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1. Úvod a rámcový postup hodnocení: 

Předmětem předkládaného hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění (dále také: ZOPK), je posouzení vlivu záměru: „Větrný park 
Moravice“ (dále také: záměr) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Cílem 
předkládaného hodnocení je zjistit, zda má záměr významný negativní vliv na  předměty 
ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

Zadavatelem hodnocení je Regionální centrum EIA s.r.o. Posouzení vychází z textových 
a mapových podkladů týkajících se posuzovaného záměru, jež byly dodány zadavatelem 
posouzení (viz Ventureal 2007). 

Cílem navrženého záměru je výstavba 7 větrných elektráren (dále také VE), modelu V90 
o výkonu 3,0 MW (s průměrem rotoru 90 m a výškou stožáru 105 m), manipulačních ploch, 
příjezdových komunikací a podzemního kabelového vedení do sítě 110 kV. 

Předložené hodnocení se opírá o aktuální terénní průzkum území (říjen 2007), podrobný 
ornitologický průzkum území, jež proběhl v letech 2004 – 2007 (viz Kočvara 2007) a 
zpracování tištěných a digitálních dat o sledovaném území.  

Terénní průzkum byl zaměřen na lokality navržených objektů VE a navazující okolí (viz 
Obr. 1). Na těchto lokalitách byl proveden základní popis charakteru biotopu a zmapování 
eventuálního výskytu předmětu ochrany ptačí oblasti Libavá – chřástala polního (vzhledem 
k pozdní době řešení hodnocení byly využity podrobné údaje Kočvary – viz Kočvara 2007).  

Předložené hodnocení procesně navazuje na stanovisko dle §45i ZOPK vydané Krajským 
úřadem Moravskoslezského kraje (č.j. MSK167638/2007) v němž je uvedeno, že nelze 
vyloučit vliv záměru na ptačí oblast Libavá. 

Podrobný popis jednotlivých částí záměru a vyhodnocení jeho vlivů na dílčí složky 
životního prostředí nejsou předmětem tohoto posouzení dle §45i ZOPK. Posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí lze nalézt v dokumentaci EIA zpracované dle zákona č.100/2001 
Sb., v platném znění. 

Předložené posouzení vychází z ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., zák. 100/2001 Sb., 
v platných zněních, směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice o stanovištích 92/43/EHS a 
metodických doporučení MŽP ČR a Evropské komise (viz Kolektiv 2001, 2001a). 
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2. Popis záměru 

2.1 Základní popis záměru 

Následující popis hodnoceného záměru vychází z textových a mapových podkladů 
poskytnutých zadavatelem hodnocení (viz Ventureal 2007).  

Předložený záměr řeší stavbu 7 větrných elektráren, manipulačních ploch, příjezdových 
komunikací a podzemního kabelového vedení do sítě 110 kV. Výrobcem VE je společnost 
Vestas Wind Systems A/S, Dánsko. Větrné elektrárny mají maximální výkon 3,0 MW, 
typové označení je VESTAS V90-3,0 MW. Celková kapacita záměru je 21,0 MWe 
jmenovitého elektrického výkonu. Elektrárny budou připojeny na rozvodnou síť SME. 

Navržené větrné elektrárny s aktivním směrováním větru (možnost otáčení o 360°) jsou 
vybaveny systémem OptiSpeed®. Tento systém zajišťuje plynulou a stabilní výrobu 
elektrické energie větrné elektrárny na základě schopnosti rotoru pracovat s variabilním 
počtem otáček. Zmíněný typ větrné elektrárny je vybaven zařízením OptiTip®, zvláštním 
regulačním systémem naklápění listů rotoru od firmy Vestas. Pomocí tohoto zařízení jsou 
úhly nastavení listů rotoru v každém okamžiku regulovány tak, aby byly vždy optimálně 
přizpůsobeny příslušným větrným podmínkám. Změny úhlu nastavení listů rotoru jsou 
aktivovány hydraulickým systémem. To přispívá ke zvýšení výroby energie a k minimalizaci 
hlukových emisí.  

V případě jednotlivých objektů VE se jedná o celokovovou kuželovou trubkovou věž 
(stožár), jež je 105 m vysoká, ukončená gondolou s vlastním zařízením elektrárny a 
trojlistým rotorem. Energetickou jednotkou je asynchronní generátor, vyrábějící střídavý 
proud. Délka každého listu rotoru činí 44 m. Každá elektrárna je  ukotvena v betonovém 
základu o velikosti cca 15x15x2 m, který je překryt cca jednometrovou vrstvou zeminy pro 
zarovnání s okolním terénem. U paty každé věže bude umístěna trafostanice. Umístění 
rozvodny (jedna společná pro všechny VE) bude upřesněno během dalšího stupně projektové 
dokumentace.  

