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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá popisem hodnocení vlivů letišť na životní 

prostředí. V úvodní části je charakterizován vývoj letectví, výstavby letišť a celková 

struktura letiště. V další kapitole je vyjmenována legislativa týkající se letecké dopravy a 

letišť v ČR. Dále následuje popis Pražského Ruzyňského letiště a jeho vlivy na životní 

prostředí. V následující kapitole je stejný popis vlivu na životní prostředí, ale tentokrát pro 

Letiště Brno Tuřany. Další kapitola obsahuje zhodnocení vlivů těchto dvou letišť na 

životní prostředí a návrhy na snížení zatížení. V závěru práce je shrnutí vlivů a návrhů 

týkajících se životního prostředí 

 

Klíčová slova: letiště, životní prostředí, letecká doprava 

 

Summary 

This diploma thesis deals with description of evaluation of the effects of airports 

on the environment. The first part characterizes the development of aviation, airport 

construction and the overall structure of the airport. The next chapter identifies a legislative 

concerning air transport and airports in Czech Republic. It is followed by a description of 

the Prague airport - Ruzyne and its influences on the environment. Influences on the 

environment are described also for Brno airport - Tuřany. The next chapter contains 

evaluating the effects of these two airports on the environment and suggestions for 

reducing load. In the conclusion is a summary of the effects and suggestions for the 

environment. 
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Seznam použitých zkratek  

 

Česká zkratka   Vysvětlivka 

AIM     Automatický imisní monitoring 

CO2      Oxid uhličitý 

ČKV     Čistička kanalizačních vod 

ČOV     Čistička odpadních vod 

ČR     Česká republika 

ČSA     Československé státní aerolinie 

dB     Decibel 

EU     Evropská unie 

HDP     Hrubý domácí produkt 

Kč     České koruny 

Km      Kilometr 

LP     Letiště Praha 

m     Metr 

m
2
     Metr čtvereční 

např.     Například 

OHP     Ochranné hlukové pásmo 

tzv.     Tak zvané 

VPD      Vzletová a přistávací dráha 

VPP     Vzletový a přistávací pás 

 



Cizojazyčné zkratky    Vysvětlivka 

A-CDM     Airport - Collaborative Decision Making 

ACA      Airport Carbon Accreditation 

APN      Apron 

CDM      Collaborative Decision Making 

CWY      Clearway 

HP/B      Holding point/Bay 

IATA      International Air Transport Association 

ICAO      International Civil Aviation Organization 

ICT      Information Communication Technology  

IFR      Instrument flight rules 

ILS      Instrument Landing System 

ISO      International Organization for Standardization  

LED      Light-Emitting Diode  

MTOW     Maximum Take off Weight 

RWY      Runway 

TWY      Taxiway 

VFR      Visual flight rules 
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1 Úvod 

Letecká doprava zaznamenává v posledních dvou stoletích, dynamický růst v 

mnoha směrech a proto vyvstává potřeba budování letišť a jejich začlenění do již existující 

infrastruktury. Letiště se staly významným zaměřovacím faktorem hospodářské aktivity.  

Letiště můžeme chápat jako základní kámen ve vztazích územního rozvoje a 

výhledem k tomu, že letiště ovlivňují životním prostředí, zvolila jsem si toto téma do své 

diplomové práce. 

Letecká přeprava je v dnešní době pro mnoho lidí každodenní samozřejmostí. 

Letecká přeprava spočívá v přepravě osob, zboží, pošty a je součásti cestovního ruchu. 

Významnou roli hraje v odvětví vědy a výzkumu při mapování klimatu a ekosystému na 

planetě. Rozvoj letecké dopravy sebou nese negativní dopad na životní prostředí. 

Letiště a jeho vliv na životní prostředí není tak velký jako samotná letecká 

doprava, ale i tento nezanedbatelný vliv je na životním prostředí patrný. Proto je velmi 

důležité snažit se o neustálé zlepšování a zkulturňování nejen okolního prostředí letišť, ale 

i o snižování nežádoucích dopadů na obyvatelstvo. 
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2 Letecká doprava a výstavba letišť 

2.1 Počátky letectví 

První plán na létající stroj se zrodil v hlavě Leonarda da Vinci, ale nikdy se sám o 

let nepokusil. K prvnímu letu došlo v 18 století, kdy roku 1783 bratři Montgolfierové 

sestrojili horkovzdušný balón. V roce 1852 se předvedl první řiditelný motorový balón. 

Elektrický pohon přišel do módy v 80. letech 19. století. Švýcarský matematik Daniel 

Bernoulli objevil princip vztlaku díky, kterému byla navržena podoba křídel, jak jí známe 

v dnešní době. První úspěšný let na stroji těžším než vzduch proběhl 17. prosince 1903 na 

Flyeru sestrojeném bratry Wrightovými. [1] 

 

 

Obrázek č. 1 Wright Flyer [2] 

 

23. října 1906 Alberto Santos uskutečnil první let v Evropě na stroji těžším než 

vzduch. První letecké závody se uskutečnily 25. července 1909. 

 

 

 



Jana Kučerová: Hodnocení vlivu letišť 

 

2012  3 

 

2.2 Historický vývoj letecké dopravy v ČR 

Železniční systém po pádu rakousko-uherské monarchie Československu již 

nevyhovoval, protože byl převážně orientován na Vídeň, Slovensko a Budapešť. 

Automobilismus byl pouze v počátcích vývoje a úroveň tehdejších silnic vyhovovaly spíš 

koňským povozům nežli automobilům, což mělo za následek rozvoj letecké dopravy. První 

let na území tehdejšího Československa, přesněji let Pardubice - Praha byl uskutečněn 13. 

května 1911 českým konstruktérem a pilotem Ing. Janem Kašparem. [3] 

Letecká doprava zaznamenala rozvoj především poštovních zásilek po roce 1918. 

Dne 3. října 1918 byl založen československý letecký zbor a 1. Svaz československých 

pilotů. Dopravní nevýhodou spojení byl tvar tehdejšího Československa, který v roce 1919 

měřil ve směru od západu na východ téměř 1000 km. 

Po skončení války bylo k dispozici omezené množství letadel a vycvičených 

pilotu a navíc jediným vlastníkem letadel byla armáda. Ministerstvo národní obrany a 

zahraničí a ministerstvo veřejných věcí vedli v letech 1921 – 1922 nesčetná jednáni o 

budoucnosti letecké dopravy u nás. 6. října 1923 vznikla první letecká dopravní společnost 

československé státní aerolinie (ČSA). [2,4] 

2.3 Historie letišť 

Během 1. světové války byla postavena raná letiště pro vojenské potřeby. Po válce 

byly k některým letištím dostavěny další budovy pro podporu civilní přepravy osob. Roku 

1922 v tehdy německém Königsbergu bylo otevřeno první letiště určené výhradně pro 

civilní účely. 

Největší dopravní letiště světa se nachází v Atlantě (Hartsfield-Jackson), Georgia, 

ale podle počtu přepravených cestujících je větší frekventovanost v Londýně díky většímu 

počtu letišť: London Heathrow, London Gatwick, London Luton, London Stansted, 

London City, London Biggin Hill. [5] 
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Obrázek č. 2. Největší letiště na světě Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport[6] 

2.4 Letiště 

Můžeme charakterizovat jako stavbu na zemi či vodě určenou pro vzlety, přistání 

a pozemní pohyby letadel po pojezdových drahách. Tvoří rozhodující součást letové 

dopravní cesty. Musí však splňovat nejen technické požadavky pro spolehlivý a bezpečný 

provoz, ale musí odpovídat požadavkům pro zajištění efektivní, ekonomicky přijatelné 

činnosti pro provozovatele a také poskytnout pro cestující i přepravce zajímavé služby.  

Letiště plní úlohu začátečního a koncového bodu přepravy, umožňující 

provozovatelům letecké dopravy zajistit nástup a výstup cestujících z letadel, naložení a 

vyložení zavazadel, zboží a pošty. Současně je však i místem transferu mezi pozemní 

(městskou, železniční, silniční a vodní) a leteckou dopravou. Další funkcí letiště je 

umožnění mezipřistání linek (tranzit) a přestupu cestujících nebo překládka zboží mezi 

leteckými linkami.(transfer). [7] 

Ve vztahu k výše uvedeným úkolům a požadavkům kladeným na letiště a pro 

analýzu provozní činnosti, potřebného technického vybavení a požadavků na management 

lze letiště chápat jako: 
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 stavebně technický systém; 

 provozně technický systém; 

 ekonomický systém; 

 sociální systém; 

 ekologický systém; 

 

Z provozního hlediska je výkonnostní klasifikace letišť, která se celosvětově 

ustálila závislá na hodnotách počtu odbavených cestujících.  

 

 Hlavní letiště (main hub) – nad 25 milionů cestujících ročně. 

 Národní letiště ( national, secondary hub) – 10 - 25 milionů cestujících ročně.  

 Velká regionální letiště (regional aiports) – 5 – 10 milionu cestujících ročně. 

 Malá letiště (small regional airports) – 1 – 5 milionů cestujících ročně. 

 Letiště (small airports) – 200 000 tisíc – 1 milion cestujících ročně. [7] 
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2.5 Struktura letiště 

Letiště je určeno pro provoz letadel, poskytování poletových a předletových 

služeb, manipulaci s leteckým nákladem a provozování pozemních servisních, přepravních 

a manipulačních služeb. Každá z vyjmenovaných části je poskytována jinou součásti 

leteckého komplexu. Součásti letiště lze rozdělit podle jejich funkce do 2 skupin: 

 Neveřejná zóna letiště (airside). 

 Veřejně přístupná plocha/zóna letiště (landside). 

2.5.1 Neveřejná zóna letiště 

Je projektována, budována a provozována podle počtu a typu letadel, která budou 

letiště využívat. Je to chráněná, kontrolovaná část letiště vymezena pro vzlety, přistání a 

celkový prohyb letadel. Z pravidla představuje 80-95% celkové plochy letiště. 

 Neveřejná zóna letiště zahrnuje:  

 Vzletové a přistávací dráhy (Runway) – RWY 

 Pojezdové dráhy (Taxiway system) – TWY 

 Odbavovací plochy (Apron)- APN 

  Vyčkávací plocha/prostor (Holding point/Bay) – HP/B 

 

Na ploše neveřejné zóny jsou kromě již zmiňovaných drah a ploch dále budovány 

také odbavovací a parkovací plochy pro letadla, světelné systémy, navigační prostředky, 

značky a značení, zázemí pro zajištění bezpečného leteckého provozu jako jsou 

protipožární a záchranné prostředky, prostředky pro údržbu letiště, prostředky pro 

odstranění sněhu a námrazy z letadel. Na neveřejné ploše nebo v její blízkosti je také 

umístěn systém pro přepravu a uložení leteckého paliva. [7] 
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2.5.2 Vzletová a přistávací dráha (RWY) 

Vzletová a přistávací dráha je nejdůležitější součást letiště z hlediska provozu, je 

to vymezená a upravená plocha pro přistávání a vzlety letadel. Je vybavena značením pro 

identifikaci dále pro řízení pohybu po dráze a pro bezpečné vyjetí z dráhy po přistání, 

světelnou soustavou pro vizuální přiblížení, světelnou soustavu pro navedení a bezpečné 

přistání. Z hlediska parametrů současných letadel jsou rozhodující rozměry RWY jejich 

délka, šířka a únosnost vozovky. Dráhová šířka je dána geometrickým charakterem letadla 

a provozními činiteli, kterými jsou např. přibližovací rychlost letadla a převládající 

meteorologické podmínky. Za normálních podmínek by měla šířka RWY zajistit, aby 

letadlo při přistání a vzletu nevybočilo z dráhy. 

