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Část  A 
 

1. Základní údaje 
 
1.1 Název 

Farma větrných elektráren Abertamy 

Projekt splňuje kritéria pro záměry vyžadující zjišťovací řízení podle zákona č. 
100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod 3.2 (větrné 
elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu 
přesahující 35 metrů). Krajským úřadem Karlovarského kraje bylo ve zjišťovacím řízení 
stanoveno, že záměr  „Farma větrných elektráren Abertamy“ bude posuzován podle zákona 
č. 100/2001 S., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 
1.2 Charakter 

Posuzovaným záměrem je novostavba tří stožárů větrných elektráren Vestas V 90 
(alternativa I, nebo dva stožáry v alternativě II) a navazující infrastruktury (úprava kabelové 
trasy) na území vrcholové partie, jihozápadně od vrcholu Nad Ryžovnou (1053,7), cca 2 100 
m severně od obce Abertamy (viz mapové přílohy).  

 
 
1.3 Umístění 

Farma větrných elektráren Abertamy je navržena v katastrálním území Hřebečná, 
v okrese Karlovy Vary. Náhorní planina se nachází ve směru převládajících větrů. Na 
lokalitě je neevidovaná stavba, která v minulých letech sloužila pro vojenské účely, nyní je 
objekt původní garáže opuštěn a devastován. Stavba je na pozemku ve vlastnictví obce 
Abertamy. Na planinu je přístup po zpevněné cestě, která dále prochází rozptýleným 
porostem do lokality Bludná. 

 
Admin. jednotka název/typ č. (ident. 

kód) 
majitel (uživatel)

kraj Karlovarský (KÚ Karlovy Vary)   
okres (NUTS) Karlovy Vary (OkÚ) CZ0412  
obec (ZÚJ) Abertamy (ObÚ) 506486  
katastrální území 
(ÚTJ) 

Hřebečná 600024  

Pozemek Ostatní plocha, neplodná 1245/1 Obec Abertamy 
Pozemek Ostatní plocha, neplodná 1611/2 Obec Abertamy 
Pozemek Trvalý travní porost 1613/1 PF ČR 
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1.4 Důvod umístění 

Místo předpokládané výstavby farmy větrných elektráren Abertamy (dále v textu jen FVE 
Abertamy) je navrženo na vrcholové partii Krušných hor. Obec Abertamy náleží do 
subregionu A, který má vysoký potenciál využitelnosti větrné energie; jedny z nejlepších 
lokalit pro výstavbu větrných elektráren v České republice se nacházejí právě ve zdejších 
hřebenových partiích Krušných hor. Ke kumulaci vlivů s jinými záměry na lokalitě 
v současné době nedochází ani nejsou plánovány další záměry s možnou kumulací vlivů s 
posuzovanou stavbou. Jedinou výjimkou je vizuální vliv na krajinný ráz (podrobněji kap. 
3.2.9). 

 

 

 

1.5 Žadatel 
 

Název Obec Abertamy 
IČO, DIČ 00254398,  CZ00254398 

Sídlo Vítězná 3, 362 35 Abertamy 

Starosta Jaroslav Ledvina 

Telefon 353 892 271 

Fax 353 892 333

E-mail ou@obecabertamy.cz
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1.6 Projektant 

V současné době je zpracována studie výstavby FVE Hřebečná. Autor studie je 
Ing.Vladimír Česenek-Projekty elektro, Chrudim. Další projektová dokumentace bude 
zadána po ukončení veřejného projednání a na podkladě stanoviska Krajského úřadu 
Karlovarského kraje. 

Lokalita na Hřebečné má průměrnou roční rychlost větru přes 7,6 m/s a je z hlediska 
využití větrné energie velmi vhodnou lokalitou. 

 
 
1.7 Uživatel 

 

Název Obec Abertamy 
IČO, DIČ 00254398,  CZ00254398 

Sídlo Vítězná  3, 362 35 Abertamy 
 
 
 

 
1.8 Termín zahájení, dokončení 
 

Zahájení stavby bude po stavebním povolení, předpokládané termíny uvedení do 
provozu jsou : 
 Stožár č. datum  
Varianta I. V 1.1 10/2005 
 V 1.2 10/2006 
 V 1.3 10/2007 
 
Varianta II. V 2.1 10/2005 
 V 2.2 10/2006 

 

1.9 Stručný popis technického a technologického řešení 

 Větrné elektrárny jsou alternativními zdroji elektrické energie, a to zdroji 
s pravděpodobně nejmenšími dopady na životní prostředí: kromě občasných kolizí s 
krajinným rázem jsou jejich vlivy na jednotlivé složky životního prostředí buď minimální nebo 
nulové. Po instalaci na příslušné lokalitě se jedná o technologii neprodukující během 
provozu žádné emise do ovzduší, žádné odpadní vody, žádné záření a minimální množství 
pevných odpadů (při pravidelné údržbě). Větrné elektrárny jsou zajímavou technologií i 
v souvislosti s tzv. globálním oteplováním. Tento proces se, podle řady klimatických modelů, 
bude projevovat (a patrně již projevuje) nejen prostým zvyšováním průměrné teploty 
ovzduší, ale obecněji jako celkové zvyšování energie atmosféry (doprovázené výskytem 
extrémních meteorologických jevů, v mnoha částech světa do té doby nevídaných – silné 
konvektivní bouře, tornáda, déletrvající přívalové srážky apod.). Větrné konvertory jsou 
alternativním zdrojem, který do celkové energetické bilance atmosféry nejen nijak přímo 
nepřispívá (stejně jako např. vodní nebo sluneční elektrárny), ale jsou dosud jedinými 
prakticky použitelnými elektrárnami, které energii atmosféry přímo využívají, tzn. energii 
z atmosféry odčerpávají a do jisté (i když malé) míry tak působí proti důsledkům 
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globálního oteplování. Z obecného hlediska se tedy jedná o technologii velmi perspektivní 
z pohledu světových, kontinentálních a národních energetických a environmentálních 
programů, zmiňovaných v úvodu této kapitoly. Česká republika pokouší zařadit do elitní 
skupiny vyspělých států světa, z tohoto procesu ovšem vyplývá celá řada závazků 
relevantních i z hlediska posuzovaného záměru:  

–  ve snaze zmírnit změny globálního klimatu Země (tzv. globální oteplování) byla v roce 
1992 přijata Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, k níž ČR přistoupila v roce 1993. 
V prosinci 1997 byl k úmluvě přijat Protokol, ve kterém se ČR přiřadila k zemím, jež sníží 
celkové emise skleníkových plynů o 8 % do období 2008–2012 v porovnání s úrovní roku 
1990;  

–  ve květnu 2004 vstoupila ČR do Evropské unie, přičemž v dokumentu EU Energie pro 
budoucnost – obnovitelné zdroje energie (tzv. Bílá kniha) je jedním z cílů zdvojnásobení 
podílu obnovitelných zdrojů na primární energetické spotřebě z 6 % na 12 % v roce 2010; 

–  na stejných principech jako energetická politika EU je založena i energetická politika 
ČR, což konstatuje i stejnojmenný dokument, schválený usnesením vlády České republiky 
č. 50 ze dne 12. 1. 2000; jedním z  požadavků tohoto materiálu je i zajištění cílů ochrany 
životního prostředí a respektování zásad udržitelného rozvoje, čehož má být mj. dosaženo i 
zvýšením podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů 
ČR z dnešních (míněn stav k r. 2000) zhruba 1,5 % na cca 3–6 % k roku 2010 a cca 4–8 % 
k roku 2020 (v nově projednávané energetické koncepci ČR se v tzv. zelené variantě hovoří 
dokonce o 18% podílu obnovitelných zdrojů). 

V lokálním měřítku existuje pro výběr vhodných stanovišť pro větrné elektrárny několik 
kritérií: 

I. vhodné umístění lokality z pohledu ochrany přírody a krajiny; 

II. lokalita dostatečně větrná a s minimem překážek, bránících laminárnímu 
 proudění   vzduchu; 

III. vhodné geologické podmínky pro založení stavby; 

IV. dostupnost pro těžké stavební mechanismy (dlouhé trailery a těžkotonážní 
 jeřáby); 

V. pozemky ve vlastnictví či dlouhodobém pronájmu investora; 

VI. blízkost elektrického vedení a odpovídající kapacita přípojné trafostanice; 

VII. dostatečná vzdálenost obytných budov. 

 V této souvislosti je nutno si uvědomit, že podle studií Ústavu fyziky atmosféry 
(ŠTEKL, SOKOL, ZACHAROV 2000) a Výzkumného ústavu zemědělské techniky (PÁZRAL 
1999) představují sice plochy, na nichž lze využít energii větru, 36 % rozlohy ČR (29 000 
km2), ovšem tyto plochy z valné části korespondují s územími národních parků, chráněných 
krajinných oblastí a jiných chráněných zájmů, které stavbu větrných elektráren prakticky 
vylučují. Tím se celková využitelná plocha ČR redukuje na cca 8 000 km2; k další redukci 
ploch dochází aplikací uvedených sedmi výběrových kritérií v regionálním a lokálním 
měřítku. Výsledkem je zjištění, že lokalit vhodných pro výstavbu větrných elektráren je v ČR 
překvapivě málo, a mají-li být splněny mezinárodní závazky ČR a cílové stavy 
energetických koncepcí, bude nutno vhodné lokality využít prakticky beze zbytku.  Z 
porovnání uvedených 7 bodů s údaji projektové dokumentace je patrné, že až na možnou 
kolizi s bodem I (krajinný ráz) a na technicky řešitelné problémy s bodem IV (dostupnost pro 
dlouhé nákladní soupravy) splňují vybraná stanoviště větrných elektráren prakticky všechny 
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podmínky, tzn. že se v kontextu celé ČR jedná o lokalitu poměrně výjimečnou. Situování 
záměru na lokalitě Hřebečná navíc není v rozporu s ÚPD obce; vyjádření příslušného 
stavebního úřadu viz příloha.  

Projektovaný záměr byl postupně rozpracováván v několika variantách: 

 předprojektová 

* 4 elektrárny typu Vestas V90-1800 kW – tato varianta se během předprojekční 
přípravy  ukázala jako nerealizovatelná z důvodu kolize takto pojatého záměru se 
vzájemným ovlivňováním jednotlivých stožárů, která vyžadují alespoň 350 metrové 
vzdálenosti mezi sebou. Vhodná lokalita je podél přístupové cesty od silnice k „bunkru“, což 
je však území v Přírodní rezervaci Ryžovna a tato lokalita nebyla dále zkoumána. 

 varianta I.  3 elektrárny typu Vestas V90-1800 kW – tato varianta byla 
    vybrána jako finální 

 varianta II. 2 elektrárny typu Vestas V90-1800 kW – tj. varianta I.  
    modifikována na postavení pouze dvou stožárů VE 

* nulová varianta (nestavět nic) 

Posuzovaný záměr se skládá ze tří základních částí: 

I. 3 větrné elektrárny typu Vestas V90-1800 kW;  

II. podzemní kabelová přípojka (kabel 22 kV a kabel dálkového ovládání 
elektráren). Ad I.: Vestas V90-1800 kW je větrná elektrárna s třílistou turbínou s regulací 
náběhového úhlu listů, umístěná v projektované variantě na trubkovém stožáru – tubusu o 
výšce 80 m. Elektrárna je bezobslužná, řízená automatickým systémem Vestas VMP, s 
možností dálkového ovládání, vybavená vyhříváním rotoru a pohyblivých dílů generátorovny 
(ochrana proti námraze) a protibleskovou ochranou.  

Technické parametry elektrárny: 

Rozměry: 
průměr rotoru  90,0 m 
výška věže 80,0 m 
výška celková 125,0 m 

Provozní parametry 
zapínací rychlost větru 4 m.s-1

nominální rychlost větru 16 m.s-1

vypínací rychlost větru 25 m.s-1

otáčky rotoru - nominální 14,90 min-1

otáčky rotoru - interval 8,80–14,9 min-1

nominální výkon 1800 kW 
napětí/frekvence 690 V/50 Hz 

Zařízení a regulace 
generátor asynchronní s regulací rychlosti  
převodovka kombinace 1-stupňové planetové a            

2-stupňové s čelním ozubením 
brzda kombinace aerodynamické a diskové 
regulace otáček elektronická – Vestas OptiSpeedTM

regulace náběhového úhlu 
rotoru 

elektronická – Vestas OptiTipTM
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 Stavba větrných elektráren má dvě technologicky odlišné etapy: betonáž 
základové desky probíhá obvyklým způsobem v patřičně dimenzovaném výkopu, stavba 
vlastní věže je montáží ze stavebnicových komponent pomocí těžké mechanizace (trailery, 
těžkotonážní jeřáb). Následný bezobslužný provoz větrné elektrárny vyžaduje pouze 
občasné návštěvy údržbářů, nasazení těžké techniky bude nutné v případě závažnější, na 
místě neopravitelné závady na zařízení elektrárny. 

 Obslužné komunikace jsou dočasné, zpevněné (panely s podsypem) cesty o 
celkové délce 1 250 m (1050 m u VE 1 a 200 m u VE 2) a šířce 4,5 m s manipulační 
plochou (15 × 15 m) u každé z věží. Cesta bude vybudována způsobem obvyklým při 
stavbách komunikací tohoto typu. Obslužná komunikace, která v současnosti vede 
k opuštěnému bunkru, bude využívána při výstavbě sloupů elektráren a dále při kontrolních 
pochůzkách. 

Ad II.: podzemní kabelové přípojky o celkové délce 1 630 m ( V1=270m, V2= 460 m, 
V3= 900 m) bude vedena od VE 1 cca 500 m východním směrem přímo k VN, podobně od 
V2 a V3 k příhradovému přípojnému sloupu vedení VN. Kabel bude uložen do výkopu o 
hloubce min. 1,25 m. Detaily napojení na el.síť bude řešeno v projektové dokumentaci. 

  
souřadnice Umístění WGS – 84 S - 42 

Š   50°23´49,30“Š   X = 5587400 VE 1  
z=1035 D 12°49´45,90“ Y = 3345822 

Š   50°23´41,63“ X = 5587146 VE 2  
z=1036  D 12°49´31,08“ Y = 3345517 

Š   50°23´30,03“ X = 5586880 VE 3  
z=1025 D 12°49´02,08“ Y = 3344902 

 
 
 
 
1.10 Úroveň navrženého technického řešení 

Byly zvoleny větrné elektrárny Vestas V90 – 1,80 MW jako představitele skupiny větrných 
elektráren s převodovkou. Jedná se o typ větrné elektrárny s moderní technologií a řadící se 
svým výkonem do kategorie největších. Rotor je vybaven zařízením OptiSpeed, které 
umožňuje, aby rotor pracoval s variabilním počtem otáček. Větrná elektrárna je regulována 
naklápěním listů trojlistého rotoru (pitch) pomocí zařízení OptiTip, což je zvláštní regulační 
systém naklápění listů firmy Vestas, kdy úhel nastavení listů je vždy optimálně přizpůsoben 
příslušným větrným podmínkám. Tímto je optimalizována výroba energie i hladina hluku. 
Mechanická energie je od rotoru přenášena hlavní hřídelí přes převodovku na generátor. 
Přenos výkonu z převodovky na generátor se uskutečňuje pomocí kompozitní spojky. 
Generátor je speciální, čtyřpólový, asynchronní s vinutým rotorem. Při vyšších rychlostech 
větru zajišťuje OptiSpeed systém a regulace naklápění OptiTip, aby odevzdávaný výkon 
ležel nezávisle na hustotě vzduchu v oblasti jmenovitého výkonu. Při nízkých rychlostech 
větru optimalizují systémy OptiTip a OptiSpeed výkon nastavením počtu otáček a vhodného 
úhlu listů rotoru. Zabrzdění větrné elektrárny je prováděno nastavením listů rotoru do 
praporu. Parkovací brzda je na vysokorychlostní hřídeli převodu. Veškeré funkce větrné 
elektrárny jsou kontrolovány a řízeny řídicími jednotkami na bázi mikroprocesorů. Změny 
úhlu nastavení jsou aktivovány hydraulickým systémem, který umožňuje pohyb listů rotoru 
axiálně až o 95°. Čtyři elektricky poháněné převodovky zajišťují nastavení osy gondoly do 
směru větru.  
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 Vyjdeme-li z podílu instalovaného výkonu větrných elektráren v České republice, 
pak jedinou předností je, že můžeme nyní využívat výsledků zahraničního technického 
rozvoje, což umožní, aby byly projekty nové výstavby realizovány špičkovou technikou a 
technologií. V případě Farmy větrných elektráren Abertamy tomu tak bude, neboť se svojí 
moderní koncepcí řadí mezi nejmodernější i ve světovém měřítku. 

 Kinetická energie větru je prakticky neomezeným a obnovitelným energetickým 
zdrojem. Větrné elektrárny, jejichž účinnost se výrazně díky technickému rozvoji zvyšuje, 
jsou perspektivním způsobem výroby elektrické energie. Energetický potenciál větru je 
globálně odhadován na 3.084,41*1013 kWh, což je 325-ti násobek světové spotřeby 
energie v roce 1995. Značný energetický potenciál je i v podmínkách Krušných hor, kde byl 
prokázán větrný výkon 370 W*m-2, čemuž odpovídá hodnota roční větrné energie 3.246 
kWh.rok-1 uhlí. 

K 1.1.2003 dosáhl celosvětový instalovaný výkon větrných elektráren těchto hodnot: 

Země  MW  % 
Německo .  12 001  38,6 
Španělsko  4 830  15,5 
USA  4 658  15,0 
Dánsko  2 880  9,2 
Indie  1 702  5,5 
Itálie  785  2,5 
Nizozemí     688  2,1 
Velká Británie     552  1,8 
Čína   468  1,5 
Japonsko     415  1,3 
Švédsko     328  1,1 
Řecko   276  0,9 
zbytek světa  1 518  5,0 
z toho ČR        8,2 0,2634  
C e l k e m  31 128 MW 

 
 
 

 
1.11 Celkové náklady 

Předpokládané náklady jsou 1 300 000 € (EUR) na jeden stožár větrné elektrárny Vestas 
V90. Při kursu (cca 31,00 Kč/€) se jedná o 1 300 * 31,00 = 40 300 tis.Kč/stožár * 3 kusy =
 120,900 miliónu Kč 

Další náklady na úpravu elektrické přípojky a zakládání 

Celkové náklady (odborný odhad)   130,00 miliónů Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        - 11 -                                                                                        EIA 



Farma větrných elektráren Abertamy 

 
 
 

1.12 Výčet území obcí, které budou předpokládanými vlivy zasaženy 

 Areál větrných elektráren je navržen v katastrálním území Hřebečná, obec 
Abertamy. Celé zájmové území je umístěné ve volné krajině. Nepředpokládá se ovlivnění 
dalších obcí.  Území sousedí s katastrem Ryžovna, obec Boží Dar. 

Název:  Obec Abertamy  

Přidružené části:  Hřebečná  

Adresa:  Vítězná 3, 362 35 Abertamy  

Telefon:  353 892 271, Fax:  353 892 333  

E-mail:  obecabertamy@volny.cz,  ou@obecabertamy.cz  

IČO:  00254398  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        - 12 -                                                                                        EIA 

mailto:obecabertamy@volny.cz
mailto:ou@obecabertamy.cz


Farma větrných elektráren Abertamy 

 

 

 

Katastrální území okolních obcí 
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Část  B 
 

2. ÚDAJE O PŘÍMÝCH VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

2.1 ÚDAJE O VSTUPECH 
 

2.1.1 Půda 

Přehled pozemků, na nichž se bude nacházet posuzovaná stavba, podává následující 
tabulka:  

Poz. č. typ BPEJ zábor ZPF [ m2] Výměra 
celkem 

 kód tř. dočasný trvalý m2

1245/1 ost. pl. – neplodná
LV č.1 

    545 664 

1611/2 ost. pl. – neplodná
LV č.1 

    6 267 

1613/1 Trvalý travní 
porost 
LV č. 1002 

93624 
93716 

II.   87 855 
19151 

 
 
 

2.1.2 Voda 

Na výstavbu a provoz VE nebude potřeba žádných požadavků na vodu.  

 

 

2.1.3 Ostatní nároky 

Vlastní spotřeba elektrické energie (osvětlení, vyhřívání atd.) bude pro jednu elektrárnu 
činit 2 000–3 000 kWh za rok, tzn. 6 000–9 000 kWh za rok pro celou farmu; zdrojem 
energie bude sama větrná farma (resp. v případě její nečinnosti rozvodná síť ZČE). 
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2.2 ÚDAJE O VÝSTUPECH 
 
 

2.2.1 Ovzduší 

Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší je 
možné konstatovat, že z hlediska samotného provozu VTE není znám případ negativního 
vlivu posuzované technologie na  kvalitu ovzduší. Naopak pokud se použije jako náhrada za 
technologie spalující fosilní paliva nebo biomasu můžeme jednoznačně deklarovat 
pozitivní vliv z hlediska dopadu na kvalitu ovzduší. Za kombinaci liniového a plošného 
zdroje znečištění ovzduší lze krátkodobě považovat staveniště po dobu provádění 
výkopových prací a během navážení materiálu na obslužnou komunikaci. Staveniště bude 
zdrojem prachu a emisí z výfukových plynů stavebních strojů a nákladních vozidel. 
Působení zdroje bude nahodilé. Vlastní provoz větrné farmy zdrojem znečištění ovzduší 
nebude. 

 
2.2.1.1 Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší 

Při výstavbě a provozu nevznikají dlouhodobé bodové zdroje znečištění ovzduší. 

