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ÚVOD
Posuzovaným záměrem je výstavba Větrného parku Bratříkovice. Záměr má charakter
novostavby.
Pro záměr Větrný park Bratříkovice bylo již vypracováno společností Ventureal s. r. o. v
roce 2008 oznámení dle přílohy 3 zákona 100/2001 Sb. a poté bylo příslušným orgánem
(Krajský úřad Moravskoslezského kraje) zajištěno zveřejnění tohoto dokumentu a jeho
připomínkování.
K oznámení záměru proběhlo zjišťovací řízení, neboť záměr svým rozsahem a
charakterem spadá dle přílohy 1 zákona 100/2001 Sb. do kategorie II., bod 3.2 – Větrné
elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 50 kW nebo s výškou stojanu
přesahující 35 metrů.
Závěr zjišťovacího řízení byl Krajským úřadem Moravskoslezského kraje vydán dne
15.9.2008 pod č. j. MSK 1511065/2008. Jeho obsahem je mimo jiné požadavek na
pokračování procesu EIA, tj. na zpracování dokumentace podle přílohy č. 4 cit. zákona. Závěr
zjišťovacího řízení k záměru je uveden v příloze č. 6 této dokumentace.
K záměru byla ve zjišťovacím řízení shromážděna tato vyjádření:


vyjádření Obce Jakartovice, č.j. 906/2008, ze dne 2.9.2008,



vyjádření Obce Svobodné Heřmanice, č.j. 298/2005,



vyjádření Obce Hlavnice, č.j. 293/2008, ze dne 2.9.2008,



vyjádření Městského úřadu Bruntál, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j.
OZP/63524-08/1667-2008/pak, ze dne 2.9.2008,



vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
č.j. HOK/OV-7784/215.1.2/08, ze dne 5.9.2008,



vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, č.j. MSK 149905/2008, ze dne 5.9.2008,



vyjádření Magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí, č.j. MMOP
89349/2008/ZIPR-Hrj, ze dne 5.9.2008.

V následujících odstavcích jsou uvedeny nejvýznamnější připomínky a požadavky. Za
každou připomínkou je uveden odkaz na kapitolu dokumentace, kde je problematika řešena.

Ecological Consulting a. s.
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● Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí a zemědělství, má k předloženému
oznámení výše uvedeného záměru připomínky, státní správa myslivosti vyjadřuje nesouhlas
s uvažovaným záměrem:
º Orgán ochrany přírody požaduje kompletní posuzování záměru podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí a to i s jinými záměry na ORP Bruntál a Krnov.
Vliv VE na životní prostředí na území ORP Bruntál a Krnov s ohledem na kumulativní vliv
dalších připravovaných záměrů realizace VE byl řešen především z hlediska krajinného rázu,
neboť v tomto ohledu bude kumulativní vliv nejvýznamnější. V kapitole týkající se vlivu na faunu
a flóru byl vliv rovněž řešen z hlediska potenciálního kumulativního vlivu na mamaliofaunu.

º Státní správa myslivosti vyjadřuje nesouhlas s uvažovaným záměrem výstavby „Větrného
parku Bratříkovice“, z důvodů obav o dotčení zájmů vlastníků a uživatelů honiteb
vykonávajících právo myslivosti v uvažované lokalitě. Jedná se o honitbu Svobodné
Heřmanice, jejímž uživatelem je Lichevník Josef, soukromý zemědělec.
Vyhodnocení míry vlivu stavby VE na životní prostředí zvěře (zahrnující rovněž vliv na stávající
hnízdiště, tokaniště, naleziště potravy, zimoviště a migrační koridory zvěře ve smyslu zákona
o myslivosti) je řešeno v samostatné kapitole v rámci přílohy č. 5 „Biologické hodnocení
potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění
uvažovaných negativních vlivů“.

● Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, požadují posuzovat uvedený záměr
v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb. a mají k předloženému oznámení výše uvedeného
záměru následující připomínky:

º Námitka spočívá ve faktu, že posuzované oznámení výše uvedeného záměru zpracované na
základě § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy
č. 3 vychází v několika případech z ještě nedokončených měření a monitoringů:
- Předběžné údaje o rychlosti větru
- Předběžná konzultace s ornitologem (jednoletý monitoring).
- Předběžný monitoring z hlediska dotčení vzácných či ohrožených druhů ptáků či netopýrů.
- Předběžné vyloučení významných negativních vlivů.
Na základě těchto námitek byla zpracována a v dokumentaci uvedena klimatologická studie
zabývající se dotčenou lokalitou, dále byl zpracováno celoroční biologické hodnocení záměru
výstavby VP Bratříkovice a byly uvedeny dostupné výsledky z terénních průzkumů a
provedených měření na obdobných stavbách.
Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz
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º Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy upozorňuje na fakt možné kumulace
větrných parků v blízkém okolí a jejich vliv na krajinný ráz Nízkého Jeseníku. Požaduje rovněž,
aby vliv tohoto záměru a záměru jiných VP na krajinný ráz nebyl bagatelizován tvrzením, že se
jedná o subjektivní názor.
Kumulativní vliv záměru s dalšími navrhovanými větrnými parky v blízkém okolí je řešen
v samostatné příloze č. 4 dokumentace, v posouzení vlivu stavby na krajinný ráz.
º Záměr uvažuje s dočasným záborem zemědělské půdy ze ZPF. Odbor životního prostředí
Magistrátu města Opavy poukazuje na fakt, že v případě dočasného záboru zemědělské půdy
ze ZPF, je v tomto případě nutno k žádosti o vydání souhlasu doložit projekt zpětné rekultivace
pozemků na původní kulturu, rozšířit zábor o plochy potřebné k deponii skryté ornice a jejího
řádného a pravidelného ošetřování dle příslušné normy. V žádosti musí být uvedena doba
záboru, včetně doby potřebné na uvedení pozemku do původního stavu a tato doba musí
souhlasit s dobou na kterou bude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení.
Připomínka vyplývající z příslušného právního předpisu. Podmínka zpracování projektu zpětné
rekultivace pozemků je v dokumentaci zapracována.
● Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, má
k předloženému oznámení záměru následující připomínku:

º KHS Moravskoslezského kraje upozorňuje, že v kolaudačním řízení bude požadováno měření
hluku pro vyhodnocení přítomnosti tónové složky hluku, resp. infrazvuku a případné seřízení
akustických výkonů elektráren.
V dokumentaci EIA je zapracována podmínka měření hluku před kolaudačním řízením
(zkušební provoz).
● Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
jako dotčený správní úřad, má k předloženému oznámení záměru následující připomínky:

º V rámci dalšího posuzování požaduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje doložit zejména
porovnání předloženého záměru se studií "Vyhodnocení možnosti umístění větrných elektráren
na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny".
Požadováno je hlavně vyhodnocení předloženého záměru ve vztahu k limitům využití území z
hlediska ochrany přírody a krajinného rázu uvedených ve studii. Dále je požadováno předložení
biologického hodnocení zpracovaného autorizovanou osobou dle ZOPK zaměřené na ptáky,
netopýry a velké savce.

Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz
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V rámci dokumentace je provedeno porovnání předloženého záměru se studií "Vyhodnocení
možnosti umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného
potenciálu a ochrany přírody a krajiny", záměr je vyhodnocen ve vztahu k limitům využití území
z hlediska ochrany přírody a krajinného rázu uvedených ve studii.
Pro potřeby dokumentace byl proveden celoroční biologický průzkum, hodnocení se podrobně
věnuje i ptákům, netopýrům a velkým savcům.

º

Dále

Krajský

úřad

Moravskoslezského

kraje

požaduje

v dokumentaci

dopracovat

vyhodnocení vlivů připravovaného záměru na krajinný ráz v kontextu ostatních připravovaných
záměrů v okolí (Větrný park Leskovec, Větrný park Nové Lublice, Větrný park Moravice - Melč,
...).
Pro vyhodnocení vlivů připravovaného záměru na krajinný ráz i z hlediska kumulativního vlivu
s ostatními připravovanými záměry v okruhu do 10 km bylo zpracováno samostatné posouzení
vlivu záměru na krajinný ráz, které přílohou č… této dokumentace.

º Krajský úřad Moravskoslezského kraje dále požaduje do dokumentace EIA doplnit návrh trasy
elektrického kabelového vedení do sítě.
Návrh trasy kabelového vedení je uveden v příloze č. 2.

Podrobnější reakce na všechny, v procesu EIA obdržené připomínky, je úkolem
zpracovatele následného posudku (viz příloha č. 5 citovaného zákona) tak, aby žádné závažné
vlivy na životní prostředí nebyly přehlédnuty a jejich relevantnost byla objektivně zvážena. Ke
stejnému cíli slouží i následné veřejné projednání všech, v průběhu procesu posuzování vlivů
na ŽP zpracovaných dokumentů. Argumentace by měly být věcné, oproštěné od nepatřičných
vlivů (obchodní, konkurenční, emocionální).

Předkládaná Dokumentace byla vypracována v souladu se zákonem č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v aktuálním
znění a svým rozsahem odpovídá příloze č. 4 výše uvedeného zákona.

Ecological Consulting a. s.
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VENTUREAL s.r.o.

Sídlo:

Vídeňská 121, 619 00 Brno

IČO:

26268868

Jméno, příjmení a spojení na oprávněného zástupce oznamovatele:
Jméno:

Ing. Alexander Szotkowski – vedoucí projektu
DI Franz Blochberger – mezinárodní projekty

Telefon:

+420 547 213 199

Fax.

+420 547 213 197

Mobil:

+420 602 710 374

E-mail: office@ventureal.com
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

„Větrný park Bratříkovice“

Záměr svým rozsahem a charakterem spadá dle přílohy 1 zákona 100/2001 Sb. do kategorie II,
bod 3.2 Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kW nebo
s výškou stojanu přesahující 35 metrů.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Záměr představuje výstavbu 5 ks větrných elektráren Fuhrländer

FL 2500 s celkovým

instalovaným výkonem 12,5 MW (přičemž jednotlivý maximální výkon jedné elektrárny je
2,5 MW). Výrobcem těchto větrných elektráren je německá společnost Fuhrländer AG. Výška
věže tohoto typu elektrárny, která je ukončena gondolou s vlastním zařízením elektrárny s
trojlistým rotorem, je 100 m. Průměr rotoru je 100 m, celková výška elektrárny je tedy 150 m.

B.I.3. Umístění záměru

Záměr výstavby větrného parku by měl být realizovaný v Moravskoslezském kraji, cca 20 km
západně od Opavy.
Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Bratříkovice

Katastrální území:

Bratříkovice

Ecological Consulting a. s.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem posuzování je dočasná stavba větrného parku o pěti elektrárnách, příslušné
manipulační plochy, příjezdové komunikace a podzemního kabelového vedení do rozvodny
v Horních Životicích (110 kV).
Navrhovaným typem je větrná elektrárna FUHRLÄNDER FL 2500. Výrobcem je německá
společnost Fuhrländer AG. Větrné elektrárny mají maximální výkon 2,5 MW. Jedná se o
kuželovou trubkovou věž 100 m vysokou ukončenou gondolou s vlastním zařízením elektrárny
(asynchronní generátor, vyrábějící střídavý proud) a trojlistým rotorem. Průměr rotoru
elektrárny je 100 m, celková výška je tedy 150 m. Celková kapacita záměru je 12,5 MW
jmenovitého elektrického výkonu.
Každá elektrárna v rámci větrného parku bude ukotvena v samostatném betonovém základu,
který bude ještě překryt zhruba 1m silnou vrstvou zeminy pro zarovnání s okolním terénem.
Potřebné pozemky pro celý záměr budou odkoupeny nebo pronajaty. Větrný park bude
připojen na rozvodnou síť E.ON. Návrh trasy elektrického kabelového vedení je znázorněn
v příloze č. 2. Předpokládané náklady na vybudování projektu Větrný park Bratříkovice činí cca
17 mil. €.
Z hlediska možné kumulace s jinými záměry na výstavbu větrných elektráren bylo hodnoceno
zastoupení podobných záměrů v rámci následujících okruhů viditelnosti :
▪ Projekty větrných elektráren v okruhu silné viditelnosti (do 5 km):
• Žádný aktuální projekt
▪ Projekty větrných elektráren v okruhu zřetelné viditelnosti (do 10 km):
• Větrný park Leskovec: 7 VE typu Fuhrländer FL 2500, výška stožáru 100m
• Větrný park Nové Lublice: 3 VE typu Vestas V90-2MW, výška stožáru 105m
• Větrný park Moravice – Melč: 6 VE typu Vestas V90-2MW, výška stožáru 105m

Kumulace vlivů Větrného parku Bratříkovice s ostatními záměry je podrobně řešena v příloze
č. 4 této dokumentace – Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, respektive odmítnutí

V posledních letech vykazuje spotřeba elektrické energie trvalý vzestup, což je spojeno
především s hospodářským růstem. Hospodářský růst je povětšinou kladně hodnocenou
veličinou, je ovšem třeba brát v úvahu i udržitelnost rozvoje lidstva. Negativním z hlediska
životního prostředí je především fakt, energie je získávána převážně z relativně snadno
Ecological Consulting a. s.
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dostupných neobnovitelných zdrojů, čímž je mimo jiné způsobována devastace krajiny a změny
klimatu. Alternativou by z hlediska udržitelného rozvoje mohlo být masivnější využití
obnovitelné zdroje energie. Jedním z nejčastěji využívaných alternativních zdrojů energie je
větrná energie, která se získává ve větrných elektrárnách. V současné době je větrná energie
celosvětově nejrychleji se rozvíjejícím energetickým odvětvím.
Také Česká republika přijala řadu nařízení, která mají za cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů
energie na celkové energetické spotřebě země. Při vstupu do EU se Česká republika zavázala
v přístupové smlouvě, že do roku 2010 bude podíl obnovitelných zdrojů energie tvořit 8 %
hrubé spotřeby energie a v dalších letech by toto číslo mělo narůstat. Tento cíl však
pravděpodobně nebude dosažen, přitom v rámci evropského energeticko-klimatického balíčku,
který Evropská komise zveřejnila 23. ledna 2008, by měl vzrůst podíl energie vyráběné z
obnovitelných zdrojů až na 13 %, a to do roku 2020. Z nejrůznějších studií vyplývá, že bez
větrné energetiky nelze tento podíl obnovitelné energie splnit. Realizace záměru tak přispěje
k naplnění cílů na využití obnovitelných zdrojů, které Česká republika přijala.
Předpokládaný roční energetický výnos navrhovaného větrného parku bude cca 30 GWh
elektrické energie. Při vyrobení tohoto množství elektrické energie průměrnou uhelnou
elektrárnou ČEZ, stav k roku 20001 , se spálí cca 29 900 tun uhlí 2 a do ovzduší se uvolní:
-

61 tun SO2

-

52,2 tun NOx

-

1,8 tun tuhých látek

-

29 900 tun CO2
1

…Virtuální obraz české energetiky a skutečnost (Energetika 6/2001)

2

… Uvažujeme-li, že na výrobu 1 MW elektrické energie je zapotřebí 1 tuna uhlí

Klasické využívání neobnovitelných zdrojů energie má prokazatelně negativní dopad na kvalitu
ovzduší, což vyvolává sérii dalších nepřímých negativních vlivů. Podle zprávy o stavu životního
prostředí v ČR (2006) patří ovzduší mezi nejproblematičtější složky životního prostředí,
produkce CO2 rok od roku stoupá (ČR má 4. nejvyšší emise CO2 na obyvatele v rámci 25 zemí
EU). Ve vyhodnocení realizace Státní politiky životního prostředí ČR 2004 – 2010 se jako
nepříznivá uvádí situace v plnění dílčích cílů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.
Rámcová směrnice kvality ovzduší ES (Air Quality Framework Directive 96/62/EC) stanoví
imisní limity, které jsou bez omezení výroby uhelných elektráren obtížně splnitelné.

Ecological Consulting a. s.
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Budování projektů obnovitelných zdrojů energie, resp. větrných elektráren má podporu v těchto
dokumentech:
•

Státní energetická koncepce ČR, schválená 10. března 2004 vládou ČR předpokládá
roční výrobu elektrické energie z větrných elektráren na úrovni 930 GWh. V přepočtu na
počty větrných elektráren to znamená postavit do vhodných lokalit alespoň 200 velkých
větrných elektráren s výkonem 2 - 3 MW.

•

Národní

program

hospodárného

nakládání

s energií

a

využívání

jejich

obnovitelných a druhotných zdrojů (viz zákon č. 406/2001 Sb.),
•

Státní politika životního prostředí 2004 – 2010, schválená usnesením vlády České
republiky dne 17. března 2004, kde je zakotven cíl využívání obnovitelných zdrojů energie
a dosažení minimálně 8 % podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na hrubé
spotřebě elektřiny k roku 2010

•

Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie,
který vstoupil v platnost dne 1. srpna 2005,

•

Směrnice Evropského parlamentu a rady Evropy č. 2001/77/ES, jejímž cílem je také
snižování emisí CO2 a šetrné zacházení s přírodou a nerostným bohatstvím Země

•

Green Paper – Towards a European strategy for the security of energy supply,
dokument publikovaný Evropskou Komisí v listopadu 2000 se z různých pohledů zabývá
problematikou energetické bezpečnosti států EU

K naplnění cílů stanovených Státní energetickou koncepcí byla v celostátním měřítku řešena
problematika zvolení vhodných lokalit, pod označením „VaV/320/08/03-Výzkum vhodnosti
lokalit v ČR z hlediska zásob větrné energie a zpracování metodiky pro posuzovací a
schvalovací řízení při zavádění větrných elektráren“. Na základě závěrečné zprávy z tohoto
úkolu (r. 2004) byl potom pro svoji naléhavost Ministerstvem životního prostředí zpracován
„Metodický pokyn k vybraným aspektům postupu orgánů ochrany přírody při vydávání
souhlasu podle §12 a případných dalších rozhodnutí dle zákona č.114/1992 Sb., které
souvisí s umísťováním staveb vysokých větrných elektráren“. Zmíněný pokyn, který byl
publikován ve Věstníku MŽP, č. 6 v roce 2005, obsahuje m.j. mapu území, vhodných pro
umístění VE, resp. větrných parků. V souladu s přístupem Metodického pokynu MŽP bylo dále
vydáno Metodické doporučení MMR ze dne 10.5.2007, s názvem „Možnost umísťování
větrných elektráren a malých vodních elektráren v nezastavěném území“.
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Přístup k řešení této problematiky umisťování VE do krajiny ČR v uvedených dokumentech
vycházel z větrné mapy ČR, označující místa vhodná zejména z technického hlediska, t.j.
s průměrnou roční rychlostí větru nad 4,0 m/s. Následně pak byla akcentována ochrana těchto
míst ve smyslu platné legislativy (zákon č.114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., stavební
zákon a další).
Záměr větrný park Bratříkovice je připravován v jedné variantě. Při výběru výběru lokality se
investor řídil níže uvedenými parametry:
1. Dostatečný větrný potenciál (předběžné údaje o rychlosti větru ukazuje studie Ústavu
fyziky atmosféry AV ČR Praha, Konkrétní údaje klimatologická studie pro zvolenou
lokalitu zpracovaná Ústavem geoniky AV ČR, pobočka Brno).
2. Výkon větrné elektrárny lze připojit do distribuční elektrické soustavy.
3. Souhlas a podpora dotčených obcí (podmínkou je smlouva s obcí). Důležitá je rovněž
podpora většiny občanů (anketa, případně průzkum veřejného mínění).
4. Lokalita musí být mimo zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000 a
přírodní parky. Dále musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od zvláště
chráněných území, oblastí Natura 2000 a ÚSES.
5. Lokalita musí splňovat hygienické limity, vztahující se k hluku (hluková studie, minimální
odstupová vzdálenost od obytné zóny).
6. Lokalita nesmí ohrozit bezpečnost letového provozu (vyjádření ÚCL), zájmy Armády ČR
(vyjádření VÚSS), šíření signálu mobilních operátorů.
7. Předběžná konzultace s ornitologem, realizace jednoletého monitoringu.
Vybraná lokalita splňuje všechny výše uvedené podmínky, proto je investorem považována za
vhodnou.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Stavba každé větrné elektrárny v rámci větrného parku bude umístěna na základové desce o
rozměrech cca 20 x 20 m, která bude, stejně jako plocha pro základy trafostanice, vyžadovat
dočasný zábor ploch zemědělské půdy. Na ostatních pozemcích bude zábor půdy ze ZPF
rovněž dočasný – na dobu 20 až 25 let, což je předpokládaná životnost VE.
Základová deska bude z armovaného betonu o tloušťce cca 2 m a bude umístěna na
základové spáře v hloubce cca 3 m. Na povrchu bude zasypána zeminou. Obslužné a
přístupové komunikace budou převážně vedeny po trasách původních polních cest. Trasa
napojení kabelové trasy do vedení 110 kV bude vedena severozápadním směrem podél obce
Ecological Consulting a. s.
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Svobodné Heřmanice a bude napojena v Horních Životicích. Trasa kabelového vedení o délce
cca 5,5 km je zakreslena v příloze č. 2 této dokumentace.
Listy rotoru větrné elektrárny jsou vyrobeny ze sklolaminátu vyztuženého uhlíkovým vláknem.
Každý list rotoru se skládá ze dvou polovin, které jsou slepeny s ocelovým nosným profilem.
Zvláštní ocelové vložky k ukotvení spojují listy rotoru s kuželem rotoru. Jako ochrana proti
bleskům slouží měděná síťka, která se táhne po celé délce listu. Listy nejsou z pevnostních
důvodů vyhřívány. Problém námrazy je ošetřen jednak speciální povrchovou úpravou listů,
která znesnadňuje vytváření námrazy, a také vibračními senzory, které automaticky zastaví
elektrárnu, pokud se námraza již vytvoří. Opětovné spuštění elektrárny je možno pouze ručně,
což zajistí bezpečnost okolí proti odpadávání námrazy. Pokud se námraza udrží dále, je nutno
vyčkat oteplení, které umožní odpadnutí námrazy. Návštěvníci elektráren budou o nebezpečí
odpadávání námrazy v zimním období informováni výstražnými cedulemi.
Energie větru je od rotoru přenášena hlavní hřídelí přes převodovku na generátor. Převodovka
je kombinovaná planetová s čelním ozubením. Přenos výkonu z převodovky na čtyřpólový
asynchronní generátor se uskutečňuje pomocí kompozitní spojky. Pomalé zabrzdění větrné
elektrárny je prováděno nastavením listů rotoru do praporu. Rychlá parkovací brzda se nachází
na vysokorychlostní hřídeli převodu.
Kryt strojovny je vyrobený z plastu vyztuženého skelným vláknem, a chrání tak uvnitř veškeré
komponenty před deštěm, sněhem, prachem, slunečním zářením atd. Centrálně umístěný otvor
umožňuje do strojovny přístup z věže a k obsluze strojovny slouží výtah.
Před vlastní výstavbou větrné elektrárny bude nutno zpevnit stávající polní cesty a případně
dobudovat nové cesty, které povedou k jednotlivým větrným elektrárnám v rámci větrného
parku. Každá větrná elektrárna bude mít také zpevněnou manipulační plochu pro umístění
stavební techniky. Toto zpevnění se provádí pomocí štěrkopískové směsi - makadamu, která je
zhutněna tak, aby unesla potřebnou zátěž.
Montáž jednotlivé vlastní elektrárny je záležitostí jednoho dne. Transportéry dovezou jednotlivé
díly věže, strojovnu a listy. Na místě se pomocí jeřábů sešroubuje nejprve celá věž, na ni se
usadí strojovna a do ní se připojí na zemi sestavený rotor. Delší dobu zabere příprava
železobetonového základu, který se musí nechat patřičně zatvrdnout, a mezitím je vhodné
položit propojovací kabely a vývodní kabel. Prvním krokem je ovšem výstavba komunikací.

Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz

16

„Větrný park Bratříkovice“
Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Graf 1: Výkonová křivka větrné elektrárny Fuhrländer FL 2500

Po ukončení provozu bude provedena demontáž zařízení. Elektrárny se pomocí jeřábů
rozeberou a odvezou do šrotu. Jedná se o stovky tun kvalitní oceli, ve strojovně je také značné
množství mědi, jejíž hodnota převýší náklady na demontáž a transport. Listy budou ekologicky
odstraněny podle budoucích platných předpisů. Makadam bude také recyklován a použit pro
stavební účely. Základy elektráren jsou zbaveny ocelové příruby a obvykle se doporučuje je
ponechat v zemi a překrýt metr mocnou vrstvou půdy.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení a dokončení stavby :

2011

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj:

Moravskoslezský

ORP: Opava
Obec: Bratříkovice

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat

Pro navazující řízení bude nezbytné zajištění individuálních správních aktů, resp. rozhodnutí,
kterými jsou zejména doklady, uvedené v tabulce č.1
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Tab. 1: Potřeby rozhodnutí/stanovisek správních úřadů

Název aktu

Ustanovení, právní předpis

Správní úřad

Územní rozhodnutí

§§92,96 zák.č.183/2006 Sb.

Obecný stavební úřad
(Stavební úřad-Městský úřad
Opava)

Stavební povolení

Kolaudační souhlas

§115 zák.č. 183/2006 Sb.

§122 zák.č. 183/2006 Sb.

Obecný stavební úřad
(Stavební úřad-Městský úřad
Opava)
Obecný stavební úřad
(Stavební úřad-Městský úřad
Opava)

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1.Půda

Větrné elektrárny nemají výrazné nároky na trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu. Manipulační plocha a základ jednotlivé větrné elektrárny zabírají plochu do 1500 m², tuto
plochu bude nutno dočasně, po dobu životnosti elektrárny, vyjmout ze zemědělského půdního
fondu (dále ZPF). Kabelové vedení je podzemní, a není tudíž nutno vyjímat potřebnou plochu
trvale ze ZPF. Zákres kabelového vedení je znázorněn v příloze č. 2 této dokumentace. Plochu
pod rotory elektráren lze dále využívat k zemědělské činnosti, a proto rovněž není důvod ji
vyjímat ze ZPF. Komunikace k větrnému parku bude budována na stávajících polních cestách,
které budou zpevněny, případně budou vybudovány nové. Šířka přístupových cest je 4,5 metru.
Rovněž bude vybudováno cca 95 m nové přístupové cesty. Zpevnění se provádí pomocí
štěrkopískové směsi - makadamu, která je zhutněna tak, aby unesla potřebnou zátěž.
Jednotlivé větrné elektrárny v rámci větrného parku mají být postaveny na orné půdě ZPF.
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Tab. 2: Informace o bonitovaných půdně ekologických jednotkách a z toho vyplývajících tříd
ochrany půd na dotčených parcelách

VE 1

Kód BPEJ

Druh ZPF

Třída ochrany

72604

orná půda

III.

74600
VE 2

74400

II.
orná půda

II.

74300

II.

74600

II.

74602

III.

54400

II.

56401

II.

VE 3

74300

orná půda

II.

VE 4

74300

orná půda

II.

74400
VE 5

54300

II.
orná půda

I.

54400

II.

56401

II.

Na dotčených parcelách převažují luvizemě, hnědozemě a částečně kambizemě, gleje a
stagnogleje na spraších a částečně na břidlicích, středně těžké až těžké, středně až málo
skřetovité, místy převlhčené.
Půdy dotčené stavbou větrného parku spadají převážně do II. třídy ochrany ZPF, které se
v daném klimatickém regionu vyznačují nadprůměrnou produkční schopností. Dále jsou
dotčeny půdy spadající do III. třídy ochrany ZPF, tzn. půdy s převážně průměrnou produkční
schopností v rámci příslušného klimatického regionu a také půdy spadající do I.třídy ochrany
(OOLP/1067/96, Metodický pokyn MŽP k odnímání půdy ze ZPF).
Po ukončení životnosti záměru budou všechny nadzemní i podzemní části elektráren
odstraněny a plocha plně navrácena do ZPF.
Při realizaci záměru nedojde k trvalému ani dočasnému odnětí pozemků určených k plnění
funkcí lesa.
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B.II.2. Voda

Nároky na dodávky vody v období výstavby lze označit za minimální. Při výstavbě záměru bude
potřeba omezené množství vody pro ošetření schnoucích základů, což bude stejně jako
dodávka vody pro výrobu betonové směsi v betonárně v kompetenci stavební firmy.Pitná voda
pro pracovníky na stavbě bude dodávána jako balená.
Vlastní provoz větrného parku nevyžaduje budování nového zdroje vody, potřeba vody za
provozu je nulová.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Pro výstavbu základů větrných elektráren bude použita betonová směs a armovací ocel. Pro
výstavbu manipulačních ploch a zpevnění komunikací bude použit štěrkopískový makadam,
případně podobný přírodní materiál, který bude po uložení zhutněn tak, aby si i nadále
zachoval přírodní vlastnosti (propustnost,…). Štěrkopísek bude získáván z lokálních zdrojů, ale
konkrétní dodavatelé surovin nejsou v současné fázi přípravy známi. Samotné větrné
elektrárny budou po částech dopraveny na místo stavby. Ve fázi výstavby nebude záměr
vyžadovat (kromě pohonných hmot pro dopravní mechanismy) žádné surovinové zdroje. Ve
fázi provozu pak nebude potřebovat žádné surovinové zdroje
Během výstavby větrných elektráren nevznikají požadavky na elektrickou energii. Během
provozu větrných elektráren bude nutné jejich napojení na energetickou síť, kam budou
dodávat vyrobenou elektrickou energii a zároveň z ní budou odebírat potřebnou elektřinu pro
provoz signálních světel a počítačů, a to pouze v té době, kdy nebude foukat žádný vítr (do 10
% času). Pokud fouká i slabý vítr, je elektrárna samostatná a nemá nároky na odběr proudu ze
sítě. Stejně tak nepotřebuje elektřinu k roztočení rotoru.

Při výstavbě a provozu větrných elektráren nejsou použity suroviny ani materiály, které mají
negativní vliv na životní prostředí nebo na zdraví obyvatel.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Záměr bude klást jisté nároky na dopravní infrastrukturu při své výstavbě. Ve fázi výstavby
dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť. Půjde o práce a dopravu spojenou
se skrývkou ornice, zemními pracemi, transportem stavebních materiálů a dovozem komponent
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pro konstrukci větrných elektráren. Vzhledem k rozsahu stavby je rozhodující první etapa
zemních a základových prací, která bude v trvat cca 50 pracovních dní a bude v denní době
reprezentována cca 20 pohyby nákladních automobilů. Přesun hmot se bude provádět
výhradně po stávající komunikaci a polní cestě. K dopravě materiálu a konstrukčních prvků
elektráren bude využívána silnice první třídy č. 11 a druhé třídy II/460, z níž se bude odbočovat
do větrného parku. Ze silnice č. 460 se bude odbočovat k jednotlivým VE a jejich obslužným
plochám, ke kterým budou vedeny jednotlivé zpevněné komunikace.
Požadavky na zatížení přístupové cesty ke každé větrné elektrárně vyplývají z toho, že pro
výstavbu jedné elektrárny je na místo potřeba dopravit:
cca 90 NA s betonem (domíchávače);
cca 15 - 20 těžkých transportérů s jeřábem pro stavbu a demontáž VE;
cca 12 transportérů s komponentami vlastní elektrárny.
Maximální délka transportu je 56 m, vyžaduje světlou výšku podjezdů pod mosty min. 5 m a
vnitřní rádius zatáček cesty min. 30 - 40 m.
Etapa provozu nepředstavuje žádné významné nároky na dopravní síť.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší

Etapa výstavby
V době výstavby větrného parku bude okolí záměru zatěžováno ovzduší emisemi ze
spalovacích motorů dopravních prostředků a stavebních strojů, které se budou pohybovat
jednak na veřejných komunikacích a jednak budou popojíždět přímo na staveništi větrného
parku. Za dočasný zdroj znečištění v rámci etapy výstavby lze považovat rovněž vlastní prostor
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti.
V průběhu výstavby se předpokládá, že pro výstavbu jedné elektrárny je nutné k odvozu zemin,
návozu materiálů a technologie přibližně 200 nákladních automobilů (cca 20 nákladních
automobilů denně).
Do ovzduší mohou být emitovány především tyto polutanty:
•

tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

•

oxid uhelnatý (CO)

•

oxidy dusíku (NOx)

•

oxid siřičitý (SO2)

•

organické sloučeniny (suma uhlovodíků (CxHy), methan, propan, 1,3-butadien,
styren, benzen, toluen, formaldehyd, acetaldehyd, benzo(a)pyren)

Bilance emisí pro etapu výstavby, i s ohledem na vzdálenost staveniště parku od obytné zóny,
však nepředstavuje výraznější riziko ovlivnění imisní zátěže v zájmovém území. V etapě
výstavby bude znečištění ovzduší spojené s realizací stavebních prací eliminováno
dodržováním platných předpisů a norem a dodržováním opatření uvedených v kapitole D.IV.

Etapa provozu
Při běžném provozu větrného parku budou nároky na dopravní obslužnost minimální. Budou
probíhat pouze pravidelné kontroly cca 2 - 4x za rok, což nepředstavuje významné zatížení
životního prostředí ani obyvatel.
Vlastní provoz větrných elektráren není zdrojem znečišťování ovzduší, jelikož záměr
negeneruje žádný významný bodový, liniový či plošný zdroj znečištění ovzduší. Naopak, ve
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vztahu k imisní zátěži a následně i ve vztahu ke zdraví obyvatelstva je patrný jednoznačný
přínos, vezmeme-li v úvahu jaké množství klasických paliv by bylo třeba spálit, aby bylo
získáno stejné množství energie jako bude v rámci větrného parku vyráběno.

B.III.2. Odpadní vody

Posuzovaný záměr nebude jak v etapě výstavby, tak v etapě provozu zdrojem odpadních vod
splaškových ani technologických. Dešťové vody budou vsakovány do přilehlých pozemků orné
půdy. V období výstavby VE bude na staveništi instalováno chemické WC, jenž bude zajištěno
formou služby vybraným dodavatelem.

B.III.3. Odpady

Při realizaci stavby a jejím následném užívání vzniknou odpady různých skupin a druhů a to jak
v kategorii „ostatní“ tak odpady kategorie „nebezpečný“. Při veškerém nakládání s těmito
odpady je zadavatel stavby povinen postupovat dle příslušných platných legislativních opatření
v oblasti nakládání s odpady. Nakládání s odpady se v České republice řídí ustanovením
zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech), ve
znění pozdějších předpisů. Provádění ustanovení zákona o odpadech upravují následující
vyhlášky:

•

č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (v platném znění),

•

č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) (v
platném znění),

•

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (v platném znění),

•

č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB (v platném znění),

•

č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
(v platném znění),

•

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky (v platném znění)

S legislativou odpadového hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v oblasti
nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně
některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění, a prováděcími předpisy k tomuto
zákonu.
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Na nakládání s nebezpečnými odpady se pak přiměřeně vztahuje i zákon č. 356/2003 Sb., o
chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění.

Nakládání s odpady
Každý subjekt má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti a v mezích daných zákonem
č. 185/2001 Sb. povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné
vlastnosti a přednostně zajistit jejich využití před jejich odstraněním. Při nakládání s odpady,
respektive při jejich odstraňování, je třeba volit vždy ty způsoby nebo technologie, které zajistí
vyšší ochranu lidského zdraví a které jsou šetrnější k životnímu prostředí.
Odpovědnost za řádný průběh jakékoliv činnosti s odpadem související nese původce,
respektive oprávněná osoba, která odpad při dodržení podmínek stanovených zákonem a
prováděcími předpisy převzala.
Původce, v tomto případě tedy dodavatel stavby, je odpovědný za nakládání s odpady do doby
jejich převedení do vlastnictví oprávněné osoby. Do té doby musí být ze strany dodavatele
stavby zajištěno:
-

třídění odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií (zabránit míšení)

-

řádné uložení odpadů, jejich zabezpečení před znehodnocením (např. deštěm), únikem
(vylití, rozsypání) či odcizením.

Pokud by při realizaci záměru vznikly nebezpečné odpady (N), dodavatel stavby s nimi může
nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu. Jejich balení a označování
se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 356/2003 Sb.). Dodavatelé
stavby jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny grafickým symbolem dle
zákona o chemických látkách (pokud vykazují nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2
zákona o odpadech pod čísly H1 až H3, H6, H8, H9, H14) nebo aby byly označeny nápisem
„nebezpečný odpad“ pokud se jedná o jiné nebezpečné odpady. Pro každý nebezpečný odpad
bude zpracován identifikační list, který bude připevněn buď na nádobu s tímto odpadem nebo
jím bude vybaveno místo nakládání s nebezpečným odpadem.

Odpady vznikající v rámci výstavby
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a odstraňovány vesměs
mimo staveniště. Tato činnost bude zajištěna dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou
firmou, což bude možné specifikovat až po vyjasnění smluvních vztahů mezi investorem a
dodavatelem stavby. Obecně platí zásada, že na ploše staveniště je vhodné ukládat odpady
jen krátkodobě.
Při výstavbě budou vznikat odpady různých skupin a druhů dle „Katalogu odpadů“. Odpady,
které budou produkovány při výstavbě, budou pocházet takřka výhradně z údržby mechanizmů
a vozidel. V tabulce č. 3 je uveden seznam odpadů vznikajících v rámci výstavby záměru.
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Tab. 3: Odpady produkované v období výstavby
Kód odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

15 01 01

Papírové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

17 01 01

Beton

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 11

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 06 04

Izolační materiály

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

Odpady vznikající v rámci provozu
V následující tabulce je uveden seznam předpokládaných odpadů vznikajících v rámci provozu
větrného parku. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je třeba udělení souhlasu k nakládání
s nebezpečnými odpady.
Tab. 4: Přehled a kategorizace odpadů vznikajících v době provozu
Kategorie

Kód odpadu

Název druhu odpadu

13 01 10

Nechlorované hydraulické oleje

N

13 02 05

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O/N

15 01 04

Kovové odpady

O/N

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné

odpadu

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak
15 02 02

blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné

N

nebezpečnými látkami
15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné
oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

O

20 01 21

Zářivky

N

20 03 01

Směsný komunální odpad

O
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Po ukončení provozu záměru vzniknou v souvislosti s případnou demolicí objektů odpady,
jejichž přehled je uveden v následující tabulce.
Tab. 5: Přehled a kategorizace odpadů vznikajících po ukončení provozu záměru
Číslo odpadu

Název druhu odpadu

16 02 13

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené

Kategorie
odpadu
N

pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 (zbytky mazací soustavy
znečištěné olejem)
17 01 01

Beton

O

17 02 03

Plasty

O

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a

O

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

V rámci ukončení provozu se neočekává produkce odpadů, které by z hlediska jejich využití
nebo odstranění problematické.

Opatření k zacházení s odpady vycházejí z platné legislativy.
B.III.4. Ostatní

B.III.4.1. Hluk

Hlukovou zátěž spojenou s větrným parkem Bratříkovice řeší samostatná hluková studie
zpracovaná oznamovatelem záměru, která je přílohou č. 3 dokumentace.
Povolené ekvivalentní hladiny hluku ve vnějším prostoru jsou definovány v nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,T, která je energetickým průměrem okamžitých hladin akustického tlaku A a vyjadřuje se
v decibelech (dB). V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro
nejhlučnější hodinu.
Podle ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb. je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru
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obytných staveb stanovená součtem základní hladiny hluku LAz = 50 dB a příslušných korekcí.
Korekce pro nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku v nočních hodinách je
– 10 dB.
Hlukovou zátěž je nutno rozdělit na fázi výstavby záměru a na fázi vlastního provozu
realizovaného záměru.
Období výstavby
V období výstavby bude hluk ze stavební a dopravní technicky omezen pouze na denní dobu a
bude splňovat předepsané hygienické normy pro hluk z liniových spojů. Zvýšené množství
dopravy na příjezdových komunikací bude znamenat zvýšení hlukové zátěže pro obyvatelstvo,
ale ani to by nemělo vést k překročení hygienických norem, pokud jsou v současnosti
dodržovány.

Období provozu
Větrné elektrárny typu Fuhrländer FL2500 mají hlučnost na úrovni maximálně 104,5 dB a mají
možnost utlumit svoji hlučnost o jeden decibel na úroveň 103,5 dB.
Během provozu je hluk emitován převodovým soustrojím, generátorem a k němu přistupuje
aerodynamický hluk rotorových listů. Předpokládané ekvivalentní hladiny hluku v období
provozu byly vypočteny pomocí softwaru WindPRO (mapové výstupy viz příloha č. 3)
Moderní větrné elektrárny většinou nemají problém splnit normu pro denní dobu. Pro noční
dobu je nutné větrné elektrárny buď utlumit, a nebo umístit v dostatečné vzdálenosti. Nejbližší
plánované větrné elektrárny jsou od rekreačních domů vzdáleny minimálně 875m, vůči obcím
je to alespoň 1000m. Podle modelové studie hluku jsou větrné elektrárny s utlumení dostatečně
vzdáleny a jejich hluk bude dosahovat v obcích podlimitních hodnot, na úrovni 38 dB. Tyto
hodnoty jsou vypočítány při utlumeném nastavení, ale je v nich bezpečná 2 dB rezerva. Navíc
se počítá s kulovým šířením hluku, které v praxi nikdy nenastane. Vypočtené hodnoty jsou ty
nejvyšší možné.
V tabulkách níže jsou uvedeny vypočtené hodnoty hluku v referenčních bodech se zvýšenou
ochranou před hlukem a vzdálenost referenčních bodů od zdroje hluku.
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Tab. 6: Vypočtené hodnoty hluku
Oblast zvýšené ochrany před
hlukem
A - Bratříkovice
B - Svobodné Heřmanice
C - Košetice
D - Sádecký dvůr
E - Rekreační usedlost
F - Rekreační usedlost
G - Hlavnice
H - Jakartovice

Požadavky
Hodnoty hluku z
(hluk [db (A) ]
VTE [dB]
38,0
38,0
38,0
34,7
38,0
31,1
38,0
30,9
38,0
38,0
38,0
37,9
38,0
32,7
38,0
28,8

Tab. 7: Vzdálenost zdroje hluku od výpočtového bodu [m]
Výpočtový Větrné elektrárny
bod
1
2
A
1011
1020
B
1082
1546
C
1673
2048
D
2676
2366
E
1694
1299
F
1859
1416
G
2632
2159
H
2683
2538

3
1454
2023
2158
1891
1341
1346
1952
2802

4
1569
2378
2652
1894
1043
954
1457
2629

5
1070
1889
2502
2312
875
946
1676
2304

Výrazná pozornost se v poslední době věnuje problematice infrazvuku, tj. nízkofrekvenčnímu
zvuku pod hladinou vnímání lidského sluchu (<20 Hz). Typické zdroje infrazvuku v životním
prostředí člověka poznamenaném technikou jsou všechny druhy strojů: auta, letadla, vlaky
nebo výrobní stroje. V přírodě je vytvářen infrazvuk bouřkami, vodopády nebo také větrnými
turbulencemi na budovách. Ohrožení zdraví však vzniká teprve při trvalé hladině zvukového
tlaku nad 130 dB. Při prvním prováděném měření u elektrárny Vestas V90 o výkonu 2,0 MW
umístěné v Drahanech (měření provedeno Zdravotním ústavem se sídlem v Pardubicích) nebyl
infrazvuk ani nízkofrekvenční hluk (ve smyslu tónové složky) z provozu VE detekován (ve
venkovním prostoru ve vzdálenostech 150, 300 a 575 m a ve vnitřních chráněném prostoru
staveb ve vzdálenosti 700). Infrazvuk ani nízkofrekvenční hluk nebyl detekován ani u měření
elektrárny Enercon – 2,0 MW v chráněném venkovním ani vnitřním prostoru staveb.
Za bezkonfliktní doporučenou odstupovou vzdálenost je považována vzdálenost 750 -1000 m
k hranici obydleného území či jednotlivých obydlených objektů, což je v případě VP
Bratříkovice splněno, jeho umístění od zastavěného území obce je 1000 m od okraje obytné
zástavby a 875 m od samoty v k.ú. Hlavnice.
Na základě požadavku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uvedeného v závěru
zjišťovacího řízení bude z hlediska možného negativního vlivu hluku přesto provedeno
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před kolaudačním řízením měření hluku pro vyhodnocení případné tónové složky hluku, resp.
infrazvuku a případné seřízení akustických výkonů elektráren.