 

Vzletový a přistávací pás (VPP) který obklopuje každou RWY má 2 funkce: 

 Zaručuje bezpečnost letadla a osob na palubě při vyjetí letadla z RWY. 

 Zaručuje bezpečnost letadla letícího nad RWY (při nezdařeném přistání). 

 

Většinou je VPP travnatý a nesmí na něm být žádné pevné konstrukce mimo 

radionavigačního zařízení. 

Na RWY se vždy zřizují pro lepší bezpečnost letadel plochy nazývané v případě 

jejich dosednutí před dráhou předpolí (Clearway) CWY  nebo při jejich vyběhnutí za 

konec dráhy koncová bezpečnostní plocha (minimálně 90 m za konec dráhy). V případě, že 

na letišti nelze vybudovat koncovou bezpečnostní plochu je za koncem dráhy vytvářena 

bezpečnostní zóna ze sypkého materiálu. [7] 

 

Obrázek č. 3 Vzletová a přistávací dráha [7] 
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2.5.3 Pojezdová dráha (TWY) 

Pojezdové dráhy umožňují plynulé a bezpečné pojíždění letadel. Pro zajištění 

efektivního pojíždění letadel před vzletem a při přistání se ke každé RWY zřizuje tolik 

pojezdových drah kolik je třeba. TWY má také stanoveny určité parametry šířka, oblouky, 

napojení, sklony atd. V místě, kde TWY křižuje RWY se zřizují tak zvaná vyčkávací místa 

ta se zřizují v případě většího počtu pohybu letadel. 

2.5.4 Odbavovací plocha (APN) 

Odbavovací plocha se zřizuje pro nástup a výstup cestujících, obsluhu letadel, 

nakládání nebo vykládání zboží a pošty. Velikost odbavovací plochy musí splňovat 

požadavky pro odbavení letadel i v očekávání maximální hustoty leteckého provozu.[7] 

 

Obrázek č. 4 Rozdělení provozních a pohybových ploch [7] 

Provozní plocha (Maneuver Area) je plocha letiště určená pro vzlety, pojezdy a 

přistání s výjimkou ploch pro odbavení 

Pohybová plocha (Movement Area) část letiště určená pro vzlety, popojíždění, 

přistání, provozních ploch a odbavovacích ploch. [7] 
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2.5.5 Letištní vozovky 

Letištní vozovky musí splňovat určité kriteria: 

  Konstrukce vozovky musí mít únosnost odpovídající provozu letadel, pro něž je 

určena 

 Geometrické charakteristiky vozovky musí zabezpečit dobré jízdní vlastnosti 

letadla při pohybu po RWY. 

 Povrch vozovky musí zabezpečit dobré brzdné účinky i za mokra. 

2.5.6 Veřejně přístupná plocha/zóna letiště (landside) 

Veřejně přístupná plocha je určená pro pohyb cestujících, leteckého carga a 

pozemních vozidel. Veřejně přístupná zóna letiště zahrnuje: 

 Odbavovací budova/terminál (Terminal facility). 

 Příjezdové trasy pro pohyb pozemních vozidel součástmi a budovami letiště nebo 

pro vozidla pro přepravu do a z centra metropole ( Vehicular Drive). 

 Parkoviště (Parking facilities). 

 Vymezená silniční síť v oblasti nebo síť jiných dopravních prostředků. 

2.5.7 Odbavovací budova/Terminál 

Odbavovací budova je víceúčelová stavba, ve které dochází k bezpečnostní a celní 

kontrole, odbavení cestujících a vydání jejich zavazadel. Mimo vstupního areálu jsou vedle 

terminálu i místa pro čekání a transfer na příslušný let obchody služby, restaurace apod. 

Mezinárodní terminál slouží jako vstupní a výstupní prostor pro cizince. 

Letiště také musí splňovat kritéria ekologická, kdy se zejména jedná o hluk a 

emise z letecké dopravy, kontaminace půdy a vodních zdrojů a palivovým a olejovým 

hospodářstvím na letišti, kontaminaci chemikáliemi při odmrazování (de-icing) nebo 

vlivem odpadového hospodářství (pevný a kapalný odpad). [7] 
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2.6 Letiště v ČR 

Česká správa letišť ukončila svou činnost 1. 7. 2004 a převedla vlastnictví letišť 

Brno, Ostrava a Karlovy Vary do vlastnictví Jihomoravského, Moravskoslezského a 

Karlovarského kraje. Jediné letiště Praha zůstalo majetkem státu. Avšak od 1. 12. 2008 byl 

státní podnik Letiště Praha převeden na akciovou společnost. S toho vyplívá, že regionální 

letiště jsou plně v rukou svých majitelů a stát v těchto případech sehrává pouze roli 

zákonodárce, regulátora dohled nad výkonem státní moci v oblasti letectví. 

Kraje a obce si v poslední době začaly uvědomovat důležitost regionálních letišť a 

začaly je podporovat v činnosti a rozvoji. Zatížením pro letiště se staly také přípravy na 

 plné zapojení ČR do schengenského prostoru. Řadě provozovatelů toto zapojení přineslo 

plno nových povinností, s nimiž souvisela realizace opatření ve smyslu technických, 

stavebních a administrativních změn spojených se značnými finančními náklady. Bylo 

zapotřebí budovy terminálů architektonicky upravit a zabezpečit v první řadě oddělené 

toky schengenských a neschengenských cestujících na příletu i na odletu a dále upravit 

prostory pro pasovou a celní kontrolu. U regionálních letišť to bylo vyřešeno výstavbou 

nových budov a terminálů, kde došlo k funkčnímu propojení se stávající dopravní 

infrastrukturou[8] 

Ke dni 5. května 2011 bylo registrováno v České republice 92 civilních letišť. 

Z nichž je 7 veřejných mezinárodních a 14 neveřejných mezinárodních letišť 47 heliportů.  
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Obrázek č. 5 Mezinárodní letiště v ČR [9] 

2.7 Schengenská smlouva 

Přistoupením České republiky do EU byla oblast letecké infrastruktury zásadním 

způsobem dotčena. Podpisem dohody o přistoupení se Česká republika mimo jiné 

zavázala, že zajistí volný pohyb osob uvnitř zemí schengenského prostoru a že bude 

provádět důkladné kontroly osob z třetích zemí do tohoto prostoru vstupujících a všech 

osob z tohoto prostoru vystupujících. Tyto závazky, známé jako schengenské acquis 

(Soubor všech pravidel, která jsou dána Schengenskou smlouvou, Úmluvou k provedení 

Schengenské dohody a dalších navazujícími předpisy, se označuje jako schengenské 

acquis) se skládají ze dvou kategorii a jejich ustanovení musí Česká republika bezezbytku 

naplnit. 

Schengenské acquis první kategorie musela Česká republika splnit ke dni vstupu 

do Evropské unie, tedy k 1. 5. 2005. Při jeho plnění musely být na všech mezinárodních 

letištích mimo jiné vyčleněny pasové filtry pouze pro občany zemí Evropské unie. 

Daleko větší požadavky na letištní infrastrukturu klade schengenské acquis druhé 

kategorie, které musí být splněno ke dni zrušení kontrol na hranicích se státy 
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v schengenském prostoru. Zde již musí dojít k oddělení cestujících do schengenských 

destinací od cestujících do neschengenských destinací. A to jak na příletu, tak i na odletu. 

Z důvodu naplnění tohoto požadavku, a také pro zvýšení kapacity odbavených cestujících, 

se provozovatelé pěti největších letišť v České republice rozhodli k fyzickému oddělení 

těchto cestujících, což je realizováno výstavbou nových letištních terminálů a k  

rekonstrukci terminálů stávajících. Těmito letišti jsou Praha – Ruzyně, Brno – Tuřany, 

Ostrava – Mošnov, Karlovy Vary a Pardubice. Vzhledem k tomu, že financování této 

investiční činnosti je plně v kompetenci provozovatelů letišť (tyto investice nejsou 

zahrnuty ve výdajových kapitolách státního rozpočtu) je i jejich realizace rozdílná.  

Zatím co letiště Praha – Ruzyně, jakožto největší mezinárodní letiště v České 

republice, otevřelo nový terminál již na začátku roku 2006, letiště Brno – Tuřany 

provozuje nový terminál od poloviny září roku 2006. Letiště Ostrava – Mošnov zahájilo 

provoz v březnu 2008. Letiště Karlovy Vary dokončilo rekonstrukci vzletové a přistávací 

dráhy a světelného systému. Zároveň byly provedeny stavební úpravy starého – stávajícího 

terminálu a výstavba nového, který přímo navazuje na stávající, byla dokončena na jaře 

2009. [10] 

Letiště lze rozdělit podle různých kategorii následovně: 

Podle charakteru: 

 veřejné (přijímající v mezích své technické způsobilosti všechna letadla); 

 neveřejné (přijímající na základě předchozí dohody s provozovatelem letiště); 

Podle vybavení, provozních podmínek a základního určení: 

 mezinárodní (určená k uskutečňování letů vnitrostátních i letů přes státní hranice); 

 vnitrostátní (určená k uskutečňování letů, při nichž není překročena státní hranice 

ČR, a hranice schengenského prostoru; 
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Podle okruhu uživatelů a charakteru letišť: 

 civilní (letiště určená pro civilní leteckou dopravu); 

 vojenská (letiště pro potřeby ozbrojených sil ČR nebo jiných oprávněných 

uživatelů pověřených Ministerstvem obrany České republiky); 

 heliporty (plochu určené výhradně pro vrtulníky záchranné, lékařské, hasičské 

atd.); 

Podle významu:  

 letiště celostátního významu (Letiště Praha-Ruzyně);  

 regionální letiště většího významu (Brno, Ostrava, Pardubice a Karlovy Vary);  

 regionální letiště menšího významu, tzv. sportovní a aeroklubová letiště; 

 

Letiště se svoji současnou kapacitou stávají nejužším hrdlem letového provozu ve 

světě. Kapacita letišť není schopna se přizpůsobit poptávce aerolinii a zvyšující se hustotě 

ve vzdušném prostoru. Z tohoto důvodu se na stávajících letištích stavějí nové terminály, 

paralelní dráhy. I přes tyto rozšíření se stále mnoho letů zpožďuje v důsledku vyčerpání 

kapacity letiště. [7] 

Za základní výkonový provozní ukazatelem je považován ukazatel počtu pohybu 

letadel a ukazatel počtu odbavených cestujících. 
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Graf 1 - Srovnání cestujících odbavených na veřejných mezinárodních letištích v ČR  
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Graf 2 - Srovnání pohybů letadel na veřejných mezinárodních letištích v ČR  
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3 Legislativa týkající se letišť 

3.1 Letiště v ČR 

V České republice je problematika letišť upravena základním legislativním 

rámcem, který tvoří následující národní zákony, úmluvy a předpisy: 

 Zákon č. 49//1997 Sb. O civilním letectví, ve znění pozdějších změn a doplňků; 

 Vyhláška č. 108/1997 Sb. Ve znění pozdějšího předpisu; 

 Předpis L – 14 Letiště. [16] 

3.2  Zákon 49/1997 Sb., o civilním letectví  

Předmět úpravy  

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství v návaznosti na 

přímo použitelné předpisy Evropských společenství a 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 využívání vzdušného prostoru;  

f) podmínky poskytování leteckých služeb;  

g) podmínky provozování leteckých činností;  

h) rozsah a podmínky ochrany letectví; 

i) podmínky užívání sportovního létajícího zařízení;  

j) rozsah a podmínky výkonu státní správy; 
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Zákon se vztahuje na vojenské letectví ve věcech leteckého personálu, vojenských 

letišť, letecké stavby, užívání vzdušného prostoru, poskytování leteckých služeb a 

provozování leteckých činností.  