Stavba každé věže větrné elektrárny vyžaduje dočasný zábor ploch zemědělské půdy pro 
základovou desku o rozměrech 16 x 16 m a plochu pro základy trafostanice. Obslužné a 
přístupové komunikace budou převážně vedeny po trasách původních polních cest. 

Před vlastní výstavbou větrných elektráren bude nutno zpevnit stávající polní cesty 
případně dobudovat nové komunikace, které povedou k jednotlivým větrným elektrárnám. 
Každá větrná elektrárna musí 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 vlastní elektrárny proběhne během 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, přičemž mezitím je 
vhodné položit propojovací kabely a vývodní kabel.  

Po ukončení provozu bude provedena demontáž zařízení. Elektrárna se pomocí jeřábů 
rozebere a odveze do šrotu. Listy budou ekologicky zlikvidovány podle budoucích platných 
předpisů. Makadam bude také recyklován a použit pro stavební účely. Základ elektrárny 
bude zbaven ocelové příruby a většinou se doporučuje jej ponechat v zemi a přikrýt metr 
mocnou vrstvou půdy (Ventureal 2007). 
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Obr. 1: Situační mapa polohy jednotlivých navržených větrných elektráren (zdroj: Ventureal 
s.r.o.). 

 

2.2 Navržené varianty řešení 

Záměr byl předložen v jediné variantě. Základní parametry této varianty jsou popsány 
výše. Bližší informace o technických detailech navržených větrných elektráren jsou 
k dispozici v technické dokumentaci (viz Ventureal 2007). 

Kromě navržené (aktivní) varianty lze definovat nulovou variantu, která znamená 
zachování stávajícího stavu, tedy pokračování současného zemědělského využívání území 
bez výstavby větrných elektráren. 

3. Základní charakteristika evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí ve 
vztahu k hodnocenému záměru 

3.1 Základní charakteristika zájmového území 

Lokalita navržené výstavby sedmi větrných elektráren v rámci větrného parku Moravice 
je situována severozápadně od intravilánu obce Moravice (VE 1), resp. severozápadně až 
severně od intravilánu obce Melč (VE 2 – 7) v agrární krajině Nízkého Jeseníku (viz Obr. 1). 

Zájmové území se nachází v okrsku Melčská vrchovina, která je součástí 
geomorfologického celku Nízký Jeseník. Jedná se o plochou vrchovinu ležící na 
spodnokarbonských drobách a břidlicích moravických a hradeckých vrstev. Její reliéf tvoří 
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rozsáhlé plošiny zarovnaného povrchu a hluboce zařezaná údolí. Směrem od východu na 
západ nadmořská výška narůstá (Demek a kol. 1987).  

Pedologicky v území převládají kambizemě modální (Weissmannová a kol. 2004). 
Území se klimaticky nachází v mírně teplé klimatické oblasti. Průměrná teplota v lednu se 
pohybuje v rozmezí -2 až -3 ºC, průměrná teplota v červenci činí 16 – 17 ºC. Srážkový úhrn 
ve vegetačním období je 400 – 450 mm, v zimním období pak 250 - 300 mm (Quitt 1971).  

 Zájmové území spadá do fytogeografického okresu mezofytika Opavské pahorkatiny a 
Jesenického podhůří (Culek ed. 1996).  Potencionální přirozenou vegetaci sledovaného 
území tvoří bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli–Fagetum), biková bučina 
(Luzulo-Fagetum) a lipová dobohabřina (Tilio-Carpinetum).  

Bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli–Fagetum) je vázána hlavně na 
montánní stupeň. Vyskytuje se převážně v nadmořských výškách 500–1000 m, kde osidluje 
zejména svahové polohy bez ohledu na orientaci svahů. Na mezoklimaticky (často reliéfem) 
podmíněných stanovištích (severní až severovýchodní svahy, svahy údolí, inverzní polohy) 
sestupuje až pod 400 m.  

Biková bučina (Luzulo-Fagetum) představuje edafický klimax v submontánním až 
montánním stupni podmíněný minerálně chudými horninami, na nichž střídá klimatický 
klimax bučin ze svazu Fagion. Vyskytuje se v rozpětí nadmořských výšek od 450–850 m. 
Osidluje půdy patřící k oligotrofní kyselé kambizemi s mělkým humusovým horizontem (cca 
5 cm mocným), který v půdním profilu představuje přes svou značnou kyselost zásobárnu 
bází a živin.  