B.III.4.2 Vibrace a záření

Otázky spojené s ochranou před vibracemi upravuje zákon č.258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a nařízení vlády 148/2006.
V období provozu nebude posuzovaný záměr zdrojem vibrací. V etapě výstavby nelze projev
vibrací zcela vyloučit, avšak vzhledem k dostatečné vzdálenosti obytné zástavby – 875 m – lze
tento vliv hodnotit z hlediska významnosti jako vliv nevýznamný.
Provoz větrné elektrárny nebude zdrojem ionizujícího záření. Záměr se rovněž nenachází
v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí.
Běžné elektromagnetické pole vzniklé při výrobě a přenosu elektrické energie nebude
vyvolávat nežádoucí účinky.

B.III.4.3 Stroboskopický efekt a diskoefekt

Jedná se o optický jev vznikající při průniku viditelného záření ze světelného zdroje mezi
otáčejícími se listy rotoru směrem k pozorovateli. K tomuto jevu může teoreticky dojít v krátké
době řádově několik minut, a to v době východu a západu slunce. Podmínkou je jasná obloha a
ostré světlo. Viditelnost tohoto jevu se snižuje se vzdáleností od větrné elektrárny. Vzhledem
ke skutečnosti, že obytná zástavba ve východně, resp. jihovýchodně či západně, resp.
jihozápadně položených obcích je zcela mimo dosah navrhovaného záměru (1000 m ve vztahu
k obci Bratříkovice, nejbližších obytných budov se tento jev netýká, neboť leží jižně od daného
záměru), vliv stroboskopického efektu lze hodnotit jako nevýznamný.
Diskoefekt je vyvoláván odlesky ploch listů rotoru při určitém úhlu jejich nasvícení. Tento jev je
u větrných elektráren běžně omezován povrchovou úpravou listů rotoru, prováděnou většinově
matovým barevným provedením; tento efekt se neprojeví.

B.III.5. Doplňující údaje

V závěru zjišťovacího řízení byl vznesen požadavek na srovnání vzhledem k „Studii
vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje
z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny“.
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Navrhovaný záměr se dle výše zmíněné studie nachází v území „nevhodném pro umisťování
větrných elektráren“. Na následujících obrázcích č. 1 a č. 2 jsou uvedeny výřezy mapových
výstupů studie, na nichž jsou graficky znázorněny přírodní limity a limity z hlediska krajinného
rázu. Výřez souhrnné mapy s uvedením nevhodných lokalit pro výstavbu větrných elektráren,
které uvádí tato studie, je uveden na obrázku č. 3.
Obr. 1: Výřez „Mapy ochrany přírody“ s uvedením přírodních limitů k umisťování větrných
elektráren v území („Studie vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského
kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny“, Salašová, Rimmel, et al., 2007)

Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz

30

„Větrný park Bratříkovice“
Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Obr. 2: Výřez mapy „Hodnoty krajiny“ s uvedením limitů z hlediska ochrany krajinného rázu
(„Studie vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného
potenciálu a ochrany přírody a krajiny“, Salašová, Rimmel, et al., 2007)
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Obr. 3: Výřez „Souhrnné mapy limitů umisťování větrných elektráren“ („Studie vyhodnocení možností
umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a
krajiny“, Salašová, Rimmel, et al., 2007)

Vyhodnocení záměru ve vztahu k limitům využití území:
• Přírodní limity uvedené ve studii, které se týkají prvků v nejbližším okolí záměru, jsou
následující:
Významný krajinný prvek – 50 m
Lokální ÚSES – 50 m
EVL obecně – 200 m
EVL Štola Jakartovice II – 1 km

Záměr dle výše uvedených limitů není v kolizi s prvky ÚSES, přírodními parky, lokalitami
NATURA 2000, zvláště chráněnými územími, ani s jejich ochrannými pásmy, které
stanovuje studie. Nejbližšími přírodně cennými územími jsou VKP les a prvky lokálního
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ÚSES, u nichž záměr dodržuje ochranná pásma, která v obou případech činí 50 m. Záměr
se tedy nedotýká žádného přírodního limitu stanoveného ve studii, dle „Mapy ochrany
přírody“ (viz obr. 1) se nachází mimo chráněná území či jejich ochranná pásma.
• Limity z hlediska ochrany krajinného rázu (především kulturně-historické charakteristiky),
které se dotýkají nebo mohou dotýkat záměru jsou následující:
Sakrální stavby (1. a 2. kategorie) – kruh o poloměru 5 km
Obytná území – 600m, obytná území v rekreačních krajinných celcích – 1000 m
Městské a vesnické památkové zóny a rezervace – 5 km
Historické zahrady a parky – 5 km
Významné rekreační a lázeňské komplexy – 5 km
Pohledová (vizuální) exponovanost území
Velmi významné kulturní dominanty (např. Mariánská pole u Krnova)– pásmo dané viditelností –
25 km
Významné kulturní dominanty (zámky, kostely) – 5 km

Jedná se o následující konkrétní kulturní hodnoty:
Sakrální stavby - Kostel Navštívení Panny Marie – Jakartovice-Deštné – kat. 2 – 5,5 km
Kaple Božského Salvátora (Spasitele) – Dolní Životice – kat. 1 – 6 km
Historické parky – Mladecko (3,5 km), Velké Heraltice (4 km), Litultovice (5 km), Stěbořice (7 km)
Kulturní dominanty -

Mariánská Pole u Krnova – kat. 1 - 16 km
Uhlířský vrch u Bruntálu – kat. 1 – 18 km
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Velké Heraltice) – kat. 2 –
4,5 km
Kostel Nejsvětější Trojice (Nové Lublice) – kat. 2 – 8 km
Kostel sv. Filipa a Jakuba (Moravice) – kat. 2 – 9 km

Záměr se dle mapy „Hodnoty krajiny“ (viz obr. 2) nachází v antropické krajině, tedy mimo
území hodnotná z kulturního a historického hlediska. Nejblíže k záměru se nachází
historické krajinné struktury vymezené v okolí Jakartovic, Bratříkovic a Svobodných
Heřmanic. Do žádného hodnotné území záměr přímo nezasahuje. Záměr zasahuje do
následujících ochranných pásem:
−

Ochranné pásmo historického parku v Mladecku (3,5 km) a ve Velkých
Heralticích (4 km) – ochr. pásmo činí 5 km.

−

Ochranné pásmo kulturní dominanty kategorie 1 Mariánská pole u Krnova
(16 km) a Uhlířský vrch u Bruntálu (18 km) – ochr. pásmo je 25 km
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−

Ochranné pásmo kulturní dominanty kategorie 2 kostel Neposkvrněného
početí Panny Marie ve Velkých Heralticích (4,5 km) – ochr. pásmo je 5 km

Z výše uvedeného vyplývá, že významným limitujícím prvkem, který místo záměru vylučuje
z území vhodných pro výstavbu větrných elektráren je dle studie velmi významná kulturní
dominanta Mariánská pole u Krnova a Uhlířský vrch u Bruntálu (uvedeny pod kategorií 1 –
hlavní kulturní dominanty), do jejichž ochranných pásem 25 km spadá značná část území.
Dle

analýzy

viditelnosti

však

nebudou

záměrem

dotčeny.

Jejich

znehodnocení

posuzovaným záměrem tedy nelze předpokládat.
Dalším ochranným pásmem, do nějž záměr okrajově zasahuje je ochr. pásmo historických
parků u zámků v obci Mladecko a Velké Heraltice. V tomto případě nebude vizuální
ovlivnění nijak významné, neboť jsou zalesněny a při průchodu návštěvníka budou stromy
omezovat ve výhledu, ve Velkých Heralticích navíc cloní výhled na místo záměru zástavba
Velkých Heraltic.
Posledním dotčeným ochranným pásmem je dle studie (Salašová, Rimmel, 2007) kostel
Neposkvrněného početí Panny Marie ve Velkých Heralticích, který je ve výše zmíněné
studii označen jako významná kulturní dominanta uvedená pod kategorií 2 (dominanta
lokálního významu, zaznačená v terénu). Ani u této památky však nedojde k zásadnímu
ovlivnění, větrné elektrárny budou z větší části za svahem a v takové vzdálenosti, ve které
již ztrácejí svoji dominantní úlohu v krajinném obraze.

„Studie vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje
z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny“ je orientačním podkladem a nemá
tedy jednoznačnou závaznost pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Na
základě výsledků našeho posouzení konkrétních stanovištních podmínek (větrný potenciál,
vlivy na flóru, faunu, zvláště chráněná území, ÚSES, kulturní dominanty a sakrální památky)
neshledáváme v navrhované lokalitě zásadní rozpor s výsledky studie a lze tuto lokalitu pro
výstavbu větrných elektráren využít.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik území
C.I.1. Charakteristika území

Zájmová lokalita je součástí zemědělské krajiny s málo dynamikým reliéfem. V krajinném rázu
se významně uplatňují zejména bloky orné půdy, zčásti oddělené menšími a středně velkými
lesními komplexy a rozptýlenou zelení ve formě remízků a keřových lemů. Osídlení je
soustředěno do menších kompaktních sídel, často liniového charakteru podél komunikací či
podél toků. Architektonicky převažují stavby sudetského typu, odkazující na období středověké
německé kolonizace. Pro dotčené území jsou charakteristické doklady těžby břidlic a rud, která
byla rozšířená především v okolí Svobodných Heřmanic a Horního Benešova.
Dotčená obec Bratříkovice leží v otevřené krajině, obklopená velkými plochami obdělávaných
pozemků.
C.I.2. Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezován na základě zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Je charakterizován jako vzájemně propojený
soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. Jde o síť skladebných
částí, které jsou v krajině na základě prostorových a funkčních kritérií účelně rozmístěny.
Rozhodujícím kritériem pro vymezení ÚSES je biogeografická pestrost krajiny co do rozmístění
rámců trvalých ekologických podmínek a jejich přirozené, na člověku nezávislé vazby. Stávající
ÚSES je tvořen ekologicky významnými segmenty krajiny jako částmi kostry ekologické
stability. Jednotlivé skladebné části ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky.
Rozlišují se tři úrovně ÚSES:
-

místní

-

regionální

-

nadregionální

Lokality určené k výstavbě větrných elektráren nezasahují přímo do žádného prvku ÚSES.
V okolí se nachází několik prvků ÚSES lokální úrovně. Mezi větrnými elektrárnami č. 3 a 4 a
elektrárnou č. 5 je trasován nefunkční lokální biokoridor, který je vymezen podél silnice č. 460.
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Prochází přibližně 120 m od větrných elektráren. K jeho dotčení dojde pouze vlivem výstavby
přípojných obslužných komunikací. Dalším nefunkčním lokálním biokoridorem v oblasti je
biokoridor procházejícíc cca 100 m od větrných elektráren č. 1 a 3. K ovlivnění tohoto
biokoridoru vlivem výstavby větrného parku. Cca 150 m severovýchodně od elektrárny č. 3 se
dále nachází částečně funkční lokální biocentrum. K jeho ovlivnění výstavbou větrného parku
nedojde. Cca 100 m severovýchodně od elektrárny č. 1 je dále vymezeno nefunkční lokální
biocentrum, k jehož ovlivnění výstavbou záměru nedojde. Pozici jednotlivých prvků ÚSES
vzhledem k plánovanému stavebnímu záměru znázorňuje obr. 4.
V blízkosti stavebního záměru se nenachází žádné prvky ÚSES regionální či nadregionální
úrovně.
Obr. 4: Rozmístění jednotlivých prvků ÚSES v okolí záměru

Zdroj: VENTUREAL s.r.o.
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C.I.3. Zvláště chráněná území a přírodní parky

Zvláště chráněná území dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny můžeme
pracovně rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny „velkoplošných“ zvláště
chráněných území jsou řazeny národní parky a chráněné krajinné oblasti. Do skupiny
„maloplošných“ zvláště chráněných území řadíme přírodní památky, národní přírodní památky,
přírodní rezervace a národní přírodní rezervace.

Zájmová lokalita se nachází mimo tyto oblasti.

V okolí stavebního záměru se nenachází žádný přírodní park.

C.I.4. Území chráněná na základě mezinárodních úmluv

Dalším typem území jsou území vyhlášená v rámci realizace mezinárodních úmluv na ochranu
životního prostředí. Do této kategorie můžeme zařadit území vyhovující požadavkům
Ramsarské úmluvy (jedná se o mokřady mezinárodního významu) či požadavkům Bernské
konvence. Dále se do této kategorie zařazují i významná ptačí území (tj. lokality vytipované na
základě průzkumu organizace Bird Life International – IBA review, 2000).

Zájmová lokalita se nenachází v žádném výše zmíněném území.
Území soustavy NATURA 2000
Zvláštním typem jsou území, která jsou vytipována jako lokality pro soustavu chráněných
území ES NATURA 2000 podle legislativy Evropského společenství - směrnice č. 79/409/EEC
o ochraně volně žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V rámci ČR se síť chráněných území NATURA
teprve buduje. 1. května 2004 vstoupila v platnost novela č. 218/1992 Sb., kterou se mění
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dle této novely je v ČR síť chráněných
území NATURA 2000 tvořena evropsky významnými lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO).
a) Evropsky významné lokality (EVL)
Samotná lokalita se přímo nedotýká žádné evropsky významné lokality. Nejbližší evropsky
významnou lokalitou je EVL Jakartovice (CZ0813448), které se nachází cca 2800 m jižně od
zájmové lokality.
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Výše uvedené EVL se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od stavebního záměru, tudíž
nepředpokládáme negativní vliv záměru na EVL.

b) Ptačí oblasti
V blízkosti stavebního záměru se nenachází žádná ptačí oblast.

Z vyjádření

Krajského

úřadu

Moravskoslezského

kraje,

Odboru

životního

prostředí,

č.j.: MSK 61105/2008 ze dne 15.4.2008, realizace stavebního záměru nemůže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti (příloha 8).
C.I.5 Významné krajinné prvky

Pojem významný krajinný prvek (dále jen VKP) byl zaveden zákonem č.114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny. Jako VKP jsou definovány ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotné části krajiny, které utváří její typický vzhled nebo přispívají k udržení její
stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní
nivy (tzv. VKP ze zákona) nebo jiné části krajiny, které takto zaregistruje ve smyslu zákona o
ochraně přírody příslušný orgán státní správy. Jde zejména o mokřady, stepní trávníky, remízy,
meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary,
výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických
zahrad a parků.

Výstavbou větrného parku nebudou zasaženy žádné významné krajinné prvky – jak ty dané
zákonem č. 114/1992 Sb., tak významné krajinné prvky registrované. Uvažovaný záměr
nebude mít negativní vliv na významné krajinné prvky.
C.I.6. Území historického, kulturního a archeologického významu

V hodnoceném území se nenalézají archeologická naleziště, v případě jejich mimořádného
výskytu v průběhu zemních prací je třeba postupovat v souladu se stávající legislativou (zejm.
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů).

Z nemovitých kulturních památek nacházejících se v blízkosti stavebního záměru a zapsaných
v seznamu nemovitých kulturních památek ČR můžeme zmínit boží muka v obci Bratříkovice
(číslo rejstříku 17246 / 8-1337, při č.p. 83), kostel Nejsvětější Trojice (číslo rejstříku 22033 / 82551) a větrný mlýn (číslo rejstříku 18183 / 8-1370, při č.p. 139 – směr Bratříkovice) v obci
Hlavnice, kostel Navštívení Panny Marie (číslo rejstříku 17247 / 8-1416) v Košeticích, kostel
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Nanebevzetí Panny Marie (číslo rejstříku 52004 / 8-4063) a kapli (číslo rejstříku 18616 / 81472) v obci Sádek. Všechny nemovité památky se nenacházejí v blízkosti plánovaného
stavebního záměru.

C.I.7. Hustě zalidněná území

Území není hustě zalidněno, v nejbližší obci Bratříkovice žije trvale cca 170 obyvatel.
C.I.8. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Území v okolí lokality určené k výstavbě větrného parku ani samotná lokalita nespadají do
kategorie území zatěžovaná nad míru únosného zatížení.

C.I.9. Staré ekologické zátěže

Staré ekologické zátěže můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny můžeme zařadit ty
zátěže, které vznikají primárně činností člověka jako jsou např. pozůstatky materiálů, černé
skládky, opuštěné výrobní areály a plochy, kde mohlo v době provozu dojít ke kontaminaci
staveb i podloží nebezpečnými látkami apod. Do druhé skupiny starých ekologických zátěží
můžeme zařadit ty zátěže, které vznikají sekundární činností člověka, tedy následně jako
druhotný jev antropogenní činnosti. Do této skupiny patří např. poddolovaná území, sesuvná
území, území ovlivněná větrnou a vodní erozí atd. Ekologické zátěže (poddolovaná území a
sesuvná území) řazené do této skupiny jsou podrobně rozebrány v následující kapitole.

V blízkosti posuzovaného záměru se nenachází žádná stará ekologická zátěž.

Realizací stavebního záměru nedojde k navýšení starých ekologických zátěží v zájmové
oblasti.
C.I.10. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností

V blízkosti zájmové lokality se nenachází území se zvýšenou citlivostí, respektive zranitelností.
Nenalézají se zde sesuvy, sutě, prudké svahy ani nestabilizované náplavy. Rovněž se zde
nevyskytují stará důlní díla. V blízkosti větrné elektrárny č. 1 se nachází poddolované území
Svobodné Heřmanice – Bratříkovice.
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Podle mapy seizmického rajónování ČR spadá zájmové území do oblasti s očekávanou
maximální hodnotou intenzity zemětřesení 6°MSK-64 (Mercalliho klasifika ční stupnice
upravená pro technickou praxi).

Radonový index je klasifikován třemi základními kategoriemi (nízká, střední, vysoká) a jednou
přechodnou kategorií (nízká až střední v nehomogenních kvartérních sedimentech). Podle
mapy radonového indexu geologického podloží ČR spadá zájmová lokalita do oblasti
s převažující přechodnou až střední kategorií radonového indexu.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.II.1. Ovzduší a klima
Zájmové území spadá podle Mapy klimatických oblastí Československa (Quitt 1971) do mírně
teplé oblasti kategorie MT7, pro kterou je charakteristické normálně dlouhé léto, mírné až mírně
suché léto, krátké přechodné období s mírným jarem a mírným podzimem a normálně dlouhá,
mírně teplá a suchá zima s krátkým trváním sněhové pokrývky. Podrobnější charakteristiky
uvedené klimatické oblasti jsou shrnuty v tabulce č. 8.
Tab. 8: Vybrané klimatické charakteristiky teplé oblasti MT 4 (dle Quitt 1971)
počet letních dnů

30-40

počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

140-160

počet mrazových dnů

110-130

počet ledových dnů

40-50

průměrná teplota v lednu (°C)

-2 - -3

průměrná teplota v červenci (°C)

16-17

průměrná teplota v dubnu (°C)

6-7

průměrná teplota v říjnu (°C)

7-8

průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

100-120

srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)

400-450

srážkový úhrn v zimním období (mm)

250-300

počet dnů se sněhovou pokrývkou

60-80

počet zamračených dnů

120-150

počet jasných dnů

40-50

Zájmové území patří do oblasti s relativně dobrou kvalitou ovzduší což je dáno absencí
významných průmyslových zdrojů znečištění ovzduší.
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Nejbližší klimatologická stanice, kde se měří větrné charakteristiky reprezentativní pro danou
lokalitu, je na katastrálním území obce Budišov nad Budišovkou, ve vrcholové části hory
Červená. Vzdálenost od uvažovaného větrného parku je cca 17 km.

Větrné charakteristiky pro klimatickou stanici Červená
Ve výšce 10 m nad povrchem je průměrná rychlost větru za období říjen 2006 – říjen 2007
4,046 m/s. Vzhledem k možnému stínění stanice okolním vzrostlým lesním porostem musíme
počítat s možným zkreslením dat již při pořizování.
Obr. 5: Frekvence ročního proudění na klimatologické stanici Červená
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Obr. 6: Shrnutí ke klimatické stanici Červená (na základě dat poskytnutých ČHMU zpracováno
v prostředí software WindPRO)

Větrná růžice dává dobrý přehled o směru převládajícího proudění na klimatické stanici
Červená. Převládá proudění Z a JJZ směru (každý směr 18 %), následuje s 16 % směr ZJZ,
resp. s 12 % SSV. Energie větru je největší ve směrech JJZ a ZJZ, což je velmi výhodné
vzhledem k tomu, že tyto směry patří k nejčastějším. Bez ohledu na směr proudění, pouze na
základě četnosti jednotlivých rychlostí větru je nejčastější rychlost větru 4 m/s, přičemž rychlost
v průběhu roku nabývá hodnot 1 až 10. Z hlediska větrného potenciálu jde o lokalitu k výstavbě
VP vhodnou.

