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ÚVOD 

Jedním  z hlavních  úkolů  akciové  společnosti  Letiště  Praha  je  zajištění  realizace 
v budoucnu  očekávaných  přepravních  výkonů  letiště  Ruzyně.  Z tohoto  úkolu  vyplývá 
především nutnost zvýšení kapacity dráhového systému. Optimální možností tohoto zvýšení 
kapacity je vybudování nové paralelní dráhy RWY 06R/24L. 

Územní záměr rozšíření letiště Ruzyně o předmětnou paralelní dráhu je v ÚPD Prahy 
sledován od roku 1971 jako „výhled po návrhovém období“až po poslední platný Územní 
plán  sídelního  útvaru  hlavního  města  Prahy  z roku  1999.  Změna  upřesňuje  jeho  územní 
rozsah  a  přesouvá  záměr  do  návrhového  období,  přičemž  jej  současně  zařazuje  mezi 
prospěšné stavby.   Takto byla zahrnuta do změny Z 1000/00 a chválena ZHMP 14.9.2006, 
aniž na ni proběhla v souladu s tehdejšími předpisy SEA (ještě neplatil nový stavební zákon, 
takže nebylo třeba zpracovávat „vyhodnocení  vlivů na udržitelný rozvoj území – dále jen 
„VVURÚ“.  Neprovedení  vyhodnocení  vlivů  na  životní  prostředí  (SEA)  bylo  jedním 
z důvodů, proč Nejvyšší  správní soud (díle jen „NSS“) svým nálezem z října 2008 změnu 
Z 1000/00  zrušil  a  proč  bylo  třeba  následnými  postupy  OÚP MHMP i  volených  orgánů 
zajistit  nápravu  NSS  vytýkaných  vad  předchozího  procesu.  Proto  jsou  Změny  Z 939  a 
Z 1000/00  připravovány  znovu,  tentokrát  v souladu  a  aktuálně  platnými  legislativními 
předpisy.   

Předmět navrhované iniciace změny územního plánu:

Jedná  se  o  změnu  funkčního  využití  a  prostorového  uspořádání  území  těsně 
navazujícího  na  východní  okraj  letiště  Praha  Ruzyně.  Změna  je  navrhována pro realizaci 
paralelní  dráhy RWY 06R/24L. Navrhovaná změna je koordinována se stavbou silničního 
okruhu  kolem  Prahy,  stavbou  č.  518  a  trasováním  I.  etapy  modernizace  a  rekonstrukce 
železnice Praha – letiště Ruzyně.

Identifikace území:
Sídelní útvar: Hlavní město Praha
Městská část : Praha 6, Praha – Přední Kopanina, Praha - Nebušice
Katastrální území : Ruzyně, Liboc, Přední Kopanina, Nebušice

Odůvodnění navrhované změny:

Pro hlavní město a celou ČR je nutné zajistit odpovídající kapacity letecké dopravy 
v časových horizontech  2015 a dále.  Požadovaná změna vychází  ze schválené Výhledové 
studie  letiště  Praha  Ruzyně,  ve  které  je  pro  další  rozvoj  letiště  a  snížení  počtu  obyvatel 
městských částí  zasažených leteckým hlukem,  navržena  výstavba paralelní  dráhy – RWY 
06R/24L. Po zrušení revize územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, je nutné 
znovu zařadit paralelní dráhu do závazné části územního plánu a znovu zajistit některé změny 
funkčního využití území.

Tato změna navazuje na územně plánovací dokumentace hl. m. Prahy, ve kterých je 
paralelní dráha uváděna již od roku 1971. 

Aby  byla  zajištěna  možnost  realizace  této  dráhy  s  potřebnými  parametry  včetně 
zajištění potřebného přístupu obsluhy a údržby k radionavigačním zařízením nové dráhy, je 
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nutné  vytvořit  potřebný  územní  prostor  s funkčním využitím DL,  protože  stávající  území 
s tímto funkčním využitím nepostačuje. 

Tato změna tedy zajistí výstavbu nové vzletové a přistávací dráhy 06R/24L.
Stávající funkční využití v     ÚPn:  

• orná půda, plochy pro pěstování zeleniny (OP)
• louky, pastviny (NL)
• izolační zeleň (IZ)
• zeleň městská a krajinná (ZMK)
• suché poldry (SUP)

Navrhovaná změna:

• dopravní a vojenská letiště (DL) 

Situace změny Z 939/00 je patrná z následujícího (bez měřítka):
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A.1.  ZHODNOCENÍ  VZTAHU  ZMĚNY  Č.  Z 939/00  ÚPN  SÚ  HL.  M.  PRAHY 
K CÍLŮM  OCHRANY  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  PŘIJATÝM  NA VNITROSTÁTNÍ 
ÚROVNI

Předmětem této kapitoly je stanovení  cílů  ochrany životního prostředí  přijatých na 
vnitrostátní úrovni vztahující se k řešené změně č. Z 939/00 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy.  Jednotlivé cíle jsou definovány v koncepčních dokumentech, které je možné 
rozlišit dle rozsahu jejich územního působení na  dokumenty na úrovni státní a regionální a 
dokumenty na úrovni lokální (vztahující se k území hl. m. Prahy a zájmovému území).

Zadání změny  Z939/00 bylo schváleno 26.11.2009.

Z relevantních dokumentů byly vybrány především cíle zaměřené na územní rozvoj, 
dopravní politiku, ochranu ovzduší a ochranu proti hluku.

Předmětná změna by měla naplňovat jednotlivé vytýčené cíle a být s nimi v souladu. 

Mimo strategických koncepcí  uvedených v dané kapitole,  které  mají  spíše oborový 
charakter,  existují  i  tzv.  územně  plánovací  nástroje  definované  zákonem č.  183/2006 Sb. 
řešící  zájmového  území  v širším kontextu  hl.  m.  Prahy průřezově.  Konkrétně  se  jedná  o 
Politiku územního rozvoje (PÚR),  Zásady územního rozvoje (ZÚR) a Územně analytické 
podklady obce a kraje Praha (ÚAP). 

V ÚAP je definován výchozí stav, vývoj a limity území hl. m. Prahy. PÚR určuje ve 
stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, 
přeshraničních  a  mezinárodních  souvislostech,  zejména  s  ohledem  na  udržitelný  rozvoj 
území,  a určuje strategii  a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů a ZÚR stanoví 
základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje. 

Soulad změny č. Z 939/00 s výše uvedenými dokumenty je součástí kapitol C a E.

Územní rozvoj
• Politika územního rozvoje (2009)
• Strategie regionálního rozvoje ČR (2006)

Dopravní politika
• Dopravní politika České republiky na léta 2005-2013 (2005)
• Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury ČR (2005)
• Operační program Doprava na léta 2007 – 2013 (2007)

Ochrana ovzduší
• Národní program snižování emisí v ČR (2007)

Zdraví obyvatelstva
• Dlouhodobý  program  zlepšování  zdravotního  stavu  obyvatelstva  České 

republiky a Zdraví 21 (2002)

Změna č. Z 939/00  má z     hlediska širších vztahů vazbu k     následujícím koncepcím na   
lokální úrovni:

Územní rozvoj
• Zásady územního rozvoje vydané 17.12.2009
• Strategický plán hl. m. Prahy (2008)
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Dopravní politika
• Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy (1996)

Ochrana ovzduší
• Integrovaný  krajský  program  snižování  emisí  a  zlepšení  kvality  ovzduší  na 

území aglomerace Hlavní město Praha (2006)
• Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší v hlavním městě Praze (2003)

Ochrana proti hluku
• Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha (2008)
• Akční plán letiště Praha - Ruzyně (2008)

Životní prostředí
• Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny hl. m. Prahy (2008)

Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2007 - 2013
Strategie  regionálního  rozvoje  ČR pro  období  2007 –  2013 byla  schválena  v roce 

2006. 

Jedná  se  o  základní  rámec  pro  formování  regionální  politiky  České  republiky 
komplementární  s regionální  politikou Evropské unie.  Jejím cílem je formulování  témat  a 
aspektů  významných  pro  podporu  regionálního  rozvoje  a  zahrnutí  regionální  dimenze  do 
daných politik tam, kde je to účelné a potřebné. Strategie regionálního rozvoje tak představuje 
strategickou orientaci pro budoucí programy regionálního rozvoje na centrální i regionální 
úrovni.

Globálním cílem, který určuje základní zaměření dlouhodobého rozvoje regionů ČR je 
vyvážený, harmonický a udržitelný rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality 
života obyvatelstva.

Z hlediska  prioritní  oblasti  infrastruktura  je  prioritou  zajištění  regionální  a 
nadregionální  dopravní  dostupnosti  a  zajištění  kvalitní  regionální,  meziregionální  a 
nadregionální dopravní obslužnosti. Spolu s tím je v úzké souvislosti další prioritní oblast – 
cestovní ruch, konkrétně priorita rozvoje produktů a služeb cestovního ruchu.

Strategický plán hl. m. Prahy
Strategický plán hl.  m.  Prahy je dlouhodobý koncepční  dokument,  který stanovuje 

cíle,  priority a  cesty k řešení  klíčových otázek rozvoje města  na období  15 -  20 let.  Byl 
schválen v roce 2000, v roce 2008 proběhla jeho aktualizace.

Strategický plán hl. m. Prahy formuluje představy Prahy o ekonomickém, sociálním 
a prostorovém rozvoji hlavního města. Je programem rozvoje územního obvodu hl. m. Prahy 
a  zároveň  strategií  rozvoje  regionu  soudržnosti  Praha,  která  je  nezbytným  podkladem 
regionálních operačních programů umožňujících čerpat finanční podporu na pražské projekty 
ze strukturálních fondů Evropské unie.

V oblasti dopravní infrastruktury vytyčuje následující strategické cíle:
• Řízení a redukce užívání automobilů
• Integrace do evropských dopravních sítí
• Rychlé, pohodlné a spolehlivé vazby a přestupy dálkové a mezinárodní 

osobní dopravy
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• Realizace  staveb  a  opatření  souvisejících  s  integrací  do  evropských 
dopravních sítí

• Soulad  existence  letišť  na  území  Prahy  a  jejich  kapacity  s  limity 
životního  prostředí  
v jejich okolí, podél přístupových komunikací a podél leteckých koridorů

V oblasti cestovního ruchu a životního prostředí jsou vytýčeny následující dva cíle:
• Postupné zlepšení kvality ovzduší a vod
• Snížení hlukové zátěže – zejména v obytných a rekreačních zónách

Dopravní politika ČR na léta 2005 – 2013
Dopravní  politika  ČR  byla  schválena  zasedáním  vlády  v  roce  2005.  Jedná  se  o 

komplexní  materiál,  který  stanovuje  strategické  a  koncepční  cíle  v  oblasti  dopravy  a 
dopravních sítí.

Dokument jasně definuje východiska, cíle a nástroje, kterých pro dosažení cílů má být 
použito  včetně  kontrolních  mechanismů  –  monitoringu  na  základě  předem  určených 
indikátorů.

Globálním cílem dopravní politiky je vytvořit podmínky pro zajištění kvalitní dopravy 
zaměřené na její  ekonomické,  sociální  a ekologické dopady v rámci  principů udržitelného 
rozvoje a položit  reálné  základy pro nastartování  změn proporcí  mezi  jednotlivými  druhy 
dopravy.

Dále obsahuje následující priority zaměřené na dopravní infrastrukturu:

• Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi  druhy dopravy zajištěním rovných 
podmínek na dopravním trhu

• Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

• Zajištění financování v dopravním sektoru

• Zvýšení bezpečnosti dopravy

Operační program Doprava na léta 2007 – 2013
Operační program Doprava na léta 2007-2013 byla chválena Evropskou komisí 10. 12. 

2007.

OPD  je  zaměřen  na  naplňování  dopravních  priorit  evropského  a  nadregionálního 
významu a zároveň na realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou České republiky na 
léta 2005-2013 a dalšími strategickými dokumenty.  Kromě prostředků z OPD bude sektor 
dopravy přijímat prostředky z EU také prostřednictvím Regionálních operačních programů, 
jejichž  cílem  je  financování  rozvoje  dopravní  infrastruktury  zejména  v majetku  krajů. 
Naplňování všech zmíněných priorit a cílů bude samozřejmě provázeno i respektováním cílů 
udržitelného rozvoje.

Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury ČR
Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury představuje strategický rámec, který 

má pomoci efektivně řídit rozvoj dopravní infrastruktury České republiky. Globálním cílem 
tohoto dokumentu  je „zkvalitnit mobilitu osob a zboží tak, aby významně pomáhala přiblížit 
Českou republiku ekonomické úrovni hospodářsky rozvinutějších zemí Evropské unie“.
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Sekundárními  globálními  cíli  jsou  na  jedné  straně  posílení  sociální  soudržnosti  a 
stability  zejména  ve  zpřístupnění  a  propojování  dopravně  izolovaných  území  a  na  druhé 
straně respektování a prosazování environmentálních principů a případných limitů životního 
prostředí, ochrany přírody,  přírodních zdrojů a krajiny. 

Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy
Zásady dopravní politiky města  byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy 11. 1. 

1996.

V těchto zásadách je stanovena celková koncepce dopravního systému města, kterou 
orgány zodpovědné za správu města  i přes značnou finanční  náročnost postupně naplňují. 
Hlavním dlouhodobým cílem dopravní politiky hl. m. Prahy je dosažení takového stavu, v 
němž úroveň dopravního systému města a jeho okolí bude v souladu s nároky na přepravu, s 
požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí a s předpokládaným budoucím rozvojem 
města.

Hlavním strategickým cílem dopravní politiky města je dosáhnout stavu, při kterém 
celková  úroveň  dopravního  systému  bude  v souladu  s  potřebami  města  a  jeho  dalším 
rozvojem.

V letecké dopravě je pro veřejnou správu města prioritní vyřešit vazbu mezi letištěm v 
Praze - Ruzyni a ostatními částmi města. V radiálním směru je třeba počítat se zavedením 
kolejové dopravy,   modernizovat železniční regionální dopravu Praha - Kladno. Ve směru 
tangenciálním postačí zřejmě doprava autobusová. 

Národní program snižování emisí v ČR
Aktualizovaná  verze  Národního  programu  snižování  emisí  ČR  byla  schválena  na 

jednání vlády ČR dne 11. 6. 2007.

Globálním cílem Programu je snížit, s důrazem na podporu nových environmentálně 
šetrných  technologií  a  využití  potenciálu  energetických  úspor,  zátěž  životního  prostředí 
látkami  poškozujícími  ekosystémy  a  vegetaci  a  vytvořit  předpoklady  pro  regeneraci 
postižených složek životního prostředí  a pro snižování rizik pro lidské zdraví, která plynou ze 
znečištění  ovzduší  a  tím  přispět  k naplnění  strategického  cíle  environmentálního  pilíře 
Strategie udržitelného rozvoje České republiky.

Specifické cíle Programu jsou:

• plnit  od  určeného  termínu  (roku  2010)  stanovené  hodnoty  národních  emisních 
stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a amoniak, 

• přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší PM10 pod platné imisní limity,

• přispět  ke  snížení  úrovně  znečištění  ovzduší  benzo(a)pyrenem  pod  stanovený 
cílový imisní limit.

Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší na území hl. m. Prahy
Dlouhodobá  koncepce  ochrany  ovzduší  na  území  hl.  m.  Prahy  je  zpracována 

v časovém  horizontu  k roku  2010  s výhledem  do  roku  2015.  Dokument  byl  schválen 
usnesením rady HMP č. 0388 ze dne 1. 4. 2003.

Koncepce je zaměřena na splnění následujících cílů:

• eliminace  nebo  alespoň  minimalizace  negativních  vlivů  na  lidské  zdraví, 
vyplývajících ze znečištění ovzduší,
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• eliminace  nebo  alespoň  minimalizace  negativních  vlivů  znečištění  ovzduší  na 
přírodní prostředí,

• naplnění požadavků, vyplývajících z nově přijaté a připravované české a evropské 
legislativy v oblasti posuzování a řízení kvality ovzduší a v oblastech souvisejících.

Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území 
aglomerace hl. m. Prahy
Dokument byl v návrhové podobě zpracován na základě ustanovení §6 odst. 5 a §7 

odst.  6  zákona  č.  86/2002  Sb.,  o  ochraně  ovzduší,  a  příloh  č.  2  a  3  k tomuto  zákonu  a 
v návaznosti na dokument „Dlouhodobý záměr ochrany ovzduší v hlavním městě Praze“. 

Program je zaměřen na řešení stávající i výhledové situace kvality ovzduší, kdy jsou 
překračovány  nejvýše  přípustné  hodnoty  koncentrací  některých  znečišťujících  látek. 
V programu je rozpracována celá řada konkrétních nápravných opatření, kterými je možno 
pozitivně ovlivnit kvalitativní parametry ovzduší. 

Cílem  programu  je  splnění  povinností  vyplývajících  z platné  legislativy  ochrany 
ovzduší, zejména splnění imisních limitů a emisních stropů k roku 2010.
• Snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy

• Snižování emisí PM10 – sekundární prašnost

• Snižování emisí těkavých organických látek ze spotřeby rozpouštědel

Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008
Akční  plán snižování  hluku pro aglomeraci  Praha  byl  zpracován na základě  dikce 

zákona č.  258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví  a o změnách některých souvisejících 
zákonů a jeho vyhlášky č. 523/2006 Sb.

V dokumentu  jsou  uvedeny  základní  zásady  dlouhodobé  i  krátkodobé  strategie 
protihlukové  ochrany  pro  Prahu  a  postupného  snižování  hlukové  zátěže  obyvatelstva 
přizpůsobené situaci v pražské aglomeraci. 

Strategie ochrany před hlukem z letecké dopravy, konkrétně z provozu letiště Praha – 
Ruzyně byla převzata z akčního plánu tohoto letiště.

Akční plán letiště Praha - Ruzyně
Úkolem  Akčního  plánu  letiště  Praha  Ruzyně  je  stanovit,  na  základě  Strategické 

hlukové mapy letiště Praha Ruzyně, dlouhodobou strategii ochrany okolí letiště a obyvatel 
v něm žijících před hlukem z letiště a z leteckého provozu. 

V následujících  bodech  jsou  uvedeny  kritické  problémy  v provozu  letiště  Praha 
Ruzyně, které je nutné řešit přednostně:

• Hluk z přeletů území s vysokou koncentrací osídlení (omezení provozu na RWY 13/31)

• Hluk z přeletů území mimo předepsané dráhy letu

• Hluk z pozemních operací a stacionárních zdrojů (motorové zkoušky)

• Hluk z mimořádných provozních situací (technické výluky hlavní RWY 06/24)

• Snížení  hlukové  expozice  v noční  době  (snížení  počtu  pohybů  letadel  na  5  % 
z celkového počtu, aktualizace bonus listu, omezení motorových zkoušek v noci
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• Kontrola dodržování hlukových zón a dráhy letiště (využití modernizovaného systému 
monitoringu

• Aktualizace ekonomických nástrojů (preference méně hlučných letadel)

• Pokračování v realizaci zvukoizolačních opatření na citlivých objektech v okolí letiště

• Prohloubení komunikace s veřejností

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky 

a Zdraví 21
Dlouhodobý  program  zlepšování  zdravotního  stavu  obyvatelstva  České  republiky 

Zdraví pro všechny v 21. století, který je národní variantou programu Světové zdravotnické 
organizace  (WHO)  Health  for  all  in  the  21st century,  byl  schválen  usnesením  vlády  v 
roce 2002 jako mezirezortní dlouhodobý program. Jeho hlavním záměrem je prostřednictvím 
21 cílů  vybudovat  fungující  model  komplexní  péče  o zdraví  a podpory  zdraví  celé 
společnosti.  Program ZDRAVÍ 21 představuje rozsáhlý soubor aktivit  zaměřených na stálé 
a postupné zlepšování  všech ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a předpokládá účast 
všech složek společnosti na jeho plnění. 

Vzhledem k životnímu prostředí jsou stanoveny tyto cíle: 

• Do  roku  2015  zajistit  bezpečnější  životní  prostředí,  v němž  výskyt  zdraví 
nebezpečných látek nebude přesahovat mezinárodně schválené normy.

• Snížit expozice obyvatelstva zdravotním rizikům souvisejícím se znečištěním vody, 
vzduchu a půdy látkami mikrobiálními, chemickými a dalšími, aktivity koordinovat 
s cíli stanovenými v Akčním plánu zdraví a životního prostředí ČR.

• Zajistit  obyvatelstvu  dobrý  přístup  k dostatečnému  množství  pitné  vody 
uspokojivé kvality.

Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny hl. m. Prahy
Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny hl. m. Prahy byla schválena 

2. 12. 2008.

Koncepce  je  strategickým  materiálem,  jenž  vytváří  souhrnný  rámec  pro  zlepšení 
situace v oblasti ochrany přírody a krajiny. 

Základním principem pro tvorbu koncepce a strategie  ochrany přírody a krajiny je 
zachování a obnova biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny jako základ trvale 
udržitelného hospodaření  v krajině a předpoklad udržení  ekologicky vyváženého stavu při 
respektování měnících se podmínek prostředí. 
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Závěr
Posuzovaná Změna č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy má vztah k menšímu územnímu 

celku - sídelní útvar. 

Z relevantních  dokumentů  byly  vybrány  především  pasáže  týkající  se  dopravní 
infrastruktury  se  zaměřením  na  letecký  provoz.  Z uvedených  cílů  a  priorit  jednotlivých 
strategických  dokumentů  vyplývají  požadavky  zejména  na  zajištění  kvalitní  regionální, 
nadregionální a mezinárodní dopravní obslužnosti, integraci do evropských dopravních sítí, 
soulad existence letišť na území Prahy a jejich kapacity s limity životního prostředí v jejich 
okolí,  podél  přístupových  komunikací  a  podél  leteckých  koridorů  a  celkovou  kvalitní 
dopravní infrastrukturu.

Posuzovaná změna naplňuje řadu z konkrétně vytýčených cílů strategických koncepcí, 
resp. je v souladu s jejich obecně formulovanými zásadami.
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A.2.  ÚDAJE  O  SOUČASNÉM  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  V ŘEŠENÉM 
ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA 
ZMĚNA Č. Z 939/00 ÚPN SÚ HL. M. PRAHY

A.2.1. Charakteristika území
Přírodní  prostředí  širšího  zájmového  území  je  možno  většinově  pokládat  za 

urbanizovanou až silně urbanizovanou krajinu, případně za krajinu příměstského charakteru, s 
rozsáhlými soubory staveb a s relativně vysokým podílem zpevněných ploch.

Biogeograficky patří  zájmové území do provincie středoevropských listnatých lesů, 
podprovincie  hercynské.  Je  součástí  bioregionu  č.  1.2  Řípského  (Culek  M  ed.,  1995). 
Převažuje  teplomilná  biota  převážně  2.vegetačního  stupně.  Bioregion  je  tvořen  nížinnou 
tabulí na severozápadě středních Čech, zabírá převážnou část Dolnooharské tabule a západní 
část Pražské plošiny;  má protáhlý tvar ve směru  SZ-N  a plochu 1585 km2. Bioregion tvoří 
opuková  tabule  s  pauperizovanou  teplomilnou  biotou  2.  bukovo-dubového  vegetačního 
stupně, ve vyšších polohách s přechody do 3. dubovo-bukového vegetačního stupně.

Fytogeograficky bioregion  náleží  do  oblasti  termofytika,  podoblasti  Českého 
termofytika,  většinově do fytogeografického okresu  č.7 Středočeské tabule,  podokresu 7c 
Bělohorská tabule, východní část k Vltavě je součástí fytogeografického okresu č. 9 Dolní 
Povltaví. Bioregion zahrnuje východní cíp fytogeografického podokresu 2a. Žatecké Poohří, 
značnou část fytogeografického okresu 7. Středočeská tabule (vyjma severní a východní části 
fytogeografického  podokresu  7b.  Podřípská  tabule),  celý  fytogeografický  okres  9.  Dolní 
Povltaví a západní část fytogeografického podokresu l0b. Pražská kotlina.

Areál  letiště  se  nalézá  na  území  České  vysočiny  v Poberounské  soustavě  v části 
Pražské  plošiny  na  tzv.  Ruzyňské  kře.  Sumárně  patří  do  povodí  Labe,  jde  o  povodí 
následujících  levostranných přítoků Vltavy.

Únětický potok - č.hydrologického pořadí 1-12-02-010

Kopaninský potok - č.hydrologického pořadí 1-12-02-011

Odvodňovací systém areálu sever patří do hydrologického povodí Únětického potoka. 
Tento systém byl postaven v rámci výstavby nového letiště začátkem šedesátých let minulého 
století.

Odvodňovací  systém  jih  patří  do  hydrologického  povodí  Kopaninského  potoka. 
Odvodňovací systém byl postaven v rámci výstavby letiště v polovině třicátých let.

V roce 2002 byla vypracována Studie odtokových poměrů v lokalitě  letiště  Ruzyně 
(Hydroprojekt  CZ,  a.s.,  Praha,  srpen 2002),  jako naplnění  jedné  z podmínek  souhlasného 
stanoviska v procesu EIA na záměr Terminál Sever, která hydrotechnicky posoudila celý areál 
letiště v souladu s metodikou Generelu hl. města Prahy. Pomocí matematického modelu byla 
posouzena  dlouhodobá  hydraulická  funkce  odlehčovacích  objektů  a  jim  příslušných 
retenčních nádrží pro současný i výhledový stav rozvoje letiště Praha – Ruzyně s ohledem na 
optimalizaci potřebného retenčního objemu a zajištění rovnoměrného odtoku do recipientů.

V rámci studie byl vytvořen bilanční model dolních částí dešťové kanalizace pomocí 
matematického modelu MOUSE a korytový model pro Únětický a Kopaninský potok pomocí 
matematického  modelu  MIKE  11.  Byla  posouzena  dlouhodobá  hydraulická  funkce 
odlehčovacích  objektů a jim příslušných retenčních  nádrží  pro současný i  výhledový stav 
rozvoje letiště Praha – Ruzyně s ohledem na optimalizaci potřebného retenčního objemu a 

15



VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č. Z 939/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU HL.M. PRAHY
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

zajištění rovnoměrného odtoku do recipientů. Současně byl posouzen technický stav vodotečí 
a objektů na nich včetně návrhu potřebných opatření pro zajištění jejich požadované funkce. 

Ve vztahu k posuzované změně  č. Z 939/00, která umožní výstavbu paralelní RWY 
06R/24L a která bude  odvodňována na ČOV+ČKV JIH, je rozhodující  výhledová plocha 
odkanalizovaná  na  tuto  ČOV+ČKV  včetně  systému  kanalizace  odvádějící  vody  na  tuto 
ČOV+ČKV.  Vzhledem ke  skutečnosti,  že  výhledový  stav  primárně  představuje  produkci 
srážkových vod,  nepřímo i  produkci  splaškových vod v souvislosti  s postupným nárůstem 
produkce splaškových vod, je nezbytné uvést, že plocha, která je předmětem příslušné změny 
nezaznamená  žádnou  změnu  z hlediska  charakteru  povrchu,  to  znamená,  že  z hlediska 
odtokových poměrů nijak neovlivní situaci po vybudování RWY 06R/24L.

Oblast  letiště  v Ruzyni  má  výrazně  alochtonní  klima,  které  je  neobyčejně  větrné. 
Z této  charakteristiky  vyplývá  i  poměrně  dobrá  kvalita  ovzduší  z hlediska  rozhodujících 
znečišťujících  látek.  Tato  skutečnost  byla  potvrzena  ve  vztahu  k provozu  letiště   jak 
vypracovanou  rozptylovou  studií  pro  cílový  stav,  která  je  samostatnou  přílohou 
předkládaného materiálu.

Nejvýznamnější  environmentální  charakteristikou  související  s posuzovaným 
záměrem je problematika hlukové zátěže.

Výsledky hlukové zátěže pro cílový stav s paralelní RWY je dokladován v samostatné 
příloze předkládaného materiálu.

Z hlediska vývoje akustické situace lze dle výše citované studie přínos nové RWY 
06R/24L  spatřovat  v tom,  že  rozšíření  dráhového  systému  letiště  PRAHA  -  RUZYNĚ a 
zvýšení dráhové kapacity umožní uplatňovat v širší míře moderní opatření ke snížení hluku, 
především preference drah, úpravu provozu v noci, zpřísnění podmínek pro provádění letů 
apod. Rozložením provozu do více drah se zmenší dosah hlukových zón o vyšších hodnotách 
hluku od letiště.  Vybudováním paralelní  RWY se  zcela  eliminují  důsledky krátkodobých 
mimořádných provozních situací (uzávěra hlavní RWY 06/24 v důsledku oprav a přenesení 
provozu na RWY 13/31), které jsou nyní hlavním předmětem stížností občanů.

A.2.2. Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Většina  území  Prahy  patří  podnebím  k teplé  oblasti  s dlouhým,  teplým  a  suchým 

létem, s krátkými mírně teplými přechodovými obdobími a s krátkou velmi suchou zimou. 
Průměrná  roční  teplota  na  meteorologické  stanici  Klementinum  činí  9,4  oC,  červencová 
teplota  20,5 oC a  lednová -0,5 oC.  Ročně spadne průměrně  jen  487 mm srážek,  většinou 
v podobě deště. Sněhová pokrývka dosahuje uvnitř města výšky pouze 10 cm, na okrajích 
přes 20 cm sněhu a sníh leží  průměrně až 50 dní.  Pro svou závětrnou polohu je Pražská 
kotlina nedostatečně provětrávána. Sluneční svit dosahuje asi 45% možné doby (1842 hodin 
ročně  -  Karlov).  Následující  údaje  o  klimatu  byly  převzaty  z Atlasu  podnebí  pro  měřící 
stanice umístěné na území Prahy:
Tab.: Základní charakteristiky počasí
Charakteristika Karlov Klementinum
průměrná roční teplota vzduchu (oC) 15,3 15,7
průměrný počet tropických dnů (tmax > 30oC) 10,7  9,5
průměrný počet letních dnů  (tmax > 25oC) 48,3 47,5
průměrný počet mrazových dnů (ve 2 m nad zemí tmin < -0,1oC) 87,4 75,4
průměrný počet ledových dnů (ve 2 m nad zemí tmax < -0,1oC) 29,8 27,4
průměrný počet arktických dnů  (ve 2 m nad zemí tmax < -10oC)  1,9  1,7
průměrné datum prvního mrazu 23.10. 06.11.
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Charakteristika Karlov Klementinum
průměrné datum posledního mrazu 15.04. 01.04.
průměrná relativní vlhkost  (%) 71 -
průměrný roční úhrn srážek (mm) - 487
průměrný počet dnů se sněžením - 31,7
průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou - 32,7

Z hlediska dlouhodobého průměrného ročního  úhrnu srážek lze oblast hodnotit jako 
suchou až mírně suchou. Střední počet dní se sněhovou pokrývkou je 56. Maximální výška 
sněhové pokrývky byla naměřena v roce 1970 - 57 cm. Úhrny srážek v roce 2004 pro stanici 
ČHMÚ Praha – Ruzyně ukazuje následující tabulka:

Tab.: Srážkoměrné údaje

Vítr

Extrémně ventilovaná poloha letiště má pro letecký provoz příznivý následek - malý 
počet případů husté a persistentní mlhy v porovnání s klimatem chráněných niv. Je zřejmé 
výrazné  převládání  (největší  četnost)  proudění  ve  vyšších  vrstvách  atmosféry  ze  směrů 
blízkých Z a  ZSZ,  které  má  také  největší  rychlosti.  Ve výšce  kolem 1500 m n.m.  se  již 
nevyskytuje bezvětří. V přízemní vrstvě je větrná růžice oproti větrné růžici výškové celkově 
stočena proti směru hodinových ručiček. Pro celé dosti široké okolí Ruzyně je charakteristické 
převládání Z a JZ přízemního proudění, naopak nejmenší četnost má SV proudění. Porovnání 
růžic pro zimní a letní půlrok ukazuje vyšší četnost směrů s jižní složkou v chladné části roku 
a vyšší četnost se severní složkou v teplé části roku oproti celoročnímu průměru. To je známý 
a  charakteristický  jev  pro  reprezentativní  stanice  střední  Evropy.  V zimním půlroce  bývá 
vyšší četnost Z větru než v letním půlroce. Největší nárazy větru v Ruzyni (při u nás obvyklé 
přístrojové  technice  jde  vlastně  o  průměrné  rychlosti  větru  za  asi  tři  sekundy)  mohou 
s pravděpodobností výskytu 1 x 50 let dosahovat ve standardní výšce 10 m nad zemí hodnot 
blízkých 50 m/s.

Srážky a sněhová pokrývka

Roční chod srážek je typicky kontinentální se značnou převahou srážek za letní měsíce 
a  malým množstvím srážek v zimě.  S ohledem na  letecký  provoz je  významným prvkem 
sněhová pokrývka. Extrémní výšky dosáhla na letišti v Ruzyni v březnu 1970, a to 57 cm. 
Průměr z maxim. výšky sněhové pokrývky za jednotlivé roky období 1961 - 1990 je jen 20 
cm a nejčastější maximum výšky sněhové pokrývky za jednotlivé zimy leží mezi 10 a 20 cm.

Srážkoměrná stanice Praha - Ruzyně
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. suma

50-ti letý normál 22 22 27 41 57 68 72 68 42 38 30 30 517
rok 2004 46,6 20,5 33,5 17,1 47,7 107,2 49,4 54 33,6 21,9 46,6 13,4 491,5

Měsíční úhrny vzdušných srážek (mm)
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Střední data (medián) počátku a konce „období převládání„ sněhové pokrývky, tzn. 
období  jádra  zimy,  pro  něž  je  sněhová pokrývka charakteristickým jevem,  jsou  v Ruzyni 
22.XII.  a  6.II.  a  střední  délka  tohoto  období  je  36  dní.  Střední  počet  dnů  se  souvislou 
sněhovou pokrývkou, včetně epizodických výskytů na počátku a konci zimy, je 56.

Mlha

Mlha je jev lokálně velice proměnlivý,  závislý na místních zvláštnostech zemského 
povrchu, jako je reliéf, vegetace, vodní plochy, chod klimatických faktorů, teplota, vlhkost, 
inverze, včetně druhu land-use.

Letiště Ruzyně má, pokud jde o mlhu, vcelku výhodné vlastnosti. Platí to zejména pro 
případy dlouhotrvající (celodenní) mlhy.  Krátkodobé výskyty mlhy jsou v Ruzyni zdánlivě 
častější  než  na  některých  jiných  stanicích,  zejména  v porovnání  se  stanicí  Kladno.  Mlhy 
přetrvávající  celý  den  (mlhy  zaznamenané  ve  všech  třech  pozorovacích  termínech)  se 
v Ruzyni vyskytují výhradně v zimním půlroce (X - III).

Některé případy výskytu mlhy jsou v Ruzyni spojeny se zvláštní situací, kdy se přes 
letiště přemisťuje mlha vytvořená v Šáreckém údolí.

Znečištění ovzduší

Imisní  pozadí  zájmového  území  lze  vyhodnotit  na  základě  údajů  stanic  AIM, 
respektive na základě výstupů rozptylové studie firmy ATEM, která pokrývá území hlavního 
města Prahy. Pozadí z výše uvedených zdrojů je součástí příslušné kapitoly rozptylové studie 
pro cílový stav, která je samostatnou přílohou  předkládaného materiálu.

A.2.3. Voda
Podzemní vody

Z hydrogeologického  hlediska  je  kvarterní  pokryv  v celém  zájmovém  území  bez 
významu.  Podzemní  voda  je  vázána  na  cenomanské  pískovce  s průlinovou  a  puklinovou 
propustností a vytváří zde hlavní zvodeň. Další horizonty podzemní vody se lokálně vytváří 
v puklinovém  systému  turonských  slínovců.  Hladinu  podzemní  vody  je  možno  očekávat 
v hloubkách větších než 10 m. Směr proudění podzemní vody je k severu až severovýchodu. 
Doplňování  zásob podzemní vody se děje prostřednictvím srážek, a to buď na výchozech 
obou kolektorů, nebo přes puklinový systém vyvinutý v turonu, pokud absentuje nepropustná 
poloha glaukonitických jílovců. Při režimním kolísání se mění napjatý artézský cenomanský 
kolektor sezónně a lokálně v kolektor podzemní vody s volnou hladinou. Koeficient filtrace 
pro cenomanský kolektor se pohybuje od 1,6 . 10-6 do 9,4.10-4 m.s-1.

Podzemní voda v horninách spodního turonu je vázaná na pukliny slínovců. Zvodnění 
turonského kolektoru je nesouvislé a je závislé na množství ovzdušných srážek a blízkosti 
erozní báze. Vzhledem k tomu, že artézský strop je tvořen polopropustnou, místy rozpukanou 
vrstvou  slínovců,  je  zde  možná  kontaminace  obou  kolektorů,  pokud  mezi  turonem  a 
cenomanem absentuje nepropustná poloha glaukonitických jílovců. Koeficient filtrace se pro 
tento kolektor pohybuje od 2,0.10 -8 až do 1,75.10-4 m.s-1. Kvartérní spraše a sprašové hlíny 
jsou vzhledem ke svému petrografickému charakteru prakticky nepropustné a tvoří izolátor 
hlubším kolektorům.

Z regionálního hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v oblasti 62 - 
krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum západních Čech,  rajon 625 – proterozoikum a 
paleozoikum v povodí přítoku Vltavy.
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Pro charakteristiku hydrogeologických poměrů zájmového území je tedy rozhodující 
přítomnost  průlinově  zvodnělých  kvartérních  a  průlinopuklinově  zvodnělých  zvětralých 
křídových sedimentů.  Vzhledem k obecně velice  obdobné granulometrické  charakteristice 
horninových materiálů  obou stratigrafických  jednotek  je  v  této  přípovrchové zóně možné 
uvažovat  prakticky s  jedním kolektorem.  Jeho hlavní  dotací  jsou atmosférické  srážky,  na 
kterých je přímo závislá i výška hladiny podzemní vody. Ta proudí ve směru spádu terénu a 
odvodňuje  se  plynulým  příronem  do  aluviálních  sedimentu  místních  vodotečí,  zde 
Kopaninského potoka (lokální erozní báze).

Povrchové  vody

Areál  letiště  se  nalézá  na  území  České  vysočiny  v Poberounské  soustavě  v části 
Pražské  plošiny  na  tzv.  Ruzyňské  kře.  Patří  do  povodí  Labe  a  do  povodí  levostranných 
přítoků Vltavy:

Únětický potok - č.hydrologického pořadí 1-12-02-010

Kopaninský potok - č.hydrologického pořadí          1-12-02-011

K povodí Únětického potoka přísluší severní část území letiště, do jehož bezprostřední 
blízkosti zasahují obě pramenné větve potoka - Kopaninský potok a pramen Ouvalka, který je 
od Čermákova rybníka v Kněževsi nazýván jako Únětický potok, který ústí zleva do Vltavy 
v Roztokách. Kopaninský potok (č.h.p. 1-12-02-011) je přítokem Únětického potoka (č.h.p. 1-
12-02-010).

Únětický  potok  je  levostranným  přítokem  Vltavy.  Celková  plocha  jeho  povodí, 
rozkládajícího se na západ od Prahy zaujímá plochu 4 781,7 ha. Potok pramení cca 0,5 km 
jihovýchodně od obce Kněževes ve výšce 348 m n.m. Celková délka toku je 13,4 km. Potok 
protéká obcemi Kněževes, Tuchoměřice, Statenice, Černý vůl, Únětice a v Roztokách u Prahy 
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ústí do Vltavy v nadmořské výšce 174 m n.m. Až k rybníku u Čermákova mlýna nad obcí 
Tuchoměřice  se  tok  nazývá  Ouvalka,  teprve  pod  rybníkem  nese  název  Únětický  potok. 
Koryto Únětického potoka je téměř po celém řešeném úseku   bez významnějšího poškození. 
Tok až k poldru, který se nachází pod obcí Tuchomeřice, protéká hustou zástavbou a po celé 
délce se vyskytuje poměrně vysoký počet objektů. Jedná se především o malé lávky, které 
však nijak neomezují průtočné profily nebo se jedná nevýznamné stupně ve dně nepřesahující 
výšku 30 cm. Pod obcí Tuchoměřice se tok dostává do volného prostoru, kde je vybudován 
poldr.

Kopaninský potok pramení  pod Slánskou silnicí  v obci  Přední  Kopanina.  Jedná se 
pravostranný  přítok  Únětického  potoka,  do  kterého  se  vlévá  pod  Tuchoměřicemi.  Číslo 
hydrologického pořadí 1-12-02-011. Plocha povodí k ústí do Únětického potoka je 6,87 km2. 
Ochrana povodí pod letištěm je zabezpečena retenčním prostorem s hrází, kterou tvoří silnice 
I/7 Praha – Chomutov – Kopaninský poldr. Retenční  objem je  68 250 m3.

Vzhledem k tomu, že území letiště a jeho širší okolí leží v teplé klimatické oblasti, 
vyznačující se relativně vysokou průměrnou roční teplotou (7 - 8,5oC) a s nízkým průměrným 
ročním úhrnem srážek kolem 500 mm, patří toto území s velmi nízkou hodnotou specifického 
odtoku 1,0 - 2,5 l/s/km2 k nejsušším oblastem v Čechách. Podle regionalizace povrchových 
vod je sledované území v okolí Ruzyně charakterizované malou retenční schopností a silně 
rozkolísaným odtokem.

A.2.4. Půda
Celkový rozsah plochy v rámci změny  č.Z 939/00 činí 259 773,8 m2, z čehož připadá 

na  ZPF  216 939,3  m2.   Tento  zábor,  jak  je  patrné  z dalších  kapitol   předkládaného 
vyhodnocení  náleží následujícím BPEJ: 21000, 22501,  23716.
Popis BPEJ:

1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu 
2 - region T 2 teplý, suchý; suma teplot nad + 10 °C 2 600 - 2 800; prům. roční teplota 8 - 9 °C; průměrný roční úhrn srážek 500 - 600 mm; 
pravděpodobnost suchých vegetačních období 20 - 30 %, vláhová jistota 2 - 4

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 
10 - Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými  
vláhovými poměry až sušší
23 -  Hnědé a drnové půdy na píscích, uložených na slínech a jílech – lehká ornice s velmi těžkou spodinou, vodní režim 
kolísavý – os výsušného až po převlhčení podle výšek srážek
25 - Kambizemě modální a vyluhované, eubazické až mezobazické, vyjímečně i kambizemě pelické na opukách a tvrdých  
slínovcích, středně těžkém flyši, permokarbonu, středně těžké, až středně skeletovité, půdy s dobrou vodní kapacitou

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
svažitost expozice*)

0 0 - 3°, úplná rovina, rovina všesměrná
1 3 - 7°, mírný sklon všesměrná

*) vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám 

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
skeletovitost hloubka *)

0 bezskeletovitá, s příměsí hluboká
1 bezskeletovitá, s příměsí,

slabě skeletovitá
hluboká, středně hluboká

4 středně skeletovitá hluboká, středně hluboká
6 středně skeletovitá mělká

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí
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Z hlediska odolnosti vůči vlivům kyselých srážek jsou půdy hodnoceny stupněm 2 - 3, tj. 
odolné až středně odolné. V nejbližším areálu letiště se v důsledku velmi nízkého zalesnění 
projevuje negativní působení větrné a vodní eroze, která odnáší kvalitní půdu do recipientů, 
přičemž nejvíce jsou postiženy obnažené plochy J a JZ od letiště u obcí Jeneč  a Hostivice.  
Původně souvislý  kvalitní  půdní  pokryv  byl  během výstavby  a  provozu  areálu  letiště  do 
značné  míry  narušen  a  degradován,  a  to  jak  přípravou  staveniště,  zástavbou,  imisemi 
škodlivin z ovzduší i intenzivním hnojením a pěstováním převážně monokultur.

