Environmentální a ekologické služby s.r.o

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU STAVBY
v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí

„Větrný

park Klínovec“

Mgr. Luboš Motl
Bc. Pavlína Hapštáková

únor - květen 2006

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 2/76
Název záměru

Větrný park Klínovec

Zadavatel:

ANEW, s.r.o., Těškovská 554, Mýto

Zpracovatel:

Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb.,
č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Obsah:
ČÁST A .................................................................................................................................................. 5
ÚDAJE O OZNAMOVATELI.................................................................................................................. 5
ČÁST B .................................................................................................................................................. 6
ÚDAJE O ZÁMĚRU ............................................................................................................................... 6
I. Základní údaje....................................................................................................................................6
II. Údaje o vstupech........................................................................................................................... 16
1.

Půda .................................................................................................................................. 16

2.

Voda .................................................................................................................................. 18

3.

Ostatní surovinové a energetické zdroje....................................................................... 18

4.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu .................................................................... 18

III. Údaje o výstupech......................................................................................................................... 19
1.

Ovzduší ............................................................................................................................. 19

2.

Odpadní vody ................................................................................................................... 19

3.

Odpady.............................................................................................................................. 19

ČÁST C ................................................................................................................................................ 23
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ................................................ 23
1.

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území .................. 23
1.1

Územní systém ekologické stability krajiny........................................................................ 23

1.2

Zvláště chráněná území..................................................................................................... 24

1.3

Významné krajinné prvky................................................................................................... 24

1.4

Památné stromy................................................................................................................. 25

1.5

Území historického, kulturního nebo archeologického charakteru .................................... 25

1.6

Území hustě zalidněná ...................................................................................................... 25

1.7

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení ............................................................... 25

1.8

Staré ekologické zátěže..................................................................................................... 26

1.9

Extrémní poměry v dotčeném území ................................................................................. 26

2.

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území .................... 27
2.1

Ovzduší .............................................................................................................................. 27

2.2

Voda................................................................................................................................... 30

2.3

Horninové prostředí ........................................................................................................... 31

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 3/76
Název záměru

Větrný park Klínovec

Zadavatel:

ANEW, s.r.o., Těškovská 554, Mýto

Zpracovatel:

Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb.,
č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

2.4

Přírodní zdroje ................................................................................................................... 32

2.5

Fauna a flóra ...................................................................................................................... 33

2.6

Krajina ................................................................................................................................ 35

2.7

Obyvatelstvo ............................................................................................................................ 36

2.8

Kulturní památky ..................................................................................................................... 36

3.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení .............................................................................................................................. 37
LZE PŘEDPOKLÁDAT, ŽE REALIZACE OZNAMOVANÉHO ZÁMĚRU VČETNĚ
VEŠKERÝCH PROJEKČNĚ NAVRŽENÝCH PRVKŮ PRO ELIMINACI
NEGATIVNÍCH VLIVŮ A VČETNĚ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍCH
Z PŘEDKLÁDANÉHO OZNÁMENÍ, NEPŘINESE NAVÝŠENÍ ANI ZHORŠENÍ
SOUČASNÝCH PARAMETRŮ ZÁTĚŽÍ. ČÁST D.............................................................................. 37
ČÁST D ................................................................................................................................................ 38
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ....................................................................................... 38
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti........................................................................................ 38
1.1

Vlivy na obyvatelstvo ......................................................................................................... 38

1.2

Vlivy na ovzduší a klima..................................................................................................... 42

1.3

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky................... 43

1.4

Vlivy na povrchové a podzemní vody ................................................................................ 43

1.5

Vlivy na půdu ..................................................................................................................... 44

1.6

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje ................................................................... 44

1.7

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy .................................................................................... 44

1.8

Vlivy na krajinu ................................................................................................................... 46

1.9

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky ..................................................................... 46

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů................................................................................ 47
III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 48
IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí ................................................................................................................... 48
V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů51

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 4/76
Název záměru

Větrný park Klínovec

Zadavatel:

ANEW, s.r.o., Těškovská 554, Mýto

Zpracovatel:

Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb.,
č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace ...................................................................................................................................... 52
KE ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ BYL VCELKU DOSTATEK PODKLADOVÝCH
MATERIÁLŮ A VYCHÁZELO SE Z REALIZACE OBDOBNÝCH ZÁMĚRŮ. .................................... 52
ČÁST E................................................................................................................................................. 53
ČÁST F................................................................................................................................................. 54
Přehled zkratek ................................................................................................................................... 58
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU ............................. 59
ČÁST H ................................................................................................................................................ 60
PŘÍLOHA.............................................................................................................................................. 60
Zpracovatel oznámení........................................................................................................................ 74

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 5/76
Větrný park Klínovec

Název záměru
Zadavatel:

ANEW, s.r.o., Těškovská 554, Mýto

Zpracovatel:

Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb.,
č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

ČÁST A
Údaje o oznamovateli

1. Obchodní firma
ANEW, s.r.o.

2. IČ
IČO:

252 08 691

DIČ:

CZ25208691

Telefon: 777 821 010
Fax:
e-mail: anewwind@seznam.cz

3. Sídlo
Těškovská 554, Mýto 338 05

4. Oprávněný zástupce
Marek Janda - jednatel společnosti
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ČÁST B
Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Jedná se o záměr „Větrný park Klínovec“ oznamovatele firmy ANEW s.r.o. vybudovat na
pozemcích p.č. 1526/1, 1539, 1540 a 1542/1 v k.ú. Jáchymov farmu 5 větrných elektráren
(dále VTE) o výkonu 2,5 MW.

Projektované zařízení splňuje kritéria pro záměry vyžadující zjišťovací řízení podle zákona
č. 100/2001 Sb., příloha č. 1.
Kategorie II - záměr vyžadující zjišťovací řízení
3.2 - větrné elektrárny od maximálního výkonu 5 kWe.
sloupec B, kdy příslušným úřadem pro posuzování je Krajský úřad Karlovarského kraje,
odbor životního prostředí.

2. Kapacita (rozsah) záměru
•

Farma větrných elektráren Klínovec je projekt na využití větrné energie ve vhodných
lokalitách v oblasti Krušných hor.

•

Z hlediska stavebního se jedná o novostavbu technických zařízení a navazující
infrastruktury (kabelové elektrické a datové vedení, obslužné komunikace

a

trafostanice pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů (kinetické energie
větru) – větrné elektrárny (dále jen VTE).
•

Jedná se o stavbu dočasnou na dobu ca 20 let.

•

Projekt farmy větrných elektráren představuje výstavbu 5 ks VTE o celkovém
instalovaném výkonu 5 x 2,5 MW. Tyto VTE budou vybudovány na jedné lokalitě –
v blízkosti vrcholu Klínovec 1244 m n.m.

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 7/76
Větrný park Klínovec

Název záměru
Zadavatel:

ANEW, s.r.o., Těškovská 554, Mýto

Zpracovatel:

Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb.,
č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

•

Součástí je i výstavba kabelového vedení v délce 2035 m vedených na patu pozemku
do nové transformovny realizované ČEZ, a to v rámci posílení distribuční sítě.

•

Dále je to stavba 0,9 km obslužných komunikací napojených na silnici vedoucí na
Klínovec. Záměr bude realizován na těchto katastrálních územích v k.ú. Jáchymov:
p.č. 1526/1, 1539, 1540 a 1542/1

•

Projekt zahrnuje výstavbu VTE, zděné trafostanice, kabelových tras, přístupových
komunikací, manipulačních ploch .

3. Umístění záměru
kraj: Karlovarský
obec: Jáchymov
katastrální území: Jáchymov

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Farma větrných elektráren 5 x 2,5 MW Klínovec (příloha – mapa) je projekt směřující
k využití větrné energie na vhodných lokalitách v oblasti Krušných hor.

Z hlediska

stavebního se jedná o novostavbu technických zařízení a navazující infrastruktury (kabelové
elektrické a datové vedení, obslužné komunikace a trafostanice) pro výrobu elektrické energie
z obnovitelných zdrojů (kinetické energie větru) – větrné elektrárny (dále jen VTE).
Projekt zahrnuje výstavbu VTE, trafostanice, kabelových tras, přístupových komunikací,
manipulačních ploch .

V současné době jsou v dané lokalitě postaveny tyto již.funkční VTE:
•

Ve vzdálenosti 2-3 km SV od posuzovaného záměru byl nedávno uveden do provozu
park 3 VTE De WIND o celkové výšce věží 83 m.

•

V sousedství projektu je situována stávající VTE na lokalitě Neklid – občas spouštěná
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•

VTE u božídarského hřbitova – nefunkční (Obst, hodnocení krajinného rázu)

Záměry dosud nerealizované:
Vrcholové partie Krušných hor jsou velmi atraktivním územím pro mnoho firem,
zabývajících se větrnou energetikou – je zde tedy mnoho potencionálních záměrů, které jsou
v různých fázích rozpracování.

5.