Zřízení Úřadu pro civilní letectví  

Je zřizován správní úřad pro civilní letectví se sídlem v Praze pro výkon státní 

správy ve věcech civilního letectví, který je podřízen Ministerstvu dopravy. Správní úřad 

spolupracuje s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví. Tato spolupráce funguje na 

základě přímo použitelného předpisu Evropské společnosti a její rozsah a podmínky jsou 

upraveny smlouvou uzavřenou mezi Úřadem a Agenturou.  

Úřad plní úkoly vnitrostátního dozorového orgánu podle přímo použitelného 

předpisu Evropských společenství.  

Správní úřad dohlíží na plnění povinností:  

a) provozovatele letiště a leteckého dopravce týkajících se dodržování práv osob se 

zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace podle 

přímo použitelného předpisu Evropských společenství;  

b) leteckého dopravce týkajících se informování cestujících v letecké dopravě podle 

přímo použitelného předpisu Evropských společenství.  

Týkají-li se povinnosti stanovené v písm. a) a b) provozovatele cestovní kanceláře 

nebo provozovatele cestovní agentury, dohlíží na jejich plnění obecní živnostenský úřad.  

Evidence letišť  

Úřad vede evidenci letišť, zapíše letiště do evidence do tří dnů po právní moci 

rozhodnutí, kterým byl stanoven druh letiště.  

Do evidence se zapisují tyto údaje o letišti:  

a) označení letiště;  

b) provozovatel letiště a jeho odpovědný zástupce, byl-li ustanoven;  

c) druh letiště;  
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d) letištní pozemky;  

e) údaj o tom, zda k letištním pozemkům bylo zřízeno věcné břemeno;  

f) datum zápisu a výmazu letiště z evidence letišť.  

V případě zániku úřad vymaže letiště z evidence. 

Provozování letiště  

Provozováním letiště se rozumí činnosti, kterými se zajišťuje:  

a) možnost 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 služba na letišti;  

e) ochrana před protiprávními činy ohrožujícími bezpečnost civilního letectví;  

f) údržba a rozvoj letiště, podle podmínek stanovených pro provozování letiště.  

Letecká stavba  

Leteckou stavbou chápeme:  

a) dráhu ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na její stavebně technické 

provedení;  

b) plochy a dráhy určené k pohybům a stáním letadel souvisejícím s jejich vzlety a 

přistáváním bez zřetele na jejich stavebně technické provedení;  

c) stavba sloužící k zajištění leteckého provozu.  

Stavby sloužící k zajištění letového provozu mimo prostor letiště jsou stavby pro 

radiolokační, radionavigační, telekomunikační a radiokomunikační služby, leteckou 

meteorologickou a leteckou informační službu, pro službu pátrání a záchrany a denní, 

světelná a rádiová návěstidla.  
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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.  

Provozní omezení ke snížení hluku na letišti  

Provozním omezením ke snížení hluku na letišti se rozumí opatření směřující k 

omezení přístupu podzvukových proudových letadel se vzletovou hmotností 34 tun a vyšší 
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nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující více než 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 

snížení hluku na letišti zajišťujícím v předcházejícím kalendářním roce více než 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 každé 2 

kalendářní roky provozovatel letiště a zašle ji Ministerstvu dopravy do 30. června roku 

následujícího po skončení druhého kalendářního roku, jehož se zpráva o hlukové situaci na 

letišti týká. [17] 

Provozovatele letiště 

Může být jakákoliv právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým 

bytem v ČR. Letiště je možné provozovat pouze na základě: 

- rozhodnutí o povolení provozovat letiště (§ 27 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů), 

- rozhodnutím o stanovení druhu letiště (§ 25 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů),  

- platným osvědčením způsobilosti letiště – pouze letiště veřejné mezinárodní (§ 34a 

zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které vydává Úřad pro civilní 

letectví. [18] 
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3.3 Vyhláška č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějšího předpisu 

Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o 

civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., 

vyhlášky č. 244/2003 Sb., vyhlášky č. 359/2006 Sb., vyhlášky č. 410/2006 Sb., a vyhlášky 

č. 64/2010 Sb., je účinná od 10. 3. 2010 (vyhlášena v částce č. 23/2010 Sbírky zákonů).  

Prováděcí vyhláška č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje 

provozní podmínky pro provozování letiště, dále pak Mezinárodní organizace pro civilní 

letectví ICAO v Příloze č. 14 – Letiště (Annex 14 – Aerodromes) uvádí další standardy a 

doporučené postupy, které je zapotřebí pro zajištění bezpečnosti na letišti dodržovat. [20] 

V oblasti civilního letectví z hlediska dodržování zákona č. 49/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a recepce mezinárodních norem do právního řádu České republiky. 

Zajišťuje metodické řízení a komplexní výkon správní kontroly nad implementací 

leteckých předpisů v oblasti vlastního provozu letiště, letištní infrastruktury a leteckých 

pozemních zařízení. Zpracovává návrhy prognóz a koncepcí rozvoje letištní infrastruktury 

ČR a zajišťuje jejich projednávání s příslušnými orgány ČR, včetně přípravy realizace 

výstavby nové paralelní vzletové a přistávací dráhy na letišti Praha-Ruzyně. 

Účastní se na zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zajišťuje stabilizaci malých letišť ve smyslu zákona 

č. 219/2000 Sb., o nakládání s majetkem státu. Spolupracuje při přípravě mezinárodních 

letišť na vstup do Schengenského prostoru. [19] 

Při vstupu do Evropské unie byla Česká republika povinna zavést schengenské 

standardy na všech mezinárodních letištích. Standardy se projevily zvýšenými nároky na 

provozní a bezpečnostní zařízení těchto letišť. 

Relevantní schengenské acquis tvoří následující předpisy: 

  Schengenská dohoda ze dne 14. června 1985;  

  Prováděcí úmluva ze dne 19. června 1990 k Schengenské dohodě ze dne 14. 

června 1985 o postupném rušení kontrol na společných hranicích, uzavřené mezi 



Jana Kučerová: Hodnocení vlivu letišť 

 

2012  21 

 

vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a 

Francouzské republiky (čl. 2, 3, 4, 5, 6, 7);  

 Společný manuál (vydaný 24. července 2002 pod číslem 10804/02), zejména část 

II. odd. 3.3 nazvaná Kontroly v mezinárodní civilní dopravě. 

 

Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně 

některých zákonů upravuje tuto problematiku. Vybrané pasáže zákona 216/2002 Sb., 

budou zahrnuty do novelizace zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a 

doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně 

některých zákonů mimo jiné uvádí že: "Vnitřními hranicemi jsou hranice České republiky 

se státem, pro který jsou závazná ustanovení schengenské dohody, (dále jen "smluvní 

stát"). Vnitřními hranicemi se rozumí také mezinárodní letiště na území České republiky 

určené výhradně pro lety mezi smluvními státy." 

"Vnějšími hranicemi jsou hranice České republiky s jiným než smluvním státem." 

"Vnějšími hranicemi se rozumí také mezinárodní letiště na území České republiky určené 

pro lety, jejichž místo odletu, mezipřistání nebo příletu není na území smluvního 

státu".[21] 
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3.4 Zákon 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

Předmět úpravy 

Zákon v souladu s právem Evropských společenství upravuje posuzování vlivů na 

životní 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 životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry 

a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. 

Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný 

podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů. 

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, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být 

závažně ovlivněno provedením záměru nebo koncepce; 

d) dotčeným územním samosprávným celkem územní samosprávný celek, jehož 

správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území; 

e) dotčeným správním úřadem správní úřad, který hájí zájmy chráněné zvláštními 

právními předpisy a jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území a 

Česká inspekce životního prostředí; 

f) příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí (§ 21) nebo orgán kraje 

v přenesené působnosti, v jehož územně správním obvodu je navržen záměr nebo 

pro jehož územně správní obvod je zpracovávána koncepce (§ 22). [22] 
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Předmět posouzení 

Předmětem posuzování podle tohoto zákona je posouzení vlivů na veřejné zdraví 

a vlivů na životní prostředí, zahrnující vlivy na faunu a flóru, 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.  

Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí  

Posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných 

přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na životní prostředí.  

Při posuzování vlivů záměru se vychází ze stavu životního 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 životní 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 běžné provozování i možnost havárie.  

Posuzování záměru zahrnuje i návrh opatření k předcházení nepříznivým vlivům 

na životní prostředí provedením záměru, k vyloučení, snížení, zmírnění nebo minimalizaci 

těchto vlivů, popřípadě ke zvýšení příznivých vlivů na životní prostředí provedením 

záměru, a to včetně vyhodnocení předpokládaných účinků navrhovaných opatření.  

 

V zákoně jsou uvedeny dvě kategorie.  

KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení) – zahrnuje:  

Letiště se vzletovou a přistávací dráhou v délce 2 100 m a více  

KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – zahrnují:  

Letiště se vzletovou a přistávací dráhou do 2 100 m.  
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Fáze posuzování vlivů  

 Oznámení;  

 Zjišťovací řízení;  

 Dokumentace;  

 Posudek;  

 Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. [22]  

Zásady pro zjišťovací řízení  

Při zjišťovacím řízení příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací 

zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. 

Používá 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 životní prostředí. [22] 
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4 Vliv Ruzyňského letiště v Praze na životní prostředí 

4.1 Základní údaje o letišti 

Provozovatelem mezinárodního Letiště Praha-Ruzyně je společnost Letiště Praha, 

a. s. (LP), jejímž akcionářem je Český Aeroholding, a.s.,LP vznikla dne 1. prosince 2008 

zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

14003. 

 

Provozovatel letiště Majitel letiště 

Letiště Praha, a. s. Český Aeroholding a. s. 

Letiště Praha - Ruzyně, K letišti 1040/10 

160 08 Praha 6 160 08 Praha 6  

[23] 

 

Obrázek č. 6 Letiště Praha-Ruzyně [24] 
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4.2 Historie 

Výstavba letiště byla zahájena v letech 1933–1937 na pláni zvané Dlouhá míle. 

Slavnostní uvedení do provozu bylo zahájeno 5. 4. 1937. Vývoj letiště a jeho dráhového 

systému poukazoval na celkový vývoj letecké dopravy na území bývalého Československa 

a i celé Evropy. Na letiště se přesunuly všechny civilní lety. Výrazný rozvoj techniky a 

letecké dopravy si vynutil okamžité rozšíření letiště z původních 80 ha na čtyřnásobek. Už 

koncem roku 1937 byla zahájena výstavba první zpevněné vzletové a přistávací dráhy a 

v roce 1945 byly všechny čtyři dráhy zpevněné a to v takovýchto délkách: 

 

 RWY 04/22 → 1800m; 

 RWY 13/31 → 1020m; 

 RWY 08/26 → 1320m; 

 RWY 17/35 →  950m. [25] 

 

V letech 1960 – 1968 bylo letiště rozšířeno o oblast nazývanou Nové letiště. 

