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 1. ZADÁNÍ  A CÍL POSOUZENÍ  

 
Záměrem, pro který se posuzuje významnost vlivů na lokality soustavy Natura 2000  je 

výstavba a provozování větrné elektrárny (dále jen VTE) Vrbice II, u obce Vrbice, 

o. Karlovy Vary. 

Tento záměr je  lokalizován do území, které bylo nařízením vlády ČR ze dne 8.12.2004   

č. 688 zařazeno do českého návrhu soustavy Natura 2000 jako ptačí oblast (PO) CZ0411002 

Doupovské hory. 

Příslušný OOP , kterým je KÚ KK vydal dne 23.11.2017 pod  zn. 4064/ZZ/17 stanovisko, 

kterým by nevyloučil významný vliv dle ustan. § 45h ZOPK. 

Předloţené  posouzení má  tedy stanovit,  zda hlavní předměty ochrany PO  mohou být 

realizací  záměru investora  ovlivněny a jaká je míra a předpokládané důsledky tohoto 

ovlivnění pro předměty ochrany, integritu a zachovalost lokality soustavy Natura 2000. 

 

 

 

 2. METODIKA 

 
Sledovaná lokalita a území na ní navazující byla vizitována mnohokrát od roku 2006, 

opakovaně a účelově pak  hlavně v letech 2016 – 2017. 

Výsledky terénních pochůzek byly porovnány s předloţenou projektovou dokumentací a dále 

s dostupnými údaji o lokalitě a biologii, event. ekologických nárocích  druhů, které jsou zde 

předmětem  ochrany . 

Pravděpodobné významné vlivy na předměty ochrany (negativní i pozitivní) byly  hodnoceny 

podle Tab. 1.  

 

 

 

Tab. 1  Hodnocení vlivů na předměty ochrany 
   Významnost vlivů bude hodnocena podle následující stupnice: 

 

 

Hodnota 

 

 

Termín 

 

Popis 

-2 

Významný 

negativní 

vliv 

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK 

Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je moţné realizovat pouze 

v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK) 

Významný rušivý aţ likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu 

nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků 

stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do 

přirozeného vývoje druhu. 

Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat. 

-1 

Mírně 

negativní 

vliv 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv 

Nevylučuje realizaci záměru. 
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do 

biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 
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Je moţné jej minimalizovat navrţenými zmírňujícími opatřeními. 

0 
Nulový 

vliv 

Záměr nemá ţádný vliv. 

+1 

Mírně 

pozitivní 

vliv 

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do 

biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

+2 

Významný  

pozitivní 

vliv 

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné 

zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný 

příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

 
Poznámka:   Vlivy na prioritní stanoviště či druhy nemohou být hodnoceny stejně jako u ostatních předmětů 

ochrany (viz § 45i, odst. 10).  Platí, ţe při identifikaci významného negativního vlivu na lokality s prioritními 

typy přírodních stanovišť a druhy je vţdy třeba prokázat převaţující důvody veřejného zájmu týkající se 

veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro ţivotní prostředí. 

V takovém případě je na Ministerstvu ţivotního prostředí, aby rozhodlo o odůvodněnosti realizace záměru, 

případně aby poţádalo o stanovisko Evropskou komisi. 

 

 

 

 

 

 3. POPIS ZÁMĚRU 

 
Záměr :                        VTE Vrbice II 

                                                                                                  

    Katastrální území :     78591 Vrbice u Valče 

                                          

 

    Obec :                           Vrbice  

                                                            

 

Kraj :                             Karlovarský    

 

 

Posuzovaným záměrem je (dočasná) novostavba jedné větrné elektrárny (dále VTE) typu 

ENERCON E103 EP2 o výkonu 2,35 MW, s výškou tubusu 138 m, průměrem rotoru 103 m 

a celkovou výškou 189 m, variantně pak typ VESTAS V110 o výkonu 2 MW, výškou tubusu 

125 celkovou výškou 180 m.  

Dále se jedná o pokládku cca 226 m kabelového vedení o napětí 22 kV k přípojnému místu,  

které je umístěno na p.p.č. 700/2 v k.ú. Vrbice u Valče. Součástí bude i výstavba cca 145 m 

nových obsluţných komunikací.  

VTE bude umístěna na p.p.č 417/1 v k.ú. Vrbice u Valče.  

 

 

Území s plánovanou realizací záměru „VTE Vrbice “ se nachází v území z jihu ohraničeném 

silnicí první třídy E46, z východu silnicí III. třídy č. 194, na na jihovýchodním svahu 
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Hlavákovského vrchu (683 m n. m), v nadmořské výšce cca 610 m n.m. Obec Vrbice se 

nachází JV směrem od plochy uvaţovaného záměru ve vzdálenosti cca 560 m.  

 

Moţné kumulace  

V dotčeném území v současné době jsou jiţ dvě VTE v provozu (VTE Vrbice). Jedná se  2 

VTE typu ENERCON E 82 o výkonu 3,2 MW a celkové výšce 139 m. Posuzovaná lokalita je 

z hlediska větrnosti pro investory zajímavou lokalitou – z tohoto důvodu je v současnosti i 

v širším okolí známo několik realizovaných záměrů.  

Vzdálenost od navrţené věţe je 400 m a 399 m. 

Dále nejsou známy záměry, jejichţ případná realizace by mohla způsobit takovou případnou 

kumulaci negativních vlivů, která by realizaci záměru bránila. Kumulativní vlivy budou 

zohledněny v rámci relevantních dílčích studií.  