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí

EU přijala program, podle kterého by do roku 2010 mělo pocházet 12% spotřeby energie
v zemích EU z obnovitelných zdrojů. Některé státy EU již tuto hodnotu výrazně překračují.
Česko v tomto směru značně zaostává. Z obnovitelných zdrojů pochází pouhých 1,5%
energie. ČR si zatím stanovila úkol zvýšit tento podíl na 6%. Je však třeba přiznat, že naše
republika nemá potřebné podmínky, zejména dostatek ploch vhodných pro výstavbu VTE.
Na základě dohod podepsaných v rámci stupu naší země do EU je uváděn požadovaný podíl
energie z obnovitelných zdrojů v rozmezí 3 -6 % k roku 2010 a cca 4 – 8% k roku 2020
celkové výroby energie. Tento podíl bude muset být dle možností dále zvyšován, což povede
ke snižování emisí ze zdrojů využívající fosilních paliv. Výhody čistoty produkce ele. energie
a vysoké plošné výtěžnosti převažují nad její nevýhodou, kterou je menší návratnost a vyšší
cena za výrost jednotky energie.
Zejména povinnost plnit limity EU v oblasti alternativních zdrojů přiměly vládu ČR k přijetí
rozhodnutí o podpoře záměrů, které umožní využívat potenciál větrné energie. Toto bylo
potvrzeno

přijetím usnesení vlády č.50 z 12.1. 2000 energetická politika,

němž se

předpokládá využití energetického potenciálu větru v území s průměrnou rychlostí větru větší
něž 5m.s-1.
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Výkupní cena je stanovena zákonem č.180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie a o změně zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných
zdrojů)
Způsob výroby energie založený na využití energie větru je ekonomicky i ekologicky
poměrně výhodný. Doba návratnosti takto vynaložených prostředků se pohybuje okolo 8 -10
let, životnost VTE se udává 25 -30 let. Specifická charakteristika provozu VTE vylučuje
alternativní řešení umístění stavby v zastavěných oblastech, kde by byl minimalizován
negativní dopad výstavby a provozu VTE na přírodní prostředí a krajinu. Jedinou možností je
lokalizace stavby do nezastavěného prostoru.
Podmínky pro využití větrných elektráren v posuzované lokalitě jsou dány vysokým větrným
potenciálem dané lokality. V dotčené lokalitě lze očekávat podle modelu VAS průměrnou
roční rychlost větru ve výšce ve výšce 80m 9,11 m/s . Větrný potenciál patří do nejvyšší
kategorie hodnocení z hlediska území Krušných hor.(Štekl 2006)
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Výsledky modulu VAS – vztaženo k VTE Nordex N80

V rámci celého procesu EIA byly pak na těchto větrně vhodných lokalitách hledána místa
odpovídající i místním přírodním podmínkám a to zejména s ohledem na minimalizaci
negativních dopadů na okolní prostředí. Je nutné zdůraznit, že proces projektové přípravy a
posuzování záměru z hlediska vlivů na životní prostředí probíhá souběžně. Zpracování
projektové dokumentace je usměrňováno výstupy vyplývajícími z procesu EIA. Samotný
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výběr lokality odrážel některé informace o jeho environmentálních kvalitách a existenci
souvisejících staveb.

Při výběru lokalit se přihlíželo zejména k těmto skutečnostem:
1. splnit limity připravované územně plánovací dokumentace extravilánu
obce Jáchymov
2. vybrat lokality s dostatečným větrným potenciálem a s dostatečným
volným prostorem pro zjištění laminárního proudění větru (nejméně
turbulentního)
3. vyhnout se poddolovaným či jinak nestabilním územím
4. zohlednit výsledky biologického průzkumu a výstavbou i samotným
provozem neohrozit existenci citlivých ekosystémů
5. respektovat převažující tahy avifauny
6. ve spolupráci s vlastníkem lesních pozemků se podílet a umožnit péči
a hospodaření v lesích
7. dodržet dostatečnou vzdálenost od trvale obydlených objektů v souvislosti
s hlukovými emisemi VTE

V projektové a přípravné fázi byly rozpracovány následující varianty, které se odlišují v počtu
předpokládaných VTE:
Varianta1:
Předpokládá stavbu 5 VTE o výkonu 2,5 MW (tedy celkovém výkonu 12,5 MW)
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Varianta 2:
Předpokládá stavbu 4 VTE o výkonu 2,5 MW (tedy celkovém výkonu 10 MW)

6.

Popis technického a technologického řešení záměru

Princip a hlavní části větrné turbiny
Rotor VTE
Moderní turbiny mají obvykle rotor s třemi listy, které jsou uloženy v pouzdře rotoru. Listy
rotoru jsou zhotoveny z epoxidové pryskyřice s přídavkem skleněných vláken. U velkých
turbin může průměr rotoru dosáhnout až 100 metrů. Průtočná plocha větrné turbiny má přímý
vliv na zachycenou větrnou energii. V případě turbin s výkony mnoha megawatt může
průtočná plocha turbiny dosáhnout i rozměrů srovnatelných s rozměry fotbalového hřiště.
Rychlost otáčení rotoru může být regulována a případně omezována při dosažení určité
rychlosti větru nastavením úhlu listu rotoru vzhledem ke směru větru tzv. „pitch“ regulace.
Převodovka a generátor
Použití převodovky je zapotřebí, aby bylo možno zvýšit relativně nízkou rychlost otáčivého
pohybu rotoru turbiny na hodnotu 1500 ot/min . Tato hodnota otáček dovolí následně využít
elektrické generátory s nízkou hmotností a malým počtem pólových dvojic. Někteří výrobci
větrných turbin zvolili jinou cestu a vyvinuli turbiny bez převodovky, které využívají
generátorů s vysokým počtem pólových dvojic. Úkolem generátoru je vždy převést
mechanickou energii otáčivého pohybu na energii elektrickou.
Brzdy
V případě poruchy řídícího systému je hřídel rotoru mechanicky zabržděna. V případě
extrémně vysokých rychlostí větru a také při provádění údržbových prací slouží brzdy jako
zajišťovací systém.
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Vychylovací jednotka a anemometr
Elektromotor spojený s vychylovací jednotkou slouží k natáčení celé gondoly. Společně
zajišťují , aby listy rotoru byly vždy natočeny správně do směru větru. Rychlost a směr větru
je měřena anemometrem, který je umístěn na horní části gondoly. Anemometr může být
v závislosti na klimatických podmínkách mechanický nebo tzv. nepohyblivý – statický
v případě potřeby s elektrickým vyhříváním.
Řídící systém
Řídící systém má na starosti monitorování, řízení větrné turbiny v návaznosti na směr a
rychlost větru. Reguluje otáčky a nastavení listu rotoru, polohu gondoly, výstupní výkon a
mnohé další technické parametry. Řídící systém využívá pro svoji činnost počítač, který je
umístěn v tubusu VTE. Kromě řízení větrné turbíny řídícím systémem může také operátor
nebo servisní středisko prostřednictvím mobilní nebo pevné telefonní linky reagovat na
případné problémy v činnosti VTE jejich „dálkovým“ odstraněním. Řídící systém dále
zajišťuje i přenos všech potřebných údajů na energetický dispečink, který rozhoduje o
využívání jednotlivých energetických zdrojů v distribuční soustavě z pohledu energetiky.
Transformátor
Úkolem transformátoru, který je umístěn buď v tubusu VTE nebo v její bezprostřední
blízkosti je převést elektřinu o nízkém napětí tak, jak je vyráběna generátorem VTE na
elektrickou energii o vysokém napětí , kterou je možné dodat do rozvodné distribuční sítě
energetiky.
Ocelový tubus (stožár)
Moderní VTE obvykle používají trubkový ocelový stožár, který je ukotven k betonovému
základu. Protože rychlost větru roste s rostoucí výškou, mohou VTE především ve vnitrozemí
pracovat efektivněji pokud jsou jejich stožáry dostatečně vysoké. V současné době dochází k
nárůstu výšek u ocelových stožárů i na více než 100 metrů, což je tzv. celosvětovým trendem
při využívání energie větru.
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Technické údaje VTE
Pro výstavbu farmy VTE byl vybrán typ VTE – Nordex N80
jmenovitý výkon:

2,5 MW

stožár:

ocelový tubus – výška 80m

celková výška:

120 m

rotor:

třílistý o průměru 80 m

záběrová plocha:

5,026 m2

počet otáček:

variabilní v rozsahu 10,9 – 19,1 ot/min.

regulace naklápění listu rotoru:

electro – drive, Single blade pitch

spouštění:

bez motorického pohonu – větrem

výroba el. energie:

od 4,0 m/s

plný jmenovitý výkon:

v rozmezí 14 – 25 m/s

generátor:

IP 54

převodovka:

planetová

Design
Stavebně technické řešení vychází z konstrukčních a architektonických požadavků daných
možnostmi a potřebami navrhovaných objektů. Architektonické a výtvarné řešení stavby je
dáno použitou technologií, kdy věže VTE jsou vysoké 80 m šedé barvy s rotorem o průměru
80m a v horní úvrati dosahují výšky 120. VTE budou opatřeny světelným značením dle
požadavku ÚCL v návaznosti na předpis Ministerstva dopravy L 14-Letiště (viz vyjádření
ÚCL).
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Komunikace
Součástí připravované stavby je výstavba 0,9 km účelových komunikací, které budou sloužit
pro zpřístupnění území navrhované stavby a pro její obslužnost. Obslužné komunikace budou
napojeny na stávající zpevněnou komunikaci vedoucí na Klínovec z odbočky ze silnice
vedoucí přes obec Boží Dar do Vejprt. Jsou navrženy komunikace v šíři 4,5m, které budou
propojovat jednotlivé VTE s příjezdovou silnicí, a tím bude zajištěna jejich obslužnost.
Niveleta

komunikace

bude

kopírovat

stávající

terén.

Pro

zhutnění

komunikací

a manipulačních ploch o velikost 40 x 25 m bude použit materiál původní v lokalitě.
Členění projektu výstavby VTE
Stavba je logicky členěna do tří celků:
•

Stavba obslužných komunikací, datových a el. kabelů

•

Stavba kabelového vedení k přípojnému bodu

•

Stavba vlastní technologie VTE
o Realizace gravitačních základů
o Montáž tubusu
o Usazení gondoly
o Zprovoznění systémů

7.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Dle možností oznamovatele
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8.

Výčet dotčených územně samosprávných celků

VÚSC: Karlovarský
ÚSC - obec: Jáchymov

9.

