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1. Úvod
1.1 Zadání
Předmětem předkládaného hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (dále také: ZOPK), je posouzení vlivu záměru: „VTE Potštát –
Lipná - II“ (dále také: záměr) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Cílem
předkládaného hodnocení je zjistit, zda má záměr významný negativní vliv na předměty
ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Zadavatelem hodnocení je prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc., zpracovatel dokumentace
EIA dle zák. 100/2001 Sb., v platném znění.
Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska OOP podle § 45i odst. 1 ZOPK,
vydaného
Krajským
úřadem
Olomouckého
kraje
(spis.
zn.:
KÚOK/118215/2007/OŽPZ/7209) v němž je uvedeno, že nelze vyloučit vliv záměru na
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Ve zdůvodnění stanoviska je uvedeno, že
v těsném sousedství záměru se nachází ptačí oblast Libavá.

1.2 Cíl hodnocení
Cílem předloženého naturového hodnocení je zjistit, zda má záměr významný negativní
vliv na předměty ochrany a celistvost konkrétních evropsky významných lokalit, nebo
ptačích oblastí.

1.3 Postup zpracování hodnocení
Naturové hodnocení vychází z technické specifikace záměru dodaného zadavatelem
posouzení (Lapčík 2011). Předložené hodnocení se opírá o terénní průzkum území (prosinec
2007, březen 2009), podrobný ornitologický průzkum území, jež proběhl v letech 2004 –
2007 (viz Kočvara 2007) a zpracování tištěných a digitálních dat o sledovaném území.
Terénní průzkum byl zaměřen na lokality navržených objektů VTE a navazující okolí (viz
Obr. 1). Na těchto lokalitách byl proveden základní popis charakteru biotopu a zmapování
eventuálního výskytu předmětu ochrany ptačí oblasti Libavá – chřástala polního. Vzhledem
k době řešení hodnocení mimo vegetační sezónu byly využity podrobné údaje Kočvary (viz
Kočvara 2007 a Kočvara pers. comm.).
Posouzení se metodicky opírá o ustanovení zákona č.114/1992 Sb., zák. 100/2001 Sb.,
v platných zněních, směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice o stanovištích 92/43/EHS a
metodických doporučení MŽP ČR a Evropské komise (viz MŽP ČR 2007, Kolektiv 2001,
2001a).
Podrobný popis jednotlivých aspektů projektového záměru a jeho vlivů na dílčí složky
životního prostředí nejsou předmětem tohoto naturového hodnocení dle §45i ZOPK.
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2. Údaje záměru
2.1 Základní údaje
2.1.1 Název záměru
VTE Potštát – Lipná II.

2.1.2 Rozsah (kapacita) záměru
Cílem navrženého záměru je výstavba 2 větrných elektráren (VTE) – LP 1 a LP 2, každá
o výkonu 3,0 MWe, typ VESTAS V112-3.0 MW. Součástí záměru je úprava ploch kolem
větrných elektráren včetně příjezdu ze silnice a výstavba podzemního elektrického napojení
větrných elektráren (resp. jeho část) do distribuční sítě.

2.1.3 Umístění záměru
Lokalita navržené výstavby dvou větrných elektráren je situována nejblíže cca 1000 m
východně od intravilánu obce Lipná (LP 1) v agrární krajině Nízkého Jeseníku (viz Obr. 1, 2,
3).
Obr. 1: Situační mapa polohy jednotlivých navržených větrných elektráren (zdroj:
zadavatel hodnocení).
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2.1.4 Stručný popis technického a technologického řešení záměru,
varianty záměru
Následující popis hodnoceného záměru vychází z textových a mapových podkladů
poskytnutých zadavatelem hodnocení.
Předložený záměr řeší stavbu 2 větrných elektráren, manipulačních ploch a příjezdových
komunikací. Větrné elektrárny budou typu VESTAS V112-3.0 MW, každá o výkonu 3,0
MWe. Větrná elektrárna VESTAS V112-3.0 MW má délku lopatky rotoru 56 m (průměr
rotoru je 112 m), je vybavena systémem OptiSpeed®. Pomocí tohoto systému může rotor
pracovat s variabilním počtem otáček.
Kuželová ocelová trubková věž (tubus) bude vysoká 94 metrů (celková výška 150 m).
Průměr pozemní příruby je 4,2 m, průměr vrcholové příruby pak 2,3 m. Je dodávána
s povrchovou úpravou v šedobílé barvě. Na částech větrné elektrárny nebudou umístěny
reklamy, kromě štítku s technickými informacemi u paty stožáru. Věž bude zakotvena do
základu ve formě čtvercové železobetonové desky o délce strany 18 m, výšky cca 1,5 m.
Základ bude uložen pod terénem a překryt zeminou.
V patě každého stožáru větrné elektrárny bude umístěna vn rozvodna pro ukončení
přívodního síťového kabelu vn - 22 kV. V gondole větrné elektrárny je umístěno trafo 22
kV/650 V a strojovna generátoru. Před generátorem je osazen výkonový odpojovač.
Transformátor v gondole je suchý s pryskyřicovou izolací se jmenovitým instalovaným
výkonem 3 350 kVA (jmen. primární napětí 22 kV, jmen. sekundární napětí 650 V).
Kabely 22 kV od větrných elektráren budou vedeny do betonového kiosku
dekompenzační stanice a odtud do sousedního betonového kiosku předávací stanice u silnice
III/44014. Z předávací stanice, kde bude umístěno měření ČEZ Distribuce a.s., bude vyveden
výkon vn kabelem 22 kV do příslušné vn rozvodny (viz níže).
V okolí místa realizace záměru Větrné elektrárny Potštát – Lipná II se nenachází přípojné
zařízení ČEZ Distribuce, a.s., do kterého by bylo možné elektrárny připojit. Místo připojení
VTE bylo zástupci ČEZ Distribuce, a.s. stanoveno do rozvodny vn Hranice. Pro připojení
navrhované výrobny elektrické energie je v rámci projektu navržena kabelová přípojka vn,
vedená z rozvodny vn Hranice. Posuzované větrné elektrárny budou připojeny podzemním
kabelem do uvedené rozvodny. Vysokonapěťové kabelové vedení (22 kV) bude tvořit svazek
jednožilových kabelů. Vedení se předpokládá podél stávajících komunikací.
Pro příjezd jeřábů a obsluhy k místu stavby VTE bude postavena plocha se zpevněným
povrchem.
Součástí záměru je navržená úprava ploch v okolí větrných elektráren, včetně příjezdu ze
silnice a dále výstavba podzemního elektrického napojení větrných elektráren do distribuční
sítě společnosti SME, a.s. ve formě výkopu.
Větrné elektrárny jsou v návrhu umístěny na nezastavěném pozemku za silnicí III/44014
ve vzdálenosti cca 1 100 m od obytné zástavby obce Lipná. Trvalý zábor zemědělského
půdního fondu bude omezen na nájezd, věže větrných elektráren a plochu pro kontejnerovou
trafostanici. Celkový zábor půdy ze zemědělského půdního fondu bude činit cca 2 600 m2.
Mezi parkovací plochou a veřejnou komunikací je navržena cesta se zpevněním, široká
4,5 m (zpevnění povrchu kamenivem nebo zatravňovacími deskami).
Navržené varianty řešení
Záměr byl předložen v jediné variantě, která je popsána výše. Kromě navržené (aktivní)
varianty lze definovat nulovou variantu, která znamená zachování stávajícího stavu, tedy
pokračování současného zemědělského využívání území bez výstavby větrných elektráren.