 

Tabulka 1 - Technické parametry elektráren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologické údaje – Enercon E 103 EP 2: 

Enercon E 103 je zařízení vyuţívající větrné energie s třílistým rotorem, aktivním 

nastavováním listů rotoru (Pitchregelung), provozem s nastavitelným počtem otáček a 

jmenovitým výkonem 2 350 kW = 2,35 MW. Průměr rotoru je 103 m a výška tubusu  je 

138 m. Celková výška elektrárny je tak 189 m. Takto konstruované VE nabízí efektivní 

vyuţití větrných poměrů, panujících na příslušných stanovištích, pro výrobu elektrické 

energie. V centru vývoje a konstrukce všech zařízení větrných elektráren Enercon je základní 

myšlenka minimalizace ovlivnění ţivotního prostředí v místě výstavby a jeho okolí. Všechny 

součásti zařízení jsou podle toho vyvinuty a dimenzovány. Výsledkem je zařízení, které se 

kromě jiného vyznačuje nízkou úrovní zatíţení a dlouhou ţivotností. 

Regulace výkonu pomocí proměnlivého počtu otáček umoţňuje provoz Enerconu s optimální 

účinností bez zvýšeného provozního zatíţení i na úseku částečného zatíţení a zamezuje 

kromě toho výskytu neţádoucích výkonových špiček. Takovým způsobem je zaručena 

vysoká kvalita dodávaného výkonu. 

Koncepce bezpřevodového pohonuEnercon sniţuje počet součástí zařízení na minimum, a 

to na klíčové součásti.  

 

Technologické údaje – Vestas V100 : 

 
Eneron E 103 EP 2 Vestas V110 

výkon 2,35 MW 2 MW 

početrotorovýchlistů 3 3 

Výškanáboje (m) 138 125 

průměrrotoru (m) 103 110 

výškacelková (m) 189,5 m 180 m 
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Větrné elektrárny obecně jsou regulované nakláněním listů (pitch) s od věţe návětrně 

běţícím trojlistovým rotorem, aktivně směrovaným po větru. Typ VESTAS V110 - 2 MW, 

kruţnice opsaná rotorem má tedy průměr 110 m. VTE je vybavena systémem OptiSpeed
®
, 

pomocí kterého rotor pracuje s variabilním počtem otáček. Zapínací rychlost větru je 3 m/s, 

vypínací (maximální) rychlost větru je 21 m/s. Po překročení maximální rychlosti větru dojde 

k automatickému zabrţdění a odstavení stroje.Zabrţdění větrné elektrárny je prováděno 

nastavením listů rotoru do tzv. praporu. Parkovací brzda se nalézá na vysokorychlostní 

hřídeli převodu.  

Větrná elektrárna je dále vybavena zařízením OptiTip
®
, coţ je regulační systém naklápění 

lopatek. Pomocí zařízení OptiTip
® 

jsou úhly nastavení listů rotoru optimalizovány tak, ţe 

úhel nastavení listů je vţdy ideálně přizpůsoben větrným podmínkám, čímţ je 

maximalizována výroba elektrické energie a minimalizován vznik hluku.  

Listy rotoru jsou vyrobeny z epoxidové pryskyřice vyztuţené skelným vláknem. Kaţdý list 

rotoru se skládá ze dvou polovin, které jsou slepeny s nosným profilem. Speciální ocelové 

vloţky k ukotvení spojují listy rotoru s loţiskem listu rotoru.  

Mechanická energie rotoru je přenášena na hlavní hřídel a dále převodem na generátor. 

Převodovka je planetová s ozubením. Přenos výkonu převodovky na generátor se uskutečňuje 

pomocí kompozitní spojky nevyţadující údrţbu. Generátor je speciální čtyřpólový, 

asynchronní, s vinutým rotorem. 

Veškeré funkce větrné elektrárny jsou kontrolovány a řízeny řídicími jednotkami na bázi 

mikroprocesorů. Vlastní systém řízení provozu je umístěn v gondole.  

Čtyři elektricky poháněné převodovky se starají o směrování vrtule po větru otáčením 

pastorků, které zasahují do zubů velkého otočného věnce upevněného na vrcholu věţe.  

Kryt gondoly je vyroben z plastu vyztuţeného skelným vláknem a chrání veškeré 

komponenty uvnitř gondoly před deštěm, sněhem, prachem a slunečním zářením. Centrálně 

umístěný otvor umoţňuje přístup ke gondole z věţe, uvnitř gondoly je umístěn údrţbový 

jeřáb.  

 

Design  

Architektonické a výtvarné řešení stavby je dáno pouţitou technologií. (typ Enercon či 

Vestas). Stavba bude celoplošně opatřena šedým nátěrem RAL 7035 (ve shodě s metodickým 

pokynem MŢP, čl. 8, odst. 8.3, MŢP 2005 i předpisem L 14 ÚCL). VTE bude opatřena 

světelným značením dle poţadavku ÚCL v návaznosti na předpis Ministerstva dopravy L 14 

– Letiště. 

 

Komunikace  

Pro obsluţné komunikace bude přednostně vyuţitajiţ vybudovaná síť účelových komunikací 

a sjezdu z kontaktní silnice. Bude vybudováno cca 145 m nové obsluţné komunikace (plocha 

803 m
2
)Jako obsluţná komunikace bude slouţit stávající zpevněná cesta, která přímo sousedí 

s pozemkem, na kterém bude záměr realizován. 
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Kabelové trasy, nadzemní vedení   

Podzemní kabelová trasa  bude taţena ve stopě (resp. těsně podél) obsluţných komunikací a 

stávajících silnic. 