 
2.2.1.2 Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší 

Při výstavbě a provozu nevznikají dlouhodobé plošné zdroje znečištění ovzduší. 

 
2.2.1.3 Hlavní liniové zdroje znečištění 

Při výstavbě a provozu nevznikají dlouhodobé liniové zdroje znečištění ovzduší. Doprava 
tubusů při montáži sloupů je jednorázová, časově a místně velmi omezená. 

 

 
2.2.2 Odpadní vody 

Jak po dobu výstavby tak během provozu nebude posuzovaný objekt zdrojem odpadních 
vod splaškových ani technologických. Vznikající dešťové odpadní vody se budou zasakovat 
do přilehlých pozemků (luk). 

Stavební dělníci budou mít nocleh zajištěn v některém z poměrně četných blízkých 
ubytovacích zařízení, na vlastní stavbě bude jako základní pracovní zázemí umístěna 
stavební buňka a chemické WC. 
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2.2.3 Odpady 

V průběhu výstavby bude v první fázi stavby sejmuta z ploch dočasného záboru 
humusová vrstva o mocnosti 10–15 cm, humus bude rozprostřen na pozemcích investora 
podél obslužné komunikace nebo (po ukončení stavby) zpět na stavbou dotčené pozemky, 
uváděné do původního stavu. 

Výkopová zemina (17 05 04 Zemina a kamení, kat. O) ze základů věží elektráren bude 
použita buď do podkladové vrstvy obslužné komunikace nebo bude uložena podle potřeb 
investora. 

Dále budou vznikat odpady související se stavební a montážní činností: 

 

Poř. č. název odpadu kód kategorie zdroj odpadu 
1 směsné obaly 15 01 06 O obaly od použitých materiálů 

množství 30 kg 
2 směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických 
výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O nadbytečný nebo náhodně 
znehodnocený základový beton 
 
množství 500 kg 

3 dřevo 17 02 01 O odpadní stavební dřevo (bednění 
základových desek) 
množství 250 kg 

4 plasty 17 02 03 O odpadní plasty z montáže 
technologických celků věže 
množství 50 kg  

5 kabely neuvedené pod 
17 04 10 

17 04 11 O instalace kabelů 
množství 20 kg 

6 železo a ocel 17 04 05 O armování základových desek 
množství 50 kg  

Potřebné meziskládky budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace. Rovněž 
budou specifikovány prostory pro shromažďování případných nebezpečných odpadů v době 
výstavby. Odpady budou zneškodňovány mimo lokalitu, v rámci odpadového hospodářství 
stavebních a montážních firem, případně, po vzájemné dohodě, v rámci OH obce Abertamy. 
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Při provozu farmy větrných elektráren bude vznikat pouze minimální množství odpadů 
během pravidelné údržby zařízení. Předpokládané typy vznikajících odpadů uvádí 
následující tabulka : 

 

 Poř. č. název odpadu kód kategorie 

1 nechlorované hydraulické minerální oleje 
množství 50 kg 

13 01 10 N 

 

2 nechlorované minerální motorové, 
převodové a mazací oleje, množství 50 kg 

13 02 05 N 

3 kovové obaly, množství 5 kg 15 01 04 O 

4 směsné obaly, množství 10 kg 15 01 06 O 

5 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné, 
množství 10 kg 

15 01 10 N 

6 absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami, množství 10 kg 

15 02 02 N 

7 železo a ocel, množství 10 kg 17 04 05 O 

8 směsné kovy, množství 10 kg 17 04 07 O 

9 kabely neuvedené pod 17 04 10, množství 5 
kg 

17 04 11 O 

10 papír a lepenka, množství 10 kg 20 01 01 O 

11 zářivky a jiný odpad obsahující Hg,  

množství 5 ks 

20 01 21 N 

Vznikající odpady budou odváženy údržbářskými četami mimo lokalitu a likvidovány v 
rámci odpadového hospodářství organizace, pověřené prováděnými pracemi. Pro nakládání 
s nebezpečnými odpady je nutný souhlas podle § 16 odst.3, zákona č. 185/2001 Sb., O 
odpadech. 

 
 
2.2.4 Hluk a vibrace 

Nadměrný hluk ve venkovním prostoru patří mezi významné fyzikální faktory negativních 
vlivů na životní prostředí a je jednou z podmiňujících okolností pro způsoby využití ploch 
územních celků z hlediska zdravotních vlivů. Z těchto důvodů jsou hlukové parametry 
sledovány a pro různé způsoby využívání území jsou také jeho hodnoty hygienickými 
předpisy ve venkovním prostoru limitovány. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v 
definovaném venkovním prostoru jsou dány vládního nařízení č. 502/2000 Sb. v platném 
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znění, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hodnoty hluku ve 
venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a maximální 
hladinou hluku LAmax (pro impulsní hluk a hluk z letecké dopravy). Běžný hluk ze silniční 
dopravy a dalších průmyslových zdrojů je hodnocen podle LAeq. Pro hluk z dopravy na 
veřejných komunikacích se stanoví pro celou denní a noční dobu. Nejvyšší přípustná 
ekvivalentní hladina hluku LAeq p pro definovaný venkovní prostor se stanoví součtem 
základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB(A) a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a 
místo podle přílohy č. 6 citovaného vládního nařízení.   Klasifikaci těchto ploch i přiřazení 
korekcí na místní podmínky a způsob využití území je možné provést např. podle platné 
územně plánovací dokumentace nebo individuálním posouzením kompetentním orgánem. 
Pro účely této dokumentace jsou v hodnocení hlukových vlivů i v grafickém znázornění 
průběhů izofon použity hlukové limity v základních úrovních hodnot (bez využití korekcí) 
nejvyšších  přípustných hladin hluku pro venkovní prostor, které jsou LAeq T = 50 dB pro 
denní dobu a LAeq T = 40 dB pro noční dobu. Pro naši lokalitu a hodnocení lze užít korekci +5 
dB, což dává pro denní dobu LAeq T = 55 dB, pro  noční  dobu pak  LAeq T = 45 dB. Během 
výstavby bude vznikat hluk z provozu použitých stavebních mechanismů; udává se 
v rozmezí mezi 80–95 dB(A) ve vzdálenosti 5 metrů, hluk nákladních vozidel 70–82 dB(A) 
ve vzdálenosti 5 m. Stavební a montážní práce budou prováděny pouze v pracovní dny a v 
denní době.  

 

V provozním režimu závisí akustický výkon (LWA,P ) elektrárny V 80 na rychlosti větru (v):  

v [m.s-1] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
LWA,P [dB(A)] 97,0 97,4 97,7 98,5 99,3 100,2 100,7 101,6 102,7

 
Aktuální hladina hluku na lokalitě bude tedy závislá jednak na povětrnostních 

podmínkách, jednak na momentálním počtu elektráren v provozu (podrobněji Windtest, 
Kaiser-Wilhelm-Koog, GmbH, 05/2001). Pro zastavěnou část obce je úroveň hluku 
v normových hodnotách. Zde je patrné, že tento vliv je zcela zanedbatelný (při uvažování 
nejistot měření, nejistot výpočtu a zejména proměnlivost rychlostí větru v čase a prostoru 
jsou tyto příspěvky prakticky nevyčíslitelné). Zastavěné území je ve vzdálenostech nad 500 
metrů. Pro hodnocení hluku bylo využito měření provedených na realizovaných stavbách 
v SRN autorizovanými kancelářemi. Tyto reálné výsledky jsou směrodatnější, než 
předpokládané výpočty hladin hluku. 
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Výsledky hlukové analýzy potvrzují, že nebudou překročeny hygienické limity v žádném 
z referenčních bodů 
 
 
Výpočet izofony LAeq = 40 dB(A) pro tento typ elektrárny  
Na základě naměřených hodnot akustického tlaku lze konstatovat, že hluk šířící se z větrné 
elektrárny nevykazuje tónovou složku. 
 
Vzdálenost izofony LAeq = 40 dB(A)………provoz v době noční. 
 
Výška tubusu  = 105 m 
LAeq  = LwA - 10 log (4.3,14(d2 + h2)) +6 
 
Se zvyšováním rychlosti větru  se zvyšuje hodnota akustického výkonu větrné elektrárny 
cca o 0,45 dB na 1m/s. 
 
Izofona LAeq = 40 dB(A) ve výšce 10 m nad terénem je ve vzdálenosti 900 m od jedné VE. 
 
 
Akustický tlak v bodech  ve výšce 10 m nad terénem 
        
Referenční 
body  

x  y  z  LAeq  

  /m  /m  /m  /dB(A)  
Bludná       -   A    1212,25 1093,63 10,00 39,9 
Ryžovna    -   B     473,93 2716,52 10,00 33,5 
1014,18     -   C    1539,62 2855,82 10,00 39,4 
Hřebečná   -   D    2845,62 2535,42 10,00 35,1 

 
 
 
2.2.5 Záření radioaktivní a elektromagnetické 

Během výstavby ani za provozu nebudou, s výjimkou svářecích prací při armování 
základových desek, používány zdroje ultrafialového a infračerveného záření, nebudou 
používány zdroje rentgenového ani radioaktivního záření a posuzované zařízení samo není 
zdrojem žádného z uvedených typů záření. 

Za slunných dnů se může vyskytnout v blízkosti větrných turbín diskoefekt, 
světelné záblesky na listech rotoru. Tyto světelné záblesky jsou však pouze náhodně a 
krátkodobě postřehnutelné. Nelze počítat se zatížením po dobu několika hodin. Tento efekt 
způsobují všeobecně zrcadlící povrchy. Výrobci nanášejí však mezitím na povrch rotoru 
matné barvy, takže diskoefekt u novějších strojů nehraje již žádnou roli. 
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Část  C 
 

3. Komplexní popis a zhodnocení vlivů na životní 
prostředí 

 
3.1 Popis navržených variant 

Po zhodnocení všech okolních vlivů byla dále posuzována varianta I. se třemi větrnými 
elektrárnami typu Vestas V90 a varianta II., která obsahuje pouze dva stožáry. 
Rozhodujícím kritériem byl měrný investiční náklad. Polohy jednotlivých stožárů byly 
navrženy s ohledem na okolní ochranná pásma a charakter pozemku. S ohledem na 
relativně stísněné poměry byly stožáry navrženy tak, aby nebyly v rozporu s ochrannými 
pásmy a aby se navzájem neovlivňovaly. Druhotným kritériem byl přístup a kabelové 
přípojky. Stávající využívání pozemků bude shodné. Na straně jedné je zájem o maximální 
energetické využití dané lokality, na straně druhé jsou také omezujícím faktorem finanční 
prostředky na realizaci stavby.  

 

 

podzemní kabel    V1- síť VN 270 m 

podzemní kabel    V2- síť VN 460 m 

podzemní kabel    V3- síť VN 460 m + 440 m 
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3.2 Stručný popis životního prostředí pravděpodobně významně 

ovlivněného 
 
 

3.2.1 Základní charakteristiky 
 

Hodnocené území ležící na vrcholovém plató Krušných hor se podle klimatické 
regionalizace nachází na jz. okraji chladné klimatické oblasti CH 4 (QUITT 1971, 
1975) a je společně s Božím Darem a Klínovcem nejchladnějším místem v Krušných 
horách. 
 

Charakteristika klimatické oblasti:  
léto velmi krátké, chladné a vlhké, přechodné období velmi dlouhé s chladným jarem 
a mírně chladným podzimem, zima je velmi dlouhá, velmi chladná, vlhká s velmi 
dlouhým trváním sněhové pokrývky. 
 
Průměrná teplota v lednu      -6°C- -7°C  
Průměrná teplota v červenci      12°C-14°C  
Průměrná teplota v dubnu      2°C - 4°C 

  
Průměrná teplota v říjnu      4°C - 5°C 

  
Srážkový úhrn ve vegetačním období    600 - 700 

  
Srážkový úhrn v zimním období     400 - 500 

  
 

Pro nejbližší srážkoměrnou stanici Boží Dar se udává dlouhodobý roční průměr srážek 
1149 mm (HMÚ 1961), srážkově nejvydatnější je měsíc srpen (115 mm), deficitní – březen 
(81 mm). Vysoké srážkové úhrny v řešeném území jsou způsobeny dozníváním 
atlantického vlivu na návětrné straně Krušných hor. V klimatu řešeného území se výrazně 
uplatňuje vrcholový fenomén – v přechodných obdobích na jaře a na podzim je zde značně 
snížená viditelnost při častých inverzních situacích, charakteristickým jevem jsou zde také 
silné námrazy.  

 
 

3.2.2 Ovzduší 
Kvalita ovzduší je v současné době poměrně dobrá, ovlivněná prakticky 

nepřetržitým pohybem horských vzdušných mas. Ještě v nedávné minulosti zde však 
působily značné imisní zátěže z provozování tepelných elektráren v sokolovské pánvi i z 
dálkového přenosu, které silně ovlivňovaly všechny ekofaktory životního prostředí. Nelze 
proto vyloučit sekundární znečištění arzénem i množstvím jiných látek z imisního zatížení 
(vymývání vlivem kyselých dešťů z půdních horizontů). 

 
 
3.2.3 Voda 

Podle hydrogeologické mapy 1 : 50 000 (HRKAL et al. 1972) se na výrazné morfologické 
elevaci nachází regionální izolátor terciérních neovulkanitů a jejich tufů s odhadnutou 
transmisivitou 10-6–10-5 m2/s. Zde jako kolektor podzemních vod působí pouze připovrchová 
zóna rozpojení puklin a zvětralin (svahové sutě). Významnější zvodnění tohoto typu leží již 
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severně od hodnoceného území v místech výrazného tektonického svahu, kde jsou vyvinuty 
rozsáhlé kamenné sutě, v různé míře zahliněné.  

 
Na bázi čedičových svahových sedimentů se na jižním okraji území nacházejí místy suťové 
vývěry podzemních vod, u nichž je možné pozorovat charakteristickou závislost na množství 
dešťových srážek. Některé prameny jsou totiž sezónní a často mění místo svého vývěru.  
 
Pod neovulkanity vystupují severně od hodnoceného území také polohy terciérních 
bazálních štěrků a písků, v nichž převažuje průlinový oběh podzemních vod (vrstevné 
vývěry). Tyto sedimenty jsou evidentně syceny vodou jak z nadloží (čedičové sutě), tak 
pravděpodobně i z podložního krystalinika (pukliny, tektonické poruchy, zvodnělé tektonické 
rozhraní fylitů a žul).  
 
V paleozoických granitech vystupujících jen na jižním okraji území převažuje puklinový 
oběh podzemních vod se zvýšenou propustností v připovrchové vrstvě zvětralin a 
rozevřených puklin s odhadnutou transmisivitou 10-5–10-4 m2/s ( hydrogeologický masív). 
Výrazné puklinové vývěry, které mají spojitost s  tektonickými lineamenty jáchymovského 
směru, leží již mimo hodnocené území. Cca 700 m k JV se nacházejí dvě pásma hygienické 
ochrany podzemních vodních zdrojů využívaných pro hromadné zásobování pitnou vodou 
města Jáchymov a obce Hřebečná (jímání z podzemních důlních děl a ze studní, vyznačena 
jsou II. PHO). S tímto puklinovým kolektorem jsou dále k jihu spojena také některá svahová 
prameniště vlásečnicových toků. 
 
Rozdílný geochemický charakter kyselého i bazického horninového podloží a přítomnost 
různých typů zrudnění může ovlivňovat geochemický charakter podzemních i povrchových 
vod v hodnoceném území. Složitost geochemických cyklů mnoha látek bude ovlivňována 
rovněž lokální přítomností humátů. Kvalita mělkých vod je nejčastěji ovlivněna zvětrávacími 
procesy, lokálně se mohou vyskytnout i antropické vlivy, např. příliš intenzivní pastva skotu 
(fekální znečištění). V mělčích horizontech také dochází v důsledku půdního zvětrávání 
k obohacení vod oxidy železa, manganu a z primárních rudních žil potenciálně také 
arzénem.  
 

Hydrografická pozice řešeného území je dána geologickou stavbou a 
geomorfologickým vývojem, které jsou příčinou místních rozdílů v uplatnění ovzdušných 
srážek v odtokovém procesu. Místní erozivní bázi hodnoceného území tvoří horní tok 
Bystřice v osadě Hřebečná (č.h.p. 1-13-02-057 – povodí řeky Ohře). Na hodnoceném území 
nebyly zjištěny žádné povrchové toky ani umělé vodní nádrže, jelikož leží těsně k jihu od 
rozvodí nadregionálního významu. Mimo území jsou některé vodoteče ovlivněny také výtoky 
důlních vod s potenciálními obsahy některých kovů. Střední část hodnoceného území je 
ovlivněna podzemními drenážemi. 
 
Západně od hodnoceného území umožnila poměrně plochá vrcholová elevace tvořená 
neovulkanity vznik rozsáhlého a velmi významného vrchoviště (lokalita „V kleči“) s velkým 
centrálním šlenkem. Vlastní rašeliny jsou vesměs prostředím s nevyhraněnou 
hydrogeologickou funkcí a s předpokládanou transmisivitou menší než 10-6 m2/s. Vrchoviště 
je z důvodu slabého okrajového odvodnění v laggu a malého těžebního zásahu do 
vrchovištního bultu doposud velmi významným akumulátorem dešťových srážek (typické 
ombrogenní rašeliniště). Na sousedním k.ú. Pernink sytí svým bezejmenným přítokem Bílou 
Bystřici, na k.ú Hřebečná pak také jeden z přítoků Bystřice. Rašeliny jsou významnými zdroji 
silných organických kyselin. 
 
Erozní činnost i splaveninový režim jsou určovány hlavně geologickou stavbou, pedogenezí, 
morfologickými tvary svahů, současným  hospodářským využíváním ploch náchylných 
k erozi a zásahy do odtokových poměrů v území. 
 
Na převážné části hodnoceného území převládají v současné době louky, pastviny nebo 
neudržované drny, které v krajině na mnoha místech prakticky zcela omezují intenzivnější 
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projevy plošného smyvu i rýhové eroze. Příležitostná extenzivní pastva ovcí zatím 
nevyvolává žádné příčiny vedoucí k rozvoji erozní činnosti vody (výmolné eroze). 
Splaveninový režim je z hodnoceného území ovlivňován pouze splachy přebytečných živin 
z pastvy dobytka. Hodnocené území je možné z erozního hlediska považovat za 
stabilizované. 
 
 
 

3.2.4 Půda 
Půdní prostředí je v zásadní míře ovlivňováno živností geologického podloží a hladinou 
podzemní vody. Tyto dva zásadní vlivy se uplatňují tak výrazně, že způsobují významné 
odlišnosti jednotlivých ekosystémů. Půdní profily jsou místy narušeny systematickou 
drenáží. 
Plošně převládajícím půdním typem v širší oblasti jsou typické hnědé půdy vyšších poloh 
vrchovin až horských poloh. Charakteristická je hnědá barva B-horizontu, který není 
horizontem iluviálním (akumulačním), ale horizontem tzv. půdního zvětrávání (hnědnutí). 
Hlavním půdotvorným procesem v půdním profilu bylo sialitické zvětrávání. Uvolněné 
hydráty železa způsobují obvykle rezavé zabarvení profilu - proces hnědnutí. Tvorba 
jílových částic a jejich přeměny a změny probíhá na místě vzniku bez přemísťování. 
Převažují půdy středně hluboké s mocností půdního profilu cca 60 cm, pouze na elevacích 
se vyskytují půdy mělčí (do 30 cm). Zrnitostní ráz půd je spíše středně těžký, středně 
skeletovitý (štěrkovitý až kamenitý), s vyšší biologickou činností, slabší akumulací humusu v 
důsledku výraznější mineralizace. Vodní režim je většinou silně promyvný. Při 
intenzivnějším hospodaření v tomto typu horské krajiny se zvyšuje také jejich náchylnost 
k erozi. Půdy mají dobrou propustnost, na elevacích jsou slabě výsušné, mají příznivé 
fyzikální vlastnosti, přiměřenou vlhkost (dobré vláhové poměry až stálé převlhčení) a dobrou 
provzdušněnost.  
 
V hodnoceném území na neovulkanických horninách vrcholové elevace vznikají vlivem 
zvětrávání bohaté mezotrofně-eutrofní, lokálně až mezotrofně-bazické hnědé půdy, 
které jsou v horních částech svahů sušší a mělčí, dosti štěrkovité a mírně vysychavé. Na 
dolních částech svahů této výrazné elevace se lokálně vyskytují mezotrofní hnědé půdy 
hlinité až jílovité a až oglejené (mramorované). Charakteristický je dobrý rozklad humusu. 
Na bázích mírnějších svahů s hlinitým pokryvem se často na těchto svěžích půdách 
vyskytují oglejené, hluboké a méně propustné půdy. Na výchozech čedičových hornin 
(vrcholové partie, skalky ve svazích) a na kamenitých sutích se tvoří mělké a balvanité 
skeletové oligomezotrofní půdy. Na kyselých horninách v okrajích území se tvoří 
oligotrofní až oligomezotrofní hnědé půdy, tzv. nenasycené (kyselé) hnědé půdy. 
V důsledku vysokých srážek v chladné oblasti je častým procesem také podzolizace těchto 
půd. Z primárních rudních žil, ale také z imisního zatížení mohou pocházet zvýšené 
koncentrace arzénu (As) v půdách. 
 
