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1 ZDŮVODNĚNÍ K PROVEDENÍ PŘÍLOHY
Pro předsevzeti "Větrná farma Bogatynia" v dubnu 2010 a vypracována zpráva BMTPolsko č. 029/2010 o vlivu na ņivotní prostředí. Pak správní orgán provádějící řízení o vydání
rozhodnutí o podmínkách prostředí, tj. Starosta Města a Obce Bogatynia, dopisem ze dne
18. června 2010 v ńesti bodech specyfikoval pozornosti a obavy týkající se této zprávy.
Koneční pozorování bod se týká postavení České strany uvedené ve fázi Návrhu o vydání
rozhodnuti o podmínkách prostředí (to je, před předloņením zprávy ooś), která byla
poskytnuta dopisem Generálního Ředitele pro ņivotní prostředí ze dne 21. prosince 2009.
Kromě toho úřad diskusní, které se účastní řízení, tz. Regionální Ředitelství Ochrany
Ņivotního Prostředí ve Wroclawi, dopisem ze dne 23.června 2010 vyzvalo Návrhovatele,
GEPOL Sp. Sro na dokončení zprávy o tři body. Dalńí připomínky v tomto dopise se týkají
dokumentace přírody, která je zpracována souběņně se zprávou ooś, a proto jsou určeny
autorům těchto studií.
V reakci na výńe uvedené byla vyvinuta PŘÍLOHA ke zprávě ooś, dokument nese
značku BMT 070/2010, a je datovan na červenec 2010.
Jak bylo vysvětleno na zasedání Generálního ředitelství pro ņivotní prostředí dne 10.
prosince 2010, příloha nebyla zaslána k interesujicim se zájemcům Úřadem města a obce
Bogatynia, protoņe Bogatynia měla v této době potiņe s povodní, coņ by mělo být
povaņováno za zcela pochopitelné.
Dalé dopisem ze dne 5. listopadu 2010, adresovaným Starostovi Města a Obcí
Bogatynia (znaménko DOOŚ-074/2222/10/JA) Generální ředitelství pro ochranu ņivotního
prostředí vydalo pozice německé a české strany.
Tento dokument je reakcí na obavy obou stran.
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2 POZNÁMKY ČESKÉ STRÁNY
Česká strana zaslala dva dopisy, oba v angličtině. Po zodpovězení těchto otázek
autoři tohoto dokumentu provédli rezervaci, ņe po několika překladech textu (český jazyk →
anglický jazyk → polský jazyk a pak zpět na český jazyk), tam mohou být - proti vůli autorů nějaké nesrovnalosti. Proto na několika místech v tomto textu jsou uvedeny texty původního
dopisu (v angličtině), který byl předán BMT-Polsko, jako společnosti, která zpracovala
Zprávu ooś s přílohami.
První chronologicky je dopis vlady Regionu Liberec, ostatní - Ministerstva ņivotního
prostředí České republiky.