Pro vyvedení výkonu VTE bude provedena přípojka VN. Uvnitř VTE bude osazeno trafo pro 

přeměnu vyrobené el. energie na poţadované napětí 22 kV. Připojení se provede zemním VN 

kabelem. Kabelová trasa v délce cca 226 m bude vedena k přípojnému místu na p.p.č. 700/2. 

 

Provozně  technická opatření 

 Při zemních pracích v rámci výstavby VTE bude provedena skrývka orné půdy a 

v některých úsecích obsluţných komunikací a nakládání s touto půdou bude 

prováděno v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zpracovat harmonogram výstavby tak, aby v maximální moţné míře 

eliminovalnepříznivé dopady na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí. 

 Bude zajištěn pravidelný úklid a čištění příjezdových komunikací v etapě výstavby 

VTE a obsluţných komunikací za účelem sníţení prašnosti. Pro sanace v případě 

úniku ropných látek zajistit zásobu příslušných sorbentů (VAPEX, CHEZACARB a 

pod.). 

 Celý proces výstavby VTE bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval 

možnost narušení faktorů pohody v přilehlých obcích, a to zejména v nočních 

hodinách a ve dnech pracovního klidu. 

 V oblasti nakládání s odpady zajistit shromažďování a třídění odpadů ve smyslu 

příslušných právních předpisů (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů a související prováděcí předpisy). Zajistit podrobnou evidenci 

odpadů a odstraňování odpadů odbornými společnostmi s příslušným oprávněním.  

 Zachovat elegantní hladké linie VTE bez dodatečných instalací různých ochozů, 

antén, kabelů apod., stanoviště VTE neoplocovat. 

 Provést povrchovou úpravu VTE dle dispozic ÚCL (civilní letectví) a MO – 

VUSS (vojenské letectví) tak, ţe stoţáry VTE budou celoplošně opatřeny matně 

šedým nátěrem bez jakýchkoliv barevných doplňků, reklamních nápisů apod., s 

výjimkou prvků, zajišťujících bezpečnost leteckého provozu. Pro zajištění 

bezpečnosti leteckého provozu budou VTE od výšky 40 m opatřeny červeným 

nátěrem s jedním pruhem ve výšce od 40 – 43 m. VTE  budou v souladu s ICAO 

Annex na nejvyšším bodě nosného sloupu (gondoly) opatřeny zdvojeným duálním 

světelným leteckým překáţkovým návěstidlem střední svítivosti typu A a B. 

 Světelné letecké překáţkové značení pokud moţno jednak vybavit softwarem, 

schopným přizpůsobit svítivost SLPZ aktuálnímu jasu oblohy, jednak stínítkem, 

sniţujícím (případně zcela eliminujícím) vyzařování ve vertikálních úhlech < –1° za 

současného dodrţení minimální svítivosti, poţadované Předpisem L14 pro úrovně –1° 

a ±0° (příslušné řešení je nutno konzultovat s ÚCL a příslušnou VUSS). 
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 Související technické příslušenství (trafostanice apod.) umístit buď do tubusů 

elektráren nebo do menších typizovaných objektů řádově metrových rozměrů těsně 

při úpatí věţí, v závislosti na technickém řešení zvoleného typu VTE. Přípojné 

elektrické vedení řešit jako podzemní kabelovou trasu, prioritně bezvýkopovou 

pokládkou kabelů.  

 Osvětlení VTE bude plně respektovat závazné stanovisko Ministerstva obrany ze dne 

19. září 2008  č.j. 5850-ÚP/2008-1420. 

 

 

Varianty řešení 

Co se týká variantního řešení záměru, lze v zásadě uvaţovat o čtyřech moţnostech: 

 

a) Varianta aktivní  

-  spočívá v realizaci záměru na vybraných pozemcích dle  projektových podkladů. Dotčené 

pozemky bude moţné nadále vyuţívat stávajícím způsobem. V rámci aktivní varianty nejsou 

za současného stavu předloţeny další technické varianty. Za současných podmínek lze tedy 

definovat varianty technického rázu, týkající se zejména: 

 Varianty zbarvení - Stavby budou celoplošně opatřeny šedým nátěrem RAL 7035 

(ve shodě s metodickým pokynem MŢP, čl. 8, odst. 8.3, MŢP 2005 i předpisem L 

14 ÚCL). VTE budou opatřeny světelným značením dle poţadavku ÚCL 

v návaznosti na předpis Ministerstva dopravy L 14-Letiště. 

 Varianty počtu a umístění VTE – Záměr je zpracován v jedné variantě umístění, 

která vychází z řady postupných úprav, vlastnických vztahů k pozemkům a jejich 

ochranným pásmům, dodrţení minimálních vzdáleností větrné elektrárny k 

obytným stavbám, komunikacím, ochranným pásmům stávajícího energetického 

napojení aj. 

 Varianty typu a rozměru VTE – investor volil mezi uvaţovanými typy v době 

zpracování Dokumentace:  

 Enercon E103 EP2 typ 2,35 MW o výšce tubusu 138 m, 

 Vestas V110,  typ 2 MW o výšce tubusu 125 m. 

