadla pro dopravu cestujících. Létal široký výběr 

typů včetně dvouplošníků i jednoplošníků dřevěných i kovových. Budoucnost náleţela 

celokovovým jednoplošníkům s nosným potahem, odpovídajícím nejnovějším výsledkům 

výzkumu v aerodynamice. Konkurence na trhu dopravních letadel se ve 30. letech změnila 

ve střet mezi Douglasem a Boeingem. [1] 

Boeing 247 

Boeing v roce 1931 začal vyvíjet model 247. Letadlo mělo jiţ silné motory, 

proudnicové tvary, uvezlo 10 cestujících rychlostí aţ 250 km/h. Kabina byla 

odhlučněna. [1]   

 

 

Obrázek 2 - Boeing 247 

Zdroj: [7] 

Douglas DC-3 

Ve Spojených státech známé jako Skytrain v Británii jako Dakota. 

Bylo nejúspěšnějším dopravním letadlem 30. let. Dokázalo odolávat drsným podmínkám, 

bylo spolehlivé, údrţba byla snadná. Mohlo startovat i přistávat na letištích travnatých, 

hlinitých i betonových. Komfort při cestování byl na vysoké úrovni. Rychlost letadla 

dosahovala aţ 300 km/h. [1] 

 



 

 

 

Obrázek 3 - Douglas DC-3 

Zdroj: [8] 

Boeing 307 Stratoliner 

Problém s turbulencí byl vyřešen uvedením tohoto letadla do provozu. Jediným 

řešením jak omezit vliv počasí byl vzlet aţ nad mraky, do stratosféry, kam nezasahuje vliv 

počasí. Roku 1938 vyvinul Boeing letadlo 307 Stratoliner, první dopravní letadlo schopné 

provozu ve stratosférických výškách. Přetlakovaná kabina, která byla v té době výjimečná, 

chránila osádku a cestující před účinky velké výšky, zatímco turbokompresory dovolovaly, 

aby motory pracovaly s dobrou účinností i ve velkých výškách. [1]   

 

Obrázek 4 - Boing 307 Stratoliner 

Zdroj: [9] 

 

Mezi další letadla, která byla určena k přepravě cestujících se řadí Focke-Wulf Fw 

200 Kondor, Farman F.60 Goliath, Fokker F-10 Super Tri-motor,  Handley Page H.P.42, 

Junkers F 13 a další.  



 

 

2.2.2. Vzducholodě 

Vzducholodě zaţívaly rozmach jiţ za první světové války, posléze byly také 

vyuţívány k přepravě cestujících a soupeřily s letadly. Jejich výhodou oproti letadlům byla 

velká kapacita cestujících, vibrace, které byly u letadel zcela běţné cestující 

ve vzducholodích téměř neznali. Kabiny byly často přepychové, vybavené koupelnami 

a koberci. 

Nejúspěšnější vzducholodí se stala vzducholoď Graf Zeppelin. Byla vybavena 

nejmodernějšími leteckými přístroji včetně rádiového zaměřování, nejnápadnější však byl 

cestovní komfort, kterým svým cestujícím nabízela. Oddíl gondoly byl tichý, prostorný, 

s příjemnou teplotou. Důraz na přitaţlivost byl úmyslný, aby odvedl pozornost od váţných 

nedostatků zeppelinu. Vzhledem k tomu, ţe se pohyboval rychlostí jen asi 100 km/h, byl 

dosti pomalý a nedokázal si s převahou poradit s povětrnostními podmínkami nad 

severním Atlantikem. Přes nedostatky vzducholodě Graf Zeppelin však na začátku 30. let 

víra v cestování vzducholoděmi byla pevná. [1] 

Německo se dalo do výstavby mezinárodního letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, 

z něhoţ měla dvojice ještě větších zeppelinů konečně začít poskytovat pravidelnou 

do Spojených států. [1]   

První z těchto vzducholodí byl Hindenburg, který poháněly čtyři motory po 821 kW 

a vozil 50 cestujících rychlostí 128 km/h. Zatímco Graf Zeppelin umístil své cestující 

do gondoly, Hindenburg uţil pro přepravu cestujících část ohromného trupu ve dvou 

palubách. Právě tato konstrukce přitáhla později pozornost k osudnému nedostatku 

Hindenburgu, jeho trup byl naplněn hořlavým vodíkem. Konstruktéři zeppelinu měli 

v úmyslu pouţít hélia, ale Spojené státy jim ho odmítly dodávat. Němečtí inţenýři však 

byli přesto přesvědčení, ţe Hindenburg je bezpečný. [1] 

Katastrofa, která se udála 6. května 1937, kdy při spouštění lana Hindenburgu 

ke kotevnímu stoţáru došlo k jeho vznícení, měla za následek úpadek vzducholodí. 

V několika sekundách celou vzducholoď zachvátily plameny a za pouhých 34 sekund byla 

v plamenech celá. Nejpravděpodobnější příčinou byla jiskra pocházející 

od nahromaděného elektrostatického náboje, která zapálila hořlavý potah. [1] 

Statistiky dokazují, ţe vzducholodě nebyly ve skutečnosti pro dopravu cestujících 

nikdy dost bezpečné. Jejich výroba byla navíc drahá a byly příliš pomalé, neţ aby mohly 

poskytnout takový rozsah hromadné mezinárodní přepravy vzduchem, jaký existuje dnes. 

Nebýt však katastrofy Hindenburgu, mohly se obrovské vzducholodě vklínit do mezery 

v trhu jako luxusní parníky oblohy. Nakonec z nich nezbylo nic neţ jen vzpomínky. [1] 

 



 

 

 

Obrázek 5 - Zkáza vzducholodě Hindenburg 

Zdroj: [10] 

2.3. Vývoj letectví během druhé světové války 

Druhá světová válka byla impulzem pro intenzivní rozvoj letectví a leteckého 

průmyslu. Začaly tak vznikat velmi rychlé a vybavené stroje, kdy byly vyráběny zejména 

stíhačky a bombardéry. 

Vedoucí pozici zaujímalo Německo. Messerschmitt Bf 109 byl šampión roku 1937 

v rychlosti (dosahoval rychlosti 480-560 km/h) a byl dobře vyzbrojen. Zůstal ve výzbroji 

celou válku v mnoha verzích včetně asi nejznámějších typů G a především F. Dalším 

úspěchem německých konstruktérů byl i Focke-Wulf Fw 190, letoun, který měl ambice stát 

se nejlepším německým stíhacím strojem, bohuţel lobby Messerschmittu byla více spjata 

s mocenskými špičkami a tak byl prosazován jejich typ. Němci taky byli první v bojovém 

nasazení proudových letounů Me 163 Komet a především Me 262 Schwalbe, přestoţe měl 

ţivotnost turbín sotva šest hodin, byl výjimečný a určil další směr vývoje letecké 

techniky. [11] 
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Obrázek 6 - Messerschmitt Bf 109 

Zdroj: [12] 

 

Také bombardéry typu Heinkel, Dornierr a Junkers se staly pojmem, například jako 

střemhlavý bombardér Ju 87 známý pod označením "Stuka". Nosnost těchto strojů 

mnohonásobně stoupla proti typům z první světové války, aţ k šesti tunám bomb. 

Toto vcelku ohromující mnoţství umoţňovalo Německu zavést taktiku tzv. kobercových 

náletů, kterými ničili města, jako byl Londýn, Coventry a další. [11] 

Na straně Spojenců byla situace, co se týče technické vybavenosti letadel podobná, 

na jejich straně to byly Devotiny D 520, Marcel Bloch MB 151/ 152, Morane-Saulnier MS 

406 (Francie), hrdinové bitvy o Británii Hawker Hurricane a novinka zaváděná k bojovým 

letkám Vickers Supermarine Spitfire. Vývoj se zde nezastavil a tak se nad anglickým 

nebem objevily další stroje: Hawker Tempest čí Typhoon a za střední bombardéry a noční 

stíhače DeHavilland Mosquito. [11] 

 

Obrázek 7 - Supermarine Spitfire 

Zdroj: [13] 

http://www.valka.cz/show.asp?action=weapons&id=222&type=8
http://www.valka.cz/show.asp?action=weapons&id=373&type=11
http://www.valka.cz/show.asp?action=weapons&id=374&type=11
http://www.valka.cz/show.asp?action=HTML&id=75
http://www.valka.cz/show.asp?action=weapons&id=155&type=4
http://www.valka.cz/show.asp?action=weapons&id=86&type=4
http://www.valka.cz/show.asp?action=weapons&id=163&type=4
http://www.valka.cz/show.asp?action=weapons&id=254&type=4
http://www.valka.cz/show.asp?action=weapons&id=160&type=4


 

 

Na straně Sovětského Svazu se objevovaly a docela úspěšně bojovaly zpočátku 

letouny více neţ exotické a zastaralé jako Polikarpovy I 153 Čajka (dvouplošník 

s otevřenou kabinou) a I 16 Išak (taktéţ s otevřenou kabinou) létal na něm i známý pilot 

V.I.Čkalov, protoţe však ztráty byly i pro Ruské velení neúnosné, začaly se do výzbroje 

zavádět lehké a podle západních měřítek aţ příliš jednoduché stroje série Lavočkin La 1-9 

(někdy uváděné jako LaGG), MiG (Mikojan-Gurjajevič) a Jak 3 (Jakovlev), tyto 

povětšinou dřevěné stroje s překliţkovými povrchy a silnými motory dosahovaly 

úctyhodných výkonů a staly se rovnocennými protivníky tehdy stále ještě kralujícím 

Messerschmitt Bf 109. [11] 

 

 

Obrázek 8 - Jakovlev Jak-3 

Zdroj: [14] 

 

Zásadní změnu přinesly aţ Spojené státy. Jejich technické a průmyslové moţnosti 

mnohonásobně převyšovaly všechny ostatní bojující strany a i jejich pozdější nástup 

do války jim pomohl poučit se z chyb a inspirovat se úspěchy. Ne nadarmo se jedním 

z nejkrásnějších letadel světa stal P 51 Mustang. I starší typy jako Bell P 39 Airacobra 

(zajímavá tím, ţe měla motor ve středu trupu aţ za kabinou), nebo Curtiss P 40 Warhawk 

se staly účinným prostředkem k ničení nepřítele. Také dopravní DC-3 Dakota se stala 

legendou a poslední kusy tohoto stroje létají s původním posláním ještě dnes (vyráběly 

se sériově od roku 1936 aţ do roku 1963). Obrovské série různých typů strojů, kterými 

USA zásobily bojující Spojence, pomohly udrţet a později i prolomit Německý tlak 

a donutit ho posléze aţ ke kapitulaci. [11] 

Jak jiţ bylo řečeno i Spojenci měli dobré bombardéry, od strojů Britských jako byly 

Liberatory firmy Gloster nebo Lancastery z dílen firmy Avro aţ po americké North 

American B 25 Mitchell a „létající pevnosti“ od Boeinga B 17 Fortress a později 

Superfortress. Jiţ během bitvy o Británii se odváţila RAF nasadit své stroje proti Německu 

a bombardovat tak vzdálená a dobře chráněná místa jako bylo i hlavní město Říše Berlín. 

Postupem doby se těmito nálety podařilo zničit v Německu mnoho strategicky důleţitých 

míst, měst, továren, kasáren a dalších vojenských a politických cílů. Tím postupně 

ochromily chod německé společnosti a získaly převahu. [11] 
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http://www.valka.cz/show.asp?action=weapons&id=212&type=4
http://www.valka.cz/show.asp?action=weapons&id=218&type=5
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Obrázek 9 - Boeing B 17 Fortress 

Zdroj: [15] 

 

Během Tichomořské války s Japonským císařstvím, kdy byla většina bitev 

uskutečňována nad mořem, slouţily k přistávání letadel letadlové lodě. Po překvapivém 

leteckém útoku na Pearl Harbor krátce dne 7. prosince 1941, kdy bylo zničeno sedm 

z osmi zde kotvících bitevních lodí a zabito na patnáct set vojáků, se USA musely 

soustředit na boj na frontě dlouhé takřka 15 000 kilometrů. [11] 

Letadlové lodi a především jejich palubní stroje se staly hlavním bojovým 

prostředkem v rozlehlém Tichém oceánu, ať uţ to byla bitva u Midwaye, či Guadancanalu, 

hlavní slovo v ní měly letadla. Tam vznikla tradice operačních svazů letadlové lodi a jejího 

torpédového a bitevního doprovodu, jak ji známe dodnes. Vţdyť jediný způsob 

jak ovládnout, prozkoumat a udrţet nekonečné pláně Pacifiku bylo přeletět 

je průzkumnými, protiponorkovými a torpédovými letouny. [11] 

Tak jako první světová válka, tak i ta druhá urychlila vývoj techniky. Na jejím 

začátku stály na startech takové letadla jako I 16 s maximální rychlostí něco přes 400 km/h 

a na jejím konci stroje typu Me 262, které se blíţily rychlosti zvuku. Od jednoduché 

výzbroje kulomety aţ po Enolu Gay (bombardér B-29 Superfortress) vyzbrojenou první 

jadernou bombou. [11] 

Vrtulníky 

Druhá světová válka také přispěla k rychlému rozvoji vrtulníků. Jeden z prvních 

létajících vrtulníků byl francouzský Breguet - Dorand Gyroplane Laboratore. Byl vyvíjen 

od roku 1933, letové testy se uskutečnily roku 1935 a roku 1936 jiţ vrtulník letěl rychlostí 

aţ 121 km/h. Dokázal vystoupat do výšky 158 metrů a zůstat ve vzduchu 62 minut. 

Na jednom místě dokázal „viset“ aţ 10 minut. [16] 

Následovala výroba vrtulníků v Německu Flettnet FI 265, FI 282 Kolibri, Focke-

Achgelis Fa 223 Drache a další. V SSSR se zkoušely vrtulníky CAGI 1-EA, 3-EA, 5-EA, 

11-EA a 11-EA PV a vrtulníky Omega konstruktéra Bratuchina. První americký vrtulník 

Vought - Sikorsky VS-300 létal v letech 1939-43. [16] 

 

http://www.valka.cz/newdesign/v400/show.asp?action=HTML&id=97
http://www.valka.cz/newdesign/v400/show.asp?action=HTML&id=101
http://www.valka.cz/show.asp?action=weapons&id=176&type=8
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bombard%C3%A9r
http://cs.wikipedia.org/wiki/B-29_Superfortress
http://www.vrtulnik.cz/breguet.htm
http://www.vrtulnik.cz/fa-223popis.htm
http://www.vrtulnik.cz/fa-223popis.htm
http://www.vrtulnik.cz/cagi.htm
http://www.vrtulnik.cz/cagi.htm
http://www.vrtulnik.cz/omega.htm
http://www.vrtulnik.cz/sikorski.htm


 

 

2.4. Letecká doprava po druhé světové válce 

Do 40. let minulého století se letecká doprava rozvíjela jen jako doplněk lodní 

a ţelezniční dopravy cestujících. V roce 1957 uţ ale počet osob přepravených přes Atlantik 

letadly převýšil počet pasaţérů osobních lodí. Triumf proudových letadel v následujícím 

desetiletí povznesl cestování vzduchem na novou úroveň. [1] 

Ačkoliv po válce nastal kolaps produkce, byl rozvinutý letecký průmysl schopen 

dodat na rozšiřující se trh civilních dopravních letadel jakékoli poţadované mnoţství 

strojů. Stejně důleţitým faktorem byl rozvoj sítě mezinárodních leteckých spojů 

s nezbytným vybudováním potřebné infrastruktury včetně letišť s betonovými drahami, 

na kterých mohly přistávat těţké stroje. Po skončené válce měly letecké společnosti 

i dostatek kvalifikovaného personálu pro zajištění provozu svých linek po celém světě 

včetně transkontinentálních spojů. Během války také vykrystalizovalo jasné poznání, 

ţe se v důsledku rozvoje letecké dopravy bude svět zmenšovat. [1] 

Letecké společnosti měly buď státní podporu, nebo byly přímo ve vlastnictví států 

a přesné určení tras jejich linek a podmínek provozu bylo přijatým pravidlem. Mezinárodní 

asociace letecké dopravy určovala pevné ceny letenek a koordinovala letové řády různých 

společností. Spojené státy byly v celosvětovém měřítku na vedoucí pozici letecké dopravy 

a na dálkových spojích Američané pouţívali letadla více neţ vlaky. Letecké společnosti 

jiných vyspělých zemí si rovněţ si rovněţ stály na svém. Ačkoliv bylo Německo 

z provozování letecké dopravy zcela vyloučeno a Francie a Velká Británie nadále 

soustředily své úsilí především na rozvoj linek v rámci svých impérií, některé další 

společnosti byly překvapivě úspěšné. Patřily k nim například australská Quantas, Swissair 

a skandinávská SAS. [1] 

Komfort cestování vzduchem dosáhl téměř takové úrovně, jakou společnosti 

nabízely veřejnosti ve svých reklamních kampaních. Ve skutečnosti bylo pohodlí 

a potěšení z letu dosaţeno hlavně tím, ţe účinek turbulencí byl omezen lety ve velkých 

výškách a hluk motorů byl sníţen důkladnou zvukotěsnou izolací. Doba trvání letu 

se neustále zkracovala. [1] 

Rychlost letadel během druhé světové války dosahovala aţ 950 km/h. Hranice 

k překonání rychlosti zvuku se přiblíţila a mnoho letadel se o zdolání této hranice 

pokoušelo. Rychlost zvuku byla překonána dne 14. října 1947 raketovým letadlem Bell X-

1, pilotovaným Charlesem Yeagerem. Rychlost zvuku je proměnlivá veličina, která 

se mění s výškou letu (M 1 - Machovo číslo, ve stratosféře odpovídá 1 060 km/h). 

Charakteristickým jevem při překonání rychlosti zvuku je akustický třesk. Jiţ roku 1953 

byla překonána rychlost M 2. [1] 

2.4.1. První proudová dopravní letadla 

Vrtulová letadla ze 40. a 50. let byly velmi silné stroje a jejich výkony byly 

impozantní. Koncem tohoto období byl jejich dolet uţ takový, ţe mohly uskutečňovat 

transoceánské a mezikontinentální lety bez mezipřistání. Přechod od vojenských 

proudových letounů k proudovým dopravním strojům neproběhl přímou cestou. Pro lety 

s cestujícími byla rozhodující spolehlivost a hospodárnost stroje, coţ proudové motory 

nemohly zatím zaručit. Spotřebovaly ohromné mnoţství paliva a na obsluhující personál 

kladly náročné poţadavky. Nebylo proto divu, ţe americké letecké společnosti a výrobci 

letadel při své oddanosti vrtulovým strojům s pístovými motory ignorovali proudový 



 

 

pohon ještě dlouho po válce. Proto se pohodlná a poměrně rychlá letadla s výkonnými 

pístovými motory, velkým počtem míst pro cestující a transkontinentálním doletem, 

jako byly například Constellation nebo DC-7, udrţela na leteckých linkách aţ do počátku 

70. let. Naopak Britové se po vynuceném odchodu Německa z přední pozice ve vývoji 

proudových letadel dostali na tomto poli na špičku, nejdříve s turbovrtulovými motory 

a později s motory proudovými. [1] 

První turbovrtulové civilní dopravní letadlo Vickers Viscount se objevilo na scéně 

roku 1950 a stalo se ihned populárním. Ačkoliv jeho kapacita byla jen 50 cestujících, 

nabízelo klidnější a tišší let neţ kterýkoli jiný stroj s pístovými motory. Státem, 

který vyráběl nejpozoruhodnější ze všech turbovrtulových letadel, byl sovětský svaz. 

Tupolev Tu-114, kolos ve sluţbách sovětského Aeroflotu, se po svém nasazení na linky 

stal největším civilním letadlem na světě a tento primát mu sebral aţ Boeing 747. 

Mohl přepravit 170 cestujících na vzdálenost 8 800 kilometrů bez mezipřistání rychlostí 

kolem 770 km/h. [1] 

De Havilland Comet 

První proudové dopravní letadlo bylo nasazeno na pravidelné lety roku 1952 na trase 

Londýn-Johannesburg. Comet se ihned stal hitem, měl stylové tvary, jeho let byl klidný 

a rychlý. Zájemci se o letenky přímo utkávali, protoţe v letadle bylo původně jen 36 míst. 

V lednu 1954 však přišla pohroma. Při letu z Říma jeden Comet ve výšce 9 000 metrů 

explodoval. Dřívější havárie v Indii byla připisována nepříznivému počasí, ale to tentokrát 

zřejmě nebylo příčinou tragédie. Cometům byly povoleny další lety, ale o tři měsíce 

později se další letoun rozpadl nad Středozemním mořem. Comety byly následně staţeny 

z provozu. Po zdlouhavém vyšetřování příčin nehody vyšlo najevo, ţe části konstrukce 

trupu byly v okolí oken poddimenzovány a při únavě materiálu došlo k poklesu tlaku 

v kabině a následné explozi. Po čtyřech letech se překonstruovaný Comet s kapacitou 

72 míst opět objevil na leteckých linkách. [1] 

Boeing  

Aţ do 50. let minulého století neměla firma Boeing jako výrobce civilních letadel 

valnou pověst. Její síla spočívala především ve výrobě vojenských letounů, ale právě 

ta se stala cestou ke konstrukci stroje s proudovými motory. [1] 

Boeing 707 

Boeing 707 znamenal v roce 1958, kdy vstoupil do komerčního provozu, revoluci 

v civilním letectví. Jednalo se o první letadlo s tak dlouhým doletem, velkou kapacitou, 

vysokou rychlostí a ekonomickým provozem. V dubnu 1952 se Boeing rozhodl investovat 

16 milionů dolarů do nového prototypu dopravního letadla, které dostalo označení 367-80, 

i kdyţ je známější jako Dash 80. Byla to nejistá investice, která se však velice 

vyplatila. [17] 

 Prototyp, který poprvé vzlétl v červenci 1954, se stal předlohou jak pro první 

tankovací letadlo KC-135 Stratotanker, tak i pro civilní dopravní letadlo 707-120. 

Verze -120 a -320 byly později osazeny novými motory a získaly nové označení -120B a -

320B. Boeing vyvinul i verzi -320C, která mohla být libovolně přeměněna na nákladní 

letadlo. Mnoho původně civilních 707 dnes slouţí jako nákladní letadla. Kromě leteckých 



 

 

společností byl zájem o 707 také mezi mnoha armádami, které letadlo vyuţívaly pro 

dopravní účely a doplňování paliva za letu. Výroba komerčních 707 byla zastavena v roce 

1978, poté co bylo vyrobeno celkem 878 strojů. Limitovaný počet letadel pro armádní 

účely byl vyroben i po roce 1978, definitivně pak tento program skončil v roce 1990. [17] 

Boeing 727 

Boeing 727 je prvním třímotorovým dopravním letadlem s proudovým pohonem 

na světě. Je určené na krátké a střední tratě. První studie na podobné letadlo vznikaly 

v Boeingu jiţ v polovině 50. let. Vzhledem k finančním problémům Boeingu v počátcích 

výroby 707 ale nebylo vůbec jisté, zda se plány naplní. Oficiální vývoj tak začal aţ v roce 

1959 díky objednávkám od společností Eastern Airlines a United Airlines. [18] 

Boeing 727 má podobný trup jako Boeing 707, pouze jeho spodní část byla menší, 

protoţe na kratších tratích není třeba převáţet tolik zavazadel. Určitých zlepšení se dostalo 

i křídlům, u kterých byly poprvé v historii pouţity Kruegerovy klapky. Největší změnou 

však jednoznačně bylo pouţití pouze tří motorů, jeţ měly oproti čtyřem, výhodu 

ekonomičtějšího provozu. První let 727 se uskutečnil v únoru 1963, do komerčního 

provozu stroj vstoupil o rok později. [18] 

Verze -100 byla v prodeji teprve rok, kdyţ Boeing začal uvaţovat o nové, 

prodlouţené verzi. Ta dostala označení -200 a její vývoj odstartoval v srpnu 1965. Jedinou 

podstatnou změnou bylo prodlouţení letadla o více neţ 6 metrů. Výroba všech verzí -200 

byla ukončena v roce 1984 poté, co bylo vyrobeno celkem 1 245 strojů všech verzí. [18] 

Boeing 737 (-100, -200) 

Boeing 737 je nejúspěšnější letadlo všech dob. Po světě jich létá více neţ 5 000 

a je určené na krátké a střední tratě. Od počátku bylo vyvinuto mnoho verzí tohoto modelu, 

které se dělí do třech základních skupin - First generation (Original), Second Generation 

(Classic) a Next-Generation. [19] 

V polovině 60. let se Boeing rozhodl vyvinout letadlo na krátké tratě. Boeing 

původně plánoval letadlo s kapacitou cca. 60-85 cestujících. Po diskuzi s Lufthansou 

se ale rozhodl zvýšit kapacitu cestujících na 100. Důleţitou výhodou oproti konkurentovi 

DC-9 bylo rozmístění sedaček - 737 mají o sedačku více v kaţdé řadě. První let 

se uskutečnil v dubnu 1967, do běţného provozu vstoupil stroj v únoru následujícího roku. 

Verze -200 byla mnohem úspěšnější neţ její předchůdkyně. Verze -100 se přestala dodávat 

jiţ v roce 1969 a celkem bylo dodáno pouze 30 kusů. Výroba -200 pokračovala aţ do roku 

1988, celkem bylo dodáno 991 strojů. [19] 

 



 

 

 

Obrázek 10 - Boeing 737-200 

Zdroj: [20] 

Douglas DC-9 

Dvoumotorový letoun určený na krátké aţ středně dlouhé tratě. První let 

se uskutečnil v únoru roku 1965 a jiţ v prosinci vstoupil do provozu, prvním nákupcem 

se stala společnost Delta Airlines. Jeho vývoj podnítil konkurenční Boeing 727. Později 

byl nahrazen letounem MD-80, MD-90 a poté, co firmu převzal Boeing také letounem 

Boeing 717. Verze -30 byla jednou z nejrozšířenějších, celkem znamenala 60 % produkce. 

Vstoupila do provozu v roce 1967, kdy letouny jako první nakoupila společnost Eastern 

Airlines. Letoun byl vyráběn v letech 1965-1982 a celkem bylo vyrobeno 976 ks, verze-

30 pak 662 ks. [21] 

Iljušin Il-18 

IL-18 byl poháněn čtyřmi turbovrtulovými motory. Konstruktér Sergej Iljušin navrhl 

dopravní letoun, který měl na tehdejší dobu ekonomičtější provoz, neţ většina ostatních 

sovětských strojů. U prototypových strojů  Il-18 pohon zajišťovala čtveřice motorů 

Kuzněcov NK-4 o výkonu 2 940 kW. [22] Poté je vystřídaly motory Ivčenko AI-20, které 

měly stejný výkon, ale hospodárnější provoz a delší ţivotnost. Motory byly umístěny 

po dvou na kaţdém křídle, leţely na horní ploše křídla s výstupními otvory nad odtokovou 

hranou. Motory poháněly čtyřlisté, stavitelné vrtule. [23] 

Do běţného provozu bylo letadlo Iljušin Il-18 nasazeno poprvé 20. dubna 1959 

na tratích Moskva-Adler-Alma Ata a Moskva-Soči. Síť destinací se začala brzy rozšiřovat, 

v roce 1961 jiţ letadla Il-18 spojovala 28 sovětských měst, v roce 1964 jiţ 49 a na začátku 

sedmdesátých let celkem 86. Na mezinárodní linky se stroj dostal v říjnu 1959, kdy doplnil 

Tu-104 na lince Moskva-Londýn. [22] Iljušin Il-18 byl dodán kromě Aeroflotu i jiným 

leteckým společnostem, zejména ze států bývalého socialistického bloku. První Il-18 se tak 

ve flotile ČSA objevily jiţ na začátku 60. let. [23] 

Celkový počet vyrobených letadel se odhaduje na 600 ks. V průběhu 70. let začaly 

být Il-18 v rámci Aeroflotu postupně přeřazovány na méně důleţité, převáţně vnitrostátní, 

trasy. Na začátku 80. let pak začala být drtivá většina z nich upravována na nákladní verzi. 

http://www.filabrno.net/namety/Letiste_Moskva.htm
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Díky relativně hospodárnému provozu létá značný počet Il-18 do dnešní doby (odhaduje 

se zhruba 190). [23] 

 

Obrázek 11 - Iljušin Il-18 

Zdroj: [24] 

Tupolev 104 

Letadlo bylo zaloţeno na vojenském bombardéru Tu-16, civilní verze se od něj lišila 

pouze minimálně, kdyţ jedinou podstatnější novinkou kromě vybavení interiéru bylo 

pouţití přetlakové kabiny. Poháněno bylo dvěma proudovými motory Mikulin AM-3. 