2.1.5 Předpokládaná doba realizace záměru
Celková doba trvání prací činí cca 2 měsíce.

2.1.6 Délka provozu záměru
S provozem záměru se počítá celoročně.
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2.1.7 Možnost kumulace s jinými záměry
Za kumulativní vlivy ostatních aktivit v zájmovém území, jež budou probíhat bez ohledu
na realizaci navrženého záměru, lze považovat zejména zemědělského hospodaření na
okolních pozemcích.
Do úvahy dále přichází možné kumulativní působení posuzovaných větrných elektráren
se záměry dalších VTE, jež se nachází, nebo jsou plánovány k realizaci v širším okolí
řešeného území. Konkrétně se jedná o záměr Větrné elektrárny Lipná (2 VTE po 2 MWe –
dříve pan Hofman – EIA proběhla s kladným výsledkem – zatím má být realizován pouze
stroj PT 1 – viz Obr. 1), Větrná elektrárna Eldaco (již provozováno – viz Obr. 1), Větrné
elektrárny Potštát – Kyžlířov (vydáno kladné stanovisko KÚ OLK), Větrné elektrárny
Partutovice (zpracována dokumentace a posudek EIA), Větrné elektrárny Jindřichov
(zpracována dokumentace) a se záměrem Větrné elektrárny Kyžlířov I (již provozováno
firmou Vapol – celkem 3 VTE – každá o výkonu 150 kW - dvě postaveny dříve, poslední
VTE s příhradovým stožárem postavena později). V případě záměru Větrné elektrárny
Dobešov je nutno poznamenat, že v současné době se s výstavbou tohoto záměru nepočítá
z důvodu pravomocného vypuštění ploch pro VTE z územního plánu města Odry.
Oznamovatel od záměru ustoupil. Rovněž záměr Větrné elektrárny Odry – Veselí, na který
bylo vydáno z důvodu umístění záměru na území přírodního parku negativní stanovisko
v rámci procesu posuzování vlivů na ŽP, nebude realizován a není jej tedy nutno nadále
zohledňovat.
Kumulace s dalšími obdobnými záměry se nepředpokládá.

2.1.8 Možné přeshraniční vlivy
Vzhledem k poloze záměru, v dostatečné vzdálenosti od státních hranic lze možné
přeshraniční vlivy záměru vyloučit.

2.2 Údaje o vstupech
2.2.1 Půda – zábor půdy, výkopové práce, výsypky, bagrování apod.
1 300 m2

Celkový zábor půdy pro jednu VTE (VESTAS 3.0 MW):
- vlastní zastavěná plocha:
- komunikace, zpevněná plocha pro jeřáb:
- z toho zemědělský půdní fond:
- z toho lesní půdní fond:
Pro 2 VTE bude činit zábor půdy:

324 m2
976 m2
1 300 m2
0 m2
2 600 m2

2.2.2 Voda - čerpání vody
V souvislostí s výstavbou a provozem VTE nebude na posuzované lokalitě čerpána voda.

2.2.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje – těžba surovin, přípojky
sítí
Přívod elektrické energie do zájmového území bude zajištěn napojením na stávající
veřejnou síť. S těžbou surovinových zdrojů předložený záměr nepočítá.