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou

tato rozhodnutí vydávat
•

§ 4 odst. 2 závazné stanovisko k zásahu do VKP ze zákona správy OÚ obcí s rozšířenou
působností – Ostrov nad Ohří

•

§ 9 odst. 1 uložení náhradní výsadby dřevin OÚ - Jáchymov

•

§ 12 odst. 2 souhlas z hlediska krajinného rázu správy OÚ obcí s rozšířenou působností –
Ostrov nad Ohří

•

§ 56 odst. 1 výjimky ze zákazů ZCHD živočichů správy OD – KÚ – Karlovarského kraje,
KOD a SOD - správy CHKO

•

§ 56 odst. 1 výjimky ze zákazů ZCHD rostlin živočichů správy OD - KÚ, KOD a SOD správy CHKO

•

§67 odst. 4 rozhodnutí o rozsahu a nezbytnosti náhradních opatřeních OOP příslušný k
povolení zásahu OOP příslušný k povolení zásahu

•

§ 68 odst. 3 provádění zásahů ke zlepšení přír. a kraj. prostředí všechny OOP všechny
OOP

∗ a další, které vyplynou z požadavků OOP
II. Údaje o vstupech
1. Půda
Předkládaný záměr není náročný na zábor půdy. Zábor půdy a vyjmutí z lesního půdního
fondu se týká především pozemků umístěných pod základovou deskou VTE a dalších
doplňkových staveb, zejména obslužných komunikací.
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Jedná se o pozemky na kú Jáchymov kat.č. 1526/1, 1539, 1540, 1542/1. Zdůrazňujeme, že
pokud se týká změny v užívání pozemků, bude toto provedeno dle funkčních požadavků
stavby VTE (pozemky pod VTE, komunikace), pouze tyto pozemky budou následně vyjmuty
z PUPFL. Přehled dotčených pozemků (příloha) bude pak ve skutečnosti mnohem nižší než
uváděné příloze. Je nutné konstatovat, že v rozsahu a za podmínek výše uvedených je
příslušným úřadem k vynětí z PUPFL vydán předběžný souhlas, byly také vyčísleny
předběžné škody za trvalé vynětí PUPFL a škody na lesních porostech. Přehled typů lesních
společenstev viz příloha (porostní mapa).
Je potřeba ovšem dořešit některé majetkoprávní vztahy mezi PF ČR a městem
Jáchymov.(příloha – vyjádření Lesního úřadu Jáchymov) .

Zábor půdy lze rozdělit na dočasný a trvalý.
Dočasný – pozemky dotčené stavebními činnostmi při pracích souvisejících s pokládkou
podzemních kabelů. Tyto budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu
a ty budou pak nadále sloužit původním účelům. Trasa pokládky kabelů prochází mezi
jednotlivými VTE.

Trvalý – proběhne na pozemcích, kde dojde k výstavbě některých z částí projektu. (příloha )

Druhy pozemků dotčených záměrem:

p.p.č.
1526/1

Výměra (v m2)
304 913

Druh pozemku
Lesní pozemek

Způsob ochrany
PUPFL

1539

120 404

Lesní pozemek

PUPFL

1540

6 189

Lesní pozemek

PUPFL

1542/1

71 014

Lesní pozemek

PUPFL
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2. Voda
Záměr nemá v době provozu nároky na dodávky vody. Voda bude potřebná ve fázi výstavby,
a to především k výrobě betonových směsí pro základové desky VTE. Tato směs nebude
vyráběna v místě stavby, na místo bude dovážena míchacími vozy.
3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Posuzovaná stavba je sama zdrojem energie, době provozu nebude nárok na přísun energií –
tu bude naopak vyrábět z energie větru. Větrný potenciál může také být chápán jako zdroj
energie – z tohoto pohledu využívání energie větru je energetický potenciál větru v dané
lokality dostačující.
Další surovinové zdroje se týkají především stavebních materiálů – ty budou v patřičném
množství přiváženy. Samotná technologie se řadí mezi HI-TEC a bude odbornou firmou
dodána a odborně nainstalována.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Souvisejícími stavbami budou především obslužné komunikace (příloha - mapa ) . Pro
výstavbu tohoto systému komunikací investor zažádá o vynětí pozemků PUPFL.
Navrhované komunikace budou přizpůsobeny na dopravu nadměrných nákladů. Kde bude
možné budou použity stávající lesní cesty a to především z těchto důvodů:
•

Zachování vegetace okolo stávajících cest

•

Vytvoření systému komunikací vhodných jak pro účely VTE tak pro účely vlastníků
pozemků

Kabelové trasy
Pro připojení farmy VTE do rozvodné sítě byla navržena jediná varianta. Jedná se o kabelové
vedení 22kV, vedené v zemi o celkové délce 2035 m. Koncové připojení je provedeno
podzemním vedením 22kV do rozvodné sítě SČE – transformovny realizované ČEZ.
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Z hlediska provozu VTE není znám případ negativního ovlivnění posuzované technologie na
kvalitu ovzduší.
Při výstavbě lze za kombinaci liniového a plošného zdroje energie považovat staveniště po
dobu provádění výkopových prací a během navážení a hutnění materiálů na obslužnou
komunikaci. Staveniště tak bude zdrojem prachu a emisí z výukových plynů strojů
a nákladních vozidel, dále při nepříznivých meteorologických podmínkách (sucho) může dojít
k zvýšení prašnosti.
Působení bude ale nahodilé.
Při provozu nebude kvalita ovzduší ovlivněna.

2. Odpadní vody
Záměr nebude produkovat odpadní vody splaškové ani technologické.
Vody dešťové budou likvidovány vsakem do okolního terénu – tyto vody nebudou
kontaminovány znečišťujícími látkami a jejich množství bude minimální.
Ubytování stavebních dělníků a s ním spojené odpady a odpadní vody bude řešeno mimo
posuzovanou lokalitu. Předpokládá se umístění buněk nebo maringotek, chemického WC
a nádrže na vodu.

3. Odpady
Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem 185/2001 Sb. a vyhláškami navazujícími.
Při výstavbě:
Zdrojem odpadů bude především stavba, která bude produkovat výkopovou zeminu ze
základů věží elektráren. Ta bude použita při stavbě obslužných komunikací. Dále budou
vznikat odpady související se stavební montážní činností. Bude se jednat hlavně o obalové
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materiály. Vzniklé odpady budou odváženy mimo lokalitu a likvidovány v rámci odpadového
hospodářství organizace, pověřené prováděnými pracemi.
Tabulka předpokládaných odpadů vzniklých při stavbě
Kód

druh odpadu

15 01 06

směsné obaly

17 01 07

směsi neb oddělené frakce betonu, cihel, tašek a

kategorie
O

keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06

O

17 02 01

dřevo

O

17 02 03

plasty

O

17 04 11

kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 04 05

železo a ocel

O

Tabulka předpokládaných odpadů vzniklých při provozu
Kód

druh odpadu

kategorie

13 01 10

nechlorované hydraulické minerální oleje

N

13 02 05

nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

N

15 01 04

kovové obaly

O

15 01 06

směsné obaly

O

15 01 10

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02

N

absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

17 04 05

železo a ocel

O

17 04 07

směsné kovy

O

17 04 11

kabely neuvedené pod 17 04 10

O

20 01 01

papír a lepenka

O

20 01 21

zářivky a jiný odpad obsahující Hg

N
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Při provozu VTE bude vznikat pouze minimální množství odpadů a to během pravidelné
údržby zařízení.. U zařízení nebude trvalá obsluha, provozovatel zařízení bude provádět
pravidelné kontroly chodu zařízení přímo v areálu firmy. Po realizaci projektu budou
vzhledem k umístění a rozsahu stavby vznikat odpady pouze při provádění servisních a
udržovacích pracích. Ty budou zajišťovat odborné firmy na základě smluvních vztahů. Tam
by měla být zakotvena i podmínka odstranění vzniklých odpadů prostřednictvím oprávněné
firmy.
4. Ostatní
4.1 Hluk a vibrace
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou stanoveny nařízením vlády
č.88/2004 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2001 Sb. O ochraně zdraví před
nepříznivými vlivy hluku a vibrací.
Připravovaný záměr bude určitě zdrojem určitého hluku. Protože ale je vzdálenost VTE od
obydlených oblastí dostatečná, nebude jejich provozem překročen hygienicky stanovený limit.
Zdroj infrazvuku se v tomto případě nepředpokládá. Při zahájení provoz VTE bude zapotřebí
provést kontrolní měření. Nebude-li splněn daný hygienický limit nejvyšší přípustné hladiny
hluku (v noci či v případě výskytu nadlimitních hodnot za určitých klimatických podmínek)
bude nutné požadovat snížení výkonu VTE či úpravu režimu provozu VTE..

4.2 Záření radioaktivní, elektromagnetické
Příprava a provoz VTE nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.

4.3 Jiné
Jedním z projevů doprovázejících provoz VTE je tzv. stroboskopický efekt, nebo také
discoefekt, popř. též efekt rotujícího stínu. Tyto tři nejčastěji používané termíny označují jev
vyvolaný sluncem, svítícím skrze otáčející se rotor elektrárny míhající se v pravidelných
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intervalech krajinou. U stávajících VTE bude stroboefekt vyvolaný stíny rotorů větrné farmy
pochopitelně pozorován, discoefekt je v současné době též odstraněn vhodným použitím
matných nátěrů – plochy se při otáčení nelesknou.
K přímému posouzení byl vypracován odborný posudek
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ČÁST C
Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1.1

Územní systém ekologické stability krajiny

Popis výše uvedených prvků ÚSES v nejbližším okolí záměru (příloha – mapa )
V okolí předmětné stavby – konkrétně přes vrchol Klínovce ve směru východ – západ vede
horský nadregionální biokoridor K 2, to znamená, že stavba se nachází v jeho ochranném
pásmu.
Ve vzdálenosti cca 2,5 km severozápadním směrem se nachází Božídarské rašeliniště, ve
vzdálenost cca 2,5 km jihovýchodním směrem se nachází regionální biocentrum
k vymezení Macecha – Meluzína.
Sledovaná stavba se nachází západně od hranice ptačí oblasti Novodomské rašeliniště a do
její plochy nezasahuje.(příloha)

Sledovaná oblast je vlastně vrcholovou partií Krušných hor. Širší oblast má charakter slabě
zvlněné náhorní krajiny s mírnými svahy a lokálními převýšeními – jednotlivými vrcholy
kopců. Jedná se o krušnohorskou parovinu v nadmořských výškách 830 – 1120 m,
dominantou krajiny je vrchol Klínovce s nadm. výškou 1 243,7 m. Směrem k jihu a východu
terén klesá.
Původní jedlobukové pralesy byly v oblasti Krušných hor postupně pozměněny ve smrkové
monokultury. V 70. a 80. letech došlo vlivem extrémně vysokých emisí k rozpadu značné
části porostů a k vytvoření rozsáhlých imisních holin. Z hlediska výskytu chráněných
a ohrožených druhů

jsou nejvýznamnější rozsáhlé plochy rašelinišť, zbytky původních

porostů, fragmenty starých, většinou podmáčených a zrašeliněných smrčin a vlhké podmáčení
louky.
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1.2

Zvláště chráněná území

Zájmové území se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory
(CHOPAV nař. vlády. č.10/1979 Sb.).
Ve vymezeném dotčeném krajinném prostoru se nenachází žádná chráněná území ve smyslu
zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
V nejbližším okolí byly vyhlášeny tyto maloplošné ZCHÚ:
•

Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště, evidované Agenturou ochrany
přírody a krajiny pod evidenčním číslem 26. NPR Božídarské rašeliniště se rozkládá
na rozloze 929,57 ha SZ směrem ve vzdálenosti cca 2,5km v katastrálních územích
Boží Dar, Jáchymov a Rýžovna. NPR byla vyhlášena v roce 1965 a předmětem
ochrany jsou typická krušnohorská rašeliniště se vzácnou květenou a zvířenou.
Ochranné pásmo vyhlášeno nebylo.