První let se uskutečnil 17. června 1955 a po sérii testovacích letů se prototyp letadla objevil 

v březnu 1956 také na letišti Heathrow v Londýně, kde vzbudil velké překvapení a zájem 

západních zemí. Vzhledem k tomu, ţe stroj Comet byl po několika nehodách staţen 

z provozu, byl Tu-104 od poloviny srpna 1956, kdy vstoupil do provozu u Aeroflotu, 

do roku 1958 jediným civilním proudovým letadlem pouţívaným u komerčních letů. 

Aeroflot začal nové letadlo vyuţívat na lince Moskva - Omsk - Irkutsk a díky jeho 

rychlosti se cestovní doba na této trase zkrátila ze 17 na 7 hodin. [25] 

Letadlo Tu-104 se vyrábělo v několika verzích. První, základní, nesla prosté 

označení Tu-104 a byla určena pro 50 cestujících. Všechna letadla této verze byla dodána 

sovětské společnosti Aeroflot. Růst poptávky po letecké přepravě si vyţádal zvýšení 

kapacity letadla, v listopadu 1957 začaly testy s verzí upravenou pro 70 cestujících a brzy 

začala běţná výroba. Tato verze s označením Tu-104(A) byla dodána kromě sovětského 

Aeroflotu také ČSA, a to celkem 6 letadel (poslední z nich v roce 1963). Další verzí byla 

Tu-104(B), jeţ se od základní lišila zejména prodlouţeným trupem o 1,2 metru. Kabina 

byla po této úpravě schopna pojmout aţ 100 cestujících. Na základě Tu-104 pak bylo 

později vyvinuto letadlo Tu-124 pro 40 cestujících. Celkem bylo vyrobeno přes 200 letadel 

Tu-104, většina z nich slouţila u sovětské společnosti Aeroflot, některé i u jiných aerolinií 

východního bloku. Výroba letadel byla ukončena v roce 1960. [25] 

 



 

 

 

Obrázek 12 - Tupolev 104 

Zdroj: [26] 

2.4.2. Nadzvukové letouny 

Kategorie nadzvukových letounů zahrnuje zejména Concorde a Tupolev Tu-144. 

Concorde a Tupolev Tu-144 nebyly však jediné letouny, které se během 60. let vyvíjely. 

Ambice připravit nadzvukový dopravní stroj měla také řada amerických firem v čele 

s Boeingem (Boeing B-2707) a Lockheedem. Nicméně jejich programy byly během 70. let 

zastaveny, a to především z důvodů neúměrně vysokých investičních nákladů 

a nerentabilnosti i ekologické závadnosti budoucího provozu. [27] 

Concorde 

Tento anglo-francouzský dopravní letoun nebyl jen uměleckým dílem aerodynamiky 

a drţitelem rekordů. Osvědčil se i jako prakticky vyuţitelný nadzvukový stroj, 

jenţ na tratích mezi Evropou a Spojenými státy přepravoval ty nejbohatší cestující a zvýšil 

tak prestiţ svým evropským majitelům. Příklady cen letenek (rok 2002) z USA: tam a hned 

zpět ("round trip") – 10 404 USD, normální zpáteční letenka v 1. třídě vyšla na 9 767 USD 

a v obchodní třídě na 8 173 USD. Concorde je a dlouho zůstane drţitelem mnoha 

světových rekordů, včetně nejrychlejšího přeletu Atlantického oceánu z New Yorku 

do Londýna a to v čase 2 hodiny a 54 minut. Další pozoruhodný rekord vytvořil Concorde 

nejrychlejším obletem zeměkoule. V roce 1992 ji obletěl z východu na západ v čase 

32 hodin, 49 minut a 3 sekundy. O tři roky později tento rekord vylepšil obletem 

v opačném směru, tedy ze západu na východ a to v čase 31 hodin, 27 minut a 49 sekund. 

Sériově bylo vyrobeno pouhých 14 letounů, které se aţ do léta 2000 vyznačovaly 

spolehlivostí, která vysoce převyšovala obvyklý standard. [27] 

Concorde měl nezaměnitelnou siluetu. Elegantní šípový tvar, štíhlá příď a křídlo 

tvaru delta tvořily nepřehlédnutelné poznávací znaky. Byl to dolnoplošník s trupem 

o celkové délce 61,74 m a s křídlem delta o rozpětí 25,56 m. Výška letadla činila 11,32 m. 

Čtyři proudové motory Rolls-Royce (původně Bristol Siddeley) Olympus 593 vyvíjely 

se zapnutým přídavným spalováním celkový vzletový tah 677,2 kN. Kapacita letounu byla 

128 cestujících, ale nakonec byla omezena jen na 100 sedadel. Dosahoval největší rychlosti 

M = 2,02 (přibliţně 2 150 km/h) ve výšce 15 240 aţ 18 288 m, typický dolet se 100 

cestujícími na palubě činí kolem 6 560 km. První let byl uskutečněn 2. března 1969, tedy 

aţ zhruba dva měsíce po vzletu jeho konkurenta Tupolev Tu-144. Při letu nadzvukovou 

rychlostí se působiště vztlaku posouvalo k zádi. Pro zachování stability se během letu 



 

 

přečerpávalo palivo z předních nádrţí dozadu. Pro zlepšení výhledu při vzletu a přistání 

se příď Concordu hydraulicky sklápěla o 12,5°. [28] 

Do slibně vyhlíţející budoucnosti Concordu negativně zasáhla během 70. let ropná 

krize, spojená s drastickým nárůstem cen paliva. Dopravní supersonik rozhodně nepatřil 

k úsporným letadlům, a proto počáteční nadšení z něj brzy opadlo. Přispěl k tomu svým 

dílem téţ americký letecký dohlíţecí úřad, který zakázal přistání Concordu na území USA. 

Oficiální důvodem byla přílišná hlučnost jeho motorů Olympus 593. Toto omezení bylo 

zrušeno aţ v únoru 1976. [28] 

Největší katastrofa Concordu se odehrála 25. července 2000 krátce po vzletu 

z paříţského letiště Charlese de Gaulle. V hořících troskách stroje, jenţ se zřítil na hotel 

ve vesnici Gonesse nedaleko Paříţe, přišlo o ţivot celkem 113 osob. Po této nešťastné 

události se zdálo, ţe se osud supersoniku Concorde naplnil. Nicméně konstrukční úpravy, 

které vyplynuly z vyšetřování této katastrofy, jeho ţivot prodlouţily. Přesto však 

na podzim roku 2003 byl provoz jediného nadzvukového dopravního letadla definitivně 

ukončen. [28] 

 

Obrázek 13 - Concorde 

Zdroj: [29] 

Tupolev Tu-144  

Soupeř britsko-francouzského dopravního supersoniku Concorde vznikal prakticky 

ve shodné době v konstrukční kanceláři A. N. Tupoleva a bylo mu přiděleno typové 

označení Tu-144. Vyslouţil si přezdívku Concordski a to z důvodu, ţe se koncepčně 

i tvarově velmi podobal svému západoevropskému protějšku. Byl to téţ dolnoplošník 

s křídlem delta, na jehoţ spodní straně byla umístěna čtveřice proudových motorů. 

A co víc, Tupolev se také vyznačoval sklopnou přídí. Rozměry supersoniku Tu-144 ovšem 

byly v porovnání s Concordem mírně větší, coţ je patrné na délce trupu 65,7 m i rozpětí 

nosné plochy 28,8 m. S proudovými jednotkami Kuzněcov NK-144F o tahu po 196,1 kN 

dokázal vyvinout cestovní rychlost M = 2,2 ve výšce do 18 000 m a bez mezipřistání 

na doplnění paliva byl schopen urazit vzdálenost kolem 6 500 km. [28] 

První prototyp letounu Tu-144 byl zalétán 31. prosince 1968 a sériově bylo vyrobeno 

celkem 13 kusů. Z nich dva skončily katastrofou: první v červnu 1973 při předvádění 

na paříţském aerosalonu a druhý o pět let později údajně na území SSSR. Na rozdíl 

od Concordu byly upraveny pro osobní dopravu pouze čtyři exempláře Tu-144, jejichţ 

kabina pojala 117 aţ 140 cestujících. Na pravidelných linkách, například mezi Moskvou 



 

 

a Alma-Atou, však oficiálně slouţily do 1. července 1978, tedy jen krátce po zmíněné 

druhé katastrofě. [28] 

 

Obrázek 14 - Tupolev Tu- 144 

Zdroj: [29] 

 

 

Obrázek 15 - Rozdíly v konstrukci  Tu-144 a Concorde 

Zdroj: [30] 

 
Tabulka 1 - Etapy ve vývoji letadel Concorde a Tu-144 

Porovnání Concorde Tu-144 

Zahájení vývoje 1955 1962 

Vzlet prototypu 2.3.(F) a 9.4.(GB)1969 31. 12. 1968 

Předvedení na aerosalonu 1969 1971 

Dosaţení Ma = 1 1. 10. 1969 5. 6. 1969 

Dosaţení Ma = 2 4. 11. 1970 26. 5. 1970 

Uvedení do linkové sluţby 1976 1977 

Staţení z linkové sluţby 2003 1978 

Zdroj: [31] 



 

 

2.4.3. Moderní velkokapacitní letouny 

Boeingem 747 v roce 1970 začala éra velkokapacitních dopravních letadel. 

Od té doby se z trhu vytratili někteří do té doby známí výrobci. Například firma Lockheed 

podlehla se svým typem L-1011 Tristar v konkurenčním boji DC-10 a jeho výrobce se stal 

součástí nové firmy McDonnell-Douglas předtím, neţ ji pohltila společnost Boeing. 

Té se v Evropě zatím zrodil váţný konkurent, společenství Airbus Industrie, a hrozilo 

prolomení její téměř výsadní postavení na trhu. Kdyţ bylo zřejmé, ţe budoucnost civilního 

letectví netkví v nadzvukových letadlech, šel vývoj spíše evoluční neţ revoluční cestou. 

Proudové motory se staly postupně výkonnějšími, hospodárnějšími a tiššími. Elektronické 

vybavení letadel a navigačních systémů se rychle dostalo na vysokou úroveň. [1] 

Boeing 737 (-300, -400, -500) 

V březnu 1981 započal vývoj nové verze s označením -300, která měla být původně 

jen prodlouţenou verzí -200. Boeing se však rozhodl pouţít zcela nové motory, které byly 

vyvinuty společnými silami General Eletric a SNECMA. Tyto motory měly niţší spotřebu 

paliva a hlavně splňovaly hlukové limity. Motory byly větší a těţší neţ jejich předchůdci, 

díky tomu nezbýval dostatek volného místa mezi motory a zemí, coţ vyvolalo nutnost 

dalších úprav. Vylepšení se dočkala také křídla, aerodynamika a interní systémy. První let 

verze -300 se uskutečnil v únoru 1984, v listopadu téhoţ roku stroj vstoupil do komerčního 

provozu. Výroba byla ukončena v prosinci 1999. V červnu 1986 začal Boeing s vývojem 

prodlouţené verze, která nese označení -400. Tento stroj byl částečně vyvinut jako náhrada 

za Boeing 727. Nejkratší a nejmenší člen této generace byl svou délkou srovnatelný s verzí 

-200, ale byl osazený silnějšími motory. První let -500 se uskutečnil v červnu 1989, 

v únoru následujícího roku pak stroj vstoupil do běţného provozu. Výroba letadla byla 

zastavena v roce 1999, přičemţ celkem bylo dodáno 389 kusů. [32] 

Boeing 737 (-600, -700/BBJ, -800/BBJ2, -900) 

Jako první byla vyvinuta verze -700, která, stejně jako všechny pozdější verze, byla 

vybavena silnějšími motory a také vylepšenými křídly. Jeho první let se uskutečnil 

v prosinci 1996, o rok později pak stroj vstoupil do běţného provozu. Další v pořadí byla 

verze -800, která byla aţ do oficiálního spuštění programu nazývána 737-400X Stretch. 

Oproti verzi -400 je -800 o 3 metry prodlouţena a má delší dolet. Jako první ji začal 

pouţívat přepravce Hapag Lloyd v dubnu 1998. Nejmenším z rodiny letadel Next 

Genration je verze -600. První let následoval v lednu 1998. Naopak největší a také 

nejnovější verzí je -900, jejíţ vývoj byl spuštěn v září 1997. Do komerčního provozu 

se tento stroj dostal v květnu 2001. Součástí této rodiny je i Boeing Business Jet (BBJ). 

Je společného podniku Boeingu a General Electric, a je určen pro korporátní a VIP 

klientelu. BBJ je určitou kombinací verzí -700 a -800 doplněnou o 3-10 přídavných nádrţí. 

První kompletní dodávka této verze se uskutečnila v září 1999. Na základě verze -800 byl 

vyvinut i Boeing Business Jet 2, který nabízí o 25 % více místa neţ jeho předchůdce. 

Současně má o něco kratší dolet, protoţe můţe mít maximálně 7 přídavných nádrţí. [32] 

Boeing 747 (Jumbo Jet) 

V polovině 60. let přišla éra velkých letadel, které by překonaly velké vzdálenosti. 

Boeing 747 byl hlavním faktorem, jenţ se zaslouţil o rozvoj mezikontinentálního 



 

 

dopravního letectví. Boeing provedl studii extra velkého letadla jiţ v polovině šedesátých 

let pro účely zakázky od americké armády, kterou však nakonec získal Lockheed 

se strojem C-5 Galaxy. Na základě této studie pak Boeing vyvinul pro svého prvního 

zákazníka PanAm letadlo, které bylo více neţ dvakrát tak větší neţ 707. K oficiálnímu 

spuštění programu 747 došlo v červenci 1966. Původní záměr byl vyvinout dvoupodlaţní 

letadlo po celé jeho délce, ovšem kvůli problémům s únikovými cestami se nakonec 

Boeing rozhodl pro tzv. widebody design (trup se dvěma uličkami) a pouze krátké horní 

podlaţí, jeţ dává 747 nezaměnitelný vzhled. [33] 

Boeing 747-100 

První let se uskutečnil v únoru 1969, v lednu 1970 pak vstoupil 747 do běţného 

provozu u společnosti PanAm (první let se uskutečnil na trase New York - Londýn). Jako 

motory byly pouţity nově vyvinuté Pratt & Whitney, později se k nim přidaly i motory 

od General Electric a Rolls Royce. Základní verze -100 byla později nahrazena verzí -

100B. Poslední ze stovkových variant byla -100SR, která má kapacitu aţ 550 cestujících 

a je vyuţívána zejména na vnitrostátních japonských linkách. Výroba všech těchto verzí 

byla ukončena dodávkou stroje s pořadovým číslem 250 v roce 1986. [33] 

Boeing 747-200 

Verze -200B byla vybavena silnějšími motory a umoţňovala delší dolet. Boeing 

přišel i s nákladní verzí -200F a  -200C (mohla nést buď, cestující nebo náklad). Existovala 

i její jiná varianta, neoficiálně nazývaná -200M (mohla nést cestující i náklad najednou). 

Výroba všech verzí -200 byla ukončena v roce 1991, dodáno bylo 393 strojů. [33] 

Boeing 747-300  

V březnu 1983 se Swissair stal prvním odběratelem nového letadla 747-300. 

Původně byla verze -300 zamýšlena jako třímotorové letadlo, jeţ by konkurovalo DC-10 

a L-1011 TriStar. Tento plán byl však nakonec zamítnut pro nevelkou poptávku. V červnu 

1980 tak Boeing spustil vývoj letadla s označením 747SUD (Strechted Upper Deck), které 

bylo brzy změněno na 747EUD (Extended Upper Deck), aby se z něho ve finále stal 747-

300. Jeho horní paluba je prodlouţena o více neţ 7 metrů oproti verzi -200, coţ umoţňuje 

zvýšit kapacitu aţ o 69 cestujících. V podstatě se tak jedná o jediný podstatný rozdíl mezi 

těmito verzemi. Dalšími variantami jsou -300M a -300SP (je určena pro vnitrostátní lety 

japonských aerolinií). Do roku 1990, kdy byla výroba -300 zastavena, bylo dodáno celkem 

81 strojů. [33] 

Boeing 747-400  

Na podzim roku 1985 spustil Boeing vývoj zatím nejnovější a také nejprodávanější 

verze -400. Z venku připomíná -400 verzi -300, ale jedná se o značně vylepšené letadlo. 

Vylepšení se dočkala zejména palubní deska, jeţ je nově vybavena šesti velkými CRT 

displayi, dále křídla, která mají větší rozpětí díky nově pouţitým wigletům (plošky 

na konci křídel), a také motory. Kromě základního modelu -400 Boeing dodává i nákladní 

verzi -400F a kombinovanou -400M. Nejnovějším modelem je pak -400ER a jeho nákladní 

verzí je stroj s označením -400ERF. [33] 



 

 

Dolet 747-400 je asi 13 515 km, to je o téměř 3 700 km více neţ první 747. Obvykle 

startuje při rychlosti 290 km/h, letí rychlostí 910 km/h a přistává při 260 km/h. Hluk 

motorů dnešních 747-400 je poloviční proti 747 dodaným v roce 1970. [34] 

Můţe natankovat 215 745 litrů paliva (v ceně asi 1,8 mil. Kč), coţ jí umoţnuje extrémně 

dlouhé lety, jako San Francisco - Sydney, Los Angeles - Hong Kong, London - Singapur. 

747-400 letící na vzdálenost 5 630 km a přepravující 56 700 kg paliva spotřebuje 

v průměru 10 litrů leteckého petroleje na kilometr. Má nádrţ také v ocasním stabilizátoru 

o kapacitě 12 490 litrů, coţ mu umoţnuje uletět 740 km. Je aţ o 13 % efektivnější 

co do spotřeby paliva, neţ jeho předchůdce 747-300. [34] 

 

Obrázek 16 - Boeing 747-400 

Zdroj: [35] 

Boeing 757 

V průběhu 70. let začal Boeing uvaţovat o vývoji nového stroje. Stroj s označením 

757 má se svým předchůdcem 727 shodný průřez trupu, ale je podstatně delší. Má řadu 

technických vylepšení. Nový design křídel spolu s novými výkonnějšími a tiššími motory 

učinil ze 757 jedno z nejméně hlučných letadel, navíc s vysoce ekonomickým provozem. 

Křídla jsou méně zakřivená a silnější ve střední části, coţ umoţňuje větší rozpětí. Na výběr 

jsou dva druhy motorů - Pratt & Whitney a Rolls-Royce. [36] 

Boeing 757-200 

Boeing 757 byl vyvíjen spolu se sesterským widebody modelem 767, díky čemuţ 

je ovládání obou strojů téměř identické. Vývoj byl spuštěn v roce 1979 a první let 

se uskutečnil v únoru 1982. Jednalo se o základní verzi -200. Od výroby verze -100 pro 

150 pasaţerů se ustoupilo kvůli nedostatečnému zájmu leteckých společností. Vyráběna 

byla i verze -200F (nákladní model), a také verze -200M (kombinace nákladního 

a osobního letadla). Za zmínění stojí i verze -200ER s prodlouţeným doletem a verze -

200SF (speciální nákladní model pro DHL). [36] 

Boeing 757-300 

V polovině 90. let začal Boeing studovat moţnost dalšího vývoje 757. Výsledkem 

toho byla nová verze -300, která se od předchozí liší zejména v délce trupu, který byl delší 

o 7 metrů. Změnou prošel i interiér, jenţ byl stejný s vnitřkem letadel 737 Next-

Generation. První let verze -300 se uskutečnil v srpnu 1998, do běţného provozu byl stroj 

poprvé uveden německou společností Condor Flugdienst v roce 1999. [36] 



 

 

Velmi populární jsou 757 u transoceánských a charterových dopravců v Evropě a své 

uplatnění nacházejí i v zemích třetího světa, kde často nahrazují dosluhující stroje 707. 

Po počátečních problémech s odbytem poptávka po letadlech 757 značně vzrostla 

a zejména díky vysokým prodejům v druhé polovině 80. a první polovině 90. let se 757 

stala jedním z nejúspěšnějších modelů firmy Boeing. Potom však přišel dramatický pokles 

objednávek. Příčinou nebylo ani tak technické zaostávání, jako spíše změna trţních 

podmínek. S růstem počtu pasaţerů na delších tratích začaly letecké společnosti nasazovat 

spíše větší widebody letadla s ekonomičtějším provozem; na kratších tratích bylo naopak 

často výhodnější vyuţít stroje A321 či 737-900ER. Z tohoto důvodu Boeing ukončil v roce 

2004 výrobu 757 poté, co dodal celkem 1 050 strojů tohoto typu. [36] 

Boeing 767 

Současně s vývojem letadla 757 se Boeing rozhodl vyvíjet i model označený 767. 

Díky paralelnímu vývoji tak byla letadla 757 a 767 uvedena na trh v těsném sledu 

a společně přišla s několika zásadními technologickými změnami. Obě dvoumotorová 

letadla se tak od sebe příliš technologicky neliší, nejvýznamnějším rozdílem je widebody 

design pouţitý u 767, tedy širší trup s dvěma uličkami mezi sedadly.  

Boeing 767 se stal jedním z nejoblíbenějších letadel pro lety přes Atlantický oceán. 

Jako první ze všech dvoumotorových letadel splnilo poţadavky ETOPS (Extended Range 

Twin-engine Operation Performance Standards) pro lety, při nichţ je letadlo během letu 

vzdáleno od nejbliţšího vhodného letiště více neţ 60 minut (tento limit byl později zvýšen 

aţ na 180 minut). [37] 

Boeing 767-100 

Stejně jako u letadla 757 nabízel Boeing leteckým společnostem nejdříve verzi -100, 

o kterou však nebyl příliš velký zájem z důvodu niţší kapacity cestujících a velké 

podobnosti s modelem 757. [37] 

Boeing 767-200 

Modelem schopným dosáhnout komerčního úspěchu se tak ukázala být aţ verze -

200, která měla oproti předešlé verzi prodlouţený trup. Vývoj letadla 767 započal 

v červenci 1978 a přispěla k němu objednávka 30 strojů od United Airlines. První let 767 

se uskutečnil v září 1981 a o rok později uţ letadlo létalo v běţném provozu. 

Boeing vyvinul i verzi s označením -200ER, která byla doplněna o centrální palivovou 

nádrţ, jeţ dovolovala delší dolet. Poslední dodávka verze -200/-200ER proběhla v roce 

1994, ale do hry však byla verze -200ER vrácena v roce 1998 po objednávce 

od Continental Airlines. Ačkoli 767-200ER nemá přímého konkurenta, Boeing očekává 

jeho nahrazení typem 787-8. Boeing 767-200 má 181 míst ve třech třídách nebo 224 míst 

ve dvou třídovém provedení. Pouţívá se zejména na trasách jako New York - Los 

Angeles. [37] 

Boeing 767-300 

V únoru 1982 společnost oznámila vývoj nové verze s označením -300. Ta byla 

o 6,42 m delší neţ -200. První let proběhl v lednu 1986 a v září stejného roku letadlo 

vstoupilo do komerčního provozu u společnosti Japan Airlines (JAL). Typ 767-300 



 

 

by měl v budoucnu nahradit Boeing 787-3. Verze s prodlouţeným doletem, označená -

300ER, se ukázala být u leteckých společností velice oblíbenou a je pouţívána zejména 

na dálkových letech u méně vytíţených linek. Do provozu byl tento model uveden 

v březnu 1988 u American Airlines. -300ER lze dovybavit i winglety na konci křídel, kvůli 

zlepšení aerodynamiky a menší spotřebě paliva. Nahrazen by měl být Boeingem 787-

8. [37] 

Boeing 767 Freighter 

Od verze -300 je odvozen i nákladní model s označením -300F. První objednávka 

byla od společnosti United Parcel Service v roce 1993. Letadla byla dodávána o dva roky 

později. Tento model má tři dveře na hlavní palubě (dvoje vpředu vlevo a třetí vzadu 

vpravo) a dvoje dveře na spodní palubě (první vpředu vpravo a druhé vzadu vlevo). [37] 

Boeing 767-400ER 

Zatím poslední modifikací letadla 767 je verze -400ER, jejíţ vývoj započal na konci 

roku 1996 na objednávku Delta Air Lines a Continental Airlines. Nejvýznamnější změnou 

oproti předchozí verzi je opět prodlouţená délka letadla o 6,4 metrů. Vylepšení se dočkala 

také křídla, která mají delší rozpětí díky pouţití tzv. wingtips (plošky na konci křídel 

zlepšující aerodynamiku). Palubní deska, brzdy i kola jsou podobné jako u modelu 777, 

stejně jako interiér letadla. [37] 

Boeing 777 

V 70. letech zvaţoval Boeing spuštění vývoje tří nových modelů - 757 jako náhrady 

za starší 727, 767 jako konkurenta pro Airbus A300 a třímotorového 777, jenţ se měl 

poměřovat zejména s DC-10 a Lockheed TriStar. Vývoj dvou nových dvoumotorových 

strojů byl spuštěn a znamenal pro Boeing obchodní úspěch. Třímotorový 777 pro 

275 cestujících, jenţ byl nabízen ve dvou variantách s doletem 5 000 a 8 000 km, 

však nikdy továrny Boeingu neopustil. Jeho vývoj byl zastaven, zejména z důvodu značné 

sloţitosti třímotorového designu. Zrušení programu mělo za následek určitou mezeru jak 

v kapacitě, tak i v doletu mezi modely 767-300ER a 747-400. Poté, co Airbus začal 

s vývojem konkurečních letadel A330 a A340, nedalo na sebe dlouho čekat oznámení 

Boeingu o novém spuštění programu 777. Tentokrát se však jiţ jednalo o dvoumotorové 

letadlo. Boeing však pro to nenašel pochopení u leteckých společností, které vyţadovaly 

odlišný design. Firma vyšla aeroliniím vstříc a bylo to poprvé, kdy měli letecké společnosti 

a cestující významnou úlohu při vývoji letadla. Boeing 777 bylo také první letadlo, 

jeţ bylo zcela navrhováno pouze pomocí počítačové technologie, coţ mělo za následek 

úsporu nákladů. Jako téměř kaţdý nový stroj přišel i 777 s několika zajímavými 

technologickými inovacemi. Pouţity byly nové vylepšené LCD displaye s informacemi 

o letu a fungování vnitřních systémů letadla. Zaveden byl i systém fly-by-wire, 

který umoţňuje ovládání téměř celého letadla pomocí digitálních systémů. Jako pohon 

byly pouţity do té doby nejvýkonnější a největší motory s průměrem 3,5 metru. [38] 

Boeing 777-100 

Tento model byl zamýšlen jako nejmenší verze s doletem 10 800 aţ 14 250 km. 