Větrné podmínky lokality
Na základě požadavku Magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí, byla v rámci
dokumentace EIA zpracována klimatologická studie pro lokalitu větrného parku Bratříkovice.
Její plné znění je uvedeno v příloze č. 11 této dokumentace. Modelové výpočty klimatologické
studie vycházely z údajů klimatologické stanice Červená (viz výše).
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Vypočtené větrné charakteristiky pro turbíny v lokalitě Bratříkovice:
Modelový výpočet byl proveden ve specializovaném softwaru WindPro ve verzi 2.5.7.83.
Tab. 9: Větrné charakteristiky jednotlivých turbín v lokalitě VP Bratříkovice
Větrná
elektrárna
1
2
3
4
5

Průměrná rychlost větru
-1
ve 100 m [m.s ]
6,27
6,41
6,21
6,36
6,13

Výnos [MWh]
5 994
6 428
5 997
6 310
5 733

Z modelového výpočtu vyplývá, že rychlost proudění větru v místech výstavby všech
plánovaných větrných elektráren v lokalitě Bratříkovice dosahuje ve výšce rotoru 100m nad
zemským povrchem rychlosti větší než 6 m.s-1 (6,13 m.s-1 – 6,41 m.s-1) a využití se pohybuje
na hranici 42,5 %. Lokalita je tedy z hlediska větrných charakteristik vhodná k umístění
větrných elektráren.

Hlavními zdroji znečištění ovzduší v lokalitě jsou zejména města a jejich průmyslová výroba
(zejména nedaleký Bruntál a Krnov) a automobilová doprava, zejména z hlavních tahů směrem
na Opavu.

Jako reprezentativní pro danou lokalitu byla vybrána data ze stanice imisního monitoringu na
Červené hoře v k.ú. Budišov nad Budišovkou, kde probíhá automatizovaný i manuální měřící
program a měření těžkých kovů v PM10. Stanice je umístěna na velmi dobré otevřené lokalitě,
jako krajinné složky v širokém okolí převažují zemědělská půda a trvalé travní porosty. Data ze
stanice jsou reprezentativní pro desítky až stovky km vzdálené oblasti.
Na stanici probíhá manuální měření SO2 a NO2 a automatizované měření O3. Naměřené
hodnoty v roce 2007 uvádí následující tabulka.
Tab. 10: Hodnoty znečišťujících látek v ovzduší – Červená hora
Denní hodnoty

3

(µg/m )
Max.

SO2

NO2

12,0

-

4 MV

-

-

3

Čtvrtletní hodnoty (µg/m )

3

Roční hodnoty (µg/m )

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

2,6

3,3

1,2

3,6

2,7

2,81

60

15

16

15

14

1,6

2,87

6

3,7

21,0

6,3

-

10,6

10,37

58

15

16

15

12

6,9

2,48

18
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Vysvětlivky:
X1q , X2q , X3q , X4q
C1q, C2q, C3q, C4q
4MV
X
S
N
XG
SG
dv

čtvrtletní aritmetický průměr
počet hodnot, ze kterých je spočítán aritmetický průměr za dané čtvrtletí
4. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový interval
roční aritmetický průměr
směrodatná odchylka
počet měření v roce
roční geometrický průměr
standardní geometrická odchylka
doba trvání nejdelšího souvislého výpadku

Limity pro znečišťující látky v ovzduší jsou stanoveny nařízením vlády č. 597/2006 Sb. v µg/m3
(viz tabulka č. 11).
Tab. 11: Platné limity pro znečišťující látky
Znečišťující látka

SO2

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu v

Naměřená hodnota na

3

3

(µg/m )

stanici(µg/m )

24 hodin

125

12,0

1 rok

20

2,7

1 rok

40

10,6

NO2

Jak je z výše uvedených hodnot patrné, u žádné ze sledovaných škodlivin nejsou překračovány
stanovené limity. Stav ovzduší v zájmové lokalitě je dobrý.

C.II.2. Voda

Z hydrologického hlediska náleží sledovaná lokalita do oblasti povodí Odry. Zájmová lokalita
leží na rozhraní dílčího povodí Moravice (2-02-02) a povodní Opavy po Moravici – část (2-0201). Číslo hydrologického pořadí, do kterého spadá zájmová lokalita, je 2-02-02 Moravice. Při
podrobnějším členění spadá zájmová oblast pod číslo hydrologického členění pod číslo 2-02087 a jde o povodí Heřmanického potoka, a 2-02-01-085, povodí Velké.
Hydgogeologicky se lokalita řadí pod číslo hydrogeologického rajonu 661 – Kulm Nízkého
Jeseníku o ploše 2 866,36 km2.

V zájmové oblasti je charakteristický mělký průlinový oběh podzemní vody vázán převážně na
aluviální sedimenty a prostředí eluviálního a deluviálního pokryvu.
Zájmové území neleží v žádném hygienickém pásmu ochrany vod ani v chráněné oblasti
přirozené akumulace vod.
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Přímo v místě záměru se nenachází žádné vodní plochy. V širším okolí jsou největšími vodními
plochami vodní nádrž Slezská Harta a Kružberk. V okolí vodního toku Hvozdnice byly
v minulosti budovány drobné rybniční soustavy.

Zájmová oblast nezasahuje do vymezeného záplavového území pro Q100.
C.II.3 Půda

Pedogeografické poměry jsou podstatnou měrou závislé na geologické a geomorfologické
stavbě území a na nadmořské výšce.
Zrnitost půd v oblasti Nízkého Jeseníku je převážně jílovito-hlinitá. Z půdních typů většinu
území tvoří kambizemě.
Ve vyšších polohách se vyskytuje silně kyselá kambizem dystrická. Spolu s ní se zde vyvinuly
menší vložky rankeru typického (kambického). Na sprašových hlínách jsou základními půdními
typy hnědozemě (typická a luvizemní) a luvizemě (typická a pseudoglejová). V oblastech
výchozů kulmských hornin je tu rovněž rozšířená kambizem typická. V údolních nivách větších
toků (např. Opava, Moravice, Hvoznice, ad.) i potoků (např. Heraltický, Libavský) pokrývá nivní
bezkarbonátové sedimenty fluvizem glejová s fluvizemí typickou. V okolí menších přítoků
těchto řek vznikly úzké pásy gleje typického na nevápnitých deluviofluviálních a fluviálních
sedimentech (Weissmannová a kol., 2004).

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Geomorfologická charakteristika
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek et al. 1987) spadá lokalita
uvažovaného větrného parku do oblasti Jesenické, celku Nízký Jeseník a podcelku Stěbořická
pahorkatina. Podrobnější členění je uvedeno v následující tabulce č. 12.

Tab. 12: Geomorfologické členění zájmového území

Provincie
Subprovincie
Oblast
Celek
Podcelek
Okrsek

Česká vysočina
Krkonošsko-jesenická
soustava
Jesenická
Nízký jeseník
Stěbořická pahorkatina
Heraltická pahorkatina
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Heraltická pahorkatina má členitý reliéf tvořený spodnokarbonskými moravickými vrstvami
s převahou břidlic nad drobami. Tvoří k východu ukloněný erozně denudační reliéf s plošinami,
širokými rozvodnými hřbety a rozevřenými údolími. Nejvyšším bodem je Břidličná o výšce 459
m s velkými kamenolomy. Významné body jsou Dřemová o výšce 419 m a Židovský vrch o
výšce 395 m.
Geologická charakteristika
Z geologického hlediska se zájmové území nachází v oblasti, kde na povrch vystupují
zvrásněné a rozlámané horniny moravskoslezské oblasti fundamentu Českého masivu.
Moravskoslezská oblast Českého masivu je tvořena prekambrickým podkladem, na nějž
transgredují sedimenty devonu a spodního karbonu. Pokryvné útvary jsou málo mocné a jsou
tvořeny ostrůvky miocénních a kvartérních sedimentů (Weissmannová, 2004).
Přírodní zdroje
Do zájmového území nezasahují žádná chráněná ložisková území ani ložiskové výhradní
plochy. Přímo v zájmovém území stavby se nenachází žádné přírodní zdroje, které jsou
chráněny formou dobývacích prostorů, chráněných oblastí přirozené akumulace podzemních
vod a vodních zdrojů.
Nejblíže k záměru se nachází chráněné ložisové území Svobodné Heřmanice ve vzdálenosti
cca 2 km severozápadně a ložisko výhradní plochy Mladecko ve vzdálenosti 4 km jižně od
místa záměru.

C.II.5. Flora a fauna, ekosystémy

Z hlediska biogeografického členění (Culek, 1996) náleží předmětná oblast ke Krnovskému
bioregionu. Bioregion je přechodnou oblastí mezi hercynskou a polonskou podprovincií.
Převažuje biota 3. dubovo-bukového stupně, přičemž se zde vyskytují pravděpodobně
autochtonní bory.
A) Flóra
Potenciální přirozená vegetace
Podle mapy potenciální vegetace (NEUHÄUSLOVÁ & MORAVEC 1997) převládají v území
lipové dubohabřiny (asociace Primulo versi-Carpinetum). Jedná se o třípatrové, řidčeji
čtyřpatrové lipové dubohabřiny s přirozenou příměsí smrku (Picea abies), osiky (Populus
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tremula) a jeřábu (Sorbus aucuparia) ve stromovém, často i hustém keřovém patru. V něm se
také objevují četné hygrofilní a mezofilní druhy listnatých lesů. Ty jsou časté také v druhově
pestrém bylinném patru, v němž zpravidla převládá Stellaria holostea, Carex brizoides,
Galeobdolon luteum, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, příp. Asarum europaeum, Galium
odoratum aj. Na sušších, minerálně chudších půdách mírných elevací acidofilní dobravy
(Luzulo albidae-Quercetum, Abieti-Quercetum), řidčeji ostřicové dubohabřiny (Carici pilosaeCarpinetum).
Aktuální vegetace území
V dotčené lokalitě byl proveden botanický průzkum, který byl zpracován v rámci „Biologického
hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro
zmírnění uvažovaných negativních vlivů“ (Kočvara, 2008). Výsledky botanického průzkumu
jsou podrobně hodnoceny v příloze č. 5 této dokumentace. Na tomto místě uvádíme výtah
z výše zmíněné studie.
Současná vegetace území je významně ovlivněna intenzivní lidskou činností. Přestože v širším
území jsou zachovány drobné fragmenty, které rámcově odpovídají původní potencionální
vegetaci, je téměř celé území přeměněno na produkční hospodářské lesy a intenzívní pole.
V řešeném území jsou všechny VTE situovány do ploch intenzívně obhospodařovaných polí
nebo do produkčních jetelotravních porostů. K těmto plochám vedou částečně zpevněné polní
cesty lemované synantropní vegetací se zbytky alejí dřevin kultivaru třešní (Prunus sp.) a lípy
srdčité (Tilia cordata). Ostatní dřeviny jsou zastoupeny pouze ojediněle, např. bříza bělokorá
(Betula pendula), topol vlašský (Populus nigra cv. italica). Z keřů, které se na polních cestách
vyskytují sporadicky, je zde bez černý (Sambucus nigra), růže šípková (Rosa canina), brslen
evropský (Euonymus europaea), trnka obecná (Prunus spinosa) a kalina obecná (Viburnum
opulus).
Vegetaci podél polních cest tvoří synantropní druhy, polní plevele a nitrofilní druhy rostlin. Z
těchto druhů se zde vyskytuje např. kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), pelyněk černobýl
(Artemisia vulgaris), pcháč oset (Cirsium arvense), pcháč obecný (Cirsium vulgare), vratič
obecný (Tanacetum vulgare), lopuch větší (Arctium lappa), šťovík tupolistý (Rumex
obtusifolius), svízel přítula (Galium aparine).
Z lučních druhů se sporadicky vyskytuje jitrocel prostřední (Plantago media), svízel bílý (Galium
album), hrachor luční (Lathyrus pratensis), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum),
hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), chrpa luční (Centaurea jacea), řepík lékařský
(Agrimonia eupatoria), chrastavec rolní (Knautia arvensis) aj. Z trav se hojně vyskytuje srha
laločnatá (Dactylis glomerata), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), pýr plazivý (Agropyron

Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz

47

„Větrný park Bratříkovice“
Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

repens), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), kostřava luční (Festuca pratensis), jílek
vytrvalý (Lolium perenne).
Ve vegetaci polních cest, která je sešlapávaná a pojížděná technikou, je nejčastěji zastoupena
lipnice roční (Poa annua), lipnice smáčknutá (Poa compressa), jitrocel větší (Plantago major),
truskavec ptačí (Polygonum aviculare agg.), mochna husí (Potentilla anserina).
Na ekotonu polí a polních cest se vyskytují plevele jako je merlík bílý (Chenopodium album
agg.), violka rolní (Viola arvensis), pomněnka rolní (Myosotis arvensis), heřmánek terčovitý
(Matricaria discoidea), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), kokoška pastuší
tobolka (Capsella bursa-pastoris), chrpa modrá (Centaurea cyanus), ojediněle byl nalezen mák
vlčí (Papaver rhoeas).

V zájmovém území bylo determinováno 132 druhů vyšších rostlin. Z nichž žádný nenáleží mezi
druhy zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Z druhů cévnatých rostlin Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky byl
na lokalitě nalezen jeden taxon tohoto seznamu. Chrpa modrá (Centaurea cyanus). C4 je druh,
který je řazen do kategorie – druh vyžadující další pozornost. Tato rostlina se vyskytuje
roztroušeně podél lemů téměř všech polí v území. Negativní ovlivnění chrpy modré výstavbou
VTE lze vyloučit. Tento druh je v území ohrožen spíše agrotechnickými postupy za použití
herbicidů nebo změny technologie obhospodařování či výměny pěstovaných plodin. Přestože
seznam druhů rostlin zjištěných v rámci botanického průzkumu není jistě zcela konečný, lze
vzhledem k využívání a charakteru biotopu (intenzivní pole) a jeho blízkého okolí (intenzívně
obhospodařované louky a hospodářský les) výskyt zvláště chráněných druhů vyloučit.

B) Fauna
Stav fauny v zájmové lokalitě byl podrobně hodnocen v rámci „Biologického hodnocení
potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění
uvažovaných negativních vlivů“ (Kočvara, 2008). Jeho výsledky jsou v plném rozsahu uvedeny
v příloze č. 5 této dokumentace. Níže je uveden výtah z uvedené studie.

Celkem bylo ve sledovaném území a širším okolí v rámci mapovacího čtverce 6072
zaznamenáno 166 druhů obratlovců, kteří byli zjištěni, anebo u nich nelze vyloučit výskyt v
okolí. Jedná se o čtyři druhů plazů, pět druhů obojživelníků, 116 druhů ptáků a 41 druhů savců
a netopýrů.
U většiny uváděných druhů lze i přes současné znalosti často obtížně stanovit, zda nemohou
být záměrem alespoň do určité míry ovlivněny. Zcela minimální anebo žádné dotčení lze však
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předpokládat u druhů, u nichž je výskyt přímo v bezprostředním okolí VTE nepravděpodobný
nebo vyloučený. Jedná se o druhy, které jsou silněji vázány na jiné biotopy, než které jsou
zastoupeny v bezprostředním okolí VTE, a nemají tedy důvod zalétat anebo se vyskytovat
přímo v blízkosti VTE. Jsou to především ty druhy plazů a savců, které nebudou dotčeny,
pokud bude vyloučen zásah do jejich biotopů, a ty druhy ptáků (především pěvců), které jsou
úzce vázány na sídla a otevřenou zemědělskou krajinu, které se v okolí nenacházejí.
Z hlediska stávající legislativy platné v ochraně přírody je především vhodné upozornit na
výskyt těch druhů, které jsou zvláště chráněny zákonem v aktuálním platném znění, a to v
následujících kategoriích. Nejsou zde již uváděny druhy, které na lokalitě nebyly pozorovány a
jejichž výskyt je možné považovat za vyloučený anebo nepravděpodobný s ohledem na dobu
průzkumu.
Je třeba si uvědomit, že a) ne všechny druhy byly zjištěny přímo v místě uvažovaných VTE,
jsou uváděny pro kompletní přehled znalostí o dotčené lokalitě, b) řada druhů se vyskytuje
takovým způsobem (náhodný přelet, ojedinělý výskyt), že jejich dotčení bude považováno za
vyloučené, případně jim VTE fakticky nevadí.
Druhy kriticky ohrožené (5 druhů v kategorii KO)
** sokol stěhovavý Falco peregrinus
** strnad zahradní Emberiza hortulana
* netopýr brvitý Myotis emarginatus

netopýr velký Myotis myotis
* netopýr černý Barbastella barbastellus

Druhy silně ohrožené (33 druhů v kategorii SO)
ropucha zelená Bufo viridis
rosnička zelená Hyla arborea
skokan zelený Rana klepton esculenta
ještěrka obecná Lacerta agilis
ještěrka živorodá Zootoca vivipara
slepýš křehký Anguis fragilis
čáp černý Ciconia nigra
včelojed lesní Pernis apivorus
** moták pilich Circus cyaneus
** moták lužní Circus pygargus
krahujec obecný Accipiter nisus
** ostříž lesní Falco subbuteo
křepelka polní Coturnix coturnix
** bekasina otavní Gallinago gallinago
** holub doupňák Columba oenas
* sova pálená Tyto alba
** ledňáček říční Alcedo atthis

** dudek chocholatý Upupa epops
** krutihlav obecný Jynx torquilla
** bělořit šedý Oenanthe oenanthe
** drozd cvrčala Turdus iliacus
** žluva hajní Oriolus oriolus
kavka obecná Corvus monedula
netopýr vodní Myotis daubentonii
netopýr rezavý Nyctalus noctula
* netopýr vousatý Myotis mystacinus
* netopýr Brandtův Myotis brandtii
* netopýr řasnatý Myotis nattereri
* netopýr severní Eptesicus nilssonii
netopýr večerní Eptesicus serotinus
netopýr ušatý Plecotus auritus
netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus
* plšík lískový Muscardinus avellanarius

Druhy ohrožené (19 druhů v kategorii O)
ropucha obecná Bufo bufo
užovka obojková Natrix natrix
čáp bílý Ciconia ciconia
moták pochop Circus aeruginosus
jestřáb lesní Accipiter gentilis
koroptev polní Perdix perdix
** sluka lesní Scolopax rusticola
výr velký Bubo bubo
rorýs obecný Apus apus

vlaštovka obecná Hirundo rustica
brkoslav severní Bombycilla garrulus
bramborníček hnědý Saxicola rubetra
** bramborníček černohlavý Saxicola torquata
lejsek šedý Muscicapa striata
ťuhýk obecný Lanius collurio
ťuhýk šedý Lanius excubitor
** ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes
krkavec velký Corvus corax
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veverka obecná Sciurus vulgaris
Vysvětlivky:
* - druh nebyl zjištěn a je uváděn v odborné literatuře pro čtverec 6072
** - druh byl zjištěn a není uváděn v odborné literatuře
Bez označení – druh byl pozorován zhotovitelem

Níže je uveden přehled všech druhů, u kterých je možné uvažovat o potencionálním dotčení.
Herpetofauna
Žáby (Anura) – bylo zaznamenáno pět druhů – skokan hnědý (Rana temporaria), ropucha obecná (Bufo
bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), skokan zelený (Rana klepton esculenta) a rosnička zelená (Hyla
arborea). Žádný druh se v blízkém okolí nerozmnožuje, jejich dotčení je vyloučeno.
Šupinatí (Squamata) – v okolí záměru byla pozorována ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), ještěrka
obecná (Lacerta viridis), užovka obojková (Natrix natrix), slepýš křehký (Anquis fragilis). Dotčení plazů je
zanedbatelné, nejsou vázání na plochy výstavby VE a jsou dostatečně mobilní.

Ornitofauna
Brodiví (Ciconiiformes) – pozorována byla při přeletech volavka popelavá (Ardea cinerea), její hnízdění
však nebylo v lokaliě zjištěno, čáp černý (Ciconia nigra), jehož hnízdění v okolí rovněž nebylo zjištěno, a
čáp bílý (Ciconia ciconia), nejblíže k záměru hnízdící ve Svobodných Heřmanicích.
Vrubozobí (Anseriformes) – ojediněle při přeletech byla pozorována labuť velká (Cygnus olor), při jarní a
podzimní migraci byla pozorována husa polní (Anser fabalis), husa běločelá (Anser albifrons) a husa
velká (Anser anser).
Dravci (Accipitriformes) – byl zjištěn včelojed lesní (Pernis apivorus), který hnízdí v širším okolí, v lokalitě
však nebyl zjištěn. Dále byl zjištěn moták pochop (Circus aeruginosus), který územím protahuje v malém
počtu, moták lužní (Circus pygarus), který byl pozorován při jarním tahu, jestřáb lesní (Accipiter gentilis),
který hnízdí v širším okolí, krahujec obecný (Accipiter nisus), byl zjištěn při lovu na okraji lesa Březina,
pravděpodobně zde hnízdí jeden pár, ostříž lesní (Falco subbuteo), jeho hnízdí výskyt nebyl zjištěn, a
sokol stěhovavý (Falco peregrinus), na lokalitě nehnízdí, vzácně byl pozorován při tahu.
Hrabaví (Galliformes) – u Svobodných Heřmanic byla zastižena koroptev polní (Perdix perdix), v lokalitě
však nebyla pozorována a křepelka polní (Coturnix coturnix), která přímo na ploše VE nebyla
pozorována, v nejbližším okolí však hnízdí 4 páry – je pravděpodobné pouze akustické rušení, které
nebude mít na populaci druhu zásadní vliv.
Dlouhokřídlí (Charadriiformes) – ojediněle při přeletu byl pozorován racek chechtavý (Larus ridibundus) a
racek belohlavý (Larus cachinanns). V širším okolí hnízdí čejka chocholatá (Vanellus vanellus). Vzácně
při tahu byla pozorována bekasina otavní (Gallinago gallinago), která v lokalitě nehnízdí.
Měkkozobí (Columbiformes) – v menším počtu na tahu byl pozorován holub doupňák (Columba oenas).
Sovy (Strigiformes) – sova pálená (Tyto alba) se v lokalitě nevyskytuje, byla pozorována až severněji
v okolí Opavy. Výr velký (Bubo bubo) nebyl na lokalitě rovněž pozorován, hnízdí pravděpodobně
severozápadně od Velkých Heraltic.
Svišťouni (Apodiformes) – při přeletech v malých skupinách byl pozorován rorýs obecný (Apus apus),
v okolí nehnízdí.
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Srostloprstí (Coraciiformes) – ledňáček říční (Alcedo atthis) nebyl v lokalitě pozorován, nejblíže byl
zastižen při přeletu nad Heraldickým potokem, nejblíže hnízdí v březích Hvězdnice. Dudek chocholatý
(Upupa epops) byl pozorován jednou na tahu, na lokalitě nehnízdí.
Šplhavci (Piciformes) – řada druhů byla zjištěna přímo na lokalitě, zejména v okrajových částech lesa –
strakapoud malý (Dendrocopos minor), žluna zelená (Picus viridis), žluna šedá (Picus canus), datel
černý (Dryocopus martius). Krutihlav obecný (Jynx torquilla) nebyl aktuálně zjištěn. Kolize s VE není u
této skupiny celosvětově známá, dotčení druhů se neuvažuje.
Pěvci (Passeriformes) – řád ptáků s širokou ekologickou valencí, záměr nebude mít význmaný negativní
vliv na některou z populací druhů. Byl zjištěn výskyt následujících druhů – vlaštovka obecná (Hirundo
rustica), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), drozd cvrčala
(Turdus iliacus), lejsek šedý (Miscicapa striata), žluva hajní (Oriolus oriolus), ťuhýk obecný (Lanius
collurio), ťuhýk šedý (Lanius excubitor), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), kavka obecná
(Corpus monedula), krkavec velký (Corpus corax) a strnad zahradní (Emberiza hortulana).