1.3

•

Ze vzdálenějších chráněných území lze uvést přírodní rezervaci Rýžovna

•

přírodní památku Vlčí jámy,

•

přírodní rezervace Malé jeřábí jezero a Oceán.

•

severozápadním směrem je vyhlášen přírodní park Zlatý kopec.

Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná
část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména 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
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historických zahrad a parků. Podmínky pro činnost ve VKP upravuje § 4 odst. 2) zákona ČNR
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zpřesňovány jsou v rozhodnutích o registraci.
Dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. nejsou v zájmovém území zaregistrovány jako významné
krajinné prvky žádné lokality.
Posuzovaný záměr do zasáhne do VKP les (ze zákona). Investor zažádá OÚ Jáchymov jako
obec s rozšířenou působností o udělení výjimky k zásahu do VKP.

1.4

Památné stromy

Ve vlastním zájmovém prostoru se nenacházejí žádné památné stromy, které by mohly být
ohroženy, a to ani jejich ochranné pásmo (desetinásobek průměru kmene ve výši 130 cm, ve
skupině sčítání) ve smyslu ust. § 46 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.

1.5

Území historického, kulturního nebo archeologického charakteru

V těsné blízkosti ložiska se nevyskytují žádné významné architektonické ani historické
památky.

1.6

Území hustě zalidněná

Zájmové území tedy nepatří mezi území hustě zalidněná, vlastní zájmový prostor nezahrnuje
žádný sídelní útvar, pouze v blízkém okolí najdeme formu osadní, rozptýlené či samotové
zástavby. Nejbližším osídlením je obec Boží Dar, vzdálený cca 2 km SZ od uvažovaného
záměru .
Umístění záměru nekoliduje s žádnou místní zástavbou.

1.7

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Nejsou zpracovatelům dokumentace známa.
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1.8

Staré ekologické zátěže

Nejsou zpracovatelům dokumentace známa.

1.9

Extrémní poměry v dotčeném území

Extrémní poměry se mohou týkat klimatu a to zejména fenoménu vzniku námrazy. Ostatní
neobvyklé charakteristiky nejsou známy a zájmová oblast nijak nevybočuje z běžných hodnot,
které jsou dány nadmořskou výškou, polohou a reliéfem terénu a jejími dalšími
charakteristikami. Za zajímavost stojí extrémní teplotní gradient vrcholových partií Krušných
hor a jejich úpatí. Teplotní gradient je jeden z nejstrmějších v Evropě.

1.10 Natura 2000
Ptačí oblast Novodomské rašeliniště se nachází na hřebenu Krušných hor a rozkládá se od
východu k západu od Nové vsi v Horách, přes oblast kolem Hory sv. Šebestiána, oblast kolem
Přísečnické přehrady, přes Kovářskou až po vrchol Macechy. Jedná se o krušnohorskou
parovinu v nadmořských výškách od 830 do 1113 metrů nad mořem. Oblast má charakter
slabě zvlněné krajiny s mírnými svahy a lokálními převýšeními - jednotlivými vrcholy kopců.
Původní jedlobukové pralesy byly postupně pozměněny ve smrkové monokultury. V 70. a 80.
letech došlo vlivem extrémně vysokých imisí k rozpadu značné části porostů a k vytvoření
rozsáhlých imisních holin. Z hlediska výskytu chráněných a ohrožených druhů ptáků jsou
nejvýznamnější rozsáhlé plochy rašelinišť (na české straně Krušných hor přesahující 4 000
ha), zbytky původních porostů, fragmenty starých, většinou podmáčených a zrašeliněných
smrčin a vlhké podmáčené louky. Charakteristické a také nejvýznamnější druhy pro tuto
oblast tvoří čáp černý (Ciconia nigra), moták pilich (Circus cyaneus), tetřívek obecný (Tetrao
tetrix), chřástal polní (Crex crex), bekasina otavní (Gallinago gallinago), sluka lesní
(Scolopax rusticola), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), kulíšek nejmenší (Glaucidium
passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), žluna šedá (Picus canus), datel černý
(Dryocopus martius) a krkavec velký (Corvus corax).
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Dle vyjádření KÚ nebude mít výstavba 5 ks VTE vliv samostatně ani ve spojení s jinými
významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. (příloha)
2.

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

Krušné hory se rozprostírají na severozápadě Čech, kde se ve zhruba 130 km úseku táhnou při
hranici České republiky a Německa. Krušné hory patří spolu se Smrčinami a Děčínskou
vrchovinou do Krušnohorské hornatiny. Samotné Krušné hory se dále skládají například z
Klínovecké hornatiny či Cínovecké planiny. Nejvyšší horou je Klínovec, dosahující
nadmořské výšky 1244 m. Sopečná činnost, která byla v této oblasti v minulosti velice
intenzivní, přinesla Krušným horám četný výskyt kovových rud a hlavně léčivých pramenů.
Na léčivých pramenech vznikla v minulých dobách řada lázeňských měst.
V nedávné minulosti byla tato oblast silně zatížena průmyslovými imisemi, v důsledku nichž
došlo k odumření smrkových porostů. V současnosti se zde střídají plochy rašelinišť, imisních
holin osazovaných náhradními dřevinami a nejrůznější typy bezlesí (bývalá pole a louky,
mrazové kotliny apod.).
Dotčená oblast se nachází v západní

části Krušných hor nedaleko od státních hranic

s Německem, v západní části hřbetu Klínovce, při V okraji lokality s místním názvem Neklid,
1,7 – 3 km V od Božího Daru, 4,5 km SSV od Jáchymova a ca 20 km SSV od centra
Karlových Varů.

2.1

Ovzduší

Klimatické charakteristiky
Makroklimatické charakteristiky shrnuté v Atlasu podnebí ČSR a navazujících pracích
(E.Quitt) řadí nejvyšší polohy území – kolem 1 000 m n.m. a výše do chladné oblasti a
okrsku chladného - CH4, nižší části pak do chladné oblasti a okrsku mírně chladného CH6 .
Z dlouhodobých řad měření (převážně za období 1901-1950) jsou uvedeny hodnoty
nejbližších meteorologických stanic:
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Průměrná roční teplota: Klínovec (1244 m n.m.) 2,70C, pro srážkoměrné stanice teplota
vypočtena podle Gregorova vzorce – Abertamy (890 m) 4,6 0C, Potůčky (760 m n.m.) 5 0C,
pro obec Boží Dar pak (1028 m n.m.) 3,8 0C. Maxima jsou dosahována v červenci (11,7 ºC),
minima v lednu (-5,6 ºC)
Průměrná suma ročních srážek dosahuje na stanici Klínovec 976 mm, , Boží Dar 1149 mm.
(J. Růžička, 2006)

Větrné poměry jsou výrazně modifikovány terénem a pouze orientačně je možno využít údajů
anemografické stanice na Klínovci – nejčastější vítr západní (37,5%) a jihozápadní (14,1%),
výjimečný vítr severní (1,9%).
Tomuto schématu odpovídá i četnost směru větru v jednotlivých rychlostních stupních (vítr,
slabý, střední, silný). Silný vítr se vyskytuje v téměř 10%, slabý v téměř 30% případů, při
nezvykle častém výskytu bezvětří (Calm) – 13,3% v této náhorní poloze.

Znečištění ovzduší
Kvalita ovzduší okolí záměru je ovlivněna centry, soustředěnými především do okresu
Sokolov, Chomutov a Most, zvyšující se automobilovou dopravou a lokálně i místními
malými zdroji znečištění ovzduší.
Z hlediska imisní situace lze však v průběhu posledních deseti let sledovat klesající trend ve
znečištění ovzduší SO2 a prašným aerosolem. Příčiny poklesu koncentrací obou škodlivin v
posledních letech vyplývají především ze souběhu velmi příznivých meteorologických
a rozptylových podmínek, zejména v zimních měsících, poklesu celkových emisí SO2 a
tuhých látek a účinnosti přímých opatření k ochraně životního prostředí, zejména pokračující
plynofikace.
Znečištění ovzduší NOx vykazuje mírný vzestup zejména v blízkosti komunikací, kde dochází
k ovlivnění dopravou. V posledních letech došlo k přerušení dosavadního trendu a
koncentrace NOx mírně poklesly, částečně vlivem zmíněných příznivých meteorologických a
rozptylových podmínek, částečně snížením emisí ze stacionárních zdrojů.
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Relativně nejbližší a reprezentativní pro zájmovou lokalitu je imisní stanice Měděnec,
vzdálená 12 km východně od Klínovce. Stanice je umístěna na samotě u rekreačního
střediska, ve vrcholové partii na mírném svahu, v nadmořské výšce 827 m n.m. V okolí
stanice jsou pole a nízká zeleň. Reprezentativnost stanice je desítky až stovky kilometrů.
Mezi škodliviny budou patřit především oxidy dusíku, oxid uhelnatý a benzen. Při stanovení
stavu ovzduší v zájmové lokalitě lze vycházet z materiálu ČHMÚ - Praha ”Znečištění ovzduší
na území České republiky - za roky 2001, 2002 a 2003”. Naměřené hodnoty imisních
koncentrací znečišťujících látek z let 2001 – 2003 jsou spolu s příslušnými imisními limity
uvedeny v následujících tabulkách.
Významnou škodlivinou z hlediska ochrany zdraví jsou oxidy dusíku, konkrétně oxid
dusičitý. Naměřené hodnoty uvedeny v následující tabulce.
Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého na stanici Měděnec (µg/m3)

Označení
stanice

UMEDA
Měděnec

Max. hodinová imise
Rok

NO2
IHh = 200 µg/m3

19.

nejvyšší

hodnota imise NO2

Nejvyšší

denní Průměrná roční

imise NO2

imise NO2

IHd nestanoven

IHr = 40 µg/m3

2001

78,2

58,1

44,7

11,0

2002

77,8

61,7

44,2

14,0

2003

114,2

84,1

68,1

15,7

Krátkodobé (hodinové) imisní koncentrace oxidu dusičitého jsou na imisních stanicích
sledovány od roku 2001. Imisní limit pro nejvyšší hodinovou imisní koncentraci NO2 je
stanoven na 200 µg/m3. Z tabulky je patrné, že k překračování imisního limitu hodinového
v posledních třech letech na stanici Měděnec nedochází, imisní limit je s rezervou plněn.
Naměřené hodnoty v roce 2001 a 2002 jsou dokonce pod hranicí dolní meze pro
vyhodnocování, která je v případě maximálních hodinových imisí stanovena na 100 µg/m3.
Pro denní hodnoty imisní limit stanoven není.
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V případě průměrných ročních imisí oxidu dusičitého je imisní limit stanoven na 40 µg/m3.
Limit pro průměrné roční imise je v letech 2001 - 2003 na imisní stanici plněn s významnou
rezervou.