A.2.5. Geomorfologie a geologie
Geomorfologická charakteristika
Dle geomorfologického členění patří území k  celku Pražská plošina, jež je součástí 

Poberounské  soustavy.  V rámci  Pražské  plošiny lze  vyčlenit  ve  východní  části   podcelek 
Říčanská  plošina  a  v západní  části  podcelek  Kladenská  tabule.  Hostivická  tabule  má  ráz 
pahorkatiny na cenomanských a spodnoturonských slínovcích s typicky erozně denudačním 
reliéfem s neogenními plošinami a epigeneticky zaříznutými údolími řek, které ji rozčleňují. 
V místě letiště Ruzyně je reliéf plochý s mírným sklonem větší části k severu a menší části 
k jihu. 

Geologická charakteristika
Z regionálně  geologického  hlediska  lze  území  situovat  na  jihozápadní  okraj  České 

křídové tabule. Tento původní souvislý sedimentární pokryv byl zejména při okrajích pánve 
denudován a rozčleněn do řady izolovaných reliktů. Podloží křídy tvoří slabě metamorfované 
horniny  svrchního  proterozoika,  které  reprezentují  především grafitické  a  jílovité  břidlice 
s vložkami  buližníků  a  spilitů.  Na  horniny  proterozoika  nasedají  horniny  svrchní  křídy, 
zejména horniny svrchního cenomanu a spodního turonu. Horniny cenomanu tvoří středně 
zrnité  glaukonitické  pískovce  a  vápnité  prachovce,  místy  i  drobně  valounovité  slepence. 
Svrchní  část  křídového  pokryvu  tvoří  spodnoturonské  glaukonitické  pískovce  a  zejména 
písčité  slínovce.  Mocnost  křídových  uloženin  se  v oblasti  pohybuje  od  6  do  40  m. 
Zvětralinový plášť křídových sedimentů tvoří písčitojílovité eluvium mocné 1 až 2,5 m.

Kvarterní  pokryv  vyplňuje  nerovnosti  křídového  reliéfu  a  je  vyvinut  ve  formě 
sprašových hlín a  mrazových zvětralin,  jejichž mocnost  se pohybuje od 0,5 až do 6,0 m. 
Původní kvarterní pokryv byl do značné míry narušen a nahrazen antropogenními sedimenty.

Hydrogeologické poměry
Hydrogeologické  poměry  zájmového  území  jsou  poměrně  pestré,  v závislosti  na 

geologickém  prostředí.   Významnější  obzory  podzemní  vody  jsou  vázány  především  na 
cenomanské  pískovce,  méně  výrazný  je  obzor  vázaný  na  převážně  puklinový  systém 
turonských  slínovců.  Cenomanská  zvodeň  je  vázána  na  převážně  průlinově  propustný 
kolektor pískovců a slepenců, dotována je přes puklinový systém nadloží. Odvodňována je 
především  v erozních  zářezech  Únětického  potoka  a  Kopaninského  potoka  a  v zářezu 
otevřeného odpadu letiště. Generelní směr proudění podzemní vody je k SVS, artézský výtlak 
je  negativní.  V blízkosti  erozivní  báze  se  ustálená  hladina  podzemní  vody  pohybuje 
v hloubkách 4 - 13 m, v infiltračním pásmu v hloubkách 25 -32 m pod terénem. V zájmovém 
území  se  naražená  hladina  podzemní  vody  pohybuje  v hloubce  21  -  37  m pod  terénem. 
Koeficient propustnosti dosahuje hodnot k = 6,4.10-5 až 1,1.10-4 m/s.

Turonská zvodeň je vázána na puklinový systém slínovců,  zvodnění  je nesouvislé, 
hladina podzemní vody se může vyskytnout v širokém intervalu 2 - 27 m pod terénem (v 
zájmové prostoru 18 - 27 m),  což bývá výrazně ovlivňováno intenzitou srážek a blízkostí 
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erozivní báze. Vzhledem  k tomu, že artézský strop je tvořen polopropustnými horninami, je 
možná komunikace obou zvodnělých obzorů.

A.2.6. Fauna, flora, ekosystémy
Přírodní  prostředí  širšího  zájmového  území  je  možno  většinově  pokládat  za 

urbanizovanou  až  silně  krajinu,  případně  za  krajinu  příměstského  charakteru, 
charakterizovanou  především  velkými  celky  orné  půdy  a  v pramenné  části  rozsáhlými 
soubory staveb s vysokým podílem zpevněných ploch. Pro širší území je pak typická velmi 
nízká  lesnatost  a  otevřenost  krajiny.  Významnější  komplexy lesních  porostů se  nachází  v 
 dolní  části  povodí  Únětického  potoka   (území  PR  Roztocký  háj-Tiché  údolí,  PR  Údolí 
Únětického potoka, zejména jižní část s Kozími hřbety) a zejména podél jižní strany údolnice 
mezi Přední Kopaninou, jihovýchodním okrajem Tuchoměřic a západním okrajem  Statenic.

Biogeograficky patří  zájmové území do provincie středoevropských listnatých lesů, 
podprovincie  hercynské.  Je  součástí  bioregionu  č.  1.2  Řípského  (Culek  M  ed.,  1995). 
Převažuje  teplomilná  biota  převážně  2.  vegetačního  stupně.  Bioregion  je  tvořen  nížinnou 
tabulí na severozápadě středních Čech, zabírá převážnou část Dolnooharské tabule a západní 
část Pražské plošiny;  má protáhlý tvar ve směru  SZ-N  a plochu 1585 km2. Bioregion tvoří 
opuková  tabule  s  pauperizovanou  teplomilnou  biotou  2.  bukovo-dubového  vegetačního 
stupně,  ve  vyšších  polohách  s  přechody  do  3.  dubovo-bukového  vegetačního  stupně.  V 
kaňonech Vltavy a jejích přítoků, podobně jako na ojedinělých neovulkanitových elevacích, 
se  nachází  pestrá  biota  se  zbytky  teplomi1né  lesní  a  stepní  vegetace.  Je  zde  zastoupeno 
několik mezních a exklávních prvků i české endemity flóry a hmyzu. Netypickými částmi 
jsou terasy s acidofilními doubravami, které tvoří přechod do Polabského bioregionu (1.7) a 
neovulkanické suky, tvořící přechod do Milešovského bioregionu (1.14). Netypickou zónou 
jsou i přechody do Džbánského bioregionu (1.17) a dále Pražská kotlina, tvořící přechod k 
bioregionu Českobrodskému (1.5) a Slapskému (1.20).

Fytogeograficky bioregion  náleží  do  oblasti  termofytika,  podoblasti  Českého 
termofytika, většinově do fytogeografického okresu  č. 7 Středočeské tabule, podokresu 7c 
Bělohorská tabule, východní část k Vltavě je součástí fytogeografického okresu č. 9 Dolní 
Povltaví. Bioregion zahrnuje východní cíp fytogeografického podokresu 2a. Žatecké Poohří, 
značnou část fytogeografického okresu 7. Středočeská tabule (vyjma severní a východní části 
fytogeografického  podokresu  7b.  Podřípská  tabule),  celý  fytogeografický  okres  9.  Dolní 
Povltaví a západní část fytogeografického podokresu l0b. Pražská kotlina. Vegetační stupně 
(Skalický 1988): kolinní. 

Potenciální  přirozenou  vegetací je  mozaika  teplomilných  doubrav  (pravděpodobně 
svaz  Quercion  petraeae.  zejména  Potentillo  albae-Quercetum  v  dolním Povltaví  i  Sorbo 
torminalis-Quercetum),  v dolním Povltaví a na Řípu i doubrav šípákových (svaz  Quercion 
pubescenti-petraeae).  Vzácnější  jsou  teplomilné  typy  dubohabřin  (asociace  Melampyro 
nemorosi-Carpinetum). Podél vodních toků byly vyvinuty lužní lesy, porosty asociace Salici-
Populetum  ze svazu  Salicion albae,  jinde podsvazu  Alnenion glutinoso-incanae,  především 
Pruno-Fraxinetum.  Přirozené bezlesí je v širším území patrno především na skalách (dolní 
část povodí Únětického potoka), náleží svazu Alysso-Festucion pallentis a snad i některé typy 
stepí svazů Festucion valesiacae a Bromion. 

Přirozenou náhradní vegetací na suchých stanovištích jsou xerothermní trávníky, na 
mělkých půdách svazu  Festucion valesiacae,  v mezofilnějších podmínkách svazů  Koelerio-
Phleion  phleoidis  a  Bromion,  na  píscích  svazů  Koelerion  glaucae  a  Corynephorion.  Na 
vlhkých  loukách  byly  zastoupeny  různé  asociace  svazů  Alopecurion  pratensis  a 
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Arrhenatherion,  řidčeji  Calthion,  zejména  se  zastoupením  Cirsium  canum,  které  na 
zasolených půdách přecházely  ve  fragmenty  vegetace  podsvazu  Loto-Trijolienion  a  svazu 
Scirpion  maritimi.  V  lesních  lemech  se  vzácně  objevují  společenstva  svazu  Geranion 
sanquinei,  křoviny svazů  Prunion spinosae  i  Prunion fruticosae  jsou též vzácné.  Prostory 
navážek a antropogenních ploch často přerůstají formacemi svazu  Arction lappae, případně 
svazu Dauco-Melilotion.

Vlastní  zájmové  území  navrhované  výstavby  nové  letištní  dráhy  je  většinově 
zemědělsky  využívanými   pozemky  –  intenzivní  agrocenózou.  Lokálně  se  vyskytují 
ruderalizované lemy podél cest, místy i s doprovodnými liniemi dřevin.  Stávající vegetaci tak 
tvoří pouze zemědělské kulturní plodiny a běžné druhy euryvalentních rostlin Na vlastních 
pozemcích výstavby dráhy ve smyslu prostorového vymezení jednotlivých objektů záměru se 
nenacházejí hodnotnější dřeviny rostoucí mimo les. Lesní porosty se v dosahu dráhy a jejího 
provozního zázemí nenacházejí. 

Na odlesněných místech dominuje orná půda.

Z hlediska fytogeografického členění ČSR (Dostál 1957) lze řešené území zařadit do 
oblasti A – Středoevropská lesní květena (Hercynicum), podoblasti A3 – přechodná květena 
hercynská  (Subhercynicum),  obvodu  b  –  přechodná  květena  hercynských  pahorkatin  a 
vysočin  (hercynicum  submontanum).  Podle  regionálně  fytogeografického  členění  ČR 
(Skalický  1988)  lze  území  zařadit  do  fytogeografické  oblasti  mezofytika,  obvodu 
Českomoravské  mezofytikum,  fytogeografického  okresu  41  Střední  Povltaví.  Potenciálně 
přirozenou vegetací jsou bikové doubravy (Luzulo albidae - Quercetum petrae).

Zastoupení mimolesních porostů dřevin 
Vlastní navrhované staveniště je v zásadě prosté mimolesních porostů dřevin, lokálně 

se v areálu mimo prostor drah nacházejí náletové dřeviny.

V následujícím přehledu je uvedena specifikace  prvků dřevin rostoucích  mimo les, 
které budou  dotčeny realizací posuzovaného záměru v případě schválení předkládané změny. 
V prostoru navrhované změny se vyskytují  prvky dřevin  v prostoru B a C dle  následující 
situace.
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Plocha B:Porosty zářezu retenční nádrže u ČOV a ČKV JIH a  otevřeného odpadu 
dešťové kanalizace (cca 1964 m2). Komunikace K letišti tento zářez přetíná, letištní část je již 
téměř bez porostů, po povolení ke kácení byly keřové porosty odstraněny či ořezány, část 
ponechána pro zpevnění svahů, stromy zde nebyly zastoupeny.  Porost severovýchodně od 
komunikace  K letišti  je  na  svazích  z větší  části  zpevněného  koryta  odvádějícího  vodu do 
Kopaninského potoka, je největší zasaženou plochou zeleně s porostem keřů i stromů, který 
vznikl převážně přirozenou sukcesí dřevin.

Jedná se o původně přirozený svod dešťových vod z letištní  plochy protažený pod 
komunikací  a  svedený povrchově okolo čistírny odpadních  vod do Kopaninského potoka. 
Svahy jsou porostlé  keřovou i  stromovou  vegetací,  ve  stromovém patru  jsou zastoupeny: 
habry,  trnovníky akáty,  javory kleny,  javory mléče,  javory jasanolisté,  lípy,  jasany,  vrby,  
topoly,  břízy,  slivoně,  jabloně,  hrušně.  V keřovém patru  jsou  kromě  náletů  jmenovaných 
stromů hlohy, lísky, černé bezy, šípkové růže, svídy, vrby, slivoně, zimolezy apod.

Plocha C:Porosty svahů podél komunikace Evropské, kterou dráha ve vzduchu přetne 
a výška porostů bude omezena.

Ve stromovém patru se jedná o část nepravidelné aleje, zastoupeny jsou vzrostlé duby 
a javory, celkem cca 8 - 10 ks. V keřových porostech svahů jsou zastoupeny zimolezy, ptačí 
zoby, svídy, trnky, tavolníky apod. Zásah se bude týkat cca 579 m plochy porostů keřů výšky 
2 - 5 m a vzrostlých stromů výšky 12 - 18 m.
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A.2.7. Hmotné statky, kulturní dědictví
V seznamu kulturních  a  hmotných  památek  jsou zapsány dva  objekty v zájmovém 

území, na které se vztahuje § 3 zákona o státní památkové péči. Jedná se o „Odbavovací a 
administrativní budovu při letišti Ruzyně“  (do seznamu zařazen rozhodnutím OÚ Praha 6 č.j. 
4485/91-PP  ze  dne  18.1.1991)  a  o  objekt  „Dvojdomek  vrátných  při  letišti  Ruzyně“  (do 
seznamu  zařazen  rozhodnutím  OÚ Praha  6  č.j.  4486/91-PP  ze  dne  18.1.1991).  Uvedené 
objekty nebudou navrhovanou změnou č. Z 939/00  nijak dotčeny.

Neprovedení změny
V případě  neprovedení  změny  zůstanou  dotčené  pozemky  nadále  v kategorii  ZPF. 

Nebude  vyžadováno  kácení  prvků  dřevin  rostoucích  mimo  les.  V bilanci  produkovaných 
srážkových vod nedojde ke změně, protože v prostoru navrhované změny nedojde ke stavbě 
žádných významných zastavěných nebo zpevněných ploch.

Neprovedení  změny by z důvodů nedostatečné  kapacity  dráhového systému  LKPR 
však vedlo k prohloubení současných negativních dopadů na hluk v okolí LKPR, jako jsou: 
• rozšiřování území s častými přelety letadel (důsledky vynucených rozptylů trajektorií letu)
• časté přelety území s vysokou koncentrací obyvatel (vynucené využívání RWY 13/31)
• zvyšování počtu hlukových událostí v noci a riziko překročení hygienického limitu v území vně 

OHP.

Valnou  většinu  závažných  dopadů  hluku  z leteckého  provozu,  vyvolaných  kapacitními 
problémy letiště PRAHA RUZYNĚ, by měla řešit výstavba nové paralelní RWY 06R/24L.

Pokud  by  se  záměr  výstavby  RWY  06R/24L  nerealizoval,  celkové  parametry  leteckého 
provozu na letišti PRAHA RUZYNĚ, dané ekonomickými a v širším smyslu i politickými 
zájmy, by zůstaly po jistou dobu zachovány. Varianta neprovedení změny a tedy i celého 
záměru  stavby paralelní  RWY by však přinesla  řadu provozních  problémů a nezbytných 
opatření s důsledky jak v ekologické, tak i ekonomické rovině. Z mnoha důvodů by se zřejmě 
nezdařilo  využít  kapacitu  odbavovacího  prostoru  a  dráhového  systému  rovnoměrným 
rozložením provozu do celé  denní  doby.  Část  provozu by tudíž bylo  nutné přesunout  na 
RWY 13/31  a v krajním případě zprovoznit RWY 04/22 pro vzlety a přistání vrtulových 
letounů.  Je  vysoce  pravděpodobně,  že  by  bylo  nutné  zmírnit  stávající  omezení  nočního 
provozu, zrušit stávající omezení pro motorové zkoušky v nočních hodinách a povolit nyní 
omezované  brzdění  reverzací  tahu,  aby se  urychlilo  vyklízení  drah  po  přistání.  V zájmu 
urychlení odletů by bylo zřejmě nutné snížit hladinu letu pro zahájení prvního točení, což by 
zvýšilo  rozptyly  odletových  trajektorií  se  všemi  negativními  důsledky  v hlukové  zátěži 
širšího okolí LKPR.

Nezanedbatelným  aspektem  neprovedení  záměru,  který  samozřejmě  nesouvisí 
bezprostředně s vlivy na životní prostředí, jsou ekonomické přínosy realizace záměru, které 
jsou informativně uvedeny v následujícím komentáři:

Do roku 2020 paralelní dráha do rozpočtu Středočeského kraje přinese 320 miliónů  
korun. Dalších bezmála 75 milionů získá hlavní město Praha. Veřejné rozpočty na celostátní  
úrovni si polepší až o 56 miliard. 

Tato čísla jsou výsledkem rozsáhlé studie vlivu paralelní dráhy na českou ekonomiku  
do  roku  2020.  Studii  zpracoval  tým  renomovaných  českých  ekonomů  v  čele  s Tomášem 
Sedláčkem. Podle něj bude mít stavba i další zajímavé přínosy: „Dvě miliardy stát ušetří  
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například jenom na dávkách v nezaměstnanosti.  Ty nebudou muset být vypláceny a téměř  
17 tisíc lidí díky nové dráze získá zaměstnání.“ 

Hrubý domácí produkt země se realizací tohoto projektu od doby zahájení výstavby  
v roce 2012 do roku 2020 zvýší o 126 miliard korun. Z paralelní dráhy bude těžit především  
Středočeský kraj. Vznikne zde nejvíce pracovních příležitostí - téměř 6 000 před rokem 2020.  
Paralelní dráha navýší také příjmy veřejných rozpočtů o celých 320 milionů korun. Zkrátka  
nepřijde  ani  hlavní  město.  Praze  vybudování  a  zprovoznění  nové  dráhy  přinese  4 200 
pracovních míst a díky rozvoji obchodu a cestovního ruchu navýší zdejší HDP o 71 miliard  
korun. Do svého rozpočtu si pak metropole připíše téměř 75 milionů korun.
Ekonomické přínosy paralelní dráhy do českého hospodářství v letech 2012-2020

Středočeský kraj Praha Česká republika
Nárůst HDP 16 miliard Kč 71 miliard Kč 126 miliard Kč
Nová pracovní místa 5 863 4 206 16 923
Dodatečné příjmy do veřejných rozpočtů 56 miliard Kč 321 miliónů Kč 74 miliónů Kč
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A.3.  CHARAKTERISTIKY  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ,  KTERÉ  BY MOHLY BÝT 
UPLATNĚNÍM  ZMĚNY  Č.  Z   939/00  ÚPN  SÚ  HL.  M.  PRAHY  VÝZNAMNĚ 
OVLIVNĚNY

Celkový rozsah plochy v rámci změny  č.Z 939/00 činí 259 773,8 m2, z čehož připadá 
na ZPF 216 939,3 m2.  

Odnětím  pozemků  v kategorii  ZPF  však  nedojde  ke  změně  charakteru  povrchu, 
protože  na  uvedených  parcelách  zahrnujících  změnu  č.  939  nedojde  ke  stavbě  žádných 
zpevněných respektive zastavěných ploch.

Jedná  se  o  změnu  funkčního  využití  a  prostorového  uspořádání  území  těsně 
navazujícího  na  východní  okraj  letiště  Praha  Ruzyně.  Změna  je  navrhována pro realizaci 
paralelní  dráhy RWY 06R/24L. Navrhovaná změna je koordinována se stavbou silničního 
okruhu  kolem  Prahy,  stavbou  č.  518  a  trasováním  I.  etapy  modernizace  a  rekonstrukce 
železnice Praha – letiště Ruzyně.

Z uvedených podkladů je tudíž patrné, že navrhovaná změna č. 939 vytváří možnost 
realizace této dráhy s  potřebnými parametry včetně zajištění potřebného přístupu obsluhy a 
údržby k radionavigačním zařízením nové dráhy, je nutné vytvořit potřebný územní prostor 
s funkčním  využitím  DL  (dopravní  a  vojenská  letiště),  protože  stávající  území  s tímto 
funkčním využitím nepostačuje. 

V případě realizace předkládané změny č. 939 bude umožněna plnohodnotná výstavba 
paralelní dráhy RWY 06R/24L, kterou lze charakterizovat následovně:

 délka dráhy: stavební 3550 m, práh dráhy (THR)  24L trvale posunut o 150 m
 šířka dráhy:       45 m (s nejvyšší únosností)

      60 m (základní)
      75 m (vč. postranních pásů)

 pás dráhy:délka  – přesah       60 m za konec dráhy (resp.dojezdové dráhy) tj. 3670 
m

                        šířka         300 m
 celkový počet přepravených cestujících za rok 2020              

21,2 mil.

 celkový počet pohybů letadel za rok                           274,5 
tis

z toho celkový počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00) 
     za rok 2020                                                                              13,7 tis

 počet pohybů letadel za 6 měsíců v letním období (květen – říjen)       150 

960 

z toho: 
o počet pohybů ve dne  za 6 měsíců v letním období

143 600
o počet pohybů v noci za 6 měsíců v letním období  

7 360
                                       

Charakteristický letový den v     roce 2020  
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 počet pohybů v charakteristickém letovém dni (za 24 hodin)     
820
     z toho:

o  počet pohybů v denní době (06:00 – 22:00)               780
o  počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00)                                40

Výsledná situace navrhované paralelní   RWY 06R/24L  v případě předkládané změny 
č. 939 je patrná z následujícího obrázku a celkové situace, která je doložena na následující 
stránce:

Nová paralelní RWY 06R/24L je situována jižně od stávající RWY 06/24, s osovou 
vzdáleností obou drah 1525 m.

Po realizaci záměru bude dráhový systém letiště PRAHA RUZYNĚ představovat:

• stávající  vzletová  a  přistávací  dráha  06L/24R  (3.715x45  m,  beton),  s možností 
prodloužení západním směrem až na délku 4.000 m  

• nová paralelní vzletová a přistávací dráha 06R/24L (3.550x45 m, beton)
• stávající vzletová a přistávací dráha 13/31 (3250x45 m, beton)
• systém pojížděcích drah, odbavovací plochy a přistávací plochy pro vrtulníky
• stání pro motorové zkoušky letadel  u hangáru a  nově vybudované stání  pro motorové 

zkoušky s protihlukovým vybavením pro proudové letouny*

*motorové  zkoušky  budou  předmětem  samostatné  studie  v rámci  projektové  EIA  na  paralelní  RWY  06R/24L  a  nijak  nesouvisí  
s navrhovanou změnou č.Z 939/00

Paralelní  vzletové  a  přistávací  dráhy  06L/24R  a  06R/24L  umožní  plnohodnotný 
provoz letadel všech kategorií. Dráha 13/31 bude rovněž vybavena, avšak předpokládá se, že 
pro ni budou uplatněna provozní omezení která umožní její využití pouze při mimořádných 
povětrnostních podmínkách. Původní RWY 04/22 má být vyřazena z provozu.
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celková situace - velkoformát
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Záměr navrhované změny  č.  Z 939/00  je z části   realizován na zemědělské půdě, 
využívané  jako  pole,  na  části  území  se  nacházejí  plochy  ruderálních  lad  na  navážkách, 
okrajově jsou dotčeny porosty dřevin rostoucích mimo les. Jsou tak dotčeny pouze plochy, 
které se nenacházejí v přírodě blízkém stavu (pole), případně se nacházejí ve stavu pokročilé 
ruderální sukcese. 

Záměr samotné změny č. Z 939/00 neznamená ohrožení populací zvláště chráněných 
nebo regionálně vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor; jde vesměs o 
dotčení  antropogenně podmíněných stanovišť.  

Záměr předkládané změny č. Z 939/00 neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, 
rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje 
jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické 
osídlení území vyloučit ojedinělé archeologické nálezy. V tomto případě bude postupováno 
v souladu s příslušným složkovým zákonem.

V případě  změny  územního  plánu  ve  prospěch  navrhované  změny  „dopravní  a 
vojenská  letiště  (DL)“  bude  vytvořeny  podmínky  pro  výstavbu  paralelní  dráhy  RWY 
06R/24L.

Komplex  letiště  Ruzyně  proto  trvale  vykazuje  určité  napětí  mezi  jeho  expanzí  a 
přírodním i urbánním prostředím, ale i vlivy na životní podmínky a veřejné zdraví:

 hluková zátěž

 emise škodlivin do ovzduší

 kontaminace vodních zdrojů i toků

Vlivy, související s realizací navrhované změny, které umožní další rozvoj letiště jsou 
prezentovány v dalších kapitolách předkládaného Vyhodnocení.
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A.4.  SOUČASNÉ  PROBLÉMY  A  JEVY  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ,  KTERÉ  BY 
MOHLY  BÝT  ZMĚNOU  Č  Z 939/00  ÚPN  SÚ  HL.  M.  PRAHY  VÝZNAMNĚ 
OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTÉ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ a PTAČÍ 
OBLASTI

Určitou specifikaci ve vztahu k výše uvedenému bodu lze podle jednotlivých oblastí 
vymezit následovně:

 Vlivy  na  obyvatelstvo  jsou  z hlediska  akustické  a  imisní  situace 
vyhodnoceny příslušnými specializovanými studiemi pro cílové kapacity; změna 
č.  Z  939/00  pouze  vytváří  předpoklady  pro  výstavbu  paralelní  dráhy  RWY 
06R/24L

 Z hlediska  vyhodnocení  velikosti  a  významnosti  vlivu  na  ovzduší 
z rozptylové  studie  vyplývá,  že  u  objektů  nejbližší  obytné  zástavby  nedojde 
k významnější  změně imisní  zátěže znamenající  překračování  imisních limitů; 
vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví bude předmětem projektové dokumentace 
EIA  na  výstavbu  paralelní  dráhy  RWY  06R/24L;  výsledky  vyhodnocení 
zdravotních  rizik  budou  rozhodující  ve  vztahu  k případnému  odsouhlasení 
navrhovaných cílových provozních kapacit letiště

 Z hlediska  vlivů  na  vodu  a  vodní  hospodářství  je  patrné,  že  již 
realizovanými a do doby realizace záměru plánovanými opatřeními v systému 
čištění  odpadních  vod v areálech  ČKV a  ČOV SEVER a  JIH  by provoz  na 
paralelní  dráze  z hlediska  vzniku  nových  srážkových  vod  neměl  znamenat 
kvantitativní respektive kvalitativní ovlivnění nejbližších vodotečí Kopaninského 
a Únětického potoka; samotná změna č. Z 939/00 nebude nijak měnit koncepci 
v nakládání se srážkovými vodami; na plochách parcelních čísel, které souvisí 
s předkládanou  změnou  nebudou  vznikat  žádné  nové  zpevněné  respektive 
zastavěné plochy

 Z hlediska vlivů na přírodu je nejvýznamnějším impaktem kácení prvků 
dřevin rostoucích mimo les. Vynucené kácení je vyvoláno plošnými nároky nové 
dráhy bezpečnostními  požadavky na  provoz na  nové paralelní  dráze.  Rozsah 
kácených  dřevin  je  komentován  v příslušných  pasážích  předkládané 
dokumentace

 Celkový  rozsah  plochy  v rámci  změny   č.Z  939/00  činí  259 773,8  m2, 
z čehož připadá na ZPF 216 939,3 m2.  

 Dle podkladů ÚRM hl.m.Prahy je  v modelu  dopravy pro výhledový rok 2020 
zapracován  předpoklad  provozu  dvou  systémů  kolejové  dopravy  a  dále  rozsah 
komunikační sítě v období 2020 dle ÚP SÚ hl.m.Prahy a VÚC Pražského regionu, který 
předpokládá  dokončený  celý  rozsah  Silničního  okruhu  kolem  Prahy  (SOKP),  celý 
rozsah Městského okruhu (MO), všechny radiály (mimo úseku Vysočanské radiály mezi 
MO a Kbelskou). Z této skutečnosti vyplývá doporučení časové podmíněnosti dosažení 
cílové  kapacity  letiště  až  po  zajištění  některého  z územně  připravených  systémů 
dopravy pro obsluhu letiště

 Z hlediska  vlivů  na  ostatní  složky  životního  prostředí,  které  jsou 
podrobněji  komentované  v ostatních   bodech  předloženého  vyhodnocení,  lze 
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záměr označit z hlediska velikosti  vlivů za malý až málo významný, z hlediska 
významnosti vlivů za málo významný

 Chráněné  oblasti,  přírodní  rezervace  a  národní  parky  nejsou  polohou 
oznamovaného záměru dotčeny, a to ani prostorově, ani kontaktně.

 Výše uvedené aspekty budou podrobněji řešeny v projektové EIA, která se 
bude  týkat  veškerých  vlivů  souvisejících  s provozem  na  paralelní  RWY 
06R/24L,  jejíž  realizace  je  podmíněna  schválením  předkládané  změny  č.Z 
939/00.

Záměr  změny  č.Z  939/00  jakož  i  následné  stavby  paralelní  RWY  06R/24L  neovlivní 
Evropsky významné lokality ani Ptačí oblasti.

A.5.  ZHODNOCENÍ  STÁVAJÍCÍCH  A  PŘEDPOKLÁDANÝCH  VLIVŮ 
NAVRHOVANÝCH VARIANT ZMĚNY Č. Z  939/00 ÚPN SÚ HL. M. PRAHY

Posouzení  navrhovaného  ÚP  bylo  provedeno  vzhledem  k jednotlivým  složkám 
životního  prostředí,  zdraví  obyvatel  a  také  hmotným  statkům  včetně  dědictví 
architektonického a archeologického pomocí níže uvedené stupnice slovního hodnocení. Při 
hodnocení se vychází z popisu stavu životního prostředí zejména ze stavu jednotlivých lokalit, 
který byl zpracován na základě terénního šetření.

V rámci  změny  č.Z  939/00  se  jedná   o  změnu  funkčního  využití  a  prostorového 
uspořádání  území  těsně  navazujícího  na  východní  okraj  letiště  Praha  Ruzyně.  Změna  je 
navrhována pro realizaci paralelní dráhy RWY 06R/24L. Navrhovaná změna je koordinována 
se stavbou silničního okruhu kolem Prahy, stavbou č. 518 a trasováním I. etapy modernizace a 
rekonstrukce železnice Praha – letiště Ruzyně.

A.5.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví 

mohou projevit následovně:
 znečištění ovzduší
 hluková zátěž
 znečištění vody a půdy
 prostupnost území

Znečištění ovzduší
Samotná předkládaná změna č.Z 939/00 neznamená žádnou změnu z hlediska vlivů na 

ovzduší.  Protože  je  však  předpokladem pro realizaci  paralelní  dráhy RWY 06R/24L byla 
v rámci  předkládané  změny  vypracována  rozptylová  studie  pro  cílový  kapacitní  stav 
související  s provozem letiště  v roce  2020,  která  je  doložena  v příloze  č.4  předkládaného 
vyhodnocení.

V rozptylové  studii  jsou řešeny bodové,  liniové a  plošné zdroje  znečištění  ovzduší 
související  s provozem  posuzovaného  záměru.  Řešen  je  příspěvek  posuzovaného  záměru 
k imisní  zátěži  ve  zvolených  variantách,  které  jsou  popsány v příslušné  pasáži  rozptylové 
studie.  Výpočet  z hlediska plošného rozptylu  škodlivin  byl  proveden s využitím programu 
SYMOS 97, verze 2006.

Hluková zátěž
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Samotná předkládaná změna č.Z 939/00 neznamená žádnou změnu z hlediska vlivů na 
akustickou  situaci  v zájmovém  území.  Umožňuje  však  realizaci  paralelní  dráhy  RWY 
06R/24L, a tudíž souvisejícím vlivem s případnou schválenou změnou  bude hluková zátěž 
především z letecké dopravy a dále z automobilové a železniční dopravy. 

Tato problematika je pro letecký hluk ve vztahu k cílové  kapacitě letiště k roku 2020 
řešena v samostatné  příloze  č.1 předkládaného Vyhodnocení.  Také problematika liniových 
zdrojů hluku je řešena v rámci  samostatných příloh č.2 a č.3 (Akustická studie – hluk ze 
silniční dopravy, Akustická studie – hluk ze železniční dopravy)  předkládané dokumentace. 

Výchozím  podkladem  z hlediska  automobilové  dopravy  jsou  podklady  ÚRM  pro 
výhledový rok 2020. Dle podkladů ÚRM hl.m.Prahy je v modelu dopravy pro výhledový rok 
2020  zapracován  předpoklad  provozu  dvou  systémů  kolejové  dopravy  a  dále  rozsah 
komunikační  sítě  v období  2020 dle  ÚP SÚ hl.m.Prahy a VÚC Pražského regionu,  který 
předpokládá  dokončený celý  rozsah  Silničního  okruhu kolem Prahy (SOKP),  celý  rozsah 
Městského  okruhu  (MO),  všechny  radiály  (mimo  úseku  Vysočanské  radiály  mezi  MO a 
Kbelskou). Model dopravy je součástí přílohy 2 předkládaného Vyhodnocení.

Znečištění vody a půdy
Samotná předkládaná změna č. Z 939/00 neznamená žádnou změnu z hlediska rizik 

znečištění  vody  respektive  půdy.  Na  ploše  nebudou  realizovány  žádné  aktivity,  které  by 
mohly způsobit znečištění vody a půdy. Protože změnou územního plánu budou vytvořeny 
předpoklady  pro  výstavbu  a  následný  provoz  paralelní  dráhy  RWY  06R/24L,  je  třeba 
uvažovat díky zvýšenému pohybu letadel a letištní techniky o riziku znečištění vody a půdy. 

Veškeré dešťové vody z provozních ploch letiště jsou kanalizačními řady odváděny 
směrem  na  ČKV+ČOV  SEVER  a  ČKV+ČOV  JIH,  které  leží  v povodí  Únětického  a 
Kopaninského potoka. Ve vztahu k další blízké vodoteči, kterou je Jenečský potok, neexistují 
žádné zdroje ropných látek ani odmrazovacích prostředků. Nejvýznamnější riziko z hlediska 
úniků paliva souvisí se skladováním PHM. Proces posuzování záměru „Nádrže LPH Letiště 
Praha - Ruzyně“ dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění byl již ukončen vydáním závěrů 
zjišťovacího řízení pod zn.: MHMP -064929 / 2005 / OZP / VI / EIA/131-2/Be, kde byla tato 
problematika řešena včetně analýzy havarijních stavů úniku látek škodlivých vodám. 

Ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo  nelze předpokládat  za řádného provozu žádné 
zdravotní ovlivnění obyvatelstva nejbližší obytné zástavby prostřednictvím znečištěné vody 
nebo půdy. Možné dopady úniku paliva či odmrazovacích látek do podzemních vod v okolí 
letiště jsou vyhodnoceny jako malé.

Vyhodnocení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví z     hlediska zdravotních   
rizik hluku a imisí

Posouzení  vlivu  na  veřejné  zdraví  z hlediska  imisní  a  hlukové  zátěže  bude 
vypracováno  v rámci  projektové  EIA  na  záměr  „Paralelní  RWY  06R/24L“  a  bude 
vypracováno  v souladu  se  směrnicí  Evropského  parlamentu  a  Rady  2001/42/ES  (The 
assessment of the Effects of Certain Plans and Programmes on the Environment), směrnicí 
Evropského  parlamentu  a  Rady  2003/35/ES   zajišťující  účast  veřejnosti  při  zpracování 
některých plánů a programů vztahujících se k životnímu prostředí a zákonem č.100/2001Sb. 
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.

Předmětem hodnocení zdravotních rizik z hlediska imisní zátěže bude  zdravotní riziko 
imisí škodlivin v ovzduší, zahrnutých do rozptylové studie, konkrétně oxidu dusičitého, oxidu 
uhelnatého,  suspendovaných  částic  frakce  PM10  a  benzenu  a  dalších  vybraných  těkavých 
organických látek emitovaných leteckou a silniční dopravou. 
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Výběr  škodlivin  k hodnocení  rizika  těkavých  organických  látek  bude  vycházet 
z dostupných údajů o zastoupení konkrétních látek v emisích z leteckých motorů. Při volbě 
bude  přihlédnuto ke zdravotní významnosti těchto látek včetně potenciální karcinogenity.

Hodnocení zdravotních rizik bude provedeno ve vztahu k nejbližším sídlům v okolí a 
možným nepříznivým účinkům na zdraví jejich obyvatel.   

Z hlediska vlivu na veřejné zdraví související  s hlukovou zátěží budou v projektové 
EIA  řešeny  zájmové lokality, které charakterizují území, kde lze očekávat dopady nových 
liniových  (leteckých,  silničních,  železničních)  zdrojů  hluku,  a  to  včetně  vyhodnocení 
synergických vlivů z jednotlivých dopravních zdrojů hluku.

Závěry studie vlivů na veřejné zdraví  bude jedním z podkladů pro případný souhlas 
orgánů ochrany veřejného zdraví s realizací záměru provozu paralelní  RWY 06R/24L.

A.5.2. Vlivy na ovzduší
Předmětem  rozptylové  studie,  která  je  přílohou  předkládaného  Vyhodnocení,  je 

posouzení příspěvků k imisní zátěži vztahujících se k řešené změně č. Z 939/00 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, kterážto změna je podmínkou pro případnou výstavbu 
Paralelní dráhy RWY 06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet rozptylové studie je proveden 
pro cílový stav roku 2020, pro který jsou stanoveny cílové a nepřekročitelné kapacity letiště. 

Výpočet  z hlediska  plošného rozptylu  škodlivin  byl  proveden s využitím programu 
SYMOS 97, verze 2006, a to pro NO2,  CO,  PM10, VOC, z provozu automobilové a letecké 
dopravy dále pro  benzen, 1,3 butadien, acetaldehyd a formaldehyd.

Výpočet  příspěvků k imisní  zátěži  byl  řešen pro následující  stav:  Cílová kapacita 
záměru - Stav v roce 2020, s variantou J Pražského okruhu, s železničním napojením 
letiště, realizace  paralelní RWY 06R/24/L. 

Dle  podkladů  ÚRM  hl.m.Prahy  je  v modelu  dopravy  pro  výhledový  rok  2020 
zapracován předpoklad provozu dvou systémů kolejové dopravy a dále rozsah komunikační 
sítě  v období  2020 dle  ÚP SÚ hl.m.Prahy  a  VÚC Pražského regionu,  který  předpokládá 
dokončený  celý  rozsah  Silničního  okruhu  kolem  Prahy  (SOKP),  celý  rozsah  Městského 
okruhu  (MO),  všechny  radiály  (mimo  úseku  Vysočanské  radiály  mezi  MO a  Kbelskou). 
Model dopravy je doložen v příloze rozptylové studie.

Jsou řešeny následující podvarianty:
Podvarianta 1a
V této podvariantě jsou řešeny stávající bodové, plošné a liniové  zdroje znečišťování 

ovzduší představované provozem letiště. Výpočet je řešen pro NO2, CO, PM10 a ΣVOC. Jedná 
se o znečišťující látky, které jsou bilancovatelné ze všech uvažovaných zdrojů znečišťování 
ovzduší. 

Podvarianta 1b
V této  pod  variantě  jsou  porovnávány  shodné  škodliviny,  které  lze  bilancovat  jak 

z automobilové, tak i z letecké dopravy. Výpočet je řešen pro ΣVOC,  benzen, 1,3 butadien, 
formaldehyd a acetaldehyd.

Podvarianta 1c 
V této variantě  jsou porovnávány pouze příspěvky organického znečištění  z letecké 

dopravy. Výpočet je řešen pro sumu VOC, benzen, 1,3 butadien, formaldehyd a acetaldehyd. 
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Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 500 
m, která představuje celkem 336 výpočtových bodů v síti (1 – 336) a pro nejbližší objekty 
obytné zástavby, které jsou představovány středy nejbližších obcí (1001 – 1013 a dále pro 
obytnou  zástavbu  v lokalitě  Na  Padesátníku  (výpočtový  bod  1014).  Výpočtová  síť,  body 
výpočtové  sítě,  body  mimo  výpočtovou  síť  jsou  uvedeny  v příslušné  části   předkládané 
rozptylové studie.

K výpočtu  použitý  produkt  SYMOS  97  verze  2006  je  programový  systém  pro 
modelování   znečištění  ovzduší,  který  již  zohledňuje  platné  imisní  limity  dané  stávající 
legislativou v oblasti ochrany ovzduší.

Ve  výpočtu  z liniových  zdrojů  emisí  byly  použity  pro  vyhodnocení  příspěvků 
z dopravy emisní faktory dle programu MEFA v. 06 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2006). 
Tento  program  umožňuje  výpočet  univerzálních  emisních  faktorů  pro  všechny  základní 
kategorie  vozidel  různých  emisních  úrovní.  Tento  program  byl  vytvořen  v rámci  řešení 
projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a 
reflektují současný stav znalostí o této problematice.

Vstupní podklady pro výpočet emisí leteckého provozu vycházejí z leteckého předpisu 
L16/II. Cyklus se skládá ze 4 fází, kterým je přidělena doba trvání a nastavení tahu motoru. 
Horní   hranicí  cyklu  je  výška  3000 ft  (915 m)  nad  zemským povrchem,  nad  níž  většina 
polutantů  již  neprostoupí.  Limity  se  porovnávají  s naměřenými  hodnotami  během  tzv. 
standardizovaného LTO cyklu, jehož vlastnosti jsou taktéž definovány leteckým předpisem 
L16/II. Tento předpis v Hlavě 2. bodu 2.1.4.2 konstatuje, že v rámci referenčních podmínek 
jsou stanoveny následující podmínky provozního režimu:

režim pohybu název dle leteckého předpisu L 16/II výkon (%) časy ICAO (min)
take off (T/O) vzlet 100 0,7
climb (C/O) stoupání 85 2,2

aprroach (App) přiblížení 30 4,0
taxi (Idle) pojíždění a volnoběh 7 26

Z ICAO Reference LTO Cyklu je možné vyjít  v úpravě i pro potřeby letiště Praha 
Ruzyně. Cyklus je zároveň možné použít pro výpočet emisí z letadel na letišti.  V takovém 
případě  je  však  nutné  znát  skladbu  letadel,  která  se  na  letišti  pohybují,  a  reálné  časy 
jednotlivých fází LTO cyklu. Ze skladby letadel operujících na letišti a jejich imatrikulací lze 
pomocí  ICAEM  doporučené  databáze  Buchair  (vydává  Reed  Business  Information  Ltd) 
přiřadit  konkrétnímu  letadlu  příslušný  typ motoru.  Porovnáním instalovaných  pohonných 
jednotek letadel s údaji v ICAO databázi, která shrnuje dostupné emisní údaje o motorech, lze 
vypočítat emisní faktory pro jednotlivé motory.