Lipová dubohabřina (Tilio-Carpinetum) porůstá převážně více nebo méně rovinaté plochy 
nebo mírné svahy ve výškách 250-400 m n. m. Tato mapovací jednotka sdružuje třípatrové, 
řídčeji čtyřpatrové lipové dubohabřiny s přirozenou příměsí smrku (Picea abies), osiky 
(Populus tremula) a jeřábu (Sorbus aucuparia) ve stromovém, často i hustém keřovém patře 
(Neuhäuslová a kol. 1998). 
Řešené území bylo v minulosti odlesněno a porosty původních bučin a dubohabřin byly 

přeměněny na intenzivní zemědělskou půdu, která se v současnosti nachází na místech všech 
navržených objektů větrných elektráren. Konkrétně se zde jedná o mozaiku polních kultur a 
sečených kulturních lučních porostů (např. viz Obr. 2 - 6). 
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Obr. 2: Lokalita navrženého umístění VE 1 na orné půdě a navazující 
přístupové cesty, jež je situována v travnatém porostu. Lučnímu 
porostu dominují zbytky polní výsadby doplněné pcháčem rolním 
(Cirsium arvense), psinečkem obrovským (Agrostis gigantea), 
šťovíkem tupolistým (Rumex obtusifolius), pryskyřníkem plazivým 
(Ranunculus repens) a dalšími druhy. 

 
 
Obr. 3: Lokalita navržené výstavby VE 2 a přístupové cesty, jež jsou 
situovány na orné půdě 

 



Marek Banaš: Posouzení vlivu záměru - „Větrný park Moravice - Melč“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 
§45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

__________________________________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., tř. Obránců míru 1270/4, 792 01 Bruntál, Polívkova 15, 779 00 Olomouc 
tel. 605-567905, http://www.marekbanas.com 
 8

Obr. 4: Lokalita navržené výstavby VE 4, jež je situována na orné 
půdě se sadbou obilovin 

 
 
Obr. 5: Lokalita navržené výstavby VE 6 je umístěna v porostech 
druhově bohatých, sečených, krátkostébelných trávníků s dominancí 
druhů jako jsou: řebříček obecný (Achillea millefolium), máchelka 
podzimní (Leontodon autumnalis), bedrník obecný (Pimpinella 
saxifraga), jetel plazivý (Trifolium repens), kostřava červená (Festuca 
rubra), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), zběhovec plazivý 
(Ajuga reptans), srha laločnatá (Dactylis glomerata) aj. 
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Obr. 6: Lokalita navržené výstavby VE 7 (orná půda s výsadbou 
brukve) a přístupová trasa podél lesního porostu, jemuž dominuje 
borovice lesní (Pinus sylvestris), modřín opadavý (Larix decidua) 
s vtroušenou břízou bělokorou (Betula pendula), místy zmlazuje lípa 
(Tilia cordata). 

 

3.2 Vztah hodnoceného záměru k managementu lokalit 
soustavy Natura 2000 v zájmovém území 

Posuzovaný záměr výstavby „Větrného parku Moravice“ není nástrojem managementu 
lokalit soustavy Natura 2000, jedná se o podnikatelský záměr u něhož stanoviskem 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dle §45i ZOPK nebyl vyloučen významný vliv na 
ptačí oblast Libavá. 

3.3 Identifikace potenciálně dotčených lokalit soustavy 
Natura 2000 a jejich základní charakteristika 

V širším okolí navrženého větrného parku se nachází následující lokality soustavy Natura 
2000 (viz Obr. 7): 
• EVL Jakartovice (CZ0813448), jež je situováno nejblíže 3,5 km severně od hranice 

navrženého větrného parku (VE 1) 
• EVL Zálužná (CZ0813767): nejblíže cca 4 km JJZ od hranice navrženého větrného 

parku (VE 2) 
• EVL Údolí Moravice (CZ0813474), jež se nachází nejblíže ve vzdálenosti cca 5,2 km 

východně od hranice navrženého větrného parku (VE 7) 
• Ptačí oblast Libavá (CZ0711019): nejblíže cca 15,7 km JZ od hranice navrženého 

větrného parku (VE 1) 
 



  

 

  Obr. 7: Situační mapa polohy lokalit navržené výstavby větrných elektráren ve vztahu 
k lokalitám soustavy Natura 2000 (podkladová data: ČÚZK) 

Lo
ka

lit
y 

n
av

rž
en

é 
vý

st
av

b
y 

V
E

 

E
V

L 
M

o
ra

vi
ce

 