Další sledovanou škodlivinou je oxid uhelnatý. Naměřené imisní koncentrace CO jsou
uvedeny v následující tabulce.

Naměřené imisní koncentrace oxidu uhelnatého na stanici Měděnec (µg/m3)
Označení
stanice

UMEDA
Měděnec

Rok

Nejvyšší 8hod imise
IH8h = 10.000

Nejvyšší

denní

imise
IHd nestanoven

Průměrná roční imise
IHr nestanoven

2001

2 828,0

805,9

390,0

2002

841,7

764,8

345,0

2003

908,6

733,2

-

Imisní limit pro osmihodinový klouzavý průměr oxidu uhelnatého je stanoven na 10.000
µg/m3. Osmihodinové koncentrace jsou sledovány od roku 2001 a podle výsledků uvedených
v tabulce naměřené hodnoty imisní limit nepřekračují. Můžeme dokonce konstatovat, že
naměřené imise se pohybují hluboko pod dolní mezí pro posuzování stanovenou na 5.000
µg/m3.

2.2

Voda
Povrchové vody

Z hydrologického hlediska leží řešené území na rozvodnici povodí Teplé a Ohře od Teplé po
Libocký potok (1-13-02) a přítoků Freiberské Muldy, Šopavy a Flőhy (1-15-03). Do Ohře
náleží dílčí povodí Klínoveckého p. (-067), Suché (-069 a Plavenského potoka (-077) na
západě a jihu. Do SRN je odvodněna severní a východní část území Polavou (1-15-03-004)
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a Bílou vodou (1-15-03-005). V území chybí přírodní vodní plochy. Infiltrované srážkové
a povrchové vody jsou poměrně rychle odváděny prostřednictvím toků s výrazným podélným
sklonem.

Podzemní vody
Zájmové území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Krušné
hory a po přístupové silnici na vrchol Klínovce probíhá hranice ochranného pásma II B
přírodních léčivých zdrojů lázeňského města Jáchymov. Jiná ochranná pásma vody se
v zájmovém území nevyskytují. Jihozápadně od řešeného území je pásmo hygienické ochrany
3. stupně úpravny vody Plavno.

Pramenné oblasti
Záměr se nachází v širší pramenné oblasti Klínoveckého potoka a Polavy (a jejich přítoků),
v prostoru předpokládané výstavby prameniště nejsou evidována.
(J.Růžička, 2006)

2.3

Horninové prostředí

Geologie
Zájmová oblast patří ke krystaliniku Krušných hor. Horniny krystalinika jsou zastoupeny tzv.
„šedými rulami“, které představují dvojslídné až biotické pararuly s přechody do dvojslídných
svorů a „červenými rulami“, zastoupené ortorulami a zbřidličnatělými žulami. Horniny jsou
proteozoického stáří.
Směrem k povrchu horniny se rozpadají podél systému puklin a zvětrávají v hlinitopísčitá až
štěrkovitá eluvia s jílovitou příměsí. Na náhorních plošinách lze nalézt kvartérní rašelinné
zeminy uložené na vrchovištích a slaništích. Toto zastoupení ploch je poměrně četné.
Při realizaci záměru je nutné se těmto plochám vyhnout z hlediska ekologického,
vodohospodářského, ale hlavně pro naprostou nevhodnost základových poměrů.
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Pedologie
Nejrozšířenějšími půdami vrcholové plošiny jsou kambizemní podzoly, místy též oglejené,
nebo zrašelinělé podzoly. Charakteristické jsou na podmáčených místech větší plochy
typických glejů, na nejvlhčích místech přecházejí do značně rozsáhlých organozemí typu
vrchovištních rašelin. Na vrcholech s výškou nad 1000 m jsou vyvinuté typické podzoly. Na
čedičích jsou naopak zastoupeny ostrůvky eutrofních rankerů a kambizemí.

I půdy na

okrajovém svahu, vzhledem k chudému substrátu zůstávají chudé a kyselé. Zcela převládají
dystrické kambizemě, na strmých skalních srázech se objevují oligotrofní rankery, časté jsou i
nevyvinuté suťové litozemě. Půdy jsou chudé, podzolové, převážně hlinitopíščité a
písčitohlinité.
Krušné hory vytváří plochou hornatinu s výškovou členitostí 200-500 m. Rozloha této
jednotky je 1 607 km2, střední výška je 707,6 m n. m., střední sklon je 7°45´. Převažují
horniny krušnohorského krystalinika (rulové jádro obklopené obalem svorové a fylitové série,
do nichž pronikly variské hlubinné vyvřeliny. Izolovaně se zachovaly denudační zbytky
třetihorních lávových příkrovů. Krušné hory jsou jednostranně ukloněné kerné pohoří
s rozsáhlými zbytky zarovnaných povrchů ve vrcholové části. Příkrý jv. zlomový svah je ve
východní polovině souvislý, jednostupňový cca 500-600 m vysoký, silně rozčleněný koryty
svahových potoků. V západní polovině je původní svah rozdělen opakovanými zdvihy, při
nichž na okraji pohoří vznikla nižší pásma vrchovin a pahorkatin. Nejvyšší bod je Klínovec
1244 m n. m. v Jáchymovské hornatině. Nad plochý zarovnaný povrch Krušných hor se
zvedají relikty sopečných tvarů, které ve třetihorách pravděpodobně dosahovaly značných
výšek. Svědčí o tom lávové proudy z těchto sopek, které se uchovaly v plochých údolích na
náhorní plošině (např. Špičák u Božího Daru).

2.4

Přírodní zdroje

Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může
využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při
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postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění
člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají. (zákon 17/1992 Sb.,
o životním prostředí)
Na předmětné lokalitě se nenacházejí žádné zásoby přírodních zdrojů.

2.5

Fauna a flóra

Předmětná stavba do jisté míry ovlivní stav lesa. Biota na stidovaném území má typický
hercynský charakter se zastoupením subatlantických prvků. Potenciální lesní vegetaci na
horských plošinách tvoří převážně různé typy smrčin a smrkových bučin. Aktuální vegetace je
většinou degradovaná (Obst 2006). Pro přehlednost je uvedena porostní mapa (příloha).

Byl proveden ZÁKLADNÍ

INVENTARIZAČNÍ BIOLOGICKÝ

PRŮZKUM (cévnaté

rostliny, obratlovci, bezobratlí) vymezeného zájmového prostoru.
Listopad 2005 – ing. Čestmír Ondráček, Vít Tejrovský

SOUHRN
• Botanika
V zájmovém území bylo zaznamenáno 63 taxonů cévnatých rostlin. Z tohoto počtu jsou 1
druh chráněný podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a to v kategorii
Ohrožené - koprník štětinolistý (Meum athamanticum)
• Zoologie
Obojživelníci a plazi:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů byly během průzkumu v roce 2005
zaznamenány 1 druh plaz, zařazený mezi druhy zvláště chráněné v kategorii:
Silně ohrožené – ještěrka živorodá (Lacerta vivipara)
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Ptáci
V celém zájmovém území včetně širších vztahů byly během průzkumu v roce 2005
zaznamenáno 32 druhů ptáků, z toho 5 zvláště chráněných a to v kategorii:
Ohrožené – rorýs obecný (Apus apus)
Vlaštovka obecná (hirundo rustico)
Krkavec velký(corvux corax)
Silně ohrožené – čáp černý (Ciconia nigra)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Datlík tříprstý – nebyl při průzkumu zjištěn, je ale třeba
jeho výskyt zde brát v úvahu
Ostatní zvláště chráněné druhy lokalitu pouze příležitostně navštěvují nebo jí protahují.
Územím nevede žádný známý ptačí tahový koridor.
Savci:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů byly během průzkumu v roce 2005
zaznamenáno 8 druhů savců. Žádný druh není zařazen mezi zvláště chráněné.
Bezobratlí:
Na konkrétních posuzovaných lokalitách nebylo zjištěno rozšíření význačných a
chráněných druhů bezobratlých živočichů.

ZÁVĚR
Celé posuzované území včetně širšího okolí je však navrženo v Ústeckém a Karlovarském
kraji k územní ochraně v rámci projektu Česká NATURA.
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Umístění větrných elektráren na nejvyšším vrcholu Krušných hor (výrazné krajinné
dominantě

viditelné

do

vzdálenosti

několika

desítek

km),

v přirozených

lesních

ekosystémech, jakož i vzhledem k blízkosti význačného CHÚ (přírodní rezervace
Zechengrund), je nutno následně pečlivě zvážit z hlediska krajinného rázu.
Stavba větrných elektráren v lesních komplexech nejvyšších horských poloh (obecně), může
být poměrně střetovou záležitostí ve vztahu k ptákům jež protahují nebo přelétávají nad
korunami stromů – dravci, čápi, krkavci.