2.1

POZNÁMKY VLÁDY REGIONU LIBEREC

První dopis datovan dne 4. října 2010 nese znak "Regional Authority of the Liberec
Region" (ve volném překladu Místní úřad Regionu Liberec) a je určeno pro české
Ministerstvo ņivotního prostředí, Odbor posuzování vlivů na ņivotní prostředí (Ministry of the
Environment, Departament of EIA and Integrated Prevention). Dopis obsahuje 5 stran (na
ńesté je seznam příjemců kopií dopisu), a má charakter názoru. Po úvodní části následuje
pět po sobě jdoucích, označených písmenem A... D a znovu D (moņná chyba v překladu), z
nichņ kaņdý obsahuje polohu kanceláře oddělení, v pořadí:
A) Oddělení zdravotnictví (Health Care Department),
B) Odbor kultury, péče nad památkami a cestovního ruchu (department of Culture,
Memorial Carr and Tourism);
C) Odbor dopravy (Transport Department),
D) Odbor ņivotního prostředí a zemědělství (Department of the Environment and
Agriculture);
E) (v tekstu zase “D”), Odboru územního plánování a klasifikace struktury (??? pochybný překlad, v angličtině Department of Spatial Planning and Construction
Code).
Na konci dopisu je stručné shrnutí.
Odbor kultury, ochrany památek a cestovního ruchu a Odbor dopravy nevnańi ņádných
pozornosti. Níņe úvedeno vysvětlení BMT-Polsko pro zbývající body tohoto dopisu.
2.1.1 POZNÁMKY ODDĚLENÍ ZDRAVOTNICTVÍ REGIONU LIBEREC
Ve stanowisku Oddělení zdravotnictví Zpráva ooś nezahrnuje akustické analýzy v
souladu s očekáváním české strany. Výhrady se týkají nedostatečného - podle Autorů
komentáře - předloņit otázku přeshraničního dopadu plánovaného projektu kvůli hluku ve
spojení s dalńími zdroji hluku. Rozvoj tohoto tématu se nacházi v Závěru dopisu
(Conclusion), který poskytuje autoritativní prohláńení, ņe realizace projektu můņe mít
významný dopad na zdraví obyvatel České republiky, a absence Zprávy ooś vynechání
kumulativní dopadu navrhovaného projektu s ostatními větrnými farmami na tomto územi,
zejména v regionu Jasna Góra v regionu a také v regionu Krzewina - Lutogniewice.
Odpovidajic na výńe uvedené, vysvětlujeme:
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1. Podle informací získaných od Investora, a nepřímo z Úřadů města a obcí
Bogatynia, plány na vybudování větrné farmy v okolí Jasna Góra byly upuńtěné. Tak stejně
nebude kumulativního dopadu obou týmů zdrojů zvuku.
2. Větrná farma v oblasti Krzewiny a Lutogniewic je opravdu plánovana, ale tyto
plány jsou v počáteční fázi - při práci nad zprávou ooś nebyly známy vńechny podrobnosti
projektu (mnoņstvi elektraren, výkon, technické parametry, umístění). Proto nebylo moņné
vzít v úvahu tento potenciál souborů zdrojů v akustických výpočtech.
Mimo toho můņe být zjińtěno, ņe účinek kumulativního vlivu v důsledku hluku
označuje se slabě a jen na velmi omezeným prostoru.
Výńe uvedená teza je odůvodněna s ohledem na parametry akustických dopadů
souborů větrných elektráren, jak je uvedeno ve zprávě ooś (029/2010) a podrobněji v Příloze
(070/2010).
K objasnění tohoto problému by mělo být uvedeno základní fakta týkající se problematiky
akustiky. Niņé uveden popis je s předpoklady udělán v nespecialistíckým jazyku, aby
usnadnit čtení obyvatelům příhraničních mistnosti, jako nejvíce dotčených dopady na ņivotní
prostředí projektu. Autoři této přílohy vyjádřit naději, ņe takový přístup najde pochopení u lidí
s odbornými znalostmi v oblasti akustiky.
Zvuková vlna, vznikajici v bodovým, izolovaným zdroji, instalovaným na velké výńce
nad zemí (na nízké úrovni by měl byt vzaty v úvahu účinek posílení zvukové vlny v důsledku
odrazu od země), se rozprostírá rovnoměrně ve vńech směrech a na povrchu stejně
vzdáleným od zdroje (koule) energie vln je konstantní. V zdvojnásobněném zvětńení
poloměru koule jeji velikost zvětńí se čtyřikrát (2² = 4), a mnoņství energie připadající na celý
povrch koule se nemění. Tak, v kaņdém bodě této hypotetické koule energie klesá v tomto
případě čtyřikrát.
Akustika pouņívá jako jednotku decibelů (dB). Je to tak definováno, ņe rozdíl 3 dB
znamená dvojnásobek rondlu energie akustické vlny, a rozdíl 10 dB znamená desetkráty
rozdíl energie zvukové vlny.
Budeme-li předpokládano, ņe intenzita zvuku rovna normativnímu urovni (40 dB)
dochází ve vzdálenosti 570 m od větrné elektrarny (exemplární vzdálenost, ve skutečnosti je
ona větńí, co je vidítelné na mapě izofon), ve vzdalenosti dvakrát větńí (1140 m) dopad bude
čtyřikrát slabńí a činí 34 dB a ve vzdálenosti třikrát větńí (1710 m) - devětkrát niņńí (cca 30.5
dB). Desetinásobné zatíņení intenzity zvuku dochází ve vzdálenosti 10º´5 krát větńí, tedy 570
× 3,162 = 1 802 metrů.
Interakce, vymezená mírou decibelů, nepodléhá jednoduchému aritmetickému
součtení. Dva zdroje stejného výkonu Lw A(dB), z nichņ kaņdý produkuje ve vzdáleným bodu
hluk ve hladina L A(dB) poskytuje kumulativní účinek L A +3 (dB). Nicméně, m soubor zdrojů,
jejíņ dopad v tomto bodě se lińí a je vhodně L A1 (dB), L A2 (dB), ..., L Am (dB), ukazuji
výsledný efekt popsán rovnicí:
L A= 10 x lg º´¹L An
Důleņité je pozorování, ņe v případě kdyņ rozdíl mezi těmito dvěma zdroji je 6 dB, to
slabńí zdroj „praktický není slyńitelné” - jeho přínos pro výsledný efekt je cca. 1 dB. Pro
ilustraci tohoto tvrzení uvedeno příklad:
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LA1 = 40 dB; LA2 = 40 – 6 = 34 dB;
LA = 10·log (104,0 + 103,4) = 10·log (10 000 + 2 512) = 10·log (12 512) = 10·4,0973 = 40,97 dB.
Podobně, kdyņ rozdíl vynańi 9 dB, slabńí zdroj „dodava” do silnějńího cca. 0,5 dB.
Nicméně v rozdílu 3 dB, zvýńení dopadu vynańi 1,8 dB v souvislosti s dopadem vytvořeným
zdrojem dávajicím silnějńí účinek v tomto bodě.
Obdobně - a toto pravidlo má pro popsaný problem zásadní význam – v místě, kde
„akustické pozadí” vynańí například 36.0 dB, a na které má vliv soubor větrných elektráren,
vytváří intenzitu zvuku na úrovni také 36.0 dB, výsledný efekt vynese 36 +3 = 39 dB.
Pokud pozadí je niņńí, neņ je uvedeno ve výńe uvedeném příkladu o 3 dB, výsledný
efekt (33,0 dB) + (36,0 dB) bude o 1,8 dB vyńńí neņ vyńńí ze dvou hodnot a bude vynańet
37.8 dB.
Analýza pruběhu izofon ukazuje na velmi slabý vliv Větrné elektrony Bogatynia v
oblastech českých pohraničních vesnic.
Hodnoty průměrné ekvivalentní intenzity zvuku (bez spolupráce ostatních zdrojů),
vynańí:
Minkovice - 31.6 dB,
Víska - 31.6 dB,
Kunratice - 31.2 dB,
Filipovka - 30,0 dB,
Andělka - 32,0 dB.
Některé z těchto hodnot (zejména poslední, tyčici se vesnici Andělka) jsou zátěņene nějakou
pozitivní chybou (výsledek přehnaný). Andělka je poloņena v dolinnym poklesu cca 300 m.
nad mořem, oddělenym od skládek odpadu (skládky externí) pás zalesněných kopců ve
vyńce cca. 350 ... 360 m nad mořem. Tato skupina je z části ozvučnice pro zdroje zvuku,
nacházejicích se na polské straně hranice, ale efekt stínění ve výpočtu nebyla zahrnut.
Po těchto vysvětleních obecného povahu vrácime k základnímu problémemu
interakce mezi dvěma větrnými farmami, leņicích v ne příliń daleké vzdálenosti. Po
odstoupení z projektu na výstavbu farmy na Jasnej Górze (zpráva od Investora, přímo z
Úřadu města a obce Bogatynia) zůstává k rozhodnuti eventualní budoucí větrná farma v
regionu Krzewina - Lutogniewice jako spolupůsobici z plánovanou Větrnou farmou
Bogatynia.
Ze stůpně pokroků projektů vyplyva, ņe při stanovení prostředních podmínek pro
větrnou farmu v regionu Lutogniewic (a Krzewiny), Větrná farma Bogatynia bude součástí
„existující” nebo alespoň v podmínkách přesně definovaných parametrů akustických dopadu.
Tímto, v rámci postupu pro získání podmínek pro prostřední výstavbu větrné farmy v regionu
Lutogniewic, budete třeba vzít v úvahu dopad (zejména v oblasti obce Andělka), vytvořený
elektrárnami farmy Bogatynia, a také jiné, jestli v daném regionu vzniknou. Tedy budou k
dispozici potřebné údaje o nových zdrojech hluku, které bude určovat „pozadí”, na pozadí
kterého nová větrná farma, nesmí způsobit překročení akustických norem prostředí na obou
stranách hranice.
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Přání , aby současně předloņit ke zkoumání kumulativní vliv větrných elektráren na
polské straně hranice, můņe být splněno jen prostřednictvím poměrně obecné analýzy,
protoņe není známy dokonce druh turbíny, akustický výkon, ani jejich konečné umístění.
První zjińtění se týká směrové charakteristiky vzájemné polohy zdrojů hluku a místa,
na které budou ovlivňovat. Metodika stanoví maximální intenzitu zvuku „neseného větrem” a
nejsou předmětem rozboru dalńích případů. Vzhledem k tomu, ņe Větrná farma Bogatynia,
bude se nachazet v odvětví cca. 160 ... 230 ° s ohledem na obce Andělka, zasé farma
Lutogniewice v odvětví 260 ... 325 ° s ohledem na obce Andělka, bez vlivu směru větru
maximální dopad ze dvou farem nenastane současně.
Nejdelé vyhnuty budovy obce Andělka jsou vzdalené od hranic obou zemí asi 400 m.
To znamená, ņe pokud větrnou farmu v regionu Lutogniewic měly vytvořit elektrárny se
stejnými parametry jako Větrnou farmu Bogatynia, ņádná z elektráren nemohla by stat blíņe k
hranici, neņ cca. 100 m - jen z ohledu na vliv jednoho zdroje zvuku, který vytváří hluk při
proudu 40 dB ve vzdálenosti asi 0,5 km. A protoņe podél této části hranice na polské straně
jsou provozované elektroenergetické linky, takņe umístění větrné elektrárny v této oblasti
není moņné. V tomto bodě, ignorovano vńechny ostatní aspekty dopadu. Z tohoto je vidět, ņe
výstavba větrné elektrárny v regionu nejméně vzdaleným od obce Andělka je vyloučena.
Předběţná analýza kumulativního akustického dopadu
Aby splnít přání české strany snaņeno se udělat analyzu kumulativního dopadu
souborů větrných elektráren, tvořicích větrnou farmu Bogatynia (52 kusů) spolu s dalńími
elektrárnami, původně plánované na oblasti s názvem "Krzewina - Lutogniewice".
Podle získaných informací současně v této oblasti Lutogniewic a Krzewiny
rozhodovane je postavení cca. 30 větrných elektráren, při čem je třeba velmi jasně uvest, ņe
jsou to předběņnén plány, a ņe část vybraných lokalit z různých důvodů můņe být zastaralý.
Plán zavádění potenciálních větrných elektráren spolu s 52 elektrárny, vytvářejicích větrnou
farmu Bogatynia ukazuje obrázek 1.
Analýza akustických vlivu větrné elektrárny Bogatynia (52 elektrárny) v oblasti
českých vesnic ukazuje, ņe maximální hladina akustického tlaku (32,0 dB) byla nalezena v
okolí obce Andělka. Ted se snaņí zhodnotit kumulativní dopad, na který se skládá:
- vliv větrné elektrárny Bogatynia (52 elektrárny),
- vliv dalńích větrných elektráren (34 elektrárny),
- pozadí, jehoņ prvkem je dopad vńech zdrojů na české a polské straně, v včetně doly a
elektrárny.
Zdrojem informací o pozadí byly:
a) české naměřené údaje pro lokalitu Andělka 36 a San 2,
b) výsledky vlastních měření, provedených v průběhu místího zkoumání v dubnu 2010 - pro
jiné místa.