Boeing nabídnul verzi -100 společnostem Delta Air Lines a Continental Airlines jako 



 

 

moţnou náhradu za zastaralé letouny Lockheed L-1011 Tristar a Douglas DC-10. 

Obě společnosti však nabídku odmítly. Zřejmě s ohledem na vysokou váhu letadla 

a vysoký poměr ceny na jednoho pasaţera. Řada 777-100 se tak nikdy nedostala 

do výroby. Místo ní Boeing vyvinul pro tento segment trhu Boeing 767-400ER. [38] 

Boeing 777-200 

Poté tedy vznikly dvě základní verze. 777-200 s kratším doletem a 777-200ER 

s delším doletem. Do komerčního provozu vstoupil typ -200 v květnu 1995 u společnosti 

United Airlines. V únoru 1997 ho následoval i typ -200ER, který zakoupila společnost 

British Airways. Jako první ze všech letadel splnil 777 poţadavky ETOPS (Extended 

Range Twin-engine Operation Performance Standards) pro lety, při nichţ je letadlo během 

letu vzdáleno od nejbliţšího vhodného letiště více neţ 180 minut.  

V roce 2000 spustil Boeing vývoj verze 777-200LR Worldliner. Stroj je schopen běţně 

létat aţ 16 500 km bez mezipřistání. V listopadu 2005 pak tento stroj vytvořil při 

zkušebním letu rekord, kdyţ zvládl bez mezipřistání let z Hong Kongu do Londýna, 

coţ je 21 602 km. Přímými konkurenty pro tuto verzi jsou Airbus A330/340-300 

a McDonnell Douglas MD-11. [38] 

Boeing 777-300 

V červnu 1995 Boeing oznámil vývoj prodlouţené verze 777-300. Letadlo 

má namontované manévrovací kamery pod přední částí trupu a na ocase, aby pilotům 

pomáhaly při manévrování letadla. Prvním uţivatelem tohoto modelu se v roce 1998 stala 

společnost Cathay Pacific. Stejně jako u verze -200 nabídla společnost i u prodlouţeného 

modelu stroj s delším doletem a označením 777-300ER, jenţ je koncipován jako náhrada 

za 747-400. Důvodem je strategie Boeingu upřednostňovat typ 747 spíše jako nákladní 

letadlo, neţ letadlo určené pro přepravu cestujících. Prvním uţivatelem tohoto 

typu se v roce 2004 stala společnost Air France. Přímým konkurentem je Airbus A340-

600. [38] 

Boeing 777 Freighter 

V roce 2004 byl pak spuštěn vývoj nákladní verze 777 Freighter, která má nejdelší 

dolet ze všech současných nákladních letadel - aţ 9 045 km. S maximální vzletovou 

hmotností 347 tun pojme aţ 104 tun uţitečného nákladu. Konkurenčními letouny jsou 

McDonnell Douglas MD-11F, který byl představen v roce 1986 a do roku 2000 bylo 

vyrobeno celkem 53 letadel, a Airbus A330-200F, kterého firma představila 20. října 

2009. [38] 

Boeing 787 Dreamliner 

Na konci 90. let začal slábnout prodej letadel 767, a to zejména díky konkurenci 

Airbusu A330. V této době začal Boeing uvaţovat o novém typu letadla, které by bylo 

moderní a nahradilo by 767. Takovým strojem se původně zdál být Boeing Sonic Cruiser. 

Boeing Sonic Cruiser byl plánován jako letadlo dosahující téměř rychlosti zvuku, čímţ 

by bylo zhruba o 20 % rychlejší neţ běţně uţívané modely. Podle odhadu Boeingu by stroj 

spálil asi o 15-20 % více paliva neţ jiná letadla, coţ by však bylo vykompenzováno kratší 

dobou letu. Po počátečním zájmu zejména amerických aerolinií však přišly události 



 

 

z 11. září 2001 a následná krize v letecké dopravě. Pro letecké společnosti začal být 

mnohem více důleţitý ekonomický provoz letadel. To mělo za následek ukončení projektu 

Sonic Cruiser v prosinci 2002. [39] 

Místo něj přišel Boeing s projektem nazvaným původně 7E7, později 

přejmenovaným na 787. Nové letadlo by mělo vyuţívat z velké části technologií 

navrţených původně pro Sonic Cruiser. Pro letecké společnosti byla důleţitá zejména 20% 

úspora paliva oproti ostatním srovnatelným letadlům. Tato úspora byla vytvořena díky 

dokonalejším motorům, lepší aerodynamice a zdokonalení systémů letadla. Tento projekt 

vyvolal u leteckých společností natolik silný zájem, ţe v dubnu 2004 Boeing 

po objednávce 50 letadel od All Nippon Airways oznámil oficiální spuštění vývoje letadla 

787. Boeing vybral pro nový model dva typy motorů - General Electic GEnx a Rolls-

Royce Trent 1000. Je to poprvé u moderních proudových letadel, kdy mají různé typy 

motorů stejný interface a jsou tak vzájemně zaměnitelné. Pouţití velkého mnoţství 

syntetických materiálů učinilo 787 velice lehkým letadlem v porovnání k jeho výkonu. 

Boeing kladl také důraz na zvýšení komfortu pasaţérů. Tlak uvnitř kabiny je ekvivalentní 

hodnotě tlaku v nadmořské výšce 1 800 metrů oproti 2 400 metrům u ostatních strojů. Stroj 

disponuje největšími okny ze všech moderních civilních letadel (27x47 cm). [39] 

V současné době nabízí Boeing čtyři varianty letadla 787. Základní verzí je 787-8 

(223 sedadel ve třech třídách s doletem aţ 15 700 km). Tato varianta je zamýšlena jako 

náhrada letadla 767-300ER a ze strany Airbusu nemá zatím ţádného přímého konkurenta. 

Další verzí je 787-3, která je určena pro kratší, hustěji obsazené lety (296 sedadel ve dvou 

třídách s doletem 6 500 km). První let se uskutečnil 15. prosince 2009 a uvedení 

do provozu se předpokládá v roce 2010. Boeing počítá s touto verzí jako náhradou 

za Airbusy A300 a A310 a vlastní stroje 757-300, 767-200 a 767-300. Po počáteční 

objednávce od All Nippon Airways přišly brzy další a během jednoho roku jich Boeing 

získal 237, coţ z Dreamlineru učinilo nejrychleji se prodávající letadlo v dějinách. [39] 

Airbus 

Airbus Industrie bylo původně konsorcium evropských leteckých firem, které chtěly 

konkurovat velkým americkým společnostem jako Boeing a McDonnell Douglas. 

V 60. letech si evropští výrobci letadel konkurovali nejen s americkými giganty, ale i mezi 

sebou. V polovině 60. let začala první váhavá jednání o spojení evropských kapacit 

při vývoji, výrobě a prodeji dopravních letounů. [40] 

Airbus Industrie byl formálně zaloţen v roce 1970 po podepsání dohody mezi 

Aerospatiale (Francie) a Deutsche Aerospace (Německo), (roku 1971 se připojila CASA 

ze Španělska). Kaţdý z účastníků měl dodávat „svou“ část letounu plně vybavenou 

(připravenou ke konečné montáţi bez jakýchkoliv dalších úprav). Název „Airbus“ byl 

zvolen podle výrazu, kterým se v leteckém průmyslu v 60. letech označovaly civilní letadla 

dané velikosti a doletu a navíc byl pro Francii přijatelný z lingvistického hlediska. [40] 

Prvním výrobkem Airbusu byl typ A300, první letoun na světě s dvěma uličkami 

a dvěma motory. Kratší varianta A300 je známá jako A310. Po úspěchu svých prvních 

typů představit Airbus typ A320 s inovativním systémem řízení fly-by-wire (tj. z kokpitu 

se přenášejí pouze elektrické signály k servomotorům). A320 byl velkým komerčním 

úspěchem. A321 je prodlouţená verze A320 a je přímým konkurentem nejnovějších 

modelů Boeingu 737. Mezi letadla s dlouhým doletem se řadí další dva typy Airbusu, 

dvoumotorový A330 a čtyřmotorový A340. Oba mají moderní design křídel s wingletami. 



 

 

Airbus A340-500 má operační dolet 16 700 kilometrů, druhý nejdelší u civilních letadel 

po Boeingu 777-200LR (dolet 17 446 km). [40] 

Airbus A380 

Vývoj letadla započal v červnu 1994 pod označením A3XX. Evropané chtěli vyrobit 

protivníka a následníka amerického Boeingu 747, aby tak ukončili nadvládu amerického 

výrobce na trhu velkých dopravních letadel. Inţenýři posuzovali mnoho konstrukčních 

řešení, jako například model se dvěma svislými ocasními plochami, trup s dvanácti sedadly 

v řadě a nakonec se rozhodly pro dvoupalubový trup. Zaměřili se při tom na to, aby nové 

letadlo mohlo pouţívat současné letištní vybavení s minimálními změnami. Cílem bylo 

sníţit provozní náklady na jedno sedadlo o 15 – 20 % ve srovnání s americkým Boeingem 

747. Nový Airbus má o 49 % větší podlahovou plochu a přitom má pouze o 35 % sedadel 

více, to znamená, ţe jednotliví cestující mají více prostoru a pohodlí. [41] 

S vyuţitím nejnovějších technologií má A380 o 10 aţ 15 % větší dolet, menší 

spotřebu paliva a je také méně hlučná neţ Boeing 747. A380 je vybavena vylepšenou verzí 

kokpitu a stejně jako A340 je i ona řízena elektrickými impulsy, namísto hydraulického 

přenosu pohybu kniplu. Letadlo o hmotnosti 600 tun je moţno řídit pohybem zápěstí 

za pomoci malého joysticku. [41] 

Nový Airbus se vyrábí v několika variantách. Základní model A380-800 má 555 

sedadel ve třech třídách. Model s delším doletem nosí označení A380-800R. Nákladní 

verze s nosností 150 tun je k dispozici od roku 2008 a má označení A380-800F. Následují 

zkrácené modely A380-700 se 480 sedadly a prodlouţený model A380-900 

se 656 sedadly. Airbus vybral vysoká čísla modelů, aby tak vyjádřil, ţe A380ka přichází 

na trh jako plně vyvinuté letadlo, které nebude záhy nahrazeno novějšími verzemi. [41] 

 

Obrázek 17 - Airbus A380 

Zdroj: [41] 

2.5. Současný vývoj letecké dopravy 

Počet cestujících v letecké dopravě neustále roste, avšak po teroristických útocích 

ze dne 11. září 2001, kdy došlo značnému k poklesu cestujících, není jiţ tento růst tak 

dramatický jak se dříve předpokládalo. Rostoucí poptávka po letecké dopravě sebou nese 

zvyšující se mnoţství vypravovaných letadel, coţ má za následek mnoho negativních vlivů 

na ţivotní prostředí. Jde zejména o znečišťování ovzduší ve vyšších vrstvách atmosféry, 

dále hluk produkovaný při vzlétávání, rolování a přistávání letadel, a další. 



 

 

Společnosti vyrábějící letadla se jiţ zaměřila na výrobu velkokapacitních letadel, 

které zvýší počet přepravených cestujících při zachování stejného počtu jednotlivých letů. 

Ale přesto, spotřeba paliva a následné emise škodlivých plynů jsou stále velké. Značným 

nedostatkem je také fakt, ţe se z leteckého petroleje neplatí daň, coţ deformuje 

ekonomický trh a umoţňuje, aby letecká doprava byla levnější a dostupnější pro široký 

okruh cestujících, kteří by jinak volili s ohledem na cenu jiný druh dopravy. Je proto nutné 

omezit produkci emisi legislativně. V rámci Evropské Unie v oblasti letectví 

se v současnosti jedná o zahrnutí do systému pro obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů ve Společenství (EU ETS -Emission Trading System). [42] 

Evropská komise proto v lednu 2007 předloţila návrh novely Směrnice 2003/87/ES, 

jehoţ cílem je zahrnout civilní letectví do evropského systému pro obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (EU-ETS). [42] 

Přínosy návrhu 

Očekávané sníţení emisí CO2 z letecké dopravy do roku 2020 je 183 mil. tun, 

coţ představuje sníţení emisí o 46 % oproti variantě bez dodatečné regulace. Mezi další 

očekávané dopady lze zařadit některé přínosy ze sníţení přepravních výkonů jako niţší 

hluk, niţší emise ostatních škodlivin aj., byť tyto přínosy budou vzhledem k malému vlivu 

na výkony provozovatelů letecké dopravy jen omezené. [42] 

 

Obrázek 18 - Hlavní trasy v mezinárodní osobní letecké dopravě 

Zdroj: [43] 



 

 

2.5.1. Vývoj letecké dopravy v ČR 

V současné době se na území České republiky nachází 90 civilních letišť a z toho 

je 5 letišť mezinárodních (Praha-Ruzyně, Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov, Karlovy Vary 

a Pardubice). [44] 

 

 

Obrázek 19 - Mapa letišť v České republice 

Zdroj: [44] 



 

 

Graf 1 - Podíl cestujících odbavených na jednotlivých letištích v ČR (rok 2010) 

Počet odbavených cestujících na letištích v ČR (rok 2010)

11 556 858

62 302

70 903
279 973

396 589

Praha-Ruzyně

Brno-Tuřany

Ostrava-Mošnov

Karlovy Vary

Pardubice

 

Zdroj: [47, 50, 52, 54, 66] 

 
Graf 2 - Podíl pohybů letadel na jednotlivých letištích v ČR (rok 2010) 

Počet pohybů letadel na letištích v ČR (rok 2010)

25 027

14 319 6 936 1 236

156 052

Praha-Ruzyně

Brno-Tuřany

Ostrava-Mošnov

Karlovy Vary

Pardubice

 

Zdroj: [47, 50, 52, 54, 66] 

 



 

 

Letiště Praha-Ruzyně 

Letiště Praha bylo oficiálně otevřeno v roce 1937. Jeho rozvoj, stejně tak jako 

i rozvoj jeho dráhového systému, odráţel celkový vývoj v letecké dopravě na území 

bývalého Československa i v celé Evropě. V souladu s poţadavky doby mělo při uvedení 

do provozu pět, hvězdicovitě umístěných, travnatých vzletových a přistávacích pásů 

o délce 900 – 1 050 m. Vzlety se prováděly kterýmkoli směrem, vţdy proti větru. [45] 

V průběhu čtyřicátých let došlo k vybudování prvních zpevněných drah, protoţe 

travnaté plochy uţ nesplňovaly poţadavky prudce se rozvíjející letecké dopravy. 

Uţ  koncem roku 1937 byla zahájena výstavba první zpevněné dráhy. Do nacistické 

okupace v březnu 1939 byla vybudována zhruba polovina dráhového systému. V roce 1945 

byly hotovy všechny čtyři plánované zpevněné dráhy v původních směrech, 

a to v následujících délkách: 

 RWY 04/22 -> 1 800 m  

 RWY 13/31 -> 1 020 m  

 RWY 08/26 -> 1 320 m  

 RWY 17/35 -> 950 m  

Po válce byly tehdejší hlavní dráhy - RWY 04/22 a RWY 13/31 - postupně 

prodluţovány a postačovaly provozu aţ do poloviny 60. let, kdy došlo dalšímu 

obrovskému rozvoji letectví. Proto uţ v 50. letech vznikl projekt na rozšíření dráhového 

systému výstavbou dráhy RWY 07/25, která byla později vlivem postupné změny polohy 

magnetického severu přečíslována na RWY 06/24. Realizace proběhla v 60. letech, 

kdy se nová RWY s délkou 3 115 m stala hlavní dráhou letiště. Původní RWY 13/31 

postupně ztrácela na významu. [45] 

V současné době se na Letišti Praha pouţívají dvě dráhy: hlavní RWY 06/24 (v roce 

1982 prodlouţená na 3 715 metrů) a vedlejší RWY 13/31. Navzdory měnícím 

se poţadavkům a rapidnímu nárůstu počtu cestujících zůstal dráhový systém ruzyňského 

letiště v průběhu desetiletí následujících po výstavbě dráhy RWY 06/24 téměř beze změn. 

Současná kapacita dráhového systému přestala vyhovovat uţ v 90. letech, kdy nastalo 

nejbouřlivější rozvojové období v celé historii letiště. [45] 

Současný problém s kapacitou dráhového systému tak můţe vyřešit jenom 

vybudování nové, paralelní dráhy. S její realizací se výhledově počítalo uţ v projektu 

výstavby RWY 06/24. Počátkem 70. let byla zapracována do územně plánovací 

dokumentace. Paralelní dráha umoţní další zvýšení kapacity dráhového systému. 

Poté se bude jedna dráha pouţívat na přílety a druhá primárně na odlety, čímţ se zefektivní 

provoz v přilehlém vzdušném prostoru. Novou paralelní dráhu budou moci vyuţívat 

všechna v současné době existující letadla o rozpětí do 80 metrů (stávající dráhy splňují 

mezinárodní parametry pro letadla o rozpětí do 65 metrů). [45] 

Charakteristika letiště 

 Počet vzletových a přistávacích drah: 3 (06-24, 13-31, 04-22)  

 Počet terminálů pro odbavení cestujících: 3 (Sever 1, Sever 2, Jih 2)  

 Počet terminálů pro odbavení nákladu: 2 (ČSA, Menzies Aviation Group) [46] 



 

 

Výměry letiště  

 Celková plocha letiště: 9 200 000 m
2
  

 Plocha pohybových ploch a komunikací: 1 405 869 m
2
 

 Vzletová a přístupová dráha: 06-24 (3 715×45 m), 13-31 (3 250×45 m), 04-22 

(2 120×60 m) 

 Obvod plochy letiště (délka oplocení): 25 km [46] 

Počet stání letadel  

 38 stání na OP Sever v základní konfiguraci nebo 39 v alternativní konfiguraci 

na max. počet letadel  

 21 na OP Jih v základní konfiguraci nebo 23 v alternativní konfiguraci na max. 

počet letadel  

 2 na OP Cargo v základní konfiguraci nebo 3 v alternativní konfiguraci na max. 

počet letadel [46] 

 

Počet pohybů letadel (rok 2010): 156 052 

Počet odbavených cestujících (rok 2010): 11 556 858 [47] 

Letiště Brno-Tuřany 

Letiště Brno-Tuřany bylo otevřeno roku 1954 jako státní letiště s vojenským 

provozem, roku 1958 došlo k oficiálnímu zahájení civilního provozu na vzletové 

a přistávací dráze délky 2 000 m. V roce 1967 byla vybudována nová odbavovací hala 

a v roce 1972 začaly práce na rozšíření stávajícího letiště. Od 1. 1. 1982 bylo letiště 

předáno do správy ministerstva obrany. V tomto období probíhal civilní letecký provoz 

pouze v době konání veletrhů. V roce 1986 byla dokončena přístavba odbavovací haly 

a souvisejících objektů. Na základě zvyšujícího se zájmu o letiště Brno - Tuřany 

pro mezinárodní lety byl v roce 1989 udělen letišti statut veřejného mezinárodního 

civilního letiště. [48] 

Od 1. 1. 1991 do 30. 6. 2002 zajišťovala provoz a rozvoj letiště Česká správa letišť, 

která vznikla původně jako státní příspěvková organizace, v roce 1995 byla 

přetransformována na státní podnik. ČSL v České republice zajišťuje provoz a rozvoj čtyř 

mezinárodních letišť - Praha, Ostrava, Karlovy Vary a Brno. 1. 7. 2002 provozování letiště 

společnost LETIŠTĚ BRNO a.s., mezi jejíţ základní povinnosti patří dlouhodobé zajištění 

provozu letiště a sluţeb souvisejících s leteckou dopravou, zajištění údrţby a rozvoje 

letiště v souladu s potřebami letecké dopravy. [48] 

 

Celková plocha letiště: 3 500 000 m
2
 

Vzletová a přístupová dráha: 2 650 x 60 m [49] 

Počet pohybů letadel (rok 2010): 25 027 

Počet odbavených cestujících (rok 2010): 396 589 [50] 



 

 

Letiště Ostrava-Mošnov 

Informace a podrobnosti jsou uvedeny v kapitole č. 5. 

Letiště Karlovy Vary 

Zaloţení letiště u lázeňského města Karlovy Vary bylo vyvoláno rozvojem letectví 

a civilní letecké dopravy u nás v počátku 20. let. Po zhodnocení v úvahu přicházejících 

lokalit, mimo jiné i ve Dvorech, padla volba na území katastru Olšová Vrata. Holá letištní 

plocha ve tvaru lichoběţníka měla celkovou rozlohu 400 000 m
2
, bez letištních objektů. 

Aţ v roce 1930 byl předloţen projekt hangáru. Letecký provoz začal v provizorních 

podmínkách jiţ 15. května 1931 na trati Praha - Mariánské Lázně - Karlovy Vary. 

Od té doby se slibně rozvíjel. [51] 

Ve válečných letech okupovala letiště stíhací pilotní škola Luftwaffe. Letiště bylo 

válečnými událostmi váţně poškozeno. Po válce se veškeré úsilí zaměřilo na jeho rychlé 

zprovoznění, provoz byl obnoven jiţ v roce 1946. Došlo pouze k nejnutnějším opravám 

a k záchraně odbavovací budovy, hangáru a travnaté plochy, která slouţila provozu 

aţ do doby nástupu náročnějších typů letadel. [51] 

Od roku 1952 nastává v rozvoji karlovarského letiště nová éra. Byla zahájena 

výstavba vzletové a přistávací dráhy s cementobetonovým krytem v délce 2 150 m, 

včetně pojezdové dráhy. Postupně byla rozšířena odbavovací plocha, provedeny generální 

opravy letištních objektů, příjezdové komunikace apod. Letiště bylo vybaveno novou 

zabezpečovací leteckou technikou. Tyto práce se vyznačovaly intenzívním tempem, takţe 

15. října 1960 jiţ mohl být obnoven provoz. Letiště mělo spojení s Brnem, Ostravou 

a Košicemi, Berlínem (Schönefeld) a nepravidelnými linkami s Vídní. Nosným typem 

letadla byl Iljušin Il-14. Špičkovým obdobím v historii letiště byl rok 1978. Denně 

se provozovalo šest pravidelných leteckých spojů, z nichţ čtyři spojovaly lázeňské město 

s Moravou a Slovenskem. V obou směrech bylo odbaveno 50 000 cestujících. Státní 

opatření směřující k úspoře pohonných hmot a prudký nárůst cen letenek zapříčinily 

v následujícím roce citelný pokles zájmu o cestování letadly. Na letišti Karlovy Vary klesl 

provoz o 74 % a nakonec byl zastaven. V té době se dokonce zvaţovala otázka jeho 

dalšího provozování jako civilního dopravního letiště. Od roku 1981 byl udrţován pouze 

sezónní (letní) provoz mezi Prahou a Karlovými Vary s moţností tranzitu. [51] 

Přes veškeré omezení leteckého provozu v důsledku poklesu zájmu se nakonec 

podařilo v letech 1984-1985 dokonce zrealizovat cemenobetonový kryt vzletové 

a přistávací dráhy asfaltobetonovým kobercem v rámci její kompletní opravy. Od roku 

1989 má letiště opět statut mezinárodního letiště. [51] 

 

Vzletová a přístupová dráha:  2 150 x 30 m 

Počet pohybů letadel (rok 2010): 6 936 

Počet odbavených cestujících (rok 2010): 70 903 [52] 



 

 

Letiště Pardubice 

Historie civilního mezinárodního letiště Pardubice je datována od roku 1995, 

resp. 1994. Do tohoto data bylo jako vojenské letiště výhradně vyuţíváno pro vojenské 

účely. Do roku 1989 nebyl civilní provoz z důvodů politických a vojenských na letišti 

myslitelný. Změna politické situace v ČR po tomto datu umoţnila rovněţ i změnu postoje 

Ministerstva obrany k moţnosti otevření letiště civilním provozovatelům a to nejen 

tuzemským, nýbrţ i zahraničním. [53] 

Za účelem otevření letiště pro civilní letový provoz byla v roce 1993 zaloţena 

společnost East Bohemian Airport a.s. (EBA). Ta nechala v roce 1994 zpracovat studii 

vyuţitelnosti a započala jednání s představiteli MO. Počátečním výsledkem těchto jednání 

byly první ojedinělé lety civilních letadel na letiště po předchozím povolení velení letecké 

základny. Ke změně tohoto stavu došlo v roce 1995, kdy bylo vydáno společnosti EBA a.s. 

povolení k vyuţívání dosud výhradně vojenského letiště pro civilní účely. Oficiálně bylo 

letiště pro civilní provoz otevřeno 18. 5. 1995. V roce 2002 se město Pardubice stalo 100% 

vlastníkem společnosti EBA a.s. [53] 

Důleţitou část letového provozu tvoří charterové lety tuzemských cestovních 

kanceláří v letní turistické sezóně. Vedle tuzemských cestovních kanceláří tvoří důleţitou 

část provozu letiště charterové lety pro ruské cestovní kanceláře, přepravující své klienty 

k návštěvě ČR. Při těchto letech jsou obsluhovány letouny B-737-300, 400, 500, 800, B-

757-200, Tu-204, Tu-214, Tu-154M, Yak-42D. Od svého otevření je letiště pouţíváno 

i pro celonákladní lety především letouny Il-76, An-12, C-130 které se staly nedílnou 

součástí místního provozu. V roce 2005 bylo na letiště poprvé v jeho historii uskutečněno 

několik letů letounem An-124 Ruslan. [53] 

Otevřením letiště pro civilní letový provoz začal dlouhodobý proces, během něhoţ 

se existence a přítomnost regionálního mezinárodního letiště Pardubice pomalu dostává 

do podvědomí civilní letecké veřejnosti. [53] 

 

Vzletová a přístupová dráha: 2 500 x 75 m 

Počet pohybů letadel (rok 2010): 1 236 

Počet odbavených cestujících (rok 2010): 62 302 [54] 

http://www.mesto-pardubice.cz/


 

 

3. Legislativa týkající se letecké dopravy 

Legislativu v oblasti provozu letecké dopravy upravuje v České republice zákon 

č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 

o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Letecká 

doprava a s tím spojena výstavba letišť má vliv na ţivotní prostředí a proto, před samotnou 

výstavbou musí být provedeno posouzení vlivů na dotčené území dle zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.  

3.1.  Zákon 49/1997 Sb., o  civilním  letectví 

 

Předmět úpravy 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v návaznosti 

na přímo pouţitelné předpisy Evropských společenství upravuje ve věcech civilního 

letectví. 

a) podmínky stavby a provozování letadla, 

b) podmínky zřizování, provozování a osvědčování způsobilosti letišť, 

c) podmínky pro letecké stavby, 

d) podmínky pro činnost leteckého personálu, 

e) podmínky vyuţívání vzdušného prostoru, 

f) podmínky poskytování leteckých sluţeb, 

g) podmínky provozování leteckých činností, 

h) rozsah a podmínky ochrany letectví, 

i) podmínky uţívání sportovního létajícího zařízení, 

j) rozsah a podmínky výkonu státní správy 

Tento zákon se vztahuje ve vymezeném rozsahu na vojenské letectví ve věcech 

leteckého personálu, vojenských letišť a leteckých staveb, uţívání vzdušného prostoru, 

poskytování leteckých sluţeb a provozování leteckých činností. [55] 

Základní pojmy 

Civilním letectvím se rozumí letecké činnosti provozované v České republice 

civilními letadly jakékoliv státní příslušnosti pro civilní účely, jakoţ i letecké činnosti 

provozované letadly státní příslušnosti České republiky v cizině pro civilní účely 

a provozování civilních letišť a poskytování leteckých sluţeb na území České republiky. 

Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí 

vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona 

se nepovaţuje za letadlo model letadla, jehoţ maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 

20 kg. [55] 



 

 

Výrobkem letecké techniky se ve smyslu tohoto zákona rozumí letadlo, motor nebo 

vrtule. 

Letadlovými částmi a zařízeními se rozumí jakýkoli přístroj, vybavení, 

mechanismus, aparatura, příslušenství nebo agregát včetně komunikačního vybavení, které 

je vyuţíváno nebo určeno k pouţití při provozu nebo řízení letadla za letu a je vestavěné 

v letadle nebo k němu upevněné. Zahrnuje části draku, motoru nebo vrtule. 

Leteckým pozemním zařízením se rozumí technické zařízení, které je umístěné 

na zemi a slouţí k zajištění leteckého provozu. 

Vzdušným prostorem České republiky je prostor nad územím České republiky 

do výšky, kterou lze vyuţít pro letecký provoz. 

Letištěm je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně 

souboru leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel 

a k pohybům letadel s tím souvisejícím. Letištním pozemkem je jakýkoli pozemek, 

na němţ se nachází letiště, nebo jeho část. [55] 

Zřízení Úřadu pro civilní letectví 

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

správy ve věcech civilního letectví. Úřad je podřízen Ministerstvu dopravy. 

Úřad spolupracuje s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví na základě přímo 

pouţitelného předpisu Evropských společenství. Rozsah a podmínky spolupráce jsou dále 

upraveny smlouvou uzavřenou mezi Úřadem a Agenturou. 

Úřad plní úkoly vnitrostátního dozorového orgánu podle přímo pouţitelného 

předpisu Evropských společenství. 

Úřad dohlíţí na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad a pomoci 

cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoţdění letu 

podle přímo pouţitelného předpisu Evropských společenství a vyřizuje stíţnosti 

na porušování těchto povinností. 

Úřad dohlíţí na plnění povinností: 

a) provozovatele letiště a leteckého dopravce týkajících se dodrţování práv osob 

se zdravotním postiţením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace podle přímo 

pouţitelného předpisu Evropských společenství, 

b) leteckého dopravce týkajících se informování cestujících v letecké dopravě podle 

přímo pouţitelného předpisu Evropských společenství. 

Týkají-li se povinnosti stanovené v písm. a) a b) provozovatele cestovní kanceláře 

nebo provozovatele cestovní agentury, dohlíţí na jejich plnění obecní ţivnostenský 

úřad. [55] 

Letecký rejstřík 

Letecký rejstřík České republiky je evidencí letadel, s výjimkou sportovních 

létajících zařízení, jejichţ provozovatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo 

právnická osoba se sídlem v České republice. Letecký rejstřík je veden Úřadem. 



 

 

Letecký rejstřík je veřejně přístupný seznam. Do leteckého rejstříku se zapisují tyto 

údaje o letadle: 

a) vlastník, 

b) provozovatel, 

c) poznávací značka, 

d) typ a výrobní číslo letadla a ostatní základní technické údaje stanovené 

prováděcím právním předpisem, 

e) zřízení zástavního práva k letadlu, leteckým motorům a vrtulím, náhradním dílům 

k letadlu, jeho letadlovým částem a zařízením, 

f) letadlová adresa, byla-li přidělena, 

g) datum zápisu a výmazu z leteckého rejstříku. 

Do leteckého rejstříku můţe být zapsáno pouze letadlo, které není zapsáno 

v leteckém rejstříku jiného státu. 

Úřad můţe na základě ţádosti přidělit poznávací značku předběţně před zápisem 

letadla do leteckého rejstříku. Rozhodnutí o předběţném přidělení poznávací značky 

pozbývá platnosti uplynutím 6 měsíců od nabytí právní moci. Zápisem do leteckého 

rejstříku získává letadlo státní příslušnost České republiky. 

Úřad přidělí letadlu při zápisu do leteckého rejstříku poznávací značku a vydá 

osvědčení o zápisu letadla. Osvědčení o zápisu letadla osvědčuje vlastnictví k letadlu. 

Ţádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku podává vlastník nebo provozovatel 

letadla. Náleţitosti ţádosti o zápis letadla do leteckého rejstříku a doklady, které je nutné 

k ţádosti přiloţit, stanoví prováděcí právní předpis. [55] 

Způsobilost letadla 

O způsobilosti letadla k létání rozhoduje Úřad na základě ţádosti: 

a) výrobce, dovozce nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, která prokáţe právní 

zájem, jedná-li se o nově vyrobené letadlo, 

b) provozovatele, jedná-li se o letadlo jiţ provozované. O schválení letové 

způsobilosti vydá Úřad osvědčení letové způsobilosti. 

Podmínkou schválení letové způsobilosti Úřadem je shoda letadla se schváleným 

typem a ověření jeho letové způsobilosti. Prováděcí předpis stanoví podmínky letové 

způsobilosti jednotlivých druhů letadel z hlediska jejich konstrukce, technických parametrů 

a jejich vyuţívání. [55] 

Kontroly letové způsobilosti 

Letadla evidovaná v leteckém rejstříku podléhají kontrolám letové způsobilosti, které 

zajišťuje na svůj náklad provozovatel letadla u Úřadu. Kontrolami letové způsobilosti 

můţe Úřad pověřit právnickou osobu. Zjistí-li Úřad při kontrole, ţe letadlo nesplňuje 

podmínky letové způsobilosti, zadrţí osvědčení letové způsobilosti do doby odstranění 

závady v letové způsobilosti. V případě zjištění trvalé letové nezpůsobilosti letadla 

rozhodne Úřad o letové nezpůsobilosti letadla a odejme osvědčení letové způsobilosti. [55] 



 

 

Letecký personál 

Fyzické osoby, které vykonávají činnosti k zajištění bezpečného a plynulého 

leteckého provozu, jsou leteckým personálem. Fyzické osoby, které se účastní letu 

na palubě letadla a vykonávají činnosti k zajištění bezpečného provedení letu nebo činnosti 

související s udrţováním jejich kvalifikace nebo činnosti za účelem kontroly letu nebo 

letové způsobilosti, jsou posádkou letadla. 

Leteckým personálem jsou 

a) výkonní letci, 

b) obsluhující personál, 

c) pozemní letecký personál. 

Činnosti leteckého personálu mohou vykonávat osoby, které jsou bezúhonné, 

odborně a zdravotně způsobilé a které mají platný průkaz způsobilosti k výkonu příslušné 

činnosti. Činnosti palubních průvodčích mohou vykonávat osoby, o nichţ to stanoví přímo 

pouţitelný předpis Evropských společenství, přičemţ průkaz způsobilosti se k výkonu 

těchto činností nevydává. Úřad vede evidenci leteckého personálu. Toto ustanovení neplatí 

pro palubní průvodčí. [55] 

Letiště a letecké stavby 

Letiště se rozdělují: 

a) podle vybavení, provozních podmínek a základního určení na letiště 

1. vnitrostátní, jimiţ jsou letiště určená a vybavená k uskutečňování vnitrostátních 

letů, při nichţ není překročena státní hranice České republiky, a letů, při nichţ není 

překročena vnější hranice, 

2. mezinárodní, jimiţ jsou celní letiště určená a vybavená k uskutečňování 

jak vnitrostátních a vnitřních letů, tak i letů, při nichţ je překročena vnější hranice podle 

jiného právního předpisu. 

b) podle okruhu uživatelů a charakteru letiště na letiště 

1. civilní, jimiţ jsou letiště pro potřeby civilní letecké dopravy; rozumí se jimi letiště 

veřejná, jimiţ jsou letiště přijímající v mezích své technické a provozní způsobilosti 

všechna letadla, a letiště neveřejná, jimiţ jsou letiště přijímající na základě předchozí 

dohody provozovatele nebo velitele letadla s provozovatelem neveřejného letiště 

a v mezích své technické a provozní způsobilosti všechna letadla a letadla uţivatelů letiště 

stanovených Úřadem na návrh jeho provozovatele, 

2. vojenská, jimiţ jsou letiště pro potřeby ozbrojených sil České republiky a jiných 

oprávněných uţivatelů pověřených Ministerstvem obrany.  

O stanovení druhu letiště a o jeho změně rozhoduje Úřad na základě ţádosti 

provozovatele letiště po posouzení technických a provozních podmínek stanovených pro 

poţadovaný druh letiště. Rozhodnutí Úřadu, kterým se letiště určí jako letiště mezinárodní, 

je podkladem pro stanovení průběhu hranice celního pohraničního pásma okolo celního 

letiště podle zvláštního předpisu. [55] 



 

 

Evidence letišť 

Úřad vede evidenci letišť, kterou zveřejňuje způsobem umoţňujícím dálkový přístup.  

Úřad zapíše letiště do evidence letišť do tří dnů po právní moci rozhodnutí, kterým byl 

stanoven druh letiště. 

Do evidence letišť se zapisují tyto údaje o letišti: 

a) označení letiště, 

b) provozovatel letiště a jeho odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, 

c) druh letiště, 

d) letištní pozemky, 

e) údaj o tom, zda k letištním pozemkům bylo zřízeno věcné břemeno, 

f) datum zápisu a výmazu letiště z evidence letišť. 

Úřad vymaţe letiště z evidence letišť, dojde-li k jeho zániku. [55] 

Provozování letiště 

Provozováním letiště se rozumí činnosti, kterými se zajišťuje: 

a) moţnost pro přistávání a vzlety letadel a pohyb letadel s tím související, 

b) ochrana a ošetřování letadel, 

c) uskutečňování leteckých činností, 

d) pořádek, bezpečnost, záchranná a hasičská sluţba na letišti, 

e) ochrana před protiprávními činy ohroţujícími bezpečnost civilního letectví, 

f) údrţba a rozvoj letiště, podle podmínek stanovených pro provozování letiště. [55] 

Plochy určené k vzletům a přistáním 

Územně vymezené plochy v územně plánovací dokumentaci nebo v územním 

rozhodnutí o vyuţití území, určené k vzletům a přistáním letadel a s tím souvisejícím 

činnostem mohou být vyuţívány k vzletům a přistáním pouze za podmínek stanovených 

prováděcím předpisem. 

K vzletům a přistáním stanovených druhů letadel při vymezených leteckých 

činnostech lze pouţít jakékoliv plochy, pokud zajišťují bezpečný vzlet nebo přistání. 

Charakteristiku ploch, vymezení druhů letadel a leteckých činností, při kterých lze 

vyuţít k vzletům a přistáním jakékoliv plochy, stanoví prováděcí předpis. [55] 

Letecká stavba 

Leteckou stavbou je: 

a) dráha ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na její stavebně technické 

provedení, 

b) dráhy a plochy určené k pohybům a stáním letadel souvisejícím s jejich vzlety 

a přistáváním bez zřetele na jejich stavebně technické provedení a 



 

 

c) stavba slouţící k zajištění leteckého provozu. 

Stavbami slouţícími k zajištění letového provozu mimo prostor letiště se rozumí 

stavby pro radiolokační, radionavigační, telekomunikační a radiokomunikační sluţby, 

leteckou meteorologickou a leteckou informační sluţbu, pro sluţbu pátrání a záchrany 

a denní, světelná a rádiová návěstidla.  

Speciálním stavebním úřadem pro letecké stavby je Úřad. Úřad, jako speciální 

stavební úřad, vydá kolaudační souhlas podle stavebního zákona na základě posouzení 

provozní způsobilosti letecké stavby z hlediska bezpečnosti leteckého provozu. [55] 

Ochranná pásma 

Kolem leteckých staveb se zřizují ochranná pásma. Ochranné pásmo zřídí Úřad 

opatřením obecné povahy podle správního řádu po projednání s úřadem územního 

plánování. Úřad stanoví parametry ochranného pásma a jednotlivá opatření k ochraně 

leteckých staveb. 

Ochranná pásma leteckých staveb se dělí na ochranná pásma: 

a) letišť  

b) leteckých pozemních zařízení. 

Ochranná pásma letišť se dělí na ochranná pásma: 

a) se zákazem staveb, 

b) s výškovým omezením staveb, 

c) k ochraně před nebezpečnými a klamavými světly, 

d) se zákazem laserových zařízení, 

e) s omezením staveb vzdušných vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí, 

f) hluková 

g) ornitologická. 

Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení se dělí na ochranná pásma: 

a) radionavigačních zařízení  

b) světelných zařízení  

c) podzemních leteckých staveb. [55] 

V ochranných pásmech leteckých staveb lze zřizovat zařízení a provádět činnosti jen 

se souhlasem Úřadu. Úřad souhlas udělí, nebude-li zařízení nebo činnost bránit leteckému 

provozu ani ohroţovat jeho bezpečnost a nepůjde-li o objekt vyţadující ochranu před 

hlukem. 

K umístění staveb a zařízení mimo ochranná pásma je nutný souhlas Úřadu 

a Ministerstva obrany, jestliţe jde o 

a) stavby nebo zařízení vysoké 75 m a více nad terénem, 

b) stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více na přirozených nebo umělých 

vyvýšeninách, které vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu, 



 

 

c) zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit funkci 

leteckých palubních přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení, zejména zařízení 

průmyslových závodů, vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí, energetická 

zařízení, větrné elektrárny a vysílací stanice. [55] 

Provozní omezení ke snížení hluku na letišti 

Provozním omezením ke sníţení hluku na letišti se rozumí opatření směřující 

k omezení přístupu podzvukových proudových letadel se vzletovou hmotností 34 tun 

a vyšší nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující více neţ 19 na letiště nebo omezení 

jejich provozu na letišti. 

Jsou-li dlouhodobě překračovány hygienické limity stanovené zvláštním právním 

předpisem, Ministerstvo dopravy vydá rozhodnutí o zavedení provozních omezení 

ke sníţení hluku na letišti zajišťujícím v předcházejícím kalendářním roce více neţ 50 000 

vzletů a přistání podzvukových proudových letadel ročně. 

Podkladem pro rozhodnutí je zpráva o hlukové situaci na letišti nebo stanovisko 

podle zvláštního právního předpisu. Zprávu o hlukové situaci na letišti zpracuje za kaţdé 

2 kalendářní roky provozovatel letiště a zašle ji Ministerstvu dopravy do 30. června roku 

následujícího po skončení druhého kalendářního roku, jehoţ se zpráva o hlukové situaci 

na letišti týká. [55] 

Letecká nehoda 

Leteckou nehodou je událost spojená s provozem letadla, ke které došlo od okamţiku 

nastoupení kterékoliv osoby do letadla za účelem letu do okamţiku vystoupení kterékoliv 

osoby, a při které  

a) došlo ke smrtelnému nebo těţkému zranění kterékoliv osoby následkem 

1. přítomnosti v letadle, 

2. přímého kontaktu s kteroukoli částí letadla, včetně části, která se od letadla 

oddělila, nebo, 

3. přímým působením proudu plynů vytvořených letadlem, s výjimkou případů, 

kdy ke zranění došlo z přirozených příčin, nebo bylo způsobeno samotným zraněným nebo 

jinou osobou, nebo jestliţe zraněným byla osoba ukrývající se mimo prostory obvykle 

dostupné cestujícím nebo posádce letadla, 

b) bylo letadlo zničeno nebo poškozeno tak, ţe byla nepříznivě ovlivněna pevnost 

konstrukce, výkon nebo letové charakteristiky letadla, a uvedené si vyţaduje větší opravu 

nebo výměnu zničených nebo poškozených částí, s výjimkou poruchy nebo poškození 

motoru, jeho krytu nebo příslušenství, nebo došlo-li k poškození okrajových částí křídel, 

vrtulí, antén, pneumatik, brzd, aerodynamických krytů nebo k malým vrypům do potahu 

letadla nebo k jeho proraţení, nebo 

c) letadlo je nezvěstné nebo je na nepřístupném místě. [55] 

 

 



 

 

Rekreační a sportovní létání 

Rekreačním a sportovním létáním se rozumí uţívání letadla pro vlastní potřebu nebo 

potřebu jiných osob za účelem rekreace, osobní dopravy nebo sportu, které není 

uskutečňováno za účelem zisku. Rekreační a sportovní létání lze provozovat pouze letadly 

s maximální vzletovou hmotností menší neţ 5,7 t a s celkovým počtem sedadel pro 

cestující menším neţ 9. [55] 

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

Předmět úpravy 

Zákon v souladu s právem Evropských společenství upravuje posuzování vlivů 

na ţivotní prostředí a veřejné zdraví a postup fyzických osob, právnických osob, správních 

úřadů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování. 

Posuzování vlivů na ţivotní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry 

a koncepce, jejichţ provedení by mohlo závaţně ovlivnit ţivotní prostředí. 

Účelem posuzování vlivů na ţivotní prostředí je získat objektivní odborný podklad 

pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak 

k udrţitelnému rozvoji společnosti. Tento podklad je jedním z podkladů v řízeních podle 

zvláštních právních předpisů. [56] 

Základní pojmy 

Pro účely tohoto zákona se rozumí: 

a) záměrem stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, 

b) koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané 

orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení 

předkládané, 

c) dotčeným územím území, jehoţ ţivotní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být 

závaţně ovlivněno provedením záměru nebo koncepce, 

d) dotčeným územním samosprávným celkem územní samosprávný celek, jehoţ 

správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, 

e) dotčeným správním úřadem správní úřad, který hájí zájmy chráněné zvláštními 

právními předpisy a jehoţ územně správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, 

a Česká inspekce ţivotního prostředí, 

f) příslušným úřadem Ministerstvo ţivotního prostředí nebo orgán kraje v přenesené 

působnosti, v jehoţ územně správním obvodu je navrţen záměr nebo pro jehoţ územně 

správní obvod je zpracovávána koncepce. [56] 

Rozsah posuzování 

Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na ţivotní prostředí, zahrnující vlivy 

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

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

právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti. [56] 



 

 

Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí 

Posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných 

přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na ţivotní prostředí. 

Při posuzování vlivů záměru na ţivotní prostředí se vychází ze stavu ţivotního 

prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru. V dlouhodobém záměru se jeho 

jednotlivé etapy posuzují samostatně a v kontextu vlivů záměru jako celku. 

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

provádění, provozování i jeho ukončení, popřípadě důsledky jeho likvidace a dále sanace 

nebo rekultivace území, pokud povinnost sanace nebo rekultivace stanoví zvláštní právní 

předpis. Posuzuje se běţné provozování i moţnost havárie. 

Posuzování záměru zahrnuje i návrh opatření k předcházení nepříznivým vlivům 

na ţivotní prostředí provedením záměru, k vyloučení, sníţení, zmírnění nebo minimalizaci 

těchto vlivů, popřípadě ke zvýšení příznivých vlivů na ţivotní prostředí provedením 

záměru, a to včetně vyhodnocení předpokládaných účinků navrhovaných opatření. 

V tomto zákoně jsou uvedeny dvě kategorie záměrů a to záměry vţdy podléhající 

posouzení a záměry podléhající zjišťovacímu řízení. [56] 

KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení) – zde se řadí: 

Letiště se vzletovou a přistávací dráhou v délce 2 100 m a více 

KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – zde se řadí: 

 Letiště se vzletovou a přistávací dráhou do 2 100 m. 

Fáze posuzování vlivů 

Oznámení 

Zjišťovací řízení 

Dokumentace 

Posudek 

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na ţivotní prostředí [56] 

Zásady pro zjišťovací řízení 

Při zjišťovacím řízení příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací 

zjišťuje, zda a v jakém rozsahu můţe záměr váţně ovlivnit ţivotní prostředí a obyvatelstvo. 

Pouţívá přitom následující kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr 

a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy 

na obyvatelstvo a ţivotní prostředí. [56] 



 

 

4. Vliv dopravy na ţivotní prostředí 

Mezi vlivy letecké dopravy na ţivotní prostředí se řadí: 

 znečišťování ovzduší 

 hluk a vibrace 

 zábor půdy 

 znečišťování vod a půdy 

 vliv na ozonovou vrstvu Země 

 a další vlivy (produkce odpadů, vliv na ptactvo) 

4.1. Znečišťování ovzduší 

Znečištění ovzduší škodlivinami je nejčastějším aspektem, v němţ se dopad dopravy 

na ţivotní prostředí sleduje. Řadíme zde emise nejen z leteckých motorů, ale také emise 

z dopravy cestujících či nákladu na (z) letiště, emise z provozu prostředků na letišti a také 

emise z ostatních zdrojů na letišti (např. vytápění). Emise škodlivin zejména dopravních 

prostředků v konečném důsledku poškozují jak zdraví lidí a zvířat, tak i ozónovou vrstvu 

a způsobují tzv. skleníkový efekt, jehoţ důsledkem je tolik diskutované globální 

oteplování. Kaţdý den ohroţuje ţivotní prostředí více neţ 52 000 civilních letů a 2 800 

vojenských. Boeing 747 spálí kolem čtyř litrů paliva kaţdou sekundu a za pět minut 

vytvoří tolik energie, ţe by osvětlila město a spotřebuje denní produkci kyslíku 

17 800 hektarů deštného pralesa. [57] 

Drtivá většina škodlivin vyprodukovaných letadly spadá na výfukové plyny, 

vznikající při hoření paliva v leteckých motorech. Jedná se především o letecký petrolej. 

Hořením paliva vzniká a dostává se přímo do vyšších vrstev atmosféry přibliţně 

774 milionů tun atmosféře škodlivých plynů.  

Mezi produkty, které vznikají při hoření 1 litru leteckého paliva, patří především: 

 vodní páry 3 154 g, 

 oxid uhličitý (CO2) 1 239 g, 

 oxid uhelnatý (CO) 0,7-2,5 g, 

 oxidy dusíku (NOx) 6-16,4 g, 

 těkavé organické látky (VOC) 0,05-0,7 g, 

 oxidy síry (SOx) 1 g, 

 saze (PM) 0,007-0,03 g [57] 

Vodní páry 

Vodní páry jsou produktem hoření uhlovodíků a způsobují známý jev, kterým jsou 

kondenzační čáry. K jejich vzniku je zapotřebí dostatečná vlhkost okolního vzduchu nebo 

jeho nízká teplota. Vodní páry pak kondenzují a vytvářejí kapičky vody, které následně 



 

 

mrznou v krystalky ledu, které jsou vidět v podobě kondenzačních čar. K vzniku vodních 

kapiček přispívají drobné částečky nečistot, obsaţených v palivu, které slouţí jako 

kondenzační jádra. Jedná se především o částečky síry. [57] 

Oxid uhličitý (CO2) 

Oxid uhličitý je povaţován za hlavní příčinu vzniku tzv. skleníkového efektu. 

Jeho produkce hořením leteckého paliva je jedním z hlavních problémů, 

který je předmětem řady stanovených limitů a neustálého zdokonalování leteckých motorů. 

Sníţení jeho produkce je také předmětem vývoje nových pohonných jednotek spalujících 

vodík. Ze statistik ale vyplývá, ţe letecká doprava se na roční produkci CO2 podílí 

jen asi třemi procenty, t.j. 500 – 600 milionů tun. Některé odborné publikace, zabývající 

se emisemi leteckých motorů, dokonce uvádějí jen asi 0,5 % příspěvek k celosvětové 

produkci CO2. [57] 

Oxid uhelnatý (CO) 

Oxid uhelnatý také přispívá ke vzniku tzv. skleníkového efektu, avšak patří k těm 

méně nebezpečným emisím leteckých motorů. Jeho největší nebezpečí spočívá 

v bezprostředním působení na organismus. Největší mnoţství se jej vytváří při niţších 

reţimech motorů, jako je volnoběţný chod a pojíţdění. Letecká doprava se jeho produkcí 

podílí jen asi 0,2 % z celkového mnoţství. [57] 

Oxidy dusíku (NOx) 

Oxidy dusíku jsou největším znečišťovatelem v letecké dopravě. Vznikají hořením 

leteckého paliva při vysokých teplotách, proto jej největší mnoţství vzniká při vzletu 

a stoupání. Oxidy dusíku vyprodukované v niţších vrstvách atmosféry, v troposféře 

ve výškách do stovek metrů aţ jednotek kilometrů, způsobují za nutné účasti slunečního 

světla spolu s těkavými organickými sloučeninami, oxidem uhelnatým a metanem vznik 

neţádoucího ozonu. Ten je také označován za tzv. fotochemický letní smog. Zabraňuje 

úniku tepelné energie z povrchu Země a ohroţuje zdraví člověka, ţivočichů i rostlin.  

Ve vyšších (stratosférických) letových hladinách zase molekuly NOx působí na ozónovou 

vrstvu v opačném smyslu, tedy způsobují rozklad ozónové vrstvy Země. Bylo zjištěno, 

ţe se oxidy dusíku, vypuštěné ve větších výškách, podílejí aţ třicetinásobně na oteplení 

atmosféry oproti oxidům dusíku vyprodukovaným na zemi. I jeho účinky na ţivé 

organismy závaţné. Paradoxem je, ţe snaha sníţit spotřebu paliva dokonalejším 

spalováním především pomocí zvyšování teplot hoření dochází naopak ke zvyšování 

produkce oxidů dusíku. Ta je také předmětem omezení, stanovených dle norem ICAO, 

ačkoliv roční produkce způsobená leteckou dopravou dosahuje jen asi 0,6 % z celkového 

mnoţství vyprodukovaného lidskou činností. [57] 

Těkavé organické látky (VOC) 

VOC (hydrocarbon HC, nespálené uhlovodíky) jsou často zjednodušeně označovány 

také jako uhlovodíky CxHy. VOC jsou, pokud není uvedeno jinak, všechny organické 

sloučeniny antropogenního původu s výjimkou metanu, které jsou schopny tvorby 

fotochemických oxidantů při rekcích s oxidy dusíku za přítomnosti slunečního záření, 

například etylen, etanol, aceton, benzen a další, celkem asi 90 látek. Podílejí se tedy 



 

 

především, na vzniku škodlivého troposférického ozonu. Podíl civilní letecké dopravy 

na celkovém mnoţství emitovaných VOC je asi 0,3 %. [57] 

Oxidy síry (SOx) 

Oxid siřičitý vzniká chemickou reakcí síry, obsaţené jako nečistoty v palivu, 

a kyslíku během procesu hoření leteckého paliva, současně však vzniká i malé mnoţství 

oxidu sírového, SO3. Část síry je obsaţena i v pevných částečkách popela. Hlavní 

nebezpečí pak představuje vznik tzv. kyselých dešťů, které vznikají přeměnou oxidů síry 

na aerosol kyseliny sírové nebo na sírany, případně na obě tyto agresivní sloţky. Mnoţství 

síry je závislé na kvalitě paliva (dnes asi jen 0,05 % jeho hmotnosti), coţ činí produkci 

oxidů síry leteckou dopravou zanedbatelnou ve srovnání s ostatními zdroji znečištění. [57] 

Pevné částice (PM) 

Pevné částice (saze) vznikají nedokonalým hořením paliva a to především 

při reţimech letu s potřebným vysokým výkonem. Jedná se především o vzlet a stoupání, 

kdy motory dosahují maximální spotřeby paliva. Mají různý tvar a rozměry, které zhruba 

odpovídají vlnové délce viditelného světla a způsobují jeho lom a absorpci, 

coţ má za následek viditelnou kouřovou stopu i při nízkých koncentracích. Sestávají 

především z asi 96 % pevného uhlíku, na němţ jsou sorbovány látky s vysokou zdravotní 

závadností, např. polycyklické aromáty. [57] 

4.1.1 Vliv exhalací na ţivé organismy 

Na začátku této kapitoly je nutno předznamenat, ţe emise leteckých motorů 

při letecké dopravě se v celosvětovém měřítku podílí jen na zlomku produkce uvedených 

škodlivých látek. I přesto je znečištění leteckou dopravou jednou nejpečlivěji sledovanou 

záleţitostí, neboť probíhá neustálým vývojem a zvyšováním hustoty provozu. Následující 

dopady škodlivých látek, především na lidský organismus, jsou proto spíše informativního 

charakteru a slouţí pro vytvoření představy o jejich negativních účincích. Nelze říci, 

alespoň ne při dosavadní úrovní monitorování a znalosti účinků exhalací leteckých motorů, 

ţe by letecká doprava jako taková byla přímou příčinou uvedených jevů. [57] 

Oxid dusnatý (NO) 

Přímá škodlivost oxidu dusnatého na ţivý organismus je vcelku nízká. Všeobecně 

se uznává, ţe při dalším pobytu v atmosféře dochází k oxidaci NO na oxid uhličitý. [57] 

Oxid dusičitý (NO2) 

Jeho škodlivost je klasifikována jako závaţnější neţ u oxidu uhelnatého. 