Pokud ale zvolená technologie nebude v době případné realizace záměru tzv. 

BAT technologií, budou všechny závěry Dokumentace poplatné pro každý typ 

VTE, pokud budou splňovat následující parametry:   

 Rozměry:  

Celková výška (při lopatce rotoru v horní úvrati) 130 m.Odchylky 

v rozměrech v jednotkách metrů v rozměrech elektrárny nehrají významnou 

roli. 

 Akustické parametry: 

Nejvyšší emisní hladina akust.výkonu LWA nesmí přesahovat 103,4 dB při 

rychlosti větru 7 ms
-1

. 

 

b) Varianta nulová  

Tato varianta představuje zachování původního stavu pozemků bez realizace záměru VTE. 
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V této variantě nebude v této oblasti vyuţita kinetická energie větru pro výrobu elektrické 

energie v rámci realizace obnovitelných zdrojů ve smyslu výše uvedených legislativních 

podmínek a energetických koncepcí. 

4. OBECNÁ FYZICKO-GEOGRAFICKÁ

CHARAKTERISTIKA  A  POPIS  LOKALITY

Lokalita záměru „VTE Vrbice II“ se nachází v rozsáhlém bloku zemědělsky 

obhospodařovaných pozemků, asi 1000 m západně od obce Vrbice u Valče v Karlovarském 

kraji. Západní okraj lokality navazuje na nivu Lučního potoka, který územím protéká ve 

směru sever – jih,  z jihu  je území ohraničené silnicí první třídy E46, z východu silnicí  

3. třídy č. 194

Lokalita je tvořena pozemky extenzivně zemědělsky obhospodařovanými (TTP dosévané a 

pravidelně sečené, dříve orná půda) a dále malými fragmenty zbytků přírodní travinobylinné 

a keřové vegetace na okrajích pozemkových parcel. 

Geomorfologické celky, reliéf :  Krušnohorská soustava 

Podkrušnohorská podsoustava 

Doupovské hory 

3b-4-c Rohozecká vrchovina

Lokalita a její nejbliţší okolí leţí na jiţním okraji doupovského stratovulkánu a je tvořena 

mírnými, nerozčleněnými svahy jiţní aţ jihovýchodní orientace, bez výrazných 

geomorfologických tvarů. 

Geologie území :    
Geologické podloţí území neovulkanity Doupovských hor a jejich pyroklastika. 

Půda lokality je těţká, bázemi a ţivinami dobře zásobená,s velkým podílem jemnozemě a  

tendencí k vysychání. 

Klimatická charakteristika  :   
Klima území je poměrně chladné a vlhké. 

Klimatická oblast mírně teplá (MT3)  

průměrná teplota vzduchu  v lednu : -3 aţ  -4 C 

průměrná teplota vzduchu  v červenci :  16 aţ 17  C 

počet letních dnů : 20 aţ  30  

počet mrazových dnů :  130 aţ 160 

sráţkový úhrn ve vegetač. období : 350 aţ 450 mm 

počet dnů se sněhovou pokrývkou : 60 aţ 100 

Biogeografická charakteristika :     
fytogeografie : termofytikum, fytogeografický okres 1. Doupovská pahorkatina 

vegetační stupeň submontánní 

zoogeografie :  území se nachází ve faunistickém obvodu Krušnohorské podhůří

středoevropské provincie listnatých lesů 
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Rekonstruovanou potenciální vegetaci větší části území tvoří černýšové dubohabřiny 

(Melampyro nemorosi-Carpinetum), které ale nejsou v posuzovaném území zachovány ani 

ve zbytcích. 

Aktuální vegetace byla silně pozměněna nebo vytvořena činností člověka.  Podstatnou část  

lokality dnes  tvoří orná půda. Malé fragmenty přírodních typů stanovišť se nacházejí na 

okraji posuzovaného území. 

Zvláště chráněná území : 

Hranice EVL Hradiště (CZ0414127) probíhá asi 1500 m na sever od lokality,  

EVL Týniště (CZ0413196), jejímţ předmětem ochrany je kuňka ohnivá (Bombina bombina) 

leţí asi 1200 m západně. 

Posuzovaná lokalita se nachází na území ptačí oblasti CZ 0411002 Doupovské hory. 

5. EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY

A  PTAČÍ  OBLASTI  DOTČENÉ ZÁMĚREM

Z umístění VTE Vrbice II do plochy PO Doupovské hory jednoznačně vyplývá 

hodnocení této PO jako dotčené záměrem . 

EVL Hradiště, jejíţ hranice probíhá cca 1,5 km severně od posuzované lokality, nebude 

vzhledem k charakteru posuzovaného záměru, vzdálenosti a stanoveným předmětům ochrany 

(především různé typy stanovišť)  negativně ovlivněna a nebyla tedy zahrnuta mezi dotčená 

území N2000. 

Rovněţ EVL Týniště nebylo vyhodnoceno jako dotčené záměrem. 