BMT POLSKO SP. SRO, BIURO: UL.MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 071 343 58 95, BTM@BTM.WROC.PL

137/2010 Příloha č. 2 ke Zprávě o dopadu na životní prostředí projektu
Větrná Farma Bogatynia
Obrázek 1 Plánované umístění větrných elektráren v oblasti Turoszowskiego Pytle
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Obrázek 2 Kumulativní dopad hluku. Popis v textu
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Získané výsledky výpočtů prezentováné níņe ve formě výpisu z programu HPZ 2001 ukazuji
riziko akustického klima týmem větrných elektráren v oblasti obce Andělka - za předpokladu,
ņe budou realizovány vńechny větrné farmy na nových místech a ņe akustický výkon vńech
větrných elektráren bude činit aņ 105 dB, jak je přijato k předchozím výpočtům (v tomto
případě od počátku byla udrņovana určita rezerva):
Průmyslový vnejší hluk
Program HPZ „ 2001 Windows: Verze: květen 2007
Licencje Institutu Akustiky ITB: NA-0105 BMT POLSKO sp. sro.
Popis projektu: Větrná farma Bogatynia 2010
Teplota vzduchu = 10°C

Relativní vlhkosti RH = 70%

Ekvivalentní hladina zvuk A na uvedených pozorovacích bodach
Č. Symbol x [m] y [m] od [m] LA [dB]
1 And1 6254,0 8668,0 4,0 40,3
2 And2 7167,0 9223,0 4,0 39,9
3 Visn 8789,0 4849,0 4,0 37,7
4 Mink 8949,0 3245,0 4,0 36,5
5 Visk 9024,0 2610,0 4,0 38,4
6 Stra 2480,0 5855,0 4,0 44,0
7 Dzia1 3453,0 5232,0 4,0 44,7
8 San 7283,0 7056,0 4,0 37,4

S ohledem na ziskané výsledky (zejména v oblasti obce Andělka) zkoumano přínos různých
zdrojů a pozadí v vytvoření výsledkového akustického efektu. Výsledky jsou zobrazeny jako
histogramy, vztahující se pouze na nejvíce silně interagující zdrojě.
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Pozice And1 (Andělka 36)
Histogram zdroje v bodě observace And 1
Hladiny akustického tlaku A …………………… HPZ` 2001:NA=0105 BMT POLSKO SP.SRO.

LEGENDA:
úroveň v místě pozorování,
úroveň od zdroje mnohasměrového,
úroveň od zdroje -stavba,
úroveň od směrového zdroje,
úroveň od linkového zdroje,
úroveň od povrchového zdroje
Zdroj: Hladiny akustického tlaku A

Nejsilnějńí účinky maji tři elektrárny úvodně plánované v Lutogniewicach. Vyplyva odtud
nutnost pro dalńí analýzy ve fázi plánování této nové investice (rezignace z některých lokalit,
sníņení výkonu na přiklad pomocí menńích jednotek)
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Pozice And 2 (Andělka)
Histogram zdroje v bodě observace And 2
Hladiny akustického tlaku A …………………… HPZ` 2001:NA=0105 BMT POLSKO SP.SRO.

LEGENDA:
úroveň v místě pozorování,
úroveň od zdroje mnohasměrového,
úroveň od zdroje -stavba,
úroveň od směrového zdroje,
úroveň od linkového zdroje,
úroveň od povrchového zdroje
Zdroj: Hladiny akustického tlaku A

Nejsilnějńí vliv mají pozadí a dvě elektrárny úvodně plánované v regionu Kostrzyny. Vyplyva
odtud nutnost pro dalńí analýzy ve fázi plánování této nové investice (rezignace z některých
lokalit, sníņení výkonu na přiklad pomocí menńích jednotek)
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Pozice San (Saň 2)
Histogram zdroje v bodě observace San
Hladiny akustického tlaku A …………………… HPZ` 2001:NA=0105 BMT POLSKO SP.SRO.

LEGENDA:
úroveň v místě pozorování,
úroveň od zdroje mnohasměrového,
úroveň od zdroje -stavba,
úroveň od směrového zdroje,
úroveň od linkového zdroje,
úroveň od povrchového zdroje

Zdroj: Hladiny akustického tlaku A

Nejsilnějńí vliv má pozadí, a dale pak mnohem slabńí účinky mají dvě elektrárny A1 a A3,
které jsou součástí Větrné elektrárny Bogatynia. Kumulativní dopady neohroņuje normam
kvality ņivotního prostředí (< 40 dB)
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Pozice Visn (Višňová, nad kostelem)
Histogram zdroje v bodě observace Visn
Hladiny akustického tlaku A …………………… HPZ` 2001:NA=0105 BMT POLSKO SP.SRO.

LEGENDA:
úroveň v místě pozorování,
úroveň od zdroje mnohasměrového,
úroveň od zdroje -stavba,
úroveň od směrového zdroje,
úroveň od linkového zdroje,
úroveň od povrchového zdroje

Zdroj: Hladiny akustického tlaku A

Nejsilnějńí vliv má pozadí. Jiné zdroje ovlivňuji okrajově, na urovni cca. 20 dB. Kumulativní
dopad neohroņuje normam kvality ņivotního prostředí (< 40 dB).
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Pozice Mink (Minkovice, nad budovami)
Histogram zdroje v bodě observace Mink
Hladiny akustického tlaku A …………………… HPZ` 2001:NA=0105 BMT POLSKO SP.SRO.

LEGENDA:
úroveň v místě pozorování,
úroveň od zdroje mnohasměrového,
úroveň od zdroje -stavba,
úroveň od směrového zdroje,
úroveň od linkového zdroje,
úroveň od povrchového zdroje
Zdroj: Hladiny akustického tlaku A

Nejsilnějńí vliv má pozadí. Jiné zdroje ovlivňuji okrajově, na urovni cca. 25 dB. Kumulativní
dopad neohroņuje normam kvality ņivotního prostředí (< 40 dB).
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Pozice Visk (Viska)
Histogram zdroje v bodě observace Visk
Hladiny akustického tlaku A …………………… HPZ` 2001:NA=0105 BMT POLSKO SP.SRO.

LEGENDA:
úroveň v místě pozorování,
úroveň od zdroje mnohasměrového,
úroveň od zdroje -stavba,
úroveň od směrového zdroje,
úroveň od linkového zdroje,
úroveň od povrchového zdroje
Zdroj: Hladiny akustického tlaku A