Před započetím jakýchkoliv prací je nutno požádat příslušný orgán ochrany přírody o udělení
výjimky ze základních ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů.
Při dodržení navrhovaných doporučení nemáme z botanického a zoologického hlediska
proti záměru výstavby větrných elektráren žádné námitky. (Ondráček, Tejrovský 2005)

2.6

Krajina

Krajinu zájmového území lze charakterizovat jako otevřenou krajinu vyšších poloh,
charakteristickou výskytem přirozených mokřadních a rašeliništních společenstev. Jako
stavební prvky se zde nacházejí volně roztroušené rekreační objekty.
Posuzovanou oblast krajinného rázu lze označit za převážně lesní, resp. Místy zemědělsko –
lesní, postsocialistickou a postimisní krajinu vrcholové partie Krušných hor. Jde o krajinu bez
jednoznačné vizuální dominanty, v níž nebyly identifikovány žádné kulturní a přírodní
hodnoty, které by bylo možno z hlediska krajinného rázu označit v širším kontextu za
jedinečné či významné. Klíčový vliv na utváření dnešního rázu krajiny má těchto pět faktorů
•

Rozsáhlá důlní činnost

•

Odsun německého obyvatelstva po roce 1945

•

Odumírání lesních porostů od 60. let 20. stl.

•

Intenzivní rekreační využití
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•

Funkce části území jako komunikačního koridoru

(Obst, 2006)

2.7

Obyvatelstvo

Zájmové území nepatří mezi území hustě zalidněná, vlastní zájmový prostor zahrnuje sídelní
útvar jen jako určitou formu rozptýlené či samotové zástavby. Umístění záměru tak
nekoliduje s žádnou místní zástavbou.

2.8

Kulturní památky

V těsné blízkosti ložiska se žádné významné architektonické a historické památky
nevyskytují.
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3.

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí

v dotčeném území z hlediska jeho

únosného zatížení
Jako prvek částečně určující kvalitu životního prostředí v dotčeném území lze označit
dlouhodobý vliv a negativní působení kyselých dešťů na porost Krušných hor, který se
projevuje ničením porostu jehličnanů. V současné době tento jev je na ústupu, hlavně díky
odsíření provozů ELE a útlumu těžební činnost v podkrušnohorské pánvi.
Dalším prvkem ovlivňujícím kvalitu životního prostředí je liniový zdroj hluku a znečištění
ovzduší reprezentovaný silnicí směrem ke státním hranicím – hraničnímu přechodu Boží Dar.
Vlivy hluku z místních komunikací jsou pak podstatně méně významné a obyvatelstvem jsou
také podstatně méně vnímány.
V menší míře se na kvalitě životního prostředí podílí zemědělská výroba a menší
podnikatelské aktivity v obcích. Zemědělská výroba a menší podnikatelské aktivity v obcích
mají vlivy lokálně omezené na bezprostřední okolí těchto aktivit.
Významným zatížením v době zimních měsíců a lyžařské sezony je i turistika a jevy s ní
související. Oblast Klínovce je vyhledávanou lokalitou zimních sportů – projeví se zde
dočasné vlivy automobilové dopravy, provozu lanovek a to jako liniové zdroje hluku a
znečištění ovzduší.

Lze předpokládat, že realizace oznamovaného záměru včetně veškerých projekčně
navržených prvků pro eliminaci negativních vlivů a včetně navržených opatření vyplývajících
z předkládaného oznámení, nepřinese navýšení ani zhoršení současných parametrů zátěží.
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ČÁST D
Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
1.1

Vlivy na obyvatelstvo

Tato kapitola obsahuje zhodnocení vlivů stavby na obyvatelstvo a jednotlivé složky životního
prostředí. Výstavbu VTE lze klasifikovat jako pozitivní vliv na obyvatelstvo.
Stavba bude mít následující vlivy:
•

Stavba neovlivní ovzduší, klima ani další faktory území.

•

Nedojde k navýšení hlukové zátěže – nutno provést kontr. měření při spuštění.

•

Dešťové vody budou zasakovány, splaškové odpadní vody nebudou vypouštěny,
nedojde k ovlivnění hydrogeologických poměrů lokality.

•

V areálu nebude nakládáno se závadnými látkami, žádné zde nebudou skladovány,
nedojde tak ani k možnému ohrožení kvality povrchových ani podzemních vod.

•

Provoz VTE přispěje k zaměstnanosti obyvatelstva.

•

Výstavba VTE doplní možnosti výroby energie dané oblasti

Pro zhodnocení současného a potenciálně možného stavu lze uvést následující hodnocení
(hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu v impaktové matici
metodou číselného poměru (systém rating) podle Studies and methodologies, Scoping and
Guidelines, London 1981) Hodnocení je uvedeno v tabulce č. I a stupnice hodnocení v tabulce
č.II.
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Tabulka I - hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu v impaktové
matici metodou číselného poměru
Hodnocení stavu
Ovlivněné

systémy

prostředí

a

složky Současný stav
= bez vlivu

výsledný

Poznámka

A. Vlivy na obyvatelstvo
zdravotní rizika

0

-1

Hluk, námraza

sociální vlivy

0

+3

zaměstnanost
finanční kompenzace

ekonomické vlivy

0

+5

obci,

pracovní

místo,podpora
podnikání

B. Vlivy na složky prostředí (ekosystémy)
Ovzduší
klimatické vlivy

0

0

imisní zátěž

0

+5

vlivy na půdní poměry

0

-1

vlivy na znečištění půdy

0

0

vlivy na vodní režim

0

0

vlivy na znečištění vod

0

0

Fauna

0

-1

Flora

0

+1

Půda
Dočasný zábor

Voda

živé organismy
Možnost

ovlivnění

avifauny
Náhradní opatření
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Hodnocení stavu
Ovlivněné

systémy

a

složky Současný stav

prostředí

= bez vlivu

výsledný

Poznámka

Zvýšené emise hluku

C. Vlivy na antropogenní systémy
vliv na sídelní útvary

0

-1

vliv na zemědělství

0

+5

vliv na vodní hospodářství

0

0

vliv na estetiku území

0

+5/-5

vliv na dopravní systémy

0

+3

Stabilizace

využití

pozemků

Dle

vnímání

posuzovatele

tabulka II - Stupnice pro posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného poměru
(systém rating) podle Studies and methodologies, Scoping and Guidelines, London 1981

Známka

Popis impaktu

+5

Vysoce dlouhodobý, nadměrně prospěšný ( nejvyšší možné ocenění)

+4

Vysoce prospěšný, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený

+3

Významně prospěšný, je však krátkodobý na velkém území nebo
dlouhodobý na malém území

+2

Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území

+1

Méně prospěšný na omezeném území

0

Žádný vliv

-1

Menší nepříznivé účinky na omezeném území

-2

Menší nepříznivé účinky, ale dlouhodobé nebo na rozsáhlém území
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Známka

Popis impaktu

-3

Významné nepříznivé účinky, dlouhodobým působením na malém území
nebo s krátkodobým působením na velkém území

-4

Vysoce nepříznivé účinky s krátkodobým působením nebo na omezeném
území

-5

Vysoce nepříznivé účinky s dlouhodobým a územně rozsáhlým vlivem
(nejnižší možné ohodnocení)

Vliv znečištění ovzduší na lidské zdraví
Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných medií
široké spektrum emisí, se kterými se setkáváme. Nicméně některé z nich jsou dominantní a
typické pro provoz vozidel se zážehovým nebo vznětovým motorem a některé jsou oproti
jiným zdrojům emisí relativně zanedbatelné. Výfukové plyny motorových vozidel obsahují na
160 jednotlivých položek. Za nejcharakterističtější a nejvýznamnější škodlivinu z dopravy se
považují oxidy dusíku (NOx) – tedy směs NO a NO2. Dle charakteru záměru nedojde
k ovlivnění lidského zdraví.

Vliv hluku na lidské zdraví
Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu
informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící
v nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě.
Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky,
nazývají hlukem a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné hluk považovat za
bezprahově působící noxu.
S určitým zjednodušením můžeme účinky dlouhodobého působení hluku rozdělit na účinky
specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 42/76
Větrný park Klínovec

Název záměru
Zadavatel:

ANEW, s.r.o., Těškovská 554, Mýto

Zpracovatel:

Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb.,
č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění
funkcí různých systémů organismu.
Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené
komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti či rozmrzelosti.

Pro posouzení vlivu hluku byl zpracován odborný posudek:
Ing. Jiráska A. - Sdružení pro hydroenergetiku, s.r.o. Lužická 1538/10, 120 Praha 2
závěr:
Očekávané hladiny hluku LAeq,T ve výpočtových bodech reprezentujících nejbližší chráněnou
obytnou zástavbu nepřekračují hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb pro denní dobu bez omezení provozu VTE.

Očekávané hladiny hluku LAeq ve výpočtových bodech reprezentujících nejbližší chráněnou
obytnou zástavbu bez vlivu VTE na Neklidu nepřekračují hygienický limit hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb pro noční dobu bez omezení provozu VTE.

Očekávané hladiny hluku LAeq ve výpočtových bodech reprezentujících nejbližší chráněnou
obytnou zástavbu s vlivem VTE na Neklidu při korekci na hluk pozadí nepřekračují
hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro noční dobu při omezení
výkonu VTE 1 a 2 na cca 1300 – 1400 kW. provozu VTE.

1.2

Vlivy na ovzduší a klima

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na kvalitu ovzduší ani neovlivní klima dané oblasti. VTE
neprodukují žádné emise do okolí. Zdrojem znečištění budou během výstavby technologické
stroje a automobily, charakter těchto vlivů ale posuzujeme jako dočasný, maloplošný
a liniový.
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Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez. Dle
závěru zpracovatele tohoto oznámení nebude navrhovaný záměr znamenat nadměrnou zátěž
ovzduší.