E
V

L 
Ja

ka
rt

o
vi

ce
 

Lo
ka

lit
y 

n
av

rž
en

é 
vý

st
av

b
y 

V
E

 

E
V

L 
Z

ál
u

žn
á 



Marek Banaš: Posouzení vlivu záměru - „Větrný park Moravice - Melč“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 
§45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

__________________________________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., tř. Obránců míru 1270/4, 792 01 Bruntál, Polívkova 15, 779 00 Olomouc 
tel. 605-567905, http://www.marekbanas.com 
 

11

3.3.1 Charakteristika evropsky významných lokalit v okolí řešeného 
záměru a jejich předmětů ochrany 
 
EVL Jakartovice:  

EVL Jakartovice (CZ0813448) byla vyhlášena nařízením Vlády ČR č.132/2005 Sb. na 
ploše 13,75 ha. Jedná se o komplex aluviálních, druhově chudých vlhkých psárkových luk s 
výskytem krvavce totenu s doprovodnou stromovou a keřovou zelení podél meandrujícího 
toku Hvězdnice. Lokalita se nachází mezi obcemi Jakartovice a Mladecko, asi 15 km 
západně od Opavy. 

Předmětem ochrany na území EVL je modrásek bahenní (Maculinea nausithous). 
 
Obr. 8: Mapa EVL Jakartovice (zdroj: AOPK ČR) 

 
 
EVL Zálužná:  

EVL Zálužná (CZ0813767) byla vyhlášena nařízením Vlády ČR č.132/2005 Sb. na ploše 
0,20 ha. Jedná se o důlní komplex po těžbě břidlice ve vrcholové části svahu v zaříznutém 
údolí řeky Moravice. Lokalita je situována nad osadou Zálužné asi 120 m nad levým břehem 
řeky Moravice nad okresní silnicí Zálužné – Melč. Celková délka prostor rozsáhlého 
třípatrového důlního díla s několika vstupy přesahuje 3 km, některými částmi protéká malý 
vodní tok. Jedná se o jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra černého v ČR  
(upraveno dle podkladů AOPK ČR). 

Předmětem ochrany na území EVL je netopýr černý (Barbastella barbastellus). 
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Obr. 9: Mapa EVL Zálužná (zdroj: AOPK ČR) 

 
 
EVL Údolí Moravice:  

EVL Údolí Moravice (CZ0813474) byla vyhlášena nařízením Vlády ČR č.132/2005 Sb. 
na ploše 129,63 ha ha. Jedná se o zalesněné údolí toku Moravice včetně aluviálních lučních 
porostů při pravém břehu Moravice přibližně od Albrechtického mlýna po Hradec nad 
Moravicí v k.ú. Domoradovice, Hradec nad Moravicí, Lesní Albrechtice, Žimrovice v nadm. 
výšce 276 - 458 m n.m. (viz Obr. 3). 

V zaříznutém údolí přirozeně meandrujícího toku Moravice se vyskytuje zachovalý 
přirozený porost listnatých a smíšených lesů typických pro Oderské vrchy. V lesních 
porostech převládají acidofilní bučiny, v menší míře jsou zastoupeny květnaté bučiny, v části 
území se vyskytují lesní smrkové kultury. Na prudkých svazích převážně v blízkosti vodního 
toku jsou místy vyvinuty suťové lesy. V nelesní vegetaci převažují aluviální psárkové louky 
a mezofilní ovsíkové louky. Tok Moravice se vyznačuje zachovalou přirozenou strukturou 
dnových sedimentů a stabilizovaným průtokem vody pod vodními nádržemi Kružberk a 
Slezská Harta. 

Evropsky významná lokalita Údolí Moravice je významnou, izolovanou lokalitou jinak 
horského druhu - střevlíka hrbolatého. Úsek Moravice od Hradce nad Moravicí po 
Albrechtický mlýn (ř. km 8-14) představuje velmi významnou lokalitu s bohatou populací 
vranky obecné (upraveno dle podkladů AOPK ČR). 

 
Předmětem ochrany na území EVL jsou následující evropsky významné druhy živočichů: 

(symbol * označuje prioritní druhy) 
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *) 
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) 
vranka obecná (Cottus gobio) 
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Obr. 10: Mapa EVL Údolí Moravice (zdroj: AOPK ČR) 

 
 
3.3.2 Limity využití evropsky významných lokalit dané zákonem 114/1992 Sb., 
v platném znění 

Z platné legislativy ochrany přírody a krajiny (zák. 114/1992 Sb., v aktualizovaném 
znění) vyplývá, že poškozování evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu 
je zakázáno. Za poškozování se nepovažuje řádné hospodaření prováděné v souladu s 
platnými právními předpisy a smlouvami uzavřenými dle § 69 ZOPK. Výjimku z tohoto 
zákazu může udělit orgán ochrany přírody pouze z naléhavých důvodů převažujícího 
veřejného zájmu (§45b ZOPK). 