Mamaliofauna
Netopýři byli přímo na lokalitě systematicky zjišťováni. Bylo provedeno pět večerních a nočních
kontrol (detektor byl použit v případě 4 kontrol, 22. 9. 2007, 6. 6., 9. 7. a 19. 8. 2008). V rámci
sledování lokality i jejího okolí lze říci, že přímo v místě uvažované VTE byli netopýři zjištěni v
nízkých počtech, nejčastěji jednotlivě. I v okolí byli zaznamenáni pouze v rámci ojedinělých
přeletů anebo při lovu na okrajích lesní vegetace.
Dotčení drobných savců je možno vyloučit. Zvláště chráněné anebo vzácné druhy se pak v
místě uvažovaných VTE nevyskytují.
Netopýři (Microchiroptera) –
•

Netopýr vodní (Myotis daubentoni) nebyl v lokalitě zjištěn, zaznamenán ojediněle.

•

Netopýr rezavý (Nyctalus noctula) – na lokalitě byl zjištěn výskyt do 5 exemplářů. Kolize nejsou
vyloučeny, jsou známy z více lokalit. Doporučuje se požádat o výjimku z ochranných podmínek
druhu. S ohledem na málo početný výskyt v lokalitě je dotčení druhu považováno za nízké.

•

Netopýr vousatý (Myotis mystacinus) – na lokalitě nebyl zjištěn, zimuje ve štolách Jakartovice I a
Jakartovice II. Kolize nejsou celosvětově známy, dotčení druhu se tak neuvažuje.

•

Netopýr Brandtův (Myotis brandtii) – na lokalitě nebyl zjištěn, zimuje ve štolách Jakartovice I a
Jakartovice II. Na území ČR nebyly kolize zjištěny.

•

Netopýr brvitý (Myotis emarginatus) - na lokalitě nebyl zjištěn, zimuje ve štolách Jakartovice I a
Jakartovice II. Na území ČR nebyly kolize zjištěny.

•

Netopýr řasnatý (Myotis naterreri) - na lokalitě nebyl zjištěn, zimuje ve štolách Jakartovice I a
Jakartovice II. Na území ČR nebyly kolize zjištěny.

•

Netopýr velký (Myotis myotis) – na lokalitě nebyl zjištěn, v byl zastižen v širším okolí u Slezské
Harty, zimuje ve štolách Jakartovice I a Jakartovice II. Na území ČR nebyly kolize zjištěny.

•

Netopýr severní (Eptesicus nilssonii) - na lokalitě nebyl zjištěn, zimuje ve štolách Jakartovice I a
Jakartovice II. Na území ČR nebyly kolize zjištěny.
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•

Netopýr večerní (Eptesicus serotinus) – zjištěny 3 exempláře při lovu na okraji Bratříkovic. U
tohoto druhu se předpokládá, že je rušen ultrazvukovými frekvencemi z VTE, což souvisí s
uvažovanou ztrátou loveckého areálu. S ohledem na biologii druhu a zjištěné kolize je
doporučeno požádat o výjimku z ochranných podmínek druhu. S ohledem na 5 VTE a nepočetný
výskyt druhu na okraji záměru je dotčení druhu považováno za nízké.

•

Netopýr černý (Barbastella barbastellus) - na lokalitě nebyl zjištěn, zimuje ve štolách Jakartovice
I a Jakartovice II. Kolize druhu nejsou celosvětově známy.

•

Netopýr ušatý (Plecotus auritus) - na lokalitě byl zjištěn, byl zaznamenán celkově v počtu do 6
ex. při lovu v okolí VTE, nejčastěji na okraji lesa Březina a východně od uvažovaných VTE.
Pravidelně zimuje ve štolách Jakartovice I a Jakartovice II. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná
o nejběžnější druh netopýra a jeho kolize nejsou z území ČR známy, jeho dotčení se v současné
době neuvažuje.

•

Netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus) -

na lokalitě byl zjištěn, byl zaznamenán pouze

jednou v okolí mlýna Hlavnice, dvě pozitivní detekce. Zimování ve štolách Jakartovice I a
Jakartovice II nebylo zjištěno, je znám ze zimoviště v okolí Milostovic (bunkry Milostovice a
Trigonometr). Kolize na území ČR zatím nebyly potvrzeny. Dotčení druhu není uvažováno.

V případě velkých savců byly v rámci okolí pozorovány především běžné druhy, na které
nebude mít výstavba a provoz VTE negativní vliv. Mimo zvěř se jedná především o drobné
hlodavce, kteří nebyli systematicky sledováni, byla pouze věnována pozornost případným
zvláště chráněným druhům, jejichž výskyt na lokalitě však nebyl potvrzen.
V případě zvěře, především lovné, lze poukázat na výskyt zejména u srnce (Capreolus
capreolus) a zajíce polního (Lepus europaeus), také prase divoké (Sus scrofa)

C.II.6. Krajina

Pod termínem krajina rozumíme část zemského povrchu s charakteristickými rysy, které ji
odlišují od okolních částí. Za krajinu se považuje přirozeně nebo účelově vymezená část
zemského povrchu, v níž je ustálený tok energie, oběh látek a výměna informací.
Dnešní kulturní krajiny se výrazně odlišují od původních krajin před příchodem člověka.
Původní krajiny (označované také termínem přírodní) sestávají ze vzájemně působících
přírodních složek a vytvářejí se pod vlivem přírodních, krajinotvorných pochodů.
Přírodní krajina je krajina v původní, člověkem neovlivněné a nezměněné podobě, která vznikla
výhradně působením přírodních krajinotvorných procesů. Dnes je přírodní krajina omezena
pouze na nevelké plochy zemského povrchu těžko přístupných oblastech, ale ani tam není
zcela uchráněna před vlivem člověka.
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Kulturní krajina je výsledkem působení člověka na krajinu přírodní. Počátky vzniku ekumeny, tj.
trvale obydlené krajiny pozměněné činností člověka, jsou u nás spjaty s prvním neolitických
osídlením v 6. tisíciletí před naším letopočtem. Touto neolitickou revolucí se lidská civilizace a
její projevy staly nedílnou součástí krajin, jejich vývoje a chování. Současná - kulturní - krajina
je průsečíkem přírodních, hospodářských a sociálních procesů. Do značné míry je odrazem
stavu společnosti, její ekonomické, technologické, sociální a duchovní úrovně. Vliv člověka na
krajinu je natolik mnohostranný, že se jednotlivé činnosti v krajině prolínají a doplňují.
Dle různého stupně intenzity antropogenního ovlivnění rozlišujeme v současnosti 5 základních
krajinných typů (Forman a Godron, 1993):


krajina přírodní - bez výraznějších lidských vlivů



krajina (extenzívně) obhospodařovaná – krajina lesní, pastevní



krajina (intenzívně) obdělávaná (kultivovaná) – převaha zemědělsky obdělávaných
geometrických ploch



příměstská krajina – hustě osídlená krajina s heterogenní mozaikou zastavěných ploch



městská krajina – kompaktní městská zástavba s převahou nepropustných povrchů,
původní reliéf, půda i biota jsou zcela potlačeny.

Oblast potenciálně nejvýrazněji dotčenou záměrem zahrnuje území obcí Bratříkovice,
Svobodné Heřmanice, Hlavnice, Jakartovice. Krajina je tvořena Heraltickou pahorkatinou.
Vzhledem k rovinatému charakteru terénu a historickému vývoji území je oblast v současnosti
kulturní krajinou využívanou především k zemědělství. Oblast je ohraničena nevýraznými
horizonty. Na západě jej tvoří vzdálené pohoří Nízkého Jeseníku, z jihu a jihovýchodu je
ohraničení ještě méně výrazné.
V oblasti větrného parku se nachází několik menších lesních celků, které pomáhají rozbíjet
jednolitost velkých bloků orné půdy. Pozitivním prvkem v této zemědělské krajině je rovněž
přítomná doprovodná liniová zeleň podél cest a vodních toků.
S problematikou krajiny úzce souvisí tzv. krajinný ráz. Pojem krajinný ráz zavedl do praxe
zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz je v něm definován jako
přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn
před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonického měřítka a vztahů v krajině. Podrobné vyhodnocení vlivu na krajinný ráz v oblasti
dotčené vizuálními vlivy větrného parku je součástí přílohy č. 4 této dokumentace.
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C.II.7. Obyvatelstvo

Moravskoslezský kraj má nejvyšší počet obyvatel ze všech českých krajů a také nejvyšší
hustotu zalidnění, vysoce převyšující republikový průměr, který v ČR činí 130 obyvatel na km².
Moravskoslezský kraj má 230 obyvatel na km². 62 % obyvatel žije ve městech nad 20 000
obyvatel a i to je v zemi výjimečné. Nejvyšší hustota zalidnění je na Ostravsku (1 453 obyvatel
na km²), nejnižší naopak na Bruntálsku (63 obyvatel na km²). Posuzovaný stavební záměr leží
v katastrálním území obce Bratříkovice. Hustota zalidnění v tomto katastru dosahuje 46
obyvatel/km2. Celkově zde žije 173 obyvatel (údaje ke dni 3.7.2006).

V následující tabulce je uveden přehled sídel v okruhu do 5 km od záměru s uvedením počtu
obyvatel.
Tab. 13: Přehled osídlení v okruhu 5 km od záměru
Sídlo
Bratříkovice

Vzdálenost od
záměru (km)

Počet obyvatel

1 km

173

Svobodné Heřmanice

1,2 km

533

Hlavnice

1,3 km

614

Jakartovice

2,1 km

1072

Mladecko

2,8 km

170

Horní Životice

3,3 km

336

Velké Heraltice

3,5 km

1623

Litultovice

3,8 km

770

Jezdkovice

3,8 km

228

Staré Heřminovy

4,6 km

236

Celkem

5445

C.II.8. Hmotný majetek

K dotčení hmotného majetku realizací záměru nedojde.
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C.II.9. Kulturní památky

Nemovité kulturní památky
V bezprostřední blízkosti zájmového území se nenachází žádné památky kategorie světové
kulturní dědictví, národní kulturní památky, archeologické památkové rezervace, ostatní
památkové rezervace, městské památkové rezervace, vesnické památkové rezervace, krajinné
památkové zóny, městské památkové zóny ani vesnické památkové zóny. Seznam nemovitých
kulturních památek, nacházejících se v nejbližších obcích je uveden v přílohách Posouzení
vlivu stavby na krajinný ráz, které je uvedeno jako příloha č. 4 této dokumentace. Fyzické
ovlivnění těchto památek je vyloučeno, pohledové ovlivnění je podrobně řešeno ve výše
uvedeném posouzení.

Archeologické lokality
V hodnoceném území se nenalézají archeologická naleziště, v případě jejich mimořádného
výskytu v průběhu zemních prací je třeba postupovat v souladu se stávající legislativou (zejm.
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů).

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení

Zájmová lokalita je součástí otevřené zemědělské krajiny s rozsáhlými plochami orné půdy.
Krajina má charakter mírně zvlněné náhorní plošiny. Velké bloky orné půdy jsou lemovány
drobnými toky s břehovou vegetací a ostrůvky lesní zeleně (lesy, remízky, solitéry), které
v antropogenizované krajině představují harmonizující prvek. V obraze krajiny absentují
výrazné vertikály. V panoramatických pohledech upoutávají především prvky lesní zeleně, jsou
umožněny průhledy do okolních krajinných oblastí. V dálkových pohledech pak vystupují nad
horizont mírně zvlněné vrcholy pohoří. Sídla v nejbližším okolí jsou liniového, především
potočního charakteru s vesnickou zástavbou.

V nejbližším okolí záměru se nenachází žádné přírodně cenné lokality chráněné dle zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění. Nenacházejí se zde žádná zvláště chráněná území, přírodní
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parky ani prvky sítě NATURA 2000 (evropsky významné lokality, ptačí oblasti). Nejblíže se
nachází EVL Jakartovice chránící aluviální, druhově chudé vlhké psárkové louky ve vzdálenosti
cca 3 km a EVL Štola Jakartovice ve vzdálenosti cca 3,5 km, předmětem ochrany je místo
zimoviště netopýrů. Lokalita nespadá ani pod oblasti chráněné mezinárodními úmluvami.
Ze skladebných prvků ÚSES se v blízkém okolí vyskytují pouze prvky lokální úrovně. Žádný
z prvků ÚSES ale nebude záměrem bezprostředně dotčen.
V blízkém okolí zájmové lokality se nenacházejí žádná zvláště chráněná území, přírodní parky
ani prvky sítě Natura 2000 (evropsky významné lokality, ptačí oblasti).
V zájmové oblasti se vyskytují významné krajinné prvky. Nejbližším je VKP les nacházející se
ve vzdálenosti několika desítek metrů od plánované VE, realizací stavebního záměru ale
fyzicky dotčen nebude. Kvalita ovzduší je v posuzované lokalitě dobrá. Její kvalitu bude záměr
ovlivňovat zejména liniovými zdroji znečištění, a to automobilovou dopravou v době výstavby
elektrárny. Vzniklé emise lze označit za minimální a jejich dopad na veřejné zdraví obyvatel za
zanedbatelný.
Vliv VE jakožto zdroje hluku ve fázi provozu nepřesáhne povolené limitní hodnoty na žádném
z okolních objektů. Ve fázi přípravy záměru bude zdrojem hluku především provoz zemních
mechanismů, dopravních prostředků apod. ze však konstatovat, že hluková zátěž související
s fází přípravy záměru bude mít zanedbatelné škodlivé účinky a z hlediska ochrany veřejného
zdraví půjde o podlimitní hodnoty.
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ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERSTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Zdravotní vlivy
Větrné elektrárny nejsou zdrojem žádné významnější zátěže na lidské zdraví. Potenciálními
negativními vlivy na obyvatelstvo, které se mohou v průběhu realizace a provozu záměru
vyskytovat, bychom mohli označit následující vlivy:

-

hluk vyvolaný výstavbou a provozem větrné elektrárny

-

znečišťující látky emitované v době výstavby

-

havarijní stavy

V období výstavby záměru bude zdrojem hluku především provoz zemních mechanismů,
dopravních prostředků apod. Tento hluk bude vznikat pouze v denních hodinách a vzhledem ke
vzdálenosti záměru od nejbližšího osídlení, nebude mít stavba významný vliv na veřejné
zdraví. Zdrojem hluku může být i doprava ke staveništi. Zde je třeba, aby byly jako přístupové
komunikace vybrány pokud možno ty, které se co nejméně dotýkají obytné zástavby.
Dalším možným negativním jevem v období výstavby budou znečišťující látky v ovzduší, jejichž
zdrojem bude především nákladní automobilová doprava a staveniště. Krátkodobě tedy lze
očekávat zvýšené koncentrace výfukových plynů a zvýšení prašnosti zejména v blízkosti
přístupových komunikací. Pro minimalizaci těchto vlivů budou přijata patřičná opatření (kropení
přístupových komunikací v suchých obdobích roku, čištění stavební techniky, apod.). Tento vliv
však bude z hlediska vlivů na veřejné zdraví vzhledem ke svému rozsahu a doby trvání
nevýznamný.

Pro posouzení hlukové zátěže v období provozu byla vypracována hluková studie (viz.
příloha č. 3). Podle ní je záměr větrné elektrárny v dostatečné vzdálenosti od obytných zón,
Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz

57

„Větrný park Bratříkovice“
Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

zákonné limity dané Nařízením vlády č.148/2006 Sb. pro emisní hladiny akustického výkonu
budou bez problému dodrženy.
V roce 2007 vydal Státní zdravotní ústav stanovisko, které shrnuje dosavadní poznatky o
zdravotních rizicích při provozu větrných elektráren. Při provozu větrných elektráren se
projevují dva rizikové faktory. Jedním z nich je hluk, v menší míře pak potom pohybující se
stíny lopatek elektrárny. Hluk při provozu větrných elektráren je produkován dvěma způsoby.
Mechanický hluk, který je způsoben strojovnou, a aerodynamický hluk způsobený prouděním
vzduchu kolem listu vrtule. Potenciálními zdravotními riziky jsou pak obtěžování hlukem, rušení
spánku a zrakové obtěžování.
Obtěžování je psychický stav, který vzniká při mimovolném vnímání vlivů, ke kterým má jedinec
zamítavý postoj a na které reaguje pocity odporu, podrážděností a v některých případech až
psychosomatickými poruchami. Úroveň citlivosti jedince vůči hluku je individuální. V normální
populaci existuje cca 10 – 20% lidí vysoce senzitivních, stejně jako tolerantních. U zbylých 60 –
80% obyvatel platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže.
Míru obtěžování určují i jiné faktory, jako jsou faktory týkající se příjemce hluku (individuální
tolerance k hluku, celkový postoj k VE), faktory lokality a prostředí (vzdálenost elektrárny od
obydlí, umístění elektrárny v krajině a tvar terénu apod. ), faktory VE (počet elektráren a jejich
typ, charakter produkovaného zvuku – přítomnost pulsního hluku). Tyto faktory způsobují u
různých typů turbín rozdílnou míru obtěžování při stejné hodnotě hladin akustického tlaku.
Dalším potenciálním zdravotním rizikem jsou poruchy spánku, které mohou při dlouhodobém
trvání vést k vážným zdravotním důsledkům (rozmrzelost, snížený výkon, zhoršená nálada,
bolesti hlavy apod.).
Limitní hodnoty venkovního hluku, které mají nejmenší vliv na lidské zdraví, stanovila WHO na
50 - 55 dB pro den a 40 - 45 dB pro noc. Jedná se o hladiny akustického tlaku při kterých je
málo lidí silně obtěžováno nebo rušeno. Dle akustické studie budou vypočtené hladiny hluku při
provozu větrných elektráren s útlumem dosahovat u nejbližší obytné zástavby maximálně
38 dB a tím budou limitní hladiny hluku splněny.
V souvislosti s provozem VE se řeší vliv nízkofrekvenčního hluku a infrazvuku. Infrazvuk je
široce rozšířený. Vytvářejí ho jak přírodní pochody (zemětřesení, vítr) tak i umělé zdroje
(letadla, důlní exploze, kompresory aj.). Údaje o zdravotních rizicích infrazvuku nejsou
jednotné, nejčastějšímí negativními vlivy jsou obtěžování a porucha spánku. Další efekty se
objevují až při hladinách okolo 100 dB (únavnost, poruchy rovnováhy, deprese apod.).
Nízkofrekvenční hluk a infrazvuk je vnímán jako směs zvukových a taktilních podnětů – tlak
v uších a pocity na hrudníku. V jeho vnímání existují výrazné individuální odchylky. Pro
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nízkofrekvenční hluk neexistujelimitní hodnota. Dosavadní měření VE v ČR neprokázala jejich
zvýšené hladiny. Přesto doporučujeme provést kontrolní měření hluku před kolaudačním
řízením (ve zkušebním provozu) k ověření platnosti předpokládaných závěrů hlukové studie.
Provozem větrných elektráren nedochází k uvolňování nebezpečných emisí do ovzduší, VE
mají v širším kontextu spíše pozitivní vliv na stav ovzduší tím, že přispívají k omezování
spalovacích zdrojů energie.
V souvislosti s realizací záměrů větrných elektráren se objevují obavy z dalších možných
potenciálně negativních vlivů, a to z vlivu stroboskopického jevu a diskoefektu.
Stroboskopický jev vzniká při průniku viditelného záření ze světelného zdroje mezi otáčejícími
se listy rotoru směrem k pozorovateli. K tomu může dojít pouze v rozsahu několika minut při
východu a západu slunce za jasné oblohy a ostrého světla a pozicí elektrárny na V až JV či
Z až JZ od pozorovatele. Vzhledem k umístění obcí vůči větrnému parku lze tento vliv hodnotit
jako nevýznamný.
Diskoefekt vzniká odrazem slunečního záření na listech rotoru a tím dochází k obtěžování
obyvatelstva záblesky. K tomuto jevu docházelo pouze u prvních větrných elektráren,
v současnosti je tento jev eliminován matným nátěrem moderních VE.