1.3

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Jedním z projevů doprovázejících provoz VTE je tzv. stroboskopický efekt, nebo také
discoefekt, popř. též efekt rotujícího stínu. Tyto tři nejčastěji používané termíny označují jev
vyvolaný sluncem, svítícím skrze otáčející se rotor elektrárny míhající se v pravidelných
intervalech krajinou. U stávajících VTE bude stroboefekt vyvolaný stíny rotorů větrné farmy
pochopitelně pozorován, discoefekt je v současné době též odstraněn vhodným použitím
matných nátěrů – plochy se při otáčení nelesknou.
K přímému posouzení byl vypracován odborný posudek
Ing.Jiráska A. - Sdružení pro hydroenergetiku, s.r.o. Lužická 1538/10, 120 Praha 2
Závěr:
Fekvence stroboefektu má při provozním režimu VTE Vestas V90 nabývá těchto hodnot
Otáčky rotoru

Frekvence stroboskop. jevu

Minimální

9,0 ot/min

0,45 Hz

maximální

19,0 ot/min

0,95 Hz

Vypočtené frekvence jsou zcela mimo rizikový rozsah 5 – 30 Hz. Na základě průzkumů lze
z hlediska vlivu na okolní populaci a na faktor pohody ve sledovaném území označit
stroboskopický efekt za jev málo významný až nevýznamný (a to v obou variantách 5 N80
i 4 N80)
1.4

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Stavba ani provoz projektovaného zařízení nemají prakticky žádný vliv na povrchové nebo
podzemní vody (s možnou výjimkou případných havarijních situací, způsobených
technologickou nekázní nebo poruchou mechanismů během stavby; tyto situace budou řešeny
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v souladu s havarijním řádem staveniště, resp. provozovaného zařízení). Vlivy záměru na
povrchové a podzemní vody lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

1.5

Vlivy na půdu

Zábor půdy
Předkládaný záměr není náročný na zábor půdy. Zábor půdy a vyjmutí z lesního půdního
fondu se týká především pozemků umístěných pod základovou deskou VTE a dalších
doplňkových staveb zejména obslužných komunikací.
Stavbou hodnoceného záměru bude mechanicky narušen svrchní půdní horizont - humusová
vrstva - o mocnosti 10 – 15 cm a horninové prostředí do hloubky 2 – 2,5 m v místě
základových desek věží, resp. 1,25 m v trase kabelu 22 kV. Většina dotčených ploch bude po
ukončení stavby uvedena do původního stavu nebo vhodně rekultivována, nadbytečný
materiál bude využit v jiných částech staveniště. Horninové prostředí nebude ovlivněno.

1.6

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Uvažovaný záměr horninové prostředí ani přírodní zdroje významně neovlivní.

1.7

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

V zájmovém území a jeho bezprostředním okolí jsou příslušným orgánem ochrany přírody
registrovány některé zvláště chráněné druhy živočichů uvedené v přílohách vyhlášky MŽP
ČR č. 395 / 1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114 / 1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění. Vlastní stavba větrné elektrárny by mohla tyto
populace určitým způsobem ohrozit.
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Je nutné počítat i s dalšími doprovodnými negativními jevy, které mohou být spojeny
s devastací přírody a fragmentací cenných habitatů . Je celkem logické, že orgány ochrany
přírody vyžadují patřičné záruky podložené seriozním průzkumem, že v případě výstavby
větrných elektráren nedojde k ohrožení ptáků ani jiných volně žijících organismů; případně,
že negativní vliv bude minimalizován (Šťastný, Bejček 1995).
Potenciální vliv větrných elektráren na ptáky může být rozdělen do dvou skupin:
přímé vlivy:
- zranění nebo zabití ptáků při kolizích s turbinami, případně jinými stavbami souvisejícími
s větrnými farmami
- smrt elektřinou,
- snížení hnízdní úspěšnosti nebo přežívání v blízkosti farem v důsledku vyrušování, změnou
habitatu, jeho degradací nebo fragmentací
- snížením dostupnosti některých typů potravy
nepřímé vlivy:
Mnohdy mohou ptáci trpět i nepřímým způsobem buď sekundárními vlivy spojenými se
změnami managementu v okolní krajině, stoupající predací (např. odlesnění i vlastní stavby
mohou poskytovat výhodná loviště, resp. stanoviště k vyhlížení kořisti pro některé druhy
predátorů) nebo vytlačením ptáků z blízkosti větrných elektráren. Může pak dojít k vytlačení,
resp. přemístění: migračních koridorů, místních letových tras, např. mezi nocovišti a místy
sběru potravy a hnízdících, odpočívajících a krmících ptáků v průběhu výstavby i provozu.

Záměr do určité míry poškodí ekosystém lesa. Lesní úřad města Jáchymov odhaduje škody
způsobené výstavbou VTE na dané lokalitě takto:

Škody na lesních porostech:

cca 130 000 Tkč

Náklady těžby a výseků:

cca 50 000 Tkč

Poplatek za trvalé vynětí z PUPFL byl stanoven ve výši cca 1,6 mil Kč
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1.8

Vlivy na krajinu

Je možné konstatovat, že zásadě každá stavba, která se objevuje v krajině (nadzemní viditelná stavba), může ovlivnit existující ráz krajiny. Nutno ale podotknout, že ne však
jakýkoliv ráz krajiny je chráněn před zásahem. Dle ustanovení zákona se jedná o krajinu,
která se vyznačuje přírodními či estetickými hodnotami, přítomností VKP, ZCHÚ, kulturními
dominantami, harmonickým měřítkem a harmonickými prostorovými vztahy. Měla by to být
krajina, jejíž přírodní, kulturní a historická charakteristika vytváří zřetelné rysy a znaky rázu,
charakteru a identity krajiny.
K přímému posouzení vlivu záměru na krajinný ráz byl vypracován odborný posudek
RNDR. Petr Obst – G.L.I., sdružení podnikatelů, Štoky 83
-

držitel autorizace k hodnocení vlivu staveb, činností a
technologií na ŽP

Závěr
Z hlediska krajinného rázu je z obou posuzovaných variant pro případnou realizaci záměru
jednoznačně doporučit variantu 2, tj.

stavbu 4 * N80, která zachovává roli Klínovce

s telekomunikační věží na vrcholu jako vizuální i pocitové dominanty území.
Posuzovaný park VTE na lokalitě Klínovec ve variantě 4 VE Nordex N80
v projektovaných pozicích VTE 1 – 4 je tedy z pohledu ochrany krajinného rázu
záměrem v dané lokalitě akceptovatelným, resp. podmíněně akceptovatelným;
podmínkou je zde dodržení všech opatření k minimalizaci případných negativních dopadů
záměru na krajinný ráz.

1.9

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V souvislosti dopravou technologie bude nutné předem prověřit aktuální technický stav
stávajících komunikací a komunikačních prvků (přejezdy, mostky apod.). V nutnosti potřeby
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jejich úprav bude potřeba jednat s majiteli o požadovaných změnách, s tím že náklady budou
plně hrazeny investorem.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se u posuzovaného záměru nepředpokládají .

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

V rámci výstavby a provozu uvažovaného záměru se nadlimitní vlivy neprojeví. Provoz
včetně navazující dopravy bude mít v určité míře vliv na faunu a flóru zájmové oblasti. Zde
bude nutné u ohrožených druhů organismů (zjištěné ohrožené druhy viz studie Biologický
průzkum) přijmout opatření na jejich záchranu či eliminaci negativních vlivů, které je mohou
ohrozit. .
Celkově lze konstatovat, že vlivy z uvažovaného záměru budou malé jak velikostí, tak
rozsahem.
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu.
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Rizika poškození či ohrožení přírodního a životního prostředí v okolí posuzovaného záměru
lze vyloučit, protože ve vybudovaném areálu nebude nakládáno s nebezpečnými či závadnými
látkami ani nebudou v areálu skladována.
Posuzovaný areál se nenachází ve stanoveném záplavovém území.

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

Opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace VTE
Jedná se zejména o věcné usměrnění zpracovatele projektové dokumentace o to zejména
v těchto oblastech:
1. korekce instalovaného výkonu VTE
2. korekce výšky VTE
3. korekce umístění VTE
4. podpůrné stavby, obslužná síť komunikací
5. péče o krajinu
Všechny tyto doporučované charakteristiky byly zpracovatelem akceptovány. Navrhované
změny oproti maximalistickým variantám vychází z podrobného průzkumu území a jeho
environmentálně ekologických charakteristik a historického vývoje krajiny v okolí VTE.
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Opatření realizovaná v době výstavby VTE
•

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru záměru během
jeho přípravy a při vlastní činnosti musí být v dokonalém technickém stavu;
nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek; v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude s
kontaminovanou

zeminou

neprodleně

naloženo

dle

zásad

nakládání

s nebezpečnými odpady.
•

pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav
celého technologického celku.

•

běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových
náplní skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na
manipulační ploše k tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů

•

řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin,
jež vykazují sklony k prášení

•

pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými
ochrannými prostředky

•

V hodnocených lokalitách se vyskytují zvláště chránění živočichové a rostliny
a bude nutné žádat příslušný orgán ochrany přírody o výjimku ze zákazů dle
50, 56 zákona č. 114/1 992 Sb.

•

Používat technologie, které by měly splňovat emisní limity EURO3

•

Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 502/2000, tj.
zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování
hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.

•

Pro uvažovaný záměr vypracovat samostatné materiály charakteru provozního
a havarijního řádu.

•

Na staveništi a v areálu nebudou skladovány PHM.
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•

V případě úklidu sněhu z obslužných komunikací nebude používáno
chemického posypu.

•

Před zahájením výstavby je nutné u ohrožených druhů organismů (zjištěné
ohrožené druhy viz studie Biologický průzkum) přijmout opatření na jejich
záchranu

•

Udržovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu tak, aby
nemohlo docházet ke zvýšení hlučnosti provozu VTE.

Budou provedena

měření hluku při zkušebním provozu VTE.
•

V případě stavby komunikačních tras využít maximálně stávající a při
stavbě nových neporušit směry a průtoky stálých i dočasných odtoků vody.

•

Oznamovatel zažádá věcně příslušný orgán o udělení výjimky k zásahu do
biotopu zvláště chráněného druhu rostlin a živočichů vedené v kategorii
kriticky ohrožené.

•

veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat
smluvně, u subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky
a zařízením v souladu se zák. č. 185/2001Sb.

•

realizace skrývky svrchní části půdy a vytvoření její deponie pro pozdější
rekultivaci stavebních záměrů či jiné využití v rámci rekultivací území

•

zajistit dodržování zásad při přesunu strojů a zařízení tj. eliminovat
zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost přejezdů
zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných
deštích apod.)