Okrajově rozšířeným typem půd, které těsně navazují na procesy oglejení s přebytkem 
vody, jsou oligotrofní rašeliny glejové až přechodné a především pak vrchovištní 
rašeliny. Rašelinné půdy byly v důsledku těžby lokálně odlesněny a odvodněny. Na 
místech, kde se zadržují atmosférické srážky nebo kde vyvěrají podzemní vody dochází k 
postupné spontánní revitalizaci rašelin. 
 
Geologickou stavbu území tvoří podle geologické mapy v měřítku 1 : 50 000 (MLČOCH et al. 
1992) převážně terciérní vulkanity a v menší míře i paleozoické hlubinné vyvřeliny. 
Celá výrazná vrcholová elevace mezi kótou Nad Ryžovnou (1 053,7 m n.m.) a usedlostí 
Bludná je tvořena terciérními vulkanity (nefelinit a subvulkanické brekcie bazaltických 
hornin; oligocén – miocén), které zde v minulosti byly pomístně těženy jako stavební kámen. 
Hodnocené území leží v centrální části tohoto výlevu. V jejich podloží na bázi výrazné 
vrcholové elevace místy vystupuje terciérní bazální starosedelské souvrství (štěrky a písky; 
eocén – oligocén), především pod strmým severním svahem vulkanické elevace. V těchto 
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sedimentech se nachází několik starých zaniklých štol, pravděpodobně po těžbě rozsypů 
cínových rud (zbytky odvalů). Zvětraliny čedičových hornin budou obsahovat zvýšené 
koncentrace bází, především Mg a Ca. 
Pod terciérními vulkanity a sedimenty se v zájmovém území nacházejí již hlubinné vyvřeliny 
krušnohorského plutonu (mladší intruzívní fáze, stefan až spodní perm). Jedná se převážně 
o hrubozrnný biotitický granit s topazem. Paleozoické horniny jsou porušené sítí zlomů a 
puklinových systémů, nejčastěji ve směru SZ-JV (jáchymovský směr), méně často se 
uplatňují i kolmé směry (sudetský směr). S tímto tektonickým porušením horninového 
masívu je spojené cínové zrudnění v greisenech nebo také v křemenných žilách 
s kasiteritem a arzenopyritem. Tyto rudy byly již od středověku a ještě i po roce 1945 
v zájmu těžebních aktivit z primárních ložisek (staré dobývky u Bludné a Hřebečné).  Celý 
jz. okraj zájmového území je značně poddolovaný a nelze proto vyloučit průběh starých 
podzemních dobývek ani pod částí zájmového území (jejich přesný průběh se nedochoval). 
Z primárních rudních žil mohou pocházet zvýšené koncentrace arzénu (As) v půdách a ve 
vodách (jedná se o zvýšené přirozené geochemické pozadí).  
Na žulách se také místy vyskytují staré kaolinické kůry zvětrávání.  
 
Eluvia (zvětraliny) vyvřelých i sedimentárních hornin mají převážně hrubě kamenitý, písčitý 
až písčito-jílovitý charakter. 

Z kvartérního pokryvu jsou na geologické mapě 1 : 50 000 zobrazeny v zájmovém 
území pouze některé důležitější typy sedimentů, především rašeliny a slatiny. Kromě nich 
tvoří na zájmovém území pokryvné útvary především deluviální hlinité, písčito-hlinité až 
kamenito-hlinité svahové hlíny (soliflukční). Na jižním okraji území jsou vyvinuty organické 
sedimenty rašelin (humolity), rašelinných půd až slatin. V minulosti byla rašelina místy 
těžena také na otop.  

 
Nejmladšími horninami jsou na zkoumaném území antropogenní uloženiny 

(navážky minerálních odpadů, násypy zemin ze stavební činnosti, odvaly po hornické 
činnosti apod.).  

Na utváření reliéfu krajiny se od holocénu významně podílí člověk, který jednak 
zrychluje chod přírodních reliéfotvorných pochodů (eroze, odlesnění, kypření povrchu orbou 
atd.) nebo je zpomaluje (regulace říční sítě, zpevněné plochy atd.) a jednak vytváří 
antropogenní novotvary (silniční náspy, hráze rybníků či nádrží, odvaly, terénní úpravy, 
atd.). 

Podle geomorfologického členění České republiky (CZUDEK et al. 1972, DEMEK et al. 
1987, BALATKA 1996) a podle nové, mezinárodně uznané geomorfologické regionalizace 
vyšších geomorfologických jednotek ČR (ČÚZK 1996) se řešené území nachází v nejvýše 
položené části Krušných hor cca 3-4 km severozápadně od Klínovce (1244 m n.m.; celek 
I3A2 Krušné hory, podcelek I3A2A Klínovecká vrchovina, okrsek I3A2A-b Jáchymovská 
hornatina).   
Reliéf na posuzovaném území představuje plochou kernou hornatinu v oblasti nejvyššího 
vyzdvižení, se zbytky zarovnaných povrchů (denudační zbytky lávových příkrovů, četná 
vrchoviště), s tvary periglaciálního zvětrávání (kamenné sutě) a svahové modelace 
(úlomkovité svahoviny). 
  

3.2.5 Fauna a flóra 
Cílem aktuálně provedeného biologického průzkumu bylo popsat aktuální stav flóry a fauny 
na všech přítomných stanovištích (biotopech) včetně výskytů zvláště chráněných, či jinak 
ochranářsky významných (ohrožených) druhů rostlin i živočichů na celé hodnocené ploše 
zamýšlené farmy větrných elektráren. Terénní práce probíhaly během května až června 
2004. 

V rámci tohoto hodnocení byl proveden důkladný botanický průzkum, a to jak 
floristický, tak i fytocenologický (soupis všech přítomných druhů a přírodních či nepřírodních 
biotopů). Zoologický průzkum se zaměřil především na batrachologický, herpetologický a 
ornitologický průzkum lokality. Výskyty obojživelníků, plazů a ptáků byly zjišťovány vizuálně 
a akusticky (ptáci). Molluskologický, entomologický a mammalogický průzkum byl pouze 
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orientační, zaměřený na bioindikačně a ochranářsky významné skupiny (Mollusca, 
Carabidae, Rhopalocera, Insectivora, Rodentia). Měkkýši byli sbíráni pomocí smýkadla, 
prosíváním detritu a cíleným sběrem ve vegetaci. Brouci čeledi Carabidae byli chytáni do 
zemních pastí (zakopané sklenice, celkem 5 ks, masová návnada ) a cíleně sbíráni pod 
kameny a pod stařinou. Denní motýli byli chytáni pomocí smýkadla. Savci byli chytáni do 
sklapovacích pastí a zjišťováni přímým pozorováním a determinací pobytových stop.  
 
Poznámka: 
Pro kompletní inventarizaci modelových taxonů bezobratlých by bylo nutné věnovat 
výzkumu území minimálně dvě sezóny od jara do podzimu. Vzhledem k poměrně krátkému 
období zpracování nelze průzkum považovat za zcela úplný a vyčerpávající, chybí zejména 
pozdně letní a podzimní aspekt fauny.  
 
 
 

3.2.5.1 Floristická, fytogeografická a fytocenologická charakteristika 

Biota má na studovaném území typický hercynský charakter se zastoupením 
subatlantických prvků. Hodnocené území leží ve fytogeografickém obvodu české 
oreofytikum v západní části fytogeografického okresu 85. Krušné hory, resp. v  bioregionu 
1.59 Krušnohorský (CULEK et al. 1996), na plošině vyzdvižené do horské polohy 
(reprezentativní část). Vlastní zkoumaná lokalita představuje mírně zvlněný terén 
v nadmořské výšce asi 1025-1044 m s generelní jižní orientací svahů (JZ-J-JV) na úživných 
a „teplých“ čedičových substrátech, což ještě odpovídá vyšší horní hranici 6. smrko-jedlo-
bukového vegetačního stupně. Hodnocené území je porostlé převážně luční až mokřadní 
vegetací. Jedná se o druhově velmi ochuzenou a zkulturněnou variantu horských 
trojštětových luk (Polygono-Trisetion; T1.2) s malými fragmenty vlhkých pcháčových luk 
(Calthenion; T1.5), na sušších místech s přechody do horských smilkových trávníků (Violion 
caninae; T2.3). Na jižním okraji byly v loukách zjištěny také lokální přechody do vrchovištní 
vegetace (Sphagnion medii; R3.1). 
V dřívější době byla pravděpodobně snaha o zkulturnění luk, a proto zde bylo provedeno 
částečné odvodnění. Louky jsou příležitostně paseny nebo sečeny, posečená biomasa je 
místy špatně sklízena, což vyvolává šíření ruderalizace, místy je také velké množství 
stařiny. Vých. část luk je značně ruderalizovaná (Urtica dioica, Galeopsis bifida, Ranunculus 
repens, Rumex obtusifolius a Taraxacum sect. Ruderalia ), záp. část naopak jen málo 
(Urtica dioica). Na plochách s pozůstatky bývalých vojenských objektů při sev. hranici se 
vyskytuje ruderální bylinná vegetace. Dominantním druhem je  v loukách psineček 
výběžkatý (Agrostis stolonifera), kondominantním – metlice trsnatá (Deschampsia 
cespitosa).  
 
Kompletní druhový soupis zjištěných druhů na hodnoceném území uvádí tabulka 3.2.1.6  
 
V jižní části území se nachází fragmenty vrstevnicové meze s nesouvislými porosty jeřábu 
ptačího (Sorbus aucuparia), což jsou jediné porosty dřevin. 
 
 
 V hodnoceném lučním biotopu bylo zjištěno celkem 5 zvláště chráněných, resp. 
ohrožených druhů rostlin ve smyslu Přílohy I prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších předpisů), resp. rovněž 
podle redukované verze Červeného seznamu ohrožených druhů cévnatých rostlin (AOPK 
2001) – viz tabulka. Z nich 2 druhy jsou zvláště chráněné a ohrožené (kat. C) a další 3 
druhy jsou ohrožené ve smyslu Červeného seznamu. Výskyty prhy arniky (kat. C) jsou 
soustředěny do vrcholové části území, koprník štětinolistý (kat. C) se vyskytuje prakticky po 
celé hodnocené ploše, všedobr horský (C1-C4) se vyskytuje pouze jižně od meze s jeřáby 
(včetně). Další dva ohrožené druhy (C1-C4) se na hodnoceném území vyskytují jen 
ojediněle a především v horní části.  
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 S hodnoceným územím sousedí prakticky ze všech stran významné přírodní biotopy 
– na západě a na jihu jsou to vrchoviště s klečí a přechodová rašeliniště, místy s ostrůvky 
podmáčených smrčin, na JZ – vlhké pcháčové louky, na JV – horské třtinové smrčiny 
s fragmenty biotopů subalpínských vysokobylinných niv a na S až SV – horské trojštětové 
louky až smilkové trávníky s alpínskými druhy. 
 

 
 

 Seznam aktuálně nalezených taxonů rostlin. 

Patro Druh – odborný název 
Druh - český název  
/ kategorie ohrožení  

/ výskyt 
E0 Polytrichum formosum ploník ztenčený 
 Sphagnum sp. rašeliník 
E1,E2, 
E3 

Achillea millefolium řebříček obecný 

 Agrostis stolonifera psineček výběžkatý 
 Alchemilla monticola kontryhel pastvinný 

 Anthoxanthum odoratum tomka vonná 
 Anthriscus sylvestris kerblík lesní 
 Arnica montana prha arnika / ohrožený (kat. C)  

/ rozptýleně hojně 
 Bistorta major rdesno hadí kořen 
 Calluna vulgaris vřes obecný 
 Caltha palustris blatouch bahenní 
 Campanula patula zvonek rozkladitý 

 Campanula rotundifolia zvonek okrouhlolistý 
 Cardamine hirsuta řeřišnice chlupatá / ohrožený 

(kat. C1-C4) / vzácně jednotlivé 
ex. 

 Carex echinata ostřice ježatá 
 Carex leporina ostřice zaječí 
 Carex nigra ostřice černá 
 Cerastium holosteoides rožec obecný 

 Chaerophyllum hirsutum krabilice chlupatá 
 Cirsium arvense pcháč oset 
 Cirsium heterophyllum pcháč různolistý 
 Cirsium palustre pcháč bahenní 
 Cirsium vulgare pcháč obecný 
 Crepis paludosa škarda bahenní 
 Dactylis glomerata srha říznačka 
 Deschampsia cespitosa metlice trsnatá 
 Epilobium angustifolium vrbovka úzkolistá  
 Equisetum sylvaticum přeslička lesní 
 Eriophorum vaginatum suchopýr pochvatý 
 Festuca rubra kostřava červená 
 Galeopsis bifida konopice dvouklaná 
 Galeopsis pubescens konopice pýřitá 
 Galium album svízel bílý 
 Galium harcynicum svízel harcký 
 Geranium sylvaticum svízel lesní 
 Gnaphalium sylvaticum protěž lesní 
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 Hieracium sp. jestřábník 
 Holcus lanatus medyněk vlnatý 
 Hypericum maculatum třezalka skvrnitá 
 Imperatoria ostruthium všedobr horský / ohrožený (kat. 

C1-C4) /fragmenty souvislých 
porostů v již. části 

 Juncus effusus sítina rozkladitá 
 Juncus squarrosus sítina kostrbatá 
 Leontodon hispidus pampeliška srstnatá 
 Leucanthemum ircutianum kopretina irkutská 
 Linaria vulgaris lnice květel 
 Luzula multiflora bika mnohokvětá 
 Luzula sylvestris bika lesní 
 Lychnis flos-cuculi kohoutek luční 
 Meum athamanticum koprník štětinolistý / ohrožený 

(kat. C) / rozptýleně hojně 
 Myosotis palustris subsp. 

laxiflora 
pomněnka bahenní volnokvětá 

 Nardus stricta smilka tuhá 
 Phleum pratense bojínek luční 
 Poa pratensis lipnice luční 
 Poa trivialis lipnice obecná 
 Potentilla erecta  mochna nátržník 
 Ranunculus acris pryskyřník prudký 
 Ranunculus platanifolius pryskyřník platanolistý / 

ohrožený (kat. C1-C4) / velmi 
vzácně, jednotlivé ex. 

 Ranunculus repens pryskyřník plazivý 
 Rubus idaeus ostružiník maliník 
 Rumex acetosa šťovík kyselý 
 Rumex obtusifolius šťovík tupolistý 
 Silene dioica  silenka dvoudomá 
 Stelaria graminea ptačinec trávovitý 
 Taraxacum sect. Ruderalia pampeliška  
 Tragopogon orientalis kozí brada východní 
 Trifolium pratense jetel luční 
 Trifolium repens jetel plazivý 
 Trifolium spadiceum jetel kaštanový 
 Tussilago farfara podběl lékařský 
 Urtica dioica kopřiva dvoudomá 
 Vaccinium myrtillus brusnice borůvka 
 Vaccinium vitis-idaea brusnice brusinka 
 Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek 
 Veronica officinalis rozrazil lékařský 
 Veronica serpyllifolia rozrazil douškolistý 
 Vicia sepium vikev plotní 
 Viola palustris violka bahenní 
 Viola tricolor subsp. 

polychroma 
violka trojbarevná různobarevná 

 
Vysvětlivky: E0 – mechové patro, E1+E2+E3 – bylinné, keřové a stromové patro 
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3.2.5.2  Faunistická a zoocenologická charakteristika 

Hřeben Ryžovny je z hlediska zoogeografie součástí faunistického obvodu a okresu 
Krušných hor, provincie variských pohoří ČR. Ta je charakterizována jednak 
nadmořskou výškou vyšší než 750 m a dále výskytem druhů s disjunktivními areály 
arktoalpinskými, boreoalpinskými a boreomontánními.  
 
Hodnocené území je porostlé převážně travinobylinnou vegetací, bez vzrostlých dřevin a 
geomorfologických prvků, z faunistického hlediska strukturálně extrémně chudý. 
Vzrostlé dřeviny, významné zejména  pro výskyt ptáků, se na zkoumané lokalitě 
prakticky nevyskytují. Na hodnocené luční až mokřadní porosty navazují řídké porosty 
náletových dřevin nebo solitérní exempláře různých druhů dřevin – zejména smrku 
(Picea abies) a jeřábu obecného (Sorbus aucuparia) a snosy kamenů na hranicích 
v minulosti obhospodařovaných zemědělských pozemků. Tyto strukturální prvky skýtají 
vhodné životní podmínky některým dalším druhům živočichů, které na vlastní zkoumané 
ploše chybí. Mimořádně cenným a druhově bohatým biotopem je pak vrchoviště, které 
navazuje na lokalitu záp. až sz. směrem. Zde byl zjištěn výskyt dalších (i zvláště 
chráněných) druhů. Uvést je možno např. žluťáska borůvkového (Colias palaeno), 
perleťovce dvanáctitečného (Boloria selene), svižníka (Cicindela campestris) a tetřívka 
obecného (Tetrao tetrix). 
 
 
Bezobratlí 

Seznam nalezených taxonů bezobratlých živočichů 

Taxon Druh (latinsky) Druh (cz) Výskyt, charakter 

Měkkýši 
(Mollusca)   

 

 
Lehmania 
margianata 

Podkornatka 
žíhaná 

ojediněle 

 
Columella 
edentulla 

Ostroústka 
bezzubá 

ojediněle 

    
Kobylky 
(Ensifera)   

 

 
Chorthippus 
montanus  

hojný 

 
Omocestus 
viridulus  

dosti hojný 

 
Polysarcus 
denticauda  

nehojný 

  
Podisma 
pedestris  

ojediněle 
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Střevlíkovití 
(Carabidae)   

 

 Abax ater střevlík  

 
Anisodactylus 
binotatus střevlík 

 

 
Bembidion 
femoratum střevlík   

 

 
Bembidion 
guttula střevlík   

 

  
Calathus 
melanocephalus střevlík 

1 ex 

  
Carabus 
arcensis střevlík   

1 ex 

  
Carabus 
sylvestris střevlík   

1 ex 

  
Harpalus 4-
punctatus střevlík 

ojediněle 

  Harpalus rufipes
 
střevlík 

 

 
Pterostichus 
diligens střevlík 

 

    
    
Blanokřídlí 
(Hymenoptera)   

 

 
Bombus cf. 
terrestris čmelák  zemní 

hojně 

 
 

Motýli 
(Lepidoptera)   

 

 Aglais urticae 
babočka 
kopřivová 

ojediněle 

 
Carterocephal
us palaemon 

soumračník 
jitrocelový 

nehojně 

  
Coenonymph
a pamphilus okáč poháňkový 

hojný 

  
Erebia 
medusa okáč rosičkový 

hojný 

 
Melitaea 
athalia 

hnědásek 
jitrocelový 

nehojně 

 
Polyommatus 
icarus 

modrásek 
jehlicový 

nehojmě 

 
Vanessa 
atalanta 

babočka 
admirál 

migrant 

  
Vanessa  
cardui 

babočka 
bodláková 

migrant 

 

Na lokalitě byl zjištěn výskyt 25 druhů sledovaných taxonů bezobratlých živočichů. 
Pouze jeden druh (Bombus terrestris) je zvláště chráněným druhem a je významný 
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z hlediska ochrany přírody. Většina ostatních druhů ( všech skupin) náleží k ekologicky 
poměrně plastickým a proto také běžně se vyskytujícím druhům regionu. Horský 
charakter fauny území dokládá výskyt několika typických druhů vyšších poloh (Carabus 
arcensis, C. sylvestris). 
 
Komentář k významným nalezeným druhům bezobratlých: 
1/ Čmelák zemní (Bombus terrestris ) – jediný zvláště chráněný druh 
bezobratlého živočicha, který byl zjištěn na zkoumané lokalitě. Jedná se ovšem o druh 
v širokém okolí běžně a hojně se vyskytující. Přesto je nutno podle  ustanovení § 77a  
zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do biotopu získat výjimku Krajského úřadu.  
2/  Střevlíci Carabus arcensis a Carabus sylvestris  jsou charakteristické a 
nehojné druhy převážně nižších horských poloh střední Evropy. Jejich výskyt v území 
dokládá horský charakter fauny. 
 
 
Obratlovci 

Obojživelníci (Amphibia): 
 

Druh_cz Druh_lat Výskyt_charakte
r Ohrožení 

skokan 
hnědý Rana temporaria ojediněle - 

 

Plazi (Reptilia ) : 
 

Druh_cz Druh_lat Výskyt_charakte
r Ohrožení 

ještěrka 
obecná Lacerta agilis ojediněle SO 

ještěrka 
živorodá Lacerta vivipara dost hojně SO 

 
Celkem byly zjištěny 3 druhy obojživelníků a plazů – dva druhy jsou zvláště chráněné. 
Málo členitý, strukturálně chudý terén s minimem potenciálních úkrytů je limitujícím 
faktorem výskytu této skupiny živočichů na lokalitě.  
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Ptáci (Aves): 
 

Druh_cz Druh_lat Výskyt_charakte
r Ohrožení 

Bramborníček 
hnědý 

Saxicola 
rubetra zaletuje za 

potravou O 

Konipas bílý Motacilla alba 
zaletuje za 
potravou - 

Křivka obecná 
Loxia 
curvirostra přelet - 

Linduška luční 
Anthus 
pratensis 2 HP - 

Poštolka obecná 
Falco 
tinnunculus 

zaletuje za 
potravou - 

Rorýs obecný Apus apus 
zaletuje za 
potravou O 

Skřivan polní 
Alauda 
arvensis 2 – 3 HP - 

 

Celkem bylo zjištěno 7 druhů ptáků. U hnízdících druhů je uveden kvalifikovaný odhad 
počtu hnízdních párů na sledovaném území.  Dva zjištěné druhy ptáků patří mezi 
zvláště chráněné, v seznamu jsou uvedeny tučně. Oba druhy ovšem na lokalitě 
nehnízdí, ale pouze zaletují. Ornitocenózy lokality jsou tvořeny v podstatě dvěma 
asociacemi, druhově ale značně ochuzenými:  
1) as. Anthetum pratensis s druhy Anthus pratensis, Saxicola rubetra (a 
 podmíněně  Tetrao tetrix); 
2) as. Perdiceto-Alaudetum arvense  s druhy Alauda arvensis, Crex crex. 
 