V následující  sumarizační  tabulce  jsou  uvedeny  výsledky  výpočtů,  zohledňující  ve 
výpočtové  síti  a  u  bodů mimo  výpočtovou síť  nejnižší  a  nejvyšší  vypočtené  koncentrace 
sledovaných znečišťujících látek (v µg.m-3):

Polutant Charakteristika
body výpočtové sítě body mimo síť 

minimum maximum minimum maximum

Varianta 1a

NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3 ) 0,2411 3,7886 0,2123 1,9131
NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3 ) 11,5548 206,5588 13,8894 68,1091
PM10 Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3 ) 0,0385 0,1474 0,0262 0,1002
PM10 Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3 ) 0,4735 45,5696 4,3923 13,2314
CO Maximální denní osmihodinový průměr (µg.m-3 ) 15,4169 388,9207 21,3031 90,4019
VOC Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3 ) 0,1649 6,7357 0,1577 3,2175
VOC Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3 ) 5,4525 484,4426 5,4253 47,9515
NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3 ) 0,2291 3,6037 0,2019 1,8194
NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3 ) 10, 9910 196,4827 13,1982 67,2829
PM10 Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3 ) 0,0366 0,1402 0,0249 0,0953
PM10 Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3 ) 0,4504 43,3467 4,1780 12,5860
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Polutant Charakteristika
body výpočtové sítě body mimo síť 

minimum maximum minimum maximum

Varianta 1b

CO Maximální denní osmihodinový průměr (µg.m-3 ) 14,6585 369,9489 20,2639 85,9920
Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3 ) 0,0028 0,1216 0,0028 0,0577
1,3 butadien Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3 ) 0,0027 0,1152 0,0026 0,0547
1,3 butadien Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3 ) 0,0552 1,9483 0,0616 0,6521
acetaldehyd Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3 ) 0,0069 0,2943 0,0067 0,1397
acetaldehyd Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3 ) 0,1411 4,9790 0,1574 1,6664
formaldehyd Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3 ) 0,0224 0,9597 0,0219 0,4556
formaldehyd Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3 ) 0,4601 16,2360 0,5133 5,4340

Varianta 1c

Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3 ) 0,0000 0,0025 0,0000 0,0002
1,3 butadien Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3 ) 0,0000 0,0023 0,0000 0,0002
1,3 butadien Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3 ) 0,0269 1,4005 0,0436 0,2426
acetaldehyd Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3 ) 0,0000 0,0060 0,0000 0,0005
acetaldehyd Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3 ) 0,0688 3,5791 0,1113 0,6199
formaldehyd Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3 ) 0,0001 0,0196 0,0001 0,0017
formaldehyd Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3 ) 0,2243 11,6708 0,3629 2,0213

Vyhodnocení výsledků výpočtů
Vyhodnocení příspěvků NO2 k     imisní zátěži zájmového území  

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický 
průměr  ve  vztahu  k ochraně  zdraví  lidí  hodnotou  40  µg.m-3 a  200  µg.m-3 ve  vztahu 
k hodinovému aritmetickému průměru.

Z hlediska  nejbližších  stanic  AIM  lze  vyslovit  závěr,  že  v oblasti  letiště  není 
překračován  roční  aritmetický  průměr  této  škodliviny.  Na  nejbližší  stanici  AIM  777 
Veleslavín nepřesahuje roční aritmetický průměr 26  µg.m-3.  Taktéž  hodinový aritmetický 
průměr NO2 není dle nejbližších stanic AIM pro zájmové území překračován (maximum do 
118 µg.m-3).

Obdobné závěry vyplývají pro zájmové území i z hlediska výsledků modelu ATEM 
pro rok 2008, kdy se roční průměrné koncentrace pohybují v zájmovém území pod 18 µg.m-3, 
v oblasti letiště Ruzyně pod 17 µg.m-3 a v oblasti Suchdola průměrně kolem 16   µg.m-3.

Hodinový aritmetický průměr se v celém zájmovém území pohybuje v průměru do 85 
µg.m-3.

Dle  modelu  ATEM  pro  rok  2010  se  pro  rok  2010   roční  průměrné  koncentrace 
pohybují  v rozpětí  8  až  15  µg.m-3,  přičemž  maxima  jsou dosahována  v oblasti  Suchdola. 
Hodinové aritmetické průměry se potom v zájmovém území pohybují od 50 do 150 µg.m-3.

Při  dosažení  cílové  kapacity  letiště  lze  očekávat  z hodnocených  zdrojů  znečištění 
ovzduší příspěvky k imisní zátěži NO2 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru  do 3,79 
µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,92  µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. 

Z hlediska hodinového aritmetického průměru při dosažení cílové kapacity provozu se 
příspěvky  ve výpočtové síti pohybují do 206,56 µg.m-3 (a to na prahu nově plánované dráhy 
mimo souvislou obytnou zástavbu), u bodů mimo výpočtovou síť do 68,11 µg.m-3.

Ve vztahu k uvedenému nejvyššímu hodinovému aritmetickému průměru je nezbytné 
upozornit, že se nejedná o absolutní příspěvek záměru, protože provoz letiště již ve stávajícím 
provozu  emituje  taktéž  shodné  znečišťující  látky.  V následující  tabulce  je  uveden  rozbor 
stavů,  při  který  je  dosahováno  maximálního  hodinového  aritmetického  průměru  ve  výše 
zobrazeném výpočtovém bodě č.163:
pozn.:  celková  situace ve stávajícím stavu je součástí  rozptylové  projektové  EIA na paralelní dráhu, ve výše uvedené tabulce je proto 
uvedena pouze imisní charakteristika zvoleného výpočtového bodu č.163
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Z uvedené tabulky je patrné že v  daném výpočtovém bodě jsou krátkodobá maxima 
dosahována za stejné třídy stability,  stejné rychlosti větru a přibližně stejném směru větru. 
Proto  je  přibližně  možné  konstatovat,  že  absolutní  příspěvky  související  se  záměrem 
z hlediska  hodinového  aritmetického  průměru  jsou   přibližně  rozdílem  mezi  příspěvky 
očekávaného  stavu  při  dosažení  cílové  kapacity  letiště  a  stávajícím  stavem.  Potom  lze 
přibližně konstatovat, že příspěvky záměrů ve variantě uvedení dráhy do provozu  a variantě 
dosažení cílové kapacity  jsou:
varianta výpočtový bod příspěvek záměru
Varianta  – uvedení do provozu 163 85,5162
Varianta  – cílová kapacita 163 128,1395

Vyhodnocení příspěvků frakce PM10   k     imisní zátěži zájmového území  

Pro  PM10 je  stávající  platnou  legislativou  stanovena  jako  imisní  limit  z hlediska 
ročního  aritmetického  průměru  hodnota  40  µg.m-3,  pro  24  hodinový  aritmetický  průměr 
potom 50µg.m-3 (s možností překročení této koncentrace 35 krát za rok).

Nejbližší  stanice  AIM nesignalizují  překračování   ročního  imisního  limitu  (do  20 
µg.m-3), epizodně může docházet k překračování  24 hodinového aritmetického průměru. 

Obdobné závěry vyplývají pro zájmové území i z hlediska výsledků modelu ATEM 
pro  rok  2008,  kdy se  roční  průměrné  koncentrace  pohybují  v zájmovém území  pod 20,3 
µg.m-3,  v oblasti  letiště  Ruzyně pod 23,3  µg.m-3 a  v oblasti  Suchdola  průměrně  kolem 21 
µg.m-3. Dle modelu ATEM pro rok 2010 se  roční průměrné koncentrace pohybují kolem 16 
µg.m-3. 

Při  dosažení  cílové  kapacity  letiště   lze  očekávat  z hodnocených  zdrojů  znečištění 
ovzduší příspěvky k imisní zátěži PM10 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru  do 0,15 
µg.m-3  ve výpočtové síti a do 0,10 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.

Z hlediska 24 hodinového aritmetického průměru při dosažení cílové kapacity provozu 
se příspěvky  ve výpočtové síti pohybují do 45,57 µg.m-3 (a to na prahu nově plánované dráhy 
mimo souvislou obytnou zástavbu), u bodů mimo výpočtovou síť do 13,24 µg.m-3.

Vyhodnocení příspěvků oxidu uhelnatého   k     imisní zátěži zájmového území  

Pro  oxid  uhelnatý  je  stanoven  stávající  platnou  legislativou  maximální  denní 
osmihodinový klouzavý průměr – 10 000 µg.m-3. 

Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování imisního limitu (do 1679 µg.m-3) .

Dle modelu ATEM se hodinový  průměr této škodliviny pohybuje kolem 700 µg.m-3 

(minimum  563  µg.m-3,  maximum  2 078  µg.m-3).  Tyto  hodnoty  však  nelze  vztáhnout 
k platnému imisnímu  limitu.   Model  ATEM pro  rok  2010 imisní  charakteristiku  pro  CO 
neuvádí.

Při  dosažení  cílové  kapacity  letiště  lze  očekávat  z hodnocených  zdrojů  znečištění 
ovzduší příspěvky ve vztahu k maximálnímu dennímu  8 hodinovému  průměru  ve výpočtové 
síti pohybují do 389 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou do 91 µg.m-3. 

Uvedené  příspěvky  ve  všech  řešených  variantách  lze  označit  za  malé  a  málo 
významné.

Vyhodnocení příspěvků benzenu   k     imisní zátěži zájmového území  

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5 
µg.m-3.
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Jak z hlediska stanic AIM, tak i  dle modelu ATEM pro rok 2008 i  rok 2010 není 
v zájmovém území překračována hodnota ročního imisního limitu.

Při  dosažení  cílové  kapacity  letiště  lze  očekávat  z hodnocených  zdrojů  znečištění 
ovzduší příspěvky k imisní zátěži benzenu ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru  do 
0,12 µg.m-3  ve výpočtové síti a do 0,06 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.

1,3 butadien, acetaldehyd, formaldehyd

Ostatní řešené škodliviny charakteru organického znečištění byly v rámci rozptylové 
studie hodnoceny především pro potřeby vyhodnocení  vlivů na veřejné zdraví,  které bude 
součástí projektové EIA na paralelní dráhu. 

WHO se  1,3-butadienem ve  Směrnici  pro  kvalitu  ovzduší  v roce  2000 samostatně 
zabývala,  avšak  z  důvodu  variability  výsledků  kvantitativního  hodnocení  karcinogenního 
rizika doporučenou limitní koncentraci pro venkovní ovzduší nestanovila. Spojené výzkumné 
centrum Evropské Komise se hodnocením rizika 1,3-butadienu zabývalo v roce 2002. Pro 
expozici  z venkovního  ovzduší  se  uvažovala  průměrná  koncentrace  1,5  µg/m3,  v okolí 
specifických emisních zdrojů (chemický průmysl) až 222 µg/m3. V závěrech  hodnocení je 
uvedeno, že jediným potenciálním rizikem je mutagenita a karcinogenita, a i když pro tyto 
účinky nelze v současné době stanovit bezpečnou prahovou úroveň expozice, úroveň expozice 
a zdravotní riziko je velmi nízké.

WHO  v EHC  č.  167  v roce  1995  doporučuje  u  acetaldehydu  tolerovatelnou 
koncentraci (TC) pro volné ovzduší 2000  µg/m3 jako průměrnou 24hodinovou koncentraci. 
Vychází  přitom z koncentrace  45  mg/m3,  která  u  lidských  dobrovolníků  ještě  nevyvolala 
žádný účinek a dělí ji faktorem nejistoty 20 pro rozdíly v citlivosti v rámci populace a špatnou 
kvalitu výchozích dat. Při odvození tolerovatelné průměrné roční koncentraci 50 µg/m3 WHO 
zohlednila potenciální karcinogenitu acetaldehydu. Současně však zvážila WHO i odvození 
tolerovatelné  koncentrace  s  předpokladem prahového karcinogenního  účinku v souvislosti 
s dráždivým účinkem na respirační  trakt.  Podle  tohoto  přístupu pak vychází  tolerovatelná 
průměrná roční koncentrace TC = 300 µg/m3. US EPA stanovila v roce 1991 v databázi IRIS 
referenční koncentraci acetaldehydu v ovzduší v úrovni 9 µg/m3.

Přírodní pozaďové koncentrace formaldehydu v ovzduší jsou do 1 µg/m3. V městském 
prostředí kolísají, roční průměr se obvykle pohybuje mezi 1 – 20 µg/m3, krátkodobá maxima 
při intenzivní dopravě nebo za inverzí mohou dosáhnout až 100 µg/m3

Protože  k těmto  organickým  škodlivinám  nejsou  z hlediska  legislativy  v oblasti 
ovzduší stanoveny imisní limity, nejsou tedy v této závěrečné kapitole vyhodnocovány.

A.5.3. Vlivy na hlukovou situaci
Samotná předkládaná změna č.Z 939/00 neznamená žádnou změnu z hlediska vlivů na 

akustickou  situaci  v zájmovém  území.  Umožňuje  však  realizaci  paralelní  dráhy  RWY 
06R/24L, a tudíž souvisejícím vlivem s případnou schválenou změnou  bude hluková zátěž 
především z letecké dopravy a dále z automobilové a železniční dopravy. 

Letecká doprava
Vyhodnocení  vlivu  letecké  dopravy  na  akustickou  situaci  zájmového  území  je 

samostatnou  přílohou  č.1  předkládaného  Vyhodnocení.  Proto  jsou  v této  kapitole  pouze 
sumarizovány výchozí předpoklady a závěry této studie.
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Vzhledem k tomu, že pro záměr rozvoje letiště Praha Ruzyně (dále LKPR) – paralelní 
dráhy  již  bylo  v poslední  době  zpracováno  řada  akustických  měření  výpočtů  a  ověření 
výpočtových modelů, jejichž výsledky jsou uloženy u zadavatele těchto studií Letiště Praha, 
a.s. a to jak pro blízkou, tak i pro vzdálenější budoucnost, bylo pro toto posouzení využito 
právě těchto výsledků. Toto posouzení je tedy odbornou rešerší již zpracovaných materiálů a 
to především: 

o Studie hluku pro současný a výhledový letecký provoz na letišti PRAHA RUZYNĚ s paralelní 
RWY 06R/24L - zpráva TECHSON č. T/Z-208/07. Podklad pro Dokumentaci o hodnocení vlivů na životní 
prostředí  dle přílohy č.  4 zákona č.  100/2001 Sb. v platném znění pro záměr výstavby paralelní  RWY 
06R/24L letiště PRAHA RUZYNĚ.

o Doplňující  akustická  Studie  hluku  pro  výhledový  letecký  provoz  na  letišti  Praha  Ruzyně 
k roku 2020, s dvojicí paralelních drah RWY  06R/L  24R/L - zpráva TECHSON č. T/Z-220/08, listopad 
2008.  Zpracována  jako  podklad  k  doplňované  dokumentaci  o  hodnocení  vlivů  na  životní  prostředí  dle 
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 

Toto  posouzení,  které  je  přílohou  předkládaného  Vyhodnocení,  tedy  zahrnuje 
posouzení  hlukové zátěže vyvolané  leteckým provozem s dvojicí  paralelních  RWY 06R/L 
24R/L,  a  to  pro variantu  výhledového leteckého  provozu v časovém horizontu  roku 2020 
s uplatněním významných  prvků Akčního plánu  letiště  PRAHA Ruzyně  vydaného  v  roce 
2008. Tato varianta je považována za maximální a cílovou a vychází tedy z výše uvedených 
materiálů. 

Přepravní výkony letiště PRAHA RUZYNĚ se každoročně zvyšují,  což vnáší větší 
celkovou  akustickou  energii  do  území  jako  důsledek  většího  počtu  pohybů  letadel. 
Obvyklému  růstu  počtu  pohybů  letadel  o  3  až  5  % za  rok  odpovídá  za  předpokladu,  že 
současně nedochází k obměně typů letadel, zvýšení celkové ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku v okolí letiště asi o 0,1 až 0,2 dB / rok.

 Očekávanými změnami v leteckém provozu na letišti  PRAHA RUZYNĚ s dvojicí 
paralelních RWY 06R/L 24R/L do roku 2020 dojde k velmi malým změnám v hlukové zátěži. 
Předpokládaný nárůst počtu pohybů z 216,5 tisíc pohybů v předpokládaném roce uvedení do 
provozu na 274,5 tisíc v roce 2020, tj.  o necelých 27 %, představuje zvýšení ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku v průměru do 1 dB. Pokud by se uvažoval i příznivý vliv očekávané 
obměny letadlového parku a postupné nasazení letadel certifikovaných podle kap. 4 ICAO 
Annex 16/I  do provozu na evropských letištích, bude tento nárůst nižší.  

V případě hlukové zátěže v     denní době   se plocha území, vymezeného limitní izofonou 
LAeq D = 60, mírně zvětší. Hranice hlukové zóny o hladinách vyšších než je limit pro denní 
dobu se posouvá ve všech směrech vzletových a přistávacích drah, používaných v denní době, 
úměrně k nárůstu hluku o asi 1 dB. V území tomu odpovídá posun limitní izofony asi o 800 až 
1000 m směrem od prahů každé RWY. Ve směru kolmém na dráhu letu je v důsledku velkého 
gradientu hladin  LAeq D územní změna malá. 

V     noční době   je vývoj opačný.  Příznivě se zde projevuje předpokládané snížení počtu 
pohybů letadel v roce 2020 (40 pohybů za noc) oproti původnímu počtu (52 pohybů za noc). 
Redukce počtu nočních pohybů představuje snížení ekvivalentní hladiny akustického tlaku asi 
o 1,1 dB, což představuje zkrácení  pásu území s nadlimitní  hlukovou zátěží  na příletu na 
RWY 06L/24R asi o 1 km. Změnou standardních tratí pro odlety (posunutí bodů zahájení 
prvního točení) se pouze deformuje zvukové pole na zemi, avšak bez vlivu na dosah limitní 
izofony.  Změny na odletu jsou však z hlediska dopadů hluku bezvýznamné,  nedotýkají  se 
území charakteru „chráněný venkovní prostor“. 

Přesun části  pohybů z noci  do denní  doby prakticky nemá vliv  na rozsah hlukové 
zátěže v denní době. 
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Podrobné  porovnání  jednotlivých  stavů  a  variant  řešení  bude  provedeno  v rámci 
následných stupňů projektové přípravy záměru výstavby paralelní vzletové a přistávací dráhy, 
resp. hodnocení vlivu stavby na ŽP (dokumentace EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb. na tento 
záměr, kde budou vyhodnoceny i počty zasažených obyvatel ve výhledovém roce 2020 a to i 
s uvažování  demografického  vývoje  v dané  oblasti  a  tomu  odpovídající  i  hodnocení 
zdravotních rizik.     

Z posouzení vlivu leteckého provozu vyplývají tyto základní závěry: 

1. Pro výpočet hluku z leteckého provozu bylo využito 3D výpočtového 
modelu  společného  pro  výpočet  hluku  z pozemní  dopravy  a  výpočet  byl  proveden 
pomocí  programu  CADNA  A  a  doporučené  metodiky  pro  výpočet  leteckého  hluku 
ECAC.DOC.29. 

2. Ze  samotného  leteckého  provozu  byly  vyhodnoceny  hlukové  zóny 
(přílohy 1 až 3 – v hlukové studii, která je přílohou předkládaného Vyhodnocení), které 
dokládají, že:

o hluku z leteckého provozu LKPR v denní době bude ve zvýšené míře 
vystaveno  území  východně  od RWY 06R/24L (přílety),  pruh území  zasahující 
Suchdol a Lysolaje bude vystaven v denní době hluku okolo limitní úrovně LAeq D 

= 60 dB nebo mírně vyšší; limitní izofona se dotýká severního okraje Nebušic;

o v noční  době  jsou  zmíněná  území  bez  hlukové  zátěže  z leteckého 
provozu; hluku v noci bude vystaveno území západně od RWY 06L/24R (přílety), 
zejména Horoměřice, část Starého Suchdola a část Přední Kopaniny;

o obce západně  od LKPR leží  většinou mimo  osy  obou drah  a  hluku 
blížícímu se limitu pro denní i noční dobu budou vystaveny jen jejich okrajové 
části; týká se to především Jenče a  z části též obec Kněževes;

o hluková zátěž z provozu na RWY 13/31 bude zasahovat obytná území o 
úrovních bezpečně nižších, než je hlukový limit pro denní dobu; v noci bude dráha 
bez provozu. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že: 

na  základě  provedeného  posouzení  by  do  roku  2020  nemělo  dojít  k  významné 
kvalitativní ani kvantitativní změně v hlukové zátěži okolí letiště, pokud zůstanou zachovány 
provozní parametry na nichž byl založen numerický výpočet hlukové zátěže

o po  roce  2010  navíc  by  měla  podle  zveřejňovaných  předpokladů  a 
ekonomických odhadů probíhat rychlejší obměna letadlového parku za typy s nižší 
hlučností, certifikované podle kap. 4 ICAO Annex 16/I; obměnu podporují kromě 
ekonomických  mechanismů  (nižší  hlukové  poplatky  pro  nová  letadla,  nižší 
spotřeba u nových typů motorů apod.) i přísnějšími předpisy EU v oblasti ekologie 
letecké dopravy (omezování provozu letadel „podmíněně okrajově vyhovujících“, 
letadel s vyššími hodnotami znečištění ovzduší aj.)

o na  kontrolu  hlukové  zátěže  okolí  velkých  letišť  se  zaměřují  četné 
aktivity EU, jako je tvorba strategických hlukových map a akčních plánů aj.; to 
dává jistou záruku periodické,  nezávislé  a  objektivní  kontroly stavu a  regulace 
nepříznivého vývoje ve státech EU.

o Po vybudování paralelní RWY 06R/24L se distribuce hlukové zátěže 
okolí LKPR především v denní době změní. V denní době se odlehčí lokalitě Starý 
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Suchdol  v neprospěch  středu  Nového  Suchdola.  V noční  době  bude  hlukem 
z přeletů zatížen Starý Suchdol, střed Nového Suchdola bude bez hlukové zátěže 
z letecké dopravy. Výsledná hluková zátěž území MČ Praha Suchdol zůstane po 
zprovoznění RWY 06R/24L přibližně zachována. Hluk z přeletů území jižně od 
letiště  (Praha  4,  5,  6,  17)  po  zprovoznění  RWY  06R/24L  z větší  části  zmizí. 
V noční době se situace v okolí LKPR oproti současnému stavu výrazně nezmění.

o Ekonomické  přínosy  záměru  jsou  specifikovány  v kapitole  A.2.7. 
předkládaného  vyhodnocení.  V této  souvislosti  lze  zmínit  doporučení,  aby 
v případě schválení předkládané změny a tedy i realizace záměru  bylo vypracován 
postup směřující k řešení ekonomické kompenzace dotčeným obcím a MČ Prahy 
například  z výnosů,  které  pro  ČR,  Středočeský  kraj  a  hl.m.  Prahu  vyplynou 
z rozšíření kapacity letiště.   V současné době  existují dva programy, z nichž je 
možné čerpat dary, a to dary zaměřené na prevenci a ochranu životního prostředí 
(dary z programu „Žijeme zde společně“), a na veřejně prospěšné účely a pomoc 
při rozvoji občanské společnosti (dary z programu „Dobré sousedství“). Městská 
část  Praha  6  jakož  i  některé  další  obce  se  zapojily  do  obou  programů.  Za 
kompenzační  opatření  v případě  realizace  záměru  lze  taktéž  považovat  i 
protihluková opatření, která budou v rámci OHP realizována v území vyhlášeného 
OHP v plochách mimo zákonně stanovenou limitní izofonu.

Zásady prosazované v EU o roli strategického územního plánování při řešení dopadů 
soustavně narůstající hlukové zátěže z dopravy, včetně dopravy letecké, se v ČR již dlouho 
nerespektují  a  počet  obyvatel  v území  s vysokou  hlukovou  zátěží  nadále  narůstá.  Je  to 
především v důsledku  uvolnění  nevhodných,  hluku  vystavených  ploch  k obytné  zástavbě. 
Prognóza je v tomto ohledu velmi znepokojivá, neboť to přispívá k významnějšímu zvyšování 
počtu obyvatel vystavených hluku, než by odpovídalo průběžnému nárůstu hluku z dopravy.

Souběžný  provoz letiště Praha Ruzyně a letiště Vodochody

Problematika hluku

Na základě  výpočtu  cílových  provozních  stavů u obou letišť  byl  kumulativní  vliv 
provozu obou letišť vygenerován pomocí součtové mapy hlukových výstupů a jejich sloučení 
do jedné přehledové situace.  Pro cílový stav letiště  Vodochody byl  vzat v úvahu poslední 
dostupný a známý stav z výhledového provozu pro rok 2012 - příloha č. 2,3, akustické studie 
[Letiště Vodochody - Akustická studie leteckého provozu;  Podklad pro dokumentaci EIA a 
hodnocení  zdravotních  rizik.  EKOLA  group,  spol.  s r.o.,  zak.  č.  08.0140-03,  11/2008]  z 
leteckého  provozu,  která  byla  součástí,  resp.  podkladem  pro  Oznámení  dle  zákona  č. 
100/2001 Sb.  v platném znění  na  záměr  „Letiště  Vodochody“.  Provoz,  který  je  plánován 
v tomto  roce  by  měl  být  maximální  a  cílový  z hlediska  výhledového  provozu  a  počtu 
plánovaných přepravených osob na letišti Vodochody. 

Jako maximální stav pro provoz na letišti Praha Ruzyně byl vzat  stav dosažení cílové 
kapacity letiště, který je předpokládán pro rok  2020.  

Z výstupu jednoznačně vyplývá,  že provozem na dráhových systémech obou letišť, 
který bude v TMA řízen z jednoho centra Řízení letového provozu ČR, nedojde k průniku 
relevantních hlukových zón a tedy nemůže dojít ani k  relevantním kumulativním účinkům 
provozu obou letišť v území, jak je patrné z mapových podkladů,  které jsou součástí  přílohy 
č.6 předkládaného vyhodnocení.

Technologie řízení letového provozu
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Popis řízení letového provozu při možném souběžném provozu letiště Praha Ruzyně a 
letiště Vodochody je patrné z následujícího podkladu s tím, že odletové a příletové trati pro 
letiště  Vodochody  budou  publikovány  přibližně  1  rok  před  uvedením paralelní  dráhy  do 
provozu.
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Automobilová doprava

Vyhodnocení vlivu automobilové dopravy na akustickou situaci zájmového území je 
samostatnou  přílohou  č.2  předkládaného  Vyhodnocení.  Proto  jsou  v této  kapitole  pouze 
sumarizovány závěry této studie.

Předkládaná studie se zabývala předpokládanou hlukovou zátěží okolí Letiště Ruzyně 
způsobenou provozem automobilové dopravy na okolních komunikacích. Bylo posuzováno 
10 lokalit (Pavlov, Jeneč, Hostivice, Na Padesátníku, Přední Kopanina, Liboc a Na Dědině, 
Tuchoměřice a Kněževes, Nebušice, Horoměřice, Suchdol).

Ve výhledovém roce 2020 byl uvažován provoz na SOKP v celém rozsahu s vedením 
stavby 518 a 519 v jižní variantě, na MO rovněž v celém rozsahu a na všech radiálách (kromě 
úseku Vysočanské radiály II. mezi MO a Kbelskou).

Výpočet vycházel z kartogramu dopravy blízkého okolí Letiště Praha zpracovaného 
Útvarem rozvoje hl. města Prahy, podílů dopravy zjištěných během měření hluku a dopravně-
inženýrských  průzkumů  v terénu  a  dopravních  intenzit  ŘSD  a  TSK.  Vyhodnocení  bylo 
provedeno na základě vyloučení nehodnocených objektů (nebytové objekty) a objektů, které 
vzhledem ke  své  vzdálenosti  od  zdroje  hluku nebyly  tímto  zdrojem ovlivněny.  Následně 
proběhla analýza počtu zasažených objektů dle výsledků výpočtů.

Následující  tabulka  prezentuje  celkový  počet  objektů  zadaných  v modelu  a 
hodnocených objektů dle jednotlivých oblastí.

Lokalita Počet objektů zadaných  v modelu Počet hodnocených objektů
Pavlov 285 206
Jeneč 728 556
Hostivice 1317 1103
Na Padesátníku 142 24
Přední Kopanina 335 257
Liboc a Na Dědině 646 398
Tuchoměřice a Kněževes 806 365
Nebušice 690 640
Horoměřice 650 608
Suchdol 2753 1882

Dopravní situace – komunikace Evropská

Je  patrné,  že  nejproblematičtější  komunikací  ve  vztahu  k provozu  letiště  je 
komunikace Evropská. V následujících podkladech jsou doloženy údaje o dopravě vyvolané 
provozem letiště Praha Ruzyně ve stávajícím stavu a v roce 2020 při zohlednění předpokladů 
daných ÚRM pro rok dosažení cílové kapacity letiště, jakož i emisní bilance na těchto úsecích 
komunikací:
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Výchozí stav:
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Emise z liniových zdrojů na komunikačním systému dle jednotlivých řešených úseků 
ve variantě 1 jsou patrné z následující tabulky.

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

1 0.000105156 3.785627 1.38175386 0.0003196 11.506367 4.199824
2 0.000210331 7.571912 2.76374788 0.000625 22.501238 8.2129519
3 0.000210331 7.571912 2.76374788 0.000625 22.501238 8.2129519
4 0.000130035 4.681247 1.70865516 0.0002481 8.93068 3.2596982
5 0.000109425 3.939311 1.43784852 0.0002219 7.987238 2.9153419
6 3.25174E-05 1.170626 0.42727849 5.73E-05 2.062916 0.7529643
7 0.000190805 6.868979 2.50717734 0.0004312 15.523654 5.6661337
8 0.000124714 4.489695 1.63873868 0.0001941 6.989126 2.551031
9 0.000138453 4.984302 1.81927023 0.0002102 7.568104 2.762358
10 0.000225743 8.126748 2.96626302 0.0007457 26.845296 9.798533
11 0.000206412 7.430846 2.71225879 0.0004773 17.181666 6.2713081
12 0.000206412 7.430846 2.71225879 0.0004773 17.181666 6.2713081
13 0.005805903 0.50163 0.18309495 0.0213195 1.842007 0.6723326

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

1 3.003E-06 0.108102 0.0394572 1.18636E-06 0.042709 0.015588785
2 5.116E-06 0.184158 0.0672177 2.39622E-06 0.086264 0.03148636
3 5.116E-06 0.184158 0.0672177 2.39622E-06 0.086264 0.03148636
4 3.375E-06 0.121507 0.0443501 9.33444E-07 0.033604 0.01226546
5 2.864E-06 0.103089 0.0376275 8.37278E-07 0.030142 0.01100183
6 8.508E-07 0.03063 0.01118 2.15056E-07 0.007742 0.00282583
7 4.253E-06 0.153121 0.0558892 1.67744E-06 0.060388 0.02204162
8 3.738E-06 0.134581 0.0491221 7.16667E-07 0.0258 0.009417
9 3.878E-06 0.139622 0.050962 7.75667E-07 0.027924 0.01019226
10 5.768E-06 0.207636 0.0757871 0.000002851 0.102636 0.03746214
11 4.897E-06 0.1763 0.0643495 1.79283E-06 0.064542 0.02355783
12 4.897E-06 0.1763 0.0643495 1.79283E-06 0.064542 0.02355783
13 0.0001338 0.011561 0.0042198 8.52431E-05 0.007365 0.002688225

VOC 1,3 butadien
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1

1 3.58442E-05 1.290391 0.47099272 4.13333E-08 0.001488 0.00054312
2 7.08569E-05 2.55085 0.93106025 8.32778E-08 0.002998 0.00109427
3 7.08569E-05 2.55085 0.93106025 8.32778E-08 0.002998 0.00109427
4 3.65214E-05 1.31477 0.47989105 2.88056E-08 0.001037 0.00037851
5 3.14498E-05 1.132192 0.41325008 2.64167E-08 0.000951 0.00034712
6 8.88561E-06 0.319882 0.11675693 6.44444E-09 0.000232 0.00008468
7 5.70075E-05 2.052269 0.74907819 5.47222E-08 0.00197 0.00071905
8 3.29622E-05 1.186639 0.43312324 2.05556E-08 0.00074 0.0002701
9 3.61451E-05 1.301222 0.47494603 2.17778E-08 0.000784 0.00028616
10 8.01318E-05 2.884746 1.05293229 1.01167E-07 0.003642 0.00132933
11 6.20416E-05 2.233497 0.81522641 5.825E-08 0.002097 0.00076541
12 6.20416E-05 2.233497 0.81522641 5.825E-08 0.002097 0.00076541
13 0.002187523 0.189002 0.06898573 3.10185E-06 0.000268 0.00009782

acetaldehyd formaldehyd
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1

1 8.4453E-07 0.030403 0.0110971 1.69467E-06 0.061008 0.02226792
2 1.5827E-06 0.056978 0.02079697 3.17567E-06 0.114324 0.04172826
3 1.5827E-06 0.056978 0.02079697 3.17567E-06 0.114324 0.04172826
4 1.3226E-06 0.047613 0.01737875 2.65353E-06 0.095527 0.03486736
5 1.083E-06 0.038989 0.01423099 2.17303E-06 0.078229 0.02855359
6 3.4206E-07 0.012314 0.00449461 6.86278E-07 0.024706 0.00901769
7 1.6927E-06 0.060936 0.02224164 3.39561E-06 0.122242 0.04461833
8 1.4081E-06 0.05069 0.01850185 0.000002826 0.101736 0.03713364
9 1.5591E-06 0.056128 0.02048672 3.12844E-06 0.112624 0.04110776
10 1.5545E-06 0.055962 0.02042613 3.11972E-06 0.11231 0.04099315
11 1.8947E-06 0.068209 0.02489629 3.80003E-06 0.136801 0.04993237
12 1.8947E-06 0.068209 0.02489629 3.80003E-06 0.136801 0.04993237
13 3.015E-05 0.002605 0.00095083 6.05787E-05 0.005234 0.00191041

Dosažení cílové kapacity:

47



VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č. Z 939/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU HL.M. PRAHY
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Dle  podkladů  ÚRM  hl.m.Prahy  je  v modelu  dopravy  pro  výhledový  rok  2020 
(předpokládané  dosažení  cílové  kapacity)  zapracován  předpoklad  provozu  dvou  systémů 
kolejové dopravy a dále rozsah komunikační  sítě v období 2020 dle ÚP SÚ hl.m.Prahy a 
VÚC Pražského regionu, který předpokládá dokončený celý rozsah Silničního okruhu kolem 
Prahy  (SOKP),  celý  rozsah  Městského  okruhu  (MO),  všechny  radiály  (mimo  úseku 
Vysočanské radiály mezi MO a Kbelskou). Údaje, které jsou uvedeny v grafických přílohách 
materiálu  vydaného  ÚRM  (a  které  jsou  uvedeny  v hlukové  studii  z dopravy)  předkládají 
celkovou zátěž na komunikacích v okolí letiště a dále indukovanou dopravu letištěm na těchto 
komunikacích,  kde označené úseky komunikací  jsou shodné s variantou uvedení dráhy do 
provozu.

úsek OA NA BUS
 1 21973 2961 220
 2 18926 2578 320
 3 33519 4580 320
 4 4666 636 460
 5 3916 534 320
 6 760 66 180
 7 781 67 100
 8 5981 259 340
 9 5530 230 340
 10 45092 2378 420
 11 26880 1420 500
 12 26890 1410 500
 13 5530 230 340
 14 2724 174 100
 15 400 0 0
 16 11858 1774 0
 17 1598 34 20

Emise  z liniových  zdrojů  na  komunikačním  systému  ve  variantě  3  jsou  patrné 
z následující tabulky.

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

1 0.0003422 12.319326 4.496554 0.0009691 34.886574 12.7336
2 0.0003129 11.265123 4.1117699 0.0008539 30.741596 11.220682
3 0.0005244 18.879344 6.8909604 0.0014861 53.49817 19.526832
4 0.0001247 4.4896378 1.6387178 0.0002546 9.1658972 3.3455525
5 9.645E-05 3.4722866 1.2673846 0.0002061 7.4199218 2.7082715
6 3.077E-05 1.1077328 0.4043225 4.778E-05 1.7200792 0.6278289
7 2.099E-05 0.7556049 0.2757958 3.921E-05 1.4115534 0.515217
8 8.969E-05 3.2287777 1.1785039 0.0002116 7.6193598 2.7810663
9 8.547E-05 3.0770142 1.1231102 0.0001972 7.0998021 2.5914278
10 0.0004386 15.789095 5.7630196 0.0014136 50.889234 18.57457
11 0.0002928 10.539068 3.8467598 0.0008719 31.387034 11.456267
12 0.0002921 10.515539 3.8381717 0.0008705 31.339382 11.438874
13 8.547E-05 3.0770142 1.1231102 0.0001972 7.0998021 2.5914278
14 3.791E-05 1.3647034 0.4981168 9.865E-05 3.5513957 1.2962594
15 1.944E-06 0.07 0.02555 8.85E-06 0.3186 0.116289
16 0.0001822 6.5587034 2.3939268 0.0005364 19.309447 7.0479481
17 1.262E-05 0.4544754 0.1658835 4.287E-05 1.5431787 0.5632602

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

1 1.258E-05 0.4527439 0.1652515 1.31E-05 0.4717714 0.1721965
2 1.129E-05 0.406605 0.1484108 1.145E-05 0.4121238 0.1504252
3 1.938E-05 0.6976595 0.2546457 2.022E-05 0.7279849 0.2657145
4 3.835E-06 0.1380562 0.0503905 2.991E-06 0.1076707 0.0392998
5 3.038E-06 0.1093734 0.0399213 2.483E-06 0.0893746 0.0326217
6 7.69E-07 0.0276852 0.0101051 3.884E-07 0.0139835 0.005104
7 5.548E-07 0.0199711 0.0072895 3.602E-07 0.0129685 0.0047335
8 2.096E-06 0.0754703 0.0275467 1.592E-06 0.0573157 0.0209202
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PM10 Benzen
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1

9 1.973E-06 0.0710418 0.0259303 1.448E-06 0.0521202 0.0190239
10 1.153E-05 0.4151432 0.1515273 1.269E-05 0.4568133 0.1667368
11 7.57E-06 0.272532 0.0994742 7.683E-06 0.276578 0.100951
12 7.532E-06 0.271161 0.0989738 7.645E-06 0.275224 0.1004568
13 1.973E-06 0.0710418 0.0259303 1.448E-06 0.0521202 0.0190239
14 1.017E-06 0.0366086 0.0133621 9.142E-07 0.03291 0.0120122
15 1.111E-08 0.0004 0.000146 3E-08 0.00108 0.0003942
16 7.133E-06 0.2567926 0.0937293 7.693E-06 0.2769518 0.1010874
17 2.283E-07 0.0082206 0.0030005 2.576E-07 0.0092718 0.0033842

VOC 1,3 butadien
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1

1 0.0001068 3.8460526 1.4038092 8.755E-08 0.0031517 0.0011504
2 9.63E-05 3.466817 1.2653882 7.672E-08 0.0027619 0.0010081
3 0.0001639 5.8993629 2.1532675 1.339E-07 0.0048217 0.0017599
4 3.455E-05 1.2437677 0.4539752 2.209E-08 0.0007954 0.0002903
5 2.713E-05 0.9767514 0.3565143 1.799E-08 0.0006478 0.0002364
6 7.789E-06 0.2803973 0.102345 4.16E-09 0.0001498 5.466E-05
7 5.586E-06 0.2011051 0.0734034 3.562E-09 0.0001282 4.681E-05
8 2.519E-05 0.9069051 0.3310204 2.161E-08 0.0007778 0.0002839
9 2.382E-05 0.8574574 0.312972 2.011E-08 0.0007241 0.0002643
10 0.0001384 4.9809115 1.8180327 1.486E-07 0.0053486 0.0019523
11 8.96E-05 3.225682 1.1773739 9.067E-08 0.003264 0.0011914
12 8.94E-05 3.218496 1.174751 9.061E-08 0.003262 0.0011906
13 2.382E-05 0.8574574 0.312972 2.011E-08 0.0007241 0.0002643
14 1.112E-05 0.4003592 0.1461311 9.848E-09 0.0003545 0.0001294
15 6.656E-07 0.02396 0.0087454 1.111E-09 0.00004 0.0000146
16 5.809E-05 2.0910658 0.763239 4.772E-08 0.0017179 0.000627
17 3.953E-06 0.1423058 0.0519416 4.887E-09 0.0001759 6.421E-05

acetaldehyd formaldehyd
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1

1 3.85E-06 0.1386023 0.0505899 7.718E-06 0.277863 0.10142
2 3.543E-06 0.1275522 0.0465565 7.103E-06 0.2557158 0.0933363
3 5.921E-06 0.2131491 0.0777994 1.187E-05 0.42731 0.1559682
4 1.447E-06 0.0520778 0.0190084 2.901E-06 0.1044207 0.0381136
5 1.115E-06 0.0401494 0.0146545 2.236E-06 0.0805016 0.0293831
6 3.502E-07 0.0126076 0.0046018 7.023E-07 0.0252823 0.009228
7 2.317E-07 0.0083415 0.0030447 4.646E-07 0.0167265 0.0061052
8 8.415E-07 0.0302951 0.0110577 1.687E-06 0.0607441 0.0221716
9 8.06E-07 0.0290154 0.0105906 1.616E-06 0.058179 0.0212353
10 3.61E-06 0.12996 0.0474354 7.237E-06 0.2605217 0.0950904
11 2.53E-06 0.091072 0.0332413 5.072E-06 0.182578 0.066641
12 2.518E-06 0.090661 0.0330913 5.049E-06 0.181754 0.0663402
13 8.06E-07 0.0290154 0.0105906 1.616E-06 0.058179 0.0212353
14 3.646E-07 0.0131246 0.0047905 7.309E-07 0.0263138 0.0096046
15 2.222E-09 0.00008 0.0000292 4.444E-09 0.00016 0.0000584
16 2.101E-06 0.0756214 0.0276018 4.211E-06 0.1515974 0.0553331
17 7.748E-08 0.0027894 0.0010181 1.553E-07 0.0055914 0.0020409

Vliv dopravy indukované letištěm Praha Ruzyně

Akustické  posouzení  vlivu  dopravy  indukované  Letištěm  Praha  na  sledované 
komunikační síti hl. m. Prahy pro výhledový rok 2020 vycházelo z rozboru intenzit dopravy, 
jenž byl proveden Útvarem rozvoje hl. města Prahy v dubnu 2009.

Emise hluku z komunikací jsou v této studii prezentovány hodnotami ekvivalentních 
hladin akustického tlaku A ve vzdálenosti 7,5 m od os nejbližších jízdních pruhů pro denní a 
noční dobu (LAeq,16h a LAeq,8h).
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Vypočtené předpokládané emisní hodnoty v 7,5 m od komunikace pro komunikační 
síť hl.  m.  Prahy v roce 2020 a celkové zatížení  se nachází v rozmezí  cca 72,2 – 78,6 dB 
v denní době a v rozmezí 64,8 – 68,1 dB v noční době. Emisní hodnoty pro zatížení pouze 
ostatní  dopravou bez dopravy letiště se nachází v rozmezí 72,0 – 78,6 dB v denní době a 
v rozmezí 64,8 – 71,8 dB v noční době. 

Předpokládané emisní  hodnoty v 7,5 m od komunikace  pro zatížení  od letiště  jsou 
v rozmezí 52,1 – 68,5 dB v denní době a v rozmezí 42,1 – 58,2 dB v noční době.

Na základě  uvedených výsledků lze předpokládat,  že  rozvoj  Letiště  Praha Ruzyně 
nevyvolá  na  hlavní  silniční  síti  v okolí  letiště  výrazné  zhoršení  akustické  situace  v okolí 
těchto  komunikací.  Největší  podíl  silniční  dopravy indukované Letištěm Praha Ruzyně  je 
26% z celkové dopravy na příslušné komunikaci, tj. SOKP v úseku mezi MÚK Evropská a 
MÚK Karlovarská.  Uvedený maximální  podíl  silniční  dopravy indukované letištěm se na 
celkové akustické situaci projeví nárůstem ekvivalentní hladiny akustického tlaku do 1 dB, 
což je hodnota, která je v rozmezí odchylky výpočtu i měření.

Železniční doprava

Vyhodnocení  vlivu  železniční  dopravy  na  akustickou  situaci  zájmového  území  je 
samostatnou  přílohou  č.3  předkládaného  Vyhodnocení.  Proto  jsou  v této  kapitole  pouze 
sumarizovány závěry této studie.