2.2.4 Nároky na dopravní infrastrukturu
Nároky na dopravní infrastrukturu při výstavbě VTE Potštát – Lipná II jsou následující:
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•
•

počet vozidel stavby (nákladní automobily) nepřetržitě operujících na samotném
stanovišti se odhaduje na 8 denně (v období maximální intenzity prací), po dobu 16 hod
denně,
počet zemních (stavebních) strojů nepřetržitě operujících na staveništi se předpokládá
v počtu 3 až 4 denně – v nejhorším možném případě (skrývka ornice a hloubení základů)
by mělo probíhat pro jeden stroj (VTE) 2 až 3 dny, betonáž základů 1 až 2 dny (musí
probíhat kontinuálně).

V době provozu se předpokládá téměř bezobslužnost větrné elektrárny. Při provozu
budou vznikat velmi malé nároky na dopravní obslužnost (pravidelné kontroly jednou za
týden až 14 dnů, případně odstraňování nahodilých poruch - příjezd osobním autem). Dále
bude prováděna periodická údržba jednou za 6 měsíců (příjezd dodávkovým autem).

2.3 Údaje o výstupech
2.3.1 Emise do ovzduší
Realizace uvedeného záměru přinese v průběhu výstavby dílčí zvýšení emisí výfukových
zplodin a prachu v souvislosti s provozem stavební mechanizace. Vzhledem ke skutečnosti,
že se jedná o dočasný vliv lze očekávat nevýznamné navýšení emisí do ovzduší. Provoz VTE
nepřinese zvýšení plynných a tuhých emisí do ovzduší.

2.3.2 Odpadní vody
Hodnocený záměr nebude generovat odpadní vody.

2.3.3 Odpady
V souvislosti s realizací záměru lze očekávat produkci odpadů při výstavbě VTE. Lze
předpokládat, že všechny odpady budou likvidovány dle platných předpisů.

2.3.4 Záření
V souvislosti s realizací záměru nelze očekávat emise záření.

2.3.5 Ostatní (hluk, vibrace apod.)
Mírně zvýšené emise hluku lze očekávat v průběhu provozu VTE (viz hluková studie).
Vibrace mohou vznikat v době výstavby větrných elektráren při průjezdu nákladních
automobilů, působením stavebních strojů při zemních pracích, popřípadě při provádění
některých stavebních prací – vibrování betonu, ukládání betonových konstrukcí a podobně.
Vzhledem ke geologickému složení základové půdy není pravděpodobný přenos vibrací
mimo staveniště a zvláště ne do vzdálených obytných sídel. Případný výskyt vibrací bude
převážně krátkodobý a bude omezen pouze na denní pracovní dobu.
Pří provozu větrných elektráren se nepředpokládá vznik a působení vibrací, které by měly
negativní vliv na okolní prostředí nebo na obyvatelstvo. Vyskytovat se mohou pouze vibrace
malých intenzit, přenášené přes železobetonové bloky základů větrných elektráren do
blízkého horninového prostředí. V rámci geofyzikálního průzkumu území, který je nezbytné
provést pro stanovení bezpečného založení patek větrných elektráren, bude podloží
zhodnoceno i s ohledem na možný přenos vibrací zařízení. Dle výrobce zařízení je
maximální měřitelná vzdálenost intenzity vibrací cca 120 m od stožáru (nejbližší obytná
zástavba je v posuzovaném případě vzdálena 1 100 m od větrných elektráren LP 1 a LP 2).
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3. Základní charakteristika zájmového
území a údaje o evropsky významných
lokalitách a ptačích oblastech
3.1 Základní charakteristika zájmového území
Lokalita navržené výstavby dvou větrných elektráren je situována nejblíže cca 1100 m
východně od intravilánu obce Lipná (VTE LP 1 a LP 2) v agrární krajině Nízkého Jeseníku
(viz Obr. 1, 2 a 3).
Zájmové území se nachází v okrsku Potštátská vrchovina, která je součástí
geomorfologického celku Nízký Jeseník a podcelku Vítkovská vrchovina. Jedná se o
členitou vrchovinu ležící na spodnokarbonských břidlicích a drobách, převážně
moravických, méně hradeckých vrstev. Její reliéf je tvořen erozně denudačním povrchem
s plošinami a široce zaoblenými rozvodními hřbety zarovnaného povrchu a hluboce
zařezanými údolími (Demek a kol. 1987).
Pedologicky v území převládají kambizemě dystrické (Šafář a kol. 2003). Území se
klimaticky nachází v mírně teplé klimatické oblasti, na rozhraní MT3 a MT7. Průměrná
teplota v lednu se pohybuje v rozmezí -2 až -3 ºC, průměrná teplota v červenci činí 16 – 17
ºC. Srážkový úhrn ve vegetačním období je 400 – 450 mm, v zimním období pak 250 - 300
mm – hodnoty MT 7 (Quitt 1971).
Zájmové území spadá do fytogeografického okresu mezofytika Jesenického podhůří
(Culek ed. 1996). Potencionální přirozenou vegetaci sledovaného území tvoří bučina
s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli–Fagetum). Bučina s kyčelnicí devítilistou
(Dentario enneaphylli–Fagetum) je vázána hlavně na montánní stupeň. Vyskytuje se
převážně v nadmořských výškách 500–1000 m, kde osidluje zejména svahové polohy bez
ohledu na orientaci svahů. Na mezoklimaticky (často reliéfem) podmíněných stanovištích
(severní až severovýchodní svahy, svahy údolí, inverzní polohy) sestupuje až pod 400 m
(Neuhäuslová a kol. 1998).
Zájmové území bylo v minulosti odlesněno a porosty původních bučin byly přeměněny
na intenzivní zemědělskou půdu (polní kultury), která se v současnosti nachází na místech
všech navržených objektů větrných elektráren (viz Obr. 2 - 3).
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Obr. 2: Pohled od jihozápadu (od silnice II/441) směrem
do prostoru předpokládané výstavby VTE (foto: Vladimír
Lapčík, 2011)