Mechanizmus účinku na ţivý organismus působí prostřednictvím dezinformace regulační 

soustavy, která na přítomnost NO2 ve vdechovaném vzduchu (respektive na kyseliny 

dusičné, která vzniká pohlcením NO2 ve vodě na stěnách sliznice) reaguje jako 

na začínající hoření a automaticky přivírá vstup vzduchu do plic. Důsledkem je pocit 

dušení a nucení ke kašli. Tento neţádoucí jev nastává jiţ při velmi nízkých koncentracích, 

respektive při krátkých expozičních dobách. Mimo působení na organismus se projevují 



 

 

oxidy dusíku téţ devastací stavebních děl v důsledku chemického napadání stavebních 

materiálů. [57] 

NO2 je také jednou z hlavních znečišťujících látek, které ve troposférických výškách 

způsobují vznik neţádoucího jedovatého ozonu, přičemţ naopak ve stratosféře přispívá 

k zeslabování ozónové vrstvy. Poškození vegetace troposférickým ozónem bylo poprvé 

pozorováno ve 40. letech v oblasti kolem Los Angeles. Od té doby je nadměrný výskyt 

ozonu v troposféře povaţován, zejména v USA, za nejvýznamnější fytotoxickou 

škodlivinu v ovzduší. Rostliny reagují na zvýšenou koncentraci ozonu obzvlášť citlivě, 

přičemţ dochází k chronickým i k akutním poškozením. U zemědělských plodin se tím 

sniţují výnosy do té míry, ţe je lze objemem přirovnat k válečným škodám. U člověka 

a zvířat působí ozon jako typicky dráţdivý plyn. V důsledku své nízké vodorozpustnosti 

proniká ozon hluboko do dýchacích orgánů, kde svými vysoce oxidačními vlastnostmi 

poškozuje plicní bronchioly a alveoly. Vznikají tak biochemické a morfologické změny 

a v důsledku toho i zánětlivé procesy na sliznicích. Výsledky pokusů však potvrzují, 

ţe celkové působení látek obsaţených ve fotochemickém smogu je podstatně agresivnější 

neţ u samotného ozonu. Obzvláště citlivé jsou děti, starší lidé a lidé s chronickými 

nemocemi dýchacích cest. U zdravých dospělých lidí bylo pozorováno sníţení fyzického 

výkonu. [57] 

Oxid uhelnatý (CO) 

Jedovatost oxidu uhelnatého je nesporná. Na krevní barvivo se váţe intenzivněji neţ 

kyslík za vzniku karboxylhemoglobinu. Tím je funkce dýchacích barviv (tedy distribuce 

kyslíku) blokována a jednotlivé orgány jsou poškozovány nedostatkem kyslíku, i kdyţ 

by tento byl obsaţen v dýchaném vzduchu v dostatečném mnoţství. Nejcitlivější orgánem 

na dodávku je mozek, proto je oxid uhelnatý vlastně nervovým jedem. Oxid uhelnatý 

se také podílí na vzniku fotochemického (letního) smogu. [57] 

Oxid uhličitý (CO2) 

U tohoto produktu spalování leteckého paliva se za hlavní působení na ţivotní 

prostředí povaţuje vytváření radiační clony omezující sdílení tepla ze zeměkoule sáláním.  

To má vést k průběţnému zvyšování teploty a posunu klimatických poměrů s celou řadou 

fatálních důsledků, jako je zvyšování hladiny oceánů v důsledku tání ledovců. Pro tento jev 

se obecně vţil název „skleníkový efekt“. Vznik CO2 je vlastně výsledkem dokonalé 

oxidace a jeho přítomnost ve spalinách je tedy důsledkem kvalitně uskutečněného 

spalovacího procesu. Jedná se o látku vcelku stabilní a všeobecně málo reaktivní. Toxicita 

je nevýrazná, pokud koncentrace nedosáhne úrovně ovlivňující koncentraci kyslíku 

ve vdechovaném vzduchu jeho vytěsňováním. [57] 

Těkavé organické látky (VOC) 

Škodlivost přímá i nepřímá skupiny těchto souhrnně označených škodlivin, 

jeţ je ve skutečnosti směsí individuálních komponent, je různá. Uhlovodíky, které jsou 

obsaţeny v palivech, mají nejmenší přímý vliv na organismus. Objevují se zejména přímou 

ztrátou paliva nedokonalým spalováním. Hygienicky přípustná koncentrace těchto sloţek 

(např. alifatických uhlovodíků) se určuje podle čichového prahu, nikoli podle toxických 

účinků. Nejnebezpečnější (ze všech sloţek spalin) jsou polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAU), které mají rakovinotvorný účinek. [57] 



 

 

Některé sloţky, zejména aldehydy a ketony jsou významnou sloţkou letního smogu. 

Škodlivost uhlovodíků se posuzuje podle jejich reaktivity na tvorbu smogu. Reaktivita 

alifatických uhlovodíků roste s velikostí molekuly. Metan má na tvorbu smogu 100x menší 

reaktivitu neţ etan. [57] 

Oxidy síry (SOx) 

Jak jiţ bylo řečeno, produkce oxidů síry můţe mít za následek vznik aerosolu 

kyseliny sírové nebo síranů a v důsledku i kyselých dešťů. Takto znečištěná atmosféra 

napadá ocelové konstrukce, linky elektrického vedení, stavební materiály a jiné. [57] 

Přítomnost oxidu siřičitého v atmosféře má i velmi závaţné zdravotní účinky. 

Dochází ke změnám v okysličování krve v plicích, ke zvýšení plicních onemocnění u dětí 

a ke zvýšení výskytu chronického onemocnění dýchacích cest. Zvyšuje se úmrtnost 

některých skupin obyvatelstva, např. osob se srdečními chorobami, či obecně u starších 

lidí. [57] 

Zvýšená absorpce oxidu siřičitého v rostlinách způsobuje akutní poškození 

projevující se vysušením poškozené tkáně a chronické změny s narušením mechanizmu 

tvorby chlorofylu. [57] 

Pevné částice (PM) 

Uhlík, ze kterého se z 96 % pevné částice ve formě sazí skládají, není sám toxický. 

Hlavní nebezpečí spočívá v tom, ţe na těchto pevných částicích dochází k absorbování 

látek s vysokou zdravotní závadností. Kontaminované částice se mohou usazovat 

v plicních sklípcích organismů a umoţňovat tak dlouhodobé působení karcinogenů. 

Funkce nosiče rakovinotvorných látek je hlavním důvodem k výrazně negativnímu 

hygienickému hodnocení emitovaných částic. Částice jsou téţ hlavní příčinou výskytu 

zimního smogu, typického pro stav teplotní inverze. [57] 

4.2. Hluk a vibrace 

4.2.1 Hluk 

Hluk v letecké dopravě je jeden z nejdůleţitějších problémů a tlaky na jeho řešení 

neustále rostou, věnuje se mu taková pozornost jako ţádné jiné oblasti při řešení ţivotního 

prostředí. Přijímají se zásady, pravidla, normy a technologické postupy, které mají hluk 

v letecké dopravě a jeho vliv na ţivotní prostředí omezit na minimální moţnou míru. [58] 

První národní hlukové normy pro dopravní proudová letadla byly přijaty v USA 

v roce 1969. Mezinárodní normy byly Mezinárodní organizací civilního letectva (ICAO) 

přijaté v roce 1971. Přísnější pravidla byly přijaty a pouţity pro projekty nových typů 

proudových letadel na konci šedesátých let. [58] 

Sniţování hluku u pohonných jednotek přispívá ke sniţování počtu lidí 

nespokojených s hlukem v letecké dopravě. V 60. letech Boeing 727 při vzlétání 

zanechával nepříjemné hlukové stopy zasahující plochu přibliţně 14 km
2
. Moderní 

proudová dopravní letadla jako Airbus A 320, která mají podobnou kapacitu, ale s větším 

vzletovým tahem, způsobují hluk zasahující plochu okolo 1,5 km
2
. [58] 



 

 

Ačkoli výzkum v oblasti sniţování hluku pohonných jednotek stále pokračuje, 

zdá se, ţe moţnosti dalšího sniţování hluku budou brzy vyčerpané. Zároveň se proto 

hledají cesty ke sniţování hluku v oblasti letišť, při pozemní dopravě letadel a dopravních 

postupech při vzlétání a přistávání. [58] 

V ČR je z hlediska hluku problematické především okolí letiště Praha-Ruzyně. 

Správa letiště deklaruje snahu částečně sníţit hlukovou zátěţ různými opatřeními – 

např. monitorování hladiny hluku z leteckého provozu a vybírání zvláštního poplatku 

od leteckých společností za překročení limitu nebo dílčí omezení nočních letů. [59] 

Vnímání zvuku 

Podnětem zvuku jsou akustické vlny o kmitočtovém rozsahu frekvence vznikající 

na základě mechanického vlnění molekul pruţného prostředí. Frekvence zvukové vibrace 

se měří v cyklech za sekundu (Hz - Hertz). Čím vyšší tón, tím vyšší frekvence. Zvuk se šíří 

v libovolném prostředí (kromě vakua) a v materiálech, které jsou pruţné a mají setrvačné 

vlastnosti. [60] 

Člověk je schopen vnímat tyto vlny od 16 aţ 20 Hz do 20 000 Hz. Zvuk se šíří 

vzduchem a zvukovodem se dostává k bubínku. Vibrace bubínku přenášejí středoušní 

kůstky na hlemýţď vnitřního ucha. Receptorem sluchu je Cortiho ústrojí nacházející 

se právě ve vnitřním uchu. Tam dochází k proměně pohybové energie na elektrické 

nervové impulsy. Ty vede sluchový nerv do mozku. Pokud je zvuk příliš silný, zabíjí 

nervové buňky ve vnitřním uchu. Čím déle působí na ucho, tím více nervových buněk 

umírá. A jak ubývá počet vašich sluchových buněk, tak se zhoršuje váš sluch. Nové se jiţ 

nevytvoří. Není ţádný způsob, jak je oţivit. Tato ztráta je trvalá. [60] 

Intenzita hluku se udává v decibelech (dB). Rozsahem začínají zvuky od hladiny 

0 dB, coţ jsou nejslabší tóny, které lidské ucho rozlišuje, aţ po nejsilnějších 180 dB při 

startu rakety. Decibely se měří logaritmicky. To značí, ţe pokud zvuk zesiluje po deseti 

decibelech, kaţdý stupeň je desetkrát silnější neţ předešlý. Čili 20 dB je desetkrát silnější 

zvuk neţ 10 dB. Ale 30 dB je uţ stokrát silnější zvuk neţ 10 dB. Pro představu; 

při startování letadla vzniká zvuk o síle 120 dB a více. [60] 

Působení hluku na lidský organismus 

Hluk působí na zdraví škodlivě několika způsoby; jeho velmi vysoké hladiny 

poškozují sluch, niţší hladiny ovlivňují řídicí systémy v našem těle jak na nervové, 

tak na hormonální, biochemické a buněčné úrovni a například zcela určitě spolupůsobí 

na vzniku a zhoršování vysokého krevního tlaku. Hluk interferuje s některými činnostmi, 

zhoršuje pozornost, narušuje zdravý spánek a ovlivňuje pohodu lidí. [60] 

Nadměrný hluk je méně vnímaným, avšak intenzivně působícím faktorem 

ovlivňujícím zdravotní stav obyvatel. Dlouhodobé působení hlukové zátěţe na lidský 

organismus můţe vedle poruch sluchu vyvolat i celou řadu onemocnění. Negativní účinky 

dlouhodobé expozice se projevují s časovým zpoţděním i několika let. Ve velkých 

městských aglomeracích je problém hlučnosti spojen zejména s narůstající intenzitou 

dopravy a vysokou koncentrací obyvatel na malé ploše. Podíl obyvatelstva zasaţeného 

nadměrným hlukem se pohybuje těsně pod 50 %. [60] 

Zatímco zvuk jako čistě fyzikální jev je definován jako mechanické vlnění pruţného 

prostředí, je pojem hluk komplexnější, neboť obsahuje zdravotní hodnocení zvuku. Za hluk 



 

 

je pak pokládán zvuk, který obtěţuje, ruší nebo poškozuje zdraví člověka. Ukazuje se, 

ţe celá záleţitost posuzování a hodnocení fenoménu rušení hlukem je velmi sloţitá 

a v současné době není ani dostatečně teoreticky propracovaná. Proto je třeba mít 

na paměti, ţe naměřené hodnoty různých veličin popisujících fyzikální podstatu 

působícího akustického signálu jsou sice signálem pro hodnocení, nicméně nevystihují 

zcela objektivně zvláštní charakter rušení tímto signálem. Při řešení konkrétní situace 

je pak vţdy nutno přihlíţet právě k obecným zákonitostem reakce lidského organismu 

ve sféře fyzické, psychické i společenské. [60] 

Z psychických účinků jsou to tak zvaná nespecifická onemocnění, tj. např. stresy, 

neurózy a v důsledku pak i další onemocnění. Nebezpečí zde spočívá ve faktu, ţe totiţ 

hluk mnohdy ani nevnímáme jako škodlivinu, a přesto s velkým časovým odstupem, 

po několika letech, onemocníme chorobou, jejíţ příčinou je právě hluk. Samozřejmě 

nadměrný hluk při vysokých expozicích můţe vést k okamţitým poruchám sluchu. [60] 

Kromě psychických účinků hluku existují fyzické účinky hluku, které si často 

ani člověk neuvědomuje nebo si na ně zvykne. Jsou to tyto účinky: 

 zúţení nejmenších arteriálních cév, coţ způsobuje zmenšení krevního oběhu při 

nezměněném krevním tlaku a stejné frekvenci pulsu 

 zvýšení výměny látek při sníţení zaţívací činnosti 

 přechodné zmenšení schopnosti slyšení, které při silném a vytrvalém zatíţení 

hlukem můţe vést k nenapravitelnému poškození sluchu [60] 

4.2.3 Vibrace 

Chvění či vibrace vzniká podobně jako zvuk. Je to pohyb pruţného tělesa nebo 

prostředí, jehoţ jednotlivé body mechanicky kmitají s různými amplitudami, zpravidla 

i s různými fázemi. Na rozdíl od hluku je hygienicky závaţné jen takové chvění, 

které se přímo přenáší na organismus, a které je téměř vţdy člověkem pociťováno 

nepříjemně. [61] 

Nepříjemný účinek vibrací závisí především na způsobu přenosu chvění na člověka 

a na přenosu chvění v samotném lidském organismu. Vlivem vnějších vibrací dochází 

k rezonanci důleţitých částí těla, coţ se projevu tak, ţe příslušná část těla kmitá více neţ 

část s ní sousedící. Tato rezonance je pak rozhodující jak pro subjektivní vnímání vibrací, 

tak pro jejich účinek na člověka. [61] 

Vibrace o vyšší frekvenci vyvolává spíše změny na cévách a nervech 

(tzv. traumatické vazuneurózy). Vibrace o niţší frekvenci vyvolává rezonance některých 

částí organismu a mohou způsobit poškození některých orgánů (zejména ţaludku, 

hlavy aj.). [61] 

4.3. Zábor půdy 

Provoz letecké dopravy zahrnuje také výstavbu letišť a staveb souvisejících 

se zajištěním letecké dopravy. Návrh a následná výstavba letiště musí být začleněna 

do celkové koncepce okolí a regionu. Spolu se zlepšováním ţivotního prostředí na letišti, 

letiště stále více vyuţívají svoje prostory jako rekreační zóny. [62] 



 

 

Letecká doprava potřebuje méně neţ 8 % z půdy, kterou potřebuje ţelezniční 

doprava a méně neţ 1 % z výměry, kterou potřebuje doprava silniční. V poměru k počtu 

přepravovaných cestujících letecká doprava vyuţívá půdu 5x efektivněji neţ ţelezniční 

a 6x efektivněji neţ silniční doprava. I přesto však letiště zabírají značnou plochu a často 

jde o kvalitní zemědělskou půdu. [62] 

Plánování rozvoje letiště musí brát v úvahu nejen samotný prostor letiště, ale i jeho 

široké okolí. Kromě ostatních dopadů musí být v rámci plánovacího procesu posouzený 

i dopad letiště na vzhled krajiny. Celková úprava okolí letiště, výsadba stromů, musí 

současně minimalizovat negativní vlivy „estetického znečištění“. Druh a skladba stromů 

však musí vyhovovat navrţeným opatřením s cílem minimalizovat výskyt ptactva. [62] 

4.4. Znečišťování vod a půdy 

Vybudování letiště a konstrukce vzletové a přistávací dráhy můţe zásadním 

způsobem narušit reţim podzemních vod nejen v prostorách letiště, ale i v širším okolí. 

Ze zpevněných ploch dochází k rychlému odtoku dešťových vod, coţ můţe vyvolat přívaly 

v odtocích, kam ústí dešťová kanalizace. Většinou jsou na zachycení přívalových vod 

vybudovány retenční nádrţe. Většina států má normy, které stanovují kvalitu vod. 

Technologické odpadní vody před vyústěním do splaškové stoky musí být řádně 

předčištěné. Předčištění z provozů umývání dopravní techniky a letadel, z akumulátorové 

stanice, z kotelny, z dílny odmašťování, oplachování, z kuchyně a jídelny musí splňovat 

další poţadavky správce městské kanalizace na obsah těţkých kovů, chlorovaných 

uhlovodíků a sedimentů. [62] 

Odpadní vody z letiště se čistí v běţných čistících stanicích. Pohybové plochy letiště 

jsou odvodněné se speciálním reţimem čištění a s ohledem na ropné produkty anebo 

odmrazovací látky v zimním období. Dešťová voda ze zpevněných ploch můţe 

být přečišťovaná ve zvláštní čističce na letišti, nebo je sběrač napojený na čistící stanici 

blízkého města, případně musí být pro případ ropné havárie zpracovány zvláštní 

postupy. Z hlediska ochrany vod musí být zvláště nebezpečné prostory, například sklady 

PHM, hangáry a údrţbářské dílny, vybavené odlučovači ropných produktů. [62] 

Je potřeba si uvědomit, ţe kaţdý byť sebemenší únik paliva, znamená silné 

znečištění podzemních vod. K úniku paliva můţe dojít při stáčení paliva ve skladech LPH, 

ze skladovacích nádrţí LPH, z rozvodných potrubí, při plnění paliva do letadel. Palivo 

se potom můţe dostat do povrchových vod dešťovou kanalizací, odpadní kanalizací 

do odpadních vod nebo prosáknutím do spodních vod. [63] 

Letecký petrolej je jedovatou látkou, která při úniku do vody ničí vodní ţivočichy. 

I přestoţe je biologicky odbouratelný mikroby, ve vodě prudce klesá obsah kyslíku, 

který spotřebovávají mikroby při rozkládání paliva. Ţivočichové a rostlinstvo oslabené 

přímými toxickými účinky leteckého paliva hynou na nedostatek kyslíku. [63] 

Při úniku malého mnoţství paliva se k odstranění pouţívají práškové nebo textilní 

absorbenty. Vhodnější odstranění rozlitého paliva jsou speciální textilie (Fibroil), 

které dokáţou absorbovat aţ 20ti násobek svojí hmotnosti. Pouţité absorbenty se spalují 

ve speciálních spalovnách. Jedním z účinných opatření na sníţení počtu případů úniku 

paliva rozlitím při plnění letadel je důsledné postihování společností, které provádějí 

dodávku LPH, účtováním nákladů spojených s odstraněním a čištěním uniklého 

paliva. [63] 



 

 

Při poškození podzemních nádrţí palivo prosakuje do spodních vod, kde vytváří 

vrstvu na její hladině. Postihnutá oblast je ohraničená vrty, z kterých je nepřetrţitě 

odčerpávána znečištěná voda, která se musí přečistit. Mimoto jsou zřízeny kontrolní – 

monitorovací vrty, z kterých jsou odebírány vzorky pro jejich chemický rozbor. Jiným 

řešením je oddělení postiţené oblasti vtáhnutím plastové membrány do hloubky 30 metrů 

nebo přehrazením pomocí ocelových stěn. Čištění potom probíhá jen ve vyhrazené oblasti. 

V kaţdém případě dochází k narušení reţimu spodních vod. [63] 

Odhalit únik paliva z podzemních nádrţí nebo palivového potrubí je často 

problematické. I přesto, ţe je většina velkých letišť vybavena systémem pro monitorování 

úniku paliva. Je nutné poznamenat, ţe jde pouze o systém, který zjistí únik paliva 

aţ po jeho úniku. Na přesnou lokalizaci poruchy a úniku paliva je moţné vyuţít 

značkovací látky. Většinou se jedná o prchavé látky, které se přidávají do paliva. 

Za několik dní je moţné určit místo poškození citlivým chromatografem. [63] 

Předpisy na ochranu ţivotního prostředí jsou stanoveny přísné limity emisí 

v atmosféře. Mezi jinými je stanovený i obsah nespálených uhlovodíků. Ke tvorbě 

nespálených uhlovodíků můţe docházet i při plnění LPH do letadel. Proto jsou páry 

z nádrţí při plnění odsávané a přečišťované. [63] 

4.6. Vliv na ozonovou vrstvu Země 

Existenci ozónové vrstvy v zemské atmosféře zjistili vědci jiţ koncem 19. století 

(Cornu, Hartley) na základě studia zeslabení ultrafialového slunečního záření dopadajícího 

na zemský povrch v oblasti 290 – 320 nm. V této části spektra totiţ ze známých 

atmosférických plynů právě ozón záření výrazně pohlcuje. V blízkosti zemského povrchu 

však byla tato koncentrace velmi nízká. Proto odborníci došli k logickému závěru, 

ţe se musí ve větší míře vyskytovat ve vyšších vrstvách atmosféry, které však zatím byly 

pro jejich měřicí přístroje nedostupné. Postupem času bylo zjištěno, ţe převáţné mnoţství 

atmosférického ozónu (asi 80 – 90 %) je obsaţeno ve stratosférické ozónové vrstvě 

(označované téţ jako ozónosféra) s maximem ve výškách 20 – 30 km. V této vrstvě vzniká 

ozón působením slunečního záření s vlnovou délkou  kratší neţ 242 nm, které je schopno 

štěpit molekuly dvouatomového kyslíku na jednotlivé atomy podle reakce (1). Ty pak 

reagují s dalšími molekulami kyslíku za vzniku ozonu podle reakce (2). [57] 

 O2 + h (  242 nm)  O + O (1) 

 O2 + O + M  O3 + M,  (2) 

kde M značí třetí neutrální kolizní částici (obvykle N2 apod.), která se na vlastní 

reakci nepodílí, vyrovnává však energetické poměry reakce. [57] 

Vzniklý ozón se ve stratosféře trvale nehromadí, ale opět se zde rozkládá působením 

dlouhovlnnějšího ultrafialového a viditelného záření (s vlnovou délkou kratší 

neţ 1140 nm) na molekulární a atomární kyslík 

 O3 + h  O2 + O   (3) 

Takto vzniklý kyslík je (podle energie absorbovaného fotonu) buď v základním, nebo 

energeticky excitovaném stavu a rozkládá se další molekulu ozónu podle reakce 

 O3 + O  O2 + O2   (4) 



 

 

Důsledkem těchto fotochemických reakcí ve stratosféře je vedle vzniku a rozpadu 

ozónu i podstatné zeslabení toku dopadajícího slunečního ultrafialového 

záření, ale i přenos (absorpce) energie, a tím i vzrůst teploty v příslušných vrstvách 

atmosféry. Vedle základních způsobů rozpadu stratosférického ozónu (4) se asi z 30 % 

na rozpadu ozónu podílejí i katalytické reakce vyvolané reaktivními sloučeninami 

(radikály H, OH, NO a Cl). Radikály NO nás zajímají především proto, ţe se na jejich 

produkci podílí i letecká doprava. Tyto radikály, které si označíme symbolem X, rozkládají 

ozón podle obecných reakcí: 

 X + O3 = OX + O2   (5) 

 OX + O = O2 + X   (6) 

Jak je z reakcí patrné, radikál se nespotřebovává a reakcí (6) se regeneruje a jeden 

radikál X můţe postupně vyvolat rozklad mnoha molekul. [57] 

Schopnost ozónové vrstvy pohlcovat sluneční záření, zejména v rozmezí vlnových 

délek mezi 280 a 320 nm (tzv. UV-B záření), které je jinak účinně pohlcováno jiţ jen 

hustými mraky a některými sloţkami znečištěné troposféry, je velice důleţitá. Tvoří jakýsi 

přirozený štít, chránící veškerý pozemský ţivot před škodlivými účinky UV-B záření. [57] 

První zmínky o poškozování ozónové vrstvy Země lidskou činností pocházejí z roku 

1969. Tehdy se předpokládalo, ţe zdroje poškozování by mohly představovat oxidy dusíku 

z plánovaného provozu flotily asi 500 dopravních letadel létajících ve stratosféře. Od roku 

1973 se však stále více prosazovala hypotéza, ţe hlavními látkami, které by mohly 

odbourávat ozón ve stratosféře, jsou freony a halony, konkrétně chlorové a bromové 

radikály, které se z freonů a halonů ve stratosféře odštěpují působením slunečního záření. 