Ostatní vlivy
Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost vzniku
havárií výrazně eliminovat. K minimalizaci vzniku havárií v období výstavby je třeba dodržovat
technologickou kázeň a veškeré používané mechanismy v dokonalém technickém stavu,
možné úkapy ropných látek z automobilů eliminovat použitím záchytných van.
Pro provoz VE je použit v její převodovce minerální olej. K úniku oleje z převodovky může dojít
poruchou těsnění mezi převodovkou a generátorem. Veškeré poruchy jsou hlídány elektronikou
elektrárny, která ji v tomto případě ihned odstaví. Únik oleje mimo vnitřní prostor elektrárny je
v případě havárie vyloučen, vnitřní stěny jsou ošetřeny olejuvzdorným nátěrem, spodní část je
nepropustná.

Vliv všech faktorů souvisejících s výstavbou větrných elektráren na veřejné zdraví lze celkově
označit za minimální. Realizací záměru nedojde k významnému ovlivnění zdraví obyvatelstva.
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Sociálně ekonomické vlivy
Provoz větrných elektráren bude pro dotčenou obec představovat finanční přínos.
Vliv realizovaných elektráren na turistický ruch je diskutabilní. V současnosti větrné elektrárny
stále ještě představují nezvyklý a tedy do jisté míry atraktivní prvek krajiny, s jejich
rozšiřováním se však tento pozitivní vliv na případné zvýšení turistického ruchu v souvislosti
s větrnými elektrárnami zmenšuje.
Větrné elektrárny jsou rovněž rozporuplně vnímány samotným obyvatelstvem žijícím
v nejbližším okolí elektráren.

Na některé působí pozitivně coby prvek elegantního čistého

tvaru, symbol moderní technologie, jiní mohou mít vzhledem k monumentalitě těchto staveb,
vymykající se lidskému měřítku, spíše stísněný pocit nebo může docházet k negativním
pocitům vzhledem k estetickému vjemu. K rozdílnému vnímání větrných elektráren dochází
také pokud pozorovatel v dotčeném krajinném prostoru žije, či daným prostorem pouze cestuje.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

V období výstavby bude stanoviště záměru dočasně plošným zdrojem prachu a emisí
z výfukových plynů stavební a dopravní techniky. Hlavními kontaminanty, které lze očekávat ze
zdrojů znečištění ovzduší v souvislosti s realizací záměru, jsou: suspendované částice
(vyjádřené jako frakce PM10, PM2,5), benzen a NO2. Negativní dopady budou minimální,
k ovlivnění obyvatelstva v okolních obcích dojde pouze v souvislosti s mírným zvýšení
dopravního zatížení v lokalitě. Dopad na veřejné zdraví bude zanedbatelný.
Po ukončení výstavby již záměr nebude mít negativní dopad na znečištění ovzduší. Naopak,
rozvoj výroby energie z těchto bezemisních energetických zařízení napomáhá ke snížení
produkce škodlivin a skleníkových plynů emitovaných tepelnými elektrárnami.
Změny klimatu vyvolané realizací a provozem posuzovaného záměru se nedají předpokládat.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky

Pro vyhodnocení vlivu záměru na hlukovou situaci byla společností VENTUREAL s.r.o.
zpracována pomocí softwaru WindPRO hluková studie, která je uvedena v příloze č. 3
dokumentace.
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V období výstavby bude vznikat lineání hluk ze stavební a dopravní techniky. Tento hluk bude
omezen pouze na denní dobu a bude spňovat předepsané hygienické normy pro hluk
z liniových

zdrojů.

S výstavbou

spojené

nepravidelné

zvýšení provozu

na

místních

komunikacích bude sice představovat zvýšení hlukové zátěže pro obyvatelstvo, toto by však
nemělo vést k překročení platných hygienických norem. Hluková zátěž související s fází
přípravy záměru bude mít zanedbatelné škodlivé účinky a z hlediska ochrany veřejného zdraví
půjde o podlimitní hodnoty.
Provoz VE v obydleném území přináší potenciální zdravotní rizika obtěžování hlukem a rušení
spánku hlukem. Míra rušení obyvatel vlivem hluku při provozu VE závisí na vzdálenosti obytné
budovy od elektrárny a na podmínkách terénu, od toho se odvíjí dosahovaná hladina
akustického tlaku na fasádě budovy. VE budou umístěny na orné půdě ve vzdálenosti 875 m
od nejbližšího objektu (samota/mlýn na k.ú. Hlavnice) a 1000 m od nejbližší kompaktní
zástavby (obec Bratříkovice). Za bezkonfliktní doporučenou odstupovou vzdálenost je
považována vzdálenost 750 -1000 m k hranici obydleného území či jednotlivých obydlených
objektů. VE tedy splňují požadovanou vzdálenost od zástavby.
V tabulkách níže uvádíme výsledky hlukové studie – tedy výsledné hodnoty hluku
v referenčních bodech se zvýšenou ochranou před hlukem a vzdálenost referenčních bodů od
zdroje hluku.
Tab. 14: Vypočtené hodnoty hluku

Oblast zvýšené ochrany před
hlukem
A - Bratříkovice
B - Svobodné Heřmanice
C - Košetice
D - Sádecký dvůr
E - Rekreační usedlost
F - Rekreační usedlost
G - Hlavnice
H - Jakartovice

Požadavky
Hodnoty hluku z
(hluk [db (A) ]
VTE [dB]
38,0
38,0
38,0
34,7
38,0
31,1
38,0
30,9
38,0
38,0
38,0
37,9
38,0
32,7
38,0
28,8
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Tab. 15: Vzdálenost zdroje hluku od výpočtového bodu [m]
Výpočtový Větrné elektrárny
bod
1
2
A
1011
1020
B
1082
1546
C
1673
2048
D
2676
2366
E
1694
1299
F
1859
1416
G
2632
2159
H
2683
2538

3
1454
2023
2158
1891
1341
1346
1952
2802

4
1569
2378
2652
1894
1043
954
1457
2629

5
1070
1889
2502
2312
875
946
1676
2304

Požadavky legislativy na omezování akustického zatížení jsou zakotveny v Nařízení vlády č.
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v zákoně č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, v platném znění.
Maximální venkovní hlukové zatížení obytných domů je tedy na úrovni 40 dB v noci (od 22:00
do 6:00) a 50 dB v denní době.
Podle modelové studie hluku (viz předchozí tabulka č. 14) jsou větrné elektrárny s utlumení
dostatečně vzdáleny a jejich hluk bude dosahovat v obcích podlimitních hodnot, na úrovni
38 dB. Tyto hodnoty jsou vypočítány při utlumeném nastavení, ale je v nich bezpečná 2 dB
rezerva. Navíc se počítá s kulovým šířením hluku, které v praxi nikdy nenastane. Vypočtené
hodnoty jsou ty nejvyšší možné.

Na základě požadavku Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje bude z hlediska
možného negativního vlivu hluku provedeno před kolaudačním řízením kontrolní měření hluku
pro jeho vyhodnocení.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Z hlediska možného působení záměru na povrchové a podzemní vody přichází v úvahu
následující vlivy:
•

Vlivy na charakter odvodnění oblasti

•

Změny hydrologických podmínek

•

Vlivy na jakost vody

Přičemž dojde k rozdílnému ovlivnění během stavebních prací a během provozu.
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Vlivy na charakter odvodnění oblasti
V hodnocené lokalitě dojde pouze k nepatrné změně v odvodnění povrchu v souvislosti se
vznikem nových zpevněných cest k obsluze elektráren. Voda z těchto zpevněných ploch bude
zachována v území, tudíž vliv na charakter odvodnění oblasti lze označit za malý a
nevýznamný.
Změny hydrologických podmínek
Ke změnám hydrologických podmínek realizací stavebního záměru nedojde.

Vlivy na jakost vody
Z hlediska vlivu na jakost vod by mohlo dojít k ovlivnění v etapě výstavby i provozu. V období
výstavby může dojít ke znečištění odtékajících povrchových vod prachem a dalším jemnou
frakcí vznikající při stavebních pracech. Zemní práce však budou malého rozsahu a ke
vsakování bude docházet do okolní orné půdy, není tento vliv nijak zásadní. Druhým zdrojem
znečištění mohou být havarijní stavy způsobené technologickou nekázní či poruchou
stavebních mechanismů. Proto je třeba dbát na to, aby všechny mechanismy byly v takovém
technickém stavu, který vyloučí únik ropných látek. Rovněž musí být zajištěno bezpečné
skladování látek nebezpečných vodám, tak, aby nedošlo k jejich úniku.
Provoz negeneruje vznik splaškových vod ani produkci žádných technologických vod. V
převodovce větrné elektrárny je minerální olej. K úniku oleje z převodovky může dojít poruchou
těsnění mezi převodovkou a generátorem. Veškeré poruchy jsou hlídány elektronikou
elektrárny, která ji v tomto případě ihned odstaví. Únik oleje mimo vnitřní prostor elektrárny je
v případě havárie vyloučen, vnitřní stěny jsou ošetřeny olejuvzdorným nátěrem, spodní část je
nepropustná.

D.I.5. Vlivy na půdu

V období výstavby dojde pouze k lokálnímu narušení svrchního půdního horizontu v souvislosti
se zakládáním vlastních staveb elektráren a v souvislosti s výkopem kabelové trasy. Dotčené
plochy budou po dokončení uvedeny do původního stavu. Negativním dopadem na půdo
v období stavebních prací mohou být i havárie. Jedná se konkrétně o možný únik pohonných
hmot či ropných produktů používaných do stavební mechanizace. Proto je nezbytné, aby
dodavatel stavby dbal na dobrý technický stav používaných mechanismů a dodržení správných
technologických postupů při realizaci stavby.
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V období vlastního provozu záměru bude pravděpodobnost kontaminace půdy velmi nízká. Vliv
záměru z hlediska kontaminace půd lze označit jako nevýznamný.
Záměr si vyžádá dočasné odnětí půdy ze ZPF náležejících do II. a III. a teoreticky i I. třídy
ochrany půdy.
Vzhledem k rozsahu odnětí půdy ze ZPF se nejedná o významnou plochu. Z hlediska velikosti
vlivu jej lze označit za malý, z hlediska významnosti ve vztahu k uvedeným třídám ochrany
půdy za dočasně významný. Nelze předpokládat, že by v případě realizace předkládaného
záměru došlo ke zhoršení dostupnosti zemědělských pozemků respektive způsobu jejich
obdělávání.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Realizace záměru trvale nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K
ovlivnění horninového prostředí nedojde. Jakýkoliv negativní vliv záměru na horninové
prostředí či přírodní zdroje lze vyloučit.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Flóra
Při hodnocení vlivů záměru na floru a faunu vycházíme ze studie „Biologické hodnocení
potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění
uvažovaných negativních vlivů“, která je přílohou č. 5 dokumentace. V této studii je vliv záměru
hodnocen podrobně, níže uvádíme pouze výtah tohoto hodnocení.
Posuzovaný záměr je stavebně navrhován v území, ve kterém není očekáván výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin. Současná vegetace dotčeného území je významně ovlivněna
intenzivní lidskou činností. Téměř celé území je přeměněno na intenzivně využívaná pole a
hospodářské lesy. V širším okolí jsou však zachovány i drobné fragmenty vegetace
odpovídající původní potencionální vegetaci.
Všechny VTE jsou situovány do ploch intenzívně obhospodařovaných polí nebo do
produkčních jetelotravních porostů. K těmto plochám vedou částečně zpevněné polní cesty
lemované synantropní vegetací se zbytky alejí dřevin kultivaru třešní (Prunus sp.) a lípy srdčité
(Tilia cordata). Ostatní dřeviny jsou zastoupeny pouze ojediněle, např. bříza bělokorá (Betula
pendula), topol vlašský (Populus nigra cv. italica). Z keřů, které se na polních cestách vyskytují
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sporadicky, je zde bez černý (Sambucus nigra), růže šípková (Rosa canina), brslen evropský
(Euonymus europaea), trnka obecná (Prunus spinosa) a kalina obecná (Viburnum opulus).

Ochranářsky významná území se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od záměru. Naturová
území jsou ve vzdálenosti nejblíže 3 km jižně od záměru (EVL Jakartovice), zvláště chráněná
území 5,5 km od záměru (PP Hůrky). Z prvků ÚSES se v místě stavby nenachází žádný
biokoridor ani biocentrum. Nejbližší ÚSES je LBC 107101/534 při severovýchodním okraji VTE
s nejbližší vzdáleností 120 m. Od něj vedou LBK jihozápadně a západně, nejblíže 120 m od
VTE, oba nefunkční. VTE č. 1 je pak uvažována 50 m od nefunkčního LBC. Dotčení všech
prvků ÚSES je vyloučeno pro dodržení ochranné vzdálenosti od VTE. Totéž platí pro VKP.

Vzhledem k celkovému charakteru vegetace území zahrnujícího nejen plochu vlastní VE, ale i
její širší okolí, lze předpokládat, že se stavba větrného parku Bratříkovice na aktuální vegetaci
nijak negativně neprojeví. Stavbou ani provozem VE nebudou zasaženy či negativně ovlivněny
dochované populace ochranářsky významnějších druhů rostlin či jejich biotopy. V zájmovém
území bylo determinováno 132 druhů vyšších rostlin, z nichž žádný nenáleží mezi druhy
zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. Z
druhů cévnatých rostlin Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky byl
na lokalitě nalezen jeden taxon tohoto seznamu. Chrpa modrá (Centaurea cyanus). C4 je druh,
který je řazen do kategorie – druh vyžadující další pozornost. Tato rostlina se vyskytuje
roztroušeně podél lemů téměř všech polí v území. Negativní ovlivnění chrpy modré výstavbou
VTE lze vyloučit. Tento druh je v území ohrožen spíše agrotechnickými postupy za použití
herbicidů nebo změny technologie obhospodařování či výměny pěstovaných plodin.
Vzhledem k charakteru a využívání dotčeného biotopu lze tedy výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin vyloučit.
Fauna
Vliv záměru větrného parku Bratříkovice je podrobně řešen v příloze č. 5 této dokumentace
„Biologické hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy
opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů“ (Kočvara, 2008). V odstavcích níže
uvádíme výtah z tohoto hodnocení.
V zájmové lokalitě bylo zjištěno (či jejich výskyt v okolí nelze vyloučit) celkem 166 druhů
obratlovců. Jedná se o čtyři druhy plazů, pět druhů obojživelníků, 116 druhů ptáků a 41 druhů
savců a netopýrů, mezi nimiž jsou i druhy zvláště chráněné. Výčet zjištěných druhů a podrobné
zhodnocení vlivu větrných elektráren na jednotlivé druhy je uveden ve výše zmíněném
hodnocení.
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Komplexní poznatky o možných vlivech výstavby VE na zástupce ornitofauny jsou shrnuty v
metodickém doporučení pro postup při hodnocení možných vlivů VE na ptáky a další
obratlovce (Kočvara R., Polášek Z., 2005). Podle metodického doporučení jsou vlivy na ptáky
(a další obratlovce) druhově, sezónně a místně specifické a lze je obecně rozdělit do třech
základních skupin:
1. rušení větrnými elektrárnami (hlukem, samotnou přítomností) vedoucí k přemístění
případně vymizení některých druhů, včetně bariérového efektu na tažné druhy
2. mortalita způsobená kolizí s těmito stavbami (jak s rotujícími vrtulemi tak samotnými
stožáry i v klidovém stavu)
3. ztráta nebo zničení či narušení prostředí a biotopů v důsledku výstavby a přítomnosti
staveb a s nimi spojenou infrastrukturou
Potenciálně nejvíce ohroženými skupinami živočichů jsou ptáci a netopýři. Obě skupiny byly
jedním z hlavních předmětů celoročního biologického průzkumu v zájmové lokalitě a jejím
okolí. V rámci přílohy č. 5 je detailně zhodnocena možnost negativního ovlivnění všech
potenciálně dotčených zjištěných druhů ptáků i netopýrů.
Obecně lze konstatovat, že z ptáků budou nejvíce dotčeni např, čáp bílý a čáp černý. V případě
těchto druhů je vhodné vyloučit realizaci větrných elektráren do vzdálenosti 1,5 km od hnízda.
Hnízdění čápa černého nebylo v okolí záměru zjištěno, čáp bílý hnízdí nejblíže ve Svobodných
Heřmanicích ve vzdálenosti 1,5 km od záměru, což je dostatečná vzdálenost pro vyloučení
ovlivnění hnízdiště druhu. Riziko kolize pochopitelně nelze vyloučit, je však v případě tohoto
druhu (s ohledem na denní migraci a vizuální citlivost) velmi nízké.
Přímo v lokalitě záměru je největší zastoupení pěvců, jedná se však o řád ptáků s velmi širokou
ekologickou valencí, jsou vázáni na různé typy prostředí. Řada dalších zjištěných druhů
lokalitou pouze migruje v malém počtu jedinců či byla zjištěna nebo hnízdí v dotatečné
vzdálenosti od místa záměru. V případě realizace dojde k ovlivnění některých druhů (viz příloha
č. 5), přesto lze vzhledem k výše zmíněnému konstatovat, že záměr nebude mít významný
negativní vliv na některou z populací druhů.

V případě mamaliofauny patří k nejvíce dotčeným druhům právě ty druhy, které využívají volný
prostor, respektive otevřenou zemědělskou krajinu s převažujícím bezlesím, anebo tímto
prostorem migrují. K těmto patří právě netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr večerní
(Eptesicus serotinus), netopýr pestrý (Vespertilio murinus) a netopýr stromový (Nyctalus
leisleri). Z dalších v menší míře také netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) a netopýr
severní (Eptesicus nilssonii).
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Pro velmi obtížné sledování potenciálního výskytu a migrací netopýrů ve větších výškách je
vhodné především uplatnit omezení výstavby s ohledem na vzdálenost známých kolonií a
zimovišť. Za oblast zákazu výstavby VTE je považován 1 km od zimovišť a letních kolonií. Za
oblast omezení je pak možno např. považovat 3 km od kolonií a zimovišť za předpokladu
možného ovlivnění, např. v souvislosti s početným výskytem v oblasti uvažované výstavby VTE
nebo velkého množství druhů, případně záboru plochy nad 100 ha. Pro netopýra velkého
(Myotis myotis) může být doporučována oblast omezení (případně zákazu) od 2 km po 3 km
nad 50 jedinců letní kolonie, při populaci nad 300 jedinců pak 6 km, pro vrápence malého
(Rhinolophus hipposideros) pak 2 km pro letní kolonie, apod. Tyto podmínky jsou na lokalitě
splněny. Významné zimoviště netopýra velkého se nachází 3,9 km jihozápadně od VTE. Jedná
se o EVL CZ0813766 Štola Jakartovice II, přičemž druh nebyl zjištěn v okolí VTE, je tak
maximálně postačující ochranná vzdálenost 3 km. Podobně se ostatní štoly nacházejí ve
vzdálenosti více jak 3 km od VTE a nebyl zde zaznamenán početný výskyt netopýrů.
U žádného ze zjištěných druhů v lokalitě nebylo zjištěno jeho významné dotčení navrhovaným
záměrem.
Vzhledem k tomu, že záměr dodržuje navrhovanou odstupovou vzdálenost 2 - 3 km od kolonií
a zimovišť netopýrů (v našem konkrétním případě od EVL Štola Jakartovice II, vzdálenost
3,9 km severovýchodním směrem) a další nejbližší záměr, s nímž by mohl větrný park
Bratříkovice ve vlivu na zimoviště či migrace netopýrů komulovat je větrný park Lískovec, který
se nachází ve vzdálenosti cca 7 km západně od EVL, neočekáváme ani možnost negativního
kumulativního vlivu na kolonie netopýrů. Mezi oběma záměry se nachází dostatečný prostor i
pro migrace netopýrů.
Na základě připomínky Městského úřadu Bruntál, odbor životního prostředí a zemědělství,
uvedené v závěru zjišťovacího řízení, byl v rámci biologického hodnocení (viz příloha č. 5)
rovněž řešen vliv stavby větrných elektráren s ohledem na zvěř v okolí. Jsou zde řešeny
vlivy na stávající hnízdiště, tokaniště, naleziště potravy, zimoviště a migrační koridory zvěře ve
smyslu zákona o myslivosti (z. č. 449/2001 Sb.). S ohledem na rozdílné vlivy VE na jednotlivé
druhy byl každý druh ve studii posouzen zvlášť.
Otázka vlivu na zvěř je rozšířena obecně na všechny druhy ptáků a savců, jež mohou být jako
zvěř chápány. U ptáků bylo vyhodnoceno, že lze vyloučit významnější negativní vliv na
všechny druhy, dotčení se uvažuje pouze u křepelky polní z hlediska rušení a krkavce velkého
z hlediska kolize. V případě savců byly v rámci okolí pozorovány především běžné druhy, na
které nebude mít výstavba a provoz VTE negativní vliv. Mimo zvěř se jedná především o
drobné hlodavce, kteří nebyli systematicky sledováni, byla pouze věnována pozornost
případným zvláště chráněným druhům, jejichž výskyt na lokalitě však nebyl potvrzen.
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V případě zvěře, především lovné, která vzbuzuje největší zájem a pozornost, lze poukázat na
výskyt zejména u srnce (Capreolus capreolus) a zajíce polního (Lepus europaeus). Lze
očekávat různé reakce. Zatímco v případě menší zvěře, jako je např. zajíc polní, nejsou známy
výrazné negativní vlivy (podobně prase divoké Sus scrofa) a tento druh bez problému využívá
bezprostřední okolí VTE, v případě srnce a jelena nelze vyloučit částečné vyhýbání se okolí
VTE do vzdálenosti cca 100–200 m, které má sestupnou tendenci, tj. zvěř si na zařízení
přivykne. Je to typické zejména pro srnce a jakékoli nové objekty (např. krmelec v lese), které
zvěř začne využívat až po delší době.
Obecně lze vlivy na zvěř včetně vysoké považovat za nízké, i díky již některým poznatkům
z území ČR (KOČVARA in litt.) v souvislosti s výzkumnými aktivitami zhotovitele. V případě
zajíce polního tento využívá bezprostřední okolí VTE a často zde volí i úkryt u paty věže, nebo
v travním porostu, což je opakovaně pozorováno např. u Veselí u Oder (2VTE), Břežan (5VTE),
Hraničných Petrovic (2VTE) a dalších záměrů na území ČR. I dle stop v zimním období lze
zřetelně vidět, že prostor bezprostředního okolí VTE je využíván nejen zajícem polním, ale
chodí zde i srny a černá zvěř.
Obdobné chování lze očekávat i u ostatní vysoké. Totéž platí pro většinu ptáků. V okolí VTE lze
pozorovat i velmi blízko (desítky metrů) lovící káně lesní a poštolku obecnou, pod VTE i hnízdí
např. koroptev polní a skřivan polní. Kolizi druhů pochopitelně nelze vyloučit, jako taková je ale
velmi málo pravděpodobná, statisticky s ohledem na populace druhů zanedbatelná, a přes
všechna pozorování nebyla zatím u těchto druhů (dravců) kolize na území ČR zjištěna.
Většina negativních vlivů na živočichy byla zjištěna v případě nižších VE. I přesto, že nižší VE
má nižší vizuální dosah, narůstá s menší výškou pravděpodobnost kolize u řady druhů.