Obr. 3: Pohled od severozápadu (od komunikace
III/44014) do prostoru předpokládané výstavby VTE
(foto: Vladimír Lapčík, 2011)

3.2 Vztah hodnoceného záměru k managementu lokalit
soustavy Natura 2000 v zájmovém území
Posuzovaný záměr výstavby „Větrných elektráren Potštát – Lipná - II“ není nástrojem
managementu lokalit soustavy Natura 2000, jedná se o podnikatelský záměr, u něhož
stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje dle §45i ZOPK nebyl vyloučen významný
vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
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3.3 Identifikace evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí potenciálně dotčených hodnoceným záměrem
V širším okolí lokality navržené výstavby větrných elektráren se nachází následující
lokality soustavy Natura 2000 (viz Obr. 4):
• Ptačí oblast Libavá (CZ0711019), jež je situována nejblíže cca 2,7 km SSZ od lokality
navržené výstavby VTE (LP 1)
• EVL Horní Odra (CZ0813810): nejblíže cca 6,5 km SV od lokality navržené výstavby
VTE (LP 1)
• EVL Libavá (CZ0714133): nejblíže cca 8,4 km JZ od lokality navržené výstavby VTE
(LP 1)
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Obr. 4: Situační mapa polohy lokality navržené výstavby větrných elektráren ve vztahu
k lokalitám soustavy Natura 2000 (podkladová data: ČÚZK)