Železniční doprava v okolí Letiště Ruzyně prochází obcemi Pavlov, Jeneč, Hostivice a 
výhledově též oblastí Na Padesátníku. Ve výhledovém roce 2020 se předpokládá provoz na 
modernizované trati Praha – Kladno (dvoukolejná) a nové odbočky tratě na Letiště Ruzyně.

Pavlov

V obci  Pavlov  bylo  z  206  hodnocených  objektů  zařazeno  do  hlukových  pásem  s 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A nad 55 dB v denní době (deskriptor Ld) celkem 10 
objektů a nad 45 dB v noční době (deskriptor Ln) 34 objektů. Lze předpokládat, že hodnotami 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vyššími jak hygienický limit pro dobu denní 55 dB 
pro železnici bude ovlivněno 10 objektů a v noční době bude ovlivněno hlukem vyšším jak 
hygienický limit 50 dB 13 objektů.

Jeneč

V obci  Jeneč  bylo  z  511  hodnocených  objektů  zařazeno  do  hlukových  pásem  s 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A nad 55 dB v denní době (deskriptor Ld) celkem 0 
objektů a nad 45 dB v noční době (deskriptor Ln) 3 objekty. Lze předpokládat, že hladinami 
hluku vyššími jak hygienický limit pro dobu denní 55 dB i noční 50 dB nebude v této obci po 
modernizaci ovlivněn žádný objekt. 

Hostivice

V obci Hostivice bylo ze 1100 hodnocených objektů zařazeno do hlukových pásem s 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A nad 55 dB v denní době (deskriptor Ld) celkem 57 
objektů a nad 45 dB v noční době (deskriptor Ln) 202 objektů. Lze předpokládat, že hladinami 
hluku vyššími jak hygienický limit pro dobu denní 55 dB pro železnici bude ovlivněno 57 
objektů a v noční době bude ovlivněno hlukem vyšším jak hygienický limit 50 dB 81 objektů.

Na Padesátníku

V oblasti Na Padestáníku byl z 24 hodnocených objektů zařazen do hlukových pásem 
s ekvivalentní hladinou akustického tlaku A nad 55 dB v denní době (deskriptor Ld) celkem 0 
objektů a nad 45 dB v noční době (deskriptor Ln) 0 objektů. Lze předpokládat, že hladinami 
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hluku vyššími jak hygienický limit pro dobu denní 55 dB i noční 50 dB nebude v této oblasti 
po modernizaci ovlivněn žádný objekt.

Závěr

Předkládaná studie se zabývala akustickým posouzením předpokládaného vlivu pouze 
železniční dopravy v okolí Letiště Ruzyně ve výhledovém roce 2020.

Železniční  doprava  ve  výhledovém  roce  2020  ovlivní  akustickou  situaci  v obcích 
Pavlov, Jeneč a Horoměřice. Jedná se o zmodernizovanou dvoukolejnou trať Praha – Kladno 
včetně nově vybudované odbočky na letiště, která navíc ovlivní lokalitu Na Padesátníku. 

Celkový počet objektů zadaných v modelu a hodnocených objektů dle jednotlivých 
oblastí:

Lokalita Počet objektů zadaných v mapě Počet hodnocených objektů
Pavlov 285 206
Jeneč 728 511
Hostivice 1317 1100
Na Padesátníku 142 24

Z důvodu rozvoje letiště je ve výhledu uvažováno pro přepravu osob z centra Prahy 
jak s železniční tratí, tzv. rychlodráha na Letiště Praha Ruzyně, ale i s prodlouženou trasou 
metra A ze stanice Dejvická na Letiště Praha Ruzyně. Trasa metra je vedena v celém úseku 
pod zemí a neovlivní akustickou situaci v okolí letiště. Nově vybudovaná železniční trať ze 
stanice  Praha Ruzyně  do stanice  Letiště  Praha Ruzyně  je  vedena převážně v zářezu  nebo 
v tunelech. Ve sledovaném úseku se přibližuje pouze k lokalitě Na Padesátníku, kterou však 
z hlediska hluku výrazněji neovlivní.

Modernizací  trati  v úseku  Praha  Ruzyně  –  Kladno  dojde  ke  zlepšení  parametrů 
kolejové  trati  a  současně  i  výstavbě  rozsáhlých  protihlukových  opatření,  která  budou 
eliminovat hluku z provozu na této trati.

A.5.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Samotná  předkládaná  změna  č.  Z  939/00  neznamená  žádné  vlivy   na  povrchové 

respektive podzemní vody.

Aby  byla  zajištěna  možnost  realizace  této  dráhy  s  potřebnými  parametry  včetně 
zajištění potřebného přístupu obsluhy a údržby k radionavigačním zařízením nové dráhy, je 
nutné  vytvořit  potřebný  územní  prostor  s funkčním využitím DL,  protože  stávající  území 
s tímto funkčním využitím nepostačuje. Jak již bylo uvedeno, v případě schválení  navrhované 
změny  nedojde  k žádné  významné  změně  z hlediska  nárůstů  zpevněných  respektive 
zastavených ploch. Případné schválení předkládané změny však podmiňuje výstavbu paralelní 
dráhy  RWY 06R/24L,  a  proto  je  nezbytné  komentovat  především předpokládaný  způsob 
nakládání se vznikajícími odpadními vodami.

S uvažovaným  záměrem  souvisí  nevýznamný  nárůst  produkce  splaškových  vod  a 
poměrně výrazný nárůst produkce srážkových vod.

Prostor  letiště  je  rozdělen  na  areál  SEVER  a  areál  JIH.  Areál  SEVER  je 
odkanalizovaný na ČOV + ČKV SEVER a areál JIH na ČOV + ČKV JIH (na areál JIH budou 
také odváděny srážkové vody z posuzovaného záměru). Areály jsou odkanalizovány oddílnou 
kanalizací, to znamená, že odpadní splaškové i průmyslové vody jsou odváděny odděleně od 
srážkových vod samostatnou kanalizací.
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Splaškové vody

Samotnou  navrhovanou  stavbou  nové  RWY  bude  bilance   těchto  vod  ovlivněna 
minimálně, pouze realizací nového provozně – sociálního objektu v blízkosti odmrazovacích 
stání,  s ročním odtokovým množstvím splaškových vod cca  600 m3.  Množství  odpadních 
splaškových vod na letišti,  jeho zvyšování,  bude i  nadále  prioritně  ovlivňováno nárůstem 
přepravených cestujících, který bude narůstat do prognózovaného počtu.

Srážkové vody 

V rámci stavby RWY 06R/24L budou odkanalizovány následující  zpevněné plochy 
(při spádech převážně pod 1 % a mimořádně dlouhých dobách odtoku po ploše ke kanalizaci):
pol. pohybová plocha plocha  (m2)

1 RWY 06R/24L 263 553
2 TWY M1 159 614
3 TWY M2 109 386
4 TWY L2 37 372
5 nájezdy k 06R 16 477
6 RET K3 17 200
7 RET K2 13 085
8 RET K1 10 494
9 RET K4 13 937
10 RET K5 13 068
11 RET K6 17 200
12 TWY L1 19 860
13 nájezdy k 24L 14 476
14 TWY P 10 379
15 TWY O 21 489
16 TWY R 15 959
17 kompenzační stání 2 495
18 motorová stojánka + příjezd 26 466
19 spojky mezi TWY M1 a M2 26 452
20 Odmrazovací stání 10 789
21 OP D2 + TWY L1 77 366

Celkem nové plochy 897 117
Demolice

2 Depo AC + okolní plochy 9 142
3 TWY M + plocha u HF 46 738
4 RWY 04/22 + TWY N 31 368

Celkem bourané plochy 199 888

Celkový nárůst ploch 697 229

Na  základě  uvedených  skutečností  lze  v souvislosti  s výstavbou  paralelní  RWY 
06R/24L očekávat následující bilanci nově vznikajících srážkových vod:

nové zpevněné plochy plocha průměrný odtok přívalové vody
m2 m3/rok l/s m3/15 min l/s

celkem 697229 330444,7 10,478 10021,1 11134,5
Pozn. přívalové vody - vybrán extrém 1 ze studie Hydroprojektu 6.7.1999 - úhrnná výška srážky 15,7 mm, doba trvání deště 
15 min., vydatnost 174,44 l/ha/s.

Předpokládá  se,  že  veškeré  srážkové  vody  související  se  stavbou  paralelní  RWY 
06R/24L budou odváděny na ČOV JIH.

Srážkové vody jsou z areálu JIH vedeny dešťovou kanalizací do retenční nádrže ČKV 
JIH  a  přes  Kopaninský  poldr  dále  do  recipientu.  Nadměrné  průtoky  jsou  vedeny 
z rozdělovacích objektů přímo do Kopaninského poldru a dále do recipientu. Recipientem je 
Kopaninský potok, který se za obcí Tuchoměřice vlévá do Únětického potoka.

Letiště  Praha,  a.s.  se  problematikou  odvádění  srážkových  vod  z areálu  letiště 
dlouhodobě  zabývá.  U  obou  čistíren  odpadních  vod  jsou  vybudovány  retenční  nádrže  k 
zachycení srážkových vod, v zimním období kontaminovaných odmrazovacími prostředky, a 
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v letním období k zachycení prvních splachů, které mohou být znečištěny ropnými látkami a 
jsou proto čerpány do recipientu přes fibroilový filtr. 

Během  výstavby  letiště  byly  v minulosti  vybudovány  suché  retenční  nádrže 
k zachycení přívalových srážek, snížení kulminačních povodňových průtoků a ochraně obcí 
dále na tocích před negativními účinky povodní. 

Před zaústěním otevřeného odpadu dešťové kanalizace do Kopaninského potoka je 
vybudován Kopaninský poldr o kapacitě 68 250 m3, jehož hráz tvoří násep silnice Praha – 
Slaný. Odtok z tohoto poldru je díky spodním výpustím 2 x DN 350 omezen na maximální 
hodnotu 1100 l/s, která nezpůsobí na níže položeném Kopaninském potoce provozní závady. 
Ke  stavbě  Kopaninského  poldru  byla  vydáno  vodoprávní  povolení  čj.  742-14-4,5-I  dne 
23.5.1950 a dne 20.dubna 1954 proběhlo kolaudační řízení stavby. 

Na  Únětickém  potoce  je  pod  Tuchoměřicemi  u  Štěrbova  mlýna  vybudován 
Tuchoměřický poldr o kapacitě  cca 50 000 m3.   Stavba Regulace Únětického potoka byla 
řádně  povolena  vodohospodářským  orgánem  rozhodnutím  čj.  Vodh.405-4326/60/Vá  dne 
2.6.1960  a  řádně  zkolaudována  a  uvedena  do  trvalého  provozu  rozhodnutím  čj. 
Výst.10175/62-Ný dne 21.11.1962.

V roce  2002  byla  zpracována  Studie  odtokových  poměrů  v lokalitě  letiště  Ruzyně 
(Hydroprojekt CZ, a.s., Praha, srpen 2002), která hydrotechnicky posoudila celý areál letiště 
v souladu  s metodikou  Generelu  hl.  města  Prahy.  Pomocí  matematického  modelu  byla 
posouzena  dlouhodobá  hydraulická  funkce  odlehčovacích  objektů  a  jim  příslušných 
retenčních nádrží pro současný i výhledový stav rozvoje letiště Praha – Ruzyně s ohledem na 
optimalizaci potřebného retenčního objemu a zajištění rovnoměrného odtoku do recipientů. 
Tato studie,  byla  konferenčně projednána za účasti  zástupců státní  správy.  Ve studii  bylo 
uvedeno, že letní přívalové srážky budou po přelití zachyceny v Kopaninském poldru.

Letiště  Praha,  a.s.  nechala  znovu  posoudit  navrhovanou  velikost  retenčních  nádrží 
s ohledem na optimalizaci potřebného retenčního objemu a zajištění rovnoměrného odtoku do 
recipientu  pro  výhledový  stav  k roku  2020  dle  urbanistické  koncepce,  která  zahrnuje 
samozřejmě také paralelní dráhu. 

V této studii (Aktualizace Studie odtokových poměrů v lokalitě letiště Praha – Ruzyně,  
Hydroprojekt CZ, a.s., Praha, 31.12.2007) je konstatováno, že navrhovaný celkový retenční 
objem  12 000  m3 pro  areál  JIH  je  k zachycení  kontaminovaných  vod  v zimním  období 
dostatečný (za předpokladu, že kontaminované vody z odmrazování letadel budou zachyceny 
v samostatných  nádržích  o  objemu  1000  m3).  Studie  opakovaně  deklaruje,  že  objem 
retenčních nádrží je navrhován a posuzován na zimní extrém, přesto nelze vyloučit,  že ani 
v zimním období nedojde k přeplnění retenčních nádrží a odtoku kontaminovaných vod do 
recipientů.  Pravděpodobnost,  že  k tomuto  stavu  dojde  je  velmi  malá.  V letním  období  je 
povodňová vlna  zachycena  ihned pod výtokem z ČOV+ČKV JIH v Kopaninském poldru, 
takže k ovlivnění Kopaninského potoka nedochází. Dále je konstatováno, že retenční objem 
Kopaninského poldru (bez  uvažování  vlivu  komerčních  ploch)  je  i  po nárůstu  urbanizace 
taktéž dostatečný pro zachycení velkých vod.

Kopaninský poldr
Letiště Praha, a.s. věnuje Kopaninském poldru stálou pozornost. V současné době je 

již  k dispozici  nové  zaměření  Kopaninského  poldru  a  určení  jeho  přesné  kapacity, 
vypracování  návrhu provozního řádu Kopaninského poldru a  určení  charakteristik  nádrže, 
posudek  pro  určení  kategorie  vodního  díla,  zaměření  všech  objektů  a  Vstupní  zpráva  o 
Technicko  bezpečnostním  dohledu.  Přestože  v minulosti  bylo  externími  zpracovateli 
konstatováno, že Kopaninský poldr je v dobrém stavu, právě Vstupní zpráva o TBD (Lesy 
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hl.m. Prahy) ukázala nutnost provést opravu některých objektů poldru a především nutnost 
provést údržbu vegetace v zátopě poldru včetně odstranění odumřelé vegetace. 

Letiště  Praha,  a.s.  zareagovala a nechala zpracovat  Návrh technicko-ekonomických 
opatření  pro  bezpečný  provoz  a  následně  realizační  dokumentaci  Vodní  dílo  Kopaninský 
poldr opravy a údržba 2008. 1.etapa oprav byla dokončena v dubnu 2009. V průběhu 1.etapy 
oprav  bylo  provedeno  vyčištění  zátopy  poldru  od  náletových  dřevin,  byly  opraveny 
odvodňovací příkopy v pravém zavázání hráze, opravena dlažba koryta dešťové kanalizace 
před vtokem spodních výpustí, opraven nátokový objekt včetně česlí a zabezpečen vstup do 
štoly  spodních  výpustí.  Snahu  Letiště  Praha,  a.s.  o  řádné  provozování  poldru  komplikují 
majetkoprávní vztahy k pozemkům v zátopě poldru. 

Monitoring Únětického a Kopaninského potoka 
Vzhledem ke  složitým podmínkám  pro  vypouštění  odpadních  vod  z areálu  letiště, 

které  jsou  dány  nízkou  vodností  recipientů  a  současně  jedinečností  problematiky  čištění 
srážkových vod s obsahem odmrazovacích prostředků v zimním období, je stále diskutována 
otázka vlivu provozu letiště Praha – Ruzyně na ekologický stav recipientů – Únětického a 
Kopaninského potoka. 

Letiště Praha, a. s. vedle rozsáhlého vlastního monitoringu kvality vody v recipientech 
financuje studie zabývající  se problematikou kvantity a kvality vypouštěných vod z areálu 
letiště Praha – Ruzyně. V roce 2006 bylo zpracováno Posouzení vlivu provozu Letiště Praha  
na ekologický stav Únětického a Kopaninského potoka (ČVUT, srpen 2006), na které navázal 
Program provozního monitoringu Únětického a Kopaninského potoka na období 2008-2012 
(prosinec  2007),  jehož  realizace  v souladu se závěry  zjišťovacího  řízení  podle  §7 zákona 
č.100/2001 Sb.o posuzování  vlivů na životní  prostředí  záměru  Rozšíření  ČKV+ČOV JIH, 
3.etapa, letiště Praha – Ruzyně, probíhá.

Modernizace a rozšíření ČKV+ČOV JIH
Stavba „Rozšíření ČOV + ČKV JIH“ je z pohledu modernizace rozdělena na 3 etapy:

•  Modernizace  (1.  etapa)  proběhla  v  roce  2005  a  šlo  zejména  o  rekonstrukci  kalového 
hospodářství (odstředivka, oprava budovy kalového hospodářství, nová provozní budova). 
Etapa byla ukončena v únoru 2006.

•  Modernizace  (2.  etapa)  řeší  čistírnu  odpadních  vod  –  projektovaná  kapacita  9.500  EO, 
dokončeno v roce 2008.

• Rozšíření (3. etapa) řeší čistírnu kontaminovaných odpadních vod – projektovaná kapacita 
89.570 EO.

2.etapa modernizace a rozšíření ČKV+ČOV JIH
Letiště  Praha,  a.s.  dokončila  2.etapu modernizace  ČKV+ČOV JIH –  tj.  kompletní 

modernizaci splaškové části čistírny odpadních vod. 

ČOV+ČKV JIH byla rozhodnutím čj. S-MHMP-148839/A/2009/OOP-II/R-31/Ku ze 
dne 27.3.2009 uvedena do dvouletého zkušebního provozu.

Po  dokončení  2.etapy  modernizace  ČKV+ČOV  JIH  technologická  linka  čištění 
splaškových vod zahrnuje mechanické předčištění odpadních vod, biologický stupeň, separaci 
kalu v dosazovací nádrži a následné dočištění odtoku na mikrosítovém filtru. Produkovaný kal 
je zahušťován, krátkodobě uskladněn a následně odvoděn.

Biologický stupeň čištění odpadních vod má dvoulinkové uspořádání a je koncipován 
jako  aktivační  proces  s denitrifikací  a  nitrifikací,  požadovaná  účinnosti  denitrifikace  je 
zajištěna  zavedením  interní  recirkulace  aktivační  směsi  z konce  nitrifikační  nádrže  I.  na 
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začátek  denitrifikační  sekce  aktivace.  Aktivační  nádrž  je  rozdělena  na  více  sekcí,  což 
umožňuje  provoz  ČOV  s postdenitrifikací,  přičemž  se  předpokládá  možnost  dávkování 
externího  substrátu  do  postdenitrifikace  (denitrifikace  II).  Kapacita  a  stabilita  systému  je 
zvýšena zařazením oxické regenerace vratného kalu. Pro odstranění fosforu z odpadní vody je 
do  technologické  linky  zařazeno  dávkování  železitého  koagulantu  do  odtoku  z aktivace. 
Separace aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody probíhá v kruhové dosazovací nádrži. 
Pro  zvýšení  účinnosti  odstranění  nerozpuštěných  látek  z vyčištěné  odpadní  vody  je  za 
dosazovací nádrž zařazen mikrosítový filtr.

Hrubé předčištění
Odpadní  voda  z kanalizace  natéká  do  žlabu  osazeného  jemnými  strojně  stíranými 

česlemi,  kde  jsou  zachycovány  shrabky.  Vedlejší  obtokový  kanál  je  osazen  původními 
jemnými  strojně  stíranými  česlemi.  Zachycené  shrabky  jsou  lisovány  a pytlovány.  Pytle 
s vylisovanými shrabky jsou skladovány v kontejneru a pravidelně odváženy.

Za česlemi je zařazen vertikální lapák písku. Výtlačné potrubí hydrosměsi písek-voda 
je zaústěno do separátoru písku. Odseparovaný písek je vynášen do kontejneru a odsazená 
voda spolu s odkalením odtéká do žlabu před lapák písku.

Mechanické čištění
Odpadní  voda  dále  natéká  do  žlabu  před  podélnou  usazovací  nádrží.  Nádrž  je 

vystrojena  řetězovým  shrabovákem  dna  i  hladiny,  odtahem  primárního  kalu,  odtokovým 
nerezovým žlabem s přelivnou hranou a nornou stěnou a také oboustranně naklápěcí rourou 
s elektropohonem  pro  odtah  plovoucích  nečistot  do  jímky  primárního  kalu.  Předčištěná 
odpadní  voda  natéká  odtokovým  žlabem  do  čerpací  stanice  s mokrou  jímkou  a  suchou 
armaturní komorou. V mokré jímce jsou osazena ponorná kalová čerpadla,  jejichž výtlaky 
jsou  spojeny  do  jednoho  společného,  který  je  zaveden  do  rozdělovacího  objektu  před 
denitrifikačními nádržemi.

Do  čerpací  stanice  odpadní  vody  je  též  zaveden  výtlak  čerpadel  kontaminované 
srážkové odpadní vody z ČKV.

Aktivační nádrže
Biologický  stupeň  čištění  má  dvoulinkové  uspořádání.  Každá  linka  se  skládá 

z regenerační nádrže kalu, denitrifikační nádrže 1, nitrifikační nádrže, denitrifikační nádrže 2 
a postaerační nádrže.

Rozdělovací objekt před regeneračními nádržemi
Vratný kal pro biologický čistící proces je z čerpací stanice čerpán do rozdělovacího 

objektu před regenerací.  Zde je nátok rovnoměrně rozdělen do obou regeneračních nádrží. 
Obě  odtoková  potrubí  z rozdělovacího  objektu  jsou  osazena  nástěnnými  stavidly 
s elektropohonem, aby bylo možné jednu nebo obě aktivační linky odstavit z důvodu havárie 
nebo údržby.

Regenerační nádrže kalu
V každé regenerační nádrži je osazeno ponorné rychloběžné míchadlo. Pro zajištění 

potřebného  vnosu  kyslíku  instalována  jemnobublinná  aerace  s membránovými  elementy 
rozmístěnými celoplošně po dně nádrže. 

Rozdělovací objekt před denitrifikačními nádržemi
Mechanicky předčištěné odpadní vody jsou z čerpací stanice čerpány do rozdělovacího 

objektu před denitrifikací. Zde je nátok rovnoměrně rozdělen do obou denitrifikačních nádrží. 
Obě  odtoková  potrubí  z rozdělovacího  objektu  jsou  osazena  nástěnnými  stavidly 
s elektropohonem, aby bylo možné jednu nebo obě aktivační linky odstavit z důvodu havárie 
nebo údržby.
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Denitrifikace 1
Odpadní  voda  z rozdělovacího  objektu  přitéká  do  denitrifikace.  Na  začátek  každé 

denitrifikační nádrže je zaústěno potrubí interní recirkulace z konce nitrifikace a do nádrže 
rovněž natéká zregenerovaný vratný kal. Pro míchání každé denitrifikační nádrže je osazeno 
ponorné  rychloběžné  míchadlo  na  spouštěcím  zařízení.  Do  vstupních  částí  obou 
denitrifikačních nádrží 1 je dávkováno alkalizační činidlo. Voda z denitrifikace 1 odtéká do 
nitrifikační nádrže.

Nitrifikace
V každé  nitrifikační  nádrži  jsou  osazena  dvě  ponorná  rychloběžná  míchadla.  Pro 

zajištění  potřebného  vnosu  kyslíku  je  instalována  jemnobublinná  aerace  s membránovými 
elementy  rozmístěnými  celoplošně  po  dně  nádrže.  Čerpání  interní  recirkulace  zajišťují 
vrtulová čerpadla, která jsou osazena v potrubí na konci každé nitrifikační nádrže. Na přítoku 
do nitrifikace je umístěno dávkování odpěňovače. Voda z nitrifikace odtéká do denitrifikační 
nádrže 2.

Denitrifikace 2
V každé denitrifikační nádrži 2 je osazeno ponorné rychloběžné míchadlo. Dále je zde 

osazen aerační  systém pro  posílení  nitrifikace  v  zimním období.  Pro  zajištění  potřebného 
vnosu  kyslíku  je  imstalována  jemnobublinná  aerace  s membránovými  elementy 
rozmístěnými celoplošně po dně nádrže. Na přítoku do denitrifikace je umístěno dávkování 
externího substrátu (etanol). Voda z denitrifikace 2 odtéká do postaeračních nádrží.

Postaerace
V každé postaerační nádrži je osazeno ponorné rychloběžné míchadlo.  Pro zajištění 

potřebného vnosu kyslíku  je instalována jemnobublinná  aerace  s membránovými  elementy 
rozmístěnými celoplošně po dně nádrže. Voda z postaerace odtéká do rozdělovacího objektu 
před dosazovacími nádržemi.

Odtokový objekt
Aktivační směs z postaerace přitéká do odtokového objektu společného pro obě linky. 

Do odtokového objektu je dávkován organický flokulant a síran železitý.

Dosazovací nádrže
Odpadní  voda  z postaeračních  nádrží  natéká  do  rozdělovacího  objektu  před 

dosazovacími nádržemi, kde je nátok rovnoměrně rozdělen do obou nádrží. Dvě dosazovací 
nádrže  o  průměru  11 m jsou vystrojeny pojezdovými  mosty  se  stíráním dna i  hladiny a 
kovovým  sběrným  žlabem  vyčištěné  vody  se  stavitelnou  přepadovou  hranou.  Dále  jsou 
vybaveny nornou stěnou a zařízením pro odtah plovoucího kalu do potrubí vratného kalu skrz 
středový válec.  Plovoucí kal je z hladiny odčerpáván čerpadlem do potrubí vratného kalu. 
Vyčištěná voda z odtokových žlabů obou dosazovacích nádrží odtéká do společné jímky, kam 
je dávkován odpěňovač.

Mikrofiltrace 
Pro zachycení zbytkových nerozpuštěných látek za stávajícími dosazovacími nádržemi 

slouží mikrosítový filtr.

Kalová  voda  z filtru  je  odčerpána  do  rozdělovacího  objektu  před  dosazovacími 
nádržemi a vyčištěná voda gravitačně odtéká do jímky vyčištěné vody.
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 Schematické znázornění biologické linky čištění splaškových vod

3. etapa Rozšíření ČOV+ČKV JIH 
Proces  posuzování  záměru  „Rozšíření  ČOV + ČKV JIH,  3.  etapa,  letiště  Praha  – 

Ruzyně“  dle  zákona  č.100/2001  Sb.  v platném  znění  byl  již  ukončen  vydáním  závěrů 
zjišťovacího řízení pod zn.:  S-MHMP-062663/2007/OOP/VI/EIA/325-2/Žá. 4.12.2008 byla 
podána  žádost  o  vydání  rozhodnutí  o  umístění  stavby,  územní  rozhodnutí  nebylo  zatím 
vydáno, současně se připravuje dokumentace pro stavební povolení. 

Třetí  etapa řeší problematiku zachycování a čištění srážkových a kontaminovaných 
srážkových vod z areálu JIH letiště  Praha – Ruzyně,  a to včetně všech nově vznikajících 
zpevněných ploch souvisejících s výstavbou paralelní dráhy.

Rozšíření ČKV zahrnuje výstavbu nové retenční nádrže o obsahu 10 600 m3  a opravu 
staré retenční nádrže k zachycování kontaminovaných srážkových vod a výstavbu tří linek 
biologického čištění kontaminovaných srážkových vod. Koncepce je totožná s ČOV+ČKV 
SEVER.

Pro srážkové vody bude vybudována celková retenční kapacita 12 000 m3 Nátokový 
průtok odpadní vody do biologické části ČKV je 16 l/sec, je možno ji zatěžovat maximálním 
průtokem  až  25  l/sec.  Počítá  se  též  s možností  čištění  těchto  vod  společně  s vodami 
splaškovými na rekonstruované ČOV.

Hlavními složkami znečištění v letním období jsou první splachy z ploch, které mohou 
být  znečištěny  ropnými  látkami  a  jinými  nerozpuštěnými  podíly.  Tyto  vody  procházejí 
usazovacími  nádržemi  a  jsou  zachycovány  v retenčních  nádržích  a  následně  čerpány  do 
recipientu přes sorpční filtry. V zimním období jsou vody znečištěné prostředky pro údržbu 
ploch a prostředky pro odmrazování letadel – látky acetátového charakteru, glykoly, v malé 
míře močovina. Tyto vody budou vyčištěny na biologické sekci ČKV. 

V letním  období  bude  po  naplnění  retenčních  nádrží  srážková  voda  odváděna  do 
retenčního prostoru suchého Kopaninského poldru před silnicí  č.  7 o celkovém užitečném 
prostoru cca 65 tis. m3. Přívalové vody při takto vysokém objemu i délce trvání srážky mají 
již minimální znečištění.

V zimním období jsou kontaminované srážkové vody zachycené v retenčních nádržích 
čerpány přes čerpací jímku čerpadly do biologické části  ČKV. Alternativně je možno tyto 
vody  dopravit  do  biologické  části  ČOV  Ruzyně  Jih.  Biologická  část  sestává  ze  3  linek 
aktivačních nádrží, 2 dosazovacích nádrží a mikrosíta. Vyčištěná voda z biologického stupně 
odtéká přes měrný žlab ČOV.

Čistírna kontaminovaných srážkových vod bude po rozšíření zahrnovat:

R eg en eraceT e xt

R eg en eraceT e xt

P ří tok

R ecirk u lace k alu

In tern í  reci rk u l ace

D en i t ri fik ace I

D en i t ri fik ace I N i t ri fi kaceT e xt

N i t ri fi kaceT e xt D en it ri fik ace II

D en it ri fik ace II P o s taeraceT e xt

P o s taeraceT e xt
D o sazo vací  n ád rž

D o s azo v ací  n ád rž

O d tah  k alu

O d to k

In tern í  reci rk u lace

D áv k o v án í  F e
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 Měrný objekt
 Odlehčovací objekt
 Lapák štěrku
 Hrubé strojně stírané česle
 Usazovací nádrže kontaminovaných srážkových vod (1 ks stávající, 2 ks nové)
 Retenční nádrže s příslušenstvím (1 ks stávající, 1 ks nové)
 Nádrž na ropné látky
 Sorpční filtr pro filtraci dešťových vod v letním období
 Nádrže koncentrátu z rozmrazování letadel (4ks)
 3  linky  aktivačních  nádrží  s  dmychárnou,  čerp.  stanicí,  dávkováním 

chemikálií, elektrorozvodnu
 2 kruhové dosazovací nádrže
 Dávkování chemikálií
 Mikrosíto na filtraci odtoku

Dle směru toku vody lze stavbu „Rozšíření ČOV + ČKV Jih“ rozdělit na:

1. část - přeložky stávajících dešťových kanalizací a realizaci stavební přípravy pro 
budoucí napojení stok dešťové kanalizace areálu Ruzyne Jih  mimo oplocení ČOV+ČKV Jih 
(vzletové  dráhy,  odvodnění  komunikací,  odvodnění  drážního  tělesa,  kanalizace  jímek 
kontaminovaných vod).

2.  část  -  vlastní  ČKV s  jejími  vazbami  na  ČOV představuje  zejména  rozdělovací 
objekty, hrubé česle, usazovací a retenční nádrže, 3 biologické linky s příslušenstvím, měření 
dešťových vod.

3.  část  -  objekty  vně  areálu  směrem  ke  Kopaninskému  poldru  (odtoková  koryta, 
měření průtoku apod.)

Čistírna  kontaminovaných  vod  sestává  zejména  z  hrubého  předčištění 
kontaminovaných  dešťových  vod  a  biologického  čištění  kontaminovaných  vod  v  zimním 
období.

Srážkové vody budou přiváděny nově budovanou kanalizací do měrného a následně 
odlehčovacího objektu. Odlehčovací objekt umožní nátok kontaminovaných srážkových vod 
do  hodnoty  průtoku  5800  l/s.  Srážkové  vody  nad  tuto  hodnotu  budou  odváděny  do 
kopaninského poldru a dále do recipientu. 

Po oddělení proteče voda měrným objektem, projde lapákem štěrku a je přivedena 
k trojici hrubých česlí, které tvoří nátoky k usazovacím nádržím:

 1 x do stávající usazovací nádrže 2,2 m3/s
 2 x do nových usazovacích nádrží 2 x 1,8 m3/s

Po  odsazení  vody  v  UN  je  voda  provedena  do  retenční  nádrže.  Odtud  pak  je 
přečerpávána  do  biologické  části  ČKV.  Ta  sestává  z  třílinkového  uspořádání,  z  čerpací 
stanice, dmychárny, rozvodny, skladu chemikálií a dále ze 2 dosazovacích nádrží. 

Odtok vyčištěné vody je veden pres mikrosíto a měrný žlab odtoku, který je společný s 
ČOV.

Jednotlivé objekty ČKV:

PS 301 Hrubé a mechanické předčištění

PS 301-1 Stavidla
Na trase hrubého předčištění, tj. za spojnou a odlehčovací šachtou, před a za lapákem 

štěrku, bude osazeno ve stěnách žlabu celkem 5 ks stavidel o stejné šířce 2000 mm, přičemž, 
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stavidlo před nátokem do lapáku štěrku bude zdvojeno pro čtyřmetrový kanál. Každý nátok 
do rozdělovací komory je osazen stavidlem.

PS 301-2 Česle včetně čistícího a vyhrabovacího stroje
V rozdělovacích komorách bude dešťová voda vedena ke žlabům s hrubými česlemi. 

Zachycené  shrabky  budou  pravidelně  automaticky  shrabovány  čistícím  strojem  s 
teleskopickým výložníkem na hydraulický pohon. 

PS 301-3 Rekonstrukce technologie stávající usazovací nádrže (SUN)
Stávající  usazovací  nádrž  je  pravoúhlá,  horizontálně  průtočná  (objem  275  m3). 

Stávající,  nevyhovující  zařízení  bude  odstraněno.  Nové  vybavení  spočívá  v  osazení 
mechanizmu na stírání dna a hladiny a dále mechanického sběrače plovoucích nečistot. Před 
nátokem do přepadového koryta bude osazena norná stěna z nerezavějící oceli.

Předčištěná  voda  z  UN  odtéká  do  čerpací  jímky  (CJ).  Větší  průtok  je  zajištěn 
přepadem do retenční nádrže (RN) propojené s CJ. V letním období se zachycená voda čerpá 
přes  sorpční  filtr  do  recipientu,  v  zimním  období  na  biologické  čištění.  Kaly  z  UN  se 
periodicky shrabují do kalového prostoru a odtud jsou vypouštěny pres armaturní komoru do 
kalové jímky čerpací stanice č.1.

PS 301-4 Technologie nových UN
Vybavení nových UN spočívá v osazení mechanizmu na stírání dna a hladiny a dále 

mechanického sběrače plovoucích nečistot. Plovoucí nečistoty jsou odváděny do jímky NEL a 
ponorným  čerpadlem  čerpány  do  nádrže  NEL.  Před  nátokem  do  přepadového  koryta  je 
osazena norná stěna z nerezavějící oceli. Princip je stejný jako ve stávající UN s tím rozdílem, 
že vyčištěnou vodu lze pomocí  ručních,  nerezových hradítek přepouštět  buď do nové RN 
nebo do koryta přepadu.

Předčištěná voda z UN odtéká do čerpací jímky čerpací stanice 2. V letním období se 
zachycená voda čerpá pres sorpční filtr do recipientu, v zimním období na biologické čištění. 
Kaly z UN se periodicky shrabují do kalového prostoru a odtud jsou vypouštěny do kalové 
jímky čerpací stanice č.2.

PS 302 Retenční nádrže

PS 302-1 Technologie stávající retenční nádrže (SRN)
V  rámci  ochrany  recipientu  dojde  k  navýšení  akumulací  kapacity  stávající  RN. 

Stávající RN bude mít po úpravách objem 1.400 m3 a bude rozdělena na dvě stejné poloviny.

Přítok je zajištěn pres hrubé, strojně stírané česle ze stávající UN. Norná stěna před 
přepadem do koryta bude zhotovena z nerezavějícího materiálu.

Retenční nádrž bude vybavena 4 ks vyplachovacích van z nerezavějícího plechu. Vany 
budou napouštěny vyčištěnou vodou z mikrosítového filtru z ČOV + ČKV. Po napuštění se 
obsah van automaticky vyklopí a vypláchne požadovanou část nádrže. Vypláchnutý kal bude 
sveden do jímky primárních kalu.

Součástí objektu je čerpací stanice č.1.

PS 302-2 Technologie nové RN
Pro  zajištění  dostatečné  akumulace  bude  stávající  RN  rozšířena  o  novou  RN 

s objemem 10600 m3. Celkový objem nádrží bude po úpravách 12.000 m3. Přítok je zajištěn 
přes hrubé, strojně stírané česle. Nová nádrž bude propojena se stávající nádrží potrubím s 
uzávěrem v CS 2. Norná stěna před přepadem do koryta  bude zhotovena z nerezavějícího 
materiálu.
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Retenční nádrž bude vybavena 7 ks vyplachovacích van z nerezavějícího plechu. Vany 
budou napouštěny vyčištěnou vodou z mikrosítového filtru z ČOV + ČKV. Po napuštění se 
obsah van automaticky vyklopí a vypláchne požadovanou část nádrže. Vypláchnutý kal bude 
sveden do jímky primárních kalu.

Nová RN přímo navazuje na novou CS č. 2.

PS 302-3 Technologie ČSOV 
Čerpací stanice č.1 a č.2 při obou retenčních nádržích jsou osazeny vždy čtyřmi páry 

horizontálních čerpadel pro suchou jímku, z nichž je jedno vždy záložní. Dvě dvojice čerpadel 
přečerpávají  předčištěné  odpadní  vody na  biologii  ČKV a  do  denitrifikace  ČOV v zimní 
období včetně přečerpávání odpadní vody v letním období do sorpčního odlučovače.

Druhé dvě dvojice čerpadel jsou určeny k přečerpávání zahuštěného, primárního kalu 
do uskladňovací nádrže. 

PS 302-4 Sorpční filtr
Oba  sorpční  filtry  (každé  CS  je  přirazen  jeden)  jsou  využívány  v  letním  období. 

Vyústění je provedeno do recipientu. U SRN bude stávající filtr přemístěn vedle CS SRN. U 
NR je navržen nový sorpční filtr o maximální kapacitě 500 m3/hod.

PS 303 – Biologické čištění ČKV
Pro účely eliminace znečištění z kontaminovaných srážkových vod v zimním období 

provozu letiště  Praha  Ruzyně  bude  realizována  trojice  nových  aktivačních  linek.  Dvojice 
linek bude stavebně realizována přednostně pro čištění  kontaminovaných srážkových vod, 
stavební uspořádaní třetí linky umožní její využití i pro čištění splaškových vod, tzn. umožní 
bezpečné a účinné ustavení procesu biologické nitrifikace a denitrifikace.

PS – 303.1 – Objekt biologického čištění ČKV
Blok nádrží je umístěn jižně od stávající ČOV. Železobetonová nádrž bude rozdělena 

žel. bet. přepážkami na tři souběžné linky a jednotlivé sekce o požadovaném objemu.

Armaturní komora
Jižní straně nádrží (u nádrží regenerací) bude přiléhat armaturní komora pro rozdělení 

vod a kalu do jednotlivých linek a pro umístění ovládacích prvku pro řízení nátoku. 

V objektu armaturní komory bude umístěna místnost pro umístění analyzátoru TOC, 
kterým  budou  měřeny  hodnoty  organického  uhlíku  z výtlaku  kontaminované  vody  z 
retenčních nádrží. 

Regenerace – linka 1,2,3
Jedná se o  tři  pravoúhlé  železobetonové  nádrže,  které  jsou umístěny jako první  v 

linkách.  Proud  vratného  kalu  z  čerpací  stanice  vratného  kalu,  umístěné  za  separačním 
stupněm  ČKV  bude  zaústěn  do  regeneračních  nádrží.  Zároveň  bude  do  regenerace  ústit 
alternativně potrubí vratného kalu z ČOV, výtlaky z RN, rozmrazovací látky a dílčí proud 
splašků z ČOV. Nádrže regenerací budou vybaveny jemnobublinnou aerací a míchadly.  V 
sekci regenerace budou umístěny kyslíkové sondy pro měření hodnoty kyslíku ve směsi s 
vazbou  na  řízení  dodávky  vzduch  a  dále  bude  umístěno  zařízení  na  měření  teploty.  Do 
regenerace bude zaústěno potrubí rozvodu užitkové vody pro napouštění nádrží jednak při 
rozběhu a pro částečné plnění nádrží při letní odstávce provozu (pro ponoření technologie). 
Vlastní sekce jednotlivých linek budou u dna propojeny otvory pro napouštění a vypouštění.

Selektory – linka 1,2
Po sekci regenerací v linkách 1 a 2 bude následovat kompartmentalizovaný selektor 

osazený  hrubobublinnou  aerací,  která  bude  zajišťovat  promíchání  obsahu  selektoru.  Do 
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selektoru  bude zaústěn  alternativně  výtlak  potrubí  kontaminovaných  vod,  rozmrazovacích 
látek a dílčího proudu splašků z ČOV.

Denitrifikace/nitrifikace - linka 1,2,3
V linkách č.  1 a 2 po selektoru a v lince č.  3 bude za regenerací  kalu následovat 

denitrifikační/nitrifikační  stupeň.  Aktivační  směs  bude  do  sekce  denitrifikace  natékat 
gravitačně pres nátokovou hranu. Nádrž denitrifikace bude technologicky vybavena aerací a 
míchadly. Aerační systém bude v naváděné verzi s jemnobublinnými aeračními elementyDo 
nádrže linky č.3 bude zaústěna stejná potrubí, jako u výše uvedených selektoru linek č. 1 a 2, 
navíc  bude do denitrifikace  dávkován externí  substrát  ze  stávajícího  zásobníku v objektu 
ČOV novou dávkovací stanicí s doplněním dávkování do denitrifikace I. stávající linky ČOV. 
Na  začátek  nádrží  všech  linek  zaústěn  proud  interní  recirkulace,  čerpaný  ze  zadní  části 
nitrifikačních nádrží.  V sekci denitrifikace/nitrifikace budou umístěny kyslíkové sondy pro 
měření  hodnoty  kyslíku  ve  směsi  s  vazbou  na  řízení  dodávky vzduchu  a  společně  bude 
umístěno zařízení na měření teploty. Rovněž zde bude umístěna sonda na měření hodnoty pH 
pro řízení dodávky kyseliny sírové.

Nitrifikace - linka 1,2,3
V linkách  č.  1,2  a  3  po  sekci  denitrifikace/nitrifikace  bude následovat  nitrifikační 

stupeň. Aktivační směs bude do sekce nitrifikace natékat gravitačně přes nátokovou hranu. 
Nádrž nitrifikace bude technologicky vybavena aerací a míchadly. Z konce nádrží nitrifikace 
bude čerpán proud interní recirkulace na začátek denitrifikace/nitrifikace.

Post - denitrifikace a post - aerace linka 3
V lince  č.3  po sekci  nitrifikace  budou následovat  dvě  samostatné,  po  sobě jdoucí 

sekce. Aktivační směs bude do sekcí natékat gravitačně přes nátokovou hranu. Nádrže budou 
technologicky vybaveny aerací a míchadly.

Aerace - linka 3
S ohledem na skutečnost,  že  je  v  případě  3 aktivační  linky uvažováno s  možným 

provozem pro  čištění  splaškových  vod bude  nezbytné  sekci  nitrifikace  vybavit  aeračními 
elementy. 

Odtok z aktivačních linek, dočerpávání při odstávce - linka 1,2,3
Z posledních sekcí linek č. 1, 2, 3 bude aktivovaná směs gravitačně odtékat potrubím 

do spojné šachty, umístěné v ose konce linky č.1. Přepadová hrana do potrubí bude doplněna 
nátokovým válcem s nornou hranou pro zamezení odtoku pěny do dosazovacích nádrží. 

Do spojné šachty bude dávkován koagulant (železitá sul) ze zásobníku umístěného na 
ploše u spojné šachty, doplněného dávkovací stanicí.