V období výstavby bude vliv záměru na faunu minimální a pouze krátkodobého charakteru.
V obodbí provozu může docházet k narušování pouze pravidelným dojížděním obsluhy VE na
lokalitu, tento vliv je však zcela zanedbatelný.
Pro minimalizaci vlivu záměru na faunu byla v rámci biologického hodnocení (příloha č. 5)
navržena následující opatření:
•

zásah do půdního krytu je třeba realizovat mimo hnízdní období (mimo 1.4. – 31.7.)

•

opatření ve formě barevného označení listů je neúčinné a zbytečně více narušuje
krajinný ráz

•

v případě nezbytnosti zásahu v hnízdním období, je třeba aby byl na lokalitě přítomen
biologický dozor odborným pracovníkem.
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•

V případě nutnosti osvětlení je vhodné použití přerušovaného světla, které je pak pro
ptáky méně lákavé. Vhodné je stínění světel ze strany a jejich případná viditelnost
pouze seshora (toto obecně platí pro všechny světelné zdroje a jejich negativní vliv na
obratlovce i bezobratlé). Z hlediska orientace ptáků protahujících za snížené viditelnosti
je třeba preferovat přerušované bílé nebo červené světlo, a to v minimálním počtu,
minimální intenzity a především v minimálním počtu záblesků za minutu.

•

Vhodným kompenzačním opatřením je kosení některých neudržovaných ploch v okolí
zájmového území, kde je tato péče vyžadována. Vhodná je i nová keřová výsadba
vytvářející vhodný biotop pro živočichy. Velká část lokálních ÚSES v okolí je
nefunkčních, kompenzační opatření je vhodné lokalizovat právě do těchto prvků.

•

Je vhodné provést sledování dopadů realizovaných VTE na ptáky a netopýry, min. po
dobu jednoho roku po uvedení VTE do chodu.

V okolí uvažovaných VTE byly sice zjištěny některé zvláště chráněné druhy obratlovců, u nichž
nelze na základě současného stavu znalostí definitivně vyloučit riziko kolize. Přes nejpřísnější
hledisko predikce kolizí je však možné říci, že míra dotčení se pohybuje u všech druhů v
rozsahu, jenž je zcela bezproblémově srovnatelný s mírou jejich ohrožení při nebezpečích,
kterým jsou tyto druhy běžně vystaveny při současném stavu území.
Lze konstatovat, že pouze v případě křepelky polní, netopýra rezavého a netopýra večerního
se jeví jako žádoucí požádat o výjimku z ochranných podmínek druhů v kategorií silně
ohrožených druhů. V případě krkavce velkého pak v kategorii ohrožených druhů. Výsledný
seznam druhů, v případě kterých je nezbytné požádat o výjimku, vychází z objektivního
metodického přístupu, kdy tyto druhy splňují definici Zbytkového rizika.

Ekosystémy
Záměr vlastní výstavby se nedotýká žádného stávajícího ani navrhovaného prvku ÚSES.
Nejbližší ÚSES je LBC 107101/534 při severovýchodním okraji VTE s nejbližší vzdáleností
120 m. Od něj vedou LBK jihozápadně a západně, nejblíže 120 m od VTE, oba nefunkční. VTE
č. 1 je pak uvažována 50 m od nefunkčního LBC. Dotčení všech prvků ÚSES je vyloučeno pro
dodržení ochranné vzdálenosti od VTE. Stejně tak nebudou dotčeny ani významné krajinné
prvky.

Vzhledem ke vzdálenosti zvláště chráněných území od záměru lze konstatovat, že negativní
vlivy na zvláště chráněná území nenastanou.
Z naturových území se v okolí nachází nejblíže EVL (CZ0813766) Štola Jakartovice II, 3,9 km
jihozápadně od VTE. Jedná se o štolu, kde je předmětem ochrany zimující populace netopýra
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velkého (Myotis myotis). Tento druh byl zjištěn nejblíže VTE u Slezské Harty a vzdálenost
zimoviště splňuje doporučenou vzdálenost (3 km), dotčení druhu tak není uvažováno. V
prostoru VTE tento druh zjištěn nebyl.

Záměr nemůže mít vliv na evropsky významné lokality (stanovené nařízením vlády č. 132/2005
Sb.), ani na ptačí oblasti, jelikož je situován v dostatečné vzdálenosti od těchto lokalit (viz.
stanovisko Krajského úřadu - příloha č. 8 této dokumentace).

D.I.8. Vlivy na krajinu

Vliv stavby na krajinný ráz je podrobně řešen v příloze č. 4 této dokumentace. Zde uvádíme
výtah stěžejních závěrů této přílohy.
Zhodnocení vlivu záměru na jednotlivé charakteristiky krajinného rázu:
Typické znaky přírodní charakteristiky
• Zásadními znaky přírodní charakteristiky jsou v MKR relativně plochý, málo členitý reliéf a
makrostruktury bloků orné půdy. Vliv záměru na znaky přírodní charakteristiky bude velmi
malý, u většiny znaků nebude žádný. Výstavbou záměru nedojde k zásahu do žádného
zvláště chráněného území. Bude dotčena relativně malá plocha zemědělské půdy.

Kulturní a historické charakteristiky
• Kulturní a historické charakteristiky budou záměrem dotčeny významně. Přímo v MKR
dojde k silnému zásahu do místní památky Raabův větrný mlýn, která bude pohledově
ovlivněna při pohledech od obce Hlavnice. Z jihu ze silnice od obce Jakartovice bude
ovlivnění méně významné vzhledem k přítomnosti elektrického vedení. Při pohledu ze
západu od obce Bratříkovice bude větrný park působit rušivě pouze částečně. Zásah do
památky větrného mlýna byl identifikován jako silný a do ostatních lokálních kulturních
dominant (specifikovaných výše) byl identifikován jako středně silný, nelze jej však přesně
predikovat. Byl však dle charakteru krajiny v dotčeném krajinném prostoru posouzen jako
únosný.

Přírodní hodnoty
• Přírodní hodnota oblasti krajinného rázu je snížena činností člověka, který oblast přetvořil
v zemědělskou krajinu. Místy se však lze stále setkat s přírodnějším charakterem krajiny,
především díky dochované mozaice lesů a liniové zeleně podél vodních toků. Přímo
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v místě předpokládané výstavby záměru k ovlivnění přírodních hodnot nedojde, záměr je
navrhován na zemědělské půdě, nedojde k dotčení území s vysokou přírodní hodnotou.

Estetické hodnoty
• Vliv na estetické hodnoty byl identifikován v případě jednoho znaku estetických hodnot
(území bez výrazných dominant) jako silný, v dalších případech jako středně silný či
slabý. Silný zásah do estetických hodnot bude představovat vytvoření nové dominanty
v krajině, kterou zde dosud tvořily zalesněné hřbety vrcholů a lokálně věže kostelů či
v menším měřítku větrné mlýny. Rovněž budou výrazně dotčeny pohledové horizonty,
které v současnosti tvoří klidné linie zalesněných hřbetů. K vizuálnímu ovlivnění dojde i
v případě některých kulturních památek, které představují v MKR pozitivní estetickou
hodnotu. Posouzení zásahu do estetických hodnot krajiny podléhá největší subjektivitě
hodnocení a vyjádření různých odborníků mohou být rozporuplná. Autor posouzení
považuje zásah do estetických hodnot za významný, avšak únosný vzhledem
k charakteru dotčené lokality významně ovlivněné působením člověka, tedy krajiny se
sníženou estetickou hodnotou. Větrné elektrárny zde mohou být naopak vnímány jako
pozitivní prvek, coby symbol trvale udržitelného rozvoje s funkčním designem.

Významné krajinné prvky (VKP)
• Vliv na VKP bude minimální, navrhovaná stavba se nenachází v blízkosti žádného VKP.
Nejblíže se nachází VKP les, který nebude výstavbou záměru dotčen.

Zvláště chráněná území
• Záměr nebude mít žádný vliv na ZCHÚ velkoplošná i maloplošná, ani na přírodní parky.
Žádné z těchto území nebude negativně ovlivněno ani dálkově.

Kulturní dominanty
• V předmětném území se nachází kulturní dominanty pouze lokálního významu (kostely,
větrné mlýny), které mohou být dotčeny pouze při dílčím úhlu pohledu. Stavby
regionálního či nadregionálního významu nebudou záměrem pohledově dotčeny. Vliv
záměru na kulturní dominanty byl tedy identifikován jako středně silný až malý. Lokální
dominanta Raabova větrného mlýna bude dotčena silně, hodnocení viz výše.

Harmonické měřítko a vztahy
• Harmonické měřítko místa krajinného rázu je již v současnosti narušeno působením
člověka, tedy vytvořené výrazně zemědělské krajiny s velkými scelenými bloky orné půdy.
I přesto však bude zásah navrhovaného záměru d harmonického měřítka významný,
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neboť pokud jej vztáhneme k výšce budov v obcích či k výšce stromů, ztrácí lidské
měřítko. Ve vzdálenějších územích zasažených vizuálními vlivy záměru již nebude VE
dominantním prvkem a stane se pohledově méně významnou součástí krajinné scény.

Co se týče možného kumulativního vlivu navrhovaných záměrů v dotčeném krajinném
prostoru, nebyl významně negativní vliv identifikován. Posuzované kumulativní záměry (VP
Nové Lublice, VP Leskovec a VP Moravice - Melč) se nachází v okruhu „dobré viditelnosti“,
tedy v takové vzdálenosti, ve které již může být jejich vizuální projev snížen jinými prvky
krajinného obrazu, především těmi, nacházejícími se blíže pozorovateli. V místě krajinného
rázu lze předpokládat slabou viditelnost několika větrných elektráren lokality Nové Lublice a
Leskovec, především v místě silnic mezi obcemi, což nebude mít zásadní vliv na identifikované
znaky a charakteristiky krajinného rázu MKR.

V tabulce č. 16 je uvedeno shrnutí vlivů navrhované stavby „Větrný park Bratříkovice“ na
zákonná kritéria krajinného rázu dle §12 zákona č. 114/1992 Sb.
Tab. 16: Souhrn vlivů na zákonná kritéria krajinného rázu (viz §12 zákona)

Vlivy na zákonná kritéria krajinného rázu

Vliv NS

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na VKP
Vliv na ZCHÚ
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

slabý
středně silný
žádný
žádný
středně silný
silný
středně silný
středně silný

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V zájmovém území se nenachází žádné památky kategorie světové kulturní dědictví, národní
kulturní památky, archeologické památkové rezervace, ostatní památkové rezervace, městské
památkové rezervace, vesnické památkové rezervace, krajinné památkové zóny, městské
památkové zóny ani vesnické památkové zóny. Nebude zároveň dotčena ani žádná kulturní
památka evidovaná v národním seznamu kulturních památek ČR.
Z hlediska hmotného majetku nedojde realizací záměru k žádnému ovlivnění.

Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz

72

„Větrný park Bratříkovice“
Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Tak jako každý investiční záměr bude i realizace stavby „Větrný park Bratříkovice“ spojena
s řadou vlivů na své okolí.
Vlivy budou částečně rozdílné v období výstavby a v období provozu.
Ve fázi výstavby bude vliv záměru spojen s nárůstem nákladní dopravy na přístupových
komunikacích ke stavbě a s tím souvisejícím zvýšením množstvím polutantů v ovzduší. Dalším
doprovodným jevem bude zvýšení hlukového zatížení spojeného s výstavbou. Oba tyto vlivy
fáze výstavby však budou vzhledem k omezené délce trvání, rozsahu prací a vzdálenosti od
zástavby obcí akceptovatelné.
V období provozu VE pak bude mít záměr vliv na kvalitu ovzduší spíše pozitivní, neboť na
rozdíl od klasických zdrojů energie není zdrojem žádných znečišťujících látek v ovzduší.
Z hlediska vlivu hluku na obyvatele okolních obcí lze konstatovat, že vzdálenost elektrárny,
jakožto zdroje hluku, je dostatečná a tudíž by měla být v tomto ohledu zcela bezkonfliktní.
Ovlivnění obyvatelstva záměrem tedy lze očekávat v období výstavby, avšak pouze
v omezeném období a rozsahu. Ani v období provozu větrného parku nebude negativní
ovlivnění obyvatelstva dosahovat takové úrovně, aby byl ohrožen zdravotní stav obyvatel.
Dalším aspektem je vliv na faunu, především na ptáky a netopýry. Tato problematika je
podrobně řešena v kapitole B.II.5 a v samostatné příloze č. 5. Obecně lze říci, že negativní
efekt VE byl pro většinu dotčených druhů prokázán do vzdálenosti 300 metrů pro druhy
hnízdící a 800 metrů pro druhy protahující nebo zimující, přičemž v případě některých druhů se
zdá, že kvalita stanoviště převažuje nad jakýmkoli negativním vlivem VE.
Rozsah vlivů záměru lze charakterizovat jako lokální s omezením na samotný prostor výstavby
elektráren a na nejbližší okolí. Pouze v případě dopravy v období výstavby a vizuálního vlivu
záměru bude mít vliv záměru regionální dosah.
Realizací stavebního záměru nedojde k zásahu do chráněných území ani prvků ÚSES a
významných krajinných prvků.
Přeshraniční vlivy nebyly identifikovány.
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Shrnutí vlivů větrného parku Bratříkovice po realizaci:

Nulový nebo velmi malý vliv byl identifikován v případě vlivu záměru na ovzduší a klima, na
hlukovou situaci, na povrchové a podzemní vody, na půdy a horninové prostředí, na flóru,
chráněná území, ekosystémy, na hmotný majetek, kulturní památky (ve smyslu přímého
fyzického dotčení), na obyvatelstvo.
Střední, příp. sporný vliv lze očekávat v případě vlivu na faunu (především na avifaunu a
mamaliofaunu) a na krajinu z pohledu krajinného rázu.
Velký vliv nebyl identifikován.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech

S výstavbou, provozem a případnou likvidací objektu mohou souviset rizika spojená s únikem
závadných látek (pohonné hmoty, motorové oleje, apod.) při manipulaci s nimi nebo v důsledku
havárie motorových vozidel či stavebních mechanismů v důsledku zanedbání bezpečnostních
předpisů či pravidel silničního provozu.
Se samotným provozem větrných elektráren jsou spojena rizika minimální. Elektrárny mají
vlastní bezpečnostní systém automatického řízení, který ve spojení se samotným konstrukčním
řešením minimalizuje možnost vzniku poruchy či havárie.
Možné úniky oleje z technických součástí zařízení větrných elektráren jsou redukovány
instalováním záchytných van pod strojní mechanismus. Případný průsak oleje mimo těleso
elektrárny je technicky vyloučený vzhledem ke konstrukci elektráren a k umístění na
betonových základech.

Jako opatření je možno doporučit dodržení správných technologických postupů při výstavbě a
správnou organizaci práce k minimalizaci zatížení okolí hlukem, emisemi z výfukových plynů a
zvýšenou prašností.
Dále je důležité dodržování předpisů pro manipulaci s látkami škodlivými vodám a chemickými
látkami a pravidelné proškolení jak řídících pracovníků tak pracovníků provádějících vlastní
realizaci stavby. Rovněž lze doporučit, aby zhotovitel stavby měl v rámci své společnosti
zavedený systém řízení životního prostředí, tzv. EMS (Enviromental Management System).
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Tento systém kromě stanovení cílů, kterých má být na úseku ochrany životního prostředí
dosaženo, jasně definuje odpovědnost jednotlivých pracovníků a určuje kontrolní mechanismy.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Pro fázi přípravy
1) Vlastní výstavbu je třeba organizačně zabezpečit způsobem, který maximálně omezí
možnost narušení faktorů pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu.
2) Požádat o vydání individuálních správních aktů, resp. rozhodnutí, jak jsou uvedeny
v kapitole B.I.9.
3) Při výběrovém řízení na dodavatele stavby budou upřednostňováni ti, kteří budou
garantovat minimalizaci negativních vlivů stavby na zdraví obyvatel a budou používat
moderní a progresivní postupy.
4) V době přípravy stavby je nutné oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR a
umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný
archeologický výzkum.
5) Je možné navrhnout, aby byly vhodným způsobem koseny některé neudržované
travnaté plochy v okolí zájmového území, kde je tato péče vyžadována. Vhodným
opatřením je i nová keřová výsadba zabraňující erozi a vytvářející vhodný biotop pro
živočichy. Velké části prvků ÚSES v nejbližším okolí záměru jsou nefunkční. Lze
uvažovat o realizaci odpovídající části těchto koridorů. Rozsah a možnosti kompenzací
je nezbytné konzultovat s dotčenými orgány ochrany přírody.
6) Dle zákona o ochraně přírody a krajiny požádat příslušný orgán státní správy o udělení
výjimky z ochranných podmínek druhů u křepelky polní, netopýra rezavého a netopýra
večerního v kategorii silně ohrožených druhů a u krkavce velkého v kategorii
ohrožených druhů dle §50 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění.
7) V souvislosti s odnětím pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu si
investor zajistí povolení k odnětí zemědělské půdy ze ZPF u příslušného orgánu
ochrany ZPF.
8) Součástí žádosti o odnětí půdy ze ZPF je třeba u dočasného odnětí půdy ze ZPF dle
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění,
předložit projekt zpětné rekultivace pozemků.

Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz

75

„Větrný park Bratříkovice“
Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

9) Je třeba zajistit souhlas k umisťování a povolování staveb, které by mohly snížit nebo
změnit krajinný ráz dle §12, odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění.

Pro fázi realizace
1) Zásahy do půdního krytu je třeba realizovat mimo hnízdní období (mimo 1. 4. – 31. 7.).
V případě nezbytnosti provedení zásahu v tomto období lze toto realizovat při zajištění
biologického dozoru odborným pracovníkem, který stanoví podmínky kdy a jakým
způsobem lze zásahy realizovat na základě aktuálního výskytu a hnízdění druhů na
lokalitě.
2) Vlastní stavební práce budou organizovány tak, aby docházelo k co nejmenšímu
ovlivnění okolí hlukem a emisemi (vypínání motorů, kontrola technického stavu
mechanizace a strojů, kropení staveniště, deponií apod.). Stavební práce nerealizovat
v nočních hodinách (tj. 22:00 – 6:00 hodin), ve dnech pracovního klidu a státem
uznaných svátků. Zhotovitel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek
především při zemních pracích a další výstavbě.
3) Na stavbě nebudou skladovány látky škodlivé vodám ani pohonné hmoty s výjimkou
množství pro jednodenní potřebu ať již z důvodu použití látek pro výstavbu či jako
pohonné hmoty do ručního nářadí.
4) Na vlastní stavbě nebude probíhat čerpání pohonných hmot. V případě plnění nádrží
ručního nářadí nebo kompresorů bude použito trychtýře a záchytné vany.
5) Dodavatel stavby bude mít souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Dodavatel
stavby bude mít uzavřenu smlouvu s oprávněnou osobou provozující zařízení k úpravě,
odstranění či využití příslušného druhu odpadu. Budou respektována další kogentní
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcích předpisů.
6) Používané nákladní automobily a stavební mechanizace budou v dokonalém
technickém stavu a budou splňovat příslušné normy stanovené pro jejich provoz.
V průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy záchytnými vanami
pro zachycení případných úkapů ropných látek.
7) Deponie

zemin

budou

udržovány

v bezplevelném

stavu,

ty

které

nebudou

bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky budou osety travinami.
8) VE budou barevně řešeny tak, aby byly co nejlépe začleněny do krajiny – nejvodnější
řešení je v současné době matná šedá barva na tubusu i rotorech.
9) V případě archeologického nálezu je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému
Archeologickému ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum.
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10) Před kolaudačním řízením bude provedeno měření hluku.
11) V případě nutnosti osvětlení je vhodné použití přerušovaného světla, které je pak méně
lákavé pro ptáky. Vhodné je stínění světel ze strany a jejich případná viditelnost pouze
seshora (toto obecně platí pro všechny světelné zdroje a jejich negativní vliv na
obratlovce i bezobratlé). Z hlediska orientace ptáků protahujících za snížené viditelnosti
je třeba preferovat přerušované bílé nebo červené světlo, a to v minimálním počtu,
minimální intenzity a především v minimálním počtu záblesků za minutu.