EVL Libavá

Marek Banaš: Posouzení vlivu záměru - „VTE Potštát – Lipná - II“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i
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3.4 Popis dotčených lokalit
3.4.1 Charakteristika ptačí oblasti Libavá a jejího předmětu ochrany –
chřástala polního
Základní popis ptačí oblasti Libavá
Ptačí oblast Libavá byla vyhlášena nařízením vlády č.533/2004 Sb. Hranice ptačí oblasti
je totožná s hranicí vojenského újezdu Libavá a je tvořena vnějšími hranicemi katastrů obcí
Město Libavá, Čermná u města Libavá, Rudoltovice, Slavkov u Města Libavá a Velká
Střelná.
Předmětem ochrany ptačí oblasti Libavá je populace chřástala polního (Crex crex) a jeho
biotop. Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro
tento druh v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace
tohoto druhu ve stavu příznivém z hlediska ochrany (§1 nařízení vlády č.533/2004 Sb.).
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody, lze v ptačí oblasti
Libavá, mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa a mimo současně zastavěné a
zastavitelné části území obcí (§3 nařízení vlády č.533/2004 Sb.):
a) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní
vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast
zřízena,
b) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití
Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody k činnostem podle odstavce 1
písm. a) nařízení vlády č.533/2004 Sb. není třeba, jde-li o postup v souladu s manipulačními
řády vodních děl. Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody k činnostem podle
odstavce 1 není třeba, jde-li o prioritní využívání území vojenského újezdu pro potřeby
obrany státu.
Obr. 5: Schematická mapa polohy hranice
ptačí oblasti Libavá (zdroj: Příloha 2 nařízení
Vlády ČR č.533/2004 Sb.)
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Základní popis předmětu ochrany ptačí oblasti Libavá – chřástala polního a jeho
schopnosti snášet antropogenní zátěž
Chřástal polní (Crex crex):
Chřástal hnízdí na vlhčích loukách, pastvinách a ladech, výjimečně i v polích od nížin až
do vyšších poloh (zdroj: AOPK ČR).
Chřástal polní přilétá ze zimovišť v Africe zpravidla ve druhé polovině dubna, počátkem
května se samci začínají ozývat na lokalitě, na přelomu května a června zpravidla dochází
k prvnímu hnízdění, na přelomu června a července ke druhému hnízdění, v srpnu-září
chřástal odlétá do Afriky. V horských oblastech může být celý cyklus časově opožděn
(Bürger et al. 2001).
Chřástal polní je Evropě rozšířen roztroušeně na celém kontinentu, přičemž vynechává
nejjižnější a nejsevernější oblasti. V posledních desetiletích vymizel z velkých oblastí
západní a střední Evropy a jeho osídlení zde je již jen velmi ostrůvkovité. Středisko výskytu
nyní představuje východní Evropa, i tady však dochází k poklesu početnosti. Hlavním
důvodem úbytku je ztráta vhodného biotopu v důsledku intenzivních způsobů obdělávání luk
a pastvin. Rychlost a míra ústupu vedla k tomu, že tento druh je řazen mezi nejohroženější
ptáky Evropě (zdroj: AOPK ČR).
Od poloviny 20. století, kdy byl na většině území ČR běžným druhem nastala silná
redukce stavů a to především v nížinách. Tento trend se patrně zastavil zhruba na počátku
90. let a od té doby došlo k nárůstu početnosti i k návratu do mnohých, dříve opuštěných
lokalit. Těžištěm rozšíření i nadále zůstávají střední a vyšší polohy (zdroj: AOPK ČR).
V současnosti je na území ptačí oblasti Jeseníky uváděno cca 200 volajících samců
vyskytujících se cca na 12 lokalitách (zdroj: Správa CHKO Jeseníky).
Za hlavní důvod poklesu početnosti chřástala polního v celé Evropě jsou považovány
současné způsoby zemědělského hospodaření, zejména rychlé mechanizované kosení luk
(Norris 1947, Von Haartman 1958). Vzhledem k tomu, že chřástali hnízdí poměrně pozdě,
nejsou schopni včas vyvést mláďata na loukách, které jsou sklízeny v běžném termínu
senoseče koncem května a v červnu. V té době mají ještě hnízda s vejci nebo malá mláďata.
Během sklizně luk jsou ničena hnízda s vejci (často i s inkubujícími samicemi). Pokud jsou
louky koseny od okrajů směrem ke středu, samice s malými mláďaty mají tendenci se ukrýt
v posledních zbytcích nepokoseného porostu, protože se obávají přeběhnout přes pokosené
plochy. Celé rodiny tak padnou za oběť sekačkám při dokončování sklizně (Bürger et al.
2001). Ponechání ploch s nepokosenou vegetací (refugií) je důležité jakožto ochrana před
predací, snížení mortality mláďat při kosení (Broyer 2003).
Při kosení luk je vhodnější ponechat více nepokosených pásů o šířce cca 10-20 m a délce
100-200 m než menší počet plošně rozsáhlejších nepokosených ploch (0,5 ha a více).
Početnost chřástala v užších, ale početně častějších pásech bývá až několikanásobně vyšší
(Broyer 2003). Kosené či pasené plochy luk je vhodné prostorově střídat v jednotlivých
letech (McCracken et Tallowin 2004, Broyer 2003).
Také pastva dobytka v hnízdní době způsobuje rychlé opuštění lokality chřástaly, protože
pasoucí se dobytek udupáváním a spásáním porostu na pastvině likviduje nezbytný vegetační
kryt pro chřástaly. Kromě toho se dobytek na pastvině často soustřeďuje na prameništích, ve
vlhkých částech pastvin u potoků apod. Vegetace je pak na těchto místech zcela rozdupána a
tato chřástaly preferovaná stanoviště jsou zničena (Bürger et al. 2001).
Rušení chřástala běžným pohybem osob a aktivitami spojenými s osídlením (bydlením)
nepatří mezi významné vlivy. Chřástala polního často nacházíme v těsné blízkosti lidských
sídel.
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3.4.2 Charakteristika evropsky významných lokalit v okolí řešeného
záměru a jejich předmětů ochrany
EVL Horní Odra:
EVL Horní Odra (CZ0813810) byla vyhlášena nařízením Vlády ČR č.132/2005 Sb. na
ploše 9,49 ha v k.ú. Heřmánky nad Odrou, Jakubčovice nad Odrou, Klokočov u Vítkova,
Klokočůvek, Spálov. Jedná se o úsek toku Odry mezi soutokem s Něčinským potokem a
obcí Jakubčovice nad Odrou (viz Obr. 6).
Řeka Odra má v prostoru EVL přirozený charakter se širokým vinutím toku v podhůří
Oderských vrchů. Substrát je v proudných úsecích kamenito-štěrkový až balvanitý, místy
písčitý. V okolí řeky je vytvořena plochá údolní niva, tok je lemován jasano-olšovým luhem
a vrbovými křovinami.
Evropsky významná lokalita Horní Odra představuje velmi významnou lokalitu s bohatou
populací obou druhů vranek. Tato lokalita navazuje na výše ležící tok Odry spadající do
EVL Libavá (upraveno dle podkladů AOPK ČR).
Předmětem ochrany EVL je vranka obecná (Cottus gobio).
Obr. 6: Schematická mapa polohy hranice EVL Horní Odra
(zdroj: MŽP ČR)

EVL Libavá:
EVL Libavá (CZ0714133) byla vyhlášena nařízením Vlády ČR č. 132/2005 Sb. na ploše
11376,11 ha v k.ú. Čermná u Města Libavá, Město Libavá, Rudoltovice, Slavkov u Města
Libavá, Velká Střelná.
Jedná se o rozsáhlé území, jež zahrnuje zalesněné západní a jihozápadní svahy Oderských
vrchů, zalesněnou vrcholovou část Oderských vrchů a bezlesí náhorní plošiny s nivou řeky
Odry. Na utváření charakteru území se výrazně podílejí vodní toky, které svou erozivní
činností vytvořily hluboce zaříznutá údolí.
Území je přibližně ohraničeno obcemi Hlubočky, Hrubá voda na západě, Velký Újezd,
Loučka, Podhoří na jihu, Boškov na východě, Město Libavá na severu a vybíhající nivou
řeky Odry po hranici vojenské prostoru Libavá k Barnovské přehradě na severovýchodě.
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Mezi předměty ochrany patří následující typy přírodních stanovišť a evropsky významné
druhy živočichů.
Typy přírodních stanovišť:
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)
40A0* - Kontinentální opadavé křoviny
6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
6410
- Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
(Molinion caeruleae)
6430
- Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně
6510
- Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
8150
- Středoevropské silikátové sutě
8220

- Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110

- Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130

- Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170

- Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180*

- Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Druhy:
netopýr černý (Barbastella barbastellus)
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)
Obr. 7: Schematická mapa polohy hranice EVL Libavá
(zdroj: MŽP ČR)
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3.4.3 Limity využití evropsky významných lokalit dané zákonem 114/1992 Sb.,
v platném znění
Z platné legislativy ochrany přírody a krajiny (zák. 114/1992 Sb., v aktualizovaném
znění) vyplývá, že poškozování evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu
je zakázáno. Za poškozování se nepovažuje řádné hospodaření prováděné v souladu s
platnými právními předpisy a smlouvami uzavřenými dle § 69 ZOPK. Výjimku z tohoto
zákazu může udělit orgán ochrany přírody pouze z naléhavých důvodů převažujícího
veřejného zájmu (§45b ZOPK).
Povolení, souhlas, kladné stanovisko nebo výjimku ze zákazu pro evropsky významnou
lokalitu může udělit orgán ochrany přírody pouze v případě, že bude vyloučeno závažné
nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je
evropsky významná lokalita určena (§45g).

4. Hodnocení vlivů záměru na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti
4.1 Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení
Podklady dodané zadavatelem, jež popisují projektový záměr, stejně jako získané
informace o výskytu předmětu ochrany v zájmovém území, jeho stavu a požadavcích na
udržení příznivého stavu byly dostatečné pro provedení hodnocení.
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4.2 Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty
ochrany
4.2.1 Metodika hodnocení významnosti vlivů
Vzhledem k tomu, že stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje dle §45i ZOPK
nebyl vyloučen vliv řešeného záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
s doprovodným zdůvodněním, že se hodnocený záměr nachází v těsném sousedství ptačí
oblasti Libavá je těžiště pozornosti hodnocení věnováno posouzení případných vlivů záměru
na tuto ptačí oblast. Dále je řešen eventuální vliv záměru na evropsky významné lokality, jež
se nachází v okolí řešeného záměru, konkrétně: EVL Horní Odra a EVL Libavá. Eventuální
vliv záměru na ostatní lokality soustavy Natura 2000 lze vzhledem k jejich značné
vzdálenosti a priori vyloučit.
Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na EVL a PO, resp. na
jejich předměty ochrany bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise (viz
Kolektiv 2001, Kolektiv 2001a) a platnou legislativou zvoleno: zachování příznivého stavu
z hlediska ochrany pro předměty ochrany EVL a PO. Jako konkrétní metoda pro
vyhodnocení vlivů záměru bylo zvoleno slovní vyhodnocení všech relevantních vlivů
záměrů s výslednou sumarizací pro jednotlivé vlivy (viz Tab. 1).
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Tab. 1: Stupnice pro hodnocení významnosti jednotlivých vlivů záměru na předměty
ochrany a celistvost EVL a PO (zdroj: MŽP ČR 2007)
Hodnota Termín
Popis
-2

Významný
negativní vliv

-1

Mírně
negativní vliv

0
+1

Bez vlivu
Mírně
pozitivní vliv

+2

Významný
pozitivní vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v
případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i zákona)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo
její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště
nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje
druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

Konkrétní indikátory, jež definují hladinu významného negativního vlivu dle odst. 9 § 45i
ZOPK, resp. dle směrnice o stanovištích (92/43/EEC) lze stanovit na základě analogie
s přístupem používaným při hodnocení míry významnosti vlivů v jiných evropských zemích
(Percival 2001, Bernotat 2007).
Za významný negativní vliv je typicky považována přímá a trvalá ztráta části stanoviště
druhu či typu přírodního stanoviště, které jsou předmětem ochrany EVL nebo PO. Za hlavní
kritérium (hladinu významnosti vlivu) lze konkrétně považovat likvidaci minimálně 1%
rozlohy typu přírodního stanoviště, 1% velikosti populace evropsky významného druhu,
nebo ptačího druhu na území dané EVL, resp. PO (Bernotat 2007, Percival 2001).
V předloženém hodnocení jsou za indikátory významně negativního vlivu na předměty
ochrany a celistvost EVL a PO považovány také eventuální významné změny určujících
ekologických podmínek, jež zajišťují příznivý stav předmětů ochrany.
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4.3 Popis a vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů
realizace záměru na ptačí oblast Libavá a evropsky
významné lokality
Vlivy výstavby a provozu větrných elektráren na biotu lze rozdělit do
skupin:
• rušení (hlukem, přítomností) vedoucí k přemístění nebo vymizení
bariérového efektu na tažné druhy;
• mortalita způsobená kolizí se stavbami VTE (jak s rotujícími
samotnými stožáry i v klidovém stavu);
• ztráta či narušení biotopu v důsledku výstavby a přítomnosti staveb
spojenou infrastrukturou.

tří základních
druhů, včetně
vrtulemi tak
VTE a s nimi

V případě hodnocení vlivů VTE na biotu je za hraniční vzdálenost po kterou má smysl
tento vliv posuzovat považována vzdálenost 3 km (Reichenbach 2003, Rössler et Frank
2003, Traxler et al. 2004).