Dotčené lokality soustavy N2000 a jejich hlavní předměty ochrany  ukazuje Tab. 2 

   Tab.2 

Ptačí oblast (PO) (SPA) 

Kód lokality Název Hl. předměty ochrany Rozloha - početnost 

CZ0411002 
Doupovské 

hory 

Chřástal polní (Crex crex) 

Čáp černý (Ciconia nigra) 

Datel černý  

(Dryocopus martius) 

Lejsek malý  

(Ficedula parva) 

40 – 60 HP 

8 – 12 HP 

60 – 95 HP 

30 – 75 HP 
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Ptačí oblast (PO) (SPA) 

Lelek lesní  

(Caprimulgus  europaeus) 

Moták pochop  

(Circus aeruginosus) 

Pěnice vlašská  

(Sylvia nisoria) 

Ťuhýk obecný  

(Lanius collurio) 

Včelojed lesní  

(Pernis apivorus) 

Výr velký (Bubo bubo) 

Ţluna šedá (Picus canus) 

10 – 20 HP 

25 – 40 HP 

150 – 500 HP 

300 – 500 HP 

10 – 19 HP 

15 – 28 HP 

30 – 100 HP 

Pozn. 1 :   
Druhy reálně či potenciálně dotčené záměremjsou označeny modře. 

Hnízdění ťuhýka obecného bylo zjištěno v posuzované lokalitě záměru, v dosahu některých 

negativních vlivů, které se mohou druhu dotknout. 

Moták pochop do lokality záměru spíše vyjímečně zaletuje, přesto zde byl opakovaně 

pozorován. Tyto druhy byly proto definovány jako dotčené záměrem. 

Výskyt ostatních druhů z Tab. 2 zde nebyl zjištěn nebo je v lokalitě záměru a v dosahu vlivů 

VTE  v podstatě vyloučen (lesní druhy). tyto druhy proto nejsou dotčené záměrem. 

6. VYHODNOCENÍ  VLIVŮ  ZÁMĚRU  NA  EVL  A  PO

Vyhodnocení úplnosti podkladů : 

Záměr stavby VTE byl specifikován zákresem stavby do  katastrální mapy a stručným 

popisem technického řešení. 

Tyto podklady zcela postačují pro stanovení významnosti ovlivnění lokálních populací 

druhů, které jsou předmětem ochrany. 

Údaje o distribuci a kvalitativních charakteristikách jednotlivých ptačích druhů z databáze 

druhů  AOPK ČR byly kriticky posouzeny autorem tohoto hodnocení po účelově zaměřených  

terénních pochůzkách. 

Informace o výskytu, distribuci a početnosti druhů, především ptáků, kteří jsou předmětem 

ochrany v  PO, pocházejí z vlastní databáze autora posouzení. Ta obsahuje i výsledky  

monitoringu stavu populací ptáků (předmětů ochrany)  min. z let 2006 – 2017. 
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Vlivy záměru  na PO Doupovské hory 

Vlivy na druhy ptáků, které jsou předmětem ochrany 

Souhrn negativních vlivů VTE  na  některé  reálně  dotčené  skupiny  ptáků 

 (z různých zdrojů) : 

Skupina Kolize Rušení Barierový efekt 

Zničení či 

poškození 

biotopu 

Potáplice, potápky + + + 

Čápi, volavky + 

Kachny, husy + + + + 

Dravci (orli, 

motáci, luňáci) 
+ + 

Sovy + 

Tetřev, tetřívek + + + 

Jeřábi + + + 

Pěvci – zejména 

táhnoucí v noci 
+ 

Legenda:  +  zjištěn negativní vliv 

Z přehledu a Tab.2 vyplývá, ţe pro lokalitu Vrbice  přichází v úvahu hlavně nebezpečí 

kolize, ostatní vlivy jsou málo významné. 

Negativní vlivy stavby a provozování VTE v lokalitě Vrbice na populace ptáků lze definovat 

takto : 

 1/ kolize ptáků a netopýrů s VTE (mortalita) 

Kolizemi , především s rotory VTE (jsou známy i kolize s jejich dříky) je ohroţena většina 

druhů ptáků i netopýrů. Významnost tohoto negativního vlivu je ovlivněna především 

-  celkovým počtem VTE v lokalitě (jako významně negativní je zpravidla hodnocena 

    výstavba několika desítek VTE v lokalitě) 

- malou vzdáleností mezi instalovanými VTE (v literatuře je jako nepřípustná uvedena 

  vzdálenost 25 – 30 m !) 

- liniovým umístěním VTE, především kolmo na hlavní směr migrace 

- umístěním v exponovaných polohách (vrcholy horských hřebenů, průsmyky, blízkost 

  lesních porostů nebo větších vodních ploch či jiných např. troficky atraktivních biotopů 

  apod.) 

- pouţitím příhradové konstrukce dříku (věţe) 



VTE  Vrbice II    –    posouzení vlivu záměru na soustavu N2000 

_________________________________________________________________________ 

14 

V počátcích rozvoje VTE na počátku 21. století  byly kolize zpravidla hodnoceny jako 

významný negativní faktor; v současné době, po cca 20 letech jejich uţívání je  vliv kolizí na 

populace ptáků (a netopýrů) hodnocen  často jako málo významný – ovšem v závislosti na 

podmínkách konkrétní lokality. 

Vysoká úmrtnost migrujících ptáků na VTE nebyla ostatně (na rozdíl od např. osvětlených 

městských staveb, mostů  či majáků) jednoznačně prokázána. 

Ţádná z výše uvedených nepříznivých charakteristik VTE  není v lokalitě Vrbice naplněna a 

negativní vliv kolizí je tedy nutno v lokalitě hodnotit max. jako mírně negativní, a to i 

v případě kumulace tohoto vlivu s jiţ provozovanými VTE. 

2/ rušení a související vyhýbání se či opuštění lokality VTE 

Druhy ve zvýšené míře citlivými k rušení  provozem VTE jsou především ptáci střední a 

velké velikosti (husy, některé druhy kachen – hlavně mořské, větší druhy dravců). 