Povolení, souhlas, kladné stanovisko nebo výjimku ze zákazu pro evropsky významnou 
lokalitu může udělit orgán ochrany přírody pouze v případě, že bude vyloučeno závažné 
nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je 
evropsky významná lokalita určena (§45g). 
 
3.3.3 Charakteristika ptačí oblasti Libavá a jejího předmětu ochrany – 
chřástala polního 
 
Základní popis ptačí oblasti Libavá 
 

Ptačí oblast Libavá byla vyhlášena nařízením Vlády ČR č.533/2004 Sb. Hranice ptačí 
oblasti je totožná s hranicí vojenského újezdu Libavá a je tvořena vnějšími hranicemi 
katastrů obcí Město Libavá, Čermná u města Libavá, Rudoltovice, Slavkov u Města Libavá a 
Velká Střelná. 

Předmětem ochrany ptačí oblasti Libavá je populace chřástala polního (Crex crex) a jeho 
biotop. Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro 
tento druh v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace 
tohoto druhu  ve stavu příznivém z hlediska ochrany (§1 nařízení Vlády č.533/2004 Sb.). 
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Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody, lze v ptačí oblasti 
Libavá, mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa a mimo současně zastavěné a 
zastavitelné části území obcí (§3 nařízení Vlády č.533/2004 Sb.): 

a) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní 
vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast 
zřízena, 

b) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití 
 
Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody k činnostem podle odstavce 1 

písm. a) nařízení Vlády ČR č.533/2004 Sb. není třeba, jde-li o postup v souladu s 
manipulačními řády vodních děl. Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody k 
činnostem podle odstavce 1 není třeba, jde-li o prioritní využívání území vojenského újezdu 
pro potřeby obrany státu. 

 
Obr. 11: Schematická mapa polohy hranice 
ptačí oblasti Libavá (zdroj: Příloha 2 nařízení 
Vlády ČR č.533/2004 Sb.) 

 
 
Základní popis předmětu ochrany ptačí oblasti Libavá – chřástala polního a jeho 
schopnosti snášet antropogenní zátěž 
 
Chřástal polní (Crex crex): 

Chřástal hnízdí na vlhčích loukách, pastvinách a ladech, výjimečně i v polích od nížin až 
do vyšších poloh (zdroj: AOPK ČR). 

Chřástal polní přilétá ze zimovišť v Africe zpravidla ve druhé polovině dubna, počátkem 
května se samci začínají ozývat na lokalitě, na přelomu května a června zpravidla dochází 
k prvnímu hnízdění, na přelomu června a července ke druhému hnízdění, v srpnu-září 
chřástal odlétá do Afriky. V horských oblastech může být celý cyklus časově opožděn 
(Bürger et al. 2001). 
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Chřástal polní je Evropě rozšířen roztroušeně na celém kontinentu, přičemž vynechává 
nejjižnější a nejsevernější oblasti. V posledních desetiletích vymizel z velkých oblastí 
západní a střední Evropy a jeho osídlení zde je již jen velmi ostrůvkovité. Středisko výskytu 
nyní představuje východní Evropa, i tady však dochází k poklesu početnosti. Hlavním 
důvodem úbytku je ztráta vhodného biotopu v důsledku intenzivních způsobů obdělávání luk 
a pastvin. Rychlost a míra ústupu vedla k tomu, že tento druh je řazen mezi nejohroženější 
ptáky Evropě (zdroj: AOPK ČR). 

Od poloviny 20. století, kdy byl na většině území ČR běžným druhem nastala silná 
redukce stavů a to především v nížinách. Tento trend se patrně zastavil zhruba na počátku 
90. let a od té doby došlo k nárůstu početnosti i k návratu do mnohých, dříve opuštěných 
lokalit. Těžištěm rozšíření i nadále zůstávají střední a vyšší polohy (zdroj: AOPK ČR). 

V současnosti je na území ptačí oblasti Jeseníky uváděno cca 200 volajících samců 
vyskytujících se cca na 12 lokalitách (zdroj: Správa CHKO Jeseníky). 