PS 303-2 – Technologie dosazovací nádrže 1

PS 303-2 – Technologie dosazovací nádrže 2
Objekty nádrží mají kruhový půdorys s vnitřním průměrem 10,5 m. Hloubka vody u 

stěny bude 4,1 m.  Aktivovaný kal bude propojovacím potrubím natékat  do rozdělovacího 
objektu,  umístěného  u  dosazovacích  nádrží.  Do  rozdělovacího  objektu  bude  dávkován,  v 
případě problematických separačních vlastností kalu, organický flokulant. 

Aktivovaný kal bude středovým válcem natékat  do dosazovacích nádrží.  Zde bude 
docházet  k separaci  kalu od vyčištěné  vody.  Ke sledování  výšky kalového mraku bude v 
dosazovacích nádržích instalováno zařízení na jeho měření. 

Vyčištěná voda bude pres přepadové hrany odtékat k dalšímu technologickému kroku 
- mikrofiltraci.
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PS 303-4 – Filtrační stanice
Pro dočištění  odtoku z dosazovacích nádrží je navržen mikrosítový filtr.  Vyčištěná 

voda  bude  do  objektu  s  mikrosítem  přiváděna  gravitačním  potrubím  ze  spojné  šachty 
umístěné v prostoru dosazovacích nádrží. 

Odtok vyčištěné vody do recipientu bude probíhat společné s odtokem z ČOV přes 
společný měrný objekt.

PS 303 –9 Technologie nádrží koncentrátu

Jedná se o monolitickou nádrž rozdělenou do čtyř sekcí. Prostor nad sekcemi aktivace 
bude otevřený, vybudován bude pouze přístřešek proti ředění skladovaných látek dešťovou 
vodou.  Do  nejnižšího  místa  každé  sekce  bude  instalováno  potrubí  pro  odtah  sedimentu 
fekálním  vozem.  Rovněž  bude  zřízeno  potrubí  pro  připojení  cisterny  při  svozu 
rozmrazovacích látek.

V současné době se letadla rozmrazují pomocí prostředků na bázi propandiolů. Tyto 
prostředky budou v místě rozmrazování letadel zachycovány v jímce a svedeny na čistírnu 
(popř.  odváženy  fekálními  vozy)  do  zásobních  nádrží.  Rozmrazovací  prostředky  budou 
čerpány do biologické linky ČKV a ČOV.

Závěr: Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že provoz nové paralelní 
RWY 06R/24L nebude  znamenat  významnější  negativní  vlivy  na  povrchové  a  podzemní 
vody. Lze vyslovit závěr, že při respektování závěrů zjišťovacího řízení na záměr „Rozšíření 
ČOV + ČKV JIH, 3. etapa, letiště Praha – Ruzyně“ budou minimalizovány vlivy na konečný 
recipient jak z hlediska kvalitativního, tak i z hlediska kvantitativního.

A.5.5. Vlivy na půdu
Samotná předkládaná změna č.Z 939/00 představuje následující nároky na plochy:

Katastrální území Parcelní 
číslo Druh pozemku Způsob využití Způsob 

ochrany
Celková výměra 
pozemku (v m2)

Výměra pozemku dotčená 
změnou ÚP č.939  (v m2)  

Plochy DL
Ruzyně 2409/1 ostatní plocha manipulační plocha  2 161 2 161,0
Ruzyně 2409/2 ostatní plocha jiná plocha  85 85,0
Ruzyně 2409/3 ostatní plocha jiná plocha  50 50,0
Ruzyně 2409/4 ostatní plocha manipulační plocha  27 27,0
Ruzyně 2409/5 ostatní plocha manipulační plocha  23 23,0
Ruzyně 2409/6 ostatní plocha manipulační plocha  414 414,0
Ruzyně 2409/7 ostatní plocha manipulační plocha  278 278,0
Ruzyně 2409/8 ostatní plocha manipulační plocha  21 21,0
Ruzyně 2409/9 ostatní plocha manipulační plocha  90 90,0
Ruzyně 2409/10 ostatní plocha manipulační plocha  1 547 1 547,0
Ruzyně 2409/12 ostatní plocha jiná plocha  39 39,0
Ruzyně 2409/13 ostatní plocha jiná plocha  6 6,0
Ruzyně 2596/2 ostatní plocha jiná plocha  2 614 190,6
Ruzyně 2596/18 ostatní plocha jiná plocha  191 107,7
Ruzyně 2596/19 ostatní plocha jiná plocha  547 299,5
Ruzyně 2596/41 orná půda  ZPF 5 136 7,8
Ruzyně 2596/42 ostatní plocha jiná plocha  6 246 2 824,8
Ruzyně 2596/43 ostatní plocha jiná plocha  31 31,0
Ruzyně 2596/45 ostatní plocha jiná plocha  109 109,0
Ruzyně 2596/46 ostatní plocha jiná plocha  7 7,0
Ruzyně 2604/3 ostatní plocha jiná plocha  665 26,8

Ruzyně 2613/1 ostatní plocha
ostatní dopravní 

plocha  1 037 660,9
Ruzyně 2613/4 ostatní plocha jiná plocha  1 041 1 041,0

Ruzyně 2613/5 ostatní plocha
ostatní dopravní 

plocha  13 13,0
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Katastrální území Parcelní 
číslo Druh pozemku Způsob využití Způsob 

ochrany
Celková výměra 
pozemku (v m2)

Výměra pozemku dotčená 
změnou ÚP č.939  (v m2)  

Plochy DL

Ruzyně 2613/7 ostatní plocha
ostatní dopravní 

plocha  333 333,0
Ruzyně 2613/9 ostatní plocha jiná plocha  94 94,0
Ruzyně 2613/10 ostatní plocha jiná plocha  43 43,0
Ruzyně 2613/14 ostatní plocha jiná plocha  67 67,0
Ruzyně 2625/1 orná půda  ZPF 8 285 8 285,0
Ruzyně 2625/2 orná půda  ZPF 12 564 12 564,0
Ruzyně 2626/4 orná půda  ZPF 12 730 12 131,0
Ruzyně 2876/4 ostatní plocha silnice  2 479 2 479,0
Ruzyně 2884/1 orná půda  ZPF 18 100 16 984,7
Ruzyně 2884/4 orná půda  ZPF 9 789 9 025,5

Ruzyně 2900
zastavěná plocha a 

nádvoří   54 12,8

Ruzyně 2902 ostatní plocha
ostatní dopravní 

plocha  676 44,0
Ruzyně 2615/4 orná půda  ZPF 615 367,4
Ruzyně 2615/5 orná půda  ZPF 137 4,1
Ruzyně 2450/8 orná půda  ZPF 1 073 430,2
Ruzyně 2884/2 orná půda  ZPF 2 917 1 980,2
Ruzyně 2606/4 orná půda  ZPF 2 444 50,6
Ruzyně 2615/2 orná půda  ZPF 115 115,0
Ruzyně 2615/3 orná půda  ZPF 14 14,0
Ruzyně 2884/7 orná půda  ZPF 1 846 1 775,5
Ruzyně 2409/11 ostatní plocha manipulační plocha  334 334,0
Ruzyně 2616/1 orná půda  ZPF 20 512 9 434,5
Ruzyně 2616/2 orná půda  ZPF 512 395,1
Ruzyně 2626/3 orná půda  ZPF 20 070 32,1
Ruzyně 2842/1 ostatní plocha ostatní komunikace  2 581 1 355,6
Ruzyně 2883/1 ostatní plocha ostatní komunikace  1 269 1 226,4
Ruzyně 2909/1 ostatní plocha ostatní komunikace  336 336,0
Ruzyně 2909/2 ostatní plocha ostatní komunikace  200 200,0
Ruzyně 2450/5 orná půda  ZPF 44 44,0
Ruzyně 2614/1 ovocný sad  ZPF 7 669 6 961,5
Ruzyně 2614/2 ovocný sad  ZPF 525 525,0
Ruzyně 2614/3 ovocný sad  ZPF 2 119 849,6
Ruzyně 2615/1 orná půda  ZPF 10 643 6 537,8
Ruzyně 2878 ostatní plocha ostatní komunikace  729 76,8
Ruzyně 2876/40 ostatní plocha silnice  105 105,0
Ruzyně 2876/42 ostatní plocha silnice  171 171,0
Ruzyně 2884/8 orná půda  ZPF 208 208,0
Ruzyně 2884/9 orná půda  ZPF 611 551,0
Ruzyně 2884/10 orná půda  ZPF 43 38,9
Ruzyně 2450/4 orná půda  ZPF 28 669 28 265,1
Ruzyně 2450/7 orná půda  ZPF 259 259,0
Ruzyně 2860/1 orná půda  ZPF 31 823 22 151,1
Ruzyně 2860/4 orná půda  ZPF 600 600,0
Ruzyně 2876/3 ostatní plocha silnice  5 940 3 217,2
Ruzyně 2883/2 ostatní plocha ostatní komunikace  960 911,5
Přední Kopanina PK 321/1    13 307 15,1
Přední Kopanina 698/5 orná půda  ZPF 2 998 67,7
Přední Kopanina 698/52 orná půda  ZPF 11 287 281,6
Přední Kopanina PK 329    2 104 1 195,5
Přední Kopanina PK 336    24 925 5 294,4
Přední Kopanina 698/18 orná půda  ZPF 5 548 5 548,0
Přední Kopanina 698/50 orná půda  ZPF 7 720 1 503,0
Přední Kopanina 698/51 orná půda  ZPF 7 621 5 990,8
Přední Kopanina 731/2 ostatní plocha ostatní komunikace  757 757,0
Přední Kopanina 698/4 orná půda  ZPF 40 193 7 265,7
Přední Kopanina 698/30 orná půda  ZPF 6 114 768,3
Přední Kopanina 698/42 orná půda  ZPF 4 267 119,6
Přední Kopanina 698/43 orná půda  ZPF 25 506 19 430,0
Přední Kopanina 698/53 orná půda  ZPF 54 761 13 064,1
Přední Kopanina 715/5 orná půda  ZPF 11 869 8 131,1
Přední Kopanina 798/3 ostatní plocha ostatní komunikace  456 456,0
Přední Kopanina 731/1 ostatní plocha ostatní komunikace  4 811 844,6
Přední Kopanina 798/2 ostatní plocha ostatní komunikace  22 22,0
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Katastrální území Parcelní 
číslo Druh pozemku Způsob využití Způsob 

ochrany
Celková výměra 
pozemku (v m2)

Výměra pozemku dotčená 
změnou ÚP č.939  (v m2)  

Plochy DL
Přední Kopanina 798/1 ostatní plocha ostatní komunikace  962 406,5
Liboc 1345/1 orná půda  ZPF 20 20,0
Liboc 1345/2 orná půda  ZPF 1 348 1 348,0
Liboc 1345/3 orná půda  ZPF 3 3,0
Liboc 1453/2 ostatní plocha ostatní komunikace  36 36,0
Liboc 1454/2 ostatní plocha ostatní komunikace  141 141,0
Liboc 1454/1 ostatní plocha ostatní komunikace  1 171 882,5
Liboc 1346/2 orná půda  ZPF 131 131,0
Liboc 1452 orná půda  ZPF 290 14,5
Liboc 1453/1 ostatní plocha ostatní komunikace  180 180,0
Liboc 1346/1 orná půda  ZPF 29 841 8 084,0
Ruzyně 2876/1 ostatní plocha silnice  21 387 4 719,3
Ruzyně 2876/39 ostatní plocha silnice  936 936,0
Ruzyně 2876/41 ostatní plocha silnice  4 541 4 541,0
Ruzyně 2884/3 orná půda  ZPF 4 906 4 062,0
Ruzyně 2876/61 ostatní plocha silnice  1 053 1 053,0
Ruzyně 2884/11 orná půda  ZPF 40 40,0
Ruzyně 2909/3 ostatní plocha ostatní komunikace  5 5,0
Ruzyně 2909/4 ostatní plocha ostatní komunikace  30 30,0

Ruzyně 2911
zastavěná plocha a 

nádvoří   28 28,0
Celkem 525 000 259 061,6

Katastrální území Parcelní 
číslo Druh pozemku Způsob využití Způsob 

ochrany
Celková výměra 
pozemku (v m2)

Výměra pozemku dotčená 
změnou ÚP č.939  (v m2) 

Plochy IZ
Ruzyně 2876/3 ostatní plocha silnice  5 940 206,7
Ruzyně 2860/1 orná půda  ZPF 31 823 479,2
Ruzyně 2860/3 ostatní plocha jiná plocha  636 26,3

Celkem 38 399 712,2

Z celkových nároků na plochu 259 773,8 m2  v rámci  změny č.  Z 939/00 připadá na ZPF 
216 939,3 m2. V rámci záborů ZPF  připadají na jednotlivé BPEJ následující plochy:

BPEJ plocha (m2)
21000 208 052,1
22501 551,1

23716 8 336,1

 Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR 334/1992 Sb., 
o  ochraně  zemědělského  půdního  fondu,  v platném znění,  bylo  provedeno  v Metodickém 
pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl 
účinnosti k 1.1.1997.

Tento Metodický pokyn v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 
zákona) stanovuje:
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k zásadám 

jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše určené schválenou 
dokumentací.

2) Pokud se  zemědělská půda požadovaná k odnětí  nalézá mimo plochu uvedenou v odstavci  1, 
orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona vydá zejména:

a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na 
plochy určené k nezemědělskému využití  schválenou dokumentací nebo navazující na stávající 
zástavbu a to do velikosti maximálně 1 200 m2,
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d)  na  plochách  bezprostředně  navazujících  na  stávající  zástavbu  v  těch  sídlech,  kde  není 
uvažováno s pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského půdního 
fondu,  které  jsou  pro  účely  ochrany  ZPF  uvedeny  v příloze,  nazvané  třídy  ochrany 
zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 

regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze 
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou 
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

2. Do  II.  třídy  ochrany  jsou  situovány  zemědělské  půdy,  které  mají  v  rámci  jednotlivých 
klimatických regionů nadprůměrnou produkční  schopnost.  Ve vztahu k ochraně zemědělského 
půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní 
plánování také jen podmíněně zastavitelné.

3. Do III.  třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou 
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít  
pro eventuální výstavbu.

4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 

5. Do V.  třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající  bonitované půdně ekologické jednotky (dále  jen 
„BPEJ“),  které  představují  zejména  půdy  s  velmi  nízkou  produkční  schopností  včetně  půd 
mělkých,  velmi  svažitých,  hydromorfních,  štěrkovitých  až  kamenitých  a  erozně  nejvíce 
ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd 
lze  předpokládat  efektivnější  nezemědělské  využití.  Jde  většinou  o  půdy  s  nižším  stupněm 
ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany 
životního prostředí.

V rámci  posuzovaného konceptu  jsou  dotčeny BPEJ  a  jim odpovídající  třídy ochrany dle 
následující tabulky:

BPEJ plocha (m2) třída ochrany
21000 208 052,1 I.
22501 551,1 III.
23716 8 336,1 V.

V daném případě posuzované změny se jedná o  BPEJ, která reprezentuje I., III. a V. 
třídu ochrany ZPF. 

Z celkové plochy 259 773,8 m2  připadá na ZPF  216 939,3 m2  s tím že z celkového 
záboru ZPF připadá na třídu ochrany I. 95,9%.  Z hlediska velikosti vlivu se tedy jedná o 
velký vliv ve vztahu k ploše záboru, z hlediska významnosti vlivu se jedná o velmi významný 
negativní vliv. Pokud bude stavba označena za veřejně prospěšnou stavbu, potom je možné 
záměr označit za akceptovatelný. 

PUPFL

Navržená změna se nedotýká  pozemků určených k plnění funkce lesa

A.5.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Oznamovaný  záměr  negeneruje  vlivy  na  horninové  prostředí  dosahem  do  území, 

chráněném podle horního zákona (CHLÚ, DP).

65



VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č. Z 939/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU HL.M. PRAHY
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

A.5.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Záměr  je  realizován  na  zemědělské  půdě,  využívané  jako  pole,  na  části  území  se 

nacházejí  plochy  ruderálních  lad  na  navážkách,  okrajově  jsou  dotčeny  porosty  dřevin 
rostoucích mimo les. Jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v přírodě blízkém 
stavu (pole), případně se nacházejí  ve stavu pokročilé ruderální sukcese. Jsou dotčeny jen 
běžné druhy rostlin – polní plevely nebo ruderální rostliny, které se vyskytují zcela běžně na 
řadě okolních stanovišť. Nedochází tedy k ohrožení populací těchto druhů, zvláště chráněné 
nebo regionálně vzácné druhy rostlin se na ploše výstavby nenacházejí. 

Záměr neznamená ohrožení  populací  zvláště  chráněných nebo regionálně  vzácných 
druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor; jde vesměs o dotčení  antropogenně 
podmíněných stanovišť.   Poněvadž nelze  zcela  vyloučit  zásah do keřových porostů podél 
Kopaninského potoka (otevřeného odpadu dešťové kanalizace) v rámci zatrubnění, kde nelze 
vyloučit  hnízdění  ťuhýka obecného, z dané skutečnosti  vyplývá  mj.  požadavek na vhodné 
období zásahu mimo hnízdění, nejlépe v době vegetačního klidu. 

Vlivy vlastní výstavby na populace živočišných druhů je tedy možno pokládat za málo 
významné až nevýznamné, za předpokladu realizace skrývek nejdříve ke konci vegetačního 
období.

A.5.7. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad 

na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální 
povahy,  nelze  však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení  území  vyloučit  ojedinělé 
archeologické nálezy. V tomto případě bude postupováno v souladu s příslušným složkovým 
zákonem.
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A.6. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH NEBO 
ZÁPORNÝCH  VLIVŮ  PODLE  JEDNOTLIVÝCH  VARIANT  ŘEŠENÍ  A  JEJICH 
ZHODNOVENÍ, SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ  

Porovnání zjištěných variant
Navrhovaná změna č. 939 není předkládána variantně. Navrhovaná změna  souvisí se 

změnou funkčního využití a prostorového uspořádání území těsně navazujícího na východní 
okraj  letiště  Praha  Ruzyně.  Změna  je  navrhována  pro  realizaci  paralelní  dráhy  RWY 
06R/24L.

Požadavek  na  umístění  paralelní  dráhy  RWY  06R/24L  letiště  Praha  –  Ruzyně 
vyplynul  z nutnosti  rozšíření  letiště  v souvislosti  s rozvojem  letecké  dopravy  na  konci 
padesátých  let  20.  století,  kdy započalo  rychlé  zavádění  proudové  letecké  techniky.  Aby 
letiště Ruzyně bylo schopno tyto kvantitativní změny ve výkonech absorbovat, bylo nutné 
radikálním způsobem rozšířit  jak odbavovací  kapacity  pro letecké cestující,  tak i  dráhový 
systém. Proto byly zpracovány v letech 1958 až 1960, projekty rozšíření dráhového systému, 
které kromě prodloužení dnešní RWY 13/31, řešily výstavbu úplně nové dráhy, tehdejší RWY 
07/25 (nynější RWY 06L/24R). Ta byla realizována v letech 1960 až 1963.

Již při projektování této RWY bylo uvažováno s pozdějším možným zkapacitněním 
formou  paralelní  dráhy.  Směr  a  umístění  obou  paralelních  drah  je  dán  větrnou  růžicí, 
morfologií  terénu a  leteckými  předpisy.  Z těchto  vstupů vyplynulo  umístění  RWY 07/25, 
která byla v roce 1963 realizována v délce 3 115 m. Zároveň se již tehdy uvažovalo s jejím 
pozdějším prodloužením.

Pro  zkapacitnění  dráhového  systému  nelze  využívat  některou  ze  starých  nebo 
stávajících drah.  Všechny tyto dráhy nebo jejich osy se kříží  pod určitými úhly.  Kapacita 
dráhového systému, jehož dráhy se kříží, je prakticky stejná jako kapacita dráhy jediné. Jinak 
řečeno, pokud probíhá operace na jedné dráze, není možné připustit  pohyb na druhé nebo 
třeba třetí dráze. To je možné jedině v případě, že dráhy jsou rovnoběžné a v dostatečném 
bočním odstupu. Minimální boční odstup pro nezávislé operace na rovnoběžných drahách je 
podle leteckých předpisů 1 525 m, což je také boční odstup uvažované paralelní dráhy RWY 
06R/24L. Menší boční odstup není možné použít jednak proto, že by došlo k jisté degradaci 
v možnostech využívání a dále proto, že není možné omezit tak rozsah zastavovacího prostoru 
mezi  dráhami,  což  by  mělo  zpětně  vliv  na  jeho  kapacitu,  která  by  potom neodpovídala 
dráhovému systému. 

Umístění  nové  paralelní  RWY  06R/24L  vyplývá  z leteckých  předpisů,  které  jsou 
českou obdobou mezinárodních předpisů ICAO PANS-ATM (Doc 4444) a PANS-OPS (Doc 
8168), dále ze stávající zástavby na letišti a v jeho okolí a z umístění plánovaných dopravních 
staveb  v okolí  letiště.  Osová  vzdálenost  podle  uvedených   předpisů  a  radarové  vybavení 
letiště vychází na 1525 m. Tato vzdálenost je rovněž velmi vhodná i s ohledem na zmíněnou 
zástavbu.  Stanovení  jiné  vzdálenosti  by  buď  znamenalo  ohrožení  bezpečnosti  leteckého 
provozu nebo naopak výrazné nutné demolice zástavby v okolí. Délka dráhy byla vypočítána 
podle parametrů letadel, která hlavně přistávají na letišti Ruzyně (v této souvislosti byla délka 
rovněž  stanovena s ohledem na  fakt,  že  nová dráha  bude využívána  hlavně  pro přistání). 
Poloha prahů dráhy byla stanovena tak, aby dopad na obce v okolí byl co možná nejmenší.

Provozovatel  letiště  PRAHA  RUZYNĚ  garantuje  zavedení  celé  řady  opatření  ke 
snížení hluku. Opatření ke snížení hluku se vztahují na provoz po výstavbě paralelní RWY 
06R/24L LKPR.
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Strategické kroky a záměry provozovatele na období do roku 2011 shrnuje Akční plán 
LKPR  z roku 2008. Dlouhodobá strategie ochrany před hlukem vychází z analýzy kritických 
problémů v provozu letiště Praha Ruzyně, které je třeba při stávajícím uspořádání vzletových 
a přistávacích drah a při trvale rostoucích výkonech letiště přednostně řešit.

Postupy  vyhodnocení
Vyhodnocení vlivů změny č. 939 Územního plánu hl.m. Prahy na udržitelný rozvoj 

území   bylo  provedeno  v souladu  se  zákonem  č.  183/2006  Sb.,  o  územním plánování  a 
stavebním řádu.

Při hodnocení bylo vycházeno z popisu stavu životního prostředí, který byl zpracován 
na  základě  terénního  šetření  a  s využitím  potřebných  výpočtových  modelů  a  programů. 
Důležitým aspektem hodnocení je soulad s cíly ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel 
stanovenými na vnitrostátní úrovni.

Postup hodnocení:
o Popis stavu životního prostředí jednotlivých lokalit
o Vypracování samostatné akustické a imisní studie 
o Popis potenciálních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a na zdraví 

obyvatel 
o Návrh podmínek realizace náplně lokalit

Pro  výpočet  hluku  z leteckého  provozu  bylo  využito  3D  výpočtového  modelu 
společného pro výpočet hluku z pozemní dopravy a výpočet byl proveden pomocí programu 
CADNA A a doporučené metodiky pro výpočet leteckého hluku ECAC.DOC.29. 

Výpočet  akustické  situace  ve  vztahu  k automobilové  dopravě   byl  proveden 
programem Cadna/A (verze 3.7.), který je jedním z nejrozšířenějších výpočtových programů 
v EU.  V softwaru  jsou  implementovány  všechny  nejpoužívanější  výpočtové  metodiky  a 
uživatel  má možnost si vybrat pro své výpočty tu metodiku, která mu nejvíce vyhovuje a 
odpovídá daným podmínkám. Výpočet hluku ze silniční dopravy byl proveden podle postupu 
„Metodického pokynu pro výpočet hladin akustického tlaku A z pozemní dopravy (VÚVA, 
1991)“ ve znění jeho pozdějších novel (2004), tzn., že bylo použito emisních dat vozidlového 
parku ČR.

Výpočet akustické situace ve vztahu k železniční dopravě  byl proveden programem 
Cadna/A  (verze  3.7.),  který  je  jedním  z nejrozšířenějších  výpočtových  programů  v EU. 
V softwaru jsou implementovány všechny nejpoužívanější výpočtové metodiky a uživatel má 
možnost si vybrat pro své výpočty tu metodiku, která mu nejvíce vyhovuje a odpovídá daným 
podmínkám. Výpočet hluku ze železniční dopravy byla použita německá výpočetní metodika 
Shall 03, a to především z důvodů velmi dobré shody výpočtu a měření, která byla prokázána 
nejen v rámci této zakázky, ale i jiných zakázek, kde tato shoda byla prokazována.

Ve vztahu k vyhodnocení vlivů záměru na ovzduší byl použit  produkt SYMOS 97 
verze  2006,  což   je  programový  systém  pro   modelování   znečištění  ovzduší,  který  již 
zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší.

Ve  výpočtu  z liniových  zdrojů  emisí  byly  použity  pro  vyhodnocení  příspěvků 
z dopravy emisní faktory dle programu MEFA v. 06 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2006). 
Tento  program  umožňuje  výpočet  univerzálních  emisních  faktorů  pro  všechny  základní 
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kategorie  vozidel  různých  emisních  úrovní.  Tento  program  byl  vytvořen  v rámci  řešení 
projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a 
reflektují současný stav znalostí o této problematice.

Vstupní podklady pro výpočet emisí leteckého provozu vycházejí z leteckého předpisu 
L16/II. Cyklus se skládá ze 4 fází, kterým je přidělena doba trvání a nastavení tahu motoru. 
Horní  hranicí  cyklu  je  výška  3000 ft  (915  m)  nad  zemským  povrchem,  nad  níž  většina 
polutantů  již  neprostoupí.  Limity  se  porovnávají  s naměřenými  hodnotami  během  tzv. 
standardizovaného LTO cyklu, jehož vlastnosti jsou taktéž definovány leteckým předpisem 
L16/II.
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A.7. POPIS  NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ  PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO 
KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH 
ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Navrhovaná  změna  č.  Z  939/00  sama  o  sobě  nevyžaduje  žádná  opatření  pro 
předcházení,  snížení  nebo kompenzaci  všech zjištěných  nebo předpokládaných  závažných 
záporných  vlivů  na  životní  prostředí.  Jediným  a  nejvýznamnějším  vlivem  související 
s navrhovanou  změnou  je  trvalý  zábor  216 939,3  m2,  z čehož  na  půdu  v třídě  ochrany  I. 
připadá 208 052,1 m2.

Schválením navrhované změny by byl vytvořen předpoklad pro výstavbu a následný 
provoz paralelní RWY 06R/24L. Nejvýznamnějším identifikovatelným vlivem souvisejícím 
s uvažovaným záměrem je  tak především hluk z letecké  dopravy.  Vlivy na ostatní  složky 
životního prostředí jsou méně významné.

Na základě hodnocení návrhů změny jsou u identifikovaných potenciálně negativních 
vlivů navržena opatření ve formě podmínek realizace pro snížení  negativních vlivů na životní 
prostředí a zdraví obyvatel. 

Provozovatel  letiště  PRAHA  RUZYNĚ  garantuje  zavedení  celé  řady  opatření  ke 
snížení hluku Opatření ke snížení hluku se vztahují na provoz po výstavbě paralelní RWY 
06R/24L LKPR.

Strategické kroky a záměry provozovatele na období do roku 2011 shrnuje Akční plán 
LKPR  z roku 2008. Dlouhodobá strategie ochrany před hlukem vychází z analýzy kritických 
problémů v provozu letiště Praha Ruzyně, které je třeba při stávajícím uspořádání vzletových 
a přistávacích drah a při trvale rostoucích výkonech letiště přednostně řešit. 

Jsou to především:

o hluk  z  provozu  v noční  době    (regulace  počtu  pohybů  a  vymezení  typů 
letadel);

o hluk  z  přeletů  území  s vysokou  koncentrací  osídlení  (omezení  provozu  na 
RWY 13/31);

o hluk z přeletů území mimo předepsané dráhy letu (dodržení SID, STAR);
o hluk z pozemních operací a stacionárních zdrojů (motorové zkoušky);
o hluk z mimořádných provozních situací (technické výluky hlavní RWY 06/24);
o komunikace s veřejností.

Na ně navazují strategická opatření, připravovaná v rámci Akčního plánu:

o dořešení  infrastruktury  letiště  Praha  Ruzyně,  která  v současnosti  limituje 
zavádění účinných protihlukových opatření; 

o snížení hlukové expozice v noční době (snížení počtu pohybů letadel na 5 % 
z celkového počtu, aktualizace bonus listu, omezení motorových zkoušek v noci);

o kontrola  dodržování  hlukových  zón  a  dráhy letu  (využití  modernizovaného 
systému monitoringu leteckého hluku a letových tratí);

o aktualizace ekonomických nástrojů (preference méně hlučných letadel);
o pokračování v realizaci zvukoizolačních opatření na citlivých objektech v OHP 

letiště; 
o aktualizace  hlukových  zón  a  OHP  (plánování  využití  území  po  dostavbě 

infrastruktury);
o prohloubení komunikace s veřejností. 
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Výše  zmíněné  podklady  vzájemně  dobře  korespondují.  Představují  otevřené 
dokumenty,  do  nichž  bude  možno  vnášet  další  opatření  a  závazky,  pokud  se  ukáží  jako 
účinné. Realizace většiny ochranných  opatření  a kroků ke snížení hlukového zatížení území 
bude vázána na podmínku dostavby infrastruktury letiště.

Jednoznačnou podmínkou pro případný dráhový systém letiště včetně paralelní RWY 
06R/24L musí být vyhlášení ochranného hlukového pásma.

Současně  platné  ochranné  hlukové  pásmo  (OHP)  letiště  PRAHA  RUZYNĚ 
(používáme též kódové označení LKPR) bylo navrženo v roce 1997. Jeho cílem bylo přispět:
• k zajištění shody ve využití území v okolí letiště především prostředky územního plánování
• k zabezpečení  ochrany obyvatel  před účinky nadměrného hluku technickými,  organizačními  a 

provozními prostředky
• k  vymezení  území  s  nadměrným  hlukem  z  leteckého  provozu  pro  uplatnění  vhodných 

zvukoizolačních opatření na citlivých objektech
• k uplatnění vhodných pravidel koexistence mezi letištěm a jeho  blízkým okolím.

Tyto cíle ochranné hlukové pásmo splnilo a plní. 

Ochranné hlukové pásmo  letiště PRAHA RUZYNĚ bylo vyhlášeno nejprve na území 
hl.m. Prahy územním rozhodnutím OÚR Magistrátu hl. m. Prahy čj. 127080/98 z roku 1998. 
Po vyřešení kompetencí k územnímu řízení ve věci vyhlášení OHP na území dotčených obcí, 
ležících  ve Středočeském kraji,  byly  pověřenému stavebnímu  úřadu v Hostivici  postupně 
předkládány  návrhy  na  zřízení  OHP  pro  jednotlivé  obce.  Všechna  požadovaná  územní 
rozhodnutí byla vydána.

V období let  2000 až 2006 došlo k několika úpravám legislativy na ochranu zdraví 
před  nepříznivými  účinky  hluku,  kterými  se  změnily  povinné  akustické  deskriptory  pro 
vyjádření hluku z leteckého provozu a hlukové limity. Dopady těchto změn na již vyhlášená 
OHP a k vyhlášení připravené návrhy byly vždy podrobně ověřeny. Nebyly shledány žádné 
vážné důvody ke změnám ve zřízeném nebo k vyhlášení připraveném ochranném hlukovém 
pásmu, pásmo jako celek i jednotlivé jeho části jsou funkční.  

Záměr vybudovat paralelní RWY 06R/24L však vnáší významné změny do uspořádání 
letového provozu na letišti PRAHA RUZYNĚ a s tím souvisí i změny v distribuci hlukové 
zátěže do okolí letiště. Další významnou změnou je novela legislativy na ochranu zdraví před 
hlukem  z roku  2006  [1,2,3]  a  v neposlední  řadě  je  nutné  respektovat  očekávaný  nárůstu 
výkonů letiště PRAHA RUZYNĚ do cílového roku 2020, pro které má Letiště Praha, a.s. jako 
provozovatel letiště zpracován rozvojový záměr. Současně platné ochranné hlukové pásmo 
LKPR  bude  tudíž  po  schválení  záměru  vybudovat  paralelní  RWY  06R/24L  vyžadovat 
poměrně rozsáhlé úpravy. 

Základním  požadavkem  Ministerstva  životního  prostředí  ČR  a  Ministerstva 
zdravotnictví  ČR  je  rozpracování  varianty  výhledového  leteckého  provozu,  očekávaného 
v časovém horizontu roku 2020, se zahrnutím prvků Akčního plánu letiště PRAHA RUZYNĚ 
Tento stav je považován za cílový, respektuje ho hluková studie, a k ní se bude vztahovat 
návrh ochranného hlukového pásma letiště PRAHA RUZYNĚ, který bude součástí projektové 
EIA na paralelní   RWY 06R/24L.

Z hlediska vlivů na ovzduší lze doporučit ověřování  imisní situace zájmového území 
okolí  letiště  periodickým měřením s využitím mobilní  měřící  techniky se zahrnutím oxidu 
dusičitého, suspendovaných částic PM10 a PM2,5  a vybraných těkavých organických látek.
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Další opatření a doporučení pro předcházení,  snížení nebo kompenzaci  negativních 
vlivů na životní prostředí bude součástí projektové EIA na uvedený záměr. 

A.8.  ZHODNOCENÍ  ZPŮSOBU  ZAPRACOVÁNÍ  VNITROSTÁTNÍCH  CÍLŮ 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ

Předmětem této kapitoly je stanovení cílů ochrany životního prostředí definovaných 
v relevantních dokumentech, které mají vztah k zájmovému území.

Jedná se o koncepce zpracované na národní, regionální či lokální úrovni, které mohou 
mít vztah k hodnocené změně č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy.

Zmíněné dokumenty lze rozlišit dle rozsahu jejich územního působení na koncepce na 
státní  a  regionální  úrovni  (Strategie  regionálního  rozvoje  ČR,  Dopravní  politika  České 
republiky na léta 2005-2013, Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury ČR, Operační 
program Doprava na léta 2005 – 2013, Národní program snižování emisí v ČR, Dlouhodobý 
program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky a Zdraví 21) a koncepce 
na  lokální  úrovni (Strategický  plán  hl.  m.  Prahy,  Zásady dopravní  politiky hl.  m.  Prahy, 
Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace 
Hlavní město Praha, Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší v hlavním města Praze, Akční 
plán letiště Ruzyně, Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny hl. m. Prahy).

Vyhodnocení
Z relevantních dokumentů byly vybrány především cíle týkající  se letecké dopravy. 

Pozornost  byla  rovněž  zaměřena  na  cíle  související  s územním  rozvojem  hl.  m.  Prahy, 
ochranou ovzduší a ochranou proti hluku.

Zhodnocení způsobu zapracování  vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do 
územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení je provedeno 
v tabulkovém přehledu na následující stránce.
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Koncepce Přijaté cíle Způsob zapracování cílů do územně plánovací dokumentace
Územní rozvoj
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• Zajištění  regionální  a  nadregionální  dopravní  dostupnosti  a 
zajištění  kvalitní  regionální,  meziregionální  a  nadregionální 
dopravní obslužnosti

• Rozvoj produktů a služeb cestovního ruchu

Předmětnou změnou dojde k naplnění obou cílů. 
• Změnou funkčního využití posuzovaného území bude možné realizovat letovou dráhu 

RWY  06R/24L  s předpokládaným  navýšením  stávající  kapacity  dráhového  systému 
letiště.  Dojde  k zajištění  zejména  nadregionální  (mezistátní)  dopravní  dostupnosti  a 
kvalitní dopravní obslužnosti.

• Možným  navýšením  stávající  kapacity  letiště  dojde  k rozvoji  produktů  a  služeb 
cestovního ruchu.
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• Integrace do evropských dopravních sítí
• Realizace staveb a opatření související s integrací do evropských 

dopravních sítí
• Soulad existence letišť na území Prahy a jejich kapacity s limity 

životního prostředí v jejich okolí, podél přístupových komunikací 
a podél leteckých koridorů

• Postupné zlepšení kvality ovzduší a vod, snížení hlukové zátěže – 
zejména v obytných a rekreačních zónách

Veškeré cíle budou naplněny.
• Rozvojem  dráhového  systému  mezinárodního  letiště  Praha-Ruzyně  bude  podpořena 

integrace do evropských dopravních sítí.
• Soulad  letiště  Praha-Ruzyně,  resp.  dráhového  systému  RWY  06R/24L,  s limity 

životního prostředí v jeho okolí, podél přístupových komunikací a leteckých koridorů 
byl  prověřen  v kap.  A VVURÚ  (hodnocení  SEA).  Ze  závěrů  vyplývá,  že  realizace 
změny č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy je možná.

• Pro  vyhodnocení  kvality  ovzduší  a  hlukové  zátěže  byly  vypracovány  samostatné 
odborné studie (Rozptylová a Akustická), z jejichž závěrů vyplývá, že realizací letové 
dráhy  RWY  06R/24L  nedojde  k významnému  zhoršení  imisní  situace  v zájmovém 
území.  Hluková  studie  bude  podkladem pro  návrh  OHP;  tento  návrh  bude  součástí 
projektové EIA.  

     K ovlivnění vod  povrchových a podzemních vod nedojde.
Dopravní politika

Dopravní politika 
České republiky na 

léta 2005-2013

• Dosažení  vhodné  dělby  přepravní  práce  mezi  druhy  dopravy 
zajištěním rovných podmínek na dopravním trhu

• Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury
• Zajištění financování v dopravním sektoru
• Zvýšení bezpečnosti dopravy

• V  souvislosti  s realizací  nového  dráhového  systému  lze  předpokládat  naplnění 
vytýčených  cílů  Dopravní  politiky  České  republiky  na  léta  2005-2013  související 
s rozvojem  letecké  dopravy.  Zejména  je  očekáváno  zajištění  kvalitní  dopravní 
infrastruktury a zvýšení bezpečnosti dopravy.

Generální plán 
rozvoje dopravní 

infrastruktury ČR

• Zkvalitnit  mobilitu osob tak, aby významně pomáhala přiblížit 
Českou republiku ekonomické úrovni hospodářsky rozvinutějších 
zemí Evropské unie

• Navýšení kapacity a zvýšení efektivity provozu letiště Praha-Ruzyně bude mít pozitivní 
dopad na zkvalitnění mobility osob.
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Koncepce Přijaté cíle Způsob zapracování cílů do územně plánovací dokumentace

Operační program 
Doprava na léta 

2007-2013

• Vytvoření  podmínek pro zajištění  rozvoje kvalitní  dopravy při 
respektování principů udržitelného rozvoje

• Změna č. 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy umožní rozvoj letecké dopravy.
• Shrnutí naplnění principů udržitelného rozvoje je provedeno v kap. F VVURÚ. 

Závěry: Z hlediska alternativních možností dopravy cestujících na letiště přicházejí v úvahu 
následující  možnosti,  které  jsou  v různých  fázích  projektové  přípravy  respektive 
probíhajících  změn  územního  plánu:  modernizace  trati  Praha  –  Kladno,  I  a  II.  etapa, 
respektive prodloužení trasy metra A západním směrem. 

Zásady dopravní 
politiky hl. m. 

Prahy

• Vyřešit  vazbu mezi letištěm v Praze-Ruzyni  a ostatními částmi 
města

• Radiální  směr:  Počítat  se  zavedením  kolejové  dopravy, 
modernizovat železniční regionální dopravu Praha-Kladno

• Tangenciální směr: Postačí zřejmě autobusová doprava

• Vazba  letiště  Praha-Ruzyně  s ostatními  částmi  města  bude  zajištěna  výstavbou 
silničního  okruhu kolem Prahy,  stavbou č.  518  a  trasováním I.  etapy modernizace  
a  rekonstrukce  železnice  Praha  -  letiště  Ruzyně.  Navrhovaná  změna  je  se  všemi 
stavbami koordinována.

Ochrana ovzduší

Národní 
program 

snižování emisí 
v ČR

• Plnit  od  určeného  termínu  (roku  2010)  stanovené  hodnoty 
národních emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé 
organické látky a amoniak

• Přispět  ke  snížení  úrovně  znečištění  ovzduší  PM10 pod  platné 
imisní limity

• Kvalita  ovzduší  a  její  ovlivnění  naplněním  hodnocené  změny  územního  plánu  je 
podrobně vyhodnocena v kap. A VVURÚ (hodnocení SEA). 

     Z jejích závěrů vyplývá:
 Při dosažení cílové kapacity letiště lze očekávat  z hodnocených zdrojů znečištění ovzduší 

příspěvky k imisní zátěži NO2 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru  do 3,79 µg.m-3 

ve výpočtové síti a do 1,92  µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. 
 Při dosažení cílové kapacity letiště  lze očekávat z hodnocených zdrojů znečištění ovzduší 

příspěvky k imisní zátěži PM10 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru  do 0,15 µg.m-3 

ve výpočtové síti a do 0,10 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť
 Při dosažení cílové kapacity letiště lze očekávat  z hodnocených zdrojů znečištění ovzduší 

příspěvky ve vztahu k maximálnímu dennímu   8 hodinovému  průměru  ve výpočtové síti 
pohybují do 389 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou do 91 µg.m-3

 Při dosažení cílové kapacity letiště lze očekávat  z hodnocených zdrojů znečištění ovzduší 
příspěvky k imisní zátěži PM10 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru  do 0,12 µg.m-3 

ve výpočtové síti a do 0,06 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť
 Ostatní  řešené  škodliviny  charakteru  organického  znečištění  (1,3  butadien,  formaldehyd,  

acetaldehyd) byly v rámci rozptylové studie hodnoceny především pro potřeby vyhodnocení 
vlivů na veřejné zdraví, které bude součástí projektové EIA na paralelní dráhu

Integrovaný 
krajský 
program 

snižování emisí 
a zlepšení 

kvality ovzduší 
na území 

aglomerace 
Hlavní město 

Praha

• Snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy
• Snižování emisí PM10 – sekundární prašnost
• Snižování  emisí  těkavých  organických  látek  ze  spotřeby 

rozpouštědel

Dlouhodobá 
koncepce 
ochrany 
ovzduší 

v hlavním 
městě Praze

• Eliminace nebo alespoň minimalizace negativních vlivů na lidské 
zdraví, vyplývajících ze znečištění ovzduší

• Eliminace  nebo  alespoň  minimalizace  negativních  vlivů 
znečištění ovzduší na přírodní prostředí

• Naplnění požadavků, vyplývajících z nově přijaté a připravované 
české a evropské legislativy v oblasti posuzování a řízení kvality 
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Koncepce Přijaté cíle Způsob zapracování cílů do územně plánovací dokumentace
ovzduší a v oblastech souvisejících

Ochrana proti hluku
Akční plán 

snižování hluku 
pro aglomeraci 

Praha 2008

• Viz Akční plán letiště Praha - Ruzyně • Viz Akční plán letiště Praha -Ruzyně

Akční plán letiště 
Praha - Ruzyně

Ve  východiscích  pro  Akční  plán  letiště  Praha  -  Ruzyně  jsou 
nastíněny  následující  kritické  problémy a  situace,  které  je  nutné 
přednostně řešit:
• Hluk z přeletů území s vysokou koncentrací osídlení (omezení provozu 

na RWY 13/31)
• Hluk z přeletů území mimo předepsané dráhy letu
• Hluk z pozemních operací a stacionárních zdrojů (motorové zkoušky)
• Hluk z mimořádných provozních situací (technické výluky hlavní RWY 

06/24)
• Snížení hlukové expozice v noční době (snížení počtu pohybů letadel na 

5 % z celkového počtu,  aktualizace bonus listu,  omezení  motorových 
zkoušek v noci

• Kontrola  dodržování  hlukových  zón  a  dráhy  letiště  (využití 
modernizovaného systému monitoringu

• Aktualizace ekonomických nástrojů (preference méně hlučných letadel)
• Pokračování v realizaci zvukoizolačních opatření na citlivých objektech 

v okolí letiště
• Prohloubení komunikace s veřejností

• Ochrana  proti  hluku  a  ovlivnění  akustických  poměrů  naplněním  hodnocené  změny 
územního plánu je podrobně vyhodnocena v kap. A VVURÚ (hodnocení SEA). 