Pravidelný, či dokonce trvalý výskyt ţádného takového druhu ptáka v lokalitě Vrbice nebyl 

zjištěn – s výjimkou luňáka červeného. Ten ale není předmětem ochrany PO Doupovské hory a 

jeho výskyt a ohroţe ní je diskutováno dále v textu. 

U drobných druhů ptáků (pěvci) se projevem ruše ní  např. migrantů stává někdy vyhýbání se  

lokalitě s VTE;  to se ale  omezuje na vzdálenost do 500, zpravidla ale jen do 100 – 200 m od 

VTE. 

Nebyly zjištěn y statisticky významné poklesy  hnízdních denzit, které by mohly být 

jednoznačně způsobeny některými negativními vlivy  VTE (hluk, pohyb, vibrace ...). 

V některých případech negativní vlivy provozovaných VTE dokonce zřejmě „zamaskovaly“ 

jiné nedostatky biotopu, např. trofickou chudost nebo zvýše ný predační tlak v lokalitě. 

V okolí VTE byl mnohokrát  potvrzen tzv. proces habituace – tzn. postupné vyhasínání 

reakce (např. útěkov  é) při opakovaném podnětu – kterým můţe být např. pohyb rotoru. 

Habituace se projevuje hlavní u hnízdících ptáků, u migrujících jsou její projevy spíše 

výjimečné.  

Vzhledem k strukturální chudosti lokality byly posuzované pozemky z hlediska biodiverzity 

ptáků velmi druhově chudé uţ v roce 2006, v době prvních biologických screeningů. Tato 

skutečnost se dodnes zásadním způsobem nezměnila – naopak. Např. vzhledem 

k apokalyptické situaci např. evropské populace motáka pilicha (Circus cyaneus) jsou dnešní 

pozorování druhu na obvodu, ale i uvnitř Doupovských hor  už velmi vzácná. 

Plochy TTP v okolí Vrbice dnes trvale obývá pouze ťuhý k obecný (Lanius collurio), skřivan 

polní (Alauda arvensis) a křepelka polní (Coturnix coturnix) , s výhradami snad ještě strnad 

luční (Emberiza calandra), vyloučen není ani výskyt koroptve polní (Perdix perdix). Opuštění 

lokality v důsledků negativních vlivů VTE je u všech zjištěn   ých druhů ale nepravděpodobné. 

3/ bariérový efekt 

Projevuje se tak, ţe ptáci lokalitu větrné farmy  raději oblétnou, neţ aby hledali cestu mezi 

jednotlivými VTE. 

Farmy VTE instalované v rovinách nebo geomorfologicky málo pestrých územích 

nepředstavují podle údajů v literatuře v podstatě ţádnou migrační bariéru. 

Zvýšená citlivost k VTE byla zjištěna hlavně  v případě migrujících hus, jeřábů nebo také 

některých druhů bahňáků (tzv. polní  bahňáci – čejky chocholaté, kulíci zlatí, kulíci hnědí). 

Vyjmenované skupiny ptáků se v lokalitě Vrbice nevyskytují pravidelně ani početně, pokud 

vůbec (husy). 
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V území kolem Vrbice, na obvodu Doupovských hor, kde migrace ptáků (a netopýrů) 

probíhá v tzv. široké frontě ( a není např. vlivem místních trofických nebo 

geomorfologických podmínek zúţena do nějakého koridoru) je bariérový efekt VTE velmi 

omezený a druhy ptáků zde zjištěné se VTE mohou vyhnout (citlivější druhy jako např. čápi 

černí i bílí) nebo mezi VTE proletí bez zjevných konfliktů (drobní ptáci, káně lesní a rousná, 

holubi hřivnáči). Bariérový efekt VTE, které jsou od sebe dostatečně vzdáleny, je minimální. 

Vzdálenost mezi VTE Vrbice  je přitom větší, neţ v literatuře uváděná hodnota např. 300 m. 

Výška letu migrujících ptáků je hlavně v noci zpravidla tak vysoká, ţe VTE jsou přelétávány 

bez nebezpečí kolizí – a bez bariérového efektu.  

4/ zničení nebo poškození biotopu (stanoviště) 

Jak bylo diskutováno uţ v bodě 2/, lokalita je vzhledem ke struktuře vegetace jako hnízdní 

biotop vyuţívána jen velmi omezeným počtem druhů ptáků, z předmětů ochrany zde hnízdí 

jen ťuhýk obecný. 

Hnízdní ani potravní biotop ţádného ze zde zjištěných druhů nebude stavbou a provozem 

VTE poškozen do té míry, ţe by hrozilo jeho opuštění a následné oslabení populace v PO. 

Realizací záměru  stavby větrných elektráren v k.ú. Vrbice  mohou být dotčeny 

tyto předměty ochrany ( ptačí druhy ) : 

● čáp černý (Ciconia nigra)

Pravidelně obsazované  hnízdiště čápa černého leţelo aţ do roku 2015 v lesních porostech

severně od Albeřic (Tonka), další nedaleké hnízdiště se nacházelo v lesích hřebenu Číhané

– Šibeničního vrchu u Valče

     Potravním biotopem druhu byly  kromě Albeřických rybníků především potoky tekoucí  

     z centrální části Doupovských vrchů – Pstruţný a Lochotínský potok. Na Lučním potoce, 

     v otevřené krajině jiţně od  Velkého Hlavákova nebyl v průběhu monitoringu čáp při  

     hledání potravy pozorován a zaletuje sem asi jen velmi výjimečně. Na jih od linie  

     Albečice – V. Hlavákov – Kostrčany se totiţ  vhodné potravní biotopy v podstatě   

     nevyskytují a čápi nemají důvod tuto silně zorněnou krajinu v době hnízdění vyhledávat. 