 
 
Savci (Mammalia): 
 

Druh_cz Druh_lat Výskyt_charakter Poznámka 

hraboš 
mokřadní Microtus agrestis nehojný odchyt 3 ex 

hraboš 
polní Microtus arvalis nehojný odchyt 1 ex 

jelen 
evropský Cervus elaphus  pobytové stopy 

krtek 
obecný Talpa europaea nehojný pobytové stopy 

rejsek 
obecný  Sorex araneus nehojný odchyt 1 ex 
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Velmi pravděpodobný je (alespoň občasný ) výskyt dalších druhů savců: 
netopýři (Chiroptera) – nejpravděpodobněji netopýr černý (Barbastella barbastella), 
netopýr velký (Myotis myotis) a netopýr ušatý (Plecotus auritus) – tyto druhy jsou běžně 
zjišťováni na zimovištích v širším okolí, zajíc obecný (Lepus europaeus ), liška obecná 
(Vulpes vulpes), srnec obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa). Během 
časově omezeného průzkumu výskyt těchto druhů prokázán nebyl. 
 
 
 
Na lokalitě byl prokázán výskyt celkem 15 druhů obratlovců, z toho jsou 4 druhy 
zvláště chráněné. Pouze dva druhy chráněných živočichů žijí na lokalitě trvale, 
výskyt dalších dvou druhů je pouze přechodný – do lokality zaletují.  
 
Těsně za hranicemi zkoumaného území (mimo vlastní luční porost), v kamenných 
snosech, lesních porostech a na vrchovišti je ovšem druhové spektrum obratlovců 
výrazně vyšší. Ze zvláště chráněných druhů byli do vzdálenosti  asi 200 m od hranic 
lokality byli zjištěni následující druhy: 
zmije obecná (Vipera berus) -  KO 
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) – O  
chřástal polní (Crex crex) - SO 
krutihlav obecný (Jynx torquilla) - SO 
tetřívek obecný (Tetrao tetrix) - SO 
ťuhýk obecný (Lanius collurio) – O  
veverka obecná (Sciurus vulgaris) – O 
 
Všechny výše uvedené druhy žijí v těsném okolí lokality trvale a rozmnožují se zde. 
 
Komentář k významným nalezeným druhům obratlovců: 
1/ Ještěrka obecná (Lacerta agilis) – jeden ex. pozorován v mezernaté ruderální 

vegetaci na sev. okraji plochy, druhý na sv. okraji. V širším okolí jinde nezjištěna. 
Vzhledem k preferenci suchých, výhřevných stanovišť lze předpokládat hojnější 
výskyty pouze v opuštěném lomu na jižním svahu hřebene (ve vzdálenosti cca 
350 m ). 

2/ Ještěrka živorodá (Lacerta vivipara) – poměrně hojná  v celém sledovaném 
lučním porostu. V širším okolí patří mezi naprosto běžné druhy živočichů (bez 
aktuálního ohrožení populace). 

 
3/ Zmije obecná (Vipera berus) – zjištěna v kamenných snosech na hranici 

sledovaného území. Vzhledem k výskytu drobných hlodavců v louce, její hlavní 
potravy, je proto velmi pravděpodobné, že se alespoň dočasně v lokalitě 
vyskytuje.  

4/ Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) – hnízdí těsně za hranicemi 
sledovaného území v počtu minimálně 3 párů. 
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3.2.6 Ostatní charakteristiky 

 
3.2.6.1 Krajina 

V široké oblasti krajinného rázu vymezené kótami Klínovec - Plešivec - Zaječí vrch u 
Nových Hamrů - Zlatý kopec je hodnocené území součástí významné přírodní krajinné 
dominanty, kterou je morfologicky výrazný hřbet ve vrcholové poloze Krušných hor (mezi 
osadami Slatiny-Ryžovna-Bludná). Některé významné krajinné fenomény, jako např. 
vrchoviště a přechová rašeliniště, byly v minulosti poškozeny těžbou nebo v nedávné 
době velmi nešetrnými způsoby odvodnění. Významné a pohledově exponované 
kulturní nebo historické dominanty (hrady, zámky, církevní objekty apod.) se v oblasti 
krajinného rázu prakticky nevyskytují. V krajině se dochovaly nebo byly obnoveny 
některé pozůstatky po staré hornické činnosti (např. sejpy, Blatenský příkop apod.). 
V sídlech jsou místy dochovány staré měšťanské domy (Abertamy, Pernink, Horní 
Blatná) nebo charakteristické návesní prostory s kostely (Horní Blatná, Boží Dar, 
Abertamy). Pro krajinu bylo především v minulosti charakteristické rozptýlené osídlení 
do okolní krajiny, v současné době se spíše koncentruje do správních center. 

 
 V místě krajinného rázu vymezeném osadami Bludná-Ryžovna-Slatiny-
Hřebečná hodnocené území těsně sousedí s jihozápadním okrajem Přírodní rezervace 
Ryžovna, která byla, kromě ochrany významných ohrožených druhů rostlin i živočichů, 
navržena právě především pro ochranu typického krajinného rázu, tj. pro zachování 
geomorfologického fenoménu čedičového plató ve vrcholové poloze Krušných hor (viz 
kap. 3.2.2.3). V krajině je vyvážený poměr lesů a bezlesí s charakteristickými fragmenty 
rozptýlené zeleně. Na bezlesí dosud převažují přírodní biotopy nad nepřírodními, tj. 
zcela přeměněnými činností člověka. Další kulturní nebo historické dominanty se v místě 
krajinného rázu nedochovaly (kostel v Ryžovně byl odstraněn, zbytky bývalých 
vojenských objektů a nevyužívané domy působí v krajině spíše rušivě).  

Geologickou stavbu území tvoří podle geologické mapy v měřítku 1 : 50 000 
(MLČOCH et al. 1992) převážně terciérní vulkanity a v menší míře i paleozoické hlubinné 
vyvřeliny. Celá výrazná vrcholová elevace mezi kótou Nad Ryžovnou (1 053,7 m n.m.) a 
usedlostí Bludná je tvořena terciérními vulkanity (nefelinit a subvulkanické brekcie 
bazaltických hornin; oligocén – miocén), které zde v minulosti byly pomístně těženy jako 
stavební kámen. Hodnocené území leží v centrální části tohoto výlevu. V jejich podloží 
na bázi výrazné vrcholové elevace místy vystupuje terciérní bazální starosedelské 
souvrství (štěrky a písky; eocén – oligocén), především pod strmým severním svahem 
vulkanické elevace. V těchto sedimentech se nachází několik starých zaniklých štol, 
pravděpodobně po těžbě rozsypů cínových rud (zbytky odvalů). Zvětraliny čedičových 
hornin budou obsahovat zvýšené koncentrace bází, především Mg a Ca. 
Pod terciérními vulkanity a sedimenty se v zájmovém území nacházejí již hlubinné 
vyvřeliny krušnohorského plutonu (mladší intruzívní fáze, stefan až spodní perm). Jedná 
se převážně o hrubozrnný biotitický granit s topazem. Paleozoické horniny jsou 
porušené sítí zlomů a puklinových systémů, nejčastěji ve směru SZ-JV (jáchymovský 
směr), méně často se uplatňují i kolmé směry (sudetský směr). S tímto tektonickým 
porušením horninového masívu je spojené cínové zrudnění v greisenech nebo také 
v křemenných žilách s kasiteritem a arzenopyritem. Tyto rudy byly již od středověku a 
ještě i po roce 1945 v zájmu těžebních aktivit z primárních ložisek (staré dobývky u 
Bludné a Hřebečné).  Celý jz. okraj zájmového území je značně poddolovaný a nelze 
proto vyloučit průběh starých podzemních dobývek ani pod částí zájmového území 
(jejich přesný průběh se nedochoval). Z primárních rudních žil mohou pocházet zvýšené 
koncentrace arzénu (As) v půdách a ve vodách (jedná se o zvýšené přirozené 
geochemické pozadí). Na žulách se také místy vyskytují staré kaolinické kůry 
zvětrávání.  
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Eluvia (zvětraliny) vyvřelých i sedimentárních hornin mají převážně hrubě kamenitý, písčitý 
až písčito-jílovitý charakter. 

 
Z kvartérního pokryvu jsou na geologické mapě 1 : 50 000 zobrazeny v zájmovém 

území pouze některé důležitější typy sedimentů, především rašeliny a slatiny. Kromě nich 
tvoří na zájmovém území pokryvné útvary především deluviální hlinité, písčito-hlinité až 
kamenito-hlinité svahové hlíny (soliflukční). Na jižním okraji území jsou vyvinuty organické 
sedimenty rašelin (humolity), rašelinných půd až slatin. V minulosti byla rašelina místy 
těžena také na otop.  

Nejmladšími horninami jsou na zkoumaném území antropogenní uloženiny (navážky 
minerálních odpadů, násypy zemin ze stavební činnosti, odvaly po hornické činnosti apod.). 

Na utváření reliéfu krajiny se od holocénu významně podílí člověk, který jednak zrychluje 
chod přírodních reliéfotvorných pochodů (eroze, odlesnění, kypření povrchu orbou atd.) 
nebo je zpomaluje (regulace říční sítě, zpevněné plochy atd.) a jednak vytváří antropogenní 
novotvary (silniční náspy, hráze rybníků či nádrží, odvaly, terénní úpravy, atd.). 

 
 

Podle geomorfologického členění České republiky (CZUDEK et al. 1972, DEMEK et al. 1987, 
BALATKA 1996) a podle nové, mezinárodně uznané geomorfologické regionalizace vyšších 
geomorfologických jednotek ČR (ČÚZK 1996) se řešené území nachází v nejvýše položené 
části Krušných hor cca 3-4 km severozápadně od Klínovce (1244 m n.m.; celek I3A2 Krušné 
hory, podcelek I3A2A Klínovecká vrchovina, okrsek I3A2A-b Jáchymovská hornatina).  

 
Reliéf na posuzovaném území představuje plochou kernou hornatinu v oblasti 

nejvyššího vyzdvižení, se zbytky zarovnaných povrchů (denudační zbytky lávových 
příkrovů, četná vrchoviště), s tvary periglaciálního zvětrávání (kamenné sutě) a svahové 
modelace (úlomkovité svahoviny).  

 
 

3.2.6.2 Územní systém ekologické stability a krajinný ráz 

V širší oblasti hodnoceného území byl zpracován místní územní systém ekologické 
stability (MÚSES) na úrovni generelu již na počátku 90. let minulého století (PRCHAL et al. 
1994). Po zpracování ÚTP Nadregionálního a regionálního ÚSES ČR (BÍNOVÁ et al. 1996) 
byly skladebné prvky tohoto systému na původní lokální systém pouze graficky naloženy, 
bez umístění systému vyšší hierarchie do lokálního systému ekologické stability území.  

 
Ve vrcholové horské poloze Krušných hor se na rozhraní k.ú. Ryžovna a Hřebečná 

rozkládá poměrně rozlehlé biocentrum nadregionálního významu (BCNR) č. 70 Božídarské 
rašeliniště. Hodnocené území je jen velmi malou součástí tohoto rozsáhlého skladebného 
prvku ÚSES nadregionálního významu a leží tudíž uvnitř BCNR. Hranice tohoto velmi 
významného prvku nadregionální úrovně jsou převážně jednoznačné, pouze v okolí Bludné 
je hranice zatím vedena po silnici Ryžovna – Horní Blatná, ale je navržena k přesnějšímu 
vymezení. Návrh rozsahu BCNR v ÚTP však vůbec neodpovídá rozsahu, který je vymezen 
v GIS Karlovarského kraje – plocha je v záp. části značně zmenšena a místy vůbec 
nerespektuje aktuální stav přírody a krajiny. Takto vytvořený základní podklad územního 
plánování je značně schematizován a v mnoha směrech je v rozporu s metodikou 
projektování ÚSES.  

 
Systém ekologické stability (ES) zájmového území na lokální úrovni byl řešen ještě 

před vydáním „Rukověti projektanta ÚSES“ (1995) a zpracováním ÚTP ÚSES ČR (1996), a 
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proto nemohl respektovat tyto novější základní metodické a územní podklady. Dříve 
zpracovaný lokální ÚSES propojuje totiž do jediného systému „mokré“ i „suché“ cesty v 
kostře ekologické stability krajiny (hydricky i troficky zcela odlišné systémy: vodní, nivní a 
mokřadní versus mezofilní bučinný až horský). Tím vůbec nerespektuje odlišnosti resp. 
příbuznosti skupin typů geobiocénů (STG) a požadavek na reprezentativnost systému ES, 
byť se tyto systémy logicky protínají v zamokřovaných sedlech, v zájmovém území převážně 
přes vrchoviště. Dříve zpracované základní podklady pro vymezení MÚSES 
(geobiocenologická typizace a aktuální stav přírody a krajiny) nebraly pravděpodobně příliš 
v úvahu specifika geologického podloží a jeho trofické podmínky (jižní část je poměrně 
bohatá – severní část naopak velmi chudá), specifické, velmi kontrastní hydrické podmínky 
širšího území a vegetační stupně. Místy jsou pak do systému spojovány STG, které jsou 
v hydrické řadě velmi vzdálené. Nejasnosti se objevují rovněž v terminologii ÚSES, která 
byla významově ustálena až později.  

Doplnění charakteristiky o možné souhrnné ovlivnění krajinného rázu (ve smyslu ve 
smyslu § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), ..kterým je 
zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti chráněna 
před činnostmi snižujícími jeho estetickou a přírodní hodnotu. Definice krajinného rázu se 
opírá o estetickou kvalitu, která má výrazně individuální a subjektivní (a proto i velmi 
proměnlivou) povahu, a o přírodní hodnotu, kterou lze snáze objektivizovat. V našem 
případě již z předchozího vyplývá, že Farma větrných elektráren Abertamy nesníží přírodní 
hodnotu daného území. Větrné elektrárny se zde v krajině stanou novou antropogenní 
pohledovou dominantou s doplňkovým vlivem na ráz této krajiny, a to především v 
souvislostech s vizuální kvalitou. V oblasti Krušných hor se plánují další místa s výstavbou 
větrných elektráren. 

 
 
 

3.2.6.3  Zvlášť chráněná území přírody 

Do hodnoceného území zasahuje na sv. okraji Přírodní rezervace Ryžovna, která byla 
na k.ú. Hřebečná a Ryžovna vyhlášena v roce 1996 (plocha 20,29 ha). Ochranné pásmo 
tohoto zvláště chráněného území je 50 m od vymezené hranice. Předmětem ochrany 
v tomto ZCHÚ jsou jednak geologické fenomény (inverze reliéfu, anemorografický systém, 
odkryvy čedičových hornin, nejvyšší čedičový výlev ve střední Evropě) a jednak biologické 
fenomény (rostlinná a živočišná společenstva vrcholové části Krušných hor). V území je 
evidováno 144 druhů rostlin, z toho 17 druhů ohrožených. Nejvýznamnějšími druhy jsou 
běloprstka horská, měsíčnice vytrvalá, koprník štětinolistý, vratička měsíční, ostřice 
mokřadní, rosnatka okrouhlolistá a šicha černá. Významná jsou zde především subalpínská 
společenstva květnatých horských vysokobylinných niv. Fauna horského jehličnatého lesa je 
zde poměrně chudá. Les je ochranný, hospodářsky nevýznamný, v klimaticky extrémní 
poloze a v imisním pásmu ohrožení. 

 Celé hodnocené území rovněž leží v navrhovaném území ochrany přírodních 
biotopů evropské soustavy Natura 2000 pod názvem „Krušnohorské plató“.  
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Příloha nařízení vlády č. 132/2005 Sb. – karta lokality 

Evropsky významná lokalita Krušnohorské plató 

Kód lokality:      CZ0414110  
Biogeografická oblast:      kontinentální  
Rozloha lokality:      11 779,5895 ha  
Navrhovaná kategorie 
zvláště chráněného území:      NPR/PR/PP  
 

Typy přírodních stanovišť: 
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) 
4030  -  Evropská suchá vřesoviště  

6230* -  Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských 
oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)  

6520  -  Horské sečené louky  

7110* -  Aktivní vrchoviště  

7140  -  Přechodová rašeliniště a třasoviště  

7220* -  Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)  

8220  -  Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů  

9140  -  Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským 
(Rumex arifolius)  

91D0* -  Rašelinný les  

9410  -  Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)  

Druhy: 
(symbol * označuje prioritní druhy) 
střevlík Ménetriesův (Carabus menetriesi pacholei *)

Kraj: 
Karlovarský kraj 

Katastrální území: 
Abertamy, Boží Dar, Bublava, Hřebečná, Chaloupky u Přebuze, Jáchymov, Jelení u 
Nových Hamrů, Kraslice, Milíře u Šindelové, Nová Ves u Kraslic, Nové Hamry, 
Obora u Šindelové, Pernink, Potůčky, Přebuz, Ptačí, Rolava, Rudné, Ryžovna, 
Stříbrná 
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Popis: 

Poloha 
Jedná se o rozsáhlé území převážně lesních a luční komplexů a rašelinišť ve vrcholové 
části pohoří Krušné hory. Vymezený přírodní komplex má dvě části, obě jsou protáhlé v 
rovnoběžkovém směru. Severní hranici západní části tvoří až na výjimky státní hranice od 
Bublavských palouků po Jelení hřbet nad Novými Hamry, jižní hranice přibližně odpovídá 
spojnici od Bublavských palouků k obci Přebuz a dále údolím Rolavy až ke Slatinnému 
potoku. Součástí území je také pramenná oblast přítoků Svatavy na úpatí Komářího vrchu 
východně od Kraslic.  

Severní hranici východní části tvoří opět státní hranice od Potůčků po Boží 
Dar. Jižní hranice je vedena po silnici Boží Dar - Jáchymov k Abertamské zatáčce, odtud 
lesy směrem k osadě Hřebečná a dále Horní Blatné, pak se stáčí na sever k Podlesí u 
Potůčků. 
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Ekotop 
Základní charakteristika:  
Obě části PK jsou značně lesnaté, převažují zde jehličnaté lesy, většinou se jedná o 

podmáčené a rašelinné smrčiny, místy v nejvyšších polohách se uplatňují i třtinové smrčiny. 
Mozaiku s lesními společenstvy tvoří rozsáhlá rašeliniště většinou s dominantní borovicí 
bažinnou. Největší komplexy rašelinišť najdeme v oblasti Pramenů Rolavy a kolem 
Božídarského Špičáku, menší ložiska jsou roztroušena po celé oblasti. Mozaikovitě se v 
lokalitě vyskytují kvalitní až velmi kvalitní horské louky s prameništi a vřesovišti. Většina 
území je poměrně odlehlá, využívána je zejména lesnicky nebo turisticky, zemědělství má 
charakter pouhé údržby krajiny. Na mnoha místech jsou pro ráz území typická historická 
důlní díla, mnohde obohacující diverzitu území o vodní plochy nebo zajímavé morfologické 
tvary. Klíčovým faktorem pro formování vegetace území je velké množství vodních srážek, 
celý PK je pramennou oblastí řady vodních toků. Součástí tohoto PK jsou tři rozsáhlé NPR 
(Velký močál, Božídarské rašeliniště, Velké jeřábí jezero),dvě PR (Rýžovna, Malé Jeřábí 
jezero) a PP Vlčí jámy a Přebuzské vřesoviště. Komplex rašelinišť u pramenů Rolavy je k 
vyhlášení velké NPR Rolavská vrchoviště připravován. 

 
Geologie:  

Západní část území je tvořena především silně kyselou biotitickou žulou Karlovarského 
plutonu, často autometamorfovanou, dále pak rulou s občasnými výchozy břidlice. Ve 
východní části převládají ruly a fylity s četnými výchozy filitické břidlice až kvarcitů. Najdeme 
zde několik bazaltových elevací, čedičová kupa Božídarský Špičák (+1115 m) je nejvyšší 
čedičový výchoz ve střední Evropě. Z čtvrtohorních pokryvů se uplatňují v území např. 
štěrkovité a písčito-štěrkovité sedimenty podél potoků, nebo humolity. V minulosti zde byla 
těžena zejména cínová ložiska se sekundárními nerosty (wolfram, kobalt, stříbro), v novější 
době pak do území zasahovala těžba uranu. Lokálně byl těžen i bazalt. Půdy jsou hnědé 
podzolované nebo zrašelinělé. Na plochém terénu vznikla významná ložiska vrchovištní 
rašeliny, jejíž území probíhala v minulosti lokálně borkováním, nejvíce kolem Božího Daru a 
Přebuze. V současnosti aktivní těžba v území neprobíhá. 