V polovině 60. let došlo k prudkému rozvoji letectví, proto již v 50 letech vznikl projekt na 

rozšíření dráhového systému výstavbou dráhy RWY 07/25, která byla později přečíslena 

na RWY 06/24. Nová runway měla délku 3115 m a stala se hlavní dráhou. Letiště 

z důvodu výstavby nové runwaye bylo rozšířeno o dalších 800 ha. V 90. letech nastalo 

největší období rozvoje v celé historii letiště, a protože jeho kapacita již nevyhovuje, je 

donuceno přejít do kategorie plně koordinovaného letiště. To znamená, že jeho prostory 

nejsou dopravcům volně k dispozici. Za celých 75 let fungování Pražského letiště bylo 

odbaveno okolo 201 milionů cestujících a více než 4 miliony civilních letů. [26] 

4.3 Současnost  

Letiště můžeme najít 17 kilometrů severozápadně od centra Prahy. Je vybaveno 

nejmodernějšími technologiemi a tvoří jej tři terminály. Terminál 1, který je určen pro lety 

mimo schengenský prostor. Terminál 2 sloužící pro cestování do schengenského prostoru. 

Terminál 3, který najdeme v jižním areálu je využíván pro odbavení menších privátních 
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letadel. Dráhový systém se skládá ze dvou drah – hlavní RWY 06/24 a vedlejší RWY 

13/31. V současné době dráhový systém umožňuje 46 pohybů (vzletů a přistání) během 

jedné hodiny.  

V severní části areálu se nachází odbavovací plocha, která zahrnuje 60 

odbavovacích stání, zatím co v jižní části areálu, která je určena pro menší privátní letadla 

je 23 odbavovacích a 38 odstavných stání. Na letišti se nacházejí dva cargo terminály.  

Centrální letištní databáze patří mezi nejvýznamnější ICT systémy, poskytuje data 

nejen pro Letiště Praha, ale pro Řízení letového provozu, obchodní partnery a jednotlivé 

aerolinky. Mezi další důležité ICT systémy patří systém pro navádění letadel při parkování, 

systém řízení automatické třídírny zavazadel nebo systém dynamického plánování a 

přidělování zdrojů letiště. Letiště Praha, a. s. je provozovatelem nejvýznamnějšího letiště v 

České republice a druhého největšího ve střední a východní Evropě. V čele Letiště Praha, 

a. s., stojí tříčlenné představenstvo a tříčlenná dozorčí rada kontroluje činnost společnosti. 

[28] 

Letiště Praha-Ruzyně, si 5. dubna 2012 připomenulo 75 výročí od prvního 

realizovaného letu. Letiště odbaví ročně necelých 12 milionů cestujících. V roce 2011 byl 

Pražský vzdušný přístav spojen s pravidelnou linkou se 133 destinacemi v 52 zemích 

prostřednictvím 53 aerolinek. Od roku 2011 je Letiště Praha, a. s., součástí Českého 

Aeroholdingu, a. s. 

Významnou události pro pražské letiště bylo také ocenění, které získalo v roce 

2011 jako jediné na světě. Jedná se o prestižní cenu Eagle Award od asociace leteckých 

dopravců IATA především za jeho výrazný rozvoj, spokojenost zákazníků s jeho službami, 

transparentní a rovnocenný přístup vůči všem leteckým dopravcům a jeho pobídkovou 

politiku. Dne 21. března 2012 vláda odsouhlasila přejmenování Ruzyňského letiště na 

Letiště Václava Havla Praha, k oficiálnímu přejmenování by mělo dojít 5. října 2012. [29] 

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).  
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Výměry letiště  

 Celková plocha letiště: 9 200 000 m2;  

 Plocha pohybových ploch a komunikací: 1 405 869 m2 ; 

 Obvod plochy letiště (délka oplocení): 25 km. [27]  

4.3.1 Paralelní dráha 

Praha-Ruzyně odbavuje cca 93% všech cestujících v ČR a proto pro zajištění 

dalšího rozvoje letecké dopravy je zapotřebí zvýšit dráhovou kapacitu letiště. Navzdory 

rychlému růstu objemu cestujících se dráhový systém od 60. let téměř nezměnil. Nynější 

dráhový systém v období provozních špiček již nepostačuje a bez dalšího rozšíření bude 

hlavní překážkou očekávanému růstu civilní letecké dopravy. Plány pro postavení paralelní 

dráhy nejsou žádnou novinkou již při stavbě současné hlavní dráhy 06/24 v 60. letech se 

počítalo s tím, že v případě potřeby bude dráhový systém paralelní dráhou doplněn. 

Samotné zpracování dráhy do územního plánovacího dokumentu proběhlo počátkem 70. 

let (viz příloha č. 1). 

Paralelní dráha: 

 výrazným způsobem navýší kapacitu dráhového systému; 

 umožní i nadále uspokojovat poptávku cestujících po letecké dopravě; 

 usnadní rozvoj cestovního ruchu v České republice a tím zvýší poptávku v terciární 

sféře – ubytování, stravování, maloobchod, kultura atd.; 

 zvýší bezpečnost provozu letadel – na jedné dráze budou letadla přistávat a z druhé 

startovat; 

 její vybudování a následné zprovoznění přispěje do roku 2020 k vytvoření 17 tisíc 

nových pracovních míst, zejména v Praze a Středočeském kraji; 

 utlumí provoz na vedlejší dráze, jejíž využívání zatěžuje hlukem na 200 000 

obyvatel Prahy a okolí; 

 umožní efektivnější a k životnímu prostředí šetrnější provoz na dvou souběžných 

drahách; 
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 výrazně navýší HDP České republiky a významnou částkou přispěje do veřejných 

rozpočtů. [28] 

Technické parametry dráhy 

 Stavební délka dráhy: 3 550m; 

 Stavební šířka dráhy:  45 m s největší únosností;  

60 m základní; 

75 m včetně postraních pásů; 

 Pás dráhy: délka 3 670 m; 

      šířka 300 m;  

 Celková plocha potřebná pro realizaci stavby: 2 761 599 m
2
. 

 

Provozní status 

 RWY 06R přístrojová dráha pro přesné přiblížení III. Kategorie; 

 RWY 24L přístrojová dráha pro přesné přiblížení III. Kategorie. 

Vozovka 

V místech extrémního zatížení bude tuhá s cementobetonovým povrchem. V 

ostatních místech bude použit živičný povrch. Ochranná vrstva bude tvořena štěrkopískem, 

podkladní vrstvy štěrkodrtí a cementovou stabilizací, kryt bude cementobetonový nebo 

asfaltobetonový. Celková tloušťka konstrukce bude přibližně jeden metr. 

Umístění 

Paralelní dráha by měla nahradit stávající dráhu 04/22, která je delší dobu mimo 

provoz a používá se pouze k parkování letadel. Dráha bude rovnoběžná se stávající hlavní 

dráhou RWY 06/24 ve vzdálenosti 1525 m, pro zajištění nezávislého provozu na obou 

drahách. Provoz na vedlejší dráze 13/31 se omezí pouze v případě údržby nebo mimořádné 

události.  
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Technické vybavení 

Pro novou dráhu je navrženo radionavigační vybavení tak, aby umožňovalo 

přiblížení a přistání letadel v obou směrech dráhy i za nepříznivých meteorologických 

podmínek, při nulové viditelnosti bez manuálních zásahů posádky. Dráha je navíc 

navržena tak, aby vyhovovala i letadlům Airbus A380. [30] 

Výhody paralelní dráhy 

Hlavním přínosem paralelní dráhy je umožnit další rozvoj civilní letecké dopravy 

u nás, alespoň na úroveň obvyklou v obdobných rozvinutých státech Evropy jako je 

Rakousko, Belgie, Dánsko, Norsko nebo Finsko. Významným rozhodujícím faktorem pro 

zahraniční investory je snadná dostupnost a blízkost letiště, zejména v odvětvích s nejvyšší 

přidanou hodnotou a nadprůměrnou úrovní příjmů. Význam letecké přepravy vzrůstá i v 

oblasti přepravy zboží, především zboží o nízké hmotnosti a vysoké hodnotě. 

V současnosti je dráhový systém v období provozních špiček využíván na 

maximum. Letadla pak musí často vyčkávat na uvolnění přistávací dráhy, což zatěžuje 

životní prostředí. Výstavbou paralelní dráhy bude nový systém kapacitně rozšířen a měl by 

plně postačovat rostoucí poptávce. Letiště mají také nezanedbatelný přínos pro cestovní 

ruch. V cestovním ruchu je letiště generátorem poptávky.  

Podle ekonomických analytiků do roku 2020 přispěje projekt dráhy k vytvoření 

téměř 17 000 pracovních míst a poklesu nezaměstnanosti o 0,3 procentního bodu. Podle 

odhadů by pak v roce 2020 veřejné rozpočty ušetřili téměř dvě miliardy korun na výplatě 

dávek v nezaměstnanosti. V letech 2012-2020 paralelní dráha navýší HDP České republiky 

o více než 126 miliard korun. Dalšími přínosy jsou např. rozvoj turistického ruchu v ČR, 

zvýšení bezpečnosti provozu na letišti a hlavně možnost uspokojení rostoucí poptávky po 

letecké dopravě. 

Snížení hlukové zátěže 

Podle odborné studie by se zprovoznění paralelní dráhy RWY 06R/24L mělo 

výraznou měrou projevit na zkvalitnění života velké části obyvatel Prahy a okolí. 

Výstavbou dráhy a utlumením provozu na vedlejší RWY 13/31 by mělo dojít k ulehčení 
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života více než 200 000 obyvatel městských částí ležících pod vzdušným koridorem této 

dráhy.  

Zejména pro obyvatele Horoměřic a městských částí Prahy 5, Prahy 17 a 

podstatné části Prahy 6 (Bílé Hory, Ruzyně, Dědiny) by se měla především snížit hluková 

zátěž. Díky utlumenému provozu na vedlejší dráze RWY 13/31 dojde ke zklidnění také 

nad částmi Kladna a řadou přilehlých obcí, jako jsou Buštěhrad, Lidice či Hřebeč.  

Pouhým útlumem na dráze RWY 13/31 nedojde ke snížení hlukové zátěže. 

Významný protihlukový dopad bude mít i změna organizace provozu. Ze stávající dráhy 

budou letadla standardně startovat, zatímco nová dráha bude používána pro přistávání. 

Toto rozdělení umožní lepší organizaci provozu a přesnější dodržování hlukově 

optimálních tratí.  

Nejzávažnějším problémem dnešního stavu spočívá v intenzitě provozu na jedné 

hlavní dráze. [30] 

Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 26. října 2011 souhlasné stanovisko k 

vybudování paralelní dráhy na ruzyňském letišti, a to z hlediska vlivu stavby na životní 

prostředí. Stanovisko EIA však přidává 71 podmínek k budoucí výstavbě a provozu, kde 

k hlavním podmínkám patří uzavření celého letiště v nočních hodinách. [31] 

„V noční době od 24:00 do 05:29 bude úplně zastaven letecký provoz; poslední 

koordinace bude na 23:30; doba mezi 23:30 až 23:59 bude vyhrazena pouze pro zpožděné 

přílety nebo odlety (pro celé letiště Praha – Ruzyně po uvedení záměru do provozu)“. [30] 

Tímto splní jeden z požadavků okolních stěžovatelům, ale z provozního hlediska nedojde 

k výraznému omezení. Podle odhadů se nařízení dotkne asi 40 pohybů letadel, které budou 

s ohledem na něj přeplánovány. Pro správní úřad je stanovisko EIA nutným podkladem pro 

vydání povolení k realizaci stavby. Kromě vydání vlastního stanoviska se ministerstvo 

muselo též vypořádat s více než 3 600 připomínkami a podněty z řad stěžovatelů a jiných 

dotčených subjektů. [31] 
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4.3.2 Ocenění a certifikace 

Pražské letiště se může pyšnit dosažením prvenství v nejvýznamnější renomované 

celosvětové anketě cestujících zvané World Airport Awards v letech 2005,2006,2008 a 

2009 v kategorii Nejlepší letiště východní Evropy. 