4.3.1 Vyhodnocení nepřímých a přímých vlivů realizace záměru na území
ptačí oblasti Libavá, resp. na chřástala polního
Chřástal polní (Crex crex) nebyl při podrobných průzkumech v letech 2004 – 2007 na
lokalitě navržené výstavby VTE ani v jejím bezprostředním okolí pozorován (Kočvara
2007). Nejblíže byl chřástal polní (1 jedinec) zastižen 1-krát na konci května 2005 během
migrace v podmáčených porostech u Lipenského potoka, jihozápadně od lokality navržené
výstavby VTE (cca 700 m od nejbližšího objektu VTE) (Kočvara pers. comm.), tj. v místech,
kde nebude realizací záměru negativně ovlivněn. Z tohoto důvodu a vzhledem ke
skutečnosti, že se řešená lokalita nachází ve vzdálenosti cca 2,7 km od hranice ptačí oblasti
Libavá lze vyloučit negativní ovlivnění chřástala polního v souvislosti s eventuálním
rizikem ztráty či narušení jeho biotopu v důsledku výstavby a přítomnosti staveb VTE a s
nimi spojené infrastruktury.
V případě eventuálního rizika rušení chřástala polního hlukem spojeným s provozem
VTE (aerodynamický hluk způsobený obtékáním větru okolo listů rotoru) lze uvést, že
v odborné literatuře je zmiňováno potenciální riziko akustického rušení u tohoto druhu.
Obecně platí, že k akustickému rušení dochází řádově do vzdálenosti několika set metrů od
objektu VTE, za výchozí bezpečnou vzdálenost tak lze považovat hranici 500 m od VTE
(Bergen 2001, Müller et Illner 2001, Kočvara 2007a). Z uvedeného rozboru vyplývá, že
vzhledem ke vzdálenosti nejbližší lokality navržené větrné elektrárny (VE 1) od hranice
ptačí oblasti Libavá, jež činí cca 2,7 km a dále kvůli absenci výskytu chřástala polního
v řešené lokalitě lze vyloučit riziko negativního ovlivnění chřástala polního v souvislosti
s rušením způsobeným výstavbou či provozem VTE.
Obdobným případem je také eventuální riziko kolize jedinců chřástala polního s listy
rotorů VTE, jež lze vyloučit z důvodu bezpečné vzdálenosti hranice ptačí oblasti Libavá a
absenci výskytu chřástala polního v řešeném území. V odborné literatuře navíc nejsou
uváděny informace o kolizích chřástala s listy rotorů VTE (viz např. Kingsley et Whittam
2005).
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4.3.2 Vyhodnocení nepřímých a přímých vlivů realizace záměru na území
evropsky významných lokalit, resp. na jejich předměty ochrany
V případě evropsky významných lokalit lze vyloučit riziko negativních vlivů realizace
výstavby a provozu navržených větrných elektráren na předměty ochrany, jež jsou svým
biotopem vázány pouze na území EVL či blízké okolí. Důvodem je absence prostorového
překryvu aktivit spojených s výstavbou a provozem větrných elektráren a nepřímého
ovlivnění území EVL.
Z těchto důvodů lze a priori vyloučit riziko ovlivnění všech typů přírodních
stanovišť, jež jsou předmětem ochrany EVL Libavá. Obdobně lze vyloučit negativní
ovlivnění střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus), jenž je vázán svým výskytem na břehy
vodních toků, prameniště a mokřady na území EVL Libavá. V případě posledního
z předmětů ochrany EVL Libavá - netopýra černého (Barbastella barbastellus) lze
konstatovat, že ačkoliv se obecně vzdálenost přeletů netopýrů pohybuje řádově v desítkách
kilometrů, biologie tohoto druhu odpovídá pohybu spíše v lesním prostředí a v údolích
vodních toků. Navíc nebyl výskyt tohoto druhu v místech navržené výstavby větrných
elektráren během několikaletého průzkumu zjištěn (viz Kočvara 2007). Vzhledem k těmto
skutečnostem a značné vzdálenosti lokality navržené výstavby VTE od hranice EVL Libavá
lze vyloučit negativní ovlivnění netopýra černého výstavbou či provozem VTE.
Dále lze vyloučit negativní ovlivnění předmětu ochrany EVL Horní Odra – vranky
obecné (Cottus gobio), jež se vyskytuje v toku Odry. Vodní prostředí toku Odry ani
navazující niva nebudou realizací záměru žádným způsobem dotčeny.

4.4 Hodnocení vlivů záměru na celistvost EVL a PO
4.4.1 Metodika hodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit
Úvodem je vhodné uvést, že celistvostí u EVL a PO rozumíme udržení kvality lokality z
hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. V
dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je příznivý
pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu.
Celistvost lokality je zachována, pokud má lokalita vysoký potenciál pro zabezpečení cílů
ochrany, má zachovány ekologické funkce, samočisticí a obnovné schopnosti v rámci své
dynamiky (MŽP ČR 2007).
V souladu s metodickým doporučením MŽP ČR (viz MŽP ČR 2007) se hodnocení vlivů
záměru na celistvost EVL a PO zaměřilo na zjištění, zda záměr:
• způsobuje změny důležitých ekologických funkcí
• významně redukuje plochy výskytu předmětu ochrany EVL/PO
• redukuje diverzitu lokality
• vede ke fragmentaci lokality
• vede ke ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik lokality, na nichž závisí stav
předmětu ochrany
• narušuje naplňování cílů ochrany lokality