•

Výkopy provádět ručně a pouze v nutné míře, vykopaný materiál použít zpět
na zásyp

•

Dlouhodobě monitorovat vliv VTE na živou přírodu

•

Ve spolupráci s odpovědným orgánem OP (KÚ Karlovarského kraje) a
odbornými složkami OP se podílet na revitalizaci území
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•

Zachovat a udržovat celoplošný matně šedý nátěr věží bez jakýchkoliv
barevných doplňků, zachovat hladké linie VTE

•

Areál větrného parku ani dílčí stanoviště věží neoplocovat

•

Nutnost zabezpečení informovanosti obyvatelstva před možným odpadem
námrazy pod VTE – vhodnost umístění informačních tabulí se základními
charakteristikami technologie a režimem provozu a s popisem významu pro
ŽP(nutnost umístění tabule v dostatečné vzdálenosti od VTE)

Jako kompenzační opatření doporučujeme zřízení turistického přístřešku a naučné stezky
např. v prostoru přístupové cesty směrem ke Klínovci. Území se nachází v ochranném pásmu
přirozené akumulace vod, v blízkosti Božídarského rašeliniště. V okolí se vyskytuje mnoho
chráněných rostlinných i živočišných druhů – ve spolupráci s orgány ochrany přírody vybrat
vhodná témata na informační tabule. .

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Při hodnocení dopadů stavby na složky životního prostředí byl úměrně jeho významu
hodnocen zejména krajinný ráz . Kromě dalších běžných metod zpracovávání dokumentace
(standardní metodika EIA, katalogy činností a složek životního prostředí, impaktová matice metoda číselného poměru (systém rating) byla pozornost zaměřena právě na toto hodnocení.
Použité metody hodnocení vycházejí z dikce § 12, zák. č. 114/92 Sb. a analyzují obecně
zavedeným způsobem přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu, které se
vizuálně uplatňují v krajině estetickými hodnotami, harmonickým měřítkem a harmonickými
vztahy mezi jednotlivými krajinotvornými prvky a složkami. Dalším důležitým metodickým
dokumentem je Metodický pokyn AOPK ČR - V. Petříček, K. Macháčková: Posuzování
záměru výstavby větrných elektráren v krajině 2000. V širším kontextu pro posouzení vlivu
VTE na krajinný ráz se vycházelo z Metodického doporučení AOPK ČR – I. Míchal:
Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě, 1999.
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Členění a postup hodnocení podle výše uvedených metodik plně zohledňuje charakter
dotčeného území, ve kterém se setkávají uvedené charakteristiky včetně současných vlivů,
které na jedné straně mohou, ale nemusí vždy mít rušivý dopad na obraz krajiny, krajinný ráz.
Stanovená osnova a postup hodnocení se tak snaží objektivně posoudit jednotlivé složky a
charakteristiky a vyvodit z nich konečné souhrnné zhodnocení vlivu na krajinný ráz.
Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady:
− literární údaje (viz seznam literatury)
− mapové podklady poskytnuté zadavatelem
− terénní průzkumy, osobní jednání
− zkušenosti ze stávajících projektů VTE podobného charakteru

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Ke zpracování oznámení byl vcelku dostatek podkladových materiálů a vycházelo se
z realizace obdobných záměrů.
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ČÁST E
V projektové a přípravné fázi byly rozpracovány následující varianty, které se odlišují v počtu
předpokládaných VTE:
Varianta1:
Předpokládá stavbu 5 VTE o výkonu 2,5 MW (tedy celkovém výkonu 12,5 MW)
Varianta 2:
Předpokládá stavbu 4 VTE o výkonu 2,5 MW (tedy celkovém výkonu 10 MW)
Zhodnocení vlivu hluku:
Zpracovatel posudku hodnotil vliv hluku pro 5 VTE, lze předpokládat, že ve variantě pro 4
VTE se hodnoty naměřeného hluku spíše sníží.
Zhodnocení vlivu stroboefektu
Dle zpracovatele posudku lze vliv stroboskopického efektu v dané lokalitě považovat za málo
významný až nevýznamný, a to v obou navrhovaných variantách.
Zhodnocení vlivu na krajinný ráz:
Z hlediska vlivu záměru na krajinný ráz se jednoznačně doporučuje varianta 2, tj. 4* N80.
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ČÁST F
Závěr
Jedná se o stavba dočasnou na dobu 20 let - 5 x 2,5 MW VTE na jedné lokalitě o celkovém
jmenovitém výkonu 12,5 MW, cca 2035m elektrického kabelového vedení 22kV a cca 900 m
obslužných komunikací.
Při celkovém hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení jsme se drželi
hlavních charakteristik dotčeného území :
•

je posuzováno území relativně málo osídlené

•

většina pozemků je lesnicky využívána

•

území se nachází v CHOPAV Krušné hory

•

do území zasahují ochranná pásma nadregionálních biokoridorů a SPA

•

území je zatíženo imisemi a emisemi ze spalování hnědého uhlí

•

plocha záměru se dotýká území, které je poměrně dosti turisticky využíváno

Při hodnocení těchto základních charakteristik se zpracovatel oznámení domnívá, že faktický
vliv na jednotlivé složky ŽP je v tomto případě omezen především na půdu – byť je její zábor
minimální. Dalšími dotčenými faktory je avifauna, podle provedených studií a další
shromážděných údajů může být však tento vliv minimalizován vhodným umístěním
jednotlivých VTE a dodržením veškerých opatření proti výše negativním vlivům.
Jako problémové z hlediska vlivu na životní prostředí se jeví vliv staveb na krajinný ráz Vliv
VTE na krajinný ráz byl posuzován na základě požadavků Metodického doporučení AOPK
ČR - Posuzování záměru výstavby větrných elektráren v krajině (V.Petříček, K. Macháčková
2000) a to podle poslední verze, která byla připomínkována společností EkoWATT (J.
Beranovský, J. Truksa)
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Krajinné začlenění VTE

do krajiny je v mnohých ohledech problematické a to zejména

z hlediska neexistence jasných a měřitelných kritérií (jako je tomu například u jiných kapitol).
Na základě konzultací se zpracovatelem ÚP pro dotčené lokality a řešením několika možných
variant lze začlenění dosáhnout zejména:
•

výškou tubusů VTE

•

počtem VTE

•

prostorovým rozmístěním

Na základě všech těchto předložených charakteristik a předchozích kapitol se zpracovatel
oznámení domnívá, že skutečný vliv na jednotlivé složky ŽP v dotčené lokalitě je únosný
a to jak v době výstavby, tak i při samotném provozu. Diskutabilní a pravděpodobně
i nejkomplikovanější posouzení je posouzení vlivu VTE na krajinný ráz. Skutečné hodnocení
vlivu VTE na krajinu je však v tomto případě v mnoha ohledech (bez ohledu na kladné či
záporné postoje) subjektivní.
Při porovnání výstupů z hlukové studie, studie stroboskopického efektu a posouzení vlivu na
krajinný ráz se jeví jako přijatelná VARIANTA 2 (tj. výstavba snížení počtu VTE z 5 na 4 ).
VTE 5 se jeví jako problematická především z důvodu významného ovlivnění krajinného rázu
blízkého okolí Klínovce.
Z těchto důvodů zpracovatel tohoto oznámení tedy doporučuje k dalšímu zpracování
VARIANTU 2
Vzhledem k tomu, že se však nejedná o záměr trvalý, a že ve většině složek životního
prostředí, kromě vlivu na faunu a krajinný ráz se neprojevuje významně negativně, je možné
konstatovat, že záměr je při splnění určitých podmínek v dané lokalitě z hlediska vlivu
na životní prostředí realizovatelný.
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Přehled zkratek
VTE – větrnná elektrárna
AOPaK – Agentura ochrany přírody a krajiny
ÚSES – územní systém ekologické stability
NR ÚSES - nadregionální územní systém ekologické stability
R ÚSES - regionální územní systém ekologické stability
NRBC - nadregionální biocentrum
RBC - regionální biocentrum
NRBK - nadregionální biokoridor
VKP - významné krajinné prvky
ZPF – zemědělský půdní fond
ULK – Ústecký kraj
ŽP – životní prostředí
VKP - významné krajinné prvky
ČHMÚ – český hydrometeorologický ústav
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod
PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 59/76
Větrný park Klínovec

Název záměru
Zadavatel:

ANEW, s.r.o., Těškovská 554, Mýto

Zpracovatel:

Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb.,
č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

ČÁST G
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Farma větrných elektráren 5 x 2,5 MW Klínovec je projekt směřující k využití větrné energie
na vhodných lokalitách v oblasti Krušných hor. Z hlediska stavebního se jedná o novostavbu
technických zařízení a navazující infrastruktury (kabelové elektrické a datové vedení,
obslužné komunikace a trafostanice) pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů
(kinetické energie větru) – větrné elektrárny (dále jen VTE).
Podmínky pro využití větrných elektráren v posuzované lokalitě jsou dány vysokým větrným
potenciálem dané lokality. Větrný potenciál patří do nejvyšší kategorie z hlediska hodnocení
území Krušných hor.
V rámci celého procesu EIA byla pak na těchto větrně vhodných lokalitách hledána místa
odpovídající i místním přírodním podmínkám a to zejména s ohledem na minimalizaci
negativních dopadů na okolní prostředí.
Projekt zahrnuje výstavbu VTE, trafostanice, kabelových tras, přístupových komunikací,
manipulačních ploch .
Vzhledem k tomu, že se však nejedná o záměr trvalý, a že ve většině složek životního
prostředí, kromě vlivu na faunu a krajinný ráz se neprojevuje významně negativně, je možné
konstatovat, že záměr je při splnění určitých podmínek v dané lokalitě z hlediska vlivu
na životní prostředí realizovatelný.
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ČÁST H
Příloha

Souhlas samosprávy města s plánovaným záměrem
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Vyjádření KÚ - Natura 2000
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Výpis z katastru nemovitostí
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Vyjádření ČEZ
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Dodatek k Hodnocení krajinného rázu
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Mapa 3 – přehledná situace okolí
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Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 476 731 518-21
Fax.: 476 731 517
E-mail: lubos.motl@ees-servis.cz

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99

______________________
Mgr. Luboš Motl
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