 
Geomorfologie:  
Jedná se o celek Krušné hory, podcelek IIA-2A Klínovecká hornatina. Jde o zvlněný starý 
zarovnaný povrch převážně v nadmořské výšce 940-1000 m, zřídka výše. Na rozsáhlých 
plošinách a mírných svazích, vzácně i na plochých vrcholech se vyvinula vrchoviště a 
přechodová rašeliniště. Zejména okrajové části území jsou naopak velmi členité, často mají 
podobu strží a kaňonů zahloubených údolí potoků (Rájecké údolí, údolí Slatinného potoka, 
údolí Černé a Zlatého potoka. Nad okolní rovinný terén vystupuje několik výraznějších 
vrcholů, je to zejména Božídarský Špičák (+1115 m), Blatenský vrch (+1046 m), Rolavský 
vrch (+950 m). V zahloubených údolích jsou občasné skalní výchozy a mrazové sruby, 
vzácně mají až charakter skalních měst. Čedičové výchozy se nachází na Božídarském 
Špičáku a na Rýžovně, kde najdeme ukázku sloupcovité odlučnosti ve starém lomu. Protože 
území bylo v minulosti hornicky silně využívané, jsou v něm roztroušeny četné antropogenní 
montánní tvary jako sejpy, vodní příkopy (Blatenský příkop, Přebuzský příkop), pinky, 
výsypky, propadliny a mnoho dalších. Území je na mnoha místech podolováno, časté jsou 
lomy. 

 
Krajinná charakteristika: 
Území pokrývají z větší části rozsáhle lesy, často silně podmáčené a 

střídající se s neprostupnými vrchovišti s typickými porosty bažinné borovice. Luční enklávy, 
často silně zamokřeny vyplňují širší údolí potoků a enklávy s historickým osídlením. Celá 
příhraniční oblast je nejzachovalejší částí Krušných hor s výrazně horským charakterem, 
vytváří dojem jen mírně narušeného a klidného prostředí, bez nežádoucícch vlivů lidské 
činnosti. Luční enklávy mají díky zaniklému osídlení specifický ráz pošmourné sudetské 
krajiny s řadou solitérních dřevin. 
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Biota 
Plošně nejrozšířenějším lesním společenstvem jsou podmáčené smrčiny různé 
reprezentativnosti, stáří a intenzity obhospodařování. Zastoupené jsou ve všech kategoriích 
reprezentativnosti, od pralesovitých zbytků na okrajích vrchovišť po téměř kulturní porosty a 
nálety a výsadby na pasekách. Patří do asociace Bazzanio trilobatae-Piceetum. Hlavní 
diagnostické druhy asociace Avenella flexuosa, Bazzania trilobata, Dicranum scoparium, 
Sphagnum girgensohni, Vaccinium vitis-idaea jsou přítomny skoro ve všech porostech. 
Vyskytuje se v nich hojně Sphagnum rusowii, Sphagnum riparium, Bazzania 
trilobita,Trientalis europaea, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus. Často se vyskytují v 
mozaice s rašelinnými smrčinami nebo rašeliništi. Plošně významné výskyty mají i horské 
třtinové smrčiny. Ve všech případech se jedná o druhově chudé společenstvo Calamgrostio 
villosae – Picetum. Dominantami kromě smrku dnes je v keřovém patře je Sorbus 
aucuparia, v bylinném patře Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Trientalis europaea, 
Galium harcynicum, Dryopteris dilatata, v mechovém patře Polytrichum commune, 
Dicranum sp., Plagiothecium undulatum, Bazzania trilobata, Sphagnum girgensohnii. 
Vzácnější jsou Arthyrium distentifolium a Luzula sylvatica. Nejasnou záležitostí je dolní 
výšková hranice tohoto biotopu, kde smrčiny přechází postupně do kulturních smrčin (dříve 
smrkových bučin). Kulturní smrčiny mají mnohem větší podíl Avenella flexuosa, chybí v nich 
Sphagnum sp. div., Bazzania trilobata, Luzula sylvatica, Trientalis europaea. V území se 
hranice pohybuje kolem 900 m n. m. na jižních svazích a kolem 850 m n.m. na svazích 
severních. V hluboce zaříznutých inverzních údolích mohou sestupovat níže. Na většině 
území mají třtinové smrčiny jen nízkou reprezenativnost, naopak kvalitní porosty najdeme 
na Zaječí hoře, Božídarském Špičáku, Nad Rýžovnou a kolem Zadního Ostružiníku. Na 
podmáčené smrčiny často navazují rašelinné smrčiny, často velmi kvalitní. Většinou se 
jedná o as. Sphagno – Piceetum indikovanou druhy Eriophorum vaginatum, Melampyrum 
pratense, Vaccinium uligonosum, Sphagnum rusowii, Empetrum nigrum, Oxycoccus 
palustris. Jedná se o častý biotop v pánvích, nivách, lemech (laggech) vrchovišť, výjimečně i 
na svahových pramenech a deluviích. Biotop je jednoznačně nejohroženější v celém území 
z hlediska odvodňování. Jedná se o klíčové území z hlediska výskytu tohoto biotopu v rámci 
Krušných hor. Na podmáčené lesní porosty navazují častá vrchoviště, kde dominují porosty 
vrchovišť s klečí (zde Pinus x pseudopumilio). Jedná se o as. Pino rotundatae - 
Sphagnetum. Leckde jsou vyvinuta i v nejreprezentativnější podobě společenstva 
otevřených vrchovišť a vrchovištních šlenků. Vegetace terrestrických stanovišť patří do 
svazů Oxycocco-Ericion, Sphagnion medii a Oxycocco-Empetrion hermaphroditi. Tvoří je 
porosty rašeliníků Sphagnum papillosum, Sphagnum tenellum, Sphagnum magellanicum, 
Sphagnum fuscum, Sphagnum rubellum, šáchorovitých a vřesovcovitých (Oxyccocus 
palustris, Andromeda polyfolia, Vaccinium uliginosum, Eriophorum angustifolium, 
Eriophorum vaginatum) a mnoha vzácných druhů (Drosera anglica, Carex limosa, 
Scheuchzeria palustris). Vegetace vrchovištních šlenků patří do svazu Leuco-
Scheuchzerion palustris, jedná se o as. Drepanoclado fluitantis - Caricetum limosae. 
Dominantami jsou Drepanocladus fluitans, Sphagnum majus , Sphagnum cuspidatum. 
Vrchoviště se vyskytují zejména v komplexu pramenišť Rolavy, severně a jižně od 
Chaloupek, na hranici se SRN (Malé jeřábí jezero), pod Bludnou, na Spáleništi, kolem 
Božídarského Špičáku a na Tetřeví hoře. Okrajové laggy vrchovišť, terénní sníženiny a 
pramenné nivy potoků jsou nejčastěji vyplněny vysoce kvalitními přechodovými rašeliništi 
(značně rozsáhlými), místy v mozaice se slatiništi (kolem čedičových elevací). Najdeme v 
nich i Sphagnum subnitens, Pedicularis palustris, Sedum villosum, Carex chordorhiza. Na 
nelesních plochách se vyskytují roztroušeně luční prameniště bez tvorby pěnovce svazu 
Cardamino-Montion. Jedná se o nejkvalitnější typy se Swertia perennis, Montia halii, 
Pinguiculla vulgaris. Lučních společenstva představují nejčastěji kvalitní horské trojštětové 
louky (svaz Polygono-Trisetion) s dominantním Meum athamnaticum, Poa chaixii, Bistorta 
major a dále smilkové louky, výjimečně i s druhy Leucorchis albida, Polygala serpylifolia, 
Botrychium matricariiefolium, Botrichium lunaria, Arnica montana. Na v minulosti těžbou 
ovlivněných plochách se vyvinula reprezentativní sekundární horská a podhorská 

                                                                        - 40 -                                                                                        EIA 



Farma větrných elektráren Abertamy 

vřesoviště. Lokálně se vyskytují další kvalitní biotopy dokládající kvalitu území. V lesních 
porostech papratkové smrčiny, rašelinné březiny, olšiny s olší šedou, horské klenové bučiny 
a acidofilní bučiny. Na nelesních enklávách loukách jsou to vlhká tužebníková lada, porosty 
vysokých ostřic a pcháčové louky. Bodově se v území vyskytují různé typy vegetace 
skalních štěrbin, význačné je naleziště játrovky Mielichofera mielichoferiana ve Vlčích 
jamách, jediné v ČR. V území se lokálně vyskytuje i vodní vegetace oligotrofního charakteru 
(Batrachospermum moniliforme, B. vagus). Na sekundárních stanovištích propadů, lomů a 
podél potoků v nejvyšších polohách najdeme subalpínské kapradinové a vysokobylinné nivy 
s Mulgedium alpinum, Athyrium distentifolium, Ranunculus platanifolius, Daphne mezereum, 
Luzula sylvatica. 

 
Z živočichů se nehojně vyskytuje tetřev hlušec, tetřívek obecný a čáp černý, z hojných 
druhů např. bekasina otavní, datel černý, sýc rousný, kulíšek nejmenší, ve starých důlních 
dílech netopýr černý, velký, severní aj. 

 
Kvalita 
Z hlediska výskytu vrchovištních společenstev všech typů, přechodových rašelinišť a 
rašelinných lesů má území mezinárodní význam. Jedná se spolu s Šumavou a Krkonošemi 
o nejzachovalejší, dobře vyvinutý a plošně rozsáhlý komplex ve střední Evropě. Význam v 
rámci ČR mají zejména kvalitní společenstva slatinišť, pramenišť a horských luk s řadou 
kriticky a silně ohrožených druhů rostlin a živočichů. 

K nejcennějším biotopům patří společenstva otevřených vrchovišť, která jsou zde 
četně zastoupena. Na vrchovištích se vyskytuje řada zvláště chráněných druhů rostlin - 
Drosera anglica, Drosera x obovata, Drosera rotundifolia, Carex limosa, Carex pauciflora, 
Andromeda polyfolia, Scheuchzeria palustris, Empetrum nigrum, Oxycoccus palustris, 
Splachnum ampulaceum a další rašelinné a vrchovištní druhy. Na vlhkých a zrašelinělých 
místech vřesovišť a smilkových trávníků a v rašelinných smrčinách se vyskytuje Parnassia 
palustris, Pedicularis sylvatica, Dactylorhiza fuchsii. Na sušších smilkových trávnících je 
místy hojný druh Polygala serpylifolia, Botrychium matricariaefolium, Botrichium lunaria, 
Arnica montana, Leucorchis albida. Na sekundárních vřesovištích se najdeme několik druhů 
plavuní Diphasiastrun alpinum, D. complanatum, D. issleri, Huperzia selago. V lučních 
společenstvech a na okrajích lesů je typický druh Meum athamanticum. Luční prameniště 
jsou často doprovázeny druhem Montia hallii, Pinguiculla vulgaris, Swertia perennis. Na 
několika místech s dříve odtěženou rašelinou a dnes vyvinutým společenstvem 
sekundárních horských vřesovišť roste Betulla nana. Ve společenstvech subalpinských 
vysokobylinných niv se vyskytuje Ranunculus platanifolius, Lunaria vulgaris, Mulgedium 
alpinum. Významný je výskyt druhu Sedum villosum, Pedicularis palustris, Palludella 
squarosa, Sphagnum subnitens, Swertia perennis, Carex chordorhiza ve slatiništích u 
čedičových elevací. Z dalších významných taxonů rostlin jmenujme Homogyne alpina, 
Blechnum spicant, Usne filipendula, Bryoria fuscescens, Aconitum sp., Dactylorhiza majalis, 
Equisetum variegatum, Lycopodiella inundata, Micarea turfosa, Odontoschizma sphagni, 
Sphagnum lindbergii.  

 
Z faunistických údajů je možné vyzdvihnout pravidelný výskyt Ciconia nigra, Tetrao tetrix, 
Corvus corax, Crex crex, Galinago glinnago, Glaucidium paserrinum, Saxicola rubetra, 
Nucifraga caraocatactes, Turdus torquatus a řady dalších druhů. V území přežívá slabá 
populace Tetrao urogallus. Velmi význačná je zejména reliktní entomofauna vrchovišť. 
Jedná se o poměrně zachovalá stanoviště, umožňující výskyt mnoha rostlinným a 
živočišným druhům, vázaných na rašelinné biotopy horských poloh.  
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3.2.6.4 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

Kromě připojení na rozvodnou síť nemá výstavba ani provoz posuzovaného záměru 
žádné nároky na ostatní inženýrské sítě.  

 Vlastní elektrárny jsou na lokalitě pouze montovány z dovezených hotových 
součástí; materiály a suroviny, použité při stavbě základových desek a obslužných 
komunikací (beton, štěrk apod.) budou připravovány ve specializovaných výrobnách mimo 
zájmové území a na sledované lokalitě budou pouze obvyklým způsobem aplikovány. 
Nenáročný na materiálové vstupy je i vlastní provoz elektráren; určitou výjimkou by byla 
případná rozsáhlejší porucha nebo havárie, která by ovšem byla řešena výměnou vadné 
součásti, případně odstavením a demontáží příslušné věže. 

 Charakteristika dalších surovinových, materiálových a energetických zdrojů nad 
rámec již uvedených v předchozích kapitolách tedy není pro posuzovaný účel relevantní.  

 

3.2.6.5 Ochranná pásma 

V zájmovém území byl zpracován místní územní systém ekologické stability (MÚSES) 
na úrovni generelu (ÚHÚL, 1994). Po zpracování ÚTP Nadregionálního a regionálního 
ÚSES ČR (BÍNOVÁ ET AL. 1996) byly skladebné prvky tohoto systému na původní lokální 
systém pouze graficky naloženy, bez vzájemného provázání obou úrovní. Takto vytvořený 
podklad je značně schematizován a v mnoha směrech je v rozporu s metodikou 
projektování ÚSES. V řešeném území tedy bude nutné celý ÚSES přepracovat: nejprve 
přesně vymezit prvky vyšší hierarchie, tj. především hranice BCNR 70 Božídarské 
rašeliniště a BKNR K2, a poté, v rámci plánovaných komplexních pozemkových úprav, v 
detailu dořešit lokální systém (vymezení je rámcově rozpracováno ve studii HÁJKA ET AL., 
2001). Ze sledovaného hlediska je důležité, že posuzovaná stavba nekoliduje ani se 
stávajícím, ani s rámcově přepracovaným LÚSES.  

Zvláště chráněná území přírody a krajiny se ve sledovaném území vyskytují celkem 
dvě: NSG Schilfwiese v SRN, těsně sousedící s posuzovanou lokalitou (biotopy stejného 
typu zde však přecházejí i na území ČR), a vzdálenější NPR Božídarské rašeliniště; do 
zájmové oblasti zasahuje i přírodní park Zlatý kopec. 

Z pásem ochrany vodních zdrojů zaujímá značnou část sledovaného území ochranné 
pásmo lázní Jáchymov. V těsné blízkosti projektované stavby jsou situována dvě PHO 1. a 
2. stupně lokálních vodních zdrojů, celé území je součástí PHO 3. stupně vodní nádrže 
Myslivny. 

Východní okraj budoucího staveniště je součástí poddolovaného území, registrovaného 
Geofondem ČR. Příslušná ochranná pásma existují rovněž podél tras inženýrských sítí, 
produktovodů, komunikací a dalších účelových objektů a zařízení. Tato pásma mají ale 
spíše charakter technických omezení a z hlediska hodnocení vlivu stavby na životní 
prostředí jsou irelevantní. 
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3.2.6.6 Architektonické a historické památky, historická naleziště 

Zájmové území je mimo zastavěné území obcí, je využíváno pouze turisticky. Klíčový vliv 
na utváření dnešního rázu krajiny měly 3 faktory: rozsáhlá důlní činnost od středověku až 
do poloviny 20. století, odsun německého obyvatelstva po roce 1945 a odumírání 
lesních porostů od 60. let 20. stol. (BURACHOVIČ, MOTYČKA 2001).  

 Městečko pod Plešivcem (Plessberg), Abertamy, bylo založeno v roce 1529 při 
stříbrných dolech. V té době se v celém okolí vzmáhala těžba stříbra a cínu, což přispívalo k 
velkému rozkvětu obcí a Abertamy byly v roce 1579 povýšeny císařem Rudolfem II. na horní 
městečko. Období třicetileté války znamenalo úpadek hornictví v celé oblasti. Katolická 
protireformace se setkala s odporem luteránských obyvatel a uspěla až v době kolem roku 
1676, kdy se velká část obyvatel odstěhovala do Saska. Tehdy se zde rozšířilo krajkářství, 
řezbářství, výroba umělých květin, výroba rukavic (je zde dodnes). V roce 1876 byly 
Abertamy povýšeny na město. V poválečném období přicházeli noví obyvatelé a město se 
stalo jedním ze středisek těžby uranové rudy. Dnes jsou Abertamy pro svou polohu pod 
horou Plešivcem (890 m n. m.) vyhledávané pro rekreaci v létě i v zimě.    
 Po objevu bohatých rudních ložisek začátkem 16. století byla založena řada 
horních měst a v podstatě vznikla sídelně-komunikační síť, jejíž základní rysy přetrvaly až 
do současnosti. Po úpadku v 17. stol. došlo k obnově dolování ve větší míře až v období 
mezi světovými válkami (jáchymovský uran), resp. během 2. sv. války (rudní suroviny pro 
německou zbrojní výrobu). Především uranové doly pokračovaly i po válce. Všechny etapy 
dolování zanechaly rozsáhlé relikty v krajině (haldy, zasutá důlní díla, vodohospodářské 
stavby atd.), mezi nimi i řadu kulturně, historicky a archeologicky pozoruhodných objektů, 
např. Blatenský příkop, rozsáhlé sejpy po rýžování cínu aj. Vzhledem k hustotě výskytu 
zmiňovaných reliktů těžební a hutní činnosti je nutno o celé oblasti uvažovat jako o území s 
archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. Komplexní dopad na 
zdejší krajinu měl odsun německého obyvatelstva po 2. sv. válce. Ubylo osídlení, přibylo 
lesů, dříve obhospodařované pozemky zarostly a zplaněly. Pustnutí krušnohorských 
sídelních lokalit se zastavilo až kolem roku 1970 vlivem chalupářské módy, další vlna 
revitalizace zdejší sídelní struktury následovala po roce 1989. Současné osídlení území je 
koncentrováno do obce Abertamy (1240 trvale žijících obyvatel), která si do značné míry 
zachovala ráz plánovitě založené hornické osady, transformované na přelomu 19. a 20. 
století v centrum horské turistiky (pravidelná uliční síť, typická architektura s poměrně 
jednotnou výškovou úrovní, areály zimních sportů …). Velmi sporadicky se vyskytuje i 
zástavba rozptýlená do krajiny. Urbanistická struktura obce není dosud plně stabilizována. 
 Nezastavěná část zájmového území je v současné době zemědělsky využívána 
buď extenzivně (louky a pastviny na 40–50 % území; orná půda zcela chybí) nebo není 
obhospodařována vůbec a je ponechána spontánní sukcesi (ve stádiu náhradní travinné 
vegetace s řídkou rozptýlenou zelení). Značné plochy v krajině tvoří unikátní rašelinné i 
slatinné ekosystémy, z nichž některé již požívají zvláštní ochrany ze zákona o ochraně 
přírody a krajiny. 

Sledované území nepatří mezi krajiny s mimořádnou civilizační zátěží, všechny 
formy využití krajiny se dosud nacházejí v mezích ekologické únosnosti.  

 

3.2.6.7 Jiné charakteristiky životního prostředí 

 Širší oblast hodnoceného území byla osídlena v souvislosti s rozsáhlými 
středověkými hornickými aktivitami. S tím je také spojen dlouhotrvající tlak na lesní porosty, 
který měl za následek postupnou přeměnu druhové skladby na kultury provenienčně cizího 
smrku. Přesto byla krajina donedávna převážně zalesněná. Vzhledem k imisnímu spadu 
došlo však na rozsáhlých plochách k totální destrukci smrkových porostů v rozsahu, který 
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nemá ve střední Evropě obdoby. Narušené lesní porosty byly na mnoha místech extrémně 
odvodněny. Místy se imisní vliv projevuje i v sukcesi přirozené náhradní vegetace. Rozsáhlé 
holiny jsou v různých místech pokusně zalesňovány různými dřevinami domácími (jeřáb, 
bříza, borovice lesní i borovice kleč, smrk ztepilý), ale i exotickými (smrk pichlavý). Některé 
mokré louky byly v nedávné minulosti z větší části silně odvodněny (např. v okolí Ryžovny). 
Převážně nelesní krajina v širší oblasti byla v minulosti dlouhodobě postižena vlivy lidské 
činnosti (těžba rud, socialistické zemědělství, imisní zátěž). V současné době je krajina 
v okolí Ryžovny i Hřebečné významná značným podílem travnatých ploch (nikdy se zde 
nevyskytovala orná půda). Značná část těchto ploch je však dnes příliš intenzivně 
zemědělsky využívána pro pastvu skotu. Část luk je kvalitně sečena nebo je na nich 
zavedena poměrně šetrná pastva ovcí. Malou část luk tvoří zatím nevyužívaná náhradní 
travinná vegetace s poměrně řídkou rozptýlenou zelení. Malý podíl plochy mají v krajině 
také unikátní a tudíž velmi cenné rašelinné i slatinné ekosystémy, z nichž jen velmi malá 
část požívá zvláštní ochrany ze zákona o ochraně přírody a krajiny (NPR Božídarské 
rašeliniště). Unikátní rašeliniště a vrchoviště „V kleči“ má dosud pouze obecnou ochranu ze 
zákona č. 114/1992 Sb. (taxativně vyjmenovaný VKP). V krajině se v současné době 
nenacházejí žádné větší vodní plochy, kromě několika pramenných tůní v PR Ryžovna. 
Nejvýznamnějším historickým vodním dílem v povodí Černé je Blatenský příkop. Velmi malý 
poměr plochy tvoří v současné době zastavěná území obcí.  