Nejsilnějńí vliv má pozadí. Jiné zdroje ovlivňuji okrajově, na urovni cca. 25 dB. Kumulativní
dopad neohroņuje normam kvality ņivotního prostředí (< 40 dB).
2.1.2 POZNÁMKY ODDĚLENÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Poznámky Oddělení byly rozděleny do několika částí, které se týkají jednotlivých
sloņek ņivotního prostředí:
vodní hospodařství,
lesní hospodařství,
ochrana přírody,
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ochrana atmosferického ovzduńí,
hospodařství s odpady.
Pozorování byly zaznamenány v oblasti první a třetí otázky.
V oblasti vodního hospodařstvi obavy Oddělení vyvolává dopad realizace projektu na
vodách dvou proudů, které mají své zdroje na polské straně, na úpatí haldy, a vplyvajicích na
územi České republiky. Jedná se o proudy: Minkovický a Vińňovský, posilujicích řeku
Směda, která na polské straně jménuje se Witka. Na posledním, před hranicí, úseku řeky na
české straně náhazi se oblast Natura 2000 a přírodní rezervace.
V profilu Předlánce, km 10 +600 povodí řeky má polohu 243,84 km2, řeku
charakterizuje průměrný tok 4,10 m³ / s, a století pohyb 350 m³/ s (pravděpodobnost výskytu
během roku je 1%) [zdroj dat: Wikipedia ]. Na této stupnici realizace projektu nemůņe mít
významný vliv na stav a kvalitu vod řeky, nebo na průtoky na východních svazích haldy v
povodí obou krátkých potoků, dopad, který je současně se nemění v důsledku realizacje
investici.
V podmínkách intenzivních sráņek vody toků vystupuji z břehu, coņ pro horské potoky
je normální. Vńak vzhledem ke specifickému umístění oblasti povodí takovým přepětím
doprovázi někdy splachování materiálu z haldy,čim vodní vplyvajicí na obydlené oblastí
nanosí ténto materiál.
S internetu, zpráva ze dne 10-8-2007, a to daleko před jakékoliv prací na přípravě
investice v oblasti haldy:
Obyvatelé Višňové společně s hasiči postavili protipovodňové hráze z pytlů s pískem.
Přesto do obce nateklo bahno z polských hald z dolu Turow. U elektráren v Turowě totiž
vodu nestačily pojmout zádržné nádrže.
Poslední věta ukazuje na problém existujici bez ohledu na plány vybudování Větrné
farmy Bogatynia. Pokud existuje problém s příliń malou skladovací kapacitou nádrņí, je třeba
- podle autorů tohoto dokumentu - usilovat o jeho vyřeńení. Ale plány na investice v odvětví
větrné energie nemájí s ním mnoho společného.
Realizace projektu nebude měnit rovnováhu mnoņství deńťové vody a tání sněhu,
vypouńtěných do povrchových vod, ani nebude mít vliv na jejich kvalitativní sloņení – takovy
dopad alternativně můņe být uvedeno ve fázi realizacje projektu, v důsledku výskytu
nepříznivého počasí (silné atmosferické sraņky, kdy fronta zemních praci bude ńiroká.) Ve
fázi realizace projektu můņe občas způsobit pro odstranění větńí zatíņení pozastavení v
důsledku pońkození struktury povrchu haldy (stavební práce, doprava vozidel). Tento vliv
bude postupně slábnout (podél běhu řeky), v důsledku přirozené sedimentace materiálu.
Proto přechodné účinky na hraniční vody, které mohou nastat ve fázi realizace projektu
nemůņe být silné.
Výstavba větrné farmy v rámci stávající haldy působí změnu povrchu jej oblasti v
místě posazení - betonový základ bude v nejhorńím případě vyčníval nad povrch půdy (i
kdyņ projekt zahrnuje výklenku a krytí vrstvou základního materiálu). Tak, v nejhorńím
případě u základu kaņdého stoņárů vznikne kruh o průměru kolem 30 m, na který v případě
přívalových deńťů vyteče voda v mnoņství asi 10 dm³ / s. Deńťová voda z tohoto povrchu do
te doby snadno nasákaly do země, a částečně tekly po povrchu haldy. Tekoucí na povrchu
vody Nelly dolů frakce povrchu, který byl zčásti převzate v plnicích roli zásobníků osadníků
na úpatí haldy. Po dokončení investice bude deńťová voda stékat po povrchu betonu a
nasákné do země na jeho hranici, a částečně tekly přes povrch země - stejně jako dnes.
V tomto ohledu nebude realizace projektů mít významný vliv ani na mnoņství splyvajicí vody
která teče do přijímače, ani na jejich vysokou kvalitu. Celková plocha z tvrzeného (základy
stoņárů) bude zaloņena v nejhorńím případě cca. 3 ha, tedy 0,03 km², coņ můņe na území
skládky (cca. 22 km²), nebude mít ņádný dopad na rovnováhu sráņkové vody a deńťové
vody.
Zejména proto, ņe míra investic povrchového průtoku se mění pouze na rozptýlených,
malých plochach, oddělené od sebe na několik set metrů jedná od druhé.
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Výstavbě větrné farmy bude také doprovázet modernizace silnic na povrchu skládky,
protoņe musí být zajińtěn přístup ke kaņdé elektrárně a technické náměstí v jeho
bezprostřední blízkosti. Tyto povrhy nebudou vytvrzené ņádným povrhem typy beton,
dlaņební kostka, a jen koncentrované, profilované a utvrzené. Odtok vody ze silnice budé
shromaņďovány v příkopu, spojeným s systém drenáņní haldy. V celkovým rozsahu bilanc
deńťových vod se nezmění, proto realizace projektu nebude zvýńovat povodňová rizika v
okolních oblastech.
Z nańich informací se zdá, ņe i trhání mraků dne 7. srpna 2010, kdy velikost jedné
sráņky přesáhné 10% z celkového ročního mnoņství sráņek, coņ působilo katastrofální
povodní v oblasti Bogatyni, nepůsobilo destabilizaci Vnějńích výsypek. Po skončení projektu
situace nebude zhorńena, a můņe jen se zlepńit, protoņe dlouhé hromady základů stoņárů
bude mít stabilní vliv na povrh.
Druhá část pozornosti se týká vyjádření problémů ochrany přírody. V této oblasti je
brana v uvahu otázka o dopadu navrhované stavby větrné farmy na krajinu České republiky.
Protoņe tato otázka vyvstává také v poznámkách hláńených Oddělením Plánování
prostoru…, odpověď je v dalńí části (2.1.3).
2.1.3 POZNÁMKY ODDĚLENÍ PLÁNOVÁNÍ PROSTORU
Poznámky Oddělení Plánování Prostoru jsou rozsáhlé, a na mnoha místech odkazuje
na konkrétní ustanovení různých aktů práva České republiky i místních, jakoņ i odborných
studií. Vzhledem k tomu autorům zprávy ooś, a této zprávy, je těņko poznat se v krátké době
s těmito materiály, jsou oni nuceni k výkonu práva k řeńení problému v takovem rozsahu, v
němņ můņe pouze číst dopis Odboru plánování prostoru ...
Autoři poznámky se vztahují k základnímu dokumentu „Principles of Spatial
Development of the Liberec Region” (PSD LR). Uvadi , ņe výstavba Větrné farmy Bogatynia
ohroņuje estetickým a krajiným hodnotou Libereckého kraje, a to zejména okolí Frydlandu.
Toto téma budou vypracována později v této části.
Druhý bod této části prohláńení se vztahuje na oblasti se zvláńtními vlastnostmi:
o nadregionální biocentrum NC 68 Poustecká obora,
o nadregionální biokoridor K26MB,
o regionální biocentrum RC1279 Bulovka (tato oblast se nachází ve značné vzdálenosti od
místa plánované investice),
o regionální biocentrum RC1787 Meandry Smědé.
Autoři dopisu pak tvrdila, ņe v předloņené dokumentaci nenańeli analýzu dopadu
plánovaných investic v těchto oblastech.
Aby nějaky projekt mohl ovlivnit uvedenou oblast, musí být současně splněny dvě
podmínky:
1) musí existovat zdroj a moņnost dopadů, npř. jako jsou emise látek do ovzduńí,
vody nebo přepravovány ve formě odpadu nebo emisí energie,
2) musí existovat cesta přenańení dopadu ( přímé nebo nepřímé).
Pokud obě tyto podmínky nejsou současně splněny, není tam ņádný efekt, jinak můņe dojít k
nárazu, ačkoli to není vņdy značný dopad.
Obecné a vńeobecně přijímané definice „dopadu na ņivotní prostředí” není. Podle
polského práva - Zákon z dne 27. dubna 2001 roku Zákon ochrany životního prostředí (Sb.
2001 č. 62, bod 627, ve znění pozdějńích předpisů), který je v prodiskutovaném oboru
modelováno na zvlańtich záznamach unijno práva, tam je definice, v souladu z kterou pod
pojetim dopadu na oblast Natura 2000 se pojima přijmané činnosti, které mohou významně
zhoršit stav přírodních stanovišť a stanovišť rostlin a stanoviště zvířat nebo jinak nepříznivě
ovlivnit na druhy, pro ochranu kterých vyznačeno oblast Natura 2000.
Ve zpráva ooś určeno oblasti chráněné na územi České republiky, v této časti, která
je nejblíņe k místu plánované investice. Vzhledem k povaze dokumentu (Zpráva ooś) a také
plánované investice identifikace techto oblasti, neměla za cíl komplexní diskusi o
problematice ochrany přírody - omezeno se na identifikace oblastí, nacházejicích se
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relativně blízko, trochu větńí pozornost věnujic nejblíņe leņici oblasti Natura 2000 – Oblast
ochrany sídlińtě CZ0513256 Smědá:

Obrázek 3 Oblast ochrany sídlińtě CZ0513256 Smědá

Protoņe pro tuto oblast neexistuje ņádná hrozba ze strany Větrné elektrárny Bogatynia
(protoņe není dostatek potenciálních dopadů v důsledku emisí z energetiky - hluk, ani není
cesta přenosu moņného účinků), odstoupeno od podrobnějńí diskusi o tomto téma. Podobně
- plánovaný projekt neohrozí ostatních chráněných území, jako je NC 68 Poustecká obora
spolu s chodbami.
Myńlenkou provozu útočińtě a ekologických koridorů je umoņnění ņivotu zvířat a jejich
stěhování. Větrná farma Bogatynia nemá vliv na dotčené oblasti (Obrázek 4) způsobem
ohroņení ņivočichů vodních nebo pozemských, protoņe - jak bylo prokázáno dřivě –
nejsou uvedené podmínky nejsou splněny kuņelovitý zajistit, aby tyto dopady mohou mít
dońlo. Pouze potenciální hrozba větrné farmy pro faunu se týkána ptáků a netopýrů. Tato
problematika je podrobně rozebrána, vedené jsou zvláńtní předrealizačni studie v oblasti
plánované realizace projektu. Předchozí výsledky z těchto studií nevedou k postavení teze,
ņe plánovaný projekt je významnou hrozbou pro avifaunu nebo chiropterofaunu, dokonce v
oblasti, kde má vzniknout větrná farma Bogatynia - stejné obavy, ņe jeho realizace můņe
představovat hrozbu pro pro faunu v oblasti vzdalené několik kilometrů mají velmi slabé
základny.
To potvrzuje stanovisko ornitologa (Arthur Pałucki), zobrazené níņe, v rámu. Pocházi ono ze
Zprávy z dokonaního sledování dopadů investice Větrná farma Bogatynia pro ptaky
:
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Přeshraniční dopad
Nejdůleņitejńí poznatky tyčici se vlivu navrhované investice na avifaunu příhraničních oblastí
v Německu a České republice.
Analýza ukazuje, ņe ve současní faze investici ve větrnou energie, v oblasti o
poloměru 20 km od plánované investice, vliv na ptaky bude relativně nevelký a bude
obsahovat ohraničení v cestování malých ptaků během podzimních migraci a omezení
vyuņívání půdy pro lov rybnikovými bahnaky hnízdici se v oblasti Dubového rybníka.
Z úvedené vyņe analýzy vyplyva, ņe po české straně dohazi ke koncentráce a
kanalizace migrujicích ptaků, které létají přes polské území. Jde větńinou o druhy pěvců.
Nicméně, káňata soustředěny jsou v blízkosti Filipovki a pak letaji nad územím obsazeným
plánovanou investici (v západním směru, mezi silnicí Działoszyn- Wyszków státní hranice). V
důsledku realizace Větrné farmy Bogatynia, není tam ţádná rizika pro cenní přírodní
oblastí a plochy důleţité pro ptáky. Vzdálenost od plochy důleţité pro avifaunu je tak
velká, ţe zaručuje minimální dopad, navíc v důsledků provedených územních praci
uvedeno, ţe druhy, které se hnízdí v oblasti Meandrů Smědy a Dubovského rybnika,
nepouţívejí země plánované investice jako oblasti krmení pozemní. V oblasti Wyszkowa
(mimo oblast Farmy Bogatynia) pravidelně lovi pustońitele, které pravděpodobné se hnízdí v
blízkosti Dubovského rybnika.
Na západní straně, v Německu, nejsou tam ņádné oblasti atraktivní pro ptactvo mimo
Luņické Nisy a oblasti nejblíņe k údolí této řeky. V průběhu terénních prací nebylo ustaleno
stěhovácího koridoru podél údolí Luņické Nisy. Obecně během migrace ptaky přesáhuji přes
údolí Nisy kolmý ke proudů řeky. Nicméně sáma Nisa je místem malého výskytu, mjn.
ledňáčka říčního, pisklivce, pluńča, nurohusa a gagala.Tyto druhy, mimo pluńča, mnohem vic
obydli části řeky nad Zgorzelcem. Větrná farma Bogatynia nebude generovat ņádný
negativní dopad na avifaunu po západní straně Luņické Nisy.
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Obrázek 4 NC 68 Poustecká obora s ekologickými koridory
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S odvoláním na výńe uvedené je třeba poznamenat, ņe dokumentace vypracovaná pro
projekt "Farma větrných elektráren Andělka" na straně 37 obsahuje popis těchto oblastí a
také mapu s uvedením místa projektu. V popisu jsou uvedene vzdálenost mezi oblasti větrné
farmy, a osi ekologického koridoru (2,9 km), zatímco mapa ukazuje, ņe vzdálenost od jeho
hranice, je mnohem menńí. Podrobnějńí analýza ukazuje, ņe nejkratńí vzdálenost větrné
elektrárny od hranici elokogického koridoru K26MB ve variantě "VE 6 +1"; je menńí neņ 1
km. Na straně 59 ve zprávě je uvedeno, stručně, ņe i přes takovou bezprostřední blízkosti k
výstavbě větrných elektráren nehrozí fauně. Toto prohláńení se zdá být řádně ověřen a dalńí
podrobné posouzení v tomto ohledu jsou zbytečné. Je pochopitelné, ņe nejsou one v této
dokumentaci. S ohledem na tuto námitka, vyjádřená v postavení Oddělení plánování
prostoru, ņe ve vztahu k navrhované větrné farmy na polském území, daleko od hranic (ne
od osi) ekologického koridoru alespoň 2 km by měla byt provédena podrobná analýza
dopadu budi překvapení.
Třetí část pozorností Odboru plánování prostoru se tyči otázek péče o krajinu, podnebí a o
zemský povrch.
Pokud jde o ochranu krajiny a estetické aspekty, zejména opakovaného několikrát
postulátu omezení rozsahu projektu a změny umístění větrných elektráren cílem jejich
vzdálenosti od hranic České republiky má, je třeba poznamenat, ņe plánovaný projekt v jeho
současné podobě bere v úvahu tyto poņadavky na velmi vysoký stupeň. Původní projekt
zahrnoval výstavbu v oblasti haldy a v jeji okolí 98 větrných elektráren, co je známo české
straně. Současný projekt je vzdáleným výstoupením pro splnění poņadavek české strany počet větrných elektráren byl sníņen téměř na polovinu.
Protoņe estetické aspekty krajiny je obtíņné posoudit objektivní měřítkem (i kdyņ v
literatuře je moņna najit pokusy jeji tvoření1), posouzení vlivu navrhovaného záměru na
estetické hodnoty krajiny je vņdy čistě subjektivní. Analýzujic ténto dopad v realizaci
plánované investice a Frýdlantské oblasti, a více: Libereckého kraje - regionu České
republiky bohatého v krásu krajiny zdvořile upozornujeme na investiční plány výstavby
větrných elektráren v této oblasti, a to zejména v blízkosti lokalit cenných přírodně a krajinně.
Respektujic právo Hospodařů plochy k tvoření směru jeji vývoje, jsme přesvědčeni, ņe heslo:
„Frýdlantsko – kraj vĕterných elektáren”
neoznačuje jiné estetické normy pro jejich vlastní a zahraniční investice.
Nota bene: ve zprávě o dopadu na ņivotní prostředí projektu "Farma větrných elektráren
Andělka", na straně 52 je věta: Větrné turbíny se mohou stat symbolem ekologicky orientovaného
rozvoje a ochrany přírody. Chceme věřit, ņe tato věta se nevztahuje pouze na investice plánované na
územi České republiky.
Dalńí připomínky se týkají obavy z důsledků navrhované činnosti na sráņky, na podmínek
průtoku vody (v anglickém texstu "flow conditions" - je obtíņné jasně definovat podmínky, jaké teče
autoři měli na mysli: povrchového odtoku nebo průtoků v vodních toků, snad se vńak otázka týká

dopadu investic do větrné oblasti - tato pochybnost, která můņe být důsledkem několika
překladů, vyņaduje vysvětlení) a na spláchnutí půdy.