Pro fázi provozu
12) Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s legislativními předpisy. Odpady
budou předávány k využití či odstranění pouze oprávněným osobám provozujícím
zařízení k úpravě, odstranění či využití příslušného druhu odpadu.
13) Vznikající odpady budou zatřiďovány v souladu s „Katalogem odpadů (vyhl. č. 381/2001
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů).
14) Po dobu jednoho roku po uvedení VE do chodu se bude sledovat dopad na ptáky a
netopýry.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
při hodnocení vlivů
Při zpracování dokumentace k záměru „Větrný park Bratříkovice“ jsme vycházeli z platné
legislativy, souvisejících právních předpisů a z oznámení, které pro tento záměr vypracovala
firma Ventureal s.r.o. v roce 2008. Jejich přehled je uveden v seznamu použité literatury a
podkladových materiálů. Při posuzování záměru bylo využito konzultací s investorem a
dotčenými orgány státní správy a dalších dílčích podkladů. Jedná se například klimatologickou
studii (Nováková, 2008), celoroční biologické hodnocení (Kočvara, 2008), mapy viditelnosti
záměru (VENTUREAL s.r.o., 2008), hluková studie (VENTUREAL s.r.o., 2008), které jsou
uvedeny v přílohách dokumentace, dále Studie vyhodnocení možností větrných elektráren na
území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny
(Rimmel, Salašová, 2007), recenze studie od autorů Dr. Bernd Möller (Associate Professor in
Spatial Analyis and Energy Planning, Aalborg University, Denmark), Dr. Maarten Wolsink
(Associate Professor Environmental Geography and Planning, Department of Geography,
Planning and International Development Studies, University of Amsterdam, The Netherlands) a
Dr. Dan van der Horst (Lecturer in Environmental Management, School of Geography, Earth
and Environmental Sciences (GEES), University of Birmingham, United Kingdom).
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Pro zpracování dokumentace jsme použili metodu přímého hodnocení výsledků získaných
z podkladových materiálů, terénních průzkumů a výsledků získaných modelovým zpracováním
dílčích otázek. Prognózní zhodnocení vlivu stavby na životní prostředí je následně provedeno
na základě znalosti stávajících podmínek a znalosti vývoje dané lokality, který je dán realizací
záměru. Kromě využití modelů (hluková studie) byl použit i expertní odhad vycházející z našich
zkušeností s obdobným typem staveb.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při zpracování dokumentace

Neurčitosti jsou spojeny s modelovým zpracováním (hluková studie). Tyto neurčitosti jsou dány
přesností vstupních údajů, zatížením výpočtů chybou spojenou s vlastní výpočtovou metodou
atd. Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů mohou také následně vzniknout
v průběhu zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v důsledku změny vstupních
dat. Pokud to bylo možné a účelné, snažili jsme se nepřesnosti v rámci modelového zpracování
eliminovat. Hluková studie bývá ověřována následným měřením hluku před kolaudačním
řízením (ve zkušebním provozu).
Různorodé postoje k záměru lze očekávat v případě posouzení vlivu na krajinný ráz, při němž
se nelze zcela vyhnout subjektivnímu přístupu.
V případě interpretace informací z mapových podkladů, které byly převážně středních měřítek,
dochází vždy k určitému zobecnění a jisté míře nepřesnosti ve vztahu k dané lokalitě. Pokud to
však bylo v našich možnostech, snažili jsme se o uvedení informací vztahujících se konkrétně
k námi posuzované lokalitě.
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Záměr je navržen v jediné variantě, která vzešla z dřívějších jednání investora s dotčenými
obcemi. Záměr nemá žádnou alternativu ani v technickém řešení, umístění v jiné lokalitě či
konkrétním umístění jednotlivých elektráren.
Předkládané technologické a stavební řešení zohledňuje požadavky platné legislativy
v oblasti vlivů na veřejné zdraví, na životní prostředí a v oblasti dalších zvláště chráněných
zájmů. Již při volbě území k umístění elektráren bylo k těmto požadavků přihlíženo, záměr
tak není ve výrazném rozporu s příslušnou legislativou.
Technické řešení záměru odpovídá současnému standardu ve výstavbě větrných elektráren
v rámci Evropské unie. Variantní řešení záměru je v tomto případě bezpředmětné.
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ČÁST F
ZÁVĚR
Účelem zpracované Dokumentace bylo hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a
posouzení pozitivních i negativních dopadů této investiční akce. Zároveň bylo cílem stanovit
co možná nejpřesněji předpokládané vlivy stavby na jednotlivé složky životního prostředí a
doporučit příslušná opatření vedoucí k eliminaci možných negativních vlivů. V neposlední
řadě bylo účelem Dokumentace vypořádání se s připomínkami, které vyplynuly ze
zjišťovacího řízení.
Předložená Dokumentace byla vypracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí. Popis, zhodnocení a závěry plynoucí z působení
jednotlivých vlivů na životní prostředí jsou podrobně popsány v příslušných kapitolách, jejichž
členění odpovídá příloze č. 4 výše uvedeného zákona. Dokumentace je zpracována na
úrovni stávajících podkladů, legislativních norem, známých skutečností vztahujících se
k posuzované lokalitě a znalosti jiných zájmů na využití předmětného území. Při zpracování
Dokumentace byly rovněž využity zkušenosti naší společnosti s posuzováním, projekčními
pracemi i výstavbou na jiných stavbách.
Posuzovaná stavba bude mít, tak jako každá jiná lidská aktivita, dopad na životní prostředí.
Dopady z období výstavby VE považujeme z hlediska jejich významnosti a omezené délky
trvání za nevýznamné a z hlediska zatížení životního prostředí za akceptovatelné.
V období provozu VE pak bude mít záměr vliv na kvalitu ovzduší pozitvní, jelikož na rozdíl od
klasických zdrojů energie není zdrojem žádných polutantů způsobujících znečištění vzduší.
Z hlediska vlivu hluku na obyvatele okolních obcí lze konstatovat, že vzdálenost elektrárny,
jakožto zdroje hluku, je dostatečná a tudíž by měla být v tomto ohledu zcela bezkonfliktní.
Z hlediska vlivu stavby na krajinný ráz (viz. příloha č. 4) vyplývá, že vliv navrhovaného
záměru na znaky jednotlivých charakteristik krajinného rázu bude v území relativně
významný (v převážné míře středně silný až slabý, na některé doplňující charakteristiky
krajinného rázu bude silný), avšak tento zásah nebude zcela nepřijatelný.
V celkových panoramatech bude v některých průhledech vliv záměru kumulován dalšími
navrhovanými záměry výstavby větrných parků, avšak míra rušivého vlivu je již poměrně
malá. V blízkých pohledech sice míra zásahu významně stoupá, ale pokud bude dodržen
požadavek na použití matného šedého nátěru a vyhýbání se umisťování velkoplošných
reklam na tubusech větrných elektáren, bude vliv VE dále mírně snížen.
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Dalším aspektem je vliv na ornitofaunu (ptáky) a netopýry. Tato problematika je podrobně
řešena v kapitole B.II.5. Obecně lze říci, že negativní efekt VE byl pro většinu dotčených
druhů prokázán do vzdálenosti 300 metrů pro druhy hnízdící a 800 metrů pro druhy
protahující nebo zimující, přičemž v případě některých druhů se zdá, že kvalita stanoviště
převažuje nad jakýmkoli negativním vlivem VE.
Na základě celoročního průzkumu území a jeho okolí v roce 2007 a 2008 a analýzy populace
ptáků na území Moravskoslezského kraje lze předpokládat, že záměr výstavby větrného
parku o pěti elektrárnách nepředstavuje ohrožení zájmů ochrany přírody, které by nebylo
možné akceptovat. Realizaci VE na lokalitě lze označit za přijatelnou. V okolí uvažované VE
byly sice zjištěny některé zvláště chráněné druhy obratlovců, u nichž nelze na základě
současného stavu znalostí definitivně vyloučit riziko kolize. Přes nejpřísnější hledisko
predikce kolizí je však možné říci, že míra dotčení se pohybuje u všech druhů v rozsahu,
jenž je zcela bezproblémově srovnatelný s mírou jejich ohrožení při nebezpečích, kterým
jsou tyto druhy běžně vystaveny při současném stavu území.
Realizací stavebního záměru nedojde k zásahu do chráněných území ani prvků ÚSES a
významných krajinných prvků.
V závěru zjišťovacího řízení byl dále vznesen požadavek na srovnání vzhledem k „Studii
vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje
z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny“. Navržená lokalita se nachází dle
této studie v ploše „nevhodné pro umisťování větrných elektráren“. Z hlediska přírodních
limitů daných studií záměr s žádným nekoliduje. Nachází se ovšem v okrajové části
ochranného pásma tří kulturních dominant a dvou historických parků. Ovlivnění těchto
kulturně-historických struktur záměrem však nebylo identifikováno jako zásadní a umístění
větrných elektráren v dané lokalitě považujeme za možné.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU

Předkládaná Dokumentace k posouzení vlivu stavebního záměru „Větrný park Bratříkovice“
navazuje dle zákona č. 100/2001 Sb. na přecházející Oznámení „Větrný park Bratříkovice“
zpracované firmou Ventureal s.r.o. v roce 2008 a to v rozsahu dle přílohy č. 3 cit. zákona.
Ppříslušným orgánem (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) bylo zajištěno zveřejnění
tohoto dokumentu a jeho připomínkování.
Vlastní závěr zjišťovacího řízení byl tímto orgánem vydán dne 15.9.2008 pod č.j. MSK
151065/2008 a obsahuje mimo jiné požadavek na pokračování procesu EIA, tj. na
zpracování dokumentace podle přílohy č. 4 cit. zákona (závěr zjišťovacího řízení je součástí
přílohy č. 6., připomínky ze zjišťovacího řízení jsou stručně uvedeny v kapitole Úvod.
Předmětem posuzování je výstavba pěti větrných elektráren typu FUHRLÄNDER FL 2500,
manipulační plochy, příjezdové komunikace a podzemního kabelového vedení do sítě
110 kV do rozvodny v Horních Životicích.
Větrné elektrárny FUHRLÄNDER FL 2500 mají maximální výkon 2,5 MW. Jedná se o
kuželové trubkové věže 100 m vysoké ukončené gondolou s vlastním zařízením elektrárny
(asynchronní generátor, vyrábějící střídavý proud) a trojlistým rotorem. Průměr rotoru je 100
m, celková výška je tedy 150 m. Celková kapacita záměru je 12,5 MWe jmenovitého
elektrického výkonu.
Zahájení stavby a její dokončení má být realizováno v roce 2011.
Záměr svým rozsahem a charakterem spadá dle přílohy 1 zákona 100/2001 Sb. do kategorie
II, bod 3.2 Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kW nebo
s výškou stojanu přesahující 35 metrů. Příslušným orgánem je v tomto případě Krajský úřad
Moravskoslezského kraje.
Výstavba a zejména samotný provoz VE budou mít, stejně jako i jiné lidské aktivity, dopady
na své okolí. Bude se jednat zejména o zatížení okolí znečišťujícími látkami a hlukem v době
výstavby a dopady na krajinný ráz a některé druhy volně žijících živočichů (ornitofauna a
netopýři) v době provozu VE.
Zájmová lokalita je součástí zemědělské krajiny s málo dynamickým reliéfem. V krajinném
rázu se významně uplatňují zejména bloky orné půdy, zčásti oddělené menšími a středně
Ecological Consulting a. s.
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velkými lesními komplexy a rozptýlenou zelení ve formě remízků a keřových lemů. Osídlení
je soustředěno do menších kompaktních sídel, často liniového charakteru podél komunikací
či podél toků. Architektonicky převažují stavby sudetského typu, odkazující na období
středověké německé kolonizace. Pro dotčené území jsou charakteristické doklady těžby
břidlic a rud, která byla rozšířená především v okolí Svobodných Heřmanic a Horního
Benešova.
Dotčená

obec

Bratříkovice

leží

v otevřené

krajině,

obklopená

velkými

plochami

obdělávaných pozemků.

Realizací stavebního záměru nedojde k zásahu do prvků ÚSES a významných krajinných
prvků. V blízkém okolí zájmové lokality se nenacházejí žádná zvláště chráněná území,
přírodní parky ani prvky sítě Natura 2000 (evropsky významné lokality, ptačí oblasti).
Lokalita nespadá ani pod oblasti chráněné mezinárodními úmluvami. Oblast neleží
v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Posuzovaný záměr se nachází mimo
záplavové území.
Větrné elektrárny nemají výrazné nároky na trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu. Manipulační plocha a základ větrné elektrárny zabírají plochu do 1500 m², tuto
plochu bude nutno dočasně, po dobu životnosti elektrárny, vyjmout ze zemědělského
půdního fondu. Po ukončení životnosti záměru budou všechny nadzemní i podzemní části
elektrárny odstraněny a plocha plně navrácena do ZPF.
Při realizaci stavby nedojde k trvalému ani dočasnému odnětí pozemků určených k plnění
funkcí lesa.
Vliv na geologické podmínky a ložiska nerostných surovin se nepředpokládá. Rovněž
tak nebylo doloženo ovlivnění povrchových a podzemních vod.
Kvalitu ovzduší na posuzovaném území bude záměr ovlivňovat zejména liniovými zdroji
znečištění, a to automobilovou dopravou v době výstavby elektrárny. Hlavními kontaminanty,
které lze očekávat ze zdrojů znečištění ovzduší v souvislosti s realizací záměru, jsou
suspendované částice (vyjádřené jako frakce PM10, PM2,5), benzen a NO2. Vzniklé emise lze
označit za minimální a jejich dopad na veřejné zdraví obyvatel za zanedbatelný.
Po ukončení výstavby již záměr nebude mít negativní dopad na znečištění ovzduší. Naopak,
rozvoj výroby energie z těchto bezemisních energetických zařízení napomáhá ke snížení
produkce škodlivin a skleníkových plynů emitovaných tepelnými elektrárnami.
Změny klimatu vyvolané realizací a provozem posuzovaného záměru se nedají
předpokládat.
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Provoz VE v obydleném území přináší potenciální zdravotní rizika obtěžování hlukem a
rušení spánku hlukem. Za bezkonfliktní doporučenou odstupovou vzdálenost je považována
vzdálenost 750 -1000 m k hranici obydleného území či jednotlivých obydlených objektů. VP
Bratříkovice je od nejbližší kompaktní zástavby vzdálen 1000 m a od nejbližší samoty 875 m,
tento požadavek je tedy splněn.
Ve fázi přípravy záměru bude zdrojem hluku především provoz zemních mechanismů,
dopravních prostředků apod. Tento hluk bude emitován výlučně v denních hodinách.
S ohledem na rozsah prací lze předpokládat, že problematika škodlivých účinků hluku bude
mít výlučně povahu pracovní hygieny a bude se tudíž týkat jen pracovníků na samotné
stavbě. Pro obyvatele přilehlých obcí bude nejvýznamnějším původcem hluku doprava, která
zvýší nepravidelně hlukovou zátěž v okolí příjezdových komunikací. Obecně lze však
konstatovat, že hluková zátěž související s fází přípravy záměru bude mít zanedbatelné.
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací budou odváženy a odstraněny mimo
staveniště v souladu se stávající právní úpravou. Tato činnost bude zajištěna ze strany
prováděcí firmy či odbornou firmou zabývající se nakládáním s odpady. Přehled odpadů
vznikajících v rámci výstavby a provozu VE je uveden v kapitole B.III.3. Kromě odpadu
řazeného mezi tzv. ostatní bude vznikat i odpad, který je pro své vlastnosti řazen do
kategorie nebezpečný.
Dalším aspektem je vliv na ptáky a netopýry. Tato problematika je podrobně řešena
v kapitole B.II.5. Obecně lze říci, že negativní efekt VE byl pro většinu dotčených druhů
prokázán do vzdálenosti 300 metrů pro druhy hnízdící a 800 metrů pro druhy protahující
nebo zimující, přičemž v případě některých druhů se zdá, že kvalita stanoviště převažuje nad
jakýmkoli negativním vlivem VE. Na základě celoročního průzkumu území a jeho okolí v roce
2007 a 2008 a analýzy populace ptáků na území Moravskoslezského kraje lze předpokládat,
že záměr výstavby pěti VTE u obce Bratříkovice nepředstavuje ohrožení zájmů ochrany
přírody, které by nebylo možné akceptovat. Realizaci VE na lokalitě lze označit za
přijatelnou.
V okolí uvažovaných VTE byly sice zjištěny některé zvláště chráněné druhy obratlovců, u
nichž nelze na základě současného stavu znalostí definitivně vyloučit riziko kolize. Přes
nejpřísnější hledisko predikce kolizí je však možné říci, že míra dotčení se pohybuje u všech
druhů v rozsahu, jenž je zcela bezproblémově srovnatelný s mírou jejich ohrožení při
nebezpečích, kterým jsou tyto druhy běžně vystaveny při současném stavu území.

Z hlediska vlivu stavby na krajinný ráz vyplývá, že vliv navrhovaného záměru na znaky
jednotlivých charakteristik krajinného rázu bude v území relativně významný (v převážné
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míře středně silný až slabý, na některé doplňující charakteristiky krajinného rázu bude silný),
avšak tento zásah nebude zcela nepřijatelný.
V celkových panoramatech bude v některých průhledech vliv záměru kumulován dalšími
navrhovanými záměry výstavby větrných parků, avšak míra rušivého vlivu již je poměrně
malá. V blízkých pohledech sice míra zásahu významně stoupá, ale pokud bude dodržen
požadavek na použití matného šedého nátěru a vyhýbání se umisťování velkoplošných
reklam na tubusech větrných elektáren, bude vliv VE dále mírně snížen.

V závěru zjišťovacího řízení byl dále vznesen požadavek na srovnání vzhledem k „Studii
vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje
z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny“.
Porovnáním navrženého umístění VP Bratříkovice s výše zmíněnou studií lze konstatovat
následující:
Záměr dle přírodních limitů uvedených ve studii není v kolizi s prvky ÚSES, přírodními parky,
lokalitami NATURA 2000, zvláště chráněnými územími, ani s jejich ochrannými pásmy, které
stanovuje studie. Záměr se tedy nedotýká žádného přírodního limitu stanoveného ve studii,
dle „Mapy ochrany přírody“ se nachází mimo chráněná území či jejich ochranná pásma.
Z porovnání s limity z hlediska krajinného rázu vyplývá, že záměr zasahuje do ochranného
pásma dvou historických parků, dvou kulturních dominant 1. kategorie a jedné kulturní
dominanty 2. kategorie. Na základě výsledků našeho posouzení konkrétních podmínek však
bylo konstatováno, že záměrem nedojde k závažnému ovlivnění kulturních památek a
umístění větrného parku je v tomto místě možné.
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů vztahujících se
k navrhované stavbě, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek životního
prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že
navrhovaná stavba je za dodržení navržených podmínek přijatelná a proto ji lze

doporučit
v předložené lokalitě k realizaci.
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ZKRATKY
ORP

obec s rozšířenou působností

VE (VTE)

větrná elektrárna

VP

větrný park

NA

nákladní automobil

ÚSES

územní systém ekologické stability

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

PP

přírodní památka

ZPF

zemědělský půdní fond

EVL

evropsky významná lokalita

PO

ptačí oblast

VKP

významný krajinný prvek

Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz

87

„Větrný park Bratříkovice“
Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

LITERATURA
Zákony a jiné právní normy, metodické pokyny
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doplňků).
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Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o
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(zákon o ochraně ovzduší), v platném znění.



Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
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Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
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Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
v platném znění.



Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů), v platném znění.



Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.



Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, v platném
znění.



Vyhláška č. 229/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 390/2004 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 229/2002 Sb., o oblastech povodí, v platném znění.



Metodický pokyn MŽP OOLP/1067/96, ze dne 1. 10. 1996, k odnímání půdy ze
zemědělského půdního fondu.

Mapové podklady


Česká republika - obecně zeměpisná mapa (1993). 1:1000 000, Kartografie
Praha.



Mapa seizmického rajónování ČSSR (1987), Geofyzikální ústav ČAV.



Odvozená mapa radonového rizika ČR, 1:200 000, ČGÚ Praha.



Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. 1:500 000. Geografický ústav
ČSAV, Brno.



Soubor geologických a účelových map ČR, Geologická mapa, 1:50 000. ČGÚ.



Soubor geologických a účelových map ČR, Hydrogeologická mapa, 1: 50 000.
ČGÚ.



Základní vodohospodářská mapa, 1:50 000, Český ústav zeměměřičský a
katastrální pro MŽP ČR.

Publikace a články:


BLÁHA, K., CIKRT, M. (1996): Základy hodnocení zdravotních rizik. Státní
zdravotní ústav, Praha.



CULEK M. et al.. (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha.



DEMEK J. et al. (1987): Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. Academia,
Praha, 584 s.



FORMAN R.T.T. & GODRON M. (1993): Krajinná ekologie. Academia, Praha,
583 s.



HAVRÁNEK, J., et. al. (1990): Hluk a vibrace. Praha, Avicenum, 280 s.
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MÍSAŘ Z. et al. (1983): Geologie ČSSR I., Český masív. SPN Praha, 333 s.



NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České
republiky. Academia, Praha.



QUITT E. (1975): Klimatické oblasti ČSR. 1:500 000, Geografický ústav ČSAV,
Brno.



SZÚ (2007): Zdravotní rizika při provozu větrných elektráren



VOREL, I. (1999): Prostorové vztahy a estetické hodnoty. In: Péče o krajinný ráz
– cíle a metody. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: ČVUT, s. 20-27.

Internetové zdroje:


http://www.geofond.cz/ (Česká geologická služba – Geofond)



http://www.czso.cz/ (Český statistický úřad)



http://monumnet.npu.cz/monumnet.php



http://www.sweb.cz/obce/ (Obce, okresy a kraje ČR)



http://portal.gov.cz (Portál veřejné správy ČR)



http://www.trasovnik.cz/



http://heis.vuv.cz/ (Výzkumný ústav vodohospodářský)



http://www.isu.cz/uir/scripts/index.asp (Územně identifikační registr)



http://www.enviweb.cz/?secpart=odpady_katalog (Katalog odpadů)



http://www.voda.mze.cz/cz/ (Vodohospodářský informační portál)



http://www.chmi.cz/ (Český hydrometeorologický ústav)



http://nts1.cgu.cz/demo/CD_RADON50/index/aplikace.htm (Český geologický
ústav – Mapa radonového rizika)



http://rebel.ig.cas.cz/seismika/seismicita.php (Český geofyzikální ústav)
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