Dnes jiţ není o věrohodnosti této hypotézy ţádných pochyb.[57] 

4.7. Produkce odpadů 

Samo letiště s objemem okolo pěti milionů cestujících ročně dokáţe ročně 

vyprodukovat stejné mnoţství odpadu jako celé město. Aby bylo moţné minimalizovat 

negativní dopady na ţivotní prostředí v souvislosti s ukládáním odpadů, je nutné hledat 

způsoby sniţování mnoţství odpadů především jejich recyklací, opakovaným pouţíváním 

a zaváděním bezodpadových technologií. Koncepce separace a recyklace je ve vyspělých 

státech podporovaná legislativními opatřeními. Opatření zahrnují daňové úlevy a přímé 

státní subvence. Uvedený proces bude dále urychlený tím, ţe bude ve všech státech 

postupně docházet k růstu cen uskladnění odpadů. [62] 

Letištní odpad obsahuje vysoký podíl látek a surovin, které se skutečně vyplatí třídit 

a recyklovat. Na některých letištích tvoří značný podíl odpadů pouţité pneumatiky z kol 

letadel (pneumatika u letadla vydrţí zhruba 400 přistání). Proto je třídění odpadů potřebné 

povaţovat nejen za opatření na ochranu ţivotního prostředí, ale i za finanční přínos. [62] 

4.8. Vliv na ptactvo 

Většina ptáků si rychle zvykla na hluk a rychlost vrtulových letadel a naučili se včas 

opouštět nebezpečné prostory v okolí letišť. Situace se změnila v 50. letech po zavedení 

turbovrtulových a proudových letadel. To znamenalo zvýšení rychlosti letu a zvětšení 

jejich rozměrů. Nezanedbatelné se stalo i mnoţství vzduchu nasávané proudovým 

motorem a velké rozměry vstupní části motoru. Proudový motor se také ukázal jako méně 



 

 

odolný proti střetu s ptáky neţ pístové motory. Současné letadla jsou navíc tišší, a proto 

lépe unikají pozornosti ptáků. [62] 

Ekonomické ztráty letecké společnosti v důsledku poškození letadla po střetu 

s ptákem mohou představovat velmi vysoké částky. Nejde jen o cenu opravy letadla, 

ale i o náklady v souvislosti s přesměrováním cestujících a nákladu na jiné linky. Případné 

dočasné vyřazení z provozu nebo zdrţení můţe mít efekt na letový provoz společnosti 

a přípojné lety. Rozsah problémů výskytu ptáků je na kaţdém letišti jiný. Abychom mohli 

účinně zabránit střetům s ptáky v okolí letiště, je nezbytně nutné dokonale poznat zvyky 

a chování ptáků. Z tohoto důvodu je důleţitá spolupráce správy letišť s ornitology. [62] 

V listopadu 1979 ICAO poţádalo členské státy o hlášení všech střetů letadel s ptáky. 

Zřídilo mezinárodní systém sběru a vyhodnocení těchto údajů – ICAO Bird Strike 

Information System. Členským státům byl rozeslán formulář na hlášení střetů letadel 

s ptáky. Aby byla zachována kontinuita údajů, je tento formulář pouţíván dodnes. [62] 

Sníţení počtu ptáků v okolí letiště je moţné změnou biotopu tak, byl pro ptáky 

neatraktivní. Jde o systémová a často velmi nákladná opatření. Předpoklady pro výskyt 

ptáků na letišti jsou zejména tyto: 

- jednoduché získávání potravy 

- moţnost vytváření bezpečných hnízdišť 

- dobrý přehled a pocit bezpečí [62] 

Moţnost jednoduchého získávání potravy je pravděpodobně nejdůleţitějším 

činitelem pro výskyt ptáků na letišti. Skládky odpadů jsou pro ptáky velmi přitaţlivé a jsou 

předpokladem jejich shlukování. Výstavba nové skládky by neměla být situovaná blíţe neţ 

13 km od letiště. Pochoutkou pro ptáky bývá mnoţství ţíţal na zpevněných travnatých 

plochách a záloţních pásech. Dravci mohou díky udrţovanému okolí vzletových 

a přistávacích drah lovit myši, krtky a drobné hlodavce. Z důvodu značné pestrosti potravy 

je prakticky nemoţné zabránit výskytu ptáků. [62] 

Na vytváření bezpečných hnízd jsou vhodné hangáry a ostatní objekty letiště. Ptáci 

někdy hnízdí i na odstavených letadlech, zejména v místech závěsů kormidel a mohou tak 

způsobit zablokování řídících prvků. [62] 

Široká a rovná plocha letiště dává ptákům pocit bezpečí. Ţádný nepřítel je nemůţe 

nepozorovaně napadnout. Například čajky se cítí nejbezpečněji, kdyţ vysedávají 

na otevřených plochách. Někdy si potravu přinášejí na letiště a aţ tam se krmí. Mohou 

se tak vytvářet celá hejna, která v případě vyplašení vytvoří pro letadlo nepřekonatelnou 

stěnu. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat úpravám VPD a ostatním plochám a travním 

porostům. Je výhodné udrţovat výšku trávy okolo 20 cm a více, neboť málo druhů 

upřednostňuje vysokou trávu. Navíc mají ptáci omezený výhled a těţko 

se v ní pohybují. [62] 

Ptáci si během svého pobytu na letišti zvykají na rušivé jevy a plochy přilehlé letišti 

se pro ně stávají místem odpočinku. Jejich reakce jsou nepředvídatelné a představují 

značné nebezpečí pro letový provoz. Jestliţe se letiště navíc nachází na tahové cestě, stává 

se prostorem k shromaţďování. Informace o pohybu ptáků v okolí letiště jsou 

zveřejňovány v letecké informační příručce AIP. Jediným účinným opatřením je letiště 

v takové lokalitě nepostavit. [62] 

 



 

 

5. Zhodnocení vlivů letiště Leoše Janáčka v Mošnově na ţivotní 

prostředí  

K názornému zhodnocení vlivů letecké dopravy na ţivotní prostředí jsem si vybrala 

letiště Leoše Janáčka v Mošnově. 

5.1. Základní údaje o letišti 

Od 1. 7. 2004 je na základě zákona 166 z roku 2004 vlastníkem Moravskoslezský 

kraj. 

Vlastník letiště: Provozovatel letiště: 

Moravskoslezský kraj Letiště Ostrava 

Krajský úřad Letiště Ostrava č. p. 401 

28. října 117 742 51 Mošnov 

702 18 Ostrava  

 

 

Obrázek 20 - Odbavovací budova letiště Leoše Janáčka v Mošnově 

Zdroj: [64] 

5.1.1. Historie letiště 

Historie mezinárodního letiště Ostrava - Mošnov sahá aţ do prvního desetiletí 

minulého století. Zde v tehdejší obci Harty ţili bratři Ţurovcové, regionální letečtí 

průkopníci, kteří své práce a pokusy prováděli v letech 1909 - 1914. [64] 

Dalšímu pokračování zabránila 1. světová válka. Po ní se bratři Josef a Vilém vrátili 

k civilnímu létání s letounem koupeným z válečných přebytků. Jejich podnikání však 



 

 

za čas ukončil nedostatek finančních prostředků. Místo, kde se nyní letiště Ostrava 

nachází, bylo poprvé k leteckému provozu pouţito německou Luftwaffe, která zde 

po okupaci Československa vybudovala v roce 1939 polní letiště pro přípravu útoku 

na Polsko. V květnu 1945 je naopak pouţívala první československá smíšená letecká 

divize. Pak následovalo období nečinnosti a půda byla vrácena svému původnímu účelu, 

to je zemědělské výrobě. [64] 

Novodobá historie začíná rokem 1956 zahájením stavebních prací na současném 

letišti. Nutno říci, ţe od počátku bylo jasné, ţe zde nebude jen dopravní provoz, 

ale ţe letiště bude především slouţit potřebám armády. Oficiální zahájení civilního 

letového provozu je datováno 16. říjnem 1959, kdy zde přistál letoun TU - 104 A 

a současně byl přenesen veškerý provoz z jiţ nevyhovujícího letiště Ostrava - Hrabůvka, 

nacházejícího se přímo v městské aglomeraci. Letový provoz zajišťovaný společností ČSA 

zahrnoval hlavně vnitrostátní, ale i nepravidelné zahraniční lety. Při nich se na půdě 

mošnovského letiště vystřídaly všechny typy dopravních letounů ČSA, ať jiţ pístových 

nebo proudových. V 60. a 70. letech tu byl i provoz aerotaxi, v té době dosti rozšířený. 

Výrazným zlomem se stal rok 1989. Brzy po něm, v roce 1993 došlo k ukončení činnosti 

vojenské části letiště a tím se také přenesly veškeré starosti související s provozem letiště 

na bedra ČSL. Dalším důleţitým datem byl 1. červenec 2004, kdy bylo letiště Ostrava 

převedeno z majetku České správy letišť, s. p. do vlastnictví Moravskoslezského kraje. 

Provozovatelem letiště se stala společnost Letiště Ostrava, a.s.. [64] 

Letiště Ostrava se stalo dynamicky se rozvíjejícím organismem. Dnes zde můţete 

potkat letouny nejrůznějších dopravců, bez nadsázky z celého světa na charterových letech, 

stejně jako stroje domácích leteckých společností. Mezinárodní letiště Ostrava se stalo  

důleţitým partnerem pro rozvoj celého moravskoslezského regionu. [64] 

5.1.2. Technické údaje 

Zeměpisné souřadnice vztaţného bodu letiště a jeho umístnění 

 49°41‘46‘‘s.š, 18°06‘39‘‘ v.d.  

 Střed RWY 04/22 

 Kód letiště: ICAO: LKMT 

   IATA: OSR 

H24  

 Ţádná provozní ani hluková omezení 

Charakteristika letiště  

 Počet vzletových a přistávacích drah: 1 (04-22)  

 Délka vzletové a přistávací dráhy: 3 500 m  

 Šířka vzletové a přistávací dráhy: 63 m  

 Letiště je certifikováno pro provoz LVO - CAT II (připravuje se CAT IIIA) 



 

 

Počet terminálů pro odbavení cestujících: 1 

Počet cargo terminálů: 1 

 Moţnost odbavení všech kategorií cargo letadel aţ do B747, AN-124 

Sluţby a zařízení pro pozemní odbavení letadel  

 K dispozici jsou zařízení pro odbavení nákladu, pro plnění palivem a odstraňování 

námrazy.  

 Druhy paliv: Jet A1, letecký benzín AVGAS 100LL  

 Dodavatelé paliva: Shell, Lukoil 

 Druhy olejů: AEROSHELL 1540/100  

 Servisní a opravárenské centrum  JOB AIR-CEAM - údrţba letadel typu Saab 340, 

2000, Boeing 737, hangár pojme letadla aţ do velikosti B747. 

 Prostředky pro odstranění nezpůsobilých letadel z pohybových ploch  

 Technické prostředky tvořící základní vybavení letiště jsou uvedeny ve vnitřní 

normě č. LO - VN - 046/07 "Odstraňování pohybu neschopných letadel na letišti 

Ostrava - Mošnov". [64] 

Sezónní pouţitelnost letiště  

 Způsob provádění zimní údrţby a přehled techniky, s kterou provozovatel letiště 

disponuje je uveden v Provozním řádu pro zimní údrţbu pohybových ploch 

a komunikací, který se kaţdý rok aktualizuje. [64] 

Místní omezení letového provozu  

 Letiště je pouţitelné pouze pro letadla, jeţ jsou vybavena radiostanicí pro spojení 

letadlo - země.  

 Pro provoz jsou pouţitelné TWY A, B, C, D, E, F. Úsek mezi TWY D a TWY E 

včetně TWY E po THR 04 je pouţitelný jen ve dne. [64] 

5.2. Vztah letiště k životnímu prostředí 

5.2.1. Poloha letiště 

Letiště LLJO leţí v nadmořské výšce 257 m. n. m. asi 20 km jihozápadně 

od Ostravy. V bezprostředním, sousedství letiště jsou obce Mošnov, Albrechtičky, Petřvald 

a Petřvaldík, v širším okolí leţí sídla Studénka, Sedlnice, Bartošovice a další 

(viz. Obrázek 21). Celková rozloha letištních ploch je přibliţně 743 500 m
2
. Na této ploše 

se nachází velké mnoţství objektů. Kolem letiště je vyznačeno ochranné pásmo provozních 

ploch (viz. Příloha 1) o rozměrech 4 911 m x 300 m. Okolí letiště je moţno 

charakterizovat převáţně jako smíšenou zónu s poměrně hustou sítí pozemních 

komunikací. [65] [67] 



 

 

 

 

Obrázek 21 - Poloha LLJO 

Zdroj: [66] 

 

Oblast letiště patří hydrograficky do povodí Odry a je ohraničena na severu a západě 

korytem řeky Odry, na jihu a východě korytem řeky Lubiny. Oblast je charakterizována 

jako málo vodná, s nízkou retenční schopností, sezónním doplňováním zásob podzemní 

vody a maximem stavů v březnu aţ dubnu, s minimem v září aţ listopadu. [67] 

Na zájmovém území se nevyskytují ţádná ochranná pásma vodních zdrojů a lokalita taktéţ 

nespadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Hladina podzemní vody je volná 

nebo mírně napjatá a nachází se v úrovni přibliţně 260 – 245 m. n. m., tj. v hloubce 1,3-

13 m pod terénem. [68] 

V lokalitě Letiště Leoše Janáčka se nenachází zvláště chráněná území ve smyslu 

§ 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. To znamená, ţe neleţí 

na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní 

rezervace, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. Téměř celé letiště však leţí 

v chráněném loţiskovém území Čs. část Hornoslezské pánve (viz. Obrázek 22). [68] 

Nejbliţším chráněným územím je CHKO Poodří (viz. Obrázek 22). Nachází 

se přibliţně 2 km severozápadním směrem od letiště a jedná se o úzké území rovinného 

aţ pahorkatého charakteru. Důleţitým prvkem je zde říční niva s přirozeným tokem řeky 

Odry, jejími přítoky a několika rybničními soustavami. Součástí CHKO Poodří jsou 

přírodní rezervace Kotvice, Koryta a také přírodní památka Pusté nivy. [68] 

 



 

 

 

Obrázek 22 - Čs. část Hornoslezské pánve 

Zdroj: [68] 

5.2.2. Letový provoz  

Letiště Leoše Janáčka Ostrava a.s. (LLJO) přepravilo v roce 2010 celkem o 9 % 

cestujících méně neţ v roce 2009 (v meziročním srovnání let 2008/2009 to bylo mínus 

13 %). Pokles se projevil nejvíce v dubnu 2010, kdy činil meziroční rozdíl více neţ 32 %. 

V tomto období leteckou přepravu celosvětově ovlivnila činnost islandské sopky. 

Pro srovnání - v ostatních měsících roku se meziroční rozdíly pohybují průměrně mezi 

5 aţ 10 %. [70] 

V roce 2010 i nadále zaznamenávala pokles charterová doprava, kde bylo přepraveno 

téměř o 16 tisíc cestujících méně, neţ v předchozím roce. Dle odhadů se stále i v roce 2010 

(zejména u charterových letů) projevovalo šetření domácností u tzv. luxusních statků - jako 

je například cesta na dovolenou letecky. Na tento fakt poukazují statistiky letiště - přestoţe 

byl odbaven téměř stejný počet charterových letů, v přepočtu na cestující, jejich kapacitu 

vyuţilo přibliţně o 7,5 % pasaţérů méně. [70] 

Pravidelnou dopravu ovlivnilo zejména sníţení počtu rotací mezi Ostravou a Prahou. 

V lednu 2010 zrušil dopravce jedno denní spojení na této trase, čímţ se vrátil v počtu 

denních linek na úroveň roku 2007, tedy 4x denně. Nejvíce navštěvovanou destinací bylo 

stejně jako v předchozích letech Řecko, druhou příčku drţí Egypt a třetí nejpopulárnější 

destinací je Bulharsko. [70] 

 



 

 

Tabulka 2 - Meziroční srovnání výkonů LLJO 

  2009 2010 

Cestující celkem 307 130 279 973 

Pravidelná doprava 88 101 79 218 

Chartery 212 475 196 598 

Celkové cargo (kg) 1 736 202 1 926 579 

Pravidelné cargo (kg) 1 554 234 1 702 578 

Počty pohybů letadel 
(komerční i výcvikové) 

16 152 14 319 

Zdroj: [70] 

 
Graf 3 - Vývoj počtu cestujících v letech 2001-2010 

 

 Zdroj: [71] 

 

Graf 4 - Vývoj počtu pohybů letadel v letech 2001-2010 

 

Zdroj: [71] 



 

 

Graf 5 - Cargo v letech 2001-2010 

 

Zdroj: [71] 

5.2.2.1. Emise z leteckého provozu  

V roce 2010 bylo na LLJO uskutečněno 5 172 příletů letadel, z toho 1 767 příletů 

bylo pravidelných, 3 405 příletů bylo nepravidelných. Jednalo se o lety komerční, 

obchodní, cargo, poštovní, výcvikové, vojenské atd. Komerční lety byly uskutečněny 

zejména těmito typy letadel A 320, A 321, ATR 43, ATR 45, ATR 72, B 737-300, B 737-

400, B 737-500, B 737- 800, SF 34. [72] Počet odletů můţeme analogicky odvodit z počtu 

příletů. Celkový počet pohybů letadel v roce 2010 činil 14 319, z toho přílety a odlety tvoří 

podstatnou část, zbývající část je tvořena např. motorovými zkouškami, výcvikem 

a ostatními pohyby letadel. Podíl jednotlivých typů letadel, které na LLJO nejčastěji 

přistávají je uveden v následující tabulce (rok 2010). 

 
Graf 6 - Počet příletů na LLJO podle typů letadel (rok 2010) 
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Zdroj: [72] 



 

 

Letadlo typu SF 34 je pouţíváno zejména k pravidelným vyhlídkovým letům a jde 

o dvoumístný samonosný středoplošník určený zejména k výcviku, ale i k výkonnému 

plachtění (viz. Obrázek 23). L 410 je vrtulový dopravní letoun, který je vyţíván 

k nepravidelným poštovním letům. C 172 a C 152 jsou letouny všeobecného letectví a jsou 

vyuţívány pouze k nepravidelným výcvikovým letům. C525 a BE 20 jsou pouţívány 

k privátním, obchodním a výcvikovým letům. Ke komerční přepravě cestujících jsou 

vyuţívány proudové a turbovrtulové dopravní letouny typu B 738 (737-800), A 320, 

ATR 72, ATR 45, B 733 (737-300), B 734 (737-400), A 321. 

 

Obrázek 23 - Letadlo SF 34 

Zdroj: [73] 

K názornému výpočtu emisí jsem si vybrala letouny, které jsou nasazovány 

na pravidelné komerční a nepravidelné charterové lety a přilétaly na LLJO nejčastěji, 

tj. B 738 (317x), A 320 (245x), ATR 72 (202x), ATR 45 (184x), B 737-400 (116x). 

Počet odletů musí být minimálně stejný. 

Airbus A 320 

Pro názorný příklad jsem vybrala let mezi Prahou (ČR) a Frankfurtem nad Mohanem 

(Německo), jelikoţ jde o častý a frekventovaný spoj, na který je tento typ letounu 

nasazován. Emise při trase do Ostravy nejsou na stránkách zdroje uvedeny, proto jsou 

nahrazeny trasou do Frankfurtu. Let trvá přibliţně 1 hodinu a 8 minut, vzdálenost je okolo 

400 km, kapacita letounu je 153 cestujících.  

 
Tabulka 3 - Emise letounu Airbus A 320-200 na trase Praha-Frankfurt n. Mohanem 

  
Emise celkem za letadlo 

(kg) 
Propočet na 1 cestujícího 

(kg) * 
Emise přepočtené na 100 

km (kg) 

CO2 7 177,28 80,92 1 794,32 

H2O 2 325,34 31,85 581,34 

SO2 13,67 0,15 3,42 

NOX 21,87 0,25 5,47 

HC 5,01 0,06 1,26 

CO 38,73 0,44 9,68 

* z průměrné obsazenosti 

Zdroj: [74] 



 

 

Boeing 737-800 

Vzhledem k nedohledatelnosti všech dat, výpočet k tomuto letounu není připojen. 

Ale lze předpokládat, ţe objem vypouštěných emisí bude velmi podobný jako u letounu 

Airbus A 320 (viz. výpočet výše), jelikoţ jde o stroj totoţné generace a totoţného výrobce 

motoru (CFM International), pouze jiného typu s mírně vyšším tahem. 

ATR 72 

Tento typ letounu je pravidelně nasazován na trase mezi Prahou a Ostravou. Let trvá 

přibliţně 55 minut, vzdálenost je okolo 300 km, kapacita letounu je 64 cestujících. [75] 

 
Tabulka 4 - Emise letounu ATR 72-202 na trase Praha -Ostrava 

  
Emise celkem za letadlo 

(kg) 
Propočet na 1 cestujícího 

(kg) * 
Emise přepočtené na 100 

km (kg) 

CO2 1 724,62 45,83 574,88 

H2O 678,90 18,04 226,30 

SO2 3,28 0,09 1,09 

NOX 5,26 0,14 1,75 

HC 1,20 0,03 0,40 

CO 9,31 0,25 3,10 

* z průměrné obsazenosti 

Zdroj: [75] 

ATR 45 

Tento typ letounu je pravidelně nasazován na trase mezi Prahou a Ostravou. Let trvá 

přibliţně 53 minut, vzdálenost je okolo 300 km, kapacita letounu je 46 cestujících. [75] 

 
Tabulka 5 - Emise letounu ATR 45-500  na trase Praha -Ostrava 

  
Emise celkem za letadlo 

(kg) 
Propočet na 1 cestujícího 

(kg) * 
Emise přepočtené na 100 

km (kg) 

CO2 1 666,50 52,26 555,50 

H2O 656,02 20,57 218,67 

SO2 3,17 0,10 1,06 

NOX 5,08 0,16 1,69 

HC 1,16 0,04 0,39 

CO 8,99 0,28 2,99 

* z průměrné obsazenosti 

Zdroj: [75] 



 

 

B 737-400 

Tento typ letounu je pravidelně nasazován na trase mezi Prahou a Ostravou. Let trvá 

přibliţně 51 minut, vzdálenost je okolo 300 km, kapacita letounu je 130 cestujících. [75] 

 
Tabulka 6 - Emise letounu B 737-400  na trase Praha -Ostrava 

  
Emise celkem za letadlo 

(kg) 
Propočet na 1 cestujícího 

(kg) * 
Emise přepočtené na 100 

km (kg) 

CO2 5 941,69 89,01 1 980,56 

H2O 2 338,95 35,04 779,65 

SO2 11,32 0,17 3,77 

NOX 18,11 0,27 6,04 

HC 4,15 0,06 1,38 

CO 32,07 0,48 10,69 

* z průměrné obsazenosti 

Zdroj: [75] 

Z výše uvedených údajů je zřejmé, ţe velikost letadla nasazovaného na danou trasu 

se odvíjí zejména od průměrného počtu cestujících. Na kratší trasy jsou nasazovány letadla 

typu ATR 45 a ATR 72 s menší kapacitou cestujících a s častější frekvencí odletů 

(např. letadla na trase Praha-Ostrava vzlétají 4x denně). Na delší trasy, kde je frekvence 

odletů niţší jsou nasazována letadla s větší kapacitou cestujících typu Airbus. Celková 

produkce emisí tak bude niţší neţ, kdyby na danou trasu bylo nasazeno více letadel 

s menší kapacitou, tak aby pokryly stejný počet cestujících jako např. jeden letoun 

typu A 320. Výhody větších letounů nespočívají jen v celkově niţší produkci emisí, 

ale také souvisí s produkcí hluku a v neposlední řadě s vyuţitím vzdušného prostoru. 

5.2.3. Hluková situace 

Hluk v okolí letiště LLJO je odvozen výpočtem pomocí numerického modelu INM 

verze 7.0, zaloţeným na numerické simulaci hluku z pohybů (vletů a přistání) letadel 

v třírozměrném prostoru. Popisuje se ve formě izofon (čar, které spojují místa se stejnou 

hodnotou hluku z leteckého provozu) ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq T  (dB), 

vynesených v mapovém podkladu M 1 : 25 000. Dokládá se hluk v okolí letiště pro letecký 

provoz v denní (06:00 - 22:00 hodin) a noční (22:00 – 06:00 hodin) době. [65] 

Pro posouzení dopadů hluku v okolí letišť naše legislativa odděluje: 

 Hluk z leteckého provozu – zahrnuje odlety a přílety letadel, tj. samotné vzlety 

a přistání a veškeré hlukové události s nimi související, jako je brzdění reverzací 

tahu a nezbytné motorové běhy před vzletem a po dojezdu, a z hlediska hluku málo 

významné pojíţdění letadel ke vzletu a po přistání. [65] 

 Hluk stacionárních zdrojů – zahrnuje testování leteckých motorů po opravě nebo 

po provedené předepsané údrţbě, kontrolní motorové zkoušky letadel po nahlášení 

závady, chod pomocných energetických jednotek letadel a pozemních 

energetických jednotek, a z hlediska hluku zcela nevýznamné pohyby mobilních 

letištních prostředků; nejvýznamnějším případem jsou motorové zkoušky 

letadel. [65] 



 

 

Hygienické limity hluku 

Hygienický limit pro hluk z leteckého provozu se podle nařízení vlády ČR 

č. 148/2006 Sb., § 11 odst. 6 stanoví takto: 

LAeq T  = 60 dB pro celou denní dobu 

LAeq T  = 50 dB pro celou noční dobu 

Hygienický limit pro hluk z stacionárních zdrojů se podle nařízení vlády ČR 

č. 148/2006 Sb., § 11 odst. 4 stanoví takto: 

LAeq T  = 50 dB pro celou denní dobu 

LAeq T  = 40 dB pro celou noční dobu [65] 

Hluk v okolí letiště LLJO je doloţen pro tyto situace: 

 Současný stav: rok 2008-2009 

 Výhledový stav: rok 2015 – maximální odhad [65] 

Současný stav vychází z let 2008-2009, kdy bylo za rok uskutečněno 16 336 pohybů 

letadel, z toho počet pohybů v noční době 1 550 a počet motorových zkoušek za rok 104. 

Výhledový stav vychází z prognózy rozsahu a dalších detailů leteckého provozu. 

Výhledový provoz závisí na řadě faktorů a nelze jej přesně postihnout. Byly proto zvoleny 

dvě krajní varianty, pro které zadavatel hlukové studie odhaduje moţné výhledové scénáře: 

 Minimální odhad - předpokládá celkový počet pohybů letadel za rok na 22 780, 

z toho počet pohybů v noční době na 2 000 a počet motorových zkoušek na 110. 