4.4.2 Výsledky hodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit
Relevantní argumenty pro vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokality (ekologickou
integritu) jsou obsaženy již v předchozím hodnocení vlivů záměru na předměty ochrany PO
Libavá, resp. EVL Libavá a Horní Odra. Pro detailní popis ekologických souvislostí je tedy
vhodné odkázat na zmíněné hodnocení (viz kap. 4.3).
Z provedeného hodnocení (viz výše) vyplývá, že nedojde k negativnímu ovlivnění
ekologické integrity EVL a PO.
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4.5 Hodnocení možných kumulativních vlivů
Za kumulativní vlivy ostatních aktivit v zájmovém území, jež budou probíhat bez ohledu
na realizaci navrženého záměru, lze považovat zejména stávající zemědělské hospodaření na
okolních pozemcích. Nelze očekávat, že by tyto aktivity ve spojení s řešeným záměrem
způsobily kumulativně významně negativní ovlivnění předmětů ochrany okolních EVL a
PO, nebo celistvosti lokalit.
Do úvahy dále přichází možné kumulativní působení posuzovaných větrných elektráren
se záměry dalších VTE, jež se nachází, nebo jsou plánovány k realizaci v širším okolí
řešeného území. Konkrétně se jedná o záměr Větrné elektrárny Lipná (2 VTE po 2 MWe –
dříve pan Hofman – EIA proběhla s kladným výsledkem – zatím má být realizován pouze
stroj PT 1 – viz Obr. 1), Větrná elektrárna Eldaco (již provozováno – viz Obr. 1), Větrné
elektrárny Potštát – Kyžlířov (vydáno kladné stanovisko KÚ OLK), Větrné elektrárny
Partutovice (zpracována dokumentace a posudek EIA), Větrné elektrárny Jindřichov a se
záměrem Větrné elektrárny Kyžlířov I (již provozováno firmou Vapol – celkem 3 VTE –
každá o výkonu 150 kW - dvě postaveny dříve, poslední VTE s příhradovým stožárem
postavena později). V případě záměru Větrné elektrárny Dobešov je nutno poznamenat, že
v současné době se s výstavbou tohoto záměru nepočítá z důvodu pravomocného vypuštění
ploch pro VTE z územního plánu města Odry. Oznamovatel od záměru ustoupil. Rovněž
záměr Větrné elektrárny Odry – Veselí, na který bylo vydáno z důvodu umístění záměru na
území přírodního parku negativní stanovisko v rámci procesu posuzování vlivů na ŽP,
nebude realizován a není jej tedy nutno nadále zohledňovat.
Lze konstatovat, že v uvedených případech nebylo shledáno riziko významně negativního
ovlivnění konkrétních předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000. Při kumulativním
zhodnocení vlivu těchto záměrů, společně s posuzovaným záměrem „VTE Potštát – Lipná
II“ (viz kap. 4.2 a kap. 4.3), lze proto dojít k závěru, že nedojde ke kumulativně významně
negativnímu ovlivnění kteréhokoliv předmětu ochrany či celistvosti lokalit soustavy Natura
2000.

4.6 Srovnání významnosti vlivů jednotlivých variant
záměru včetně nulové varianty
Realizace nulové varianty znamená zachování stávajícího stavu území, tedy pokračování
současného způsobu zemědělského hospodaření a provozu stávajících VTE v území bez
výstavby nových větrných elektráren.
Provedení aktivní varianty (předloženého záměru) neznamená významné ovlivnění území
PO Libavá a evropsky významných lokalit, resp. jejich předmětů ochrany ani dalších lokalit
soustavy Natura 2000.
Lze tedy konstatovat, že významnost vlivů obou variant na lokality Natura 2000 je
srovnatelná.
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5. Návrh konkrétních opatření k eliminaci
případných negativních vlivů realizace
záměru na lokality soustavy Natura 2000
Pro eliminaci rizika případného negativního vlivu realizace hodnoceného záměru
na lokality soustavy Natura 2000 není potřeba přijímat žádná zmírňující opatření.

6. Shrnutí a závěr
Předmětem předkládaného hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění je posouzení vlivu záměru – „VTE Potštát – Lipná - II“
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Řešené území se nachází východně
od intravilánu obce Lipná v agrární krajině Nízkého Jeseníku. V okolí řešeného záměru
se nachází tři lokality soustavy Natura 2000, konkrétně: ptačí oblast Libavá (nejblíže cca 2,7
km od lokality navržené výstavby), EVL Horní Odra (nejblíže cca 6,5 km), EVL Libavá
(nejblíže cca 8,4 km).
Bylo zjištěno, že realizace navržené výstavby a provozu dvou větrných elektráren
a související infrastruktury nepřináší negativní vlivy na lokality soustavy Natura 2000, resp.
jejich předměty ochrany. Z tohoto důvodu není zapotřebí aplikovat konkrétní opatření
k eliminaci případných negativních vlivů realizace záměru na lokality soustavy Natura 2000.
Na základě vyhodnocení předloženého záměru v souladu s §45h,i zákona č. 114/1992
Sb., v platném znění, lze konstatovat, že uvedený záměr nemá významný negativní vliv
na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

V Olomouci dne 30.května 2011
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
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