Za hlavní důvod poklesu početnosti chřástala polního v celé Evropě jsou považovány 
současné způsoby zemědělského hospodaření, zejména rychlé mechanizované kosení luk 
(Norris 1947, Von Haartman 1958). Vzhledem k tomu, že chřástali hnízdí poměrně pozdě, 
nejsou schopni včas vyvést mláďata na loukách, které jsou sklízeny v běžném termínu 
senoseče koncem května a v červnu. V té době mají ještě hnízda s vejci nebo malá mláďata. 
Během sklizně luk jsou ničena hnízda s vejci (často i s inkubujícími samicemi). Pokud jsou 
louky koseny od okrajů směrem ke středu, samice s malými mláďaty mají tendenci se ukrýt 
v posledních zbytcích nepokoseného porostu, protože se obávají přeběhnout přes pokosené 
plochy. Celé rodiny tak padnou za oběť sekačkám při dokončování sklizně (Bürger et al. 
2001). Ponechání ploch s nepokosenou vegetací (refugií) je důležité jakožto ochrana před 
predací, snížení mortality mláďat při kosení (Broyer 2003). 

Při kosení luk je vhodnější ponechat více nepokosených pásů o šířce cca 10-20 m a délce 
100-200 m než menší počet plošně rozsáhlejších nepokosených ploch (0,5 ha a více). 
Početnost chřástala v užších, ale početně častějších pásech bývá až několikanásobně vyšší 
(Broyer 2003). Kosené či pasené plochy luk je vhodné prostorově střídat v jednotlivých 
letech (McCracken et Tallowin 2004, Broyer 2003). 

Také pastva dobytka v hnízdní době způsobuje rychlé opuštění lokality chřástaly, protože 
pasoucí se dobytek udupáváním a spásáním porostu na pastvině likviduje nezbytný vegetační 
kryt pro chřástaly. Kromě toho se dobytek na pastvině často soustřeďuje na prameništích, ve 
vlhkých částech pastvin u potoků apod. Vegetace je pak na těchto místech zcela rozdupána a 
tato chřástaly preferovaná stanoviště jsou zničena (Bürger et al. 2001). 

Rušení chřástala běžným pohybem osob a aktivitami spojenými s osídlením (bydlením) 
nepatří mezi významné vlivy. Chřástala polního často nacházíme v těsné blízkosti lidských 
sídel. 
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4. Hodnocení záměru 

4.1 Metodika hodnocení vlivů realizace záměru na lokality 
soustavy Natura 2000 

Vzhledem k tomu, že stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dle §45i 
ZOPK nebyl vyloučen vliv řešeného záměru na ptačí oblast Libavá je těžiště pozornosti 
hodnocení věnováno posouzení případných vlivů záměru na tuto ptačí oblast. Dále je řešen 
eventuální vliv záměru na evropsky významné lokality, jež se nachází v okolí řešeného 
záměru, konkrétně: EVL Jakartovice, EVL Zálužná a EVL Údolí Moravice. Eventuální vliv 
záměru na ostatní lokality soustavy Natura 2000 lze vzhledem k jejich značné vzdálenosti a 
priori vyloučit. 

Pozornost hodnocení dle §45i ZOPK byla zaměřena na posouzení vlivů navržené 
výstavby a provozu větrných elektráren a související infrastruktury na předměty ochrany 
uvedených EVL a PO Libavá a jejich biotop.  

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na lokality soustavy 
Natura 2000 bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise (viz Kolektiv 
2001, Kolektiv 2001a) a platnou legislativou zvoleno: zachování příznivého stavu z hlediska 
ochrany pro předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačí oblasti Libavá. Jako 
konkrétní metoda pro vyhodnocení vlivů záměru bylo zvoleno slovní vyhodnocení všech 
potenciálně relevantních vlivů záměru. 

 
Významnost vlivů byla hodnocena podle následující stupnice, jež je uplatňována při 

hodnocení vlivů záměrů na lokality Natura 2000: 
 

Hodnota Termín Popis 
-2 Významný 

negativní vliv 
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění 
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v  
případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i zákona) 
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo 
její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště 
nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje 
druhu. 
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat. 

-1 Mírně 
negativní vliv 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv 
Nevylučuje realizaci záměru. 
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu 
nebo do přirozeného vývoje druhu. 
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. 

0 Bez vlivu Záměr nemá žádný vliv. 
+1 Mírně 

pozitivní vliv 
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do 
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

+2 Významný  
pozitivní vliv 

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné 
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý 
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 
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Konkrétní indikátory, jež definují hladinu významného negativního vlivu dle odst. 9 § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, resp. dle směrnice o ptácích (79/409/EHS) a 
směrnice o stanovištích (92/43/EEC) lze stanovit na základě analogie s přístupem 
používaným při hodnocení míry významnosti vlivů v jiných evropských zemích (Percival 
2001, Bernotat 2007). 