 Lesy byly v širším zájmovém území v nedávné minulosti silně postiženy imisemi, 
následně také kůrovcovou kalamitou a dosud na všech plochách nedošlo k úplnému 
zajištění obnovených porostů. Místy se u mladých exemplářů opět objevují pokračující 
negativní projevy dřívějších dopadů (úplné zežloutnutí jehlic), které mají pravděpodobně 
spojitost s migrací některých škodlivých látek v půdních profilech (např. rezidua těžkých 
kovů, odnos bází atd.). Z důvodu zajištění nových porostů byly plochy velmi extrémně 
odvodněny, což má především v současných klimatických výkyvech značně negativní 
dopad na odtokové poměry z poměrně velké oblasti Krušných hor (povodňové vlny, 
hloubková eroze apod.). Odvodněním byly narušeny stanovištní poměry některých cenných 
přírodních lesních biotopů, především podmáčených a rašelinných smrčin, přechodových 
rašelinišť, slatinišť a pramenišť. Není dosud ověřeno, zda extrémní odvodnění nemá také 
vliv na migraci reziduí dřívější imisní zátěže z půdních profilů. Radikální snížení 
povrchového odtoku vody a zvýšení retenční schopnosti lesních ekosystémů má proto do 
budoucna zásadní význam pro obnovu ekologické stability lesů a celé krajiny. V nových 
výsadbách se také objevilo množství nepůvodního, severoamerického druhu smrku 
pichlavého. V některých lesních kulturách, především na jižních svazích, chybí v porostech 
některé stabilizující dřeviny (buk, místy i klen). V hodnoceném území vystupuje jako výrazná 
krajinná dominanta čedičový výlev mezi kótou Nad Ryžovnou a osadou Bludná. Ostatní 
krajina je parovinou vyzdviženou do horské polohy. Sledované území nepatří mezi krajiny 
s mimořádnou civilizační zátěží. Bydlení, rekreace, podnikání (výrobní aktivity) a doprava se 
dosud nacházejí v mezích ekologické únosnosti. Do budoucna však bude nutné sledovat 
předpokládaný nárůst rekreačního a s tím spojeného zatížení v souvislosti 
se zintenzivněním „přeshraniční“ spolupráce a s polyfunkčním využíváním krajiny (nové 
hraniční přechody, cyklotrasy, naučné stezky, lyžařské trasy, informační centra, zájmy 
ochrany přírody, nárůst dopravy po komunikacích, rozvoj služeb, obnova obce Ryžovna, 
zájem o využití větrné energie atd.). Neregulovaná rekreační intenzita i podnikatelské 
záměry by se mohly v budoucnosti stát ekologicky destabilizujícím faktorem velmi cenné a 
dosud poměrně zachované přírodní horské krajiny.  
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3.2.6.8 Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci 

Příslušný stavební úřad v Perninku zájmové území nemá řešeno ve svém územním 
plánu. Viz příloha vyjádření stavebního úřadu.  

Místní část Ryžovna patří k obci Boží Dar. Zastupitelstvo obce Boží Dar 
dne18.6.2003 podle § 29, odst.2, zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydalo obecně závaznou vyhlášku o 
závazných částech regulačního plánu místní části obce Boží Dar, Ryžovně. Na území 
v okolí křižovatky silnic je naplánována obytná zástavba, na severním svahu nad 
křižovatkou jsou navržené lyžařské sjezdové tratě, pod hranicí lesa jsou orientačně 
naznačeny tři stožáry větrných elektráren, bez bližšího popisu. Z hlediska hluku nedojde 
k žádnému zásahu do plánované zástavby, jiné vlivy projektu VE Abertamy nejsou 
předpokládány. 

 

 
 
  Kopie regulačního plánu obce Boží Dar - Ryžovna 
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3.3 Komplexní popis předpokládaných vlivů na životní prostředí a 
odhad jejich významnosti 

 

Hodnocení je provedené obecnou maticí interakcí podle katalogu složek životního 
prostředí a katalogu předpokládaných impaktů spojených s výstavbou větrných elektráren 
v Abertamech (screening test). 

Tabulka I  - hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu 
v impaktové matici metodou číselného poměru 

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 

-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) 
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Z hlediska vlivu předmětné stavby na jednotlivé složky životního prostředí lze jejich 
významnost hodnotit pro: 

OBYVATELSTVO 

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

EKOSYSTÉMY 

Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území 

ANTROPOGENNÍ SYSTÉMY 

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

 

3.3.1 Vlivy na obyvatelstvo 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby a vzdálenosti staveniště od obytných zón se 
nepředpokládají žádné vlivy výstavby objektu na zdraví a sociálně-ekonomickou situaci 
obyvatelstva. Vzdálenosti chráněných objektů jsou ve velkých vzdálenostech, kde se hluk 
VE neprojeví. 

Jedním z projevů, doprovázejících provoz větrné elektrárny je tzv. stroboskopický 
efekt, nebo také discoefekt (v německé literatuře), případně též efekt rotujícího stínu. Tyto 
tři nejčastěji používané termíny označují jev, vyvolaný sluncem, svítícím skrz otáčející se 
rotor elektrárny: stíny, míhající se v pravidených intervalech krajinou. Jde o efekt v 
konečném výsledku velmi podobný některým z literaturou popisovaných spouštěcích 
mechanismů fotosenzitivních epileptických záchvatů (viz např. NSE 1996). Možná rizikovost 
tohoto jevu na lokalitě Hřebečná nebyla posouzena samostatně, podle jiných studií (OBST 
2002b) lze přijmout následující závěry:  

– stroboskopický efekt, vyvolaný stíny rotorů větrné farmy, bude na lokalitě 
Hřebečná pochopitelně přítomen; zónu jeho rizikové intenzity lze ovšem omezit na okruh 
(resp. srpkovitou formu kruhové výseče) do vzdálenosti max. cca 96 m od příslušných věží, 
ale ani v těchto zónách nemá jev ani při maximálních otáčkách rotoru frekvenci dostatečnou 
ke spouštění fotosenzitivních epileptických záchvatů; 

–  u fotosenzitivnějších jedinců nelze vyloučit subjektivně nepříjemné pocity ze 
stínů, pravidelně se míhajících krajinou, ovšem na základě údajů odborné literatury a 
výsledků citované studie je pravděpodobnost vyvolání fotosenzitivního epileptického 
záchvatu větrnou farmou Abertamy prakticky nulová.  

U technofobních jedinců by projektovaná stavba mohla poněkud narušit faktor pohody, 
pro technofily bude realizovaný záměr naopak velmi atraktivní. Většina obyvatel a 
návštěvníků si ale patrně na větrnou farmu velmi rychle zvykne a celkový vliv zařízení na 
faktor pohody v lokalitě bude možno označit jako indiferentní. 

Sociálně-ekonomické aspekty nebudou provozem zařízení nijak dotčeny; celkově lze 
vlivy záměru na zdraví a sociálně-ekonomickou situaci obyvatelstva hodnotit jako 
nevýznamné. 

Nulová varianta zdraví ani sociálně ekonomickou situaci obyvatel nijak přímo neovlivní. 
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3.3.2 Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce 
 

3.3.2.1 Vlivy na ovzduší a klima 

Projekt nebude mít vliv na ovzduší či klima. Větrné elektrárny neprodukují emise ani 
zápach. 

 
3.3.2.2 Vlivy na vodu 

Záměr se nedotýká vlivů na vodu. 

 

3.3.2.3 Vlivy na půdu, území a geologické podmínky  

V projektu větrných elektráren nedojde k významným vlivům na půdu či geologické 
podmínky.  V lokalitě předpokládané výstavby se nenachází stará důlní díla. 

  

3.3.2.4 Vlivy na flóru a faunu 

V následujícím textu jsou diskutovány a prognózovány především potenciální vlivy 
uvažované stavby farmy větrných elektráren (dále VE) a jejich provozu v lokalitě Hřebečná 
– „U bunkru“ na flóru a faunu hodnoceného území. 

Na plochách luk, kde se uvažuje výstavba VE, byly zjištěny rozptýlené výskyty několika 
zvláště chráněných i ohrožených druhů rostlin. Jejich přesný výčet uvádí tabulka 3.2.1.5.1. 
Vzhledem k velkému množství rozptýlených výskytů nebylo možné všechna místa 
zaznamenat do mapy, a proto bude nutné po detailním umístění jednotlivých základových 
staveb VE (včetně doprovodných staveb) provést podrobný botanický průzkum. Na základě 
zjištěných výskytů výše uvedených druhů, resp. cenných biotopů s jejich výskyty, byla na 
hodnoceném území vymezena potenciálně vhodná plocha pro případné umístění VE (viz 
příloha ortofotomapa). 

 Umístěním jednotlivých VE a příjezdových obslužných komunikací do 
hodnoceného území, resp. na vymezenou potenciální plochu, může v etapě výstavby i 
případné likvidace zařízení dojít k zásahům do biotopů s výskyty dvou zvláště chráněných a 
ohrožených druhů rostlin (kat. C). Přesnější lokalizaci je pak možné upravit tak, aby se 
výskytům zvláště chráněných druhů jednotlivé stavby buď vyhnuly, anebo v opačném 
případě bude muset být proveden jejich záchranný přenos (transfer) do předem navržených 
vhodných (identických) biotopů.  

Poznámka: 

V případě zásahu do zjištěných míst s výskyty ohrožených druhů rostlin (kat. C) je třeba 
žádat výjimku z režimu ochrany na Krajském úřadu Karlovarského kraje. 

 Na flóru i výskyty výše uvedených druhů v okolí VE se během etapy provozu 
zařízení (cca 20 let) žádné vlivy nepředpokládají. 
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 Posuzovaná lokalita leží stranou význačnějších ptačích lokalit a tahových 
tras, na kterých dochází ke koncentraci ptáků, ať už v době transmigrace či v době 
hnízdění. Takovými lokalitami jsou v širším regionu pouze větší vodní plochy nebo údolí 
větších vodních toků, jež plní v krajině funkci „step-stones“ (formou shromaždišť určitých 
druhů v době tahu), případně mohou  plnit funkci „tahových koridorů“. 

 V plochém, málo členitém a vysoko položeném terénu vrcholové paroviny 
Krušných hor nelze ani v době tahu očekávat větší koncentraci ptáků. Tah zde probíhá 
v široké frontě, protože není nijakým zásadním způsobem ovlivňován konfigurací terénu, 
místním mikroklimatem nebo trofickými podmínkami. Empirické zkušenosti z mnohaletých 
terénních návštěv okolí hodnoceného území tyto výchozí předpoklady potvrzují. 

 V literatuře jsou uváděny tři hlavní způsoby ovlivnění populací ptáků (a také 
netopýrů) větrnými elektrárnami: 

- ztráta biotopu způsobená vlastním záborem půdy pro stavbu 

V tomto konkrétním případě je úbytek biotopu zapříčiněný záborem plochy pro výstavbu 
VE poměrně zanedbatelný, protože stavby mají být situovány do druhově nepříliš bohatého 
a málo strukturovaného lučního porostu. 

- případy úhynu ptáků (živočichů) na elektrovodech 

Kolize přeletujících ptáků s nadzemními elektrovody patří, zejména v územích s častým 
výskytem nepříznivých meteorologických situací, tj. situací se sníženou viditelností, ke 
kterým náleží též vrcholová část Krušných hor, mezi nejčastější příčiny úhynu zejména 
větších druhů (dravci, čápi). 

Může být a zřejmě také bude minimalizováno použitím zemních kabelů. 

- kolize ptáků (netopýrů) s vlastní větrnou elektrárnou – rotorem 

Nejohroženějšími skupinami ptáků jsou v tomto případě (ovšem na základě studií 
provedených především v pobřežních oblastech USA a Dánska): 

  a/ rackové a vodní ptáci – v blízkosti vodních ploch (neplatí pro sledovanou lokalitu, 
neboť leží daleko od vodních ploch, jež jsou významnými tahovými zastávkami ptáků 
v regionu – vodní nádrže Jesenice a Nechranice, rybniční soustavy kolem Chebu a 
Ostrova); 

  b/ dravci – jsou ohroženi především ve dvou případech:                       

1- použití starších příhradových konstrukcí věží, jež jsou pak vyhledávány jako 
odpočívadla nebo   

2- na lokalitách se zvýšenou potravní nabídkou v blízkosti VE (hlodavců, drobných 
ptáků). 

V obou uvedených případech dochází k častějšímu výskytu a delšímu prodlení ptáků 
v blízkosti VE a prudce vzrůstá pravděpodobnost kolizí. 
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Frekvenci těchto kolizí lze do značné míry  eliminovat   

1- použitím moderních, tubusovitých konstrukcí věží; 

2- vhodnou skladbou pěstovaných plodin v těsném okolí VE (v této konkrétní lokalitě 
nepřipadá v úvahu). 

           Potenciálně  ohroženými druhy dravců v hodnoceném území jsou především káně 
lesní (Buteo  buteo) a poštolka obecná (Falco tinnunculus), v  daleko menší míře (vzhledem 
k nehojnému výskytu) další druhy, jako např. krahujec obecný (Accipiter nisus) nebo moták 
pochop (Circus aeruginosus). 

c/ tažné druhy pěvců – jsou ohroženy především za zhoršených klimatických podmínek 
(nízké teploty, hustá oblačnost, mlha) v případě, že vrchol rotoru dosahuje výše kolem 150 
m od zemského povrchu, což je průměrná nejnižší výška protahujících hejn (tento obecný 
údaj, uváděný v literatuře, je zřejmě do značné míry modifikován lokálními 
geomorfologickými podmínkami.  

Dlouhodobá  pozorování naznačují, že při přeletu relativně vysokých terénních tvarů, 
mezi něž bezesporu hřeben Ryžovny patří, je výška tahu podstatně nižší – často jen několik 
desítek metrů. Problém je možno částečně řešit optickým zvýrazněním listů rotoru (používá 
se např. 1 list černě zbarvený a 2 listy bílé). 

 V lokalitě Ryžovna nebyla ani mimo dobu aktuálně provedeného zoologického 
průzkumu zjištěna větší koncentrace přeletujících netopýrů či ptáků, tzn. těch skupin 
živočichů, jež jsou na základě zahraničních zkušeností provozem větrných elektráren 
nejvíce ohroženy. Geomorfologické ani trofické podmínky území nejsou takového 
charakteru, aby docházelo k lokálním koncentracím (především ptáků). Migrace ptáků zde 
probíhá v široké frontě, rozptýleně, výskyt větších hejn ptáků je spíše výjimečný. Nejčastěji 
se (zejména v době podzimního tahu) objevují v území hřebene Ryžovny hejna těchto 
druhů ptáků: 

krkavec obecný (Corvus corax), 

hřivnáč obecný (Columba palumbus), 

pěnkava obecná (Fringilla coelebs), 

jikavec severní (Fringilla montifringilla), 

kvíčala obecná (Turdus pilaris). 

Všechny uvedené druhy patří mezi hojné (snad s výjimkou krkavce obecného) a jejich 
ohrožení provozem VE nepřipadá v úvahu. 

 Oproti výše uvedeným druhům ptáků mohou být ale provozem VE ohroženi 
bezprostředně jedinci ale i populace některých zvláště chráněných a silně ohrožených 
druhů (SO), jež v nejbližším okolí lokality trvale žijí. Jedná se v prvé řadě o tetřívka 
obecného (Tetrao tetrax) a dále o chřástala polního (Crex crex). Hlavně prvý ze 
jmenovaných patří k dobrým letcům, přeletuje relativně často a poměrně nízko nad terénem. 
Zejména v době nepříznivých klimatických podmínek (mlha, sněžení) – v hodnoceném 
území tak častých – existuje reálné nebezpečí kolize rotorů a ptáků ze zbytkové populace o 
velikosti asi 3 – 5 HP žijících v prostoru Bludná – Hřebečná – Ryžovna.  
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Poznámka : V případě zásahu do biotopu silně ohrožených druhů živočichů (SO) 
je třeba žádat výjimku z režimu ochrany na MŽP České republiky. V případě zásahu do 
biotopu ohrožených druhů (O) je třeba žádat výjimku z režimu ochrany na příslušném 
Krajském úřadu. 

 

ZÁVĚRY 

Účelem biologického průzkumu a hodnocení není rozhodnout o zamýšlených opatřeních 
na zkoumané lokalitě, ale dát co nejúplnější a nejkvalifikovanější podklad pro rozhodnutí 
orgánů ochrany přírody. V hodnoceném území byla provedena tato hlavní zjištění: 

Botanika: 

Nepříliš dobrý aktuální stav v biotopech silněji degradovaných a ruderalizovaných 
horských trojštětových luk nevyloučil přítomnost zvláště chráněných a ohrožených druhů 
rostlin i v tak narušených biotopech. Celkem zde bylo zjištěno 5 ohrožených druhů rostlin. 
Hojné, ale značně rozptýlené výskyty dvou zvláště chráněných druhů v kat. C (prha, 
koprník) jsou v Krušných horách vcelku běžnými zástupci horské květeny, dokonce i na 
některých biotopech vytvořených člověkem (sejpy, hráze starých vodních nádrží, příkopy 
podél cest, suché meze a kamenné snosy atd.). Při uvažovaných stavebních zásazích do 
jejich biotopů by v žádném případě nedošlo k žádnému ohrožení jejich populací v lokalitě 
ani v širším okolí. Všedobr se vyskytuje ostrůvkovitě v jižní části území, kde není 
doporučeno umístění staveb z důvodu přítomnosti málo narušených přírodních biotopů. 
Další 2 druhy se zde vyskytují jen velmi sporadicky a jsou více závislé na způsobech 
obhospodařování luk. 

Pro případné umístění VE lze proto doporučit pouze vymezenou plochu silněji 
degradovaných a ruderalizovaných horských trojštětových luk. Avšak i v této ploše byly 
zjištěny četné výskyty dvou zvláště chráněných druhů rostlin v kat. C a konkrétní technické 
zásahy bude nezbytné na ploše upřesnit. Nelze pominout ani případný transfer těchto 
ohrožených druhů do sousedních identických biotopů. Při lokalizaci zařízení VE je nutné 
respektovat hranici PR Ryžovna a její ochranné pásmo. 

Bezobratlí: 

Druhově chudá garnitura bezobratlých odpovídá značně monotónnímu charakteru 
vegetačního krytu. Ve všech sledovaných vyšších taxonech byly zaznamenány téměř 
výhradně eurytopní, obecně rozšířené druhy otevřené krajiny vyšších poloh. Zjištěn byl 
výskyt jednoho druhu čmeláka (Bombus s.), ohroženého druhu fauny České republiky. 
Tento druh patří ke zcela běžným v širokém okolí lokality, jeho lokální populace je bez 
ohrožení. 

Plazi a obojživelníci: 

V podstatě akcesorický výskyt dvou druhů plazů a jednoho obojživelníka. V okolí lokality 
se vyskytuje (zřejmě nepříliš hojně) kriticky ohrožená zmije obecná (Vipera berus). 
Výstavbou a provozem VE nebudou tito živočichové v lokalitě ohroženi. 
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Ptáci: 

Vlastní luční porost lokality obývají pouze dva druhy hnízdících ptáků. Širší okolí (do 
vzdálenosti několika set metrů) obývá celkem 6 druhů zvláště chráněných ptáků. Mezi 
ochranářsky nejvýznamnější patří silně ohrožené druhy tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a 
chřástal polní (Crex crex). Zbytková populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) by byla 
realizací záměru výstavby bezprostředně ohrožena. Prognóza přežívání chřástala polního 
(Crex crex) v lokalitě je v důsledku chybějících studií značně problematická. 

Savci: 

V území nebyl zjištěn výskyt žádného zvláště chráněného druhu savce. 

Druhy zjištěné na vlastním hodnoceném území jsou běžnou součástí fytocenóz i 
zoocenóz otevřené krajiny a lesa Krušných hor a nemohou být realizací záměru ohroženy. 
Nevyhnutelná změna některých charakteristik životního prostředí v nejbližším okolí VE 
představuje však reálné nebezpečí zániku lokálních subpopulací dvou silně ohrožených 
druhů živočichů v lokalitě Ryžovna. 

 

3.3.2.5 Vlivy na ekosystémy 

Z hlediska předpokládaných stavebních zásahů do přítomných ekosystémů resp. biotopů 
bylo hodnocení zaměřeno na výskyty přírodních a nepřírodních biotopů ve smyslu 
aktuálního mapování biotopů pro evropské systémy Natura 2000 a Smaragd. 

 Větší část území zaujímají biotopy, které se aktuálně nacházejí na rozhraní výše 
uvedených dvou skupin. Sečené a pasené louky představují více či méně degradované a 
ruderalizované přírodní biotopy v důsledku nepříliš vhodného způsobu hospodaření 
v minulosti. Jelikož se na jižním okraji hodnoceného území vyskytují rovněž některé 
významné typy přírodních stanovišť (vlhké až rašelinné biotopy), byla na hodnoceném 
území vymezena pouze potenciálně vhodná plocha pro sledovaný záměr umístění větrných 
elektráren, jež byla následně zakreslena do aktuální ortofotomapy širšího území (viz příloha 
Ortofiotomapa). Mimo toto vymezené území vždy dojde k zásahům do velmi cenných 
přírodních biotopů ve vysokém stupni reprezentativnosti a zachovalosti. V těchto biotopech 
se předpokládá ještě vyšší koncentrace výskytů zvláště chráněných a ohrožených druhů 
rostlin i živočichů. Východní a severní část je limitována hranicí PR Ryžovna a jeho 
ochranným pásmem. 