     Realizace stavby VTE nepředstavuje proto zmenšení rozlohy dostupného potravního  

     biotopu. 

     V letech 2016 – 2017 nebyla výše uvedená  hnízdiště obsazena a výskyt čápa v širším   

     okolí Albeřic, Valče a Vrbice se stal spíše výjimečným. Moţnost  kolize tohoto  

     druhu s VTE u Vrbice se tak stala jen málo významnou. 

     Hodnocení vlivu  realizace  záměru na druh :   nulový  vliv (0) 

● moták pochop (Circus aeruginosus)

Výskyt druhu byl zjištěn při vizitacích lokality a jejím okolí  v letech 2016 – 2017 spíše

      ojediněle, přesto ale  opakovaně . Nejbliţší pravidelné hnízdiště leţí asi 3 km západně, na 

      rybnících u Albeřic a   potravním biotopem těchto ptáků jsou především pastviny a louky   

      v okolí rybníků,  okrajově ale také pole ve vzdálenějších lokalitách, včetně okolí Vrbice. 

 Realizace záměru můţe potenciálně zmenšit rozlohu dostupného potravního biotopu    

      pochopa v území, negativní dosah tohoto vlivu na populaci motáka rákosního v PO    

      hodnotím  ale  jen jako málo významný. 

     Hodnocení vlivu realizace záměru na druh :   mírně negativní vliv (-1) 
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● včelojed lesní (Pernis apivorus)

Pravděpodobné hnízdění v lokalitách poměrně vzdálených od záměru výstavby.

Pravidelně zjišťován pouze na okrajích lesních porostů severně od Albeřic, tzn. asi 3 km

od lokality VE. Vzhledem ke skutečnosti, ţe pole zpravidla nejsou potravním biotopem

druhu, častější zálety včelojeda do území farmy VE lze vyloučit – a nebyly ani

pozorovány.

Konfigurace terénu v lokalitě zároveň vylučuje koncentrovaný výskyt včelojedů v době

transmigrace, tak jak je popisován např. z některých horských průsmyků nebo z mořského

pobřeţí. Podle sledování chování včelojedů v okolí VTE v Rakousku (Traxler et al.,

2004), tah probíhá zpravidla ve výšce 250 – 600 m, tzn. v dostatečné výšce nad VE.

Zpravidla  nebylo ani pozorováno, ţe by VTE přinutily včelojedy ke změně směru letu.

Hodnocení vlivu realizace záměru na druh :   nulový vliv (0)

● výr velký (Bubo bubo)

Nejbliţší známé hnízdiště (Orlík u Valče)  bylo zjištěno ve vzdálenosti 5 km od lokality.

Rozsáhlé polní pozemky bez moţnosti úkrytu nejsou typickým potravním biotopem

druhu a výskyt v lokalitě  bude proto spíše jen výjimečný. V zemědělské krajině při lovu

kromě toho  létá  výhradně nízko nad  zemí, mimo dosah rotoru VTE.

Zmenšení rozlohy dostupného potravního biotopu je jen málo významným negativním

vlivem na lokální populaci výra v území, pravděpodobnost kolizí s rotorem VTE je

nepatrná.

Hodnocení vlivu realizace záměru na druh :   nulový vliv (0)

● ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Hnízdní výskyt (1 HP) byl zjištěn ve zbytcích  keřových porostů u přístupové cesty k

stávajícícm VTE. U tohoto druhu není  známo významné negativní ovlivnění

stavbou a provozem větrných elektráren. Druh se v širším území Doupovských hor

vyskytuje v populacích čítajících řádově stovky hnízdních párů. Přestoţe realizace záměru

můţe znamenat jistou degradaci jeho hnízdního biotopu v lokalitě (negativní vliv hluku),

úplné vymizení druhu zde není pravděpodobné.

Vzhledem k celkové velikosti populace druhu v PO  Doupovské hory nebude realizací

záměru významným způsobem ohroţen.

Hodnocení vlivu realizace záměru na druh :   mírně negativní vliv (-1)

Další druhy ptáků, jeţ mohou být ovlivněny stavbou větrných elektráren (Druhy uvedené 

v Příloze I, Směrnice o ptácích a zvláště chráněné druhy dle Vyhl.č.395/1992 Sb., v platném 

znění) 

Luňák červený ( Milvus milvus ) : 
Pravděpodobné hnízdiště  jednoho páru tohoto kriticky ohroţeného druhu se nachází 

v lesních porostech severně od Malého Hlavákova, asi 3 km severozápadně,  a zřejmě také u 

Bošova, v lesním porostu u budované dálnice (2,5 km jihovýchodně). Tyto lokality  leţí ve 

vzdálenosti, která několikrát překračuje např. ve Velké Británii doporučovanou vzdálenost 

mezi hnízdištěm a VTE. 

Druh  lokalitou  Vrbice ojediněle proletuje, jak nasvědčují opakovaná pozorování. Trávníky, 

porosty křovin i zemědělské pozemky (TTP)  jsou  jeho potravním  biotopem. 