 Maximální odhad - jedná se spíše o teoretický případ, který umoţňuje kapacita 

a technologické vybavení LLJO. Předpokládá tedy celkový počet pohybů letadel 

za rok na 28 020, z toho počet pohybů v noční době na 2 500 a počet motorových 

zkoušek na 110. [65] 

Současný stav: rok 2008-2009 (viz. Příloha 2 a 3) 

Hluk v okolí letiště LLJO, vyvolaný současným leteckým provozem v denní době, 

popisuje příloha 2. Při leteckém provozu, odpovídajícím svým rozsahem současnému 

ustálenému stavu, není hluku o ekvivalentní hladině akustického tlaku  LAeq T  ≥ 60 dB 

vystaveno ţádné území s obytnou zástavbou. Limitní izofona pro hluk z leteckého provozu 

v denní době (LAeq T  = 60 dB), která je hranicí vnitřní hlukové zóny, prakticky nevystupuje 

z pozemku letiště. [65] 

Hluk v okolí letiště LLJO, vyvolaný současným leteckým provozem v noční době, 

popisuje příloha 3. Posuzované území vystavené hlukové zátěţi v noční době je mírně 

větší. Limitní izofona pro letecký provoz v noční době (LAeq T  = 50 dB) se přibliţuje 

k okraji Albrechtiček s charakterem „chráněný venkovní prostor staveb“, avšak hygienický 

limit hluku překročen není. [65] 

Analogické hodnocení je moţno přijmout i v případě hlukové zátěţe z výhledového 

leteckého provozu pro rok 2015 – minimální odhad. Rozdíl v hodnotách LAeq T  je asi 

1,1 dB. [65] 



 

 

Výhledový stav: rok 2015 – maximální odhad (viz. Příloha 4 a 5) 

Hluk v okolí letiště LLJO, vyvolaný výhledovým leteckým provozem v rozsahu 

povaţovaném za maximální výhledovou variantu, popisují přílohy 4 a 5. Oproti 

současnému stavu se hodnoty LAeq T  mohou zvýšit asi o 2,5 dB. [65] 

Hluk v okolí letiště LLJO, vyvolaný výhledovým leteckým provozem v denní době, 

popisuje příloha 4. Limitní izofona pro denní dobu (LAeq T  = 60 dB) bude i nadále leţet 

na pozemku letiště a překročení hygienického limitu hluku pro letecký provoz v denní 

době na ţádném z citlivých území v okolí LLJO nehrozí. [65] 

Hluk v okolí letiště LLJO, vyvolaný předpokládaným výhledovým leteckým 

provozem v noční době, popisuje příloha 5. Posuzované území, vystavené hlukové zátěţi 

v noční době, je rovněţ mírně větší ve srovnání se zátěţí v denní době, limitní izofona 

pro letecký provoz v noční době (LAeq T  = 50 dB) jiţ prochází okrajem Albrechtiček, 

hygienický limit hluku pro území charakteru „chráněný venkovní prostor staveb“, můţe 

být za dokládaného stavu překročen. Toto riziko lze zcela odstranit úpravou nočního 

provozu. [65] 

Hluk z motorových zkoušek letadel 

Významným zdrojem hluku stacionární povahy na LLJO jsou dlouhodobé motorové 

zkoušky dopravních letadel, prováděné s vyvedením na vyšší neţ volnoběţný reţim. 

Jde o kontrolní testy letadel po opravě, po předepsané údrţbě nebo po nahlášení závady. 

Současný i výhledový počet všech motorových zkoušek dopravních letadel se na LLJO 

pohybuje v rozmezí 100 - 130 motorových zkoušek za rok, z toho je asi 60 % 

turbovrtulových letadel. Průměrná doba motorové zkoušky je asi 20 minut. [65] 

Pro motorové zkoušky dopravních letadel jsou na LLJO vyčleněna místa na všech 

odbavovacích plochách s výjimkou APN CENTRAL. Ustavení letounu při motorové 

zkoušce je paralelně s RWY 04/22. Motorové zkoušky letounů se na LLJO provádějí 

pouze v denní době. [65] 

Hluk z chodu pomocných energetických jednotek dopravních letadel 

Dalším zdrojem stacionárního hluku na letišti je chod pomocných energetických 

jednotek (APU) během parkování dopravních letadel. Na LLJO je zaznamenáno celkem 

asi 9 100 spuštění APU u parkujících letadel za rok. V podkladu LLJO se uvádí celková 

doba chodu všech spuštěných APU 2 hodiny 15 minut za den (v zimě jen 0,5 hodiny). 

Z toho lze usuzovat, ţe v intervalu T = 8 hodin, můţe reálný stav v letní sezóně 

představovat dobu chodu APU nejvýše 1,5 hodiny. Po část této doby se jedná 

o volnoběţný chod APU, s pouze krátkodobým (řádu minut) zvýšením reţimu 

pro nahození motorů. [65] 

V provozu LLJO jsou nejčastěji spouštěny APU letounů ATR 42, B 737 a A 320, 

které podléhají hlukové certifikaci podle ICAO Annex 16. Akustické charakteristiky APU 

dopravních letadel musí splňovat ustanovení Přílohy C ICAO Annex 16, kterými jsou 

limitovány. Dle této přílohy je limit ICAO pro maximální hladinu akustického tlaku 

při maximálním reţimu chodu APU ve vzdálenosti 20 m od letounu 90 dB. [65] 



 

 

Kritickými lokalitami pro daný případ stacionárního zdroje hluku z provozu na LLJO 

je intravilán obce Albrechtičky, především pak jihovýchodní okraj obce, vzdálený 

asi 1 250 m od odbavovací plochy APRON CENTRAL. [65] 

Za předpokladu průměrné doby chodu všech APU asi 1,5 hodiny za interval 

T = 8 hodin, a při průměrné hladině akustického tlaku LA = 90 dB na APRON CENTRAL 

(toto je velmi vysoký, aţ nereálný odhad) jsou orientační hodnoty LAeq, 8 v kritické lokalitě 

na jiţním okraji Albrechtiček, vyvolané chodem APU odbavovaných letadel během 

intervalu T = 8 hodin, s uváţením jen malých ztrát při šíření zvuku v přízemní vrstvě, 

nejvýše 46 dB. Není pravděpodobné, ţe by hygienický limit hluku pro stacionární zdroje 

a denní dobu byl v okolí LLJO překročen. [65] 

5.2.4. Vodní hospodářství  

 V rámci rozvoje průmyslové zóny Mošnov ve spolupráci s Magistrátem města 

Ostravy byla k 1. 7. 2009 uvedena do provozu nová mechanicko-biologická čistírna 

odpadních vod, která svou moderní technologií splňuje všechny poţadavky platné 

legislativy. Všechny odpadní vody splaškového charakteru jsou čištěny v této ČOV, kterou 

provozují Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. [76] 

Pitná voda je do objektů letiště přivedena novým vodovodním přivaděčem, který byl 

vystavěn v roce 2009, stejně tak jako nový vodojem Petřvald II. Pro Letiště Leoše Janáčka 

Ostrava a.s. to znamená zvýšení kvality dodávané pitné vody. Celková spotřeba vody 

LLJO v roce 2010 činila 8 500 m
3
. [76] [77] 

5.2.4.1. Nakládání s látkami závadnými vodám  

Odvádění dešťových vod 

Monitoring kvality vypouštěných dešťových vod z přistávací dráhy, manipulačních 

a odstavných ploch je prováděn v pravidelných intervalech na koncových zařízeních 

(odlučovačích) ropných látek. [76] 

Dešťová voda ze zpevněných ploch letiště a ze střech objektů je odváděna z větší 

části dešťovou kanalizací. Z prostoru bývalého titulního zařízení staveniště (budovy 

v nejstarší části letiště původně postavené pro potřeby výstavby letiště a později pouţité 

jako provozní budovy) je dešťová voda odváděna sdruţenou dešťovou a splaškovou 

kanalizací na ČOV. [77] 

Dešťová kanalizace odvádí povrchové vody jednak ze zpevněných (betonových) 

ploch letiště (1 600 m betonových trub, 250 m otevřený příkop a 15 000 m otevřený ţlab), 

jednak z autoparku a nástupiště vojsk (1 780 m betonových trub). Byla vybudována 

při výstavbě letiště. Je zaústěna do stok označených “A“, “B“, “C“, “D“, “F“ 

(viz. Obrázek 24). [77]



 

 

 

Obrázek 24 - Situační nákres stok na letiště LLJO 

Zdroj: [77] 



 

 

Stoka „A“ 

Odvádí povrchové vody z betonových ploch v západní části letiště (stojánka, část 

pojíţděcí dráhy, vzletové a přistávací dráhy, spojky – cca 1,1 km
2
) a z melioračních 

příkopů, které protékají přes bunkr pro skladování leteckých pohonných hmot (BLPH). 

Je zaústěna do Albrechtičského potoka, který vtéká do Odry. Kapacita přivaděče 

je 3,3 m
3
/s. Pro provoz byl vypracován provozně manipulační řád. [77] 

Na této stoce, před vyústěním do Albrechtičského potoka byla (v první polovině 

80. let) vybudovaná čistící stanice kontaminovaných vod, označená téţ jako“Asanace II“. 

Objekt zahrnuje přítok s česlemi na zachycení hrubých nečistot a lapač splavenin. 

Přes přepadovou hranu se voda dostává do betonového tělesa retenční nádrţe o kapacitě 

3 100 m
3
. Retenční nádrţ je určena jednak pro zachycení pevných podílů přívalových 

dešťových vod, jednak (po naplnění) pro plnění funkce hydraulicky nedokonalého lapače 

volné fáze ropných látek. Objekt je vybaven bezpečnostním přepadem. Dvěma přepady, 

které tvoří ocelové roury na plovácích je voda z hladiny (s vrstvou kontaminantu) 

samospádem přepouštěna do uklidňovací komory podzemní mechanické čistící stanice 

(max. kapacita přepadů 2 x 50 1/s). [77] 

Mechanická čistící stanice je vybudována z ţelezobetonových tzv. milánských stěn, 

zastropení je z panelů. Je rozdělena do dvou polovin, z nichţ jedna má být vţdy v činnosti. 

Voda s volnou fází ropné látky nejprve protéká přes uklidňovací komoru a dále přes 

kamenný filtr (výplň makadam). K vlastnímu sběru volné fáze (gravitační oddělení) 

má slouţit naklápěcí ocelová roura s vyřezanými otvory v linii po celé délce, nastavená 

na úroveň hladiny. Z roury je voda s volnou fází do shromaţďovacích nádrţí (kapacita 

4x10 m
3
) umístěných pod úrovní podlahy čistící stanice. [77] 

Z nádrţí má být obsah periodicky dle potřeby odčerpán a odváţen autocisternami 

ke zneškodnění. Voda zbavená volné fáze protéká ještě před přepadovou hranou přes 

nornou stěnu a dále samospádem vytéká z čistící stanice do odtoku Albrechtičského 

potoka. Na odtoku jsou vybudovány norné stěny. Technologie čištění měla zaručovat 

zbytkové koncentrace v jednotkách mg/l ropných látek. [77] 

Stoka „B“ 

Sbírá dešťové vody ze střední části letiště (část vzletové a přistávací dráhy, část 

pojíţděcí dráhy, spojka, stojánka). Průtok je stanoven na 1,82 m
3
/s. Je zaústěna 

do melioračního kanálu, který vtéká do Odry. [77] 

Stoka „C“ 

Sbírá dešťové vody ze sv. části letiště (část vzletové a přistávací dráhy, část pojíţděcí 

dráhy, spojka, civilní letiště stojánka, rozptylový prostor). Průtok je stanoven na 1,51 m
3
/s. 

Je zaústěna do melioračního kanálu, který vtéká do Odry. [77] 

Stoka „D“ 

Sbírá dešťové vody z sv. části letiště (část vzletové a přistávací dráhy, část pojíţděcí 

dráhy, spojka, stojánka, část rozptylového prostoru u forsáţní stojánky). Průtok je stanoven 

na 0,95 m
3
/s. Je zaústěna do Lubiny. [77] 



 

 

Stoka „F“ 

Sbírá dešťové vody z autoparku a nástupiště vojsk. Dříve sem byly svedeny i vody 

z mycí rampy autoparku. Průtok je stanoven na 1,2 m
3
/s. Je zaústěna do Lubiny. [77] 

Lapoly 

V rámci rekonstrukce letiště, která byla zahájena v roce 1985, byly na výše 

uvedených stokách vybudovány lapače pohonných hmot (lapoly). Celá konstrukce 

je provedena z vodostavebního betonu. Čištění odpadních vod v lapolech je prováděno 

gravitačním průtokem bez pouţití přečerpávání, aby nedocházelo k rozptýlení ropných 

produktů. [77] 

Konstrukce lapolů: 

 sedimentační (kalová) jímka – slouţí k usazení kalu v kalovém prostoru 

 odlučovací jímka – vlastní lapač PHM se sběrnou šachtou na PHM (vyplechovaná) 

z ní moţno vyčerpat zachycené PHM 

 jímka s vapexovým filtrem (průtočný, samospádový) [77] 

Podle provozně manipulačního řádu má obsluha lapolů provádět mimo jiné výměnu 

vapexové náplně filtru po nasycení PHM. Od doby výstavby lapolů nedošlo na sběrných 

stokách “B“,“C“,“D“a“F“ k havarijnímu stavu, coţ svědčí o účinnosti za normálních 

klimatických podmínek. Lapoly jsou v dobrém technickém stavu. Od doby výstavby lapolů 

nebylo provedeno jejich čištění (vytěţení kalu) ani výměna vapexové náplně filtrů. [77] 

5.2.4.2. Skladování látek závadných vodám 

V areálu LLJO nacházejí tyto závadné látky: 

 letecký petrolej JET A-1, letecký benzin AVGAS 100 LL,  

 motorová nafta, 

 motorový olej HEKRA TURBO M7 ADS III+  

 hydraulický olej HEKRA HM 46, 

 převodový olej PP 90 SAE 90, API GL-4, 

 polosyntetický olej VANELLUS C6 GLOBAL PLUS, 

 transformátorový olej MOGUL TRAFO CZ, 

 přípravek na odmrazování letadel SAFEWING MP I 1938 ECO, 

 přípravek na odmrazování ploch TRANSHEAT – BL, 

 močovina. [67] 

Letecký petrolej JET A- 1 

Letecký petrolej JET A - 1 je nejrozšířenější letecké palivo, pouţívané pro letecké 

turbínové motory. Petrolej se získává z ropy frakční destilací při 150 °C a 275 °C. Jedná 

se o komplexní směs uhlovodíků skládající se z parafinu, cykloparafinu, aromátu 



 

 

a olefinických uhlovodíku převáţně s počtem uhlíkových atomů v řadě C9 aţ C16. Jedná 

se o kapalinu modré barvy. Tato látka je zdraví škodlivá, dráţdivá a nebezpečná 

pro ţivotní prostředí. Při jejím pouţívání je nutné zabránit rozšíření nebo vniknutí 

produktu do kanalizace, příkopů, podpovrchových vod nebo vodních toků. Letecký 

petrolej je zdraví škodlivý, dráţdivý a nebezpečný pro ţivotní prostředí. [67] 

Letecký benzín AVGAS 100 LL 

Letecký benzín AVGAS 100 LL (nízkoolovnatý) je směsí uhlovodíků vroucích 

v rozmezí 30 °C aţ 170 °C získanou destilací a dalšími technologickými postupy z ropy. 

Pro zlepšení uţitných vlastností můţe obsahovat různá aditiva (přísady), jako jsou 

kyslíkaté sloţky, antidetonační, detergentní, antioxidační a jiné. Letecký benzín se pouţívá 

jako pohonná hmota pro letecké pístové motory. Jedná se o kapalinu modré barvy. Letecký 

petrolej je zdraví škodlivý, dráţdivý a nebezpečný pro ţivotní prostředí. Letecký benzín 

je klasifikován jako extrémně hořlavý, toxický pro reprodukci (kategorie 3), dráţdivý, 

zdraví škodlivý a nebezpečný pro ţivotní prostředí. Při jejím pouţívání je nutné zabránit 

rozšíření nebo vniknutí produktu do kanalizace, příkopů, podpovrchových vod nebo 

vodních toků. [67] 

Motorová nafta 

Motorová nafta je sloţitou směsí uhlovodíků vroucí v rozmezí cca 180 °C aţ 370 °C. 

Můţe obsahovat methylestery mastných kyselin (nejčastěji řepkového oleje) v mnoţství 

do 5 % vlastního objemu. Pro zlepšení uţitných vlastností můţe obsahovat vhodná aditiva 

- přísady na úpravu nízkoteplotních vlastností (depresanty), vodivostní přísady, mazivostní 

přísady, inhibitory koroze, detergenty aj. Pouţívá se především jako motorové palivo pro 

vznětové spalovací motory. Jedná se o kapalinu bezbarvou aţ ţlutou, případně 

se zelenavou opalescencí. Motorová nafta je klasifikována jako karcinogenní látka 

3. kategorie, zdraví škodlivá, podle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní 

zákon) náleţí tato látka do skupiny zvlášť nebezpečných látek. Působí škodlivě na vodu 

a půdu. Je třeba zabránit průniku motorové nafty do spodních a povrchových vod 

a kontaminaci půdy. [67] 

Motorový olej HEKRA TURBO M7 ADS III+ 

Motorový olej HEKRA TURBO M7 ADS III+ je směs vysoce rafinovaných ropných 

frakcí (základové oleje) a zušlechťujících přísad. Obsahuje tyto chemické látky: základový 

olej – nespecifikovaný, fenol, fosforodithiová kyselina, alkylestery, zinečnaté soli, 

benzensulfonová kyselina, sůl vápníku. Olej je určený pro přeplňované a nepřeplňované 

naftové motory osobních automobilů, dodávek i těţkých nákladních vozidel včetně motorů 

s katalyzátorem výfukových plynů. Jedná se o kapalinu tmavě hnědé barvy, téměř 

nerozpustnou ve vodě. Přípravek nesmí znečistit vodní zdroje, kanalizace a půdu. 

Vytvořený olejový film na vodní hladině způsobuje pokles kyslíku obsaţeného 

ve vodě. [67] 

Hydraulický olej HEKRA HM 46 

Hydraulický olej HEKRA HM 46 je směs vysoce rafinovaných ropných olejů 

a zušlechťujících přísad. Jedná se o kapalinu (při 20 °C) ţluté barvy, téměř nerozpustnou 



 

 

ve vodě. Přípravek nesmí znečistit vodní zdroje, kanalizace a půdu. Vytvořený olejový 

film na vodní hladině způsobuje pokles kyslíku obsaţeného ve vodě. [69] 

Převodový olej PP 90 SAE 90, API GL – 48 

Převodový olej PP 90 SAE 90, API GL – 48 patří mezi celoroční oleje a pouţívá 

se jako mazivo pro mechanické a průmyslové převodovky a rozvodovky. Opět se jedná 

o směs vysoce rafinovaných ropných olejů a zušlechťujících přísad kapalného skupenství, 

tmavě hnědé barvy. Vzhledem k zanedbatelné rozpustnosti přípravku ve vodě a nízké 

hustotě je vysoké nebezpečí rozšíření olejových skvrn na vodní hladině. [67] 

Polosyntetický olej VANELLUS C6 GLOBAL PLUS 

Polosyntetický olej VANELLUS C6 GLOBAL PLUS je vysoce výkonný olej pro 

prodlouţené výměnné intervaly. Je všestranně pouţitelný (v dieselových i benzinových 

motorech) pro atmosférické i turbomotory osobních, rozváţkových i nákladních vozidel.  

Jedná se o kapalinu (při 20 °C) jantarové barvy. Vzhledem k zanedbatelné rozpustnosti 

přípravku ve vodě a nízké hustotě je vysoké nebezpečí rozšíření olejových skvrn na vodní 

hladině. Únik produktu při nehodě můţe způsobit jeho průnik do půdy a spodních vod. 

Není však pravděpodobné, ţe by při tom došlo k váţným ekologickým následkům. Tento 

produkt je povaţován v podstatě za biologicky rozloţitelný. [67] 

Transformátorový olej MOGUL TRAFO CZ 

Transformátorový olej MOGUL TRAFO CZ je inhibovaný transformátorový olej 

s vynikajícími elektroizolačními vlastnostmi. Je vyroben z jakostního hydrokrakovaného  

hluboce rafinovaného základového oleje, který se získává z parafinické ropy. Je určen jako  

izolační a chladicí kapalina transformátorů všech napěťových hladin, včetně strojů 

nejvyšších napětí a výkonů i strojů přetěţovaných. Jedná se o kapalinu (při 20 °C) světlé 

aţ mírně naţloutlé barvy, nerozpustnou ve vodě. Studie chronické toxicity neprokázala 

dlouhodobé nebezpečí pro vodní prostředí. Škodlivé účinky na akvatický a neakvatický 

ekosystém se neočekávají. [67] 

 

Přípravek na odmrazování letadel SAFEWING MP I 1938 ECO, přípravek 

na odmrazování ploch TRANSHEAT – BL, močovina (podrobnější popis je k nalezení 

v kapitole 5.2.4.3. Odmrazování letadel a letištních ploch). 



 

 

Tabulka 7 - Závadné chemické látky a přípravky vyskytující se na LLJO 

 
Zdroj: [67]



 

 

 

 

 

Obrázek 25 - Situační nákres centrální části LLJO 

Zdroj: [67] 



 

 

V neveřejném prostoru letiště jsou dále umístěny zařízení, ve kterých se vyskytují 

závadné látky. Jedná se o tyto objekty: 

Zařízení pro manipulaci a skladování leteckého petroleje JET A – 1  

Zařízení pro manipulaci a skladování leteckého petroleje JET A – 1 a skladovací 

nádrţ leteckého benzinu AVGAS 100 LL jsou umístěny v blízkosti centrální odbavovací 

plochy. Severozápadně od tohoto místa, ve vzdálenosti přibliţně 30 m, se nachází budova 

HZS Letiště Ostrava, a.s. [77] 

Zásobníky s leteckým petrolejem JET A - 1 tvoří dvě nadzemní dvouplášťové 

nádrţe, kaţdá o objemu 100 m
3
. První nádrţ je ocelová, dvouplášťová, válcová, leţatá 

a je dělena na dvě části, přičemţ kaţdá z nich má objem 50 m3. Druhá nádrţ o objemu 

100 m
3
 je nedělená, ocelová, leţatá, válcová, dvouplášťová. Nádrţe jsou uloţeny 

na ocelových sedlech, uvnitř je proveden nátěr, který je odolný proti ropným produktům. 

Všechna spojovací potrubí jsou z trubek ocelových, bezešvých, nerezových. Bezpečný 

chod skladu zajišťuje optická a akustická signalizace plnění nádrţí. Opticky 

je signalizována minimální a maximální hladina. Skladovací nádrţe jsou vybaveny 

dvojnásobným zabezpečením proti přeplnění - stáčecí uzavírací klapka a plováková 

signalizace hladiny. Přístřešek nad nadzemními zásobníky leteckého petroleje JET A - 1 

je doplněn krytým garáţovým stáním pro tři automobilové cisterny. [68] [77] 

Celá manipulační plocha je odkanalizována do záchytné jímky na úkapy o objemu 

16 m
3
. Do této jímky jsou svedeny veškeré úkapy, ke kterým dojde na manipulační ploše. 

Jímka je opatřena armaturou pro umoţnění odčerpání obsahu cisternovými vozy 

vybavenými vývěvami. V jímce je osazen plovákový spínač, který hlásí 70% naplnění 

jímky optickou signalizací a 95% naplnění jímky optickou a zvukovou signalizací. [68] 

Pro transport leteckého petroleje JET A - 1 jsou na letišti k dispozici dvě 

automobilové cisterny, kaţdá o objemu 18 m
3
. Pro přepravu leteckého benzínu 

AVGAS 100 LL se vyuţívá jedna automobilová cisterna o objemu 7,8 m
3
. [68] 

 

Obrázek 26 - Přístřešek nad nadzemními zásobníky leteckého petroleje 

Zdroj: [77] 



 

 

Skladovací nádrž leteckého benzínu AVGAS 100 LL 

Podzemní skladovací nádrţ leteckého benzínu AVGAS 100 LL o objemu 25 m
3
 

je jednoplášťová a je vyvloţkována tzv. ekologickým vakem. Tato zařízení provozuje 

firma Shell Czech republic s.r.o. v souladu se svými interními předpisy. [77] 

Čerpací stanice automobilových pohonných hmot 

Toto otevřené technologické zařízení je lokalizováno v blízkosti otevřeného 

garáţového stání automobilových cisteren s leteckým palivem. Slouţí k doplňování 

osobních, nákladních automobilů a dalších mechanismů motorovou naftou. Součástí 

objektu jsou dvě ocelové dvouplášťové podzemní nádrţe, kaţdá o objemu 32 m
3
, 

dva výdejní stojany a zastřešení nad celou touto manipulační plochou. [77] 

 

Obrázek 27 - Čerpací stanice PHM (motorové nafty) 

Zdroj: [77] 

Nádrţe jsou uloţeny nad hladinou podzemních vod, výdejní stojany jsou umístěny 

na betonovém chodníku, přístřešek tvoří ocelová konstrukce a celá manipulační plocha 

je spádována do bezodtokové jímky na úkapy o objemu 3 m
3
. [77] 

Motorová nafta je uskladněna v jedné z podzemních nádrţí o objemu 32 m
3
. Nádrţ 

je vybavena plovákovou signalizací hladiny, která chrání nádrţ proti přeplnění 

a signalizuje mezní stavy hladiny. Čištění nádrţe je zajištěno odbornou firmou a provádí 

se jednou za dva roky. [77] 

Druhá nádrţ (také 32 m
3
) se v minulosti vyuţívala k uskladnění, příjmu a výdeji 

motorového benzinu. V současnosti je odběr benzinu zajištěn na čerpací stanici mimo areál 

letiště, a proto je tato nádrţ prázdná a bezpečně uzavřena. [77] 

Motorová nafta je přiváţena do podniku automobilovými cisternami dodavatele 

a následně stáčena do podzemní nádrţe. Stáčení nafty z cisterny se provádí hadicí, 

která se napojuje na koncová šroubení stáčecí šachty. Zároveň se z důvodu zajištění 

poţární bezpečnosti připojí uzemňovací kabel na zemnicí svorku - odvod statické 

elektřiny. Toto stáčení je prováděno samospádem prostřednictvím vhodných hadic, 

ocelového potrubí a armatur. Příjem motorové nafty do vozidel a ostatních mechanismů 



 

 

si zajišťuje kaţdý samoobsluhou pomocí výdejního stojanu opatřeného výdejní pistolí. 

Tento odběr je umoţněn pouze zaměstnancům s platnou identifikační kartou a aktivním 

čipem pro odběr motorové nafty. [77] 
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Obrázek 28 - Schéma procesu tankování motorové nafty do podzemní nádrţe 

Zdroj: [77] 

5.2.4.3. Odmrazování letadel a letištních ploch 

Odmrazování letadel je sezónní záleţitostí a provádí se z důvodů odstranění námrazy 

na letedlech. Odmrazovací sezóna začíná dle počasí zhruba v říjnu a trvá do poloviny 

dubna, přičemţ největší potřeba odmrazování je mezi prosincem a březnem. [78] 

Odmrazování letadel se na LLJO provádí prostřednictvím látky Safewing MP I 1938 

ECO, coţ je vodný roztok inhibitorů koroze a povrchově aktivních látek v propylen 

glykolu. Jedná se o kapalinu oranţové barvy, velmi dobře rozpustnou ve vodě a velmi 

dobře biologicky rozloţitelnou. Po pouţití je ve zředěném stavu odváděna na ČOV. [79] 

Námraza je pro letoun nebezpečná tím, ţe mění jeho aerodynamické vlastnosti. 