Za významný negativní vliv je typicky považována přímá a trvalá ztráta části stanoviště 
druhu či typu přírodního stanoviště, které jsou předmětem ochrany EVL nebo PO. Za hlavní 
kritérium (hladinu významnosti vlivu) lze konkrétně považovat likvidaci minimálně 1% 
rozlohy typu přírodního stanoviště či 1% velikosti populace evropsky významného druhu, 
nebo ptačího druhu na území dané EVL, resp. PO (Bernotat 2007, Percival 2001). 

4.2 Vyhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení vlivů 
záměru na lokality soustavy Natura 2000 

Podklady dodané zadavatelem, jež popisují hodnocený záměr, byly dostatečné pro 
provedení hodnocení. 

4.3 Popis a vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů 
realizace záměru na evropsky významné lokality a ptačí 
oblast Libavá 

Vlivy výstavby a provozu větrných elektráren na biotu lze rozdělit do tří základních 
skupin: 

• rušení (hlukem, přítomností) vedoucí k přemístění nebo vymizení druhů, včetně 
bariérového efektu na tažné druhy; 

• mortalita způsobená kolizí se stavbami VE (jak s rotujícími vrtulemi tak samotnými 
stožáry i v klidovém stavu); 

• ztráta či narušení biotopu v důsledku výstavby a přítomnosti staveb VE a s nimi 
spojenou infrastrukturou. 

 
V případě hodnocení vlivů VE na biotu je za hraniční vzdálenost po kterou má smysl 

tento vliv posuzovat považována vzdálenost 3 km (Reichenbach 2003, Rössler et Frank 
2003, Traxler et al. 2004).  
 
4.3.1 Vyhodnocení nepřímých a přímých vlivů realizace záměru na území 
ptačí oblasti Libavá, resp. na chřástala polního 
 

Chřástal polní (Crex crex) nebyl při podrobných průzkumech v letech 2004 – 2007 na 
lokalitách navržené výstavby VE ani v jejich blízkém okolí pozorován (Kočvara 2007). 
Nejblíže byl chřástal polní zastižen 2-krát ve dnech 7. 6. a 13. 7.2007, vždy jeden jedinec 
jižně od Moravice a u Lhotky u Litultovic, tj. v místech, kde nebude realizací záměru 
negativně ovlivněn (Kočvara 2007). Z tohoto důvodu a vzhledem ke skutečnosti, že se 
řešená lokalita nachází ve vzdálenosti cca 15,7 km od hranice ptačí oblasti Libavá lze 
vyloučit negativní ovlivnění chřástala polního v souvislosti s eventuálním rizikem ztráty či 
narušení jeho biotopu v důsledku výstavby a přítomnosti staveb VE a s nimi spojené 
infrastruktury. 
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V případě eventuálního rizika rušení chřástala polního hlukem spojeným s provozem VE 
(aerodynamický hluk způsobený obtékáním větru okolo listů rotoru) lze uvést, že v odborné 
literatuře je zmiňováno potenciální riziko akustického rušení u tohoto druhu. Obecně platí, 
že k akustickému rušení dochází řádově do vzdálenosti několika set metrů od objektu VE, za 
výchozí bezpečnou vzdálenost tak lze považovat hranici 500 m od VE (Bergen 2001, Müller 
et Illner 2001, Kočvara 2007a). Z uvedeného rozboru vyplývá, že vzhledem k nejbližší 
vzdálenosti hranice ptačí oblasti Libavá - cca 15,7 km od hranice navrženého větrného parku 
a navíc kvůli absenci výskytu chřástala polního v řešené lokalitě lze vyloučit riziko 
negativního ovlivnění chřástala polního v souvislosti s rušením způsobeným výstavbou či 
provozem VE. 

Obdobným případem je také eventuální riziko kolize jedinců chřástala polního s listy 
rotorů VE, jež lze vyloučit  z důvodu bezpečné vzdálenosti hranice ptačí oblasti Libavá a 
absenci výskytu chřástala polního v řešeném území. V odborné literatuře navíc nejsou 
uváděny informace o kolizích chřástala s listy rotorů VE (viz např. Kingsley et Whittam 
2005). 
 