 Umístěním jednotlivých staveb dojde v etapách výstavby VE i případné likvidace 
zařízení VE k úplné likvidaci přítomných biotopů pouze na omezených plochách pod 
základovou deskou stožárů, případně i pod novými obslužnými komunikacemi, což 
v žádném případě nemůže vyvolat jejich zánik na hodnoceném území ani v širší oblasti. 
Dočasně však dojde ke zvýšení ruderalizace na všech plochách dotčených výstavbou. 
Podél příjezdové komunikace je však nutné v etapách výstavby i likvidace počítat 
s poškozením aktuální rozptýlené zeleně (upozorňuji, že i na krajnicích a v příkopech podél 
příjezdové zpevněné komunikace se vyskytuje značné množství ohrožených druhů rostlin). 

 Obnovu narušených biotopů je možné provést pouze celkovým odstraněním 
staveb včetně základové desky, případně i účelových komunikací a důslednou rekultivací 
poškozených ploch (přičlenění k lučním biotopům). Další stav aktuálně narušených biotopů 
závisí především na dalších způsobech hospodaření. Během etapy provozu zařízení VE se 
žádné další přímé vlivy na ekosystémy nepředpokládají. 
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3.3.3 Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce 

Projekt nepředpokládá vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné 
lidské výtvory. Nepředpokládá se vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy.  

 

3.3.4 Vlivy na strukturu a funkční využití území 

Prakticky celé staveniště je situováno na pravidelně sečených horských trojštětových 
loukách (Polygono-Trisetion), místy se na nesečených plochách vyskytují jejich 
degradované formy s předlesovými prvky. Tento biotop bude během stavby narušen na 
ploše cca 1 000 m2, z toho trvale pouze v trase zpevněné obslužné komunikace a patrně i v 
místech tří základových desek jednotlivých větrných elektráren.  

 V žádném případě neznamenají předpokládané zásahy likvidaci tohoto typu 
biotopu na sledované lokalitě. Vlastní provoz zařízení nebude biotop (resp. jeho botanickou 
složku) již nijak ovlivňovat a podle dosavadních měření a pozorování neodpuzují větrné 
elektrárny ani živočichy; nejasný ovšem zůstává vliv na ornitofaunu (PETŘÍČEK V., 
MACHÁČKOVÁ K. 2000). 

Vzhledem k charakteru a aktuálnímu stavu lokality lze celkově vliv záměru na biotopy, 
flóru a faunu hodnotit jako málo významný.  

Nulové variantě odpovídá současný stav ekosystémů na lokalitě. 

 
 
 

3.3.5 Ostatní vlivy 
 

3.3.5.1 Biologické vlivy 

S provozem zařízení VE s rotorem je spojen další nepřímý vliv, který by mohl vyvolávat 
určité změny a pohyby v populacích přítomných živočichů. Jedná se o stroboskopický efekt 
z otáčivého pohybu lopatek VE, který má velmi zvláštní psychické vlivy i na člověka. 
Nepřímá ovlivnění živočichů vlivem optické stopy otáčivého pohybu rotoru VE, který není 
v přírodním prostředí vůbec přirozeným pohybem, nejsou dosud spolehlivě prozkoumána. 
Jedná se nejen o otáčivý stín na zemském povrchu, ale také v krajinném prostoru, pokud by 
jedna ze tří lopatek byla černá. Z těchto důvodů je prognóza tohoto vlivu velmi 
problematická. V každém případě může tento optický efekt působit nejen při slunečním svitu 
(závisí též na pohybu slunce po obloze a na sklonu dopadajícího světla), ale i při mírně 
snížené viditelnosti, a to jak v omezené vzdálenosti od zdroje, tak i v širším krajinném 
prostoru. U technofobních jedinců by projektovaná stavba mohla poněkud narušit faktor 
pohody, pro technofily bude realizovaný záměr naopak velmi atraktivní a vyhledávaný. 
Většina obyvatel si ale patrně na větrnou farmu velmi rychle zvykne a celkový vliv zařízení 
na faktor pohody v lokalitě bude možno označit jako neutrální. Sociálně-ekonomické 
aspekty nebudou provozem zařízení nijak dotčeny; celkově lze vlivy záměru na zdraví a 
sociálně-ekonomickou situaci obyvatelstva hodnotit jako málo významné až 
nevýznamné. 
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3.3.5.2 Vliv hluku a záření 

Princip předběžné opatrnosti neumožňuje při realizaci záměru vyloučit degradaci 
životního prostředí rezidentních druhů ptáků akustickým znečištěním, protože především 
tetřívek patří k druhům s mimořádně citlivým sluchem. Také chřástal polní (Crex crex), jež 
se v blízkém okolí vyskytuje v počtu asi 2 HP a na rozdíl od tetřívka přeletuje jen velmi 
výjimečně, může být ohrožen spíše změnou fyzikálních charakteristik stanoviště (hluk, 
vibrace), než víceméně teoretickou možností kolize s rotorem VE. Zvláště ve vzdálenosti 
rovnající se výšce umístění rotoru je specifická hluková zátěž („krájení vzduchu“) nejvyšší, 
směrem dále od stožáru, ale také směrem ke stožáru hluková zátěž klesá. Obecně však 
platí, že hluk z pohybu vegetačního krytu (hlavně listí na stromech) při proudění větru je 
v otevřené krajině vyšší, než vlastní provoz zařízení VE. Vzhledem k výskytům tetřívků 
bude hluková zátěž progresivní především při východním proudění vzduchu (hezké letní a 
zimní počasí), protože se bude posouvat blíže k jejich životním biotopům (potrava, 
hnízdění). Naopak v převládajícím severozápadním proudění vzduchu bude hluková zátěž 
vzhledem k biotopům tetřívků regresivní a bude se posouvat mimo jejich areál. Konkrétní 
vlivy z nárůstu hlukového zatížení v širším území na velmi omezenou populaci tetřívků lze 
jen velmi obtížně prognózovat. 

Akustický výkon elektrárny závisí na rychlosti větru (aktuální hladina hluku na lokalitě 
bude tedy závislá jednak na povětrnostních podmínkách, jednak na momentálním počtu 
elektráren v provozu, přičemž modelové studie a měření na některých krušnohorských 
lokalitách ukázaly, že při rychlostech větru nad 8 m.s-1 dosahuje hluk z obtékání budov 
větrem hodnot podstatně vyšších než jakýkoliv vnímatelný hluk, způsobený provozem 
větrných elektráren. Například na lokalitě Boží Dar s 5 ks VE-52 je při rychlosti 8 m.s-1 

předpokládaná hladina akustického tlaku z provozu elektráren 41 dB, hluk z obtékání budov 
větrem bude mít ve stejnou chvíli hodnotu 45 dB (STÖHR 2002). Podobnou situaci lze 
předpokládat i v Abertamech. Odstup hlukového pozadí obce od předpokládané hladiny 
akustického tlaku z provozu větrných elektráren je zde tedy téměř +10 dB, což mj. 
znamená, že v intravilánu Abertam bude případný hluk z provozu elektráren prakticky 
dokonale zanikat na pozadí běžného ruchu v obci.  

Modelové předpoklady, uvedené v předchozím odstavci, je možno doplnit vlastními 
zkušenostmi z exkurze na větrnou farmu Jöhstadt, SRN. Při aktuálních rychlostech větru 
mezi 7 a 10 m.s-1 byly elektrárny Vestas V52 ve venkovním prostředí téměř neslyšitelné. 
Zvuk vydávaný rotorovými listy (nejvýstižněji popsatelný termínem „šum svistu“) byl 
nejintenzivnější ve vzdálenosti asi 80 m od paty věže, nicméně většinu času byl zcela 
přehlušen šelestem sousedního březového hájku a hlukem z automobilové dopravy z místní 
komunikace. V jednotlivých kontrolních bodech lze určit předpokládané akustické imise jako 
energetický součet hluku pozadí (pro účely tohoto posouzení jsou uvažovány pouze 
příspěvky od turbulencí větru v interakci se stávajícími překážkami) a příspěvků od vlastního 
hluku, emitovaného větrnými elektrárnami. Obě složky jsou závislé na aktuální rychlosti 
větru, přičemž zmíněný hluk pozadí závisí na rychlosti větru ve výšce cca 2 až 6 m, kde ke 
zmíněným interakcím dochází, zatímco hladiny hluku od provozu elektráren jsou vztaženy 
na rychlost větru ve výšce 10 m nad terénem. Podle NV 502/2000 Sb. ve znění NV 88/2004 
Sb. se stanoví ekvivalentní hladina pro 8 souvislých a na sebe navazujících hodin během 
dne a nejhlučnější hladinu během noci. Pro kritickou noční dobu bude proto vhodné 
vycházet z hlukových údajů pro největší rychlost větru, tj. 10 m/s ve výšce 10 m/s, resp. více 
než 5 m/s ve výšce cca 3 m nad terénem. Šíření hluku od větrných elektráren je počítáno 
podle ČSN ISO 9613-2. Umožňuje to zohlednění geometrické divergence (útlumu se 
vzdáleností), pohlcování zvuku ve vzduchu (vlivu atmosférických podmínek), účinek 
povrchu země v relevantních pásmech kolem zdroje hluku a imisního bodu a stínění 
překážkami (šíření hluku porostem a stínění zástavbou). 

 

                                                                        - 54 -                                                                                        EIA 



Farma větrných elektráren Abertamy 

 

S přihlédnutím ke všem výše uvedeným skutečnostem lze tedy vliv záměru na hlukovou 
situaci hodnotit jako málo významný.  

Nulové variantě odpovídá stávající hluková situace na lokalitě. 

 
 
 

3.3.6 Velkoplošné vlivy v krajině 

Předpokládané umístění farmy VE na hodnoceném území bude mít velký negativní vliv 
především na krajinný ráz. Bude se jednat zvláště o přímý střet s posláním Přírodní 
rezervace Ryžovna, kterým je ochrana krajinného fenoménu vrcholového plató Krušných 
hor. Umístěním farmy v hodnoceném území by evidentně došlo k vytvoření nové technické 
dominanty na prakticky jednom z nejvyšších hřbetů horské krajiny a navíc v těsném 
sousedství území s ochranou geomorfologického i biologického významu (viz kap. 3.2.2.3). 
Tato dominanta bude smyslově vnímána, tj. viditelná z mnoha významných horských 
elevací, na nichž jsou umístěny rozhledny. 

Narušení přirozených panoramatických horizontů lze v krajině očekávat v širokém okolí – 
zvláště pak z rozhledny na Plešivci a na Blatenském vrchu, možná i z Klínovce, ale také 
z křižovatky v Ryžovně, od usedlosti Slatiny a z mnoha dalších turisticky velmi 
exponovaných míst (viz modely umístění VE v krajině). 

Účinné optické kompenzace k utlumení smyslového vnímání stavby v krajině, např. 
odclonění vegetací, barevné „mimikry“ celého zařízení apod., lze u této technologie využití 
větrné energie jen velmi obtížně navrhnout, protože přítomnost ptačích populací naopak 
vyžaduje její zviditelnění z důvodu maximálního snížení kolizí ptactva s rotory. 

 

 

 

 

3.4 Popis opatření navržených k prevenci, eliminaci, minimalizaci, 
popřípadě kompenzaci účinků na prostředí 

 
 

3.4.1 Územně plánovací opatření 

Z hlediska územně plánovacích podkladů se nenavrhují žádná opatření. 

 

3.4.2 Technická opatření 

 Podle zkušeností v zahraničí se i zde doporučuje spodní část dříku větrné 
elektrárny prstencovitě obarvit zelenou barvou, vespod tmavá, nahoru světlejší, až do výšky 
porostů na horizontu, tj. celkem 4 až 5 prstenců. Označení lisů rotorů červenými 
koncovkami nebo příčnými pruhy pro zvýraznění pohybující se části. 
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3.4.3 Komplexní a jiná opatření 

 Celá širší oblast má dobré podmínky pro existenci značného množství 
živočišných druhů, z nichž část užívá institutu zvláštní ochrany. Bezprostřední střet s jedinci 
se však vzhledem k povaze okolního prostoru, který tvoří dostatečně velké a stanovištně 
vhodné zázemí, neočekává. V rámci dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí 
byla zkonstruována mimo jiné i vizualizace, jejíž ukázky jsou využity v přílohách. Jednotlivé 
elektrárny budou mít velmi elegantní tvar, budou v krajině rozptýlené, takže nebudou tvořit 
husté a přírodě vzdálené průmyslové aglomerace. Budou řešeny i barevně tak, aby zapadly 
opticky co nejlépe do daného prostředí. Lze proto předpokládat, .e se stanou novou 
krajinnou dominantou tohoto území, které bude symbolizovat snahu o ekologizaci výroby 
energie na bázi využití kinetické energie větru, jehož je dostatek v našich podmínkách 
pouze v horských oblastech a především na náhorních částech Krušných hor.  

 
 
3.5  Popis rizik bezpečnosti provozu  

 Zoologický průzkum věnoval v rámci hodnocení vlivů stavby na životní prostředí 
mimořádnou pozornost předpokladu vztahu avifauny k větrným elektrárnám, a to obzvláště 
v souvislostech s připravovaným vyhlášením části zájmového území k ochraně jako oblasti 
ochrany ptáků v rámci akce NATURA 2000, v tomto případě orientovaného hlavně na 
vytvoření vhodných podmínek pro ochranu tetřívka obecného (Tetrao tetrix). Jeho hnízdiště 
přímo narušena stavbou nebudou. Zkušenosti ze zahraničí prokazují, že i ptáci, když 
poznají, že jim ani pohyb a hluk větrných elektráren neubližují, si na novou situaci zvykají a 
opět se do původního prostoru vracejí a dokáží v daném území sdílet s větrnými 
elektrárnami bezkonfliktně stejná stanoviště. Vše nasvědčuje tomu, že žádný ze stálých 
koridorů tažných ptáků v tomto území stavbou větrných elektráren narušen nebude. Provoz 
větrných elektráren se nevyznačuje významnými riziky provozu.  

 V České republice, pokud je autorovi známo, existuje pouze jedna ucelená 
studie o vlivu větrné elektrárny na populace ptáků, kterou zpracovali Prof. Dr. K. Šťastný, 
CSc., a Doc. Dr. V. Bejček, CSc., z katedry ekologie LF VŠZ Praha v letech 1993 až 1994. 
V lokalitě Dlouhá Louka (880 m n. m.) v Krušných horách provedli výzkum hnízdních 
společenstev ptáků ve třech biotopech této lokality (na louce, v lese a v chatové oblasti) a to 
v délce jednoho měsíce před a po výstavbě „Demonstrační větrné elektrárny EWT 315 kW“.  

Tento výzkumný projekt financovala akciová společnost ČEZ. Ze závěru výzkumné 
zprávy vyjímám následující: „Bylo shledáno, že výstavbou větrné elektrárny nebyla 
zasažena žádná lokalita, zasluhující ochranu. V blízkosti nebylo zjištěno hnízdiště žádného 
ohroženého druhu vyjma hýla rudého, jehož hnízdní výskyt byl však zaznamenán až po 
výstavbě větrné elektrárny. Prezentované výsledky jsou dokladem, že provoz větrné 
elektrárny významným způsobem neovlivňuje hnízdní společenstva ptáků. Zjištěné rozdíly 
na otevřené ploše v blízkosti větrné elektrárny bezesporu nesouvisejí s jejím provozem, 
nýbrž s likvidací lučního porostu během její výstavby a rozoráním celé louky před novým 
osetím. Nebylo možno z časových důvodů provést analýzu situace během podzimní 
migrace. Na základě vlastních výsledků a zkušeností zahraničních autorů lze předpokládat, 
že větrná elektrárna nebude mít zásadně rušivý vliv na avifaunu“. K tomuto odbornému 
posudku dodejme praktické zjištění, že za sedm let provozu uvedené demonstrační větrné 
elektrárny nebyl zjištěn v bezprostředním okolí ani jeden pták zraněný případně mrtvý.    
Podrobný text výzkumných zpráv je uveřejněn v časopise Větrná energie, No 17, 2002. V 
zahraniční literatuře lze nalézt řadu výzkumných pozorování chování tažných ptáků u 
větrných farem. Všeobecně lze říci, že ptáci tyto viditelné překážky oblétávají či nadlétávají, 
v řídkých případech i prolétávají. Poněkud složitější situace nastává v noci či za mlhy. 
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 Ukazuje se, že plachtící ptáci mohou pociťovat existenci rozvířeného tedy turbulentního 
charakteru proudění za rotory větrných elektráren do vzdálenosti až několika málo set 
metrů. Turbulentní vlečka je nejvýraznější na obvodu rotoru. Ze zahraničních statistik 
vyplývá, že průměrný počet kolizí ptáků na kilometrovém pásu větrných elektráren odpovídá 
počtu zabitých ptáků střetem s automobily na kilometrovém úseku frekventované silnice a je 
mnohem menší než počet nehod ptáků, připadající na kilometr elektrického vedení vn nebo 
vvn. 

 

3.5.1 Možnosti vzniku havárie 

Nepředpokládá se vznik havárie s environmentálními dopady. Poruchy se týkají 
technologického zařízení a regulace. 

 

3.5.2 Dopady na okolí 

 Během stavby se dočasně zvýší provoz a hlučnost na lokalitě a na příjezdových 
komunikacích. Zdrojem hluku budou použité stavebních mechanismy a nákladních vozidla. 
Dopravou, související se stavbou, bude ovlivněna východní část intravilánu obce. Celkové 
navýšení provozu lze odhadnout na cca 150–200 převážně nákladních automobilů během 
3 měsíců (tzn. průměrně cca 4 automobily denně), což, vzhledem k běžnému provozu 
směrem k hraničnímu přechodu, bude nárůst prakticky nepozorovatelný. Dopravní (a 
související hlukové) zatížení lokality bude mít dva krátkodobé vrcholy: betonování základů a 
montáž věží elektráren; stavební a montážní práce budou prováděny pouze v pracovní dny 
a v denní době.  

Hluková situace při provozu projektovaného zařízení nebyla hodnocena samostatnou 
studií, z důvodu, že referenčními body na nejbližších obytných objektech v intravilánu obce 
jsou velmi vzdálené. Akustický výkon elektrárny závisí na rychlosti větru; aktuální hladina 
hluku na lokalitě bude tedy závislá jednak na povětrnostních podmínkách, jednak na 
momentálním počtu elektráren v provozu:  

Ve venkovním prostoru bude při rychlostech větru do cca 8 m.s-1 vnímatelný hluk 
z provozu větrných elektráren maximálně na hranici 40 dB(A), což je limit pro noční dobu. 
Při vyšších rychlostech větru dosáhne hluk hodnot cca 41–42 dB(A), limit pro noční dobu 
bude tedy překročen, ovšem hluk z obtékání budov větrem bude mít ve stejnou chvíli vyšší 
hodnotu – až 45 dB(A). Tyto údaje vyplývají z provedených studií. V objektech pro bydlení 
nebude, vzhledem k běžným parametrům vzduchové neprůzvučnosti oken cca 20–22 dB, 
docházet ani k překračování přípustných hodnot uvnitř stavby pro noční dobu – 30 dB(A).  

V denní době je tedy za jakýchkoliv (provozně akceptovatelných) povětrnostních 
podmínek možný současný provoz všech 3 elektráren, pro dodržení limitu pro noční dobu 
není nutno je při vyšších rychlostech větru odstavovat.  

Dopady na hluk je možno doplnit vlastními zkušenostmi řešitelů z exkurze na větrnou 
farmu Lobsdorf, SRN. Při aktuálních rychlostech větru mezi 7 a 10 m.s-1 byly elektrárny 
Vestas V52 ve venkovním prostředí prakticky neslyšitelné. Zvuk vydávaný rotorovými listy 
(nejvýstižněji popsatelný termínem „šum svistu“) byl nejintenzivnější ve vzdálenosti asi 80 m 
od paty věže, nicméně většinu času byl zcela přehlušen šelestem sousedního březového 
hájku a hlukem z dálnice (což byl po celou dobu exkurze zdaleka nejhlasitější zvuk na 
lokalitě). 

Celkově lze tedy vliv záměru na hlukovou situaci hodnotit jako středně významný.  
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Nulové variantě odpovídá stávající hluková situace na lokalitě. 

 

3.5.3 Preventivní opatření 

Z charakteru posuzovaného objektu a z údajů v předchozích kapitolách vyplývá, že 
případné vlivy záměru budou omezeny pouze na lokalitu stavby (dotčené pozemky) a její 
těsné okolí. Výjimkou jsou vlivy na kvalitu ovzduší a na krajinný ráz území, které mají 
poněkud širší dosah.  

* Opatření ke snížení hlučnosti 

Po dobu stavby budou používány stroje v řádném technickém stavu, opatřené 
předepsanými kryty pro snížení hladin hluku. Doprava bude minimalizována volbou 
vhodných nákladních vozidel a jejich plným vytížením, práce budou pokud možno omezeny 
na denní dobu a pracovní dny.  

* Ochrana ovzduší  

Mechanismy a nákladní automobily, používané během stavebních (případně 
údržbářských) prací budou splňovat povolené emisní limity, stanovené právními předpisy 
pro jednotlivé škodliviny. Před výjezdem na veřejné komunikace bude technika očištěna, v 
případě potřeby bude zajištěno čištění komunikace v dotčeném úseku (strojní nebo ruční 
zametání, kropení, apod.). Lze doporučit i skrápění terénu v případě velké prašnosti při 
zemních pracích. 