     Z jejích závěrů vyplývá:
 Ze samotného leteckého provozu byly vyhodnoceny hlukové zóny (přílohy 1 až 

3), které dokládají, že:

o hluku  z leteckého  provozu  LKPR  v denní  době  bude  ve  zvýšené  míře  vystaveno  území 
východně od RWY 06R/24L (přílety),  pruh území zasahující Suchdol a Lysolaje bude vystaven  
v denní době hluku okolo limitní úrovně LAeq D = 60 dB nebo mírně vyšší; limitní izofona se dotýká 
severního okraje Nebušic;

o v noční době jsou zmíněná území bez hlukové zátěže z leteckého provozu; hluku v noci bude 
vystaveno území západně od RWY 06L/24R (přílety), zejména Horoměřice, část Starého Suchdola 
a část Přední Kopaniny;

o obce západně od LKPR leží většinou mimo osy obou drah a hluku blížícímu se limitu pro 
denní i noční dobu budou vystaveny jen jejich okrajové části; týká se to především Jenče a  z části  
též obec Kněževes;

o hluková zátěž z provozu na RWY 13/31 bude zasahovat obytná území o úrovních bezpečně 
nižších, než je hlukový limit pro denní dobu; v noci bude dráha bez provozu. 

Zdraví obyvatelstva

Dlouhodobý 
program 

zlepšování 
zdravotního stavu 

obyvatelstva 
České republiky a 

Zdraví 21

• Do  roku  2015  zajistit  bezpečnější  životní  prostředí,  v němž 
výskyt  zdraví  nebezpečných  látek  nebude  přesahovat 
mezinárodně schválené normy.

• Snížit expozice obyvatelstva zdravotním rizikům souvisejícím se 
znečištěním  vody,  vzduchu  a  půdy  látkami  mikrobiálními, 
chemickými  a  dalšími,  aktivity  koordinovat  s cíli  stanovenými 
v Akčním plánu zdraví a životního prostředí ČR.

• Zajistit  obyvatelstvu  dobrý  přístup  k dostatečnému  množství 
pitné vody uspokojivé kvality.

• Ovlivnění  zdraví  obyvatelstva  související  s posuzovanou  změnou  je  komentováno 
v kap. A VVURÚ (hodnocení SEA). Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví potom bude 
součástí projektové EIA na paralelní RWY 04R/24L.
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Koncepce Přijaté cíle Způsob zapracování cílů do územně plánovací dokumentace
Životní prostředí

Prognóza, 
koncepce 
a strategie 

ochrany přírody a 
krajiny hl. m. 

Prahy

• Zachování  a  obnova  biologické  rozmanitosti  a  ekologické 
stability  krajiny  jako  základ  trvale  udržitelného  hospodaření  
v krajině a předpoklad udržení ekologicky vyváženého stavu při 
respektování měnících se podmínek prostředí.

• Naplnění funkčního využití  posuzované změny nenaruší ekologickou stabilitu krajiny 
jako základ trvale udržitelného hospodaření v krajině. Ve vymezeném území ani v jeho 
bezprostředním okolí se nenachází žádná zvláště chráněná území ani ÚSES dle zákona 
č.  114/1992  Sb.,  v platném  znění.  Posuzovaná  změna  není  v kolizi  ani  s  žádnými 
významnými krajinnými prvky „ze zákona“ s výjimkou dotčení technicky pozměněného 
úseku v pramenné části Kopaninského potoka (otevřeného odpadu dešťové kanalizace), 
není  v  kolizi  ani  s  VKP  registrovanými  podle  §  6  zákona  
č. 114/1992 Sb.
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Závěr

Posuzovaná změna  č.  Z 939/00 je  součástí  sídelního  útvaru  hl.  m.  Prahy –  menší 
územní celek. Z hlediska širších územních vazeb má však mezinárodní dosah. Dotýká se řady 
koncepcí přijatých na lokální, regionální i mezinárodní úrovni. 

Naplněním funkčního využití území v souladu se změnou č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. 
Prahy, v jehož důsledku dojde k vybudování letové dráhy RWY 06R/24L, nedojde ke střetům 
s vytýčenými cíli vybraných koncepcí.
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A.9. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ZMĚNY Č. Z  939/00 ÚPN SÚ 
HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vlivy na životní prostředí  představuje  konkrétní realizace náplně  plochy v rámci 
navrhované změny. 

Pořizovatel územního plánu je dle § 55 nového stavebního zákona (zákon č. 183/2006 
Sb.)  povinen  nejméně  jednou  za  4  roky  předložit  zastupitelstvu   zprávu  o  uplatňování 
územního plánu. Součástí této zprávy by měly být popsané vlivy uplatňování územního plánu 
na životní prostředí. 

Vzhledem ke skutečnosti, že tento dokument  neřeší detailní a konkrétní využití území, 
lze stanovení kriterií vlivů jednotlivých aspektů konkrétního využití  plochy opřít o systém 
indikátorů,   které  by měly  být  obecnou zárukou pro minimalizaci  negativních  dopadů na 
jednotlivé  složky životního prostředí  z hlediska  strategického  naplňování  územního plánu. 
Detailnější monitoring konkrétních projektů bude náplní projektové EIA na celý záměr stavby 
a  provozu  paralelní  RWY  06R/24L,  kde  právě  návrh  změny  č.  939  může  umožnit  její 
realizaci.

Vyhodnocení prokázalo (viz předchozí kapitoly), že s ohledem na absenci některých 
souhrnných podkladů nebylo možno v plném rozsahu vyhodnotit některé konkrétní vlivy  a 
aspekty, ale jen predikovat významnější vlivy s tím, že konkrétní vyhodnocení těchto aspektů 
může být provedeno až v rámci přípravy a následného provozu zahrnující  dráhový systém 
letiště včetně paralelní RWY 06R/24L. 

Rozhodujícím aspektem po případné realizaci změny č. 939 a výstavbě paralelní dráhy 
je otázka hlukové zátěže a monitoringu hluku.

Monitoring hluku

Nový  monitorovací  systém  ANOMS  8  výrobce  firmy  LOCHARD  je  provozován 
formou  služby  pro  LKPR  do  roku  2018  tuzemskou  firmou  MaREXCOM.  Podstatnou 
změnou, která byla vyžadována Letištěm Praha, a.s. v rámci výběrového řízení, je možnost 
operátora provozovatele letiště Praha – Ruzyně bezprostředně využívat v nepřetržitém režimu 
H  24  veškeré  funkce,  které  tento  moderní,  vysoce  sofistikovaný  systém  nabízí.  Letiště 
Praha,a.s. tak získalo jeden z nejdůležitějších nástrojů k řešení hlukové problematiky. Systém 
monitorování hluku z leteckého provozu a letových tratí (Noise and Track Monitoring Systém 
– NTMS) má 13 stacionárních stanic, na každé z nich je komplexní meteorologická jednotka, 
a 2 mobilní stanice.

Rozmístění: č.1 Jeneč
č.2 Červený Újezd
č.3 Unhošť
č.4 Pavlov
č.5 Hostivice
č.6 Dobrovíz
č.7 Kněževes
č.8 Horoměřice – střed obce
č.9 Přední Kopanina
č.10 Horoměřice – JV okraj obce
č.11 Řepy
č.12 Řepy/Bílá Hora (rozhraní)
č.13 Suchdol
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Ochranné hlukové pásmo letiště Praha - Ruzyně s umístěním stacionárních měřících stanic: 

Zdroj: Letiště Praha, a.s.

Monitorovací  stanice  jsou  umístěny  s ohledem  na  provozování  současného  dráhového 
systému.  Po zprovoznění  paralelní  dráhy budou některé  přemístěny  a  případně  dokoupen 
takový  počet,  aby  zajistil  ucelenou  kontrolu  provozování  dráhového  systému  s paralelní 
dráhou (hluk z leteckého provozu a letové tratě).

Dvě mobilní monitorovací stanice budou umísťovány na dobu nutnou pro získání validních 
dat o hlukové zátěži buď podle systémového rozpisu oznamovatele nebo podle požadavku 
okolních obcí.

Návrh ochranného hlukového pásma 

Existenci ochranných hlukových pásem kolem letišť deklaruje § 37 zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů . Požadavky na jejich zřízení upravuje § 
31  odst.  2)  zákona  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých 
souvisejících zákonů, ve znění  pozdějších předpisů a způsob jejich zřízení  upravuje § 37, 
odst.  1 a § 89,  odst.  2 zákona č.  301/2009 Sb.,  kterým se mění  zákon č.  49/1997 Sb.,  o 
civilním letectví.

Překročení  hygienického  limitu  hluku  z leteckého  provozu  pro  chráněný  venkovní 
prostor, stanoveného v § 11 odst. nařízení vlády č. 148/2006 Sb.  nelze řešit výjimkou (viz § 
31, odst.1) zákona č. 258/2000 Sb.  Opatřením, kterým se řeší překročení hygienických limitů 
hluku  z leteckého  provozu,  je  vyhlášení  ochranného  hlukového  pásma  v souladu  s 
legislativou. Na území uvnitř ochranného hlukového pásma letiště tedy mohou být hygienické 
limity hluku překročeny. Ochranné hlukové pásmo letiště se tedy vztahuje výhradně jen na 
hluk z leteckého provozu.
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Veřejné mezinárodní letiště Praha / Ruzyně leží v nadmořské výšce 380 m na území hl. m. 
Prahy, na jeho severozápadním okraji, v mírně zvlněné a v hustě osídlené krajině. Blízké okolí 
letiště je možno charakterizovat převážně jako zónu bez bydlení s průmyslovými podniky, 
nákupními  centry,  sklady  apod.  a  s hustou  sítí  pozemních  komunikací.  Širší  okolí  letiště 
s významnějšími  dopady  hluku  z leteckého  provozu  zasahuje  hustě  osídlenou  část  hl.  m. 
Prahy a část Středočeského kraje s četnými menšími sídly.

Po dostavbě nové paralelní RWY 06R/24L bude zavedena tato základní preference 
jednotlivých RWY dráhového systému LKPR:

 RWY 24R   převážně pro vzlety letadel všech kategorií v denní a noční době a 
přistání v noční době

 RWY 24L   převážně pro přistání letadel všech kategorií v denní době

 RWY 06L   převážně pro vzlety letadel všech kategorií v denní a noční době a 
přistání v noční době

 RWY 06R   převážně pro přistání letadel všech kategorií v denní době

 RWY 31     využití pouze za jasně definovaných mimořádných situací

 RWY 13     využití pouze za jasně definovaných mimořádných situací.

Předpokládané  provozní  využití  jednotlivých  směrů  vzletových  a  přistávacích  drah  letiště 
Praha / Ruzyně s dvojicí paralelních drah RWY 06R/L 24R/L, vyjádřené v % z celoročního 
počtu pohybů, odděleně pro vzlety (DEP) a přistání (ARR) letadel a pro denní a noční dobu, 
udává následující tabulka: 
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Tab.:   Průměrné využití směrů vzletových a přistávacích drah LKPR (v %) pro vzlety (DEP) a   
           přistání (ARR) po realizaci paralelní RWY 06R/24L, v denní a noční době

den/noc operace RWY 24R RWY 24L RWY 06R RWY 06L RWY 31 RWY 13
denní doba DEP

ARR
67
8

1
63

2
20

22
2

6
3

2
4

noční doba DEP
ARR

67
67

6
6

2
2

22
22

2
2

1
1

        
Letecký provoz v     noční době  

Pro vzlety a přistání v noční době bude využívána pouze RWY 06L/24R s výjimkou období, 
kdy bude uzavřena z důvodu nutných oprav. Předpokládá se, že RWY 06R/24L a RWY 13/31 
budou v noční době po většinu roku bez leteckého provozu.     

Provozní  opatření  ke  snížení  hluku  letadel,  stanovené  v příslušné  části  Akčního  plánu, 
omezují rozsah provozu v noční době na nejvýše 5% z celkového počtu pohybů. V noční době 
jsou přípustné pouze pohyby letadel  o vzletové hmotnosti  do 45 t  nebo letadel  nad 45 t,  
zařazených do bonus listu. 

Další opatření ke snížení hluku v noční době představují: 

• zákaz brzdění reverzací tahu s výjimkou případů, kdy je to nutné z bezpečnostních důvodů
• zákaz  provádění  motorových  zkoušek  v noci  mimo  motorové  stání  s protihlukovým 

vybavením.

Návrh OHP

Základní podmínkou při tvorbě ochranného hlukového pásma letiště je vymezit hranice 
pásma tak, aby vně území OHP byly limity hluku z leteckého provozu pro denní i noční dobu 
vždy spolehlivě dodrženy. Ochranné hlukové pásmo letiště Praha / Ruzyně bude vymezeno 
smluvní hranicí, v níž by se realizovala stanoviska okolních obcí jako dotčených subjektů, a 
zájmy  Letiště  Praha,  a.s.   jako  provozovatele  letiště.  Hranice  přihlíží  k průběhu  limitní 
izofony Llimit z přílohy A (je obálkou limitních izofon LAeq D = 60 dB a LAeq N = 50 dB) – viz 
příloha  č.5  předkládaného  vyhodnocení  ,  území  charakteru  „chráněný  venkovní  prostor“ 
ležící vně OHP nemůže zasahovat do hlukové zóny ohraničené touto limitní izofonou. Tím je 
zajištěno dodržení hygienických limitů hluku pro letecký provoz v denní i noční době vně 
ochranného hlukového pásma. 

Pracovní návrh hranice ochranného hlukového pásma letiště Praha / Ruzyně ve stavu po 2. 
kole  projednávání  s dotčenými  obcemi  a  městskými  částmi  hl.m.Prahy  se  předkládá  v      
mapové příloze B, v mapovém měřítku 1: 50.000, spolu s průběhem limitní izofony z přílohy 
A (opět  viz  příloha  č.5  předkládaného  vyhodnocení).  Je  zpracován  v mapovém podkladu 
v měřítku 1 : 50.000. Autorem rastrových dat RZM je ČÚZK, data jsou v majetku Letiště 
Praha, a.s..  Mapovou přílohu B zpracovalo Letiště Praha , a.s. . Mapový podklad  je barevně 
plnohodnotný a odpovídá danému měřítku.

Předkládaná verze návrhu hranice OHP je však upravena na základě připomínek ze dvou 
kol projednávání. Nemusí být konečná, projednávání s dotčenými obcemi a městskými částmi 
hl.m.Prahy dosud nebylo ukončeno. Teprve po zohlednění všech přijatelných požadavků ve 
vedení hranice OHP bude tato překreslena do listů katastrálních map dotčených katastrálních 
území.

Hranici  v příloze  B  opět  tvoří  výrazné  geografické  prvky (silnice,  vodní  toky apod.), 
hranice  významných  pozemků,  případně  spojnice  významných  bodů v  terénu  (zeměpisné 
kóty, křižovatky ap.). Tento způsob vedení hranice OHP byl vyžádán již v době předkládání 
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současně platného ochranného hlukového pásma LKPR a plně se osvědčil.  Je jím možno 
dosáhnout shody s územními plány obcí, hranice má povahu smluvní.

V předloženém návrhu nové hranice OHP LKPR v příloze B se uplatňují tyto zásady:

• hranice OHP by měla podle možnosti ležet uvnitř varovné zóny, tj. v zóně vymezené izofonami 
Llimit a (Llimit - 5 dB)

• v území s velkým gradientem ekvivalentních hladin akustického tlaku není tato zásada dodržena, 
a to z důvodu bezpečného dodržení hlukového limitu vně OHP; vzniká tak dostatečná územní 
rezerva na dodržení hlukového limitu vně pásma 

• hranice není vedena uvnitř území, vymezeného limitní izofonou Llimit, 
• v co možná největší míře byla převzata hranice současného ochranného hlukového pásma
• v návrhu nové hranice OHP se dodržuje dostatečná územní rezerva pro nejistoty numerického 

odhadu a pro zohlednění dalších vlivů, jako jsou možné odchylky ve využití dráhového systému,  
trajektorií letu apod.

Tvar  a  rozsah  území  současně  vyhlášeného  ochranného  hlukového  pásma  dozná 
v souvislosti  s přechodem na provoz s dvojicí  paralelních drah RWY06R/L 24R/L výrazné 
změny.  Podle  současné  představy  o  budoucím  využití  jednotlivých  směrů  RWY  bude 
docházet k tomu, že části území v okolí letiště budou zatíženy hlukem jen po část dne (např. 
jen v noci nebo jen v denní době), což zvětšuje celkovou plochu chráněného území. 

Podrobněji je tato problematika komentována v příloze č.5 předkládaného vyhodnocení. 
V závěru této přílohy je současně dokladováno vyjádření Ministerstva zdravotnictví České 
republiky č.j.  49902/2009-OVZ-32.3.-19.10.09,  ze  kterého je  patrný  časový harmonogram 
provádění protihlukových opatření na území ohraničeném limitní izofonou  a v území mezi 
limitní izofonou a konečnou hranicí ochranného hlukového pásma.

     
Monitoring ovzduší

K odhadu stávající a budoucí úrovně imisního pozadí zájmového území okolí letiště 
jsou k dispozici výsledky měření nejbližší monitorovací stanice ČHMÚ (Praha 6 - Veleslavín) 
a výsledky výpočtu rozptylového modelu ATEM.

Vlastní vyhodnocení příspěvků provozu letiště k imisní zátěži zájmového území  pro 
cílovou kapacitu bylo provedeno rozptylovou studií programem SYMOS, verze 2006.

Odhad budoucí úrovně imisního pozadí zájmového území okolí letiště je v rozptylové 
studii proveden na základě výsledků výpočtu rozptylového modelu ATEM pro rok 2010 s tím, 
že  je  přihlédnuto  i  k výsledkům  měření  blízké  monitorovací  stanice  ČHMÚ  Praha  6  – 
Veleslavín,  která  je  charakterizována  jako  pozaďová  předměstská  stanice  v obytné  zóně 
s reprezentativností v okrskovém měřítku 0,5 – 4 km.

Z hlediska  výpočtového  modelu  je  u  rozptylových  studií  nejvyšší  nejistota  při 
modelování  maximálních  krátkodobých  imisních  koncentrací.  Významnou  nejistotou  je 
zatíženo modelování imisních koncentrací suspendovaných částic, neboť u vlivu dopravy není 
v současných rozptylových modelech do výpočtu zahrnuta sekundární prašnost a nespalovací 
emise  pevných  částic,  představované  částicemi  z otěru  pneumatik,  brzdového  obložení, 
spojky a povrchu silnic.

Z hlediska vlivů na ovzduší lze proto doporučit ověřování  imisní situace zájmového 
území okolí letiště periodickým měřením s využitím mobilní měřící  techniky se zahrnutím 
oxidu dusičitého, suspendovaných částic PM10 a PM2,5  a vybraných těkavých organických 
látek.
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A.10. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ  
Jedná  se  o  změnu  funkčního  využití  a  prostorového  uspořádání  území  těsně 

navazujícího  na  východní  okraj  letiště  Praha  Ruzyně.  Změna  je  navrhována pro realizaci 
paralelní  dráhy RWY 06R/24L. Navrhovaná změna je koordinována se stavbou silničního 
okruhu  kolem  Prahy,  stavbou  č.  518  a  trasováním  I.  etapy  modernizace  a  rekonstrukce 
železnice Praha – letiště Ruzyně.

Pro hlavní město a celou ČR je nutné zajistit odpovídající kapacity letecké dopravy 
v časových horizontech  2015 a dále.  Požadovaná změna vychází  ze schválené Výhledové 
studie  letiště  Praha  Ruzyně,  ve  které  je  pro  další  rozvoj  letiště  a  snížení  počtu  obyvatel 
městských částí  zasažených leteckým hlukem,  navržena  výstavba paralelní  dráhy – RWY 
06R/24L. Po zrušení revize územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, je nutné 
znovu zařadit paralelní dráhu do závazné části územního plánu a znovu zajistit některé změny 
funkčního využití území.

Tato změna navazuje na územně plánovací dokumentaci hl. m. Prahy, ve kterých je 
paralelní dráha uváděna již od roku 1971. 

Aby  byla  zajištěna  možnost  realizace  této  dráhy  s  potřebnými  parametry  včetně 
zajištění potřebného přístupu obsluhy a údržby k radionavigačním zařízením nové dráhy, je 
nutné  vytvořit  potřebný  územní  prostor  s funkčním využitím DL,  protože  stávající  území 
s tímto funkčním využitím nepostačuje. 

Celkový rozsah plochy v rámci změny  č.Z 939/00 činí 259 773,8 m2, z čehož připadá 
na ZPF  216 939,3 m2.  

Odnětím  pozemků  v kategorii  ZPF  však  nedojde  ke  změně  charakteru  povrchu, 
protože  na  uvedených  parcelách  zahrnujících  změnu  č.  939  nedojde  ke  stavbě  žádných 
zpevněných respektive zastavěných ploch.

V případě realizace předkládané změny č.Z 939/00  tak bude umožněna plnohodnotná 
výstavba paralelní dráhy RWY 06R/24L.

Paralelní  vzletové  a  přistávací  dráhy  06L/24R  a  06R/24L  umožní  plnohodnotný 
provoz letadel všech kategorií. Dráha 13/31 bude rovněž vybavena, avšak předpokládá se, že 
pro ni budou uplatněna provozní omezení která umožní její využití pouze při mimořádných 
povětrnostních podmínkách. Původní RWY 04/22 má být vyřazena z provozu.

Záměr  navrhované  změny  č.Z  939/00  je  z části   realizován  na  zemědělské  půdě, 
využívané  jako  pole,  na  části  území  se  nacházejí  plochy  ruderálních  lad  na  navážkách, 
okrajově jsou dotčeny porosty dřevin rostoucích mimo les. Jsou tak dotčeny pouze plochy, 
které se nenacházejí v přírodě blízkém stavu (pole), případně se nacházejí ve stavu pokročilé 
ruderální sukcese. 

Záměr samotné změny č.Z 939/00 neznamená ohrožení populací zvláště chráněných 
nebo regionálně vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor; jde vesměs o 
dotčení  antropogenně podmíněných stanovišť.  

Záměr předkládané změny č.Z 939/00 neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, 
rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje 
jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické 
osídlení území vyloučit ojedinělé archeologické nálezy. V tomto případě bude postupováno 
v souladu s příslušným složkovým zákonem.

83



VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č. Z 939/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU HL.M. PRAHY
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

V případě  změny  územního  plánu  ve  prospěch  navrhované  změny  „dopravní  a 
vojenská  letiště  (DL)“  bude  vytvořeny  podmínky  pro  výstavbu  paralelní  dráhy  RWY 
06R/24L.

Komplex  letiště  Ruzyně  proto  trvale  vykazuje  určité  napětí  mezi  jeho  expanzí  a 
přírodním i urbánním prostředím, ale i vlivy na životní podmínky a veřejné zdraví:

 hluková zátěž
 emise škodlivin do ovzduší
 kontaminace vodních zdrojů i toků

Vlivy, související s realizací navrhované změny, které umožní další rozvoj letiště  jsou 
prezentovány v příslušných  kapitolách předkládaného Vyhodnocení.

Vlivy  na  obyvatelstvo  jsou  z hlediska  akustické  a  imisní  situace  vyhodnoceny 
příslušnými specializovanými studiemi pro cílové kapacity; změna č.Z 939/00 pouze vytváří 
předpoklady pro výstavbu paralelní dráhy RWY 06R/24L.

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu na ovzduší z rozptylové studie 
vyplývá, že u objektů nejbližší obytné zástavby nedojde k významnější změně imisní zátěže 
znamenající  překračování  imisních  limitů;  vyhodnocení  vlivů  na  veřejné  zdraví  bude 
předmětem  projektové  dokumentace  EIA  na  výstavbu  paralelní  dráhy  RWY  06R/24L; 
výsledky  vyhodnocení  zdravotních  rizik  budou  rozhodující  ve  vztahu  k případnému 
odsouhlasení navrhovaných cílových provozních kapacit letiště.

Z hlediska vlivů na vodu a vodní hospodářství je patrné, že již realizovanými a do 
doby realizace záměru plánovanými opatřeními v systému čištění odpadních vod v areálech 
ČKV  a  ČOV  SEVER  a  JIH  by  provoz  na  paralelní  dráze  z hlediska  vzniku  nových 
srážkových vod neměl  znamenat  kvantitativní  respektive  kvalitativní  ovlivnění  nejbližších 
vodotečí  Kopaninského  a  Únětického  potoka;  samotná  změna  č.  939 nebude  nijak  měnit 
koncepci  v nakládání  se  srážkovými  vodami;  na  plochách  parcelních  čísel,  které  souvisí 
s předkládanou změnou nebudou vznikat žádné nové zpevněné respektive zastavěné plochy.

Z hlediska  vlivů  na  přírodu  je  nejvýznamnějším  impaktem  kácení  prvků  dřevin 
rostoucích  mimo  les.  Vynucené  kácení  je  vyvoláno  plošnými  nároky  nové  dráhy 
bezpečnostními požadavky na provoz na nové paralelní  dráze.  Rozsah kácených dřevin je 
komentován v příslušných pasážích předkládané dokumentace.

Z hlediska  vlivů  na  ostatní  složky  životního  prostředí,  které  jsou  podrobněji 
komentované v ostatních   bodech předloženého vyhodnocení,  lze  záměr  označit  z hlediska 
velikosti  vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo významný.

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky nejsou polohou oznamovaného 
záměru dotčeny, a to ani prostorově, ani kontaktně.

Výše uvedené aspekty budou podrobněji řešeny v projektové EIA, která se bude týkat 
veškerých  vlivů  souvisejících  s provozem  na  paralelní  RWY  06R/24L,  jejíž  realizace  je 
podmíněna schválením předkládané změny č. 939.
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B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. Z 939/00 ÚPN SÚ HL. M. PRAHY NA ÚZEMÍ 
NATURA 2000, POKUD ORGÁN OCHRANY PŘÍRODY ZÁVAŽNÝ VLIV NA TOTO 
ÚZEMÍ NEVYLOUČIL

Na území hl. m. Prahy se nachází osm evropsky významných lokalit soustavy Natura 
2000.

Zatímco jedna z nich (Blatov a Xaverovský háj) zahrnuje především ohrožené typy 
biotopů, ostatní sem byly zařazeny kvůli ochraně  vzácných  živočišných  druhů,  a  to 
zejména bezobratlých.  Výjimku tvoří letiště Letňany s výskytem kriticky ohroženého sysla 
obecného. Na území hl. m. Prahy není vyhlášena žádná ptačí oblast soustavy Natura 2000 ani 
se aktuálně o žádné neuvažuje. 

Vyhodnocovaná změna č. Z939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy se nedotýká žádné evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti součástí systému Natura 2000.

Nejbližší Evropsky významnou lokalitou je Obora Hvězda (CZ0113001) nacházející 
se ve vzdálenosti cca 4 km od předmětné změny.

Vyloučení  závažného  vlivu  předmětné  změny,  resp.  „Výstavby  paralelní  dráhy na 
letišti Praha-Ruzyně“, je uvedeno v následujícím vyjádření:

• Dle vyjádření  Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí)  ze dne 7. 5. 
2009 (č.  j.  S – MHMP – 388099/2009/1/OOP/VI/)  nemůže mít  uvedený záměr 
významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Závěr
Navrženým funkčním využitím území v souladu se změnou č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. 

Prahy nedojde k dotčení systému Natura 2000.
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C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. Z 939/00 ÚPN SÚ HL. M. PRAHY NA STAV A 
VÝVOJ  ÚZEMÍ  PODLE  VYBRANÝCH  SLEDOVANÝCH  JEVŮ  OBSAŽENÝCH 
V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH

Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP) byly projednány Zastupitelstvem hl. 
m.  Prahy  v lednu  2009.  Daný  dokument  obsahuje  zjištění  a  vyhodnocení  stavu  a  vývoje 
území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících 
z  právních  předpisů  nebo  stanovených  na  základě  zvláštních  právních  předpisů  nebo 
vyplývajících  z  vlastností  území,  záměry  na  provedení  změn  v  území,  zjišťování  a 
vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací 
dokumentaci.

Vzhledem ke  specifické  pozici  hl.  m.  Prahy,  plnící  roli  samosprávného  územního 
celku  kraje  a  zároveň  obce,  bylo  nezbytné  v  souladu  s  požadavky  stavebního  zákona  č. 
183/2006 Sb. zajistit zpracování Územně analytických podkladů tak, aby umožňovala plnit 
úlohu  územně  plánovacího  podkladu  jak  pro  koncepční  dokumentace  celoměstského 
charakteru,  tak  pro  územně  plánovací  dokumentace  podrobné.  Výsledkem  jsou  Územně 
analytické podklady hl. m. Prahy, úroveň obce i kraje.

Vyhodnocení
Vyhodnocení území je provedeno na základě vybraných sledovaných jevů, které se 

v řešeném  území  vyskytují,  nebo  které  jsou  podstatně  ovlivněny  posuzovanou  změnou, 
případně ji podstatně ovlivňují a lze u nich tento vliv prokázat. 

Jednotlivé  jevy  jsou  rozpracovány  v podkladech  pro  rozbor  udržitelného  rozvoje 
území (jedna z podkapitol ÚAP) sestávajících se z textové a grafické části.

ÚAP  hl.  m.  Prahy  navíc,  za  účelem  monitoringu  udržitelného  rozvoje  územního 
plánování v hl. m. Praze, definují tzv. aspekty udržitelného rozvoje reprezentující principy, 
zásady  a  priority  úspěšného  rozvoje  hl.  m.  Prahy,  zakotvené  v hlavních  nadřazených 
koncepčních rozvojových dokumentech. Pro každý aspekt je dále definována sada několika 
indikátorů, které ilustrují změny a trendy v průběhu času pomocí kvantifikovatelných údajů.

Vyhodnocení  vybraných  sledovaných  jevů  je  členěno  dle  jednotlivých  pilířů 
udržitelného rozvoje – environmentální, hospodářský a sociální.

Vyhodnocení  environmentálního  pilíře  je  podrobně  provedeno  v kap.  A  VVURÚ 
(hodnocení SEA). V této kapitole jsou uváděny pouze její závěry vztahující se k vybraným 
jevům environmentálního pilíře.

87



VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č. Z 939/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU HL.M. PRAHY
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Tabulková část

Vybrané aspekty ÚAP Vybrané indikátory ÚAP Vybrané jevy ÚAP
Environmentální pilíř
Hygiena ŽP
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dí C.6.1 Zajištění dobré kvality ovzduší

• Hodnocení je provedeno v rámci kap. A VVURÚ 
(SEA)

• A102  Letiště včetně ochranných pásem
• A119/04  Ochranné hlukové pásmo letiště 

Ruzyně
• A119/11  Údaje o hluku ve městě
• B035  Území se zhoršenou kvalitou ovzduší
• B036  Hodnoty imisního znečištění 

životního prostředí a jejich vývoj

C.6.2 Zajištění dobré kvality vody
C.6.3 Snížení hlukové zátěže

C.6.4 Ochrana klimatu

Ekonomický pilíř
Rekreace
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C.4.3 Podpora cestovního ruchu

• Počet návštěvníků za rok
Počet hostů v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu. Od 
roku 2002 pouze v hromadných ubytovacích zařízeních.

1995 2001 2003 2005 2007
1805 3009 3025 4109 4485

• B017 Kapacita a kategorie ubytovacích 
zařízení
• B007/07  Podíl ekonomicky aktivních 
v terciéru

Doprava
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C.7.7 Uměřený rozvoj letecké dopravy

• Počet odbavených na mezinárodním letišti v 
Ruzyni za rok (v mil. osob) 

1995 2001 2003 2005 2007
3,2 6,1 7,5 10,8 12,4 • A102 Letiště včetně ochranných pásem

• Výkony letecké nákladní dopravy na letišti 
Ruzyně/rok 

1995 2001 2003 2005 2007
- 33965 46310 51730 55180

Sociální pilíř
Bezpečnost
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ik C.11.1 Integrovaný systém krizového 
řízení

• Existence integrovaného systému krizového řízení 
Integrovaný systém krizového řízený v Praze představuje 
Záchranný bezpečnostní systém HMP, který je v úzké 
součinnosti s Integrovaným záchranným systémem ČR.

• A109 Vymezené zóny havarijního 
plánování
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Textová část
Hygiena životního prostředí
Hodnocení hygieny životního prostředí, zahrnující oblast znečištění ovzduší, fyzikální 

faktory  životního  prostředí,  kvalitu  vody  v tocích  na  území  hl.  m.  Prahy,  odpadové 
hospodářství,  staré  ekologické  zátěže  v území  a  kontaminované  plochy,  je  podrobně 
provedeno  v rámci  kap.  A  VVURÚ  (SEA).  Na  tomto  místě  uvádíme  pouze  její  stručné 
závěry.

Zajištění dobré kvality ovzduší

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu na ovzduší z rozptylové studie 
vyplývá, že u objektů nejbližší obytné zástavby nedojde k významnější změně imisní zátěže 
znamenající  překračování  imisních  limitů;  vyhodnocení  vlivů  na  veřejné  zdraví  bude 
předmětem  projektové  dokumentace  EIA  na  výstavbu  paralelní  dráhy  RWY  06R/24L; 
výsledky  vyhodnocení  zdravotních  rizik  budou  rozhodující  ve  vztahu  k případnému 
odsouhlasení navrhovaných cílových provozních kapacit letiště.

Z hlediska  výpočtového  modelu  je  u  rozptylových  studií  nejvyšší  nejistota  při 
modelování  maximálních  krátkodobých  imisních  koncentrací.  Významnou  nejistotou  je 
zatíženo modelování imisních koncentrací suspendovaných částic, neboť u vlivu dopravy není 
v současných rozptylových modelech do výpočtu zahrnuta sekundární prašnost a nespalovací 
emise  pevných  částic,  představované  částicemi  z otěru  pneumatik,  brzdového  obložení, 
spojky a povrchu silnic.

Z hlediska vlivů na ovzduší lze proto doporučit ověřování  imisní situace zájmového 
území okolí letiště periodickým měřením s využitím mobilní měřící  techniky se zahrnutím 
oxidu dusičitého, suspendovaných částic PM10 a PM2,5  a vybraných těkavých organických 
látek.

Zajištění dobré kvality vody

Předpokládá  se,  že  veškeré  srážkové  vody  související  se  stavbou  paralelní  RWY 
06R/24L budou odváděny na ČOV JIH.

Srážkové vody jsou z areálu JIH vedeny dešťovou kanalizací do retenční nádrže ČKV 
JIH  a  přes  Kopaninský  poldr  dále  do  recipientu.  Nadměrné  průtoky  jsou  vedeny 
z rozdělovacích objektů přímo do Kopaninského poldru a dále do recipientu. Recipientem je 
Kopaninský potok, který se za obcí Tuchoměřice vlévá do Únětického potoka. Letiště Praha, 
a.s. se problematikou odvádění srážkových vod z areálu letiště dlouhodobě zabývá. U obou 
čistíren  odpadních  vod  jsou  vybudovány  retenční  nádrže  k  zachycení  srážkových  vod, 
v zimním období kontaminovaných odmrazovacími prostředky, a v letním období k zachycení 
prvních  splachů,  které  mohou  být  znečištěny  ropnými  látkami  a  jsou  proto  čerpány  do 
recipientu přes fibroilový filtr. 

Proces  posuzování  záměru  „Rozšíření  ČOV + ČKV JIH,  3.  etapa,  letiště  Praha  – 
Ruzyně“  dle  zákona  č.100/2001  Sb.  v platném  znění  byl  již  ukončen  vydáním  závěrů 
zjišťovacího řízení pod zn.:  S-MHMP-062663/2007/OOP/VI/EIA/325-2/Žá. 4.12.2008 byla 
podána  žádost  o  vydání  rozhodnutí  o  umístění  stavby,  územní  rozhodnutí  nebylo  zatím 
vydáno, současně se připravuje dokumentace pro stavební povolení. 

Třetí  etapa řeší problematiku zachycování a čištění srážkových a kontaminovaných 
srážkových vod z areálu JIH letiště Praha – Ruzyně. 

Rozšíření ČKV zahrnuje výstavbu nové retenční nádrže o obsahu 10 600 m3  a opravu 
staré retenční nádrže k zachycování kontaminovaných srážkových vod a výstavbu tří linek 
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biologického čištění kontaminovaných srážkových vod. Koncepce je totožná s ČOV+ČKV 
SEVER.

Pro srážkové vody bude vybudována celková retenční kapacita 12 000 m3 Nátokový 
průtok odpadní vody do biologické části ČKV je 16 l/sec, je možno ji zatěžovat maximálním 
průtokem  až  25  l/sec.  Počítá  se  též  s možností  čištění  těchto  vod  společně  s vodami 
splaškovými na rekonstruované ČOV.

Provoz nové  paralelní dráhy je ve vztahu k produkci srážkových vod jak z hlediska 
odpovídajících  retencí,  tak  z hlediska  výstupních  koncentrací  vyčištěných  odpadních  vod 
zajištěn odpovídajícím způsobem.

Snížení hlukové zátěže

Ze samotného leteckého provozu byly vyhodnoceny hlukové zóny (přílohy 1 až 3 – 
v hlukové studii, která je přílohou předkládaného Vyhodnocení), které dokládají, že:

o hluku  z leteckého  provozu  LKPR  v denní  době  bude  ve  zvýšené  míře 
vystaveno území východně od RWY 06R/24L (přílety), pruh území zasahující Suchdol a 
Lysolaje bude vystaven v denní době hluku okolo limitní úrovně  LAeq  D = 60 dB nebo 
mírně vyšší; limitní izofona se dotýká severního okraje Nebušic;

o v noční  době  jsou  zmíněná  území  bez  hlukové zátěže  z leteckého  provozu; 
hluku  v noci  bude  vystaveno  území  západně  od  RWY  06L/24R  (přílety),  zejména 
Horoměřice, část Starého Suchdola a část Přední Kopaniny;

o obce západně od LKPR leží většinou mimo osy obou drah a hluku blížícímu se 
limitu  pro  denní  i  noční  dobu  budou  vystaveny  jen  jejich  okrajové  části;  týká  se  to 
především Jenče a  z části též obec Kněževes;

o hluková  zátěž  z  provozu  na  RWY  13/31  bude  zasahovat  obytná  území  o 
úrovních bezpečně nižších, než je hlukový limit pro denní dobu; v noci bude dráha bez 
provozu. 

Závěrem lze  konstatovat,  že  na  základě  provedeného  posouzení  by  do  roku 2020 
nemělo dojít k významné kvalitativní ani kvantitativní změně v hlukové zátěži okolí letiště, 
pokud  zůstanou  zachovány  provozní  parametry  na  nichž  byl  založen  numerický  výpočet 
hlukové zátěže

o po  roce  2010  navíc  by  měla  podle  zveřejňovaných  předpokladů  a 
ekonomických  odhadů  probíhat  rychlejší  obměna  letadlového  parku  za  typy  s nižší 
hlučností,  certifikované  podle  kap.  4  ICAO  Annex  16/I;  obměnu  podporují  kromě 
ekonomických mechanismů (nižší hlukové poplatky pro nová letadla, nižší spotřeba u 
nových typů motorů apod.) i přísnějšími předpisy EU v oblasti ekologie letecké dopravy 
(omezování  provozu  letadel  „podmíněně  okrajově  vyhovujících“,  letadel  s vyššími 
hodnotami znečištění ovzduší aj.)

o na kontrolu hlukové zátěže okolí velkých letišť se zaměřují četné aktivity EU, 
jako je tvorba strategických hlukových map a akčních plánů aj.; to dává jistou záruku 
periodické,  nezávislé  a  objektivní  kontroly  stavu  a  regulace  nepříznivého  vývoje 
ve státech EU.

o po vybudování  paralelní  RWY 06R/24L se distribuce  hlukové zátěže  okolí 
LKPR především v denní době změní. V denní době se odlehčí lokalitě Starý Suchdol 
v neprospěch  středu  Nového  Suchdola.  V noční  době  bude hlukem z přeletů  zatížen 
Starý  Suchdol,  střed  Nového  Suchdola  bude  bez  hlukové  zátěže  z letecké  dopravy. 
Výsledná  hluková  zátěž  území  MČ  Praha  Suchdol  zůstane  po  zprovoznění  RWY 
06R/24L přibližně zachována. Hluk z přeletů území jižně od letiště (Praha 4, 5, 6, 17) po 
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zprovoznění RWY 06R/24L z větší části zmizí. V noční době se situace v okolí LKPR 
oproti současnému stavu výrazně nezmění.

Rekreace
Hlavní město Praha je atraktivní turistickou destinací a hlavní branou České republiky 

pro většinu zahraničních návštěvníků. Česká republika se na světovém cestovním ruchu podílí 
více než 2 % a na evropském 5 %. Příjmy cestovního ruchu na území České republiky podle 
údajů České národní banky v roce 2007 přesáhly 133 mld. Kč, dochází také k nárůstu výdajů. 
Kladné saldo obchodní bilance za cestovní ruch dlouhodobě přispívá k vyrovnání záporného 
salda obchodní bilance.

Podíl  Prahy  na  celostátních  objemech  všech  činností  zahrnovaných  do  oblasti 
cestovního ruchu lze odhadnout na více než 40 % (podle některých odhadů téměř 50 %). 
Praha je nejvíce  navštěvovaným místem České republiky,  vyhledávaným pro své kulturní 
dědictví.  K příznivému  vývoji v  posledních  letech  přispělo  především  usnadnění  cest 
v souvislosti se vstupem ČR do EU a otevření Schengenského prostoru, lepší letecké spojení 
s Prahou zejména díky nízkonákladovým aeroliniím a obliba druhé dovolené. 

Trendy cestovního ruchu
Celosvětově  se  bude  v následujících  letech  zvyšovat  zájem  o  turistiku.  (Hrozba 

terorismu jako faktor ovlivňující globální cestovní ruch je pro Prahu podprůměrná.) V případě 
Prahy však  nedovolí  zejména  rostoucí  konkurence  jiných  destinací  další  velký  meziroční 
nárůst  příjezdů,  stagnovat  bude  délka  pobytu.  Dosavadní  vývojové  trendy  v pohybových 
aktivitách přicházejí do České republiky a Prahy ze světa (zejména z USA). 

Trendem je častější  využívání  letecké dopravy a to jak pro incoming tak outgoing 
(cesty cizinců k nám a obyvatel ČR do zahraničí).

SWOT
Praha jako turistická destinace je velmi atraktivní, a to i díky její dobré dostupnost 

leteckou dopravou, ke které přispívá zvýšení kapacity letiště v Ruzyni a nízkonákladové lety.

Komentář zpracovatele
V důsledku  výše  uvedeného  vytěžování  kapacity  letiště  v Ruzyni  v souvislosti 

s cestovním ruchem,  na  němž se  významnou  měrou  podílí  hl.  m.  Praha,  vyplývá  potřeba 
změny č.  Z 939/00 ÚPn SÚ hl.  m.  Prahy,  v jejímž důsledku bude možná realizace letové 
dráhy RWY 06R/24L.