4.3.2 Vyhodnocení nepřímých a přímých vlivů realizace záměru na území 
evropsky významných lokalit, resp. na jejich předměty ochrany 
 

V případě evropsky významných lokalit lze vyloučit riziko negativních vlivů realizace 
výstavby a provozu navrženého větrného parku na předměty ochrany, jež jsou svým 
biotopem vázány pouze na území EVL či blízké okolí. Důvodem je absence prostorového 
překryvu aktivit spojených s výstavbou a provozem větrného parku a nepřímého ovlivnění 
území EVL. Z těchto důvodů lze a priori vyloučit riziko ovlivn ění následujících 
předmětů ochrany: 
• modráska bahenního (Maculinea nausithous) - předmět ochrany EVL Jakartovice, jenž 

je vázán na vlhké louky s výskytem krvavce totenu na území EVL. 
• přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria) - předmět ochrany EVL Údolí 

Moravice, jenž se vyskytuje v lesostepních porostech a listnatých lesích na území EVL. 
• střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus) - předmět ochrany EVL Údolí Moravice, 

který se vyskytuje na březích vodních toků, prameništích a mokřadech na území EVL. 
• vranky obecné (Cottus gobio) - předmět ochrany EVL Údolí Moravice, který se 

vyskytuje v toku Moravice převážně na území EVL. 
 
V případě posledního z relevantních předmětů ochrany (EVL Zálužná) - netopýra černého 

(Barbastella barbastellus) lze konstatovat, že ačkoliv se obecně vzdálenost přeletů netopýrů 
pohybuje řádově v desítkách kilometrů, biologie tohoto druhu odpovídá pohybu spíše v 
lesním prostředí a v údolích vodních toků. Navíc nebyl výskyt tohoto druhu v místech 
navržené výstavby větrného parku během několikaletého průzkumu zjištěn (viz Kočvara 
2007). Vzhledem k těmto skutečnostem a k dostatečné vzdálenosti navrženého větrného 
parku od hranice EVL Zálužná1 lze vyloučit negativní ovlivnění netopýra černého 
výstavbou či provozem VE. 

                                                      
1 Za oblast vyloučení výstavby VE je v odborné literatuře považována vzdálenost 1 km od zimovišť a 
letních kolonií netopýrů (viz např. Ratzbor 2005, Wagner 2006). 
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4.4 Kumulativní vlivy ostatních známých aktivit a projektů 
v zájmovém území na lokality soustavy Natura 2000 

Vzhledem k dostatečné vzdálenosti řešeného záměru od lokalit soustavy Natura 2000 lze 
kumulativní vlivy záměru vyloučit. 

4.5 Srovnání významnosti vlivů jednotlivých variant 
záměru na lokality soustavy Natura 2000 

Realizace nulové varianty znamená zachování stávajícího stavu území, tedy pokračování 
současného způsobu zemědělského hospodaření v území bez výstavby větrného parku.  

Provedení aktivní varianty (předloženého záměru) neznamená významné ovlivnění území 
evropsky významných lokalit a PO Libavá, resp. jejich předmětů ochrany ani dalších lokalit 
soustavy Natura 2000. 

Lze tedy konstatovat, že významnost vlivů obou variant na lokality Natura 2000 je 
srovnatelná. 
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5. Návrh konkrétních opatření k eliminaci 
případných negativních vlivů realizace 
záměru na lokality soustavy Natura 2000 

Pro eliminaci rizika případného negativního vlivu realizace hodnoceného záměru na 
lokality soustavy Natura 2000 není potřeba přijímat žádná zmírňující opatření. 
 

6. Shrnutí a závěr 

Předmětem předkládaného hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění je posouzení vlivu záměru - „Větrný park Moravice“ na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti. Řešené území se nachází severozápadně od intravilánu 
obce Moravice (VE 1), resp. severozápadně až severně od intravilánu obce Melč (VE 2 – 7) 
v agrární krajině Nízkého Jeseníku. V okolí řešeného záměru se nachází: EVL Jakartovice 
(nejblíže cca 3,5 km od hranice navrženého větrného parku), EVL Zálužná (nejblíže cca 4 
km), EVL Údolí Moravice (nejblíže cca 5,2 km) a ptačí oblast Libavá (nejblíže cca 15,7 km). 

Bylo zjištěno, že realizace navržené výstavby a provozu sedmi větrných elektráren a 
související infrastruktury nepřináší negativní vlivy na lokality soustavy Natura 2000, resp. 
jejich předměty ochrany. Z tohoto důvodu není zapotřebí aplikovat konkrétní opatření 
k eliminaci případných negativních vlivů realizace záměru na lokality soustavy Natura 2000. 

Na základě vyhodnocení předloženého záměru v souladu s §45h,i zákona č. 114/1992 
Sb., v platném znění, lze konstatovat, že uvedený záměr, při dodržení předložené 
specifikace, nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 
 
V Olomouci dne 12. prosince 2007 
 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D. 
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