* Ochrana povrchových a podzemních vod 

Během výstavby, provozu a údržby zařízení je nutno zamezit únikům škodlivých látek do 
okolního prostředí, v případě havárie postupovat podle schváleného havarijního řádu 
stavby. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v 
dokonalém technickém stavu z hlediska možných úkapů nebo úniků ropných látek. 
Vznikající odpady budou tříděny a bude vedena jejich evidence. Odpady (zejména kategorie 
N) budou na lokalitě dočasně shromažďovány pouze po nezbytnou dobu a to v určených 
prostorech, patřičně zabezpečených proti znečištění okolní půdy a vod. S odpady bude 
nakládáno v souladu s příslušnými právními normami (Zákon č. 185/2001 Sb. a předpisy 
související). Zneškodňování odpadů oprávněnými osobami bude smluvně zajištěno; 
smlouvy se zneškodňovateli odpadů budu přiloženy k evidenci odpadů.  

Pro dobu stavby i pro provoz elektráren budou zpracovány provozní a havarijní řády, 
řešící případné kolizní situace i z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel.  

 

* Ochrana půdy a horninového prostředí 

Pro ochranu půdy a horninového prostředí platí opatření, uvedená v předchozích 
kapitolách; dále je nutno zamezit narušování půdního pokryvu a podložních hornin na 
plochách mimo dočasný zábor staveništěm. Plochy, které nebudou realizovaným záměrem 
zabrány trvale, je nutno po ukončení stavebních prací uvést do původního stavu (zpětné 
navezení humusové vrstvy). 

 

 

                                                                        - 58 -                                                                                        EIA 



Farma větrných elektráren Abertamy 

 

 

* Ochrana krajinného rázu 

Okolí posuzovaného území má zásadní kladné charakteristiky, pozitivní harmonické 
hodnoty, které jsou v souladu s rozměry z hlediska lidského vnímání. Farma byla 
posuzována v okruhu 2 – 8 km, posouzení bylo provedeno na základě osobní prohlídky 
zpracovatelem dokumentace a prověřeno vizualizací 3D modelem. Průzkum kladl důraz na 
vliv záměru na výše uvedené charakteristiky . Posuzována byla rovněž hodnota krajinného 
rázu z hlediska smyslově vnímatelných, zejména vzhledových vlastností krajiny, jejichž 
obsahy jsou neseny jak estetickými, tak přírodními, případně dalšími (např. historickými) 
hodnotami. Výstavbou VTE v hodnocené oblasti dojde k vytvoření prvku, který získá 
dominantní charakter. 

V okolí se nevyskytují jiné dominantní prvky tohoto typu. Přesto lze konstatovat, že 
uvažovaný záměr je v dané lokalitě akceptovatelný. 

Projektovaný záměr je z hlediska krajinného rázu natolik dominantním prvkem, že 
prakticky jediným myslitelným opatřením je udržovat zařízení pohledově v perfektním stavu 
(pravidelné nátěry povrchu, zachování elegantních hladkých linií stavby bez dodatečných 
instalací různých ochozů, antén, venkovních kabelů apod.) 

 Námět pro stávající opuštěné, původně vojensky využívané stavby, v zájmové 
lokalitě, které neslouží žádným účelům a při stavební činnosti (budou de zemní stroje) by 
bylo vhodné tyto stavby odstranit (bunkr), upravit či zasypat.   

Ochrana hmotného majetku a kulturních památek 

Není nutno přijímat žádná opatření nad rámec již uvedených. 

Ochrana zdraví obyvatelstva 

Není nutno přijímat žádná opatření nad rámec již uvedených. 

 

 
3.6 Možné vlivy, přesahující státní hranice 

Některé z vlivů záměru přesáhnou patrně státní hranice se SRN, ale buď půjde o vlivy 
pozitivní (zlepšení lokální kvality ovzduší), nebo nebudou natolik významné (vzhledem k 
jejich charakteru a ke konfiguraci terénu), aby bylo nutno zahajovat posuzování vlivů 
záměru dle Hlavy II, zákona č. 100/2001 Sb. 

 

 
3.7 Nástin programu monitorování a řízení plánů postprojektové analýzy 

Pro monitorování provozu větrných elektráren se doporučuje monitorování vlivů VE na 
populaci chřástala a tetřívka. Jako další program se navrhuje sledování případných úhynů 
ptáků. 
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3.8  Uvedení konkrétních metod použitých při hodnocení vlivů a 
 způsob získávání údajů 

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. 

 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 

Podklady byly získány z dosud postavených větrných elektráren v ČR i v zahraničí a od 
výrobců větrných elektráren. Ve větrné energetice jsme na počátku jejího rozvoje. I když 
jsme v první polovině 90. let měli naději patřit mezi perspektivní výrobce, postupně jsme tuto 
pozici ztratili. Výroba ze stávajících 22 velkých větrných elektráren s instalovaným výkonem 
8,7 MW je představována hodnotou cca 10 GWh. Při plánovaném nasazení je možné k r. 
2010 počítat s výrobou 900 GWh. Podle představ Bílé knihy se v Evropské unii počítalo se 
zvýšením ze 4 TWh na 80 TWh, čemuž odpovídá zvýšení podílu z 0,2 na 2,8 % očekávané 
celkové výroby elektřiny v roce 2010 (zvýšení výkonu z 2,5 na 40 GW). Výstavba větrných 
elektráren vysoce převyšuje předpoklady z Bílé knihy.   

 
 
Na základě metodického doporučení AOPaK ČR bylo provedeno posouzení dle 
doporučených  kritérií :  

• Větrná energie patří mezi alternativní, obnovitelné a životní prostředí relativně 

zanedbatelně zatěžující typy energetických zdrojů. Provoz větrných elektráren je 

ekologicky nezávadný. Další výhodou je rovněž její snadná likvidace po ukončení 

životnosti. Záměr není nevratným zásahem do rázu krajiny – po vypršení doby 

životnosti elektráren (20 let) lze celou technologii snadno demontovat a lokalitu 

uvést do původního stavu. 

• Jedná se o příhodnou lokalitu , kde je možno rychlost větru ekonomicky využít. 

• stavbou VTE nedojde k nežádoucím zásahům do chráněných území přírody a 

krajiny, 

• VTE nenarušuje významnou měrou krajinný ráz 
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• výsledky biologického hodnocení nepotvrdily výskyt chráněných či ohrožených 

druhů, které by mohly být stavbou VTE poškozeny či zničeny 

• hlučnost provozu odpovídá hygienickým normám 

• ”farma” je navržena v jednom krajinném horizontu; vytváří jednu antropickou 

akceptovatelnou dominantu 

• Stavba VTE není situována do chráněného území přírody a krajiny a není v rozporu 

se zákonem č.114/92 Sb.  

 Indikativní ukazatel (definice dle Směrnice 01/77/EC) podílu elektrické energie 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektrické energie pro Českou 
republiku je 8 % v roce 2010.Směrnice 01/77/EC v článku 3, odstavec 4, stanovuje globální 
indikativní cíl Evropské Unie ve výši 21% podílu elektrické energie, vyrobené z 
obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě elektrické energie ve Společenství do 
roku 2010. 

Podklady účinnosti větrných elektráren byly převzaty z literatury a firemních podkladů. 
Působením aerodynamických sil na listy rotoru převádí větrná turbína kinetickou energii 
větru na rotační mechanickou energii. Aerodynamické síly vznikají podél rotorových listů, 
které musí mít speciálně tvarovaný profil, velmi podobný profilu křídel letadla. Se vzrůstající 
rychlostí vzdušného proudu rostou vztlakové síly s druhou mocninou rychlosti větru a 
energie vyprodukovaná generátorem s třetí mocninou, což si vynucuje velice efektivní a 
rychle pracující regulaci výkonu rotoru, aby se zabránilo mechanickému a elektrickému 
přetížení větrné elektrárny.        

Regulace „stall“ a „pitch“.         
 Jak uvádí např. zdroj Wind Energy Information Brochure (1993), současné 
větrné elektrárny používají dva různé aerodynamické regulační principy přizpůsobení 
výkonu na nominální výkon generátoru: 

• rotory s pevně nastavenými listy s autoregulací výkonu (stall control), 

• rotory s nastavitelnými listy (pitch control) 

V minulosti se používala pro většinu malých a středních větrných elektráren jednoduchá 
„stall“ regulace, ale s rostoucí velikostí větrných elektráren dávají výrobci přednost „pitch“ 
systému, který umožňuje větší měrou ovlivnit provoz větrných elektráren. 

„Pitch“ regulace představuje aktivní systém, který pracuje se vstupním signálem o výkonu 
generátoru. Vždy, když je překročen nominální výkon generátoru, změní listy rotoru úhel 
nastavení vůči natékajícímu proudění, čímž dojde ke zmenšení hnacích aerodynamických 
sil a zmenšení využití výkonu turbíny. Pro všechny rychlosti větru větší než „nominální 
rychlost“, která je nutná pro dosažení nominálního výkonu, nastaví se úhel náběhu tak, aby 
turbína dávala právě nominální výkon. Větrné elektrárny s „pitch“ regulací jsou více 
sofistikované než turbíny se „stall“ regulací, protože nastavení listů rotoru se mění 
průběžně. 
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 „Pitch“ regulace má následující výhody: 

 1. dovoluje aktivní kontrolu výkonu v celém rozsahu rychlosti větru,  

 2. zajišťuje vyšší produkci energie ve stejných podmínkách vůči „stall“ 
 regulaci,  

 3. jednoduchý start rotoru turbíny změnou nastavení úhlu náběhu,   

 4. nepotřebuje silné brzdy pro náhlé zastavení rotoru,   

 5. snižuje zatížení listů rotoru při zvýšení rychlosti větru nad „nominální 
 rychlost“,  

 6. výhodná poloha rotorových listů s ohledem na nízké zatížení v případech 
 extrémních rychlostí větru, 

 7. nižší hmotnosti rotorových listů a tím i hmotnosti celé větrné elektrárny. 

 

 Typický průběh výkonové křivky ve větrných elektrárnách s „pitch“ regulací je 
zřejmý z obr. 1.  

Charakteristické výkonové křivky při regulaci „pitch“ a „stall“ (obr 1 a 2) 
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Základní informace o stávající větrných elektrárnách 

 
 
 
 

3.9  Uvedení nedostatků ve znalostech a neurčitosti při zpracování 
 dokumentace 

 Základním nedostatkem a zdrojem neurčitostí jsou obecně malé zkušenosti s 
výstavbou a provozem podobných zařízení v ČR; při hodnocení vlivů posuzovaného záměru 
byly využity poznatky ze sousedních regionů SRN, včetně exkurze na větrné farmy 
(Lobsdorf, Jöhstadt). 

V době zpracování tohoto oznámení nebyla dosud vyhotovena podrobná projektová 
dokumentace stavby. Poskytnuté dílčí podklady byly nicméně ve většině případů 
dostačující.  
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Z předběžných průzkumných prací nebyl proveden geologický průzkum lokality, 
především údaje o poddolovaných územích tedy vychází pouze z analýzy historických map 
a z odborného odhadu řešitelů na základě vlastní rekognoskace terénu. Na lokalitě dále 
nebyl realizován žádný průzkum zaměřený speciálně na výskyt živočichů, příslušné údaje 
pocházejí od pracovníků plzeňského střediska AOPK nebo pracovníků regionálních muzeí 
(Plzeň,Karlovy Vary). V mnoha případech i legislativní rámec dané problematiky 
neobsahoval jasně definované požadavky na danou stavbu.  Jako největší problém se jeví 
posouzení krajinného rázu a to z důvodu neexistence konkrétních měřitelných veličin a 
velice subjektivnímu pohledu na krajinu, její vývoj a únosnost a neexistence závažného 
právního dokumentu řešícího metodiku takového posuzování. Nedostatek informací byl také 
konstatován ve vztahu ke stroboskopickému efektu, který česká legislativa zcela pomíjí. 
Proto se zpracovatel držel  norem běžných v EU. 

U vlivů, posuzovaných na základě počítačových modelů (hluk, stroboskopický efekt), je 
nutno počítat s jistou neurčitostí výsledků, způsobenou nutným zjednodušením vstupních 
parametrů a matematických operací příslušných metod. Hluková studie byla využitá 
z realizované větrné elektrárny stejného typu u obce Sörup, SRN.  

- záměr není situován do žádného zvláště chráněného území přírody a krajiny, ani 
nenarušuje ráz žádného památkově chráněného areálu nebo objektu;  

- v hodnoceném místě krajinného rázu nebyly identifikovány žádné přírodní, kulturní, 
estetické ani jiné hodnoty natolik významné, aby byly vyloženě negativně dotčeny 
projektovanou stavbou; 

- záměr není nevratným zásahem do rázu krajiny – po vypršení doby životnosti 
elektráren  lze celou technologii snadno demontovat a lokalitu uvést do původního stavu 
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  Zbytky původní stavby pro vojenské účely „ bunkr“, 

  nyní ve vlastnictví OU Abertamy 
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3.10  Shrnutí netechnického charakteru 

Posuzovaným záměrem je novostavba tří větrných elektráren, které efektivněji využívají 
uvažovanou lokalitu Hřebečná, než varianta II (dva stožáry) a navazující infrastruktury 
(podzemní kabelová trasa) na dílčích vrcholech západně od vrcholu Nad Ryžovnou, v obci 
Abertamy, katastrální území Hřebečná. 

Vybraná lokalita vyhovuje prakticky všem výběrovým kritériím pro výstavbu větrných 
elektráren. Záměr není v rozporu s ÚPD posuzovaného území a stavba extrémně 
nekoliduje s žádnými chráněnými zájmy v krajině. 

Z několika postupně uvažovaných variant byla jako finální vybrána varianta 3 elektráren 
typu Vestas V90-1800 kW, současně byla posuzována i tzv. nulová varianta (tzn. nestavět v 
lokalitě žádnou větrnou elektrárnu). Základním nedostatkem a zdrojem neurčitostí při 
hodnocení vlivů posuzovaného záměru byly obecně malé zkušenosti s výstavbou a 
provozem podobných zařízení v ČR; byly tedy využity poznatky z příhraničních regionů 
SRN, vč. exkurze na větrné farmy (Lobsdorf, Jöhstadt). 

Nulová varianta zachovává současný stav lokality, přičemž rezignuje na pozitivní 
příspěvek stavby ke zkvalitnění ovzduší v nadregionálním měřítku (alternativní výroba 
elektrické energie bez produkce skleníkových plynů). 

Většina nepříznivých vlivů základní varianty záměru souvisí se stavebními pracemi na 
lokalitě. Jedná se ovšem o vlivy dočasné, z valné části vratné a omezené pouze na lokalitu 
stavby (dotčené pozemky) a její těsné okolí.  

 Je třeba připustit, že větrné elektrárny zvláště na vysokých tubusech, či větrné 
farmy naruší vzhled krajiny. Neruší jej však více než třeba vysokonapěťová vedení, tovární 
komíny, paneláková sídliště, velkokapacitní kravíny, či jiná technická zařízení, která jsou pro 
obyvatelstvo tak nezbytná. Berme zásah do krajinného rázu jako jednu misku vah, kde 
druhou je výroba elektrické energie „čistou formou“. A jako česká krajina v minulosti „unesla“ 
880 historicky doložených větrných mlýnů, jistě i v budoucnosti může „unést“ zhruba 1000 
větrných elektráren. Obdobně jako krajina sousedního státu Sasko již v současnosti „unese“ 
600 větrných elektráren.  

 Vlivy vlastního provozu větrných elektráren jsou buď nevýznamné nebo málo 
významné (zdraví obyvatel, hluk, voda, půda a horninové prostředí, biotopy), případně 
žádné (hmotný majetek a kulturní památky); významnější vlivy lze očekávat pouze u 
krajinného rázu (větrná farma je výraznou antropogenní pohledovou dominantou území) a u 
ovzduší (středně významný pozitivní vliv v nadregionálním měřítku).  

 Pro eliminaci případných nepříznivých vlivů záměru byla navržena řada 
konkrétních opatření. 
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3.11   Závěr 

 Posuzovaným záměrem je novostavba tří větrných elektráren a navazující 
infrastruktury (podzemní kabelová trasa) západně od vrcholu Nad Ryžovnou, cca 2 400 
metrů severně od obce Abertamy. Lokalita se nachází v Karlovarském kraji, v severní části 
okresu Karlovy Vary, v k.ú. Hřebečná.  

 Záměr vychází z Plánu realizace projektů využití obnovitelných zdrojů energie 
pro region Karlovarsko a je v souladu s ÚPD a RP obce i ÚP VÚC Karlovarsko. Vybraná 
lokalita je v regionu situována do dílčího území s největším potencionálem využitelnosti 
větrné energie. Při vizualizaci byly VE zobrazeny kontrastně, ve skutečnosti jejich 
stříbrošedomodrý povrch v dálce splývá s pozadím oblohy.  

 Z několika postupně uvažovaných variant byla jako finální vybrána varianta 
3 elektráren typu Vestas V90-1800 kW, současně byla posuzována i tzv. nulová varianta 
(tzn. nestavět v lokalitě žádnou větrnou elektrárnu). Základním nedostatkem a zdrojem 
neurčitostí při hodnocení vlivů posuzovaného záměru byly obecně malé zkušenosti s 
výstavbou a provozem podobných zařízení v ČR; byly tedy využity poznatky z blízkých 
regionů SRN, vč. exkurze na větrné farmy (Lobsdorf, Jöhstadt). 

 Nulová varianta zachovává současný stav lokality, včetně problematického 
stavu ovzduší v zimním období (topení pevnými palivy). V případě elektrifikace zájmového 
území, předpokládané územním plánem obce, by se tento environmentální problém pouze 
přenesl do jiného regionu (produkujícího potřebnou elektrickou energii). 

 Většina nepříznivých vlivů základní varianty záměru souvisí se stavebními 
pracemi na lokalitě. Jedná se ovšem o vlivy dočasné, z valné části vratné a omezené pouze 
na lokalitu stavby (dotčené pozemky) a její těsné okolí.  

 Vlivy vlastního provozu větrných elektráren jsou buď málo významné (zdraví 
obyvatel, voda, půda a horninové prostředí, biotopy) nebo žádné (hmotný majetek a kulturní 
památky); významnější vlivy lze očekávat pouze u hlukové situace a krajinného rázu (větrná 
farma je výraznou antropogenní pohledovou dominantou území). V případě realizace 
následné plné elektrifikace obce by významným pozitivním vlivem bylo lokální zlepšení 
kvality ovzduší. Pro eliminaci případných nepříznivých vlivů záměru byla navržena řada 
konkrétních opatření. Některé z vlivů záměru přesáhnou patrně státní hranice se SRN, ale 
buď půjde o vlivy pozitivní, nebo nebudou natolik významné, aby bylo nutno zahajovat 
posuzování vlivů záměru dle Hlavy II Zák. 100/2001 Sb. 

 Současný a potencionálně výsledný stav ekologické zátěže území je výsledkem 
nevhodného hospodaření na loukách, vlivů stavebních zásahů (vojenské objekty). Po 
opuštění krajinného prostoru vojskem došlo k velkému snížení antropického tlaku, který 
vyvolat zlepšení aktuálního stavu všech biocenóz.   

Cílem zákona č. 180/2005 Sb., je mj. vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle 
podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve 
výši 8 % k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010 
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   Rozhledna na Blatenském vrchu ( 1 042,60 m n.m) 
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Použité prameny : 
 

◊ Zákon č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

◊ Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
◊ Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
◊ Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity 
◊ Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví emisní stropy 
◊ Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
◊ Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
◊ Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
◊ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
◊ Vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy 

odpadů 
◊ Vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
◊ Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
◊ Metodický pokyn odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP č. 2 ( Věstník 

MŽP, částka 2, únor 2002, ročník XII ) 
◊ Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 
◊ Vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve 

znění pozdějších předpisů 
◊ Vyhl. č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 

dokumentaci 
◊ Vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 
◊ Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o 

změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích předpisů 
◊ Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/90 Sb., o okresních 
úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím 
souvisejících, ve znění pozdějších předpisů 

◊ Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 

◊ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
◊ Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
◊  
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4 Přílohy 
 
 

4.1  Technické přílohy 
 

4.1.1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně 
 plánovací  dokumentace 

4.1.2 Hlukové měření Vestas V80-2,0 MW,  

4.1.3 Katastrální mapa 1 : 2880 

4.1.4 Mapa zájmového území 1: 10 000 

4.1.5 Větrná mapa pro energetické účely 

4.1.6 Ložisková ochrana, poddolovaná území, stará důlní díla 

4.1.7 Ortofotomapa zájmového území 

4.1.8 Větrná růžice Fichtelberg, stanice č. 1291 

4.1.9 Mapa izofon 40 dB a vzdálenosti od obydlí 

4.1.10 Stupnice hluku 

4.1.11 Hodnocení krajinného rázu 

4.1.12 Hluková studie 

 

 

4.2  Vizualizace a pohledy 
 

4.2.1 Panoramatický pohled z Plešivce na záměr výstavby VE Abertamy  

4.2.2 Pohled na stávající VE Neklid z Plešivce 

4.2.3 Pohled na lokalitu (VE Abertamy) od Bludné 

4.2.4 Pohled na lokalitu (VE Abertamy) z Abertam 

4.2.5 Pohled na lokalitu (VE Abertamy) od křižovatky Ryžovna 

4.2.6 Pohled na lokalitu (VE Abertamy) ze silnice do Potůčků 

4.2.7 Windpark - Jöhstadt, SRN 
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