Instalací VTE bude druh negativně ovlivněn – existuje totiţ potenciální nebezpečí kolize 

s rotory při občasných  průletech lokalitou,  atraktivita potravního  biotopu bude sníţena 



VTE  Vrbice II    –    posouzení vlivu záměru na soustavu N2000 

_________________________________________________________________________ 

 

 17 

především cizorodým ( pohybujícím se !) objektem, pravděpodobně také hlukem, 

stroboskopickým efektem, event. rušením během realizace stavby. 

Luňák červený  patří mezi kulturofobní druhy a technickým objektům v krajině se poměrně 

důsledně vyhýbá. V Rakousku patří luňák červený k druhům, které jsou nejčastější obětí 

kolizí s rotorem VTE. Lze ho zařadit do skupiny tzv. „velkých plachtičů“, na kterou má 

provoz větrných elektráren negativní vliv – přímé kolize s rotory (v roce 2004 ve Spolkové 

republice Německo doloţeno celkem 41 případů zabití luňáků červených v souvislosti s 

provozem větrných elektráren). Luňák červený patří do skupiny nejcitlivějších druhů 

z hlediska  rizika kolize s VTE, a to z důvodu, ţe při rychlostech, kterými se lopatky VTE 

nejčastěji otáčejí, jiţ nejsou ani okem ptáků postřehnutelné. Tudíţ dochází k častým střetům i 

během dne. Je nutno vzít v úvahu neschopnost těchto ptáků při lovu věnovat pozornost 

moţnému nebezpečí a zároveň lovené kořisti, tj. neschopnosti zaměřovat se na zem a 

horizont (KOČVARA R., POLÁŠEK Z. 2005). 

Vzhledem k poměrné odlehlosti aktuálně obsazovaného hnízdiště a jen sporadickým záletům 

druhu do lokality záměru a jejího okolí, je ovšem pravděpodobnost kolizí s rotory VTE 

poměrně malá – nevylučující realizaci záměru. 

Kolize luňáka se stávajícími VTE v lokalitě nebyla v uplynulých letech zjištěna – kontrola 

této lokality probíhala ovšem velmi nesystematicky. Počet hnízdících párů luňáků červených 

se však v lokalitě po instalaci dvou VTE nesníţil. 

 

 

6.3.   Celkové vyhodnocení pravděpodobných významných  vlivů  

         na  lokalitu soustavy N2000 

 
Při posuzování vlivů, především na celistovost lokalit soustavy N2000,  je třeba váţit 

zejména vlivy které 

 

●  způsobují změny důleţitých ekologických funkcí 

●  významně redukují  plochy výskytů stanovišť nebo biotopů 

●  redukují diverzitu lokality 

●  způsobují fragmentaci lokality 

●  vedou ke ztrátě nebo redukci podstatných charakteristik lokality 

●  narušují naplňování cílů ochrany lokality 

 

Negativní ovlivnění EVL Hradiště a  EVL Týniště stavbou a provozováním VTE Vrbice II 

bylo vyloučeno. 

Vyhodnocení negativních vlivů stavby a provozu VTE Vrbice II ukázalo, ţe ţádné z výše 

uvedených kritérií nebylo naplněno. 

Některé druhy ptáků, které jsou předmětem ochrany PO Doupovské hory, mohou být 

realizací záměru negativně ovlivněny. Tento negativní vliv byl ale u všech dotčených druhů 

vyhodnocen jen jako málo významný a nevylučující realizaci záměru. 

Stavbou a provozováním  VTE nebudou  významným způsobem omezeny ekologické funkce  

lokalit soustavy Natura 2000 v území, její integrita nebude narušena . PO Doupovské hory 

zůstane i v případě realizace záměru  územím, které bohatým spektrem různých stanovišť  

zajistí druhům, které jsou zde předmětem ochrany stav z hlediska ochrany přírody příznivý. 

      Vyhodnocení přeshraničních vlivů záměru není vzhledem k jeho vzdálenosti od státní 

hranice relevantní. 



VTE  Vrbice II    –    posouzení vlivu záměru na soustavu N2000 

_________________________________________________________________________ 

18 

Metodický návod k vyhodnocení moţnosti umístění větrných a fotovoltaických elektráren 

z hlediska ochrany přírody a krajiny (MŢP 2009) nedoporučuje umisťování VTE do lokalit 

soustavy Natura 2000. 

Vyhodnocení a aplikace tohoto doporučení je plně v kompetenci orgánu ochrany přírody. 

Instalace VTE Vrbice II ale pro populace předmětů ochrany,pro jejich stanoviště  a integritu 

lokality významné ohroţení nepředstavuje. 

7. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Realizací záměru stavby a provozováním  VTE Vrbice II  nedojde k závaţnému nebo 

nevratnému poškození biotopů druhů, k jejichţ ochraně je  ptačí oblast CZ0411002 

Doupovské hory určena,  

ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichţ ochraně je toto 

území určeno ( § 45g zákona č. 114/1992 Sb.).  

V tomto ohledu 

hodnocený záměr VTE Vrbice II  nemá významný negativní vliv 

na celistvost a předměty ochrany EVL a PO . 
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Postup posuzování koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

Metodický pokyn MŢP. 

Metodický návod k vyhodnocení moţnosti umístění větrných a fotovoltaických elektráren 

z hlediska ochrany přírody a krajiny. MŢP 2009. 

EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation. 

LAG-VSW