Námraza na křídle narušuje plynulé obtékání a tím sniţuje vztlak, přičemţ jiţ jemná 

jinovatka můţe mít negativní vliv. Letadlo s námrazou tak potřebuje ke startu daleko vyšší 

rychlost a tím i delší vzletovou dráhu. Kritické jsou zejména náběţné hrany křídel, okraje 

motorů, snímače tlaku a teploty. V případě přimrznutí větší vrstvy sněhu k trupu letounu 

jde nejen o aerodynamiku, ale i o váhu letounu. Hmotnost letounu se totiţ můţe kvůli 

námraze a navátému sněhu na trupu zvýšit aţ o stovky kilogramů. Námraza můţe vznikat 

také za letu. Dopravní letadla jsou ale vybavena zařízeními, která zajišťují její 

odstraňování během letu. [78] 

V závislosti na teplotě vzduchu technici podle tabulek navrhnou poměrové sloţení 

směsi. Odmrazování letadla je obvykle zajišťováno dvěma vozidly, která jsou rozmístěna 

na levé a pravé straně letadla. Samotné odmrazování trvá průměrně 7 minut a na letouny 

typů B 737 či A 320 se spotřebuje průměrně 110 litrů směsi. V případě, ţe je nutné 

odstranit vetší vrstvu mokrého nebo namrzlého sněhu, můţe se spotřeba na jeden letoun 

pohybovat aţ kolem 600 litrů. [78] 

 



 

 

 

Obrázek 29 - Odmrazovací vůz při odmrazování křídla a trupu letounu 

Zdroj: [80] 

Odmrazování letištních ploch se provádí nejprve mechanicky a poté prostřednictvím 

močoviny (CH4N2O), coţ je pevná, granulovaná látka bílé barvy, rozpustná ve vodě, 

acetonu, ethylenu a glycerinu. Látka není zvlášť škodlivá pro ţivotní prostředí, přesto 

s ní musí být zacházeno tak, aby nemohlo dojít k nekontrolovanému úniku do vod nebo 

půdy. Za normálních podmínek je to stálá látka. Při termálním rozkladu při 130 °C se tvoří 

čpavek. [81] 

Dále se k odmrazování ploch pouţívá přípravek TRANSHEAT – BL, coţ je vodný 

roztok dusičnanu amonného s močovinou a jedná se o bezbarvou aţ naţloutlou kapalina. 

Při nesprávné manipulaci můţe dojít k znečištění povrchových a podzemních vod. Zákaz 

aplikace přípravku platí v pásmech hygienické ochrany 1. stupně (podzemní, povrchové 

zdroje vody a vodárenské nádrţe). [67] 

Výčet možných míst poruch a havárií spojených s rizikem úniku závadných látek 

V prostoru LLJO můţe dojít k havarijnímu úniku ropných látek při níţe uvedených 

činnostech a prostorech:  

Při stáčení ţelezničních cisteren do podzemních skladů pohonných hmot (bunkrů): 

 porušení stáčecího potrubí 

 porušení dopravního potrubí 

 porušení cisterny 

Při plnění paliva do letounů nebo jeho odsávání na stojánkách nebo technických 

odděleních: 

 porušení stáčecí hadice 

 porušení pláště cisterny 

 technologická porucha 



 

 

Při stáčení paliva autocisternami do skladovacích nádrţí pohonných hmot: 

 porušení stáčecí hadice 

 porušení pláště cisterny 

 technologická porucha 

Při výdeji pohonných hmot do vozidel: 

 výdejní stojany (porucha pistole, prasklá hadice) - manipulační plocha 

 přeplnění nádrţe vozidla - manipulační plocha 

 porucha hadice při stáčení pohonných hmot z cisternového vozu, popř. přeplnění 

nádrţe - manipulační plocha okolí nádrţí 

 porušení cisterny při stáčení pohonných hmot - manipulační plocha 

Při mimořádné události  

 havárie autocisterny 

 porušení palivových nádrţí letadla  

Při technologické nekázní pracovníků [77] 

5.2.5. Ochrana ovzduší  

LLJO je dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší zařazena jako provozovatel 

malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší. Jedná se o kotelny k vytápění 

jednotlivých budov. Topným mediem je zemní plyn. Tyto zdroje jsou pravidelně 

monitorovány měřením emisí (střední zdroje) a prováděním kontroly spalinových cest 

(malé zdroje). Všechny zdroje vyhovují platné legislativě. Vzhledem k pouţívaným 

technologiím vytápění všechny zdroje významně nezatěţují ţivotní prostředí. [71] 

V majetku Letiště Ostrava je distribuční síť pro distribuci a prodej zemního plynu 

a elektrické energie a budovy v areále letiště. Část budov je jako celek pronajato externím 

firmám, viz tabulka 8. 

 



 

 

Tabulka 8 - Seznam všech budov s uvedením jejich účelu  

Název Funkce 
Spotřeba ZP 

(GJ/rok) 
Spotřeba EE 

(GJ/rok) 
Celková spotřeba 

(GJ/rok) 

Letiště hasiči Provozováno LO 459,5 Neměřeno 459,5 

Montované haly Provozováno LO 819,8 Neměřeno 819,8 

Nová letištní hala Provozováno LO 1188,7 Neměřeno 1188,7 

Správa letiště Provozováno LO 1239,3 Neměřeno 597,1 

Stará letištní hala Provozováno LO 1239,3 Neměřeno 1881,6 

Útvar ostrahy Provozováno LO 30,8 Neměřeno 30,8 

AWAS air Pronajato 379,2 Neměřeno 379,2 

Job Air Pronajato 572,1 70,4124 642,5 

Job Air-hangár Pronajato 1747,1 278,9856 2026,1 

Leťs fly Pronajato 839,4 103,3776 942,8 

LR Air Lines Pronajato 227,4 58,7376 286,1 

Lukoil Aviation Pronajato 129,8 8,7516 138,6 

Monometal Pronajato 159,2 245,61 404,8 

Stará věž-ČHMÚ Pronajato 410 Neměřeno 410 

THT Ostrava Pronajato 292,3 50,3424 342,6 

Zdroj: [82] 

5.2.5.1. Elektrická energie 

Elektrická energie je zajišťována nákupem ze 100 % z rozvodné sítě energetické 

společnosti ČEZ Distribuce a.s., v napěťové úrovni vysokého napětí přes vstupní 

rozvodnu. V roce 2009 bylo nakoupeno 5 982,9 MWh. [82] 

5.2.5.2. Zemní plyn 

Zemní plyn je zajišťován nákupem od společnosti Severomoravská plynárenská a.s., 

na základě uzavřené smlouvy. V roce 2009 byla celkem spotřeba ZP v areálu ve výši 

805,3 tis. m
3
, resp. 8 515,5 MWh. [82] 

5.2.6. Nakládání s odpady 

V roce 2010 LLJO věnovalo zvýšenou pozornost důslednému třízení jednotlivých 

sloţek komunálního odpadu. Samozřejmostí je tak třízení odpadu v místě vzniku, 

které umoţňuje následné materiálové vyuţití některých druhů odpadu např.:  

 sklo (1,6 t),  

 papír (9 t),  

 plasty (4,7 t)  

 kov (0,2 t).  

Tyto vyuţitelné sloţky jsou nabízeny k dalšímu zpracování jako druhotná surovina. 

Dochází tak zároveň k vytřízení těch sloţek odpadu, které by svými nebezpečnými 

vlastnostmi mohly znamenat ohroţení ţivotního prostředí. Tímto způsobem třízení dochází 

také ke sníţení objemu odpadu, a tím i sníţení nákladů na jeho likvidaci. Zbytkový směsný 

komunální odpad činil 23 t. [77]  



 

 

LLJO je také producentem nebezpečných odpadů. Tyto odpady vznikají při běţném 

provozním zajištění sluţeb. LLJO vyuţívá systém zpětného odběru odpadů, 

např. u vyřazených elektrických zařízení, zářivek a olejů.   

V roce 2010 byly likvidovány:  

 jiné motorové převodové oleje (0,2 t) 

 absorpční činidla (0,25 t) 

Ve spolupráci s Celní správou se LLJO podílí na likvidaci odpadů, které jsou 

klasifikovány jako vedlejší ţivočišné a rostlinné produkty: 

 odpady z letadel (0,138 t) [77] 

5.3. Rozvoj letiště 

5.3.1. Rozšíření odbavovacích ploch letiště  

Jedná o rozšíření stávajících pojezdových drah A, B, C, D a F, dobudování plochy 

pro odbavení nákladní letecké dopravy (odbavovací plocha S) a vybudování 

odmrazovacího stání. Celková šířka pojezdových drah bude 44 m, resp. 60 m (D), rozměry 

plochy odmrazovacího stání budou 90 x 90 m. Záměr bude realizován ve 4 etapách. [83] 

V průběhu těchto etap dojde k rozšíření pojezdových drah TWY, povrch bude tvořit 

asfaltobeton, dále ve všech etapách dojde k rekonstrukci kanalizací, světleného vybavení, 

přeloţek kabelů. Během první etapy dojde k rozšíření TWY A a TWY F, v druhé etapě 

dojde k rozšíření TWY B a vybudování odmrazovacích stání letadel. Během třetí etapy 

se rozšíří TWY C a odbavovací plocha S. V poslední etapě dojde k rozšíření TWY D. [84] 

Realizací záměru dojde k nárůstu zpevněných ploch o 8,71 ha oproti stávajícímu 

stavu a tím ke zvýšení mnoţství odváděných dešťových vod. Plocha letiště je odvodněna 

do čtyř kanalizačních povodí ukončených odlučovači ropných látek. Nárůst mnoţství 

dešťových vod bude téměř rovnoměrně rozdělen do těchto čtyř povodí. Celkový vypočtený 

nárůst odtoku dešťových vod z nových zpevněných ploch činí 0,83 m
3
/s. Na základě 

hydrotechnických výpočtů byly prověřeny hydraulické kapacity potrubí a navrţena 

výměna potrubí. [85] 

Odmrazovací tekutiny z odmrazovací stojánky budou odváděny čerpáním 

do splaškové kanalizace Letiště Ostrava a.s. a následně likvidovány na stávající koncové 

ČOV pro Průmyslovou zónu Mošnov. Vodoprávní úřad nemá k záměru připomínek. [84] 

Nejblíţe chráněnými prostory jsou domy individuální rodinné zástavby 

v Albrechtičkách, které se nacházejí ve vzdálenosti cca 570 – 610 m od pojezdové dráhy 

TWY D, konkrétně dům č. p. 126, který je vzdálen cca 570 m, dům č. p. 121 vzdálen 

cca 590 m. [84] 

Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru, vzdálenosti chráněných prostor 

a na základě výpočtů v hlukové studii (Ing. Jiří Šulc, CSc., Ing. Josef Novák, CSc. a Ing. 

Václav Volejník, květen 2010) lze předpokládat, ţe při budoucím provozu po realizaci 

předmětného záměru a vlivem stavebních činností nedojde v chráněném venkovním 

prostoru stavby k překročení hygienického limitu hluku ve smyslu § 30 zákona 



 

 

č. 258/2000 Sb. a § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. [84] 

V době výstavby dojde ke zvýšení prašnosti spojené s provozem stavebních 

mechanizmů a těţkých nákladních automobilů. Během celého období výstavby bude zátěţ 

prachem minimalizována vhodně zvolenou technologií výstavby a opatřeními ke sníţení 

prašnosti, jako jsou kropení, zvýšení frekvence úklidu a čištění komunikací v okolí stavby 

a čištění vozidel odjíţdějících z prostoru staveniště. Ve fázi provozu bude vliv záměru 

na kvalitu ovzduší nevýznamný, jelikoţ realizací záměru nedojde ke změně intenzity 

provozu na letišti ani ke změně jeho charakteru. Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem 

lze předpokládat, ţe doplňková imisní zátěţ posuzované oblasti vlivem provozu letiště 

po realizaci předmětného záměru a stavebních činností nebude překračovat imisní 

limity. [84] 

Orgán ochrany ovzduší, orgán ochrany přírody a krajiny, orgán ochrany 

zemědělského půdního fondu nemá k rozšíření zpevněných ploch připomínky. Zemědělský 

půdní fond nebude tímto záměrem dotčen. [85] 

5.3.2. Kolejové napojení k LLJO  

Hlavním účelem záměru je zpřístupnění letiště Mošnov veřejnou ţelezniční 

dopravou, a to vybudováním nové jednokolejné trati mezi stanicí Sedlnice a letištěm 

Mošnov. Kromě toho bude nutné zkapacitnit i navazující úsek trati Studénka – Sedlnice. 

Zde bude provedena rekonstrukce a elektrifikace trati od ţelezniční stanice Studénka 

po místo plánovaného odbočení nové trati. Dále bude nutné řešit úpravy a doplnění 

infrastruktury. Trať po elektrifikaci a zkapacitnění bude schopna zajistit přepravu osob 

na letiště a z letiště ve velkém poštu, relativně šetrně vůči ţivotnímu prostředí a zároveň 

při vysoké kultuře cestování. [86] 

Nová trať (viz. Příloha 6) o délce cca 3 km na stávající trať naváţe odbočeními 

v km 6,528 (od stanice Studénka) a v km 7,185 v ţelezniční stanici Sedlnice. 

Tato odbočení se budou spojovat v km 0,548 (staničení z ŢST Sedlnice), resp. 0,631 

(staničení z odbočky ze směru ŢST Studénka), od této kóty začínám nové km staničení, 

tzn. 0,000. Nově budovaný úsek bude zakončen v km 2,902 v dopravně letiště Mošnov. 

V rámci této stavby bude vybudováno nové ţelezniční těleso, trakční vedení a celá řada 

dalších doprovodných zařízení. [86] 

Vlivy na ovzduší 

V rámci oznámení vliv stavby na ţivotní prostředí byla zpracována rozptylová 

studie pro posouzení stávajícího imisního zatíţení v lokalitě uvaţované stavby. 

Je pravděpodobné, ţe ve fázi výstavby dojde k určitému nárůstu imisního zatíţení. 

Během výstavby budou stavební mechanismy mimo dosah obytných zón a stavební 

doprava bude směrována na hlavní komunikace. Lze konstatovat, ţe ţeleznice ve fázi 

výstavby, i přes navýšení četnosti pojezdů automobilové dopravy a vyvolané zdroje 

znečišťování ovzduší, nezhorší stávající imisní situaci v lokalitě. A to za následujících 

předpokladů, za kterých by vlastní práce, z hlediska vlivu na ovzduší, měla být provedena: 

 koordinací stavebních prací a přesunů stavební techniky 

 sniţování prašnosti kropením 



 

 

 místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná 

a pravidelně zkrápěná a uklízena aby nedocházelo, vlivem pojezdů, k víření 

prachových částic 

 udrţování techniky v čistotě a dobrém technickém stavu [86] 

Ve fázi provozu nebude trať přispívat ke zhoršení kvality ovzduší, neboť bude 

vedena v elektrické trakci. [86] 

Vlivy na vodu 

Při výstavbě ţeleznice bude v km 0,561 vybudován ţelezniční propustek, který bude 

převádět dvě koleje a přemostí Albřechtičský potok. Dále bude vybudován silniční 

propustek v km 0,000 přes Albrechtičstký potok. Oba propustky budou situovány těsně 

vedle sebe a budou propojeny upraveným korytem tak, aby kapacita propustků dostačovala 

při vyšších průtocích. [86] 

Odvodnění trati je navrţeno se zpevněnými příkopy vně kolejí pomocí tvárnic 

po obou stranách koleje. Lokálně je navrţeno i odvodnění trativody a to v km 0,530 – 

0,770. Při výstavbě budou pouţity nové betonové praţce, nové kamenivo pro štěrkové 

loţe. Čímţ bude vyloučeno znečištění dešťových vod. [86] 

Při provádění stavby je třeba dbát na to, aby nedošlo k znečištění vodních toků 

vlivem stavebních prací. Mechanismy by měly být vybaveny těsnými vanami k zachycení 

ropných produktů v případě jejich úniku a minimálně dvěma pytli sorbentu (Vapex, 

Experlit). Při dodrţení všech legislativních podmínek a doporučených opatření není 

předpoklad, ţe realizací záměru dojde k významnému negativnímu ovlivnění vodních toků 

a podzemních vod. [86] 

Stavba se nedotýká ţádného vyhlášeného ochranného pásma vodního zdroje 

ani chráněného území přirozené akumulace vod. [86] 

Vlivy na půdu 

Realizace stavby si vyţádá trvalý zábor zemědělského půdního fondu na ploše 

22 712 m
2
.  Předpokládaná doba trvání prací na jednotlivých úsecích nepřekročí 6 měsíců 

včetně doby, potřebné uvedení pozemku do původního stavu. [86] 

Stavba není v přímém kontaktu s lesními pozemky, stavba však zasahuje 

do ochranného pásma lesa (vzdálenost kratší neţ 50 m od okraje lesa). Vzdálenost 

k nejbliţšímu stavebnímu pozemku 10 – 30 m. [86] 

Vlivy na ochranu přírody 

V zájmovém území stavby není registrována ţádná ptačí oblast ani evropsky 

významná lokalita. Nejbliţší lokalita je vzdálena cca 1 500 m od navrţené trati a jedná 

se o ptačí oblast Poodří. V lokalitě uvaţované stavby se nenachází zvláště chráněná území 

ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

V bezprostřední blízkosti stavby se nenachází ţádný evidovaný památný strom. [86] 

 



 

 

Vliv na krajinný ráz 

Nová ţelezniční trať, jako liniový prvek, představuje určitý zásah do krajiny. Přesto 

lze říci, ţe se nejedná o zásah, který by pozměnil ráz současné krajiny v dotčeném 

krajinném prostoru. [86] 

Vliv na obyvatelstvo 

Během výstavby budou stavební mechanismy mimo dosah obytných zón a stavební 

doprava bude směrována na hlavní komunikace. Protihluková opatření se nenavrhují. Nová 

trať prochází průmyslovou zónou bez obytných budov. Hladiny hluku v těsné blízkosti 

trati nepřekročí 70 dB. Ani z hlediska vibrací není třeba ţádných zvláštních antivibračních 

opatření. [86] 



 

 

6. Návrhy ke sníţení zátěţe ţivotního prostředí leteckou 

dopravou 

6.1. Možnosti a způsoby snižování znečištění ovzduší 

Za hlavní způsob sníţení neţádoucích vlivů leteckého provozu na ovzduší 

lze povaţovat sníţení mnoţství spotřebovaného paliva, a to především těmito cestami: 

 modifikace operačního řízení provozu 

 zvyšování efektivity a ekonomičnosti provozu 

 sníţení spotřeby paliva 

 vývoj nových technologií 

Modifikací operačního řízení provozu se rozumí nasazování letadel s niţší produkcí 

škodlivin v oblastech s problematickou kvalitou vzduchu, minimalizováním počtu 

pracujících motorů během pojíţdění, vzlety při menší neţ maximální připustí motorů, 

omezením pouţívání reverzního tahu motorů při dojíţdění po přistání apod. [57] 

ČSA nyní zkoušejí šetrnější metodu přistávání, která má ušetřit palivo, sníţit 

hlučnost i emise, tzv. přiblíţení s ustáleným klesáním spočívá v plynulém klesání 

na přistávací dráhu pod neměnným úhlem 3°. ČSA budou tento způsob přistávání zkoušet 

minimálně aţ do začátku září 2011. Doposud letadla úhel klesání během přistávacího 

manévru měnila, přibliţovala se pomocí kombinace úseků ostřejšího klesání 

a horizontálního letu. Při tomto manévru je nezbytné zvyšování otáček motoru a to poté 

vede k větší spotřebě paliva, výdaje za pohonné hmoty přitom patří k největším nákladům. 

Nová metoda má ročně ušetřit tisíce tun pohonných hmot, sníţit emise CO2 a hlučnost 

o 5 dB. Díky aplikaci postupu přiblíţení s ustáleným klesáním je moţné na jednom příletu 

ušetřit aţ 100 kg paliva, coţ znamená sníţení emisí o 300 kg na jeden směr. [87] 

Vliv na ekonomičnost provozu má hlavně přepravní kapacita, která je z hlediska 

zatíţení ţivotního prostředí velice důleţitá. Zvýšení počtu osob či přepravovaného 

materiálu se projeví především na sníţení mnoţství jednotek paliva na osobu/kg 

a kilometr, nemluvě o čase. Mnoţství spotřebovaného paliva na přepravu jednoho 

cestujícího v roce 1976 nyní postačí na přepravu cestujících dvou. [57] 

Srovnání energetické spotřeby v jednotlivých druzích dopravy, jak je připravila 

studijní skupina OECD, udává, ţe přibliţně 30 % vyprodukovaného energetického výkonu 

bylo v roce 1990 spotřebováno dopravou. Z toho podílu 83 % připadá na dopravu silniční, 

12 % zahrnuje dopravu leteckou a pouze 5 % energie spotřebovala doprava ţelezniční 

spolu s lodní dopravou. Studie OECD dále uvádí, ţe doprava spotřebovává téměř 50 % 

z 62 bilionů barelů ropy, přičemţ na letectvo připadá asi 12 % ropných produktů 

spotřebovaných všemi dopravami. [57] 

Moderní letadla jsou tišší a mají menší spotřebu paliva neţ dřívější typy. 

Od poloviny 70. let se spotřeba energie v letecké dopravě (měřeno mnoţstvím paliva 

pouţitého na přepravu určitého počtu cestujících) kaţdoročně sniţovala o 3-4 %. Velký 

vliv na mnoţství spotřebovaného paliva má způsob a organizace řízení letového provozu. 

Pozornost se soustřeďuje na vyuţívání nejúspornějších letových hladin a cestovních 



 

 

rychlostí, zlepšení postupů v koncových oblastech letišť, zkrácení letových cest redukcí 

dnešního rozsahu omezených a zakázaných prostorů a další opatření v tomto směru. [57] 

Jinou cestou sniţování emisí je výzkum a zavádění nových technologií. Díky nim 

dochází pouţitím moderních materiálů ke sniţování hmotnosti letadel, výzkumem v oblasti 

aerodynamiky se optimalizuje tvar a konfigurace letounů, čehoţ důsledkem je sniţování 

odporu a tím i spotřeby paliva. [57] 

Další oblastí je konstrukce účinnějších pohonných jednotek. Zvyšuje se obtokový 

poměr, optimalizuje se proces spalování a konečně nejzajímavější je pouţití vodíku 

jako paliva. Ten má několik značných výhod oproti běţnému leteckému palivu. 

Nejvýznamnější je jeho ekologická šetrnost. Při jeho spalování nedochází k znečišťování 

ovzduší COx, VOC, SOx a pevnými částicemi. Kvůli vysokým teplotám sice při spalování 

dochází ke vzniku určitého mnoţství NOx, zbytek je však pouze voda. Vysoká energetická 

hodnota způsobuje, ţe hmotnost paliva je 2,8 x niţší oproti běţnému palivu. To umoţňuje 

pouţití menších a méně hlučnějších motorů. Vodík dále přispívá k lepšímu chlazení 

motorů oproti konvenčnímu chlazení vzduchem. Bylo zjištěno, ţe ţivotnost proudového 

motoru vzroste o 25 % a je značně redukována potřeba údrţbových a opravářských prací. 

To díky čistotě tohoto alternativního paliva. [57] 

Jedinou nevýhodou oproti leteckému petroleji je menší hustota tekutého vodíku 

a tím pádem jsou kladeny nároky na větší palivové nádrţe. [57] 

6.2. Možnosti a způsoby snižování hluku 

Vzhledem k tomu, ţe největším zdrojem hluku jsou pohonné jednotky, orientují 

se výrobci při navrhování nových konstrukcí na sníţení jejich hlukové hladiny. Z hlediska 

nákladů je výhodnější výměna pohonných jednotek, které mají navíc niţší spotřebu 

leteckých pohonných hmot neţ na výměnu celého letadla za nové a modernější. [58] 

Obecně platí, ţe novější typy letadel jsou méně hlučné, na druhou stranu míra 

vyuţívání letecké dopravy a počet letadel vzrůstá. Od roku 2002 jsou díky direktivě 

92/14/EEC na evropských letištích zakázány nejhlučnější typy letadel, jako např. Boeing 

727, TU 134 nebo IL 62. [59] 

Mezi provozní moţnosti sníţení hluku lze zařadit zejména tato opatření: 

 zákaz přeletů území s vysokou koncentrací obyvatel ve výškách pod 250 m nad 

úrovní země 

 stanovení závazné kvóty pro počty pohybů dopravních letadel v noční době (22:00-

06:00), popř. povolit výjimku pouze pro přílety letadel v nouzi, lety pro záchranu 

ţivota a lety během pátracích a bezpečnostních akcí 

 brzdění reverzací tahu v noční době zakázat s výjimkou případů, kdy je to nutné 

z bezpečnostních důvodů 

 úplný zákaz motorových zkoušek letadel s vyvedením na vyšší neţ volnoběţný 

reţim v noční době 

 provoz pomocných energetických jednotek letadel (APU) v denní době povolovat 

pouze na dobu nezbytně nutnou 

 spuštění APU v noční době pouze se souhlasem provozovatele [65] 



 

 

Dále se doporučuje uplatňovat ekonomické pobídky k postupnému omezení 

hlučných letadel v provozu letišť, a to formou odstupňovaných hlukových poplatků podle 

výsledků hlukové certifikace letadel. [65] 

 

 

 



 

 

7. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit vliv letecké dopravy na ţivotní prostředí. 

Na konkrétním případu byly ukázány vlivy letecké dopravy na jednotlivé sloţky ţivotního 

prostředí. 

Počátky letectví byly velmi problematické, co se týče technické stránky věci.  Rychlý 

rozvoj letectví podpořily obě světové války, poté následoval rapidní nárůst vyuţití letadel 

k přepravě osob, nákladů a dalším činnostem. Prvotním cílem byla přeprava a ţivotní 

prostředí bylo vedlejší. Časem, kdy počet letadel vzrůstal, a negativní vlivy této dopravy 

byly markantnější, jiţ nešlo ţivotní prostředí opomíjet. Spotřeba paliva byla vysoká 

a ropná krize v 70. letech minulého století napomohla urychlit vývoj šetrnějších letadel jak 

z hlediska spotřeby paliva, tak i z hlediska produkce emisí. Také produkce hluku se sníţila. 

Letecká doprava však nezahrnuje jen samotný letecký provoz, který má na sloţky 

ţivotního prostředí vliv. Také výstavba letišť a dalších provozních budov představují pro 

danou lokalitu zátěţ. Je tudíţ nutné zvaţovat pro letiště vhodnou lokalitu, kde vlivy 

na okolní prostředí budou v rámci moţností přijatelné. Co se týče letiště Leoše Janáčka 

v Mošnově, jeho umístění vůči městu Ostrava není nejbliţší, avšak plánované kolejové 

napojení by mělo letiště městu „přiblíţit“. Plánované je také rozšíření odbavovacích 

a pojezdových drah letiště. V okolí letiště se nachází průmyslová zóna s objekty 

podobného vyuţití, obytné budovy jsou dostatečně vzdáleny, a tudíţ rozvoji letiště nic 

nebrání. Z hlediska hlukové situace letiště vyhovuje hygienickým hlukovým limitům 

a to jak v denní době, tak i v době noční. Výhledový výpočet do roku 2015 počítá aţ se 40-

70% nárůstem provozu při dodrţení stávajících hlukových limitů. 

Letový provoz je zajišťován na komerčních a charterových linkách proudovými 

a turbovrtulovými dopravními letouny typu B 738 (737-800), A 320, ATR 72, ATR 45, 

B 733 (737-300), B 734 (737-400), A 321. Jedná se, aţ na menší výjimky o letouny novější 

generace s niţší produkcí emisí.  

Ačkoli objem letecké dopravy stále narůstá, existují opatření, které mohou negativní 

působení letecké dopravy zmírnit. Co se týče emisí, jedná se zejména o sniţování spotřeby 

paliva, zvyšování efektivity a ekonomičnosti provozu, vývoj nových technologií nebo 

modifikaci operačního řízení provozu. Hluk lze sníţit zejména modernizací pohonných 

jednotek, popř. zavedením provozních opatření na konkrétních letištích jako např. 

omezením přeletů nad obydlenými oblastmi v určité výšce nebo omezením pohybů letadel 

v noční době. Mnoho opatření má často legislativní základ, bez kterého by nebylo moţné 

regulovat provozovatele letišť či leteckých společností. 
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