1

například, článek Landscape assessment via regression analysis. Arriaza, M., Cañas, J. F.,
Cañas, J. A., Ruiz, P., González, J. i Barea, F. Material připraven na 11. Kongres EAAE (European
Association of Agricultural Economists), Kopenhaga, Dania, 24-27srpna 2005 r.
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Sráţky a narušení oblasti vítru
Předmětná literatura ukazuje na jasný, ale místní dopad větrné turbíny na rychlost
větru (hovorově řečeno problém: větr oddava turbíně čast svoji energie). V největńím
zjednoduńení tento efektse se týká proud větru procházející povrchem větrného mlýna.
Pohyb vzduchu, který proudí kolem tohoto povrchu není naruńen. To je velmi zjednoduńený
obraz, jelikoņ jak laminární a turbulentní pohyb vystupuje přechodní strefa mezi centry, které
byly charakterizovány výńe, a parametrů, které popisují vítr v řádku za větrnými mlýny a v
linie mezi větrnými mlýny se postupně vyrovnávaji. Při plánování výstavby větrné farmy v
nejaké oblasti obvykle se vyhyba od umístěni blíņe, neņ 5 průměrů větrného mlýna, alespoň
počítájic ve směru převládajícího větru. Na linii kolmo k tomu směru vzdálenosti jsou často
menńí, obzvláńtě kdyņ dominance směru větru je jasná. Dalńí obrázek – také zjednoduńený
– ukazuje stoņár větrné elektrárny spolu s rameny větrného mlýna jako překáņky, které
proud větru musí vyhnout. Při vynechání jakékoli překáņky naruńení podlehaji směr větru, jak
i místní rychlost potoka. V této ilustrovaný popisu rychlosti větru mezi sousedními větrnými
elektrárny je větńí, neņ v svobodným prostoru ve stejné výńce nad zemí, a na směru větru
procházejicím kaņdým z větrných mlýnů - ménńí. Mezi sousedujicími ze sebou proudy
nastupuje společné působení. V jejich důsledku nastupuje zvýńení turbulence vzduchu, a
přesné a velmi citlivé měření ukazují nárůst vlhkosti vzduchu na úrovni terénu. To se děje na
úkor obniņení vlhkosti pudy v blízkosti větrné elektrárny v důsledku intenzifikace odpařování
vody na povrchu, které jsou vystaveny na zvýńeni větrné turbulence. To je způsobeno
naruńením toku proudu větru, zejména v blízkosti turbíny – v dálńí vzdalenosti tento efekt
zmizí. Jsou to efekty obtíņně měřitelné kvůli jejich male měře. Autoři se zabývají tímto
problémem (mezi ostatními. Baidya Roy), přičemņ uznává, ņe rozsah účinku je velmi místní.
Tak, účinek vlivu větrné farmy nebude mít reálný dopad na mnoņství atmosferických sráņek v
oblastech nacházejicich se několik kilometrů od větrné farmy.
Účinek uvedený výńe, lze pozorovat snáze v noci, kdy atmosfera není turbulentna v
denní době (v době, kdy vzhledem k dopadu sluneční energie vznikaji vertikální proudy). V
denní době – přiznavají vědci - i lokální dopady dopravy na křídlech větrného mlýna na
turbulencji atmosféry je neměřitelný. V nocní době u velmi velkých větrných farem v důsledku
zvýńené turbulence vzduchu můņe zvýńit se míra přenosu tepla z ohřívaných země do
vzduchu - v extrémních případech, je odhadovano, ņe místní zvýńení teploty vzduchu můņe
dostat 2 ° C. Výzkumníci předpovídají, ņe v oblasti velkých větrných farem této noční zvýńení
teploty vzduchu mohou i prodlouņit trochu sezonu polních plodin. Nicméně, simulace tyci se
větrných farem s extrémní velikostí (za předpokladu, ņe v roce 2100 10% elektrické energie
vyrobené ve světě by mělo pocházet z větrných elektráren) ukazuji na způsobení nimi
důleņité klimatické změny, jako jsou měnící se pole větru, teplotu a sráņky 2. Problém se
vńak týká výstavby větrných farem v měřítku nesrovnatelném s jiņ existujícími kdekoli na
světě.
Uvědomte si také, pokračující technický pokrok v konstrukci větrných elektráren. Usili
o lepńí vyuņití větrné energie udělava, ņe moderní konstrukce vrtule mají vyńńí energetickou
účinnost od postavených 10 nebo 20 lety zpatky. Vyńńí účinnost znamená menńí zkreslení
pole větru (pohyb křídla větrného mlýna zavádí méně nepořádku - turbulence). V důsledku
toho dopad poruch na zemský povrch je menńí a důvody, proč se stupňuje turbulence
vzduchu v okolí lopatek a zvýńení odpařování z povrchu země zmizí. Proto výsledky studií,
které se týkají starńích technologický elektráren, kromě toho zalkadanych na niņńí stoņáry (a
tedy silně ovlivňuje na povrch plochy) nejsou zcela spolehlivé při hodnocení budoucích
investic.

2

Na přiklad: Atmos. Chem. Phys., 10, 769–775, 2010 a také Atmos. Chem. Phys., 10, 2053–

2061, 2010
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Účinek niņńích sráņek v oblastech přilehlých k větrným farmam je v literatuře také
diskutován také z ohledu na větrnéfarmy postavene v blízkosti mořského pobřeņí. To je
spojováno s zkreslení přílivu vlhkého mořského vzduchu na pozemek 3. Ve vztahu k větrné
farmě Bogatynia vzdálenosti od břehu, a to nejen moře, ale i vnitrozemských vod s velkým
povrchem (a tedy majicich vliv na zvýńení vlhkosti vzduchu ve velkém měřítku), je příliń
velké, aby účinek, o kterém se řika, měl smysl.
Shrneme-li výńe uvedeno: významné transformace stránky, spočívající ve vytvoření
na sousedujicim územi hlubokého výkopu dolu a vysoké haldy je to fakt. Tak masivní zásah
do ņivotního prostředí, obsahujici morfologické změny v masovém měřítku, nemůņe zůstat
lhostejná ke klimatu. A tyto změny jiņ nastaly, protoņe doly a smetińtě funguji po celá
desetiletí. Nicméně, plánovaná výstavba větrných farem Bogatynia - hlavně v okoli skládky
(malé mnoņství elektráren by mělo být investováno po za jej hranicí), nebude mít ņádný vliv
na klima nebo ténto dopad bude velmi slabý a lokalní. Na základě literatury můņeme
dokonce domnívat, ņe tyto moņné změny v parametry klimatu budou příliń slabé na to, aby
mohly být registrovány.
Pokud Česká strana má znalostí o jiných odborných publikacech, zejména na
výsledky studie publikované v odborném tisku, které na výńe uvedené (velmi stručně),
znalosti můņe se významně přispět, Autoři Zprávy ooś pro navrhovaný projekt budou vděčný
za jejich označení.
Kanoistika (toky)
Jak bylo uvedeno na počátku, není zcela jasné, zda se tato otázka týká dopadů
plánované investiční na toky v potocích a řekách. Za předpokladu, ņe úmysly były přečteny
správně, můņeme odkazovat na upřesnění obsaņené v bodu 2.1.2. Pokud vańe otázka se
týká pohybu vzduchových hmot - odpověď je v bodu Sráņky a naruńení pola vítru, výńe.
Splachování půdy
V minulosti na haldech měly místa sesuvy - zejména na konci roku 1999 a v letech
2005-2006. Byli oni kvůli chybám v technice ukládání (ņádná změna ve směru sklápění –
tvoříly se protáhlé morfologické formy.) Tyto operační chyby byly odstraněny po ńpatných
zkuńenostech, o Kterach je uvedeno výńe.
Halda (skládka) je také předmětem stabilizující léčby (mimo jiné výsadb) a také
ońetřovatelské péče - zejména pro deodorační prvky systému - příkopů a také nádrņí, které
jsou na úpatí haldy. Jejich úlohou je zadrņování vody v hustém deńti, a také číńtení vod
sedimentací. Podmínkou pro efektivní fungování nádrņí v této oblasti je systematické
odstranění nahromaděného materiálu.
Nyní - po provedení přísluńných procedur sklápění - nebezpečí sesuvů půdy je
hodnocen jako nízký. Výstavba větrné farmy bude mít stabilizující vliv na skládky, jak jiņ bylo
uvedeno.
Pokud jde jen o proplachování půdy (svrchní vrstva) to výstavbu větrných elektráren
na povrchu skládky prakticky nemění místní podmínky, protoņe i v nejhorńím případě umístění nadací na úrovni země - změna charakteru této oblasti se zaměří na malou část
jeho povrchu.
Ve světle výńe uvedených vysvětlení, postavení Oddělení plánování prostoru..., ņe projekt na
výstavbu Větrné farmy Bogatynia tvoři extrémně vysoké riziko událostí, jako jsou změny v
podmínkách sráņek, změny v podmínkách toků (jakých?) a oplachování vrstva půdy
pozůstava vlastní názorem Oddělení, které je obtíņné akceptovat. Pouze - pokud má být
podle záměru Tazatele o toků (v textu přeloņené do angličtiny „flow conditions”) pojetí to
mělo se tyčit naruńení pole větru je třeba přiznat, ņe kaņdá větrná farma, nebo dokonce
jediné elektrárny, takowe naruńení zavadi. Jejich rozsah je malý, a jejich význam se odráņí
ve sníņení větrné energie pro elektrárnu - coņ je důvod, proč, v praxi se předpokládá, ņe dal
3

George Yang, the technology Interface Journal/Fall 2009, vol. 10 no. 1

BMT POLSKO SP. SRO, BIURO: UL.MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 071 343 58 95, BTM@BTM.WROC.PL

137/2010 Příloha č. 2 ke Zprávě o dopadu na životní prostředí projektu
Větrná Farma Bogatynia
příńtí elektrárny by neměl být blíņe k směru foukání větru, neņ 5 průměrů větrného mlyna.
Pro turbíny E-101, tato vzdálenost je 5 × 101 = 505 metrů.
Z 52 plánovaných větrných elektráren dvě (A1 a A3) svojim rozsahem d = 505 m
dosáhuji územi České republiky v oblasti obce Andělka. S ohledem na dříve neznámé
autorům zprávy o dopadu na ņivotní prostředí plánů vystavby v okolí obce Andělka souborů
7 větrných elektráren, z nichņ jedna je plánována ve vzdálenosti o něco méně, neņ je určený
rozsah (vzdálenost od zbývajících je větńi neņ 600 m), předmětem jednání můņe být změna
parametrů elektrárny A1 tak, aby byla zachována vzdálenost „5d” To není záměrem
Investora vytvoření sousedům nepříznivých podmínek pro jejich hospodařské podnikání.
Jiný obrázek ukazuje rozsah „5d”, vyznačen k případu, ve kterém bude změna elektrárny A1
z modelu E-101 na menńí model E-82 o moci 3 MW.