Doprava
Dominantní  roli  v letecké  dopravě v rámci  Prahy i  celé  České republiky z hlediska 

významu i dopravního výkonu hraje mezinárodní Letiště  Ruzyně. Ostatní letiště na území 
Prahy (Kbely, Letňany, Točná) slouží většinou jiným speciálním účelům. 

Z  celkového  objemu  cestujících  odbavených  na  čtyřech  hlavních  letištích  České 
republiky,  které  mají  mezinárodní  statut  (v  Praze,  Brně,  Ostravě a  Karlových Varech),  je 
převážná  část  těchto  cestujících  odbavena  na  Letišti  Ruzyně.  Podíl  ruzyňského  letiště  na 
celkových výkonech čtyř výše uvedených hlavních letišť se v osobní přepravě pohybuje na 
úrovni cca 95 %, v přepravě leteckých nákladů okolo 90 %. 

Celkový  objem  cestujících  na  Letišti  Ruzyně  zaznamenává  v posledním  desetiletí 
výrazný nárůst. V roce 1995 činil počet odbavených cestujících 3,21 milionu, v roce 2006 to 
bylo již 11,58 milionu cestujících, v nákladní letecké dopravě zde bylo v roce 2006 odbaveno 
54 973 t nákladu, počet pohybů letadel v roce 2006 dosáhl hodnoty 166 346. V roce 2007 
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bylo na ruzyňském letišti odbaveno již 12,44 milionu cestujících, v nákladní letecké dopravě 
zde bylo v roce 2007 odbaveno 55 180 t nákladu, počet pohybů letadel v roce 2007 dosáhl 
hodnoty 174 662, tzn. o 8 316 pohybů více než v roce předchozím, což představuje cca 5% 
meziroční nárůst. 

Letiště  Ruzyně  od  poloviny  devadesátých  let  minulého  století  však  v porovnání 
s dalšími  významově  srovnatelnými  mezinárodními  letišti  ve  střední Evropě  prochází 
dynamičtějším  nárůstem  leteckého  provozu.  V Ruzyni  byl  nárůst  počtu  odbavených 
cestujících za období 1995 - 2005 336 %, v Budapešti (na letišti Ferihégy) 274 %, ve Varšavě 
(na letišti Okecie) 258 %, ve Vídni (na letišti Schwechat) 189 %, v Kodani (na letišti Kastrup) 
155 %, v Bruselu (na letišti National)  129 %.  

Vzrůstající mezinárodní význam Letiště Ruzyně přináší pozitiva z hlediska upevnění 
pozice Prahy ve světě, otevírá nové pracovní příležitosti,  zároveň však nelze přehlédnout i 
negativa  leteckého  provozu na  obyvatele  a  omezení  rozvoje  území  v oblastech  nadměrně 
zasažených negativními vlivy letecké dopravy.

Trendy letecké dopravy
Nárůst letecké dopravy na Letišti Ruzyně je za období platnosti ÚPn HMP rychlejší, 

než  se  v době  jeho  zpracování  předpokládalo.  Předpokládalo  se,  že  v r.  2010 bude  obrat 
letiště činit cca 7 milionů cestujících za rok a cca 50 000 t nákladů za rok. Obě hodnoty již  
byly  zejména  v oblasti  osobní  letecké  dopravy  výrazně  překročeny.  Dosavadní  přestavba 
letiště a jeho modernizace proběhla v souladu s územním plánem Prahy.

Rozvoj Letiště Ruzyně počítá s částečnou přestavbou dráhového systému, která zajistí 
do budoucna zvýšení kapacity letiště v počtech pohybů letadel a jejich směrování mimo hustě 
obydlené části města. Navržený dráhový systém je založen na principu dvou paralelních drah, 
které budou provozně nezávislé. Dráha RWY 13/31 bude zachována, avšak provoz na ní by 
měl být pouze výjimečný, a to v případech, kdy paralelní hlavní RWY budou uzavřeny pro 
nezbytné opravy nebo vznikne extrémní meteorologická situace,  která neumožní  bezpečné 
přistání nebo vzlet na jedné z uvedených dvou paralelních drah. Stávající RWY 04/22 bude 
zrušena.

SWOT
Mezi  silné  stránky  patří  atraktivita  Prahy  pro  leteckou  dopravu.  Naopak,  slabou 

stránkou je absence kolejového propojení letiště Praha-Ruzyně s centrem města a kvalitního 
železničního  spojení  Praha  -  Kladno.  Ohrožení  plyne  z  rizika  městem  neovlivnitelného 
rozvoje letecké dopravy.

Komentář zpracovatele
Z důvodů  očekávaného  dalšího  růstu  přepravních  objemů  i  kvalitativních  nároků 

letiště  Ruzyně  na  přepravu  vyplývá  nutnost  změny  č.  Z 939/00  ÚPn  SÚ  hl.  m.  Prahy. 
Výstavbou  letové  dráhy  RWY  06R/24L  bude  možné  pokrýt  vzrůstající  kapacitní  nároky 
letecké dopravy.

Navrhovaná  změna  je  koordinována  se  stavbou  silničního  okruhu  kolem  Prahy, 
stavbou č. 518 a trasováním I. etapy modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště 
Ruzyně.

Bezpečnost
Ochranu obyvatel  při  mimořádných  událostech,  krizových situacích  a  řešení  jejich 

negativních dopadů zajišťuje Záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy. Jeho základními 
složkami jsou Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Zdravotnická záchranná služba hl. m. 
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Prahy,  Policie  ČR  Správa  hl.  m.  Prahy  a  Městská  policie  hl.  m.  Prahy.  Záchranný 
bezpečnostní  systém  zabezpečuje  koordinovaný  postup  záchranných,  pohotovostních  a 
odborných  složek,  orgánů  státní  správy  a  samosprávy,  právnických  a  fyzických  osob  při 
likvidaci následků mimořádných událostí na území Prahy. Jeho cílem je zasáhnout při vzniku 
mimořádné  události,  poskytovat  účinnou  pomoc  postiženým  a  minimalizovat  nepříznivé 
následky těchto událostí. Při zabezpečování ochrany zdraví a života obyvatel i návštěvníků 
města  spolupracují  složky  záchranného  bezpečnostního  systému  s dalšími  organizacemi, 
včetně rozhlasu a televize. Systém ochrany obyvatel Prahy je řízen hlavním městem Prahou 
v úzké součinnosti s Integrovaným záchranným systémem. 

Trendy letecké dopravy
Složky záchranného bezpečnostního systému Prahy budou i nadále úzce spolupracovat 

při řešení mimořádných událostí.

SWOT
Silnými stránkami bezpečnosti v hl. m. Praze v souvislosti s posuzovanou změnou je 

funkční bezpečnostní systém města a vysoká operativnost zásahů integrovaného záchranného 
systému.

Komentář zpracovatele
V souladu s § 31 odstavce 2 zákona o civilním letectví provozovatel letiště zpracoval a 

vydal Letištní  pohotovostní plán, který stanovuje pravidla pro koordinaci činností  různých 
letištních útvarů nebo služeb (jak provozovatele letiště, tak složek součinnostních, případně i 
uživatelských) a složek mimoletištních, které přispívají při řešení mimořádných událostí.

Hasičský záchranný sbor Letiště Praha, a.s. je zapojen do Integrovaného záchranného 
systému hl.m.Prahy a Středočeského kraje.

Letiště  Praha,  a.s.  má schválený a platný Bezpečnostní  program  podle zákona č. 
59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

Dalším  významným  materiálem  pro  minimalizaci  rizik  bezpečnosti  provozu  je 
Havarijní plán letiště Praha-Ruzyně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

Všechny důležité provozy na letišti mají zpracovány provozní řády, ve kterých jsou 
kapitoly obsahující pokyny pro případy ropných havárií a úniků. Pro každé pracoviště, kde se 
manipuluje s látkami nebezpečnými vodám, jsou provozovateli těchto pracovišť vypracovány 
konkrétní havarijní pokyny (Pokyny pro případ úniku látek závadných vodám).    

Letiště Praha, a.s. má v souladu s § 44a odst. 10 zákona  č. 258/2000 Sb. zpracována 
pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými 
látkami a chemickými přípravky, jejichž text byl  projednán s Hygienickou stanicí hl.města 
Prahy, pobočkou Severozápad. 

Pro novou paralelní  dráhy RWY 06L/24R je  rovněž nutné přijmout  výše  uvedené 
dokumenty.

Závěr
Na základě vyhodnocení vlivů změny č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. Prahy na stav a vývoj 

území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech je 
možné konstatovat, že navrženým funkčním využitím území v souladu s předmětnou změnou, 
resp.  realizací  paralelní  dráhy  RWY  06L/24L  nedojde,  za  předpokladu  dodržených 
navržených ochranných opatření, k výraznému ovlivnění stávajícího stavu území.
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D.  PŘEDPOKLÁDANÉ  VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, 
SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ

Na základě metodického pokynu „Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území“ (MMR, UUR, duben 2008) jsou z rozboru udržitelného rozvoje území ÚAP hl. 
m. Prahy vybrány nejvýznamnější silné a slabé stránky (vnitřní charakteristiky), příležitosti a 
hrozby (vnější vlivy) a hodnoty,  které podstatně ovlivňují území řešené změny č. Z     939/00   
ÚPn  SÚ  hl.  m.  Prahy,  nebo  které  jsou  podstatně  ovlivněny  danou  změnou,  případně  ji 
podstatně ovlivňují a lze u nich tento vliv prokázat.

Vyhodnocení
Pro vyhodnocení je použit postup hodnocení SWOT analýzou (metodický návod pro 

tvorbu SWOT analýz (UUR)), která umožňuje formulovat strategické vize rozvojem silných 
stránek, odstraněním slabých stránek, využitím budoucích příležitostí a vyhnutím se rizikům.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území zahrnuje uvedení jeho silných a 
slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění dle ÚAP na:

• roli Prahy, 

• přírodní podmínky a krajinu,

• sídelní strukturu a urbanismus,

• kulturní hodnoty a památkovou ochranu města,

• hospodářské podmínky,

• sociodemografické podmínky,

• využití území,

• bydlení,

• rekreaci,

• občanské vybavení

• produkční odvětví,

• dopravu,

• technickou infrastrukturu,

• hygienu životního prostředí,

• bezpečnost.

Předpokládané vlivy změny č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy na výsledky analýzy 
silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území jsou vyhodnoceny v následující 
tabulce v členění na:

 D.I. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
 D.II. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území
 D.III. Vliv  na  využití  silných  stránek  a  příležitostí  řešeného 

území
 D.IV. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území 

95



VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č. Z 939/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU HL.M. PRAHY
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Role Prahy
Silné stránky
 Poloha Prahy ve středu Evropy, trvající atraktivita a růst všeobecné prestiže města.
 Unikátní kulturně-historické dědictví světového významu, mimořádná turistická přitažlivost Prahy.
 Kontakt s velkými městy a regiony evropského kontinentu, napojení na činnosti komunitárních struktur EU.
Hrozby
 Rychlý růst konkurence jiných evropských měst.

D.I. Vliv na eliminaci nebo snížení 
hrozeb řešeného území

Posuzovaná  změna  může  přispět  ke  zmírnění  rychlého  růstu  konkurence  jiných 
evropských měst.

Letiště Ruzyně od poloviny devadesátých let minulého století v porovnání s dalšími 
významově  srovnatelnými  mezinárodními  letišti  ve  střední Evropě  prochází 
dynamičtějším nárůstem leteckého provozu. V Ruzyni byl nárůst počtu odbavených 
cestujících za období 1995 - 2005 336 %, v Budapešti (na letišti Ferihégy) 274 %, 
ve  Varšavě  (na  letišti  Okecie)  258  %,ve  Vídni  (na  letišti  Schwechat)  189  %, 
v Kodani (na letišti Kastrup) 155 %, v Bruselu (na letišti National) 129 %.  

Nárůst  leteckého  provozu  spojený  s nárůstem  počtu  odbavených  cestujících  je 
možné, v případě naplnění posuzované změny, očekávat i do budoucna. 

D.III. Vliv na využití silných 
stránek a příležitostí řešeného 
území

Silné  stránky  role  hl.  m.  Prahy  jsou  spojené  s jeho  atraktivitou  a  všeobecnou 
prestiží, na níž navazuje mimořádná turistická přitažlivost. Kontakt s velkými městy 
a  regiony  evropského  kontinentu  je  zajištěn  letištěm  Praha-Ruzyně, 
nejvýznamnějším mezinárodním letištěm České republiky.
Koncepce  rozvoje  letiště  je  úzce  spojená  s realizací  nové  paralelní  dráhy  RWY 
06R/24L, jejíž vybudování je předmětem hodnocené změny č. Z 939/00.
V důsledku  předmětné  změny  bude  možné  využít  silných  stránek  a  příležitostí 
řešeného území.

D.IV. Vliv na stav 
a vývoj hodnot řešeného území

Mezi civilizační hodnoty dotčené zájmovým územím posuzované změny patří vnější 
pásmo města.
Do  budoucna  se  v souvislosti  se  změnou  č.  Z 939/00  ÚPn  SÚ  hl.  m.  Prahy 
nepředpokládá změna dané hodnoty.

Přírodní podmínky, krajina
Silné stránky
 Nadprůměrná kvalita zemědělské půdy ve vnějším pásmu města.
Příležitosti
 Tlaky na zahušťování obytné zástavby na úkor stávající vegetace spolu se zábory rezerv pro monofunkční plochy 

zeleně.

D.III. Vliv na využití silných 
stránek a příležitostí řešeného 
území

V  důsledku  předmětné  změny  dojde  ke  změně  funkčního  využití  území. 
Nadprůměrná kvalita zemědělské půdy bude využita k nezemědělským účelům ve 
prospěch funkčního využití DL (dopravní a vojenská letiště). 
Dojde tedy k záboru kvalitního ZPF bez náhrady.
K umístění zpevněných ploch do zájmového území nedojde. Povrch vymezeného 
území bude tvořit vegetační kryt. 

Proces posuzování záměru „Rozšíření ČOV + ČKV JIH, 3. etapa, letiště Praha – 
Ruzyně“  dle  zákona  č.100/2001  Sb.  v platném  znění  byl  již  ukončen  vydáním 
závěrů zjišťovacího řízení pod zn.: S-MHMP-062663/2007/OOP/VI/EIA/325-2/Žá. 
4.12.2008  byla  podána  žádost  o  vydání  rozhodnutí  o  umístění  stavby,  územní 
rozhodnutí nebylo zatím vydáno, současně se připravuje dokumentace pro stavební 
povolení.

Třetí etapa řeší problematiku zachycování a čištění srážkových a kontaminovaných 
srážkových  vod  z  areálu  JIH  letiště  Praha  –  Ruzyně,  a  to  včetně  všech  nově 
vznikajících zpevněných ploch souvisejících s výstavbou paralelní dráhy.

Je však skutečností, že realizací záměru výstavby paralelní RWY 06R/24L dojde ke 
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změně vsakovacích poměrů, režimu podzemního a povrchového odtoku a částečně i 
mikroklimatu

D.IV. Vliv na stav 
a vývoj hodnot řešeného území

Z přírodních hodnot dojde v území k záboru zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany 
bez náhrady.  V souvislosti s posuzovanou změnou převažuje potřeba vybudování 
RWY 06R/24L nad zemědělským využitím. Zemědělská půda je již ve stávajícím 
stavu fragmentována v důsledku průběhu komunikace R7 východním směrem od 
letiště Ruzyně. Navíc, zemědělské využití daného prostoru se i do budoucna jeví 
jako neudržitelné z důvodu plánované výstavby silničního obchvatu kolem Prahy.
Kompoziční  hodnoty  jsou  zastoupeny souvislými  plochami  zeleně  a  pohledově 
exponovaným územím, jichž se řešená změna dotýká pouze okrajově. K ovlivnění 
těchto hodnot ve výhledovém stavu nedojde. 
Severním  okrajem  řešené  změny  protéká  Kopaninský  potok.  K  jeho 
kvantitativnímu ani kvalitativnímu ovlivnění  rovněž nedojde.

Sídelní struktura  a urbanismus

Daný funkční systém nevykazuje žádné silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby vztahující se k hodnocené změně.

Kulturní hodnoty a památková ochrana města

Daný funkční systém nevykazuje žádné silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby vztahující se k hodnocené změně.

Hospodářské podmínky

Silné stránky
 Rychlý rozvoj odvětví služeb.
D.III. Vliv na využití silných 
stránek a příležitostí řešeného 
území

Naplnění  předmětu změny č.  Z 939/00 ÚPn SÚ hl.  m. Prahy – realizace letové 
dráha  RWY  06R/24L  bude  spojené  s posílením  silné  stránky  hospodářských 
podmínek, rozvojem odvětví služeb.

Sociodemografické podmínky

Daný funkční systém nevykazuje žádné silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby vztahující se k hodnocené změně.

Využití území

Daný funkční systém nevykazuje žádné silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby vztahující se k hodnocené změně.

Bydlení

Daný funkční systém nevykazuje žádné silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby vztahující se k hodnocené změně.

Rekreace
Silné stránky
 Atraktivita Prahy jako turistické destinace 
 Dobrá dostupnost  Prahy leteckou dopravou, ke které přispívá zvýšení  kapacity letiště v Ruzyni  a  nízkonákladové 

dopravy
Příležitosti
 Rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Hrozby
 Silná konkurence jiných měst v cestovním ruchu

D.I. Vliv na eliminaci nebo snížení 
hrozeb řešeného území

Výstavbou letové dráhy RWY 06R/24L s očekávaným nárůstem počtu odbavených 
cestujících je dán předpoklad vyrovnání se s konkurencí jiných měst v cestovním 
ruchu. 

D.III. Vliv na využití silných 
stránek a příležitostí řešeného 
území

Mezi  silné  stránky  hl.  m.  Prahy  v oblasti  rekreace  patří  ve  stávajícím  stavu 
atraktivita Prahy jako turistické destinace a její dobrá dostupnost leteckou dopravou. 
Dané silné stránky bude možné naplněním hodnocené změny dále využít. K tomu 
přispěje i rozvoj doprovodní infrastruktury cestovního ruchu.
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Občanské vybavení

Daný funkční systém nevykazuje žádné silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby vztahující se k hodnocené změně.

Produkční odvětví

Daný funkční systém nevykazuje žádné silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby vztahující se k hodnocené změně.

Doprava
Silné stránky
 Významná  křižovatka  dopravních  tras  republikového  i  evropského  významu  umocněná  příznivou  polohou  Prahy 

v rámci České republiky a středoevropského prostoru
 Atraktivita Prahy pro leteckou dopravu
Slabé stránky
 Absence kolejového propojení letiště Praha-Ruzyně s centrem města a kvalitního železničního spojení Praha – Kladno
Příležitosti
 Výrazný zájem státu na vybudování rychlodráhy z centra města na letiště Praha-Ruzyně
Hrozby
 Riziko městem neovlivnitelného rozvoje letecké dopravy

D.I. Vliv na eliminaci nebo snížení 
hrozeb řešeného území

Riziko  městem  neovlivnitelného  rozvoje  letecké  dopravy  souvisí  zejména 
s vyhodnocením environmentálního pilíře VVURÚ – kap. A (SEA). 
V případě  přijetí  navržených  ochranných  opatření  lze negativní  rizika plynoucí  
z rozvoje letecké dopravy snížit, případně zcela eliminovat. 
V důsledku  navržených  ochranných  opatření  se  rozvoj  letecké  dopravy  stává 
ovlivnitelným a regulovatelným.

D.II. Vliv na posílení slabých 
stránek řešeného území

Na  základě  stanoviska  Ministerstva  životního  prostředí  k posouzení  vlivů 
provedení  záměru  na  životní  prostředí  (č.  j.  6015/ENV/09  z 26.  1.  2009)  bylo 
vydáno  souhlasné  stanovisko  k záměru  „Modernizace  trati  Praha  –  Kladno 
s připojením na letiště Ruzyně – I. etapa“.
Navrhovaná změna je s danou stavbou koordinována.

D.III. Vliv na využití silných 
stránek a příležitostí řešeného 
území

Naplněním předmětu posuzované změny budou využity silné stránky hl. m. Prahy 
v oblasti dopravní infrastruktury, konkrétně leteckého provozu. 

Technická infrastruktura

Daný funkční systém nevykazuje žádné silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby vztahující se k hodnocené změně.

Hygiena životního prostředí
Silné stránky
 Kvalitní monitorování a informační systém o stavu životního prostředí ve městě a pravidelná aktualizace informací
 Probíhající realizace opatření vyplývající z Integrovaného krajského programu snižování emisí znečišťujících látek  

a Integrovaného krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy
Slabé stránky
 Relativně vysoký podíl obyvatel žijících v prostředí se znečištěným ovzduším
 Relativně vysoký podíl obyvatel zasažených nadměrným hlukem
Hrozby
 Další výrazný rozvoj leteckého provozu a s tím související akustické zatížení leteckým hlukem a hlukem z navazující 

dopravy

D.I. Vliv na eliminaci nebo snížení 
hrozeb řešeného území

Akustické  zatížení  dotčeného  území  leteckým  hlukem  a  hlukem  z navazující 
dopravy je prověřeno v rámci kap. A VVURÚ (SEA). Závěry
o hluku z leteckého provozu LKPR v denní době bude ve zvýšené míře vystaveno 

území  východně  od  RWY  06R/24L (přílety),  pruh  území  zasahující  Suchdol  a  Lysolaje  bude 
vystaven v denní době hluku okolo limitní úrovně LAeq D = 60 dB nebo mírně vyšší; limitní izofona 
se dotýká severního okraje Nebušic;

o v noční době jsou zmíněná území bez hlukové zátěže z leteckého provozu; hluku 
v noci  bude  vystaveno  území  západně  od  RWY  06L/24R (přílety),  zejména  Horoměřice,  část 
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Starého Suchdola a část Přední Kopaniny;
o obce západně od LKPR leží většinou mimo osy obou drah a hluku blížícímu se 

limitu pro denní i noční dobu budou vystaveny jen jejich okrajové části; týká se to především Jenče 
a  z části též obec Kněževes;

o hluková zátěž z provozu na RWY 13/31 bude zasahovat obytná území o úrovních 
bezpečně nižších, než je hlukový limit pro denní dobu; v noci bude dráha bez provozu.

D.II. Vliv na posílení slabých 
stránek řešeného území

Mezi slabé stránky hygieny životního prostředí patří vysoký podíl obyvatel žijících 
v prostředí  se  znečištěným  ovzduším  a  vysoký  podíl  obyvatel  zasažených 
nadměrným hlukem. 
Posílení  uvedených  slabých  stránek  bude  možné  přijetím  ochranných  opatření 
navržených v kap. A VVURÚ (SEA).

D.III. Vliv na využití silných 
stránek a příležitostí řešeného 
území

Pro  posílení  silných  stránek  území  jsou  navrženy  či  realizovány  následující 
monitoringy dotýkající se předmětu posuzované změny:
V rámci  projektové  EIA  bude  doporučeno  provádět  na  letišti  Praha-Ruzyně, 
v rámci monitoringu složek životního prostředí, periodické měření kvality ovzduší 
s využitím mobilní měřící techniky se zahrnutím oxidu dusičitého, suspendovaných 
částic PM10 a PM2,5  a vybraných těkavých organických látek.
• V případě  zahájení  provozu  na  RWY  06R/24L  zpracovatel  vyhodnocení,  na 

základě  zpracované  Akustické  studie,  doporučuje  ověřovat  pomocí  systému 
monitoringu hluku a tratí letu podmínky pro optimální využití paralelních drah 
s ohledem na hlukovou zátěž území se souvislou obytnou zástavbou. 

• Dále  je  nutné  kontrolovat  dodržování  trajektorií  letu  (track  monitoring) 
v nejbližším okolí letiště.

• Rozsah a četnost zveřejňování výstupů ze systému monitoringu 
hluku  
z  leteckého provozu a  letových  tratí  letiště  Praha – Ruzyně  je  doporučeno 
průběžně konzultovat s dotčenými MČ, obcemi, respektive dotčenými orgány 
státní  správy  s  cílem  poskytovat  co  nejpodrobnější  informace  o  dopadech 
leteckého provozu na životní prostředí okolí letiště Praha – Ruzyně.

V souvislosti  s výstavbou  letové  dráhy  RWY  06R/24L  se  bude  v monitoringu 
pokračovat respektive bude zahájen.

Bezpečnost
Silné stránky
 Funkční záchranný bezpečnostní systém města
 Vysoká operativnost zásahů integrovaného záchranného systému
Hrozby
 Zvyšující se dopad globálních problémů – terorismu, organizovaný zločin
 Místa a objekty, které by mohly být potenciálním cílem teroristického útoku

D.I. Vliv na eliminaci nebo snížení 
hrozeb řešeného území

Dle  ÚAP  hl.  m.  Prahy  je  hrozba  terorismu  jako  faktoru  ovlivňující  globální 
cestovní ruch pro Prahu podprůměrná, i když ji nelze bez výjimky vyloučit.
Z hlediska bezpečnosti letového provozu i cestujících a zaměstnanců jsou přijaty 
následující pohotovostní plány, program a řády:

• V souladu  s  §  31  odstavce  2  zákona  o  civilním letectví  provozovatel  letiště 
Praha-Ruzyně  zpracoval  a  vydal  Letištní  pohotovostní  plán,  který  stanovuje 
pravidla  pro  koordinaci  činností  různých  letištních  útvarů  nebo  služeb  (jak 
provozovatele  letiště,  tak  složek  součinnostních,  případně  i  uživatelských)  
a složek mimoletištních, které přispívají při řešení mimořádných událostí.

• Letiště  Praha, a.s.  má rovněž schválený a platný Bezpečnostní  program podle 
zákona  č.  59/2006  Sb.,  o  prevenci  závažných  havárií,  ve  znění  pozdějších 
předpisů.

• Dalším významným materiálem pro minimalizaci rizik bezpečnosti provozu je 
Havarijní plán letiště Praha-Ruzyně ve smyslu zákona č.254/2001 Sb. o vodách.

• Všechny důležité provozy na letišti mají zpracovány provozní řády, ve kterých 
jsou kapitoly obsahující pokyny pro případy ropných havárií a úniků. Pro každé 
pracoviště,  kde  se  manipuluje  s  látkami  nebezpečnými  vodám,  jsou 
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provozovateli těchto pracovišť vypracovány konkrétní havarijní pokyny.    

• Letiště  Praha,  a.s.  má  v souladu  s  §  44a  odst.  10  zákona   č.  258/2000  Sb. 
zpracována pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí 
při  práci  s nebezpečnými  látkami  a  chemickými  přípravky,  jejichž  text  byl 
projednán s Hygienickou stanicí hl.města Prahy, pobočkou Severozápad. 

• Součástí předkládaného vyhodnocení je příloha č.7 – Safety studie – Přiblížení a 
přistání na RWY 24 L. Tato studie posuzuje rizika při přiblížení letadla na RWY 
24  s  ohledem  na  potenciální  ohrožení  bezpečnosti  leteckého  provozu  a 
bezpečnosti silničního provozu na části silničního okruhu kolem Prahy, jehož osa 
je ve variantě J rovnoběžná s osou paralelní dráhy. Ze závěrů této studie vyplývá, 
že  světelné  zabezpečovací  zařízení  letištních  ploch,  a  RWY  zvláště,  jsou 
navržena tak, aby byla  unikátní  a umožňovala jednoduchou a nezaměnitelnou 
identifikaci letištních drah. Problémem je  zhoršená možnost identifikace RWY 
v prostředí,  kde  se  kolem  RWY  nacházejí  i  jiné  osvětlené  objekty.  Jejich 
osvětlení jednak snižuje viditelnost světelného zabezpečovacího zařízení (SZZ) 
dráhy, jednak může zkreslovat obrazec SZZ, případně vytvářet podobný obrazec 
–  klamavá  světla.   Standardní  postupy pro  světelné  značení  drah  a  eliminaci 
klamavých  světel  dle  mezinárodních  standardů  ICAO,  které  jsou  součástí 
národního  leteckého  předpisu  L-14  a  pravidla  provozu  letadel  stanovená 
v koncové  řízené  oblasti  TMA  Praha  (vzdušný  prostor  kategorie  C)  tvoří 
dostatečné bariery k eliminaci potenciálních rizik. Přesto je doporučeno aplikovat 
dodatečné bariery ke snížení rizika zaměřené na možnost lepší identifikace RWY 
v okolním  světelném  prostředí.   Optimálním  se  v tomto  případě  ukazuje 
používání přibližovací soustavy I.  kategorie (ALS CAT I)  ve všech případech 
snížené  viditelnosti   a  zhoršených  světelných  podmínek  namísto  standardní 
jednoduché  přibližovací  soustavy  (SALS).  Světelný  obrazec  ALS  CAT  I  je 
dostatečně  výjimečný  a  nezaměnitelný  a  umožňuje  jednoznačnou  identifikaci 
RWY.

Pro novou paralelní dráhu RWY 06L/24R je rovněž nutné přijmout výše uvedené 
dokumenty.

D.II. Vliv na posílení slabých 
stránek řešeného území

Funkční  záchranný  bezpečnostní  systém  města  je  podpořen  platnými 
pohotovostními  plány,  programy  a  řády   letiště  Praha-Ruzyně  (Letištní 
pohotovostní  plán,  Bezpečnostní  program,  havarijní  plán  letiště  Praha-Ruzyně, 
provozní řády, havarijní pokyny, pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně 
životního prostředí při práci s nebezpečnými látkami a chemickými přípravky).

Závěr
Vyhodnocením předpokládaných vlivů na výsledky analýzy silných stránek, slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb v území nebyla zjištěna žádná kritická místa, na základě kterých 
by vyvstala nutnost posuzovanou změnu č. Z939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy zamítnout. Silné 
stránky budou posíleny, slabé zmírněny, příležitosti posíleny, hrozby zmírněny.
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E. POPIS MÍRY A ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO 
ZAJIŠTĚNÍ  UDRŽITELNÉHO  ROZVOJE  ÚZEMÍ,  JEŽ  BYLY  SCHVÁLENY 
V POLITICE  ÚZEMNÍHO ROZVOJE/ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Politika územního rozvoje i Zásady územního rozvoje jsou dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu tzv. nástroje územního plánování, které udávají 
směr budoucího rozvoje území ČR při zajištění udržitelného rozvoje území.

Politika územního rozvoje
Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci 

úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, 
zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro 
naplňování těchto úkolů. S ohledem na možnosti území koordinuje tvorbu a aktualizaci zásad 
územního  rozvoje,  tvorbu  koncepcí  schvalovaných  ministerstvy  a  jinými  ústředními 
správními  úřady  a  záměry  na  změny  v  území  republikového  významu  a  stanoví  úkoly 
zajišťující tuto koordinaci.

V Politice územního rozvoje se rovněž vymezují oblasti se zvýšenými požadavky na 
změny v území, které svým významem přesahují území jednoho kraje, a dále stejně významné 
oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy a koridory a plochy dopravní a 
technické  infrastruktury.  Pro  vymezené  oblasti,  koridory  a  plochy  se  stanovují  kritéria  a 
podmínky pro rozhodování o možnostech změn v jejich využití.

Politika  územního  rozvoje  je  závazná  pro  pořizování  a  vydávání  zásad  územního 
rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Byla schválena 17. 5. 
2006. Materiál byl připravován ve spolupráci s ostatními ústředními orgány státní správy a s 
kraji.  Dne 20. 7.  2009 byla  schválena v souladu s novým stavebním zákonem PÚR 2008, 
která na PÚR ČR 2006 navazuje.

Zásady územního rozvoje
Zásady  územního  rozvoje  stanoví  zejména  základní  požadavky  na  účelné  a 

hospodárné uspořádání území kraje, vymezuje plochy nebo koridory nadmístního významu a 
stanoví požadavky na jejich využití,  zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné 
stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách 
nebo alternativách změn v jejich využití. Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a 
koridory,  s cílem prověřit  možnosti  budoucího využití,  jejich dosavadní využití  nesmí být 
měněno způsobem, který by znemožnil  nebo podstatně  ztížil  prověřované budoucí  využití 
(dále jen "územní rezerva"). 

ZÚR  hl.  m.  Prahy  vydány opatřením  obecné  povahy  č.  8  usnesením  č.32/59 
Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 17.12. 2009 a vstoupily v platnost 6.1.2010.

Vyhodnocení
V následujících  tabulkách  je  provedeno  vyhodnocení  způsobu  naplnění  priorit 

územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, jež byly schváleny v Politice 
územního rozvoje ČR 2008 a Zásadách územního rozvoje.
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Politika územního rozvoje ČR 2008

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
relevantní k hodnocené změně

Naplnění priorit realizací změny č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. 
Prahy

Při stanovování způsobu využití v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před  uplatňováním jednostranných  hledisek a požadavků,  které  ve svých  důsledcích 
zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také 
požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení 
územního  rozvoje  je  zapotřebí  hledat  ve  spolupráci  s obyvateli  území  i  s jeho  uživateli  a 
v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

V  kap.  A  VVURÚ  je  provedeno  vyhodnocení  změny  
č.  Z 939/00 ÚPn SÚ hl.  m.  Prahy na životní  prostředí  podle přílohy 
zákona č. 183/2006 Sb., tzv. hodnocení SEA. Z jeho závěrů vyplývá, že 
realizace dané změny je z hlediska životního prostředí a zdraví obyvatel 
možná  za  dodržení  navržených  podmínek  respektive  ochranných 
opatření. Hospodářský rozvoj je neoddiskutovatelný.
Zároveň je nutné dodat, že vzletová dráha RWY 06R/24L bude podléhat 
posouzení  EIA dle zákona č.  100/2001 Sb.,  v platném změní.  Budou 
vyhodnoceny  i  kumulativní  účinky  s již  provozovaným  dráhovým 
systémem.
Priorita vymezená PÚR 2006 i PÚR 2008 je naplněna.

Podle  místních  podmínek  vytvářet  předpoklady  pro  lepší  dostupnost  území  a  zkvalitnění 
dopravní  a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umisťování dopravní a 
technické  infrastruktury  zachovat  prostupnost  krajiny  a  minimalizovat  rozsah  fragmentace 
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umisťovat tato zařízení souběžně. 

Pozemky  dotčené  posuzovanou  změnou  těsně  přiléhají  ke  stávajícím 
hranicím letiště Praha – Ruzyně. Nebude tedy docházet k neúčelnému 
záboru pozemků spojené s fragmentizací krajiny. 
Daná priorita obsažená jak v PÚR 2006, tak v PÚR 2008 je naplněna.

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. 

V území vymezeném předmětnou změnou se nenacházejí žádná zvláště 
chráněná  území,  ÚSES,  lokality  soustavy  NATURA  2000, 
vodohospodářsky významné zdroje ani nerostné bohatství. 
Dojde k  záboru pozemků v kategorii  ZPF. 
K narušení krajinného rázu nedojde, v souvislosti s plánovanou dráhou 
nejsou uvažovány významné terénní úpravy.
Změna ovlivnění charakteru krajiny bude minimální.  Daná priorita je 
naplněna.

Při  územně  plánovací  činnosti  stanovovat  podmínky  pro  vytvoření  výkonné  sítě  osobní  i 
nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně letišť, efektivní dopravní sítě pro 
spojení  městských  oblastí  s venkovskými  oblastmi,  stejně  jako  řešení  přeshraniční  dopravy, 
protože  mobilita  a  dostupnost  jsou  klíčovými  předpoklady  hospodářského  rozvoje  ve  všech 
regionech.

Realizací  letové  dráhy  RWY  06R/24L  dojde  ke  zvýšení  intenzity 
přeshraniční  dopravy  jako  klíčového  předpokladu  hospodářského 
rozvoje. Priorita je naplněna.
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Rozvojové oblasti a rozvojové osy Soulad se změnou č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy

OB 1 Rozvojová oblast Praha Posuzovaná změna tvoří část území dané rozvojové oblasti definované 
PÚR 2006 i PÚR 2008. 

Koridory a plochy dopravy - letiště       Soulad se změnou č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy

V PÚR 2008 je vymezen koridor a plocha dopravy L1 – nová paralelní vzletová a přistávací 
dráha, vzletové a přistávací prostory letiště Praha – Ruzyně. Důvodem jeho vymezení je zvýšení 
kapacity mezinárodního letiště za současné minimalizace negativních dopadů na zastavěné 
území.
Úkoly pro územní plánování jsou následující:

1. Řešit dopady rozvoje letiště Praha-Ruzyně na územní rozvoj dotčených obcí (zejména 
hlukové zátěže)

2. Řešit napojení letiště na další druhy dopravy (přednostně kolejovou dopravou)

1. Dopady  rozvoje  letiště  Praha/Ruzyně  na  územní  rozvoj 
dotčených  obcí  je  řešitelný  s využitím  institutu  ochranného 
hlukového pásma

2. Napojení letiště na komunikační systém bude prostřednictvím 
MUK  Lipská  –  Aviatická  a  MÚK  Pražský  okruh  –  Evropská  – 
K letišti.  Změna  je  koordinována  se  záměrem  modernizace  trati 
Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně.

Zásady územního rozvoje

Priority územního plánování kraje hl. m. Prahy pro zajištění udržitelného rozvoje 
území mající vztah k hodnocené změně

Naplnění priorit realizací změny č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. 
Prahy

Vycházet  z výjimečného  postavení  Prahy  jako  hlavního  města  České  republiky,  přirozeného 
centra Pražského regionu a významného města Evropy / kap. 1., bod.1 Zásad územního rozvoje 
hl.m. Prahy/.

Změna č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy je v souladu s danou prioritou. 
Nová  vzletová  a  přistávací  dráha  06R/24L  bude  vybudována  jako 
součást letiště Praha/Ruzyně nacházející se na SZ okraji hl. m. Prahy.

Obecné zásady územního rozvoje kraje – hl. m. Praha Soulad se změnou č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy

Umožnit přiměřený rozvoj mezinárodního letiště Ruzyně a koordinovat ho s rozvojem dotčeného 
území. Těžiště  rozvoje  spatřovat  především  v osobní  dopravě  namísto  nákladní  dopravy  ve 
formě leteckého překladiště Evropy  /kap. 2.2.3., písm. j) Dopravní koncepce Zásad územního 
rozvoje hl.m. Prahy/.

Předmětem posuzované změny územního plánu je realizace letové dráhy 
RWY 06R/24L spojená s rozvojem letiště Praha/Ruzyně. 
V důsledku výstavby nové vzletové a přistávací dráhy dojde k navýšení 
kapacity stávajícího provozu letiště.
Na  základě  posouzení  SEA (kap.  A  VVURÚ)  nedojde  k výraznému 
ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatelstva. 

Vymezení specifických oblastí nadmístního a celoměstského významu Soulad se změnou č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy
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Obecné zásady územního rozvoje kraje – hl. m. Praha Soulad se změnou č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy

Umožnit přiměřený rozvoj mezinárodního letiště Ruzyně a koordinovat ho s rozvojem dotčeného 
území. Těžiště  rozvoje  spatřovat  především  v osobní  dopravě  namísto  nákladní  dopravy  ve 
formě leteckého překladiště Evropy  /kap. 2.2.3., písm. j) Dopravní koncepce Zásad územního 
rozvoje hl.m. Prahy/.

Předmětem posuzované změny územního plánu je realizace letové dráhy 
RWY 06R/24L spojená s rozvojem letiště Praha/Ruzyně. 
V důsledku výstavby nové vzletové a přistávací dráhy dojde k navýšení 
kapacity stávajícího provozu letiště.
Na  základě  posouzení  SEA (kap.  A  VVURÚ)  nedojde  k výraznému 
ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatelstva. 

Oblast zasažená provozem letiště Ruzyně SL/1
V souvislosti  s danou oblastí  jsou vymezeny podmínky pro následné rozhodování  o  změnách 
v území /bod 4.4.1. Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy/ :

a) stanovení  režimu  v okolí  letiště  ve  smyslu 
podmínek navrhovaných ochranných hlukových pásem

b)  stanovení  podmínek  pro  výstavbu  se  zřetelem  na  dlouhodobě  negativní  vnímání 
leteckého provozu v režimu přistávání a vzletu v blízkosti obytné funkce

Úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci

           c) navrhnout funkční a prostorové regulativy respektující podmínky provozu letiště

a)+b)+c)
1.U chráněných prostor staveb bytových a rodinných domů, staveb pro školní a 
předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných 
staveb, definovaných zákonem o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým vzniklo právo užívání k datu nabytí  
právní  moci  rozhodnutí  o  ochranném  pásmu,  obstará  provozovatel  letiště 
Praha/Ruzyně na svůj náklad vypracování odborného posudku o úrovni zasažení 
chráněných prostor hlukem a o možných protihlukových opatřeních.
2.U chráněných prostor staveb bytových a rodinných domů, staveb pro školní a 
předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných 
staveb,  u  kterých  vzniklo  právo užívání  k  datu  právní  moci  rozhodnutí  o 
ochranném  pásmu,  provozovatel  letiště  na  základě  odborného  posudku 
uvedeného  v předchozím  bodu  zajistí  provedení  protihlukových  opatření 
v takovém rozsahu, aby nebyly alespoň v chráněném vnitřním prostoru těchto 
staveb hygienické limity hluku překročeny.
3.Při  umísťování  staveb  v ochranném hlukovém  pásmu  letiště  Praha/Ruzyně 
budou důsledně uplatňovány požadavky obecně závazných předpisů na ochranu 
proti hluku a vibracím. 
4.Při  povolování  staveb  podle  stavebního  zákona  budou  všechny  stavby,  ve 
kterých se budou nacházet pobytové místnosti ve smyslu obecných technických 
požadavků na výstavbu,  povolovány s ohledem na uplatňování  požadavků na 
ochranu uživatelů stavby proti hluku a vibracím, vymezených příslušnou KHS. 
5.Po  dostavbě  nové  paralelní  RWY  06R/24L  bude  zavedena  tato  základní 
preference jednotlivých RWY dráhového systému LKPR:
 RWY 24R   převážně pro vzlety letadel všech kategorií v denní a noční době a 

přistání v noční době
 RWY 24L   převážně pro přistání letadel všech kategorií v denní době
 RWY 06L   převážně pro vzlety letadel všech kategorií v denní a noční době a 

přistání v noční době
 RWY 06R   převážně pro přistání letadel všech kategorií v denní době
 RWY 31     využití pouze za jasně definovaných mimořádných situací
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Obecné zásady územního rozvoje kraje – hl. m. Praha Soulad se změnou č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy

Umožnit přiměřený rozvoj mezinárodního letiště Ruzyně a koordinovat ho s rozvojem dotčeného 
území. Těžiště  rozvoje  spatřovat  především  v osobní  dopravě  namísto  nákladní  dopravy  ve 
formě leteckého překladiště Evropy  /kap. 2.2.3., písm. j) Dopravní koncepce Zásad územního 
rozvoje hl.m. Prahy/.

Předmětem posuzované změny územního plánu je realizace letové dráhy 
RWY 06R/24L spojená s rozvojem letiště Praha/Ruzyně. 
V důsledku výstavby nové vzletové a přistávací dráhy dojde k navýšení 
kapacity stávajícího provozu letiště.
Na  základě  posouzení  SEA (kap.  A  VVURÚ)  nedojde  k výraznému 
ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatelstva. 