Přehled nejvýznamnějších ocenění a certifikací: 

 2002 Certifikát ISO 14001 (systém environmentálního managementu; 

 2003 - Certifikát ISO 14001 (systém environmenální politiky); 

 2004 - Zaměstnavatel roku pražského regionu; 

 2005 - 1. místo v mezinárodní soutěži World Airport Awards v sekci „Nejlepší 

letiště východní Evropy“; 

 2006 - umístění v TOP 10 soutěže Českých 100 nejlepších; 

 2006 - certifikát provozní bezpečnosti dle standardů Mezinárodní organizace pro 

civilní letectví ICAO; 

 2006 - 1. místo v mezinárodní soutěži World Airport Awards v sekci „Nejlepší 

letiště východní Evropy“; 

 2006 - Terminál 2 - dopravní stavba roku; 

 2008 - 1. místo v mezinárodní soutěži World Airport Awards v sekci „Nejlepší 

letiště východní Evropy“;  

 2009 1. místo v mezinárodní soutěži World Airport Awards v sekci „Nejlepší 

letiště východní Evropy“;  

 2010 Díky své politice aktivního přístupu k řešení dopadů letecké dopravy na 

životní prostředí bylo přijato do programu Airport Carbon Accreditation (evropská 

iniciativa směřující k postupnému snižování emisí CO2); 

 2011 získalo pražské letiště jako jediné na světě prestižní cenu Eagle Award od 

asociace leteckých dopravců IATA ocenění. [28] 
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4.3.3 Vztah letiště k životnímu prostředí 

Společnost Letiště Praha a. s. je od roku 2002 držitelem osvědčení dle technické 

normy ČSN ISO 14 001:2005 Systémy environmentálního managementu. Důležité je 

v tomto systému stanovení závazků společnosti v oblasti ochrany životního prostředí, v 

němž je vymezen rozsah a strategické cíle společnosti v ochraně životního prostředí, tzv. 

Environmentální politika (viz příloha č. 2). Dle stanovených pravidel v normě je systém 

každé tři roky důkladně prověřován certifikačním orgánem a každoročně probíhá dozorový 

audit [32]. Letiště Praha svou podnikatelskou činnost vykonává s ohledem na životní 

prostředí a okolí.  

Letiště Praha si je vědomo své společenské odpovědnosti vyplývající z vlivu jeho 

činnosti na životní prostředí a na život obyvatel v okolí letiště, proto buduje dobré vztahy 

se svými sousedy. Již od loňského roku se zřizují protihluková opatření, mimo jiné v 

podobě investic do výměny oken v dotčených lokalitách. LP vnímá ochranu životního 

prostředí jako nedílnou součást svého úspěšného působení. Snaží se soustředit se na 

všechny jeho složky. 

Největší důraz je kladen na zmírnění následků hluku z leteckého provozu. 

Společnost realizuje protihluková opatření na území vyhlášeného hlukového pásma a v 

dotčených obcích a městských částech hl. města Praha. Kontroluje provozní postupy k 

omezení hluku letadel pomocí jednoho z nejmodernějších systémů monitoringu hluku z 

leteckého provozu a letových tratí. Dále se provozovatel snaží regulovat noční provoz 

vhodným nastavením hlukových poplatků, čímž dopravce motivuje k využívání 

nejmodernějších a tedy nejtišších letadel. Komunikací se zástupci místních samospráv se 

snaží, dosáhnou zlepšení, zkvalitňování podmínek života v okolí letiště např. formou 

finančních příspěvků na projekty v oblasti zlepšování životního prostředí či rozvoje 

občanské společnosti. 

Ruzyňské letiště se snaží udržovat nekonfliktní prostředí a dobré vztahy s 

okolními komunitami a obcemi. Základním předpokladem úspěchu je včasná a pravdivá 

informovanost veřejnosti o všech změnách na letišti, zejména těch, které ovlivňují životní 

prostředí. 
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Z těchto důvodu přistoupilo letiště, k zavedení moderních nástrojů řízení ochrany 

životního prostředí, které jsou dobrovolné a nad rámec povinných legislativních 

požadavků. Mezi tyto způsoby řízení patří certifikovaný systém řízení ochrany životního 

prostředí podle požadavků mezinárodní normy ČSN EN ISO 14 001:2005. [28] 

Letiště Praha a. s., následuje i další světové trendy a zapojuje se do mezinárodních 

aktivit, např. do projektu s cílem omezit emise produkované vlastními zdroji zavedení 

programu Airport Carbon Accreditation (ACA). 

ACA je reakcí leteckého průmyslu na klimatické změny, jejím cílem je redukovat  

vlastní produkci skleníkových plynů, které vznikají především ze spotřeby energie a paliv, 

z provozu letištních obslužných vozidel, z pojíždění letadel, z vytápění a chlazení budov a 

z dopravy směrem na a z letiště. Pražské letiště, bylo díky své politice aktivního přístupu k 

řešení problematiky znečišťování ovzduší přijato do programu ACA v listopadu 2010. [28] 

4.3.4 Poloha letiště 

Letiště Ruzyně se nachází na severozápadním okraji Prahy na tzv. Ruzyňské pláni 

v nadmořské výšce 380 m, vzdálené pouhých 12 km od středu hlavního města.  

 

Obrázek č. 7 Poloha LP [34] 
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4.3.5 Letecký provoz 

Pohyb letadel na Pražském letišti zaznamenal v roce 2010 pokles o 4,7% oproti 

roku 2009, což ovlivnilo i přepravu cestujících. V roce 2010 přepravilo letiště o 0,74% 

méně cestujících než v roce 2009. K poklesu došlo z důvodů přerušení leteckého provozu 

v dubnu 2010 v důsledku erupce islandské sopky a v závěru roku pro sněhové kalamity na 

řadě letišť. K poklesu také přispěla redukce málo rentabilních Českých aerolinií. Roku 

2011 stoupl počet přepravených cestujících o 2% oproti roku 2010. Díky 

restrukturalizačním procesům a zároveň mírnému poklesu i zájmu o charterovou dopravu 

pohyb letadel v roce 2011 poklesl o 3,4% oproti roku 2011. [28] 

Tabulka č. 1 Meziroční srovnání na LP 

Rok 2009 2010 2011 

Pohyb letadel 163 816 156 052 151 028 

Počet odbavených cestujících 11 643 11 556 858 11 788 629 

[13] 

Graf č. 4 Vývoj počtu pohybu letadel 2001 - 2011 
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Graf č. 5 Vývoj počtu odbavených cestujících 2001 - 2011 
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[13] 

4.3.6 Hluk 

Dopad hluku v okolí letišť naše legislativa odděluje: 

 Hluk z leteckého provozu – odlety (vzlety), přílety (přistání) a veškeré hlukové 

události s nimi související, např. nezbytné motorové běhy před vzletem a po 

dojezdu, a ne příliš významné pojíždění letadel ke vzletu a po přistání.  

 Hluk ze stacionárních zdrojů – zde patří kontrolní motorové zkoušky letadel po 

nahlášení závady (nejvýznamnější příčina), testování leteckých motorů po opravě 

nebo údržbě, a ne významné pohyby mobilních letištních prostředků; 

nejvýznamnějším případem jsou motorové zkoušky letadel. [36] 

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 
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Hygienický limit pro hluk ze 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“ [35] 

LP usiluje o minimalizaci hlukové zátěže civilní letecké dopravy na své okolí 

realizací řady opatření a to provozní, ekonomické a technické. 

Provozní opatření 

 zákaz vzletů a přistání letadel bez odpovídající hlukové certifikace; 

 omezení nočního provozu; 

 preference dráhového systému; 

 pravidla pro přílety a odlety; 

 pravidla pro motorové zkoušky; 

 pravidla pro použití reverzního tahu motorů, 

 omezení použití záložního zdroje energie. 

S vývojem leteckého provozu se vyvíjí i tyto opatření a zároveň respektují 

společenské a legislativní požadavky. [33] 

Ekonomická opatření 

Nastavení hlukových poplatků v přímé závislosti na hlučnosti letadel 

Ekonomické opatření motivuje letecké dopravce k nasazování nejmodernějších a 

nejtišších letadel. Výše hlukového poplatku pro letadla s MTOW vyšší než 9 tun je 

stanovena podle toho, do které hlukové kategorie letiště je zařazeno. Hlukové kategorie 

byly vytvořeny v souladu s mezinárodním předpisem ICAO, ANNEX 16/I. Výnosy z 

hlukových poplatků jsou použity od roku 1998 k financování protihlukových opatření v 

ochranném hlukovém pásmu letiště, k pokrytí nákladů na monitorování hluku z leteckého 

provozu a dalším aktivitám souvisejících s řešením hlukové problematiky. 
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Tabulka č. 2 Přehled hlukových kategorií 

Hlukové kategorie Kč za každou započatou tunu MTOW 

Kategorie 5 
114,00 

Kategorie 4 
57,00 

Kategorie 3 
28,50 

Kategorie 2 
11,50 

Kategorie 1 
5,50 

[33] 

5 hluková kategorie byla zavedena v listopadu 2006 v rámci nové metodiky 

zařazování letadel do hlukových kategorií 

Tabulka č. 3 Přistání letadel podle jednotlivých hlukových kategorií v %  (1. kategorie - nejméně hlučná; 5. 

kategorie - nejvíce hlučná letadla) 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Hluková kategorie 
Pohyb letedel Pohyb letadel Pohyb letadel Pohyb letadel 

Kategorie 5 
4,95 0,94 0,71 0,19 

Kategorie 4 
2,03 1,28 0,85 0,07 

Kategorie 3 
5,09 3,16 2,71 2,58 

Kategorie 2 
24,68 21,60 22,5 23,87 

Kategorie 1 
63,25 73,03 73,67 73,29 

[33] 

4.3.7 Technická opatření 

Vyhlášení ochranného hlukového pásma (OHP) letiště Praha/Ruzyně 

V okolí letiště Praha/Ruzyně je vyhlášeno ochranné hlukové pásmo (OHP) 

Ochranné hlukové pásmo je ve vztahu k platné legislativě vyhovující. Důležitou 
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podmínkou je, že za hranicí pásma nesmí být překročen hlukový limit z leteckého provozu 

pro denní dobu 60dB a noční dobu 50dB. Hlukový limit je vztažen k charakteristickému 

letovému dni - viz monitoring hluku. Na území ochranného hlukového pásma realizuje 

letiště rozsáhlý program protihlukových opatření. 

 

 

Obrázek č.8 Ochranné hlukové pásmo +stacionární měřící stanice [33] 

Stacionární měřící stanice 

Můžeme nalézt: Jeneč, Červený Újezd, Unhošť, Pavlov, Hostivice, Dobrovíz, 

Kněževes, Horoměřice - střed obce, Přední Kopanina, Horoměřice - JV okraj, Řepy, Bílá 

Hora a Suchdol. 

Program protihlukových opatření 

Funguje již od roku 1998, kdy jsou prováděny  kompletní výměny oken a 

balkónových dveří za protihluková s předepsanou vzduchovou neprůzvučností. Patřím sem 

chráněné místnosti bytových a rodinných  domů, o stavby školní a předškolní výchovy, 

stavby pro zdravotnické a sociální účely a funkčně obdobné stavby v obcích a městských 

částech, zahrnutých do ochranného hlukového pásma letiště. 
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Monitorování leteckého hluku a letových tratí 

Od 1. 1. 2008 vede akreditovaná zkušební laboratoř MaREXCOM systém 

monitorování hluku z leteckého provozu a letových tratí ANOMS 8. MaREXCOM je 

partner australské společnosti Lochard, která má s monitorovacími systémy zkušenosti na 

více než 130 světových letištích. Letiště má přístup do systému pouze uživatelský. 

Monitorování leteckého hluku a letových tratí je v současné době pro Letiště 

Praha, a. s., nezbytným nástrojem k řešení hlukové problematiky. 

Monitorovací systém zahrnuje: 

 13 stacionárních měřících stanic včetně 13 meteorologických stanic EMU; 

 2 mobilní měřící stanice; 

 pracovní terminály operátora  Letiště Praha, a. s;  

 operační střediska společností MaREXCOM a Lochard;  

 hardware a software pro přenos a zpracování dat. [33] 

 

Tento systém neustále monitoruje původní meteorologické podmínky a hladinu 

akustického tlaku. Naměřené údaje pak přenese na server, kde dochází k jejich uložení a 

korelaci hlukových událostí s jednotlivými lety.  

4.3.8 Ochrana vod 

Letiště dlouhodobě usiluje o to, aby svým provozem nepoškozoval povrchové a 

podzemní vody. Věnuje zvýšenou pozornost systémům skladování leteckého paliva a 

chemických látek, nakládání se závadnými látkami, předčištění, čištění odpadních vod a 

ochraně vodních toků při přívalových deštích. S ochranou vod je úzce spojeno chemické 

ošetřování pohybových ploch a odmrazování letadel. 

Dodávku pitné vody zajišťuje společnost Letiště Praha, a. s., pro letiště 

Praha/Ruzyně, odváděním splaškových, průmyslových a srážkových vod oddělenou 

kanalizací do čistíren odpadních vod umístěných v severním a jižním areálu letiště a 

následně do recipientů Kopaninského a Únětického potoka. 
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Podzemní vody 

Všechny činnosti letiště směřují k maximálnímu snížení nebezpečí úniku 

znečišťujících látek, převážně látek ropných do půdy a následně do podzemních vod. 

Pro pravidelné sledování kvality podzemních vod v areálu je v provozu přibližně 

50 hydrogeologických vrtů. Tyto vrty vznikly v 60. a 70. letech minulého století, jako 

součást hydrogeologických průzkumných pracích. Převážná část vrtů je zařazena do 

systému monitoringu kvality podzemních vod. [37] 

Povrchové vody 

Hlavní složkou ochrany povrchových vod jsou kapacitně dostačující a funkční 

čistírny odpadních splaškových vod a kontaminovaných srážkových vod (ČKV+ČOV). 

V provozu jsou 2 čističky v areálu Sever a areálu Jih. Areál letiště je dále odvodněn do 

velmi málo vodných toků Kopaninského a Únětického potoka. Z tohoto důvodu jsou na 

kvalitu vypouštěných vod kladeny vysoké nároky. 

Při výstavbě letiště byly i vybudovány poldry – což jsou suché retenční nádrže k 

zachycení přívalových srážek, snížení kulminačních průtoků a ochraně obcí dále na tocích 

před negativními účinky velkých průtoků. Kopaninský poldr o kapacitě 68 250 m3 slouží 

pro areál Jih a Tuchoměřický poldr o kapacitě cca 50 000 m3 pro areál Sever.  

K projednávaným problémům patří velikost retenčních nádrží a ovlivňování toků 

Kopaninského a Únětického. Právě kvůli tomuto problému byla v roce 2002 zpracována 

Studie odtokových poměrů v lokalitě letiště Ruzyně, která měla hydrotechnicky posoudit 

celý areál letiště v souladu s metodikou Generelního odvodnění hl. města Prahy. 

Každoročně je tato studie aktualizována. [37] 

4.3.9 Ochrana ovzduší 

Poměrně dobré kvalita ovzduší z hlediska znečišťujících látek přispívá umístění 

letiště v Ruzyňské pánvy, která patří k nejlépe odvětrávaným lokalitám v Čechách. Kvalita 

ovzduší je ovlivňována látkami z různých zdrojů znečišťování ovzduší. Tyto látky 

označujeme jako emise.  
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Kvalita ovzduší 

Na území celé ČR je kvalita ovzduší monitorována v rámci automatického 

imisního monitoringu (AIM) stálými stanicemi, jejichž nejhustší síť provozuje Český 

hydrometeorologický ústav. Nejbližší stanice v okolí letiště je v Praze 6 Veleslavíně. 

Zároveň společnost Letiště Praha, a. s., provádí ve vybraných lokalitách v 

dvouletých intervalech vlastní měření kvality ovzduší. Výsledky měřená jsou pak použity 

především pro zpracovávání různých studií. 

LP aktivně spolupracuje s Ateliérem ekologických modelů na zpřesňování 

modelového hodnocení kvality ovzduší na území hlavního města. V roce 2010 byly do 

tohoto modelu nově zařazeny příspěvky z letecké dopravy. [38] 

Omezení emisí 

Společnost Letiště Praha, a. s., se zapojuje do mezinárodních aktivit s cílem 

omezit emise produkované vlastními zdroji. 

Do hlavních programů patří: 

 Airport Carbon Accreditation; 

 Collaborative Decision Making. 

Reakci na klimatické změny je právě zavedení programu Airport Carbon 

Accreditation (ACA), jejím cílem je redukovat vlastní produkci skleníkových plynů. 

Skleníkové plyny vznikají především ze spotřeby energie a paliv, z dopravy na letišti, z 

provozu letištních obslužných vozidel, z pojíždění letadel, z vytápění a chlazení budov. V 

listopadu 2010 bylo letiště díky svému aktivnímu přístupu přijato do programu ACA. 

Připojení k tomuto programu je pouze prvním krokem, nyní bude následovat příprava na 

postup do druhé úrovně programu. Jeho dosažení se očekává na podzim roku 2012. Pro 

členství ve vyšší úrovni je základem energetický management, který na letišti funguje od 

roku 2009.  

V rámci energetického management již běží řada programů na snižování spotřeby 

energií a tudíž i emisí. I v letošním roce si Ruzyňské letiště vypočetlo svou uhlíkovou 

stopu. V rámci programu Airport Carbon Accreditation je každoročně zjišťováno množství 
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emisí vznikajících z činnosti společnosti. Úspory energie bylo dosaženo využitím LED 

světelných zdrojů, které jsou nadále úspěšně provozovány v cca 270 návěstidlech systému 

světelných zabezpečovacích zařízení na pojezdových drahách a v osvětlovacím bodu 

zastávky MHD. K další úspoře došlo optimalizací provozu vzduchotechniky a osvětlení, 

která byla navržena a zahájena v polovině roku 2009. Realizována ve vybraných částech v 

nočních hodinách, tedy v čase minimálního výskytu cestujících. V rámci Airport Carbon 

Accreditation je akreditováno 46 letišť ze 17 zemí, která představují 49% z pohybu 

cestujících na evropských letištích. 

Zároveň na letišti probíhá projekt Airport - Collaborative Decision Making (A-

CDM) - implementace postupů přinášejících optimalizaci a harmonizaci v letecké dopravě. 

Ke snižování emisí z leteckého provozu také přispívá zlepšování časové koordinace 

odbavování letadel. [38, 39] 

4.3.10  Odpadové hospodářství 

Důkladné třídění je důležitou součástí pro nakládání s odpady. V roce 1993 

založila společnost Letiště Praha, a. s., systém sběru tříděných odpadů. Každé pracoviště je 

vybaveno nádobami na tříděný sběr, aby mohlo třídění odpadů probíhat přímo v místě 

vzniku odpadů. Ke shromažďování vytříděných složek, slouží mezideponie tříděných 

odpadů v areálu Jih. V mezideponii je pro každý druh odpadu umístěn speciální sběrný 

kontejner podle charakteru nebezpečné vlastnosti odpadu. Do mezideponie je odpad 

svážen svozovými vozy, které vlastní letiště. Dále je pak odvážen externími 

specializovanými firmami k dalšímu využití nebo konečnému odstranění. 

V Terminálu 1 a 2 je problematika odpadového hospodářství řešena dvěma 

Centrálními sklady odpadů I a II. [40] 
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5 Vliv Letiště Tuřany v Brně na životní prostředí 

Provozovatelem mezinárodního Letiště Brno Tuřany je společnost Letiště Brno, a. 

s., která byla založena dne 1. července 2002 zápisem do obchodního rejstříku vedeného 

Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 3546 

 

Provozovatel letiště Majitel letiště 

Letiště Brno, a. s. Jihomoravská kraj 

Letiště Brno - Tuřany, Žerotínovo nám. 3/5 

627 00 Brno 601 82 Brno 

[41] 

 

Obrázek č 9. Letiště Brno Tuřany [42] 

5.1 Historie letišť v Brně 

V roce 1923 se o zřízení státního letiště začalo zajímat ministerstvo veřejných 

prací. Jako nejvýhodnější lokalita byl nakonec vybrán katastr Černovic. 

Den 23. 5. 1926 je považován za zahájení letecké dopravy v Brně, v tento den 

přistálo na tomto letišti první letadlo Farman - Goliath pro 12 cestujících.  
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V letech 1927 – 1930 narůstá zájem o leteckou dopravu do jihomoravské 

metropole. V roce 1931 se začala projevovat hospodářská krize, a proto v roce 1935 

dochází z politických důvodů ke zrušení zahraničních letů a tím se brněnské letiště, jehož 

provoz byl do této doby po Praze na druhém místě stává až třetím nevýznamnějším 

letištěm po Praze a Bratislavě. 

Roku 1938 přichází okupace, která ukončila první etapu letecké dopravy v Brně. 

K obnovení pravidelného spojení s Prahou a dalšími městy tehdejší republiky dochází až 

v poválečných letech. S vývojem nové letové techniky travnaté letiště v Černovicích 

přestává vyhovovat, a proto Zemský úřad ještě před válkou začal jednat o zřízení nového 

letiště a to v oblasti obce Tuřany. [44] 

 

 

Obrázek č. 10 Letiště Brno Černovice [44] 

Historie Brno – Tuřany 

V roce 1946 bylo přijato rozhodnutí o výstavbě letiště v Brně lokalita Tuřany, kdy 

původní travnaté letiště v sousedních Černovicích přestalo vyhovovat. V roce 1950 

započala samotná výstavba. V roce 1954 bylo uvedeno do provozu jako státní letiště 

s vojenským provozem. Oficiální zahájení civilního provozu na vzletové dráze VPD 
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v délce 2000m bylo roku 1958. V letech 1965 – 1970 byl zaznamenán největší nárůst 

pravidelných vnitrostátních spojení vzhledem k neexistující pozemní dopravě.  

1967 byla vybudována nová odbavovací hala. K prodloužení VPD dráhy ze 

stávajících 2000m na 2650m došlo v roce 1978. V šedesátých již brněnské letiště 

využívalo přes 200 tisíc cestujících ročně. V letech 1982 – 1992 bylo brněnské letiště ve 

správě Ministerstva obrany a civilní provoz se omezil pouze na dobu konání veletrhů.  

V období 1989 - 1992 došlo  rekonstrukci VPD a energetiky od roku 1989 bylo 

Brno – Tuřany držitelem statusu veřejného mezinárodního civilního letiště a následně roku 

1991 bylo ukončení vojenského provozu. V srpnu roku 1992 obdrželo letiště povolení 

k provozu veřejné mezinárodní dopravy a česká správa letišť přebírá letiště od Ministerstva 

obrany. Poprvé od 70 let byla v roce 1995 překročena hranice 100 tisíc odbavených 

cestujících za rok.  

V roce 1997 bylo v historii zaznamenáno první přistání velkokapacitního letounu 

Boxing 747. Roku 2002 přesněji od 1. 7. 2002 bylo zahájeno provozování letiště 

společností Letiště Brno, a. s., která byla založena za účelem rozvoje a provozu 

brněnského letiště, ale letiště zůstává majetkem státu. Společnost Letiště Brno, a. s., má 

smlouvu na rozvoj a provozování letiště na dobu 35 let. 

Rozsah letiště umožňuje provoz v úrovni 100 tisíc tun a 4 milionu cestujících 

ročně. Roku 2006 byl otevřen nový odbavovací terminál, který byl postaven již za nového 

majitele a to Jihomoravského kraje při spolufinancování z fondů EU. 

Nová éra rozvoje letiště byla započata jeho převedením do správy 

Jihomoravského kraje v roce 2004 a spuštěním pravidelné linky Ryanair do Londýna. Mezi 

lety 2003 a 2008 se zde každoročně pořádaly mezinárodní letecké dny CIAF (Czech 

International Air Fest). [43] 

5.1.1 Současnost 

Letiště Brno Tuřany je v současnosti majetku Jihomoravského kraje a jeho 

provozovatelem je společnost Letiště Brno, a. s. Jedná se zde o řízené letiště s nepřetržitým 

provozem, a proto služby řízení letového provozu zajišťuje státní podnik Řízení letového 

provozu ČR – Středisko letových navigačních služeb Brno. Letiště je vybavené pro lety 

http://www.aletenky.cz/letecke-spolecnosti/ryanair
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VFR i IFR, umožňující provoz ve dne i v noci a disponuje zařízením pro přesné přístrojové 

přiblížení ILS kategorie I, stává se tak atraktivním pro mnoho leteckých škol. Na 

Brněnském letišti jich sídlí několik (Herbst Aero, Bemoair, Flying Academy, Blue Sky 

service, F-Air) a další sem létají za výcvikem. Nalezišti také nalezneme společnost AK 

Slatina, pro letecké snímkování Geodis a základny vrtulníků Policie ČR a letecké 

záchranné služby, kterou pro region poskytuje Alfa Helicopter. [45] 

Charakteristika a výměra letiště  

 Počet vzletových a přistávacích drah: 2 (10-28, 09-27)  

 Vzletová a přístupová dráha: 2 650 x 60 m   

 Celková plocha letiště: 3 500 000 m2 [41] 

5.1.2 Poloha letiště 

Letiště se rozkládá na pomezí severního výběžku Dyjsko Svrateckého úvalu a 

jihozápadním okrajem svažující se Drahanské vrchoviny, přibližně 7,5 km jihovýchodně 

od centra Brna v nadmořské výšce 237 m, na okraji historického slavkovského bojiště. V 

blízkosti letiště se nachází dvě vojenská letiště. Západním směrem je to letiště Náměšť  

 

Obrázek č. 11 Poloha Letiště Brno-Tuřany [47] 
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5.1.3 Letecký provoz 

Pohyb letadel na Brněnském letišti zaznamenal v roce 2010 pokles o 17,9% oproti 

roku 2009, což ovlivnilo i přepravu cestujících. V roce 2010 přepravilo letiště o 10,03% 

méně cestujících než v roce 2009. K poklesu došlo z důvodů přerušení leteckého provozu 

v dubnu 2010 v důsledku erupce islandské sopky a v závěru roku pro sněhové kalamity na 

řadě letišť. K poklesu také přispěla redukce málo rentabilních Českých aerolinií. Roku 

2011 stoupl počet přepravených cestujících o 40,6 % oproti roku 2010. V  roce 2011 byl 

zaznamenán mírný nárůst počtu pohybu letadel o 7,2% oproti roku 2010. [14] 

Tabulka č. 4 Meziroční srovnání na Letiště Tuřany 

Rok 2009 2010 2011 

Pohyb letadel 30 513 25 027 26 837 

Počet odbavených cestujících 440 850 396 589 557 952 

 

Graf č. 6 Vývoj počtu pohybu letadel 2001 - 2011 
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Graf č. 7 Vývoj počtu pohybu letadel 2001 - 2011 
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[14] 

5.1.4 Hluk 

Dopad hluku v okolí letišť naše legislativa odděluje: 

 Hluk z leteckého provozu – odlety (vzlety), přílety (přistání) a veškeré hlukové 

události s nimi související, např. nezbytné motorové běhy před vzletem a po 

dojezdu, a ne příliš významné pojíždění letadel ke vzletu a po přistání. [36] 

 Hluk ze stacionárních zdrojů – zde patří kontrolní motorové zkoušky letadel po 

nahlášení závady (nejvýznamnější příčina), testování leteckých motorů po opravě 

nebo údržbě, a ne významné pohyby mobilních letištních prostředků; 

nejvýznamnějším případem jsou motorové zkoušky letadel. [36] 

„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 ze stacionárních zdrojů se podle nařízení vlády ČR č. 

148/2006 Sb., § 11 odst. 4 stanoví takto: 
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LAeq T = 50 dB pro celou denní dobu 

LAeq T = 40 dB pro celou noční dobu“ [35] 

 

Úroveň počtu pohybu letadel na letišti nedosahuje limitů stanovených zákonem a 

tím pádem není nutné provádět zásadní opatření v oblasti snižování hlukového zatížení 

okolí. I přesto Brněnské letiště spolupracuj s Řízením letového provozu ČR na 

optimalizaci letových cest s cílem minimalizovat dopad hlukového zatížení na okolí. 

Převážná většina letadel splňuje hlukové parametry dle platných leteckých předpisů a 

nařízení. 

 

Tabulka č. 5 Hlukem dotčená populace z leteckého provozu Brno 

dB Ldvn Sum Ldvn dB Ln Sum Ln 

55-59 1000 1000 46-49 2600 2600 

60-64 0 1000 50-54 500 3100 

65-69 0 1000 55-59 0 3100 

70-74 0 1000 60-64 0 3100 

nad 75 0  65-69 0 3100 

   nad 70 0 3100 

[54] 

5.1.5 Ochrana vod 

Do toho roku provozuje odkanalizování areál letiště na základě povolení o 

vypouštění odpadních vod z ČOV do vodního toku Dunávka. Areál je vybaven 

kanalizačními sběrači v jížní části letiště a připravuje odkanalizování MČ Brno – Tuřany 

obec Dvorská do této stoky, očekává letiště do budoucna projednávání návrhu na 

odkanalizování splašků z letiště na existující stoku na městskou čistírnu odpadních vod 

Modřice. [46] 
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5.1.6 Ochrana ovzduší 

Na letišti Tuřany najdeme malé a střední zdroje znečištění ovzduší. Do středních 

zdrojů se zařazuje hlavní plynová kotelna, která vytápí většinu areálu, plynová kotelna pro 

vytápění odbavovací budovy včetně vzduchotechniky a plynová kotelna pro hasičskou 

zbrojnici. Střední zdroje znečištění se přeměřují vždy jednou za 5 let Malým zdrojem 

znečištění, se vytápí řídící odbavovací plochy. Mezi malé zdroje znečištění, můžeme také 

zahrnou lakovnu. Malé zdroje znečištění se přeměřují jednou za 2 roky a kontrola 

spalinových cest se přeměřuje 2x ročně. Střední i malé zdroje produkují minimum emisi a 

splňují emisní limity, nejsou tedy postihovány žádnými emisními poplatky. [46] 

5.1.7 Odpadové Hospodářství 

Mezi nebezpečný odpad řadíme odpady z údržby, mechanizace, strojního zařízení 

a z údržby areálu. V souladu s platnou legislativou je nebezpečný odpad předáván osobě 

oprávněné k manipulaci a likvidaci tohoto odpadu. Větším problémem je odpad 

živočišného původu z palub letadel zemí mimo státy Evropské unie. Tento odpad je 

zabaven a umístěn do připravených nádob. Letiště Brno má uzavřenou smlouvu se 

specializovanou společností, která má oprávněněji tento odpad likvidovat. [46] 



Jana Kučerová: Hodnocení vlivu letišť 

 

2012  52 

 

6 Zhodnocení vlivů a návrhy na snížení zatížení životního 

prostředí 

6.1 Všeobecné vlivy letišť na ŽP 

Mezi vlivy letišť na životní prostředí se řadí: 

 hluk a vibrace; 

 znečišťování ovzduší; 

 zábor půdy; 

 znečišťování vod. 

6.1.1 Hluk a vibrace 

V souvislosti z letiště můžeme říct, že největší problém z hlediska životního 

prostředí je hluku. Hluk z leteckého provozu je hlavní vnější projev činnosti letiště, který 

nemá přímý škodlivý vliv na zdraví obyvatel, ale spíše rušivý účinek. Jako nepřímé 

škodlivý vliv na zdraví obyvatel se připouštějí při opakovaném rušení spánku.  

Z tohoto důvodu jsou pro všechna dnešní letiště vypracovány tzv. hlukové 

diagramy a hluková pásma. V hlukovém diagramu je udává intenzitu hluku v daném směru 

(nejčastěji ve směru vzletových a přistávacích drah). Zatím co hluková pásma jsou dána 

hygienickými předpisy státu. Provozovatel musí zaručit, že nebude překročena maximální 

hladina hluku v dané oblasti. Pokud dojde k překročení těchto limitů, následuje sankce jak 

pro provozovatele letecké techniky, tak pro správu daného letiště. [48]  

„Obvykle jsou v okolí letišť definována tři hluková pásma: 

Hluková zóna I.   hladina hluku 72 dB a více; 

Hluková zóna II.  hladina hluku 67 dB a více; 

Hluková zóna III.  hladina hluku 62 dB a více. 
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V zóně I. až III. platí zákaz výstavby nemocnic a škol. V zóně I. až II. platí zákaz 

bytové výstavby. V zóně III. je povolena bytová výstavba, jestliže protihluková opatření 

vyhovují předpisům.“ [48] 

Vibrace vzniká podobně jako zvuk. Zdraví závadné je jen takové chvění, které se 

přímo přenáší na organismus. Závisí to především na způsobu přenosu chvění na člověka, 

na přenosu a samozřejmě na intenzitě vibrací.  

Vyšší frekvence vibrací vyvolává změny na cévním a nervovém systému. Vibrace 

s nižší frekvenci vyvolávají chvění v samotném lidském organismu a může způsobit 

poškození některých orgánů. [49] 

6.1.2 Znečišťování ovzduší 

Emisní problematika má celosvětový charakter a proto je nutné se jí zabývat na 

mezinárodní úrovni. Mezinárodní organizace civilního letectví provedla první sledování 

emisí na a v blízkosti letišť již v roce 1994. Jejich úkolem bylo stanovení emisních limitů 

v blízkosti letišť a letištních zařízení. Výsledkem tohoto měření nám daly najevo, že 

celkové množství emisí z těchto zařízení zůstane na stejné, ale i nižší úrovni a to především 

díky anticipovaným emisním kontrolám prostředků pozemní podpory a servisních vozidel. 

Spíše než samotné letiště jsou producentem znečištění ovzduší samotná letadla. [50] 

6.1.3 Zábor půdy 

Na zábor půdy má vliv výstavba 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 životního prostředí na letišti, letiště stále více využívají 

svoje prostory jako rekreační zóny. [35] 

„Letiště potřebuje méně než 8% z půdy, kterou potřebuje železniční doprava a 

méně než 1% z výměry, kterou potřebuje doprava silniční. V poměru k počtu 

přepravovaných cestujících letecká doprava využívá půdu 5x efektivněji než železniční a 

6x efektivněji než silniční doprava. I přesto však letiště zabírají značnou plochu a často jde 

o kvalitní zemědělskou půdu.” [35] 
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6.1.4 Znečišťování vod  

Samotná výstavba letiště a dráhového systému může zásadním způsobem narušit 

podzemní vodu v prostorách letiště a jeho okolí. Z letištních ploch stéká dešťová voda do 

dešťové kanalizace, která následně vede do retenčních nádrží. Letiště mají vybudovány 

retenční nádrže, které zachycují přívalové vody.  

Odpadní voda před vyústěním do splaškové stoky musí být řádně předčištěné. 

Čištění odpadních vod probíhá v samotných čistících stanicích. Dešťová voda může být 

přečišťovaná ve zvláštní čističce na letišti, nebo je sběrač napojený na čistící stanici 

nejbližšího města. [35] 

6.2 Vliv Ruzyňského letiště na ŽP 

6.2.1 Hluk 

Pražské letiště má největší dopad na životní prostředí v oblasti hluku. Společnost 

Letiště Praha a. s. jako provozovatel letiště není producentem leteckého hluku, ale hlásí se 

k odpovědnosti za řešení hlukové problematiky. Neustále vyhledává nové postupy k 

omezování hluku z leteckého provozu a vyžaduje jejich dodržování po uživatelích letiště. 

Již několik let realizuje protihlukové programy ve vyhlášeném ochranném hlukovém 

pásmu letiště a přijímá odpovědnost za dopady své činnosti na životní prostředí.  

Roku 1978 vznikla první hluková studie letiště, jejímž úkolem bylo ohraničit 

území okolo letiště, v němž byly překračovány hlukové hygienické limity, takzvané 

ochranné hlukové pásmo letiště. OHP bylo zapotřebí přizpůsobit umístění monitorovacích 

stanic leteckého hluku tak, aby monitorovací systém rozšířil svou využitelnost pro další 

kontrolní činnosti, jako je: 

 rozsah ochranného hlukového pásma;  

 dodržování současně platných hlukových limitů v obydlených lokalitách; 

 dodržování publikovaných příletových a odletových tratí; 

 dodržování publikovaných provozních postupů ke snížení hluku z leteckého 

provozu. 
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6.2.2 Ochrana vod 

Letiště Praha vybudovalo čistírnu kontaminovaných a odpadních vod. Pro 

zlepšení ochrany vod provádí monitoring spotřeby chemických látek potřebné k zimní 

údržbě ploch a odmrazování letadel, monitoruje také spotřebu pitné vody odebrané ze 

spodních vod. Dále kontroluje kvalitu a množství vypouštěných odpadních vod. [51] 

6.2.3 Ochrana ovzduší 

Mezi zdroje, které znečištění ovzduší na pražském letišti patří výtopna či kotelny, 

mobilní zdroje (motorová vozidla pohybující se po letištních komunikacích), technologické 

zdroje (čerpací stanice pohonných hmot), chladicí a klimatizační zařízení. 

6.2.4 Odpadové hospodářství 

Nemalá pozornost je věnována odpadovému hospodářství, jehož cílem je 

předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství. Roku 2006 vstoupilo v platnost 

nařízení Komise Evropského společenství č. 1546/2006, které omezilo objem a množství 

tekutin a gelů přepravovaných na palubách letadel. Při překročení stanoveného množství 

tekutin je při kontrole cestujících tekutina zabavena a končí jako odpad. [51] 

6.2.5 Vliv Paralelní dráhy na ŽP 

Dne 26. října 2011 bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno konečné 

stanovisko k posouzení vlivu postavení paralelní dráhy na životní prostředí. V tomto 

posudku bylo zohledňováno mnoho vlivů, které mohou výstavbu a následný provoz dráhy 

doprovázet. [55] 

Hluk 

Z důvodů velkého množství připomínek ze strany obyvatelstva bylo nejvíce 

přihlíženo na oblast akustického zatížení. V rámci posouzení vlivů hluku na veřejné zdraví 

byla v posudku věnována pozornost oblasti ochranného hlukového pásma, jehož vyhlášení 

představuje zákonnou povinnost. Na základě analýzy problematiky OHP spolu s četnými 

připomínkami obyvatelstva bylo úkolem stanoviska EIA navrhnout nové OHP letiště Praha 
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– Ruzyně v nejmenším možném rozsahu. Záměrem bylo, aby vlivy hluku byly co nejmenší 

a na co nejmenším území.  

Po zhodnocení celkové situace a zvážení všech podkladů je realizace 

uvažovaného záměru z hlediska vlivů hluku na jeho okolí akceptovatelná za předpokladu 

plnění všech podmínek pro fázi přípravy, výstavby a provozu, které jsou v tomto posudku 

navrženy. [55] 

Ovzduší 

Z hlediska posouzení vlivů výstavby dráhy na ovzduší vyplynulo, že u objektů 

nejbližší obytné zástavby nedojde k překročení imisních limitů, tím nedoje k významnější 

změně z hlediska hodnocení zdravotních rizik. Z rozptylové studie vyplynulo, že 

krátkodobé i dlouhodobé imisní působení bude mít nízký až zanedbatelný vliv na zdravotní 

stav obyvatelstva.  

Ochrana vod 

Vliv paralelní dráhy na vodu a vodní hospodářství je díky realizaci záměru 

plánovaných opatřeními v systému čištění odpadních vod v areálech ČKV a ČOV Sever a 

Jih z hlediska vzniku nových srážkových vod bez problému. Nebude znamenat žádné 

ohrožení pro podzemní i povrchové vody. 

Výsledné rozhodnutí 

Po pečlivém zvážení, projednávání a přezkoumávání všech možnosti vlivů 

výstavby a následném provozu paralelní dráhy, vydává Ministerstvo životního prostředí 

jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí vydalo souhlasné stanovisko pro zahájení výstavby z hlediska přijatelnosti vlivů 

záměru na životní prostředí při splnění podmínek stanovených v tomto stanovisku. [55] 
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6.3 Vliv letiště Brno Tuřany na ŽP 

6.3.1 Hluk 

Jak jsem již zmiňovala v minulé kapitole, hluk je závislý na úrovni počtu pohybu 

letadel na letišti. Brněnské letiště nepřesahuje hlukové limity stanovené, a proto není nutné 

provádět zásadní opatření v oblasti snižování hlukového zatížení okolí. [46] 

6.3.2 Ochrana ovzduší 

Na letišti Tuřany najdeme malé a střední zdroje znečištění ovzduší, které 

nepřekračují stanovené emisní limity, tudíž nejsou postihování žádnými poplatky. [46]  

6.3.3 Ochrana vod 

Letiště Brno vybudovalo čistírnu kontaminovaných a odpadních vod a připravuje 

odkanalizování MČ Brno – Tuřany obec Dvorská do této stoky, očekává letiště do 

budoucna projednávání návrhu na odkanalizování splašků z letiště na existující stoku na 

městskou čistírnu odpadních vod Modřice. [46] 

6.3.4 Hodnocení vlivů na veřejné zdraví 

„Je proces, který je nedílnou součástí posuzování vlivů na životní prostředí 

hlavním cílem hodnocení vlivu na veřejné zdraví je ochranná a podpora veřejného zdraví 

jako souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních podmínek. 

Podklad pro hodnocení zdravotních rizik je posouzení pravděpodobnosti poškození zdraví 

populace, vystavené rizikovým faktorům životního prostředí je kvalitativní a kvantitativní 

hodnocení expozice obyvatelstva.“ [52] 
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6.4 Návrhy a opatření pro zlepšení ŽP v okolí letišť 

Při zpracovávání této práce jsem došla k názoru, že nejvýraznějším a nejvíce 

probíraným negativním účinkem leteckého provozu je hluk, převážně pro obyvatele žijící 

v okolí letišť. Tato problematika je ve spojení s leteckou dopravou či letišti často 

probíraným tématem, proti kterému se dá bojovat jak pomocí územního plánování, tak 

prostřednictvím vývoje samotných letadel. V současnosti výrobci letecké techniky a 

leteckých motorů se všemožně snaží snížit hluk, vyvíjením nových technologií a úpravou 

stávajících zařízení. Dvou či více proudové letecké pohony jsou v současné době schopny 

obstát ve velké většině přísných, hlukových omezení ve všech Evropských zemích. 

 Další možnosti je financování různých protihlukových opatření jako to již 

provádí Pražské letiště. Samotný negativní vliv nemusí být omezován pouze samotným 

letištěm, ale také obyvateli například tím, že při cestě na letiště využijí hromadnou dopravu 

namísto svého osobního automobilu. Každý člověk může zmírnit svůj negativní vliv na 

životní prostředí. [53] 

Dalším vlivem, který stojí za zmínku, je vliv emisí na kvalitu ovzduší. Tato 

problematika nepřímo souvisí s letištěm, či spíše s provozem na letišti, protože největším 

producentem emisi v leteckém odvětví je letecká doprava, přesněji letadla. Samotná letiště 

proto mohou pouze zpřísnit podmínky pro letecké dopravce.  

Z pohledu zlepšení kvality ochrany vod mohu navrhnout v závislosti na velikosti 

letiště větší retenční nádrže a modernizaci či technicky lépe vybavené čističky odpadních 

vod.  
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit vliv letišť na životní prostředí, kde na 

konkrétních případech byly tyto vlivy popsány. Rozmach letecké dopravy se v posledních 

letech několikanásobně zvýšil. Tím se samozřejmě zvýšil počet výstaveb letišť či jejich 

rozšiřování. Samotná výstavba letišť a dalších provozních budov představuje samozřejmě 

pro danou lokalitu a její obyvatelstvo zátěž. Z tohoto důvodu je nutné před samotnou 

stavbou zvažovat pro letiště vhodnou lokalitu, kde budou vlivy na okolní prostředí lépe 

přijatelné. 

Umístění pražského letiště není přesně ideální právě z důvodu umístění v blízkosti 

obytných staveb, ale pro samotné město respektive ekonomické výhody (turistický ruch) je 

jeho umístění výhodné. Na druhou stranu Brněnské letiště je ve vzdálenější lokalitě od 

města a tudíž nepřináší tak velký vliv převážně z hlediska hlukové zátěže na okolí. Toto 

porovnání, ale také není přesné. Musíme přihlížet k rozdílné velikosti a provozním 

podmínkám pro tato jednotlivá letiště. 

V dnešní době se cestování letadlem stalo již běžnou součástí našich životů. Ale 

málokdo se zamýšlí nad tím, jak tento ohromný nárůst letového provozu ovlivňuje životní 

prostředí, a jaké následky to sebou přináší do budoucnosti. Ne pro nás, ale pro budoucnost 

našich potomků, kteří tuto naši bezohlednost k životnímu prostředí budou nejvíce 

pociťovat. Proto by si lidé podle mého názoru měli začít uvědomovat následky svých činů. 

Měli by si sami umět zhodnotit svůj přístup a následky k prostředí, které je obklopuje a 

začít přispívat k jeho záchraně a ne k jeho ničení.  
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