Obrázek 5 projektované větrné elektrárny na území obce Andělka a dosáh 5d elektráren
Větrné farmy Bogatynia - A1 změněne z E101 na E82
r = 5×101 m
r = 5×82 m
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Na konec ještě jeden problém, který je důleţitý pro přijetí plánovaného projektu na
úrovni Společenství, a moţná také ze strany úrovní různých orgánů České republiky.
Týká se bezpečnosti exploatace větrných elektráren.
Povrchní (nutně) přečíst informace, které lze nalézt na české straně na internetu
ukazuje příklady, které mohou vést k váņnému znepokojení občanů. V tomto bodě, budeme
citovat informacje tyci se jedného jen faktu.
Poznámka zveřejněny na Internetu informuje v dramatickém tónu, ņe technický stav
některých větrných elektráren v České republice je ńpatný:
Tisková prohlášení Starostové pro Liberecký kraj
Napsali o nás , 20.11.2009
Polovina větrných elektráren je v havarijním stavu. Mohou se rozpadnout
Zdroj: tn.cz. TN.CZ/Zprávy/Regionální
Tento článek obsahuje informace, ņe významný podíl větrných elektráren, které působí na
územi České republiky, jsou to opotřebované zařízení, hlavně přivezené ze Spolkové
republiky Německo. Jejich technický stav a také úroveň technologické vyspělosti je odrazem
doby výstavby a doby ņivotnosti - aņ do výměny nebo likvidaci. Po přečtení této informace,
postoj lokalní společenství k větrné energie nemůņe být nadńený. Zejména, ņe posouzení
výńe zmíněné je odůvodněno v skutečností uvedené v článku jablonecky.denik.cz v článku
také pod dramatickým titulem
Větrná elektrárna u Vítkova můţe zabíjet
Popsana udalost měla místo v konci listopada 2009 roku. Za běņného provozu tři křídla
větrné elektrárny odpadly, a poloměr jejich rozptylu dosáhl 100 metrů. Elektrárna, o ktere je
řečeno, je součástí větrné farmy na Suchym Wierchu (Lysý Vrch), takņe na obyvatelé
Frydlandu a okolí katastrofa ta by mohla mít velký dojem.
S odvoláním na výńe uvedené je třeba poznamenat, ņe vńechny plánované větrné
elektrony pro plánovanou Větrnou farmu Bogatynia budou nové, vyrobené na zakázku. To
znamená nejen dobrém technický stavu na začátku, a po mnoho let (za předpokladu, péče o
majetek, co se zdá být zřejmé), stejně jako vysokou úroveň technických řeńení, která
výrazně lińí této investice od elektrony, která havarovala.
V písmu výńe úvedeného, autoři této přílohy nemají v úmyslu kritizovat akce
podnikání na územi České republiky, oni jen chtějí ukázat, ņe na úroveň přijetí navrhovaného
projektu - výstavby Větrné farmy Bogatynia - obečany České republiky májí vliv nejen
objektivní parametry investice, ale také řada faktorů, pro které ani investor, ani polská místní
vlada nebo centrální nemají ņádný účinek.

2.2 POZNÁMKY MINISTERSTVA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Dopis je datován na 27. října 2010, a jeho adresátem je polské Generální ředitelství
pro ochranu ņivotního prostředí, oddělení posuzování vlivů na ņivotní prostředí.
Mezi uvedené v dopise stanoviska, které byly obsazené různými institucemi, autorům
tohoto dodatku byla předloņena, pouze jeden – pozornosti Vlady Libereckého kraje, na které
odpovědi obsahuje předchozí část přílohy (2.1).
Ministerstvo ņivotního prostředí České republiky ve svém dopise, obsahuje stručný
souhrn obdrņených názorů.
o Liberecký kraj ņádá, aby byly vedené mezinárodní konzultace (the Liberec Region(…)
requests international consultations),
o Město Frýdlant nesouhlasi z realizaci projektu,
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o Regionalní Vlada Libereckého kraje hlási řadu připomínek, které byly ńiroce
diskutovány v předchozí části (2.1),
o Obecní vlada Frydlandu očekáva předloņení zprávy o dopadu na ņivotní prostředí,
provedene v plném souladu s právními předpisy platicimi na územi České republiky.
Pokud je nám známo ténto zákon představuje zejména, ņe takové hodnocení můņe
být provedeno pouze ználci z seznamu vedeném orgány České republiky. Polské
pravomoci, které maji členové autorského týmu, zpracovujicimu dokumentace,
nedávají takovou pravomoc na územi České republiky. Proto toto přani nemůņe být
nami splněno. Obratime při tom pozornost, ņe mezinárodní pravidla upravující
jednání posouzení dopadů týkající se ņivotního prostředí nejsou takové řeńení.
o Inspekce ochrany ņivotního prostředí okresu Liberec uvádí, ņe nevykazují podstatné
připomínky k návrhu, jako nevykazuje takové poznámky k jiņ dříve navrhovanému
projektu (pravděpodobně jde o verzi z 98 větrnými turbiny);
o Regionální stanice veřejného zdravotnictví Libereckého kraje, se sídlem v Liberci
(The Regional Public Health Stadion of the Liberec Region with its seat In Liberec),
se snaņí dokončit dokumentaci na analýzu dopadů hluku, zejména ve venkovských
oblastech Vińňová a Andělka, která by brala v úvahu jiņ dříve hláńeny projekty na
vybudování větrných elektráren v oblasti Jasna Gora a Lutogniewic a Krzewiny,
o Oddělení ochrany ovzduńí Ministerstva ņivotního prostředí České republiky nemá
připomínky.
Na základě vyńé uvedených názorů Ministerstvo ņivotního prostředí České republiky
potvrzuje zájem o dokonání mezinárodní konzultací v co nejkratńí moņné době. Ministerstvo
vyzývá k poskytování informací v následujících oblastech temat:
1) Dopad navrhovaného projektu na krajiny územi České republiky.
2) Akustická analýza obsahuje dopad na územi České republiky.
3) Kumulativní dopad navrhovaného projektu a dalńích větrných farem, investičních projektů
plánovaných Elektrárnou Turow a Dolem hnědého uhlí a dalńích.
4) Analýza dopadu realizace projektu na hraniční vody.
5) Dopad navrhovaného projektu na přírodu a krajinu územi České republiky.
6) Vliv investice na poloņky TSES (Územní systém ekologické stability –Territorial System of
Ecological Stability) na územi České republiky.
7) Vliv na hydrologické podmínky - změny sráņek a povětrnostních podmínek na územi
České republiky
8) Minimalizaopatření k vlivů záměru na základě Česká republika (postupné investic,
monitoring).
2.2.1 VLIV PLÁNOVANÉHO PŘEDSEVZETI NA KRAJINU OBLASTI ČESKÉ REPUBLIKY
V příloze ke zprávě ooś (BMT 070/2010 z července 2010) představeno vizualizace
projektu. Vybraný bod (50 ° 57`08,0” N, 15 °01`31,7” E, 236.8 m - podle GPS), nachazi se
jen něco nad budovami vesnice Minkovice, asi 200 metrů na západ od hlavní silnice
procházející vesnici. Tento bod byl zvolen z toho důvodu, ņe daval on nejvíce kompletní
panorama investice, nepřetrņitý domy, stromy nebo boule oblasti. Pohled na oblast investice
z blízké obytné zástavby je mnohem omezenějńí.
Během místního ohledání kontrolovano také dalńí lokality:
o Oblasti obce Andělka - obec leņí na dně, terén stoupá směrem k haldě, aby na polské
hranici dosahnout lokálního maxima. Odhaduje se, ņe z venkovské oblasti uvidí se
pouze fragmenty elektráren, která se nachází v blízkosti hranici. Nyní je jasné, ņe v
prostoru mezi obcí a hranici, má vzniknout větrná farma, které pohled bude
dominovat krajinu a na tomto pozadí výńe uvedený fragment dale stojicích elektráren
na polské straně budou jeńtě méně viditelné.
Niņe uvedena vizualizace, dokonana při posuzování vlivu na ņivotní prostředí větrné farmy
Andělka (varianta „8”) ukazuje dominanci větrných elektráren v krajině.
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Zdroj: dokumentace MZP229 – Hodnocení vlivu větrné farmy Andělka na krajinný ráz
Mezitím pohled elementů Větrné farmy Bogatynia z oblasti obce je reziduální. Prezentovaná
dalé vizualizace (z regionu nejdále vahnutých budov) ukazují, ņe viditelný - a to slabě - bude
pouze fragment jedné z větrných elektráren.
o Oblast obce Vińňová - nejlepńí pohled na haldy byly nalezeny z oblasti polní cesty
nad obcí (nad kostelem Sv. Ducha.) Panoramatický výhled z tohoto místa nebyl
proveden, uznajic, ņe pohled z regionu Minkovice - Víska je podobný, ale plnějńí.
o vesnice Minkovice - omezená viditelnost (proto ve zprávě ooś představeno panorama
z místa leņicího nad obcí, z polní cesty, která vede nad budovy obce),
o obce Víska - podobný pohled, jako nad obcí Minkovice, rezignovano z dalńí
vizualizace,
o obce Kunratice - výhled z některých míst, ale více omezený neņ ten, ze kterého je
vyrobena panorama,
o vesnice Hermancie - se nachází mírně pod úrovní, Pohlem ve směru haldy významně
sníņen.
Dnes, vůči přání české strany, v tomto dokladu prezentujeme vizualizaci z dalńích pozici:

o
o
o
o

z místnosti Andělka - západní hranice bytové budowy
z územi Kostela svatého Ducha v obci Vińňová
z oblasti mistnosti Minkovice
z okolí hřbitova v místnosti Frýdlant

Kvůli ńpatné viditelnosti na elektrárnu na niņe uvedených vizualizacech zvýńeno jejich
kontrast. Mimo tuto léčbu větrné elektrárny nejsou dominantními prvky v krajině.
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Obrázek 6. Pohled z mistnosti Andělka - západní hranice bytových budov (50 ° 59‟55.27‟‟N; 14°59‟01.78‟‟ E)
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Obrázek 7. Pohled z areálu kostela Ducha Svatého v mistnosti Vińňová (50°57‟57.36‟‟ N;15°01‟17.43‟‟ E)
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Obrázek 8. Pohled z oblasti mistnosti Minkovice (50°57‟09.95‟‟ N; 15°01‟40.66‟‟ E)
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Obrázek 9 Pohled z blízkosti hřbitova v mistnosti Frýdlant - severní hranice města (50°55‟58.70‟‟ N; 15°04‟04.00‟‟ E)
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2.2.2 AKUSTICKÁ ANALÝZA OBSAHUJICI DOPAD NA UZEMI ČESKÉ REPUBLIKY
Otázka byla projednána v bodu 2.1.1. Pokud dalńí analýza by byla provedena, je
rozumné začlenit do první řady navrhovaných větrných farem na územi České republiky
(zejména v oblasti obce Andělka), projekt větrné farmy v regionu Jasna Góra je zastaralý, a
plány na vybudování větrné farmy v oblasti Lutogniewice - Krzewina nejsou specifikovány.
Tento poslední projekt, jak pozdějńí, v průběhu akustické analýz by měl vzít v úvahu projekt
Větrné farmy Bogatynia (v takové formě, jaká bude do této doby zpracovaná) Analýza
předloņená v bodě 2.1.1 je zaloņena na nespolehlivých údajech - jedná se o uvodně vybrané
lokality pro budoucí investice, z nichņ některé nebudou pouņita pro různé důvody. Taký
nejsou známé parametry jednotlivých elektráren, takņe v těchto předběņných výpočtech se
předpokládá, ņe bude to elektrárna vysokého výkonu (3 MW nebo i více), a tudíņ
charakterizujici se velkým akustickým výkonem (za předpokladu 105 dB).
2.2.3 KUMULATIVNÍ DOPADY PLÁNOVANÉ INVESTICE A DALŠÍCH VĚTRNÝCH
FAREM, PLÁNOVANÉ INVESTICE ELEKTRÁRNOU TUROW A HNĚDOUHELNÉHO
DOLU A DALŠÍCH
Kumulativní vlivy v důsledku hluku byl diskutován v bodu 2.1.1. Analýza obsahuje
větrnou farmu Bogatynia (52 elektrárny) a dalńí 34 větrné elektrárny, a také dopady z jiných
stávajících současně zdrojů, včetně KWB a Elektrárnu Turow (prostřednictvím jejích účasti v
pozadí.) Pokud jde o budoucí investiční plány Dolu a Elektrárny současně nejsou data pro
tuto analýzu.
Je známo, ņe při posuzování vlivu na ņivotní prostředí z investičního záměru
realizovaného Elektrárnou Turow (stavba energetického panelaku) mohou byt vzaty v úvahu
údaje o vlivu Větrné elektrárny Bogatynia - pro tento účel vńechny údaje byly poskytnuty
dodavatelům této zprávy.
2.2.4 ANALÝZA DOPADU PROVÁDĚNÍ PROJEKTU NA HRANIČNÍ VODY
Téma byla popsána v bodu 2.1.2.
2.2.5 VLIV PLÁNOVANÉHO PŘEDSEVZETI NA PŘÍRODU A KRAJINNÉ OBLASTI
ČESKÉ REPUBLIKY
Téma byla popsána v bodu 2.1.3.
2.2.6 VLIV INVESTICE NA ELEMENTY TSES (ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ
STABILITY - TERRITORIAL SYSTEM OF ECOLOGICAL STABILITY ) NA ÚZEMI ČESKÉ
REPUBLIKY
Téma byla popsána v bodu 2.1.3.
2.2.7 VLIV NA HYDROLOGICKÉ PODMÍNKY - ZMĚNY OSADKŮ A VĚTRNÝCH
PODMINEK NA ÚZEMI ČESKÉ REPUBLIKY
Téma byla popsána v bodu 2.1.3.
2.2.8 OPATŘENÍ K MINIMALIZACI DOPADŮ REALIZACE PROJEKTU NA OBLASTI
ČESKÉ REPUBLIKY (INVESTIČNÍ FÁZE, MONITORING)
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Inscenace tak velké investici je nutné kvůli omezené dodávce větrných turbín
výrobcem, jakoņ i vzhledem k čas-náročné práce na základech a stavební práce.
Navíc, tyto práce jsou moņné v teplejńích ročních obdobích, takņe i při nejlepńí (z
hlediska investora) soustředěním práce stavba větrné farmy musí pokračovat po dobu
nejméně 2-3 sezónů. To znamená, ņe výstavba větrné farmy Bogatynia z nutnosti bude
prováděna po etapách ročně. Nicméně rozsahování investice po dlouhá léta, je jasně
nevýhodná pro investora - takový poņadavek, je-li to přińlo, musel by mát velmi silné
ospravedlnění.
Postupné zavádění investic podle názoru odborníka - ornitologa dovoli na přijeti
konečného rozhodnutí Tycho se umístění několika větrných elektráren. Ve studiech
ornitologa, Arthur Pałuckiego, jsou obsazeny podrobná doporučení pro fázi výstavby, z
ukazaním nutnosti vedeni ornitologických pozorování za okolností, které vzniknou po
vystavbě částí z plánovaných elektráren.
Poņadavky a rozsah sledování plánovaných investic vyplyvaji z jej rázu a potenciálu
dopadu. Proto je nutné sledovat vliv na awifaunu a chiropterofaunu. Monitoring v jiném oboru
není postulován vzhledem k výsledkům posouzení vlivu na ņivotní prostředí, a to zejména v
případě neexistence nebezpečí akustických dopadu. Pokud česká strana povaņuje za nutné
rozńířit rozsah sledování v této oblasti, která vyplývá z realizace navrhovaného projektu,
rozhodnuti musi byt přijatá v důsledku konzultací mezi zúčastněnými stranami.
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