 RWY 13     využití pouze za jasně definovaných mimořádných situací.
 6.Základní podmínkou při tvorbě ochranného hlukového pásma letiště 
je  vymezit  území,  kde  budou  nebo  mohou  být  překročeny  hlukové 
limity pro hluk z předpokládaného posuzovaného leteckého provozu.
 7.Vně hranice  území ochranného hlukového pásma (OHP) musí být 
limity hluku z leteckého provozu pro denní i noční dobu dodrženy. 
8.Návrh nového OHP letiště Praha/Ruzyně vychází z původních dohod 
k současně platnému OHP a je vymezeno smluvní hranicí, v níž by se 
zohlednila stanoviska okolních obcí jako dotčených subjektů, a zájmy 
Letiště Praha, a.s. jako provozovatele letiště. Smluvní hranice respektuje 
průběh limitní  izofony  Llimit z přílohy A (je  obálkou limitních izofon 
LAeq  D = 60 dB a  LAeq  N  = 50 dB) a počáteční  předjednané podmínky 
některých  obcí  na  velikost  zahrnutého   území  v rámci  samostatného 
procesu. Návrh  ochranného hlukového pásma bude součástí projektové 
EIA.

Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 
ploch a koridorů nadmístního a celoměstského významu – dopravní infrastruktura Soulad se změnou č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy

Mezinárodní letiště Praha-Ruzyně / kap. 5.3.1. Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy/
Mezinárodní letiště Praha – Ruzyně je nejvýznamnějším mezinárodním letištěm ČR, 

které zajišťuje spojení hlavního města s okolním světem, k čemuž přispívá i  výhodná poloha 
Prahy  v ČR.  Vzhledem  k tomu,  že  dobře  fungující  letiště  podporuje  rostoucí  význam, 
konkurenceschopnost a přitažlivost hl.m.Prahy ve světě, počítá se s jeho přiměřeným rozvojem a 
stím související  částečnou přestavbu dráhového systému.  Určujícím prvkem rozšíření  a úprav 

1. Navrhovaná změna je koordinována s I. etapou modernizace 
trati  Praha  –  Kladno  s připojením  na  letiště  Ruzyně  –  vydáno 
souhlasné stanoviska EIA

2. Projektová EIA dle požadavku MŽP bude stanovovat cílovou 
kapacitu  záměru  výstavby  paralelní  dráhy,  včetně  podmínek 
provozu na dráze 13/31
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Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 
ploch a koridorů nadmístního a celoměstského významu – dopravní infrastruktura Soulad se změnou č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy

dráhového systému letiště je výstavba nové paralelní vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L.  
Stávající  dráha  RWY  13/31  bude  využívána  ve  velmi  omezené  míře  a  provoz  na  ni  bude 
soustředěn  pouze  v relativně  izolovaných  časových  intervalech,  kdy  nastane  extrémní 
meteorologická situace neumožňující bezpečné přistání nebo vzlet na jedné z paralelních drah, 
nebo některá z paralelních vzletových a přistávacích drah bude pro nezbytné opravy uzavřena a 
za této situace bude provoz na dráze 13/31 předem dohodnut s městem.

Podmínky pro následné rozhodování o změnách v území:
a) zajištění kolejového spojení letiště s centrální oblastí města
b) limitování rozvoje leteckého provozu hygienickými hledisky
c) omezení rozvoje ve vztahu k provozu budoucího dráhového systému letiště

3. Bude řešeno návrhem, projednáním a vyhlášením ochranného 
hlukového pásma letiště Praha Ruzyně
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Závěr
Priority  územního  plánování  pro  zajištění  udržitelného  rozvoje  území,  jež  byly 

schváleny v Politice územního rozvoje 2008 a Zásadách územního rozvoje hl.m. Prahy budou 
naplněním funkčního využití změny č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy naplněny.
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F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ

Na základě metodického pokynu „Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území“ (MMR, UUR, duben 2008) je obsah vyhodnocení změny č. Z 939/00 ÚPn SÚ 
hl. m. Prahy v členění dle Přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.,  o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
následující:

 F.I. Vyhodnocení vlivů změny č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy 
na  vyváženost  vztahu  podmínek  pro  příznivé  životní  prostředí,  pro 
hospodářský  rozvoj  
a  pro  soudržnost  společenství  obyvatel  území,  jak  byla  zjištěna  v rozboru 
udržitelného rozvoje

Na základě vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní 
prostředí,  hospodářský  rozvoj  a  pro  soudržnost  společenství  obyvatel  území  obsaženém 
v Rozborech udržitelného rozvoje ÚAP hl. m. Prahy jsou vyhodnoceny disproporce vzájemné 
vyváženosti  pilířů  udržitelného rozvoje,  které  nejvíce ovlivňují  udržitelný rozvoj  řešeného 
území.

Jsou posouzeny vlivy předmětné  změny na tyto  disproporce a  z hlediska  možných 
dopadů na vyváženost  vztahu územních  podmínek  udržitelného  rozvoje  území.  Dále  jsou 
uvedeny klady a zápory realizace dané změny.

 F.II. Shrnutí přínosu změny č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy 
k vytváření podmínek pro předcházení

• zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel 
řešeného území,

• předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích.
Na  základě  určení  problémů  k řešení  v územně  plánovací  dokumentaci  Rozborů 

udržitelného  rozvoje  území  ÚAP hl.  m.  Prahy jsou  vyhodnocena  rizika  a  předpokládaná 
ohrožení, podstatně se uplatňující v řešeném území.

Je shrnut přínos posuzované změny k omezení rizik a ohrožení vymezených v rozboru 
udržitelného rozvoje území (zda předmětná změna přispěla k jejich odstranění,  omezení či 
k jejich  prevenci  v současnosti  i  do  budoucna)  a  posoudí  se,  zda  navrhované  řešení 
nepředstavuje pro území jiná rizika či ohrožení.  Je posouzeno i  případné nehospodárné či 
nevratné využívání obnovitelných a neobnovitelných zdrojů v území.

Vyhodnocení
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je provedeno v přehledném tabulkovém 

členění.
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 F.I. Vyhodnocení vlivů změny č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje

 Disproporce pilířů udržitelného rozvoje Vliv změny č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy na 
tyto disproporce (porovnání se stávajícím stavem)

Vliv změny č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy z hlediska 
možných dopadů na vyváženost vztahu územních 

podmínek udržitelného rozvoje území
Disproporce mezi ekonomickým a environmentálním pilířem
Bez disproporcí vztahující se k posuzované změně.

Disproporce mezi environmentálním a sociálním pilířem

• Disproporce  mezi  žádoucí  kvalitou 
životního prostředí a faktem, že přes 60 % obyvatel 
Prahy žije trvale v oblastech s překročenými  limity 
znečištění  ovzduší  a  50  %  obyvatel  v oblastech 
s překročenými  limity  zatížení  hlukem,  převážně 
z dopravy (zčásti v kompetenci ÚP).

V lokalitě  záměru  se  nepředpokládá  možnost  překročení 
imisního limitu 40 µg/m3 pro průměrnou roční koncentraci 
oxidu dusičitého.
Provoz  letiště  Ruzyně  včetně  jím  vyvolané  dopravy  za 
současného  ani  výhledového  stavu  není  z hlediska 
zdravotního rizika imisí CO významný.     
Odhad  současného  imisního  pozadí  vychází  podle 
výsledků  rozptylového  modelu  ATEM  pro  rok  2008, 
uvedeného v rozptylové studii, v průměru kolem 20 µg/m3 

průměrné roční koncentrace,  čemuž odpovídá i výsledek 
měření nejbližší monitorovací stanice ČHMÚ v Praze 6 – 
Veleslavíně.  Nejvyšší  24hodinová  koncentrace  zde  byla 
v roce 2008 naměřena v hodnotě 62 µg/m3, v předchozím 
roce  2007  se  jednalo  o  140  µg/m3.  Podle  rozptylového 
modelu  ATEM  pro  rok  2010  by  se  průměrné  roční 
koncentrace  PM10  v hodnoceném území měly pohybovat 
v rozmezí do 16 µg/m3.   

Současně  platné ochranné hlukové pásmo (OHP)  letiště 
PRAHA  RUZYNĚ  (používáme  též  kódové  označení 
LKPR)  bylo  navrženo  v  roce  1997.  Jeho  cílem  bylo 
přispět 
• k  zajištění  shody  ve  využití  území  v  okolí  letiště  především 

prostředky územního plánování
• k zabezpečení  ochrany  obyvatel  před  účinky  nadměrného  hluku 

technickými, organizačními a provozními prostředky
• k vymezení území s nadměrným hlukem z leteckého provozu pro 

uplatnění  vhodných  zvukoizolačních  opatření  na  citlivých 
objektech

• k uplatnění  vhodných  pravidel  koexistence  mezi  letištěm a  jeho 
blízkým okolím.

Realizací  nové  paralelní  dráhy  RWY  06R/24L,  která 
povede  rovnoběžně  se  stávající  RWY  06L/24R  dojde 
k rozšíření  stávajícího  dráhového  systému  letiště  Praha-
Ruzyně a k navýšení  jeho kapacity.  Současně však budou 
vytvořeny předpoklady pro to, aby z celopražského hlediska 
nedošlo ke  zhoršení  životního prostředí  vlivem leteckého 
provozu.  Vzlety a  přistání  letadel  se  budou uskutečňovat 
v budoucnu  převážně  na  uvedených  dvou  paralelních 
drahách.
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Tyto cíle ochranné hlukové pásmo splnilo a plní. 

Ochranné hlukové pásmo  letiště PRAHA RUZYNĚ bylo 
vyhlášeno  nejprve  na  území  hl.m.  Prahy  územním 
rozhodnutím OÚR Magistrátu hl. m. Prahy čj. 127080/98 
z roku 1998. Po vyřešení kompetencí k územnímu řízení 
ve věci vyhlášení OHP na území dotčených obcí, ležících 
ve  Středočeském  kraji,  byly  pověřenému  stavebnímu 
úřadu  v Hostivici  postupně  předkládány  návrhy  na 
zřízeníOHP  pro  jednotlivé  obce.  Všechna  požadovaná 
územní rozhodnutí byla vydána.

Disproporce mezi sociálním a ekonomickým pilířem

Bez disproporcí vztahující se k posuzované změně.

Disproporce mezi všemi pilíři

• Disproporce  mezi  potřebou  funkční,  ekonomické  
a  environmentálně  přijatelné  dopravní  obsluhy města 
(ekonomický,  sociální  i  environmentální  pilíř)  a 
stávajícím  stavem  dopravní  infrastruktury  a  obsluhy 
v hlavním městě Praze a okolí, zejména dlouhodobou 
absencí Pražského okruhu (z velké části v kompetenci 
ÚP).

V  současné  době  je  provoz  na  letišti  Praha-Ruzyně 
plně koordinován. 
Stávající  dráhový  systém  je  tvořen  dráhami  RWY 
06/24, RWY 13/31 a RWY 04/22. Plně využívána je 
však pouze dráha RWY 06/24.
RWY  04/22  je  vzhledem  k  hlukovým  opatřením  
a technickému stavu dlouhodobě uzavřena pro letecký 
provoz  a  je  využívána  pouze  pro  parkování  letadel. 
Provoz na RWY 13/31 je výrazně omezen hlukovými 
opatřeními  z  titulu  své  orientace,  neboť  prodloužená 
osa  VPD  prochází  nad  hustě  obydlenou  městskou 
zástavbou.

Organizace  a  provoz  letiště  Praha-Ruzyně  je  již  ve 
stávajícím  stavu  na  vysoké  úrovni.  Disproporce  mezi 
potřebou  funkčního,  ekonomického  a  environmentálně 
přijatelného leteckého provozu a stávajícím stavem vyvstala 
po otevření Terminálu 2, kdy stávající dráhový systémem se 
stal  nedostatečným, přičemž poptávka po letecké dopravě 
neustále  roste.  Jediným  řešením  této  situace  je  výstavba 
nové  paralelní  dráhy  RWY  06R/24L,  která  umožní 
nezávislý provoz (souběžný vzlet z jedné dráhy a přistání na 
druhé dráze). Toto řešení umožní rozložení provozu na větší 
plochu,  optimalizaci  příletových  a  odletových  postupů,  a 
tím i snížení hlukové zátěže u stávající zástavby, hlavně pak 
na západní straně Prahy, neboť dojde k výraznému snížení 
provozu na RWY 13/31.
Zajištění  dostatečné  kapacity  dráhového  systému  letiště 
Praha–Ruzyně je nutnou podmínkou rozvoje celého letiště. 
Vzhledem k tomu, že na tomto letišti je realizováno cca 90 
% výkonů  letecké  dopravy státu,  je  zřejmé,  že zvýšením 
kapacity  jeho  dráhového  systému  bude  v budoucích 
časových horizontech kvantitativně i kvalitativně zajištěna 
převážná část výkonů letecké dopravy v České republice.

Zjištěné nerovnováhy uvnitř pilířů Vliv změny č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Vliv změny č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy 
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udržitelného rozvoje Prahy na tyto nerovnováhy (porovnání se 
stávajícím stavem)

z hlediska možných dopadů na vyváženost vztahu 
územních podmínek udržitelného rozvoje území

Ekonomický pilíř

• Disproporce  mezi  cíli  Prahy  stát  se  významnou 
evropskou metropolí a zatím nevyhovujícím napojením 
na evropské dopravní sítě (vyjma letecké dopravy) pod 
úrovní nejvýznamnějších konkurenčních měst západní 
a střední Evropy (zčásti v kompetenci ÚP).

Letiště  Praha-Ruzyně  je  nejvýznamnějším 
mezinárodním  letištěm  České  republiky  s napojením 
na  evropské  dopravní  sítě.  Svým  významem  je 
srovnatelné  s jinými  mezinárodními  letišti  ve  střední 
Evropě. 
Žádná disproporce mezi cíli Prahy stát se významnou 
evropskou  metropolí  a  nevyhovujícím  napojením  na 
evropské dopravní sítě v letecké dopravě nepanuje.

Realizací  změny č.  Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy dojde 
k posílení  stávajícího  stavu  letiště  Praha-Ruzyně  na 
mezinárodním  trhu.  Vybudováním  vzletové  dráhy  RWY 
06R/24L bude  zkvalitněn  letecký provoz,  který  je  již  ve 
stávajícím stavu na vysoké úrovni.

Sociální pilíř

Bez disproporcí vztahující se k posuzované změně.

Environmentální pilíř

• Rozpor mezi biologickými funkcemi vodních toků  
a  snahou  upravit  je  pro  nekonfliktní  odvod 
dešťových  srážek  (funkce  recipientu  dešťových 
vod), (mimo kompetence ÚP).

• Rozpor  mezi  veřejným  zájmem  chránit  obyvatele 
před  hlukem  a  emisemi  z dopravy  vzdalováním 
dopravních koridorů z obytné  zástavby a veřejným 
zájmem  na  minimalizaci  záborů  zemědělského 
půdního fondu,  pozemků určených  k plnění  funkcí 
lesa  a  obecně přírodního  prostředí  v nezastavěném 
území (zčásti v kompetenci ÚP).

• Severním  okrajem  řešené  změny  protéká 
Kopaninský potok. Provoz paralelní RWY, který je 
podmíněn  změnou  č.  939  nebude  znamenat 
kvalitativní ani kvantitativní ovlivnění vodoteče 

• Zájmové  území  vymezené  předmětnou  změnou  je 
tvořeno  z velké  části  kvalitním  zemědělským 
půdním fondem. Zemědělská půda v širším okolí na 
SVokraji  letiště  Praha-Ruzyně  je  již  ve  stávajícím 
stavu  fragmentována  v důsledku  průběhu 
komunikace R7. 

• Realizace  vzletové  dráhy  RWY  06R/24L  nebude 
z hlediska  vlivu  na  vody  znamenat  kvantitativní  ani 
kvalitativní ovlivnění Kopaninského potoka.

• Realizací  letové  dráhy  RWY  06R/24L  dojde  k záboru 
kvalitní  zemědělské  půdy  bez  náhrady.  V souvislosti 
s posuzovanou  změnou  převažuje  potřeba  navýšení 
kapacity  letiště  Praha-Ruzyně  nad  zemědělským 
využitím.  Zábor  ZPF  bude  z hlediska  rozsahu  málo 
významný.  Tuto  nerovnováhu  řeší  právě  vybudování 
paralelní  dráhy – zábor ZPF by byl  menší, než u nově 
vybudovaného letiště, přičemž lepší organizace letového 
provozu  umožňuje  i  při  zachování  umístění  letiště 
omezovat  negativně  vlivy  na  obyvatelstvo.  Navíc, 
zemědělské  využití  daného  prostoru  se  i  do  budoucna 
jeví  jako  neudržitelné  z důvodu  plánované  výstavby 
silničního obchvatu kolem Prahy.
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Klady a zápory realizace změny č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy na vyváženost vztahu 
územních podmínek udržitelného rozvoje území

Klady Zápory

+ Realizací změny č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy 
dojde  k posílení  stávajícího  stavu  letiště  Praha-
Ruzyně  na  mezinárodním  trhu.  Vybudování 
vzletové  dráhy  RWY 06R/24L bude  zkvalitněn 
letecký provoz, které je již ve stávajícím stavu na 
vysoké úrovni.

+  Realizací  nové  paralelní  dráhy  RWY  06R/24L 
dojde k rozšíření  stávajícího  dráhového  systému 
letiště Praha-Ruzyně a k navýšení jeho kapacity, 
současně však budou vytvořeny předpoklady pro 
to,  aby  z celopražského  hlediska  nedošlo  ke 
zhoršení  životního  prostředí  vlivem  leteckého 
provozu. 

+ Realizace vzletové dráhy RWY 06R/24L nebude 
z hlediska vlivu na vody znamenat  kvantitativní 
ani kvalitativní ovlivnění Kopaninského potoka.

+ Navýšením kapacity  letiště  Praha-Ruzyně  dojde 
k posílení  kontaktu  s velkými  městy  a  regiony 
evropského  kontinentu.  Atraktivita  a  všeobecný 
prestiž,  na  níž  navazuje  mimořádná  turistická 
přitažlivost hl. m. Prahy bude posílena.

+  Naplněním  posuzované  změny  dojde  k rozvoji 
odvětví služeb.

+  Absence  kvalitního  kolejového  spojení  letiště 
Praha-Ruzyně  s centrem  Prahy  bude  řešena 
modernizací trati Praha – Kladno s připojením na 
letiště Ruzyně – I.  Etapa. Navrhovaná změna je 
s danou stavbou koordinována.

- realizací letové dráhy RWY 06R/24L 
dojde  k záboru  kvalitní  zemědělské  půdy  bez 
náhrady.  V souvislosti  s posuzovanou  změnou 
převažuje  potřeba  navýšení  kapacity  letiště  Praha-
Ruzyně nad zemědělským využitím. 

- hluku  z leteckého  provozu  LKPR 
v denní době bude ve zvýšené míře vystaveno území 
východně  od RWY 06R/24L (přílety),  pruh území 
zasahující Suchdol a Lysolaje bude vystaven v denní 
době hluku okolo limitní úrovně LAeq D = 60 dB nebo 
mírně  vyšší;  limitní  izofona  se  dotýká  severního 
okraje Nebušic

- v noční době jsou zmíněná území bez 
hlukové  zátěže  z leteckého  provozu;  hluku  v noci 
bude vystaveno území západně od RWY 06L/24R 
(přílety),  zejména  Horoměřice,  část  Starého 
Suchdola a část Přední Kopaniny

- obce západně od LKPR leží většinou 
mimo osy obou drah a hluku blížícímu se limitu pro 
denní  i  noční  dobu  budou  vystaveny  jen  jejich 
okrajové části; týká se to především Jenče a  z části 
též obec Kněževes

- hluková  zátěž  z  provozu  na  RWY 
13/31  bude  zasahovat  obytná  území  o  úrovních 
bezpečně  nižších,  než  je  hlukový  limit  pro  denní 
dobu; v noci bude dráha bez provozu. 



 F.II. Shrnutí přínosu změny č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy k vytváření podmínek pro předcházení
• zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území,
• předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích.

Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci Rozborů 
udržitelného rozvoje území ÚAP hl. m. Prahy Rizika a předpokládaná ohrožení, podstatně se uplatňující v řešeném území

• Postupující  fragmentace  volné  příměstské  krajiny  a  zhoršování  její 
prostupnosti  v  souvislosti  se  zahušťováním  dopravní  sítě  a  rozšiřováním 
urbanizovaného území.

• Problém přetrvávajícího překračování imisních limitů znečištění ovzduší na 
značné části území hl. m. Prahy pro vybrané polutanty.

• Problém  přetrvávající  hlukové  zátěže  zejména  v okolí  významných 
dopravních koridorů.

• Chybějící kolejové spojení letiště Ruzyně s centrem Prahy. 

• Probíhající  rozvoj  letiště  Praha  Ruzyně  klade  stále  vyšší  požadavky  na 
kapacitu a komfort návazné dopravy mezi letištěm a oblastí celoměstského 
centra. 

• Výhledový rozsah provozu na stávající VPD. Problematická poloha stávající 
VPD 13/31 na letišti Praha Ruzyně, jejíž letecký provoz je směrován na silně 
urbanizované území města vyvolává potřebu minimalizace provozu na této 
VPD, která je však potřebná při mimořádných meteorologických situacích a 
ve velké míře je využívána v době oprav hlavní VPD 06L/24R. 

• Sledovaná nová VPD, nová vzletová a přistávací dráha má významný vliv na 
možnosti funkčního využití území v přilehlé oblasti.

• Realizací posuzované změny dojde k záboru části krajiny, která je ve stávajícím stavu 
fragmentována v důsledku průběhu komunikace R7 východním směrem od současné 
hranice  letiště  Praha-Ruzyně.  Vybudováním nové paralelní  dráhy dojde  k vyplnění 
obtížně využívatelného prostoru. Povrch zájmového území posuzované změny bude 
tvořen vegetací, která může být pojata i jako možná izolace dílčích prvků dopravní 
infrastruktury.

• Problém přetrvávajícího překračování  imisních limitů znečištění  ovzduší  na značné 
části území hl. m. Prahy pro vybrané polutanty – podrobněji ve vztahu l letišti viz 
příloha Vyhodnocení

• Problém  přetrvávající  hlukové  zátěže  zejména  v okolí  významných  dopravních 
koridorů – podrobněji ve vztahu l letišti viz  příloha Vyhodnocení

• Na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí (č. j. 6015/ENV/09 z 26. 1. 2009) bylo vydáno souhlasné 
stanovisko k záměru „Modernizace trati Praha–Kladno s připojením na letiště Ruzyně 
– I. etapa“. Navrhovaná změna je s danou stavbou koordinována. 

• Z důvodů zvýšených požadavků na kapacitu a komfort návazné dopravy mezi letištěm 
a  oblastí  celoměstského  centra  je  předmětná  změna  koordinována  se  stavbou 
silničního okruhu kolem Prahy,  stavbou č.  518 a trasováním 1. etapy modernizace 
železniční trati Praha–Kladno s připojením na letiště Ruzyně.

• Výstavba  nové  paralelní  dráhy  RWY  06R/24L  umožní  nezávislý  provoz  obou 
paralelních drah dráhového systému. Toto řešení tak umožní rozložení provozu na dvě 
dráhy a tím snížení hlukové zátěže u stávající zástavby, hlavně pak na západní straně 
Prahy, neboť dojde k výraznému snížení provozu na RWY 13/31.

Sledovaná nová VPD, nová vzletová a přistávací dráha má významný vliv na možnosti 
funkčního využití území v přilehlé oblasti – Záměr umožní rozložení provozu na větší 
plochu, optimalizaci příletových a odletových postupů, a tím i snížení hlukové zátěže u 
stávající zástavby, hlavně pak na západní straně Prahy, neboť dojde k výraznému snížení 
provozu na RWY 13/31.



Rizika a ohrožení vymezená v rozboru udržitelného rozvoje území 
ÚAP hl. m. Prahy Přínos změny č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy k omezení rizik a ohrožení 

• Rychlý růst konkurence jiných evropských měst.

• Rychlý růst konkurence jiných evropských měst.

• Silná konkurence jiných měst v cestovním ruchu.

• Riziko městem neovlivnitelného rozvoje letecké dopravy.

• Další výrazný rozvoj leteckého provozu a s tím související akustické zatížení 
leteckým hlukem a hlukem z navazující dopravy.

• Zvyšující se dopad globálních problémů – terorismu, organizovaný zločin

• Místa a objekty, které by mohly být potenciálním cílem teroristického útoku.

• Posuzovaná  změna  může  přispět  ke  zmírnění  rychlého  růstu  konkurence  jiných 
evropských měst.

• Letiště Ruzyně od poloviny devadesátých let minulého století v porovnání s dalšími 
významově  srovnatelnými  mezinárodními  letišti  ve  střední Evropě  prochází 
dynamičtějším nárůstem leteckého provozu. V Ruzyni byl nárůst počtu odbavených 
cestujících za období 1995-2005 336 %, v Budapešti (na letišti Ferihégy) 274 %, ve 
Varšavě (na letišti Okecie) 258 %,ve Vídni (na letišti Schwechat) 189 %, v Kodani (na 
letišti Kastrup) 155 %, v Bruselu (na letišti National) 129 %.  

Nárůst leteckého provozu spojený s nárůstem počtu odbavených cestujících je možné, 
v případě naplnění posuzované změny, očekávat i do budoucna.

• Výstavbou letové dráhy RWY 06R/24L s očekávaným nárůstem počtu odbavených 
cestujících  je  dán  předpoklad  vyrovnání  se  s konkurencí  jiných  měst  v cestovním 
ruchu.

• Riziko  městem  neovlivnitelného  rozvoje  letecké  dopravy  souvisí  zejména 
s vyhodnocením environmentálního pilíře VVURÚ – kap. A (SEA). 

V případě  přijetí  navržených  ochranných  opatření  lze  negativní  rizika  plynoucí  
z rozvoje letecké dopravy snížit, případně zcela eliminovat. 

V důsledku  navržených  ochranných  opatření  se  rozvoj  letecké  dopravy  stává 
ovlivnitelným a regulovatelným.

• Akustické zatížení dotčeného území leteckým hlukem a hlukem z navazující dopravy 
je prověřeno v rámci kap. A VVURÚ (SEA). 

• Dle ÚAP hl. m. Prahy je hrozba terorismu jako faktoru ovlivňující globální cestovní  
ruch pro Prahu podprůměrná, i když ji nelze bez výjimky vyloučit.

Z hlediska  bezpečnosti  letového  provozu  i  cestujících  a  zaměstnanců  jsou  přijaty 
následující pohotovostní plány, program a řády:

 V souladu s § 31 odstavce 2 zákona o civilním letectví provozovatel letiště Praha-
Ruzyně zpracoval a vydal Letištní pohotovostní plán, který stanovuje pravidla pro 
koordinaci činností různých letištních útvarů nebo služeb (jak provozovatele letiště, 
tak složek součinnostních, případně i uživatelských) a složek mimoletištních, které 
přispívají při řešení mimořádných událostí.

 Letiště Praha, a.s. má rovněž schválený a platný Bezpečnostní program podle zákona 



Rizika a ohrožení vymezená v rozboru udržitelného rozvoje území 
ÚAP hl. m. Prahy Přínos změny č. Z 939/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy k omezení rizik a ohrožení 

č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

 Dalším  významným  materiálem  pro  minimalizaci  rizik  bezpečnosti  provozu  je 
Havarijní plán letiště Praha -Ruzyně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

 Všechny důležité provozy na letišti mají zpracovány provozní řády, ve kterých jsou 
kapitoly  obsahující  pokyny  pro  případy  ropných  havárií  a  úniků.  Pro  každé 
pracoviště,  kde se manipuluje s látkami nebezpečnými vodám, jsou provozovateli 
těchto pracovišť vypracovány konkrétní havarijní pokyny.    

 Letiště Praha, s.p. má v souladu s § 44a odst. 10 zákona  č. 258/2000 Sb. zpracována 
pravidla  o  bezpečnosti,  ochraně  zdraví  a  ochraně  životního  prostředí  při  práci 
s nebezpečnými  látkami  a  chemickými  přípravky,  jejichž  text  byl  projednán 
s Hygienickou stanicí hl.města Prahy, pobočkou Severozápad. 

Pro novou paralelní  dráhu RWY 06L/24R je rovněž  nutné přijmout  výše  uvedené 
dokumenty.



VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č. Z 939/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU HL.M. PRAHY
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ZÁVĚR
Zadání posuzované změny Z 939/00 bylo schváleno usnesením ZHMP č. 31/41 ze dne 

26.11.2009. Na základě usnesení ZHMP č. 31/41 ze dne 26.11.2009, kterým bylo schváleno 
zadání Z 939/00 včetně požadavku na zpracování SEA, bylo ke změně Z 939/00 zpracováno 
VVURÚ (odst. 1 § 48  Staveb.zákona - obdobně se postupuje v návrhu odst 1. § 50) .

Zájmové území  posuzovaného záměru zasahuje do městské části  Praha 6,  Praha – 
Přední Kopanina a Praha–Nebušice.  Celkový rozsah plochy v rámci změny  č.Z 939/00 činí 
259 773,8 m2, z čehož připadá na ZPF  216 939,3 m2.  

Dle  platného  územního  plánu  hl.  m.  Prahy  jsou  v území  zastoupeny  následující 
funkční plochy: orná půda, plochy pro pěstování zeleniny (OP), dopravní a vojenská letiště 
(DL) - výhled, louky, pastviny (NL) – stav i výhled, zeleň městská a krajinná (ZMK), izolační 
zeleň (IZ), řeky, potoky, rybníky, vodní nádrže, plavební kanály (VOP), suché poldry (SUP). 
Ve výhledovém stavu je navrhována funkční plocha dopravní a vojenská letiště (DL).

Předmětem změny je realizace vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L – změna 
časového horizontu, vyhlášení VPS. 

Jedná  se  o  změnu  funkčního  využití  a  prostorového  uspořádání  území  těsně 
navazujícího  na  východní  okraj  letiště  Praha-Ruzyně.  Změna  je  navrhována  pro  realizaci 
paralelní  dráhy RWY 06R/24L. Navrhovaná změna je koordinována se stavbou silničního 
okruhu  kolem  Prahy,  stavbou  č.  518  a  trasováním  I.  etapy  modernizace  a  rekonstrukce 
železnice Praha – letiště Ruzyně.

Pro hlavní město a celou ČR je nutné zajistit odpovídající kapacity letecké dopravy 
v časových horizontech  2015 a dále.  Požadovaná změna vychází  ze schválené Výhledové 
studie  letiště  Praha  Ruzyně,  ve  které  je  pro  další  rozvoj  letiště  a  snížení  počtu  obyvatel 
městských částí  zasažených leteckým hlukem,  navržena  výstavba paralelní  dráhy – RWY 
06R/24L. Po zrušení revize územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, je nutné 
znovu zařadit paralelní dráhu do závazné části územního plánu a znovu zajistit některé změny 
funkčního využití území.

Tato změna navazuje na územně plánovací dokumentace hl. m. Prahy, ve kterých je 
paralelní dráha uváděna již od roku 1971. 

Aby  byla  zajištěna  možnost  realizace  této  dráhy  s  potřebnými  parametry  včetně 
zajištění potřebného přístupu obsluhy a údržby k radionavigačním zařízením nové dráhy, je 
nutné  vytvořit  potřebný  územní  prostor  s funkčním využitím DL,  protože  stávající  území 
s tímto funkčním využitím nepostačuje. 

Tato změna tedy zajistí výstavbu nové vzletové a přistávací dráhy 06R/24L.

Na  základě  vyhodnocení  Vlivů  změny  č.  Z 939/00  ÚPn  SÚ  hl.  m.  Prahy  na 
udržitelný  rozvoj  území  v  rozsahu  Přílohy  č.  5  vyhlášky  č.  500/2006  Sb.,  jejíž 
významnou část tvoří kap. A (Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 
podle přílohy stavebního zákona),  nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání 
souhlasného stanoviska za podmínky dodržení navržených ochranných opatření (kap. 
A.7). 
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Přílohy:

Příloha 1: Hluk z letecké dopravy pro výhledový rok 2020

Příloha 2: Hluk z automobilové dopravy pro výhledový rok 2020

Příloha 3: Hluk z železniční dopravy pro výhledový rok 2020

Příloha 4: Rozptylová studie pro výhledový rok 2020

Příloha 5: Hlukové zóny a návrh ochranného hlukového pásma letiště Praha Ruzyně pro 
letecký provoz s dvojicí paralelních RWY 06 R/L 24 R/L

Příloha  6:  Hlukové  zatížení  při  uvažování  kumulativních  vlivů  v území  z leteckého 
provozu v cílovém provozním stavu na letišti Vodochody a Praha Ruzyně s uvažovaným 
provozem dvojice paralelních RWY 06 R/L 24 R/L

Příloha 7 : Přiblížení a přistání  na  RWY 24 L
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VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č. Z 939/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU HL.M. PRAHY
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

NÁVRH STANOVISKA

Stanovisko
Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
Magistrát hl. m. Prahy jako příslušný úřad podle § 23 odst. 11, písm. a) zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s § 10 g 
výše uvedeného zákona následující

STANOVISKO

vyhodnocení vlivů změny č.Z 939/00 územního plánu hl.m. Prahy na udržitelný rozvoj území
na životní prostředí ve znění přílohy č. 6

1.  Identifikační údaje
 NÁZEV ZMĚNY:  změna č. Z 939/00

Kapacita (rozsah) změny ÚPn SÚ hl. m. Prahy

Jedná  se  o  změnu  funkčního  využití  a  prostorového  uspořádání  území  těsně 
navazujícího  na  východní  okraj  letiště  Praha  Ruzyně.  Změna  je  navrhována pro realizaci 
paralelní  dráhy RWY 06R/24L. Navrhovaná změna je koordinována se stavbou silničního 
okruhu  kolem  Prahy,  stavbou  č.  518  a  trasováním  I.  etapy  modernizace  a  rekonstrukce 
železnice Praha – letiště Ruzyně.

Navrhovaná  změna  č.  939  vytváří  možnost   realizace  této  dráhy  s  potřebnými 
parametry  včetně  zajištění  potřebného  přístupu  obsluhy  a  údržby  k radionavigačním 
zařízením nové dráhy,  je nutné vytvořit  potřebný územní prostor s funkčním využitím DL 
(dopravní a vojenská letiště), protože stávající území s tímto funkčním využitím nepostačuje. 

V případě  realizace  předkládané  změny  č.  Z 939/00  bude  umožněna  plnohodnotná 
výstavba paralelní dráhy RWY 06R/24L, kterou lze charakterizovat následovně:

 délka dráhy: stavební 3550 m, práh dráhy (THR)  24L trvale posunut o 150 m
 šířka dráhy:       45 m (s nejvyšší únosností)

      60 m (základní)
      75 m (vč. postranních pásů)

 pás dráhy:délka  – přesah       60 m za konec dráhy (resp.dojezdové dráhy) tj. 3670 
m

                        šířka         300 m

           Umístění změny ÚPn SÚ hl. m. Prahy

Sídelní útvar: Hlavní město Praha
Městská část : Praha 6, Praha – Přední Kopanina, Praha - Nebušice
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Katastrální území : Ruzyně, Liboc, Přední Kopanina, Nebušice
Katastrální území : Ruzyně, Liboc, Přední Kopanina

           Pořizovatel změny Z 939/00 ÚPn SÚ hl.m. Prahy

Odbor územního plánu Magistrát hlavního města Prahy

Sídlo pořizovatele změny ÚPn SÚ hl.m. Prahy
Odbor územního plánu Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 8
110 00 Praha 1

2.   Průběh posouzení

           Vyhodnocení vlivů změny 

            Vyhodnocení vlivů změny č. Z 939/00 územního plánu hl.m.Prahy na udržitelný 
rozvoj území  bylo zpracováno RNDr. Tomášem Bajerem, CSc.(oprávněná osoba dle zákona 
100/2001 Sb. v platném znění - osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 2719/4343/OEP/92/93.

Veřejné projednání
Místo:
Datum veřejného projednání:
Celkové zhodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Z veřejného projednání dokumentace vyplynuly následující závěry:
.....................................................
.....................................................
.....................................................

           Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
.....................................................
.....................................................
.....................................................

3. Hodnocení záměru

            Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti

Pro hlavní město a celou ČR je nutné zajistit odpovídající kapacity letecké dopravy 
v časových horizontech  2015 a dále.  Požadovaná změna vychází  ze schválené Výhledové 
studie  letiště  Praha  Ruzyně,  ve  které  je  pro  další  rozvoj  letiště  a  snížení  počtu  obyvatel 
městských částí  zasažených leteckým hlukem,  navržena  výstavba paralelní  dráhy – RWY 
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06R/24L. Po zrušení revize územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, je nutné 
znovu zařadit paralelní dráhu do závazné části územního plánu a znovu zajistit některé změny 
funkčního využití území.

Tato změna navazuje na územně plánovací dokumentaci hl. m. Prahy, ve kterých je 
paralelní dráha uváděna již od roku 1971. 

Aby  byla  zajištěna  možnost  realizace  této  dráhy  s  potřebnými  parametry  včetně 
zajištění potřebného přístupu obsluhy a údržby k radionavigačním zařízením nové dráhy, je 
nutné  vytvořit  potřebný  územní  prostor  s funkčním využitím DL,  protože  stávající  území 
s tímto funkčním využitím nepostačuje. 

Celkový rozsah plochy v rámci změny  č.Z 939/00 činí 259 773,8 m2, z čehož připadá 
na ZPF  216 939,3 m2.  

Odnětím  pozemků  v kategorii  ZPF  však  nedojde  ke  změně  charakteru  povrchu, 
protože na uvedených parcelách zahrnujících změnu č.Z 939/00  nedojde ke stavbě žádných 
zpevněných respektive zastavěných ploch.

V případě realizace předkládané změny č.Z 939/00  tak bude umožněna plnohodnotná 
výstavba paralelní dráhy RWY 06R/24L.

Paralelní  vzletové  a  přistávací  dráhy  06L/24R  a  06R/24L  umožní  plnohodnotný 
provoz letadel všech kategorií. Dráha 13/31 bude rovněž vybavena, avšak předpokládá se, že 
pro ni budou uplatněna provozní omezení která umožní její využití pouze při mimořádných 
povětrnostních podmínkách. Původní RWY 04/22 má být vyřazena z provozu.

Záměr  navrhované  změny  č.Z  939/00  je  z části   realizován  na  zemědělské  půdě, 
využívané  jako  pole,  na  části  území  se  nacházejí  plochy  ruderálních  lad  na  navážkách, 
okrajově jsou dotčeny porosty dřevin rostoucích mimo les. Jsou tak dotčeny pouze plochy, 
které se nenacházejí v přírodě blízkém stavu (pole), případně se nacházejí ve stavu pokročilé 
ruderální sukcese. 

Záměr samotné změny č.Z 939/00 neznamená ohrožení populací zvláště chráněných 
nebo regionálně vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor; jde vesměs o 
dotčení  antropogenně podmíněných stanovišť.  

Záměr předkládané změny č.Z 939/00 neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, 
rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje 
jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické 
osídlení území vyloučit ojedinělé archeologické nálezy. V tomto případě bude postupováno 
v souladu s příslušným složkovým zákonem.

V případě  změny  územního  plánu  ve  prospěch  navrhované  změny  „dopravní  a 
vojenská  letiště  (DL)“  bude  vytvořeny  podmínky  pro  výstavbu  paralelní  dráhy  RWY 
06R/24L.

Komplex  letiště  Ruzyně  proto  trvale  vykazuje  určité  napětí  mezi  jeho  expanzí  a 
přírodním i urbánním prostředím, ale i vlivy na životní podmínky a veřejné zdraví:

 hluková zátěž
 emise škodlivin do ovzduší
 kontaminace vodních zdrojů i toků

Vlivy, související s realizací navrhované změny, které umožní další rozvoj letiště  jsou 
prezentovány v příslušných  kapitolách předkládaného Vyhodnocení.
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Vlivy  na  obyvatelstvo  jsou  z hlediska  akustické  a  imisní  situace  vyhodnoceny 
příslušnými specializovanými studiemi pro cílové kapacity; změna č.Z 939/00 pouze vytváří 
předpoklady pro výstavbu paralelní dráhy RWY 06R/24L.

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu na ovzduší z rozptylové studie 
vyplývá, že u objektů nejbližší obytné zástavby nedojde k významnější změně imisní zátěže 
znamenající  překračování  imisních  limitů;  vyhodnocení  vlivů  na  veřejné  zdraví  bude 
předmětem  projektové  dokumentace  EIA  na  výstavbu  paralelní  dráhy  RWY  06R/24L; 
výsledky  vyhodnocení  zdravotních  rizik  budou  rozhodující  ve  vztahu  k případnému 
odsouhlasení navrhovaných cílových provozních kapacit letiště.

Z hlediska vlivů na vodu a vodní hospodářství je patrné, že již realizovanými a do 
doby realizace záměru plánovanými opatřeními v systému čištění odpadních vod v areálech 
ČKV  a  ČOV  SEVER  a  JIH  by  provoz  na  paralelní  dráze  z hlediska  vzniku  nových 
srážkových vod neměl  znamenat  kvantitativní  respektive  kvalitativní  ovlivnění  nejbližších 
vodotečí Kopaninského a Únětického potoka; samotná změna č.Z 939/00  nebude nijak měnit 
koncepci  v nakládání  se  srážkovými  vodami;  na  plochách  parcelních  čísel,  které  souvisí 
s předkládanou změnou nebudou vznikat žádné nové zpevněné respektive zastavěné plochy.

Z hlediska  vlivů  na  přírodu  je  nejvýznamnějším  impaktem  kácení  prvků  dřevin 
rostoucích  mimo  les.  Vynucené  kácení  je  vyvoláno  plošnými  nároky  nové  dráhy 
bezpečnostními požadavky na provoz na nové paralelní  dráze.  Rozsah kácených dřevin je 
komentován v příslušných pasážích předkládané dokumentace.

           Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání 
pokud jde o znečišťování životního prostředí

Celkový rozsah plochy v rámci změny  č.Z 939/00 činí 259 773,8 m2, z čehož připadá 
na ZPF 216 939,3 m2. Odnětím pozemků v kategorii ZPF však nedojde ke změně charakteru 
povrchu, protože na uvedených parcelách zahrnujících změnu č.Z 939/00  nedojde ke stavbě 
žádných zpevněných respektive zastavěných ploch.

Jedná  se  o  změnu  funkčního  využití  a  prostorového  uspořádání  území  těsně 
navazujícího  na  východní  okraj  letiště  Praha  Ruzyně.  Změna  je  navrhována pro realizaci 
paralelní  dráhy RWY 06R/24L. Navrhovaná změna je koordinována se stavbou silničního 
okruhu  kolem  Prahy,  stavbou  č.  518  a  trasováním  I.  etapy  modernizace  a  rekonstrukce 
železnice Praha – letiště Ruzyně.

Z uvedených podkladů je tudíž patrné, že navrhovaná změna č. 939 vytváří možnost 
realizace této dráhy s  potřebnými parametry včetně zajištění potřebného přístupu obsluhy a 
údržby k radionavigačním zařízením nové dráhy, je nutné vytvořit potřebný územní prostor 
s funkčním  využitím  DL  (dopravní  a  vojenská  letiště),  protože  stávající  území  s tímto 
funkčním využitím nepostačuje. 

V případě  realizace  předkládané  změny č.Z 939/00  bude umožněna  plnohodnotná 
výstavba paralelní dráhy RWY 06R/24L. 

Závěr
Z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví se jeví návrh změny Z 939/00 

územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy jako přijatelný.
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Doporučení k vydání stanoviska:
souhlasné stanovisko za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek z hlediska 

vlivů na životní prostředí:

o snížení hlukové expozice v noční době (snížení počtu pohybů letadel na 5 % 
z celkového počtu, aktualizace bonus listu, omezení motorových zkoušek v noci)

o kontrola  dodržování  hlukových  zón  a  dráhy letu  (využití  modernizovaného 
systému monitoringu leteckého hluku a letových tratí)

o aktualizace ekonomických nástrojů (preference méně hlučných letadel)
o pokračování v realizaci zvukoizolačních opatření na citlivých objektech v OHP 

letiště
o aktualizace  hlukových  zón  a  OHP  (plánování  využití  území  po  dostavbě 

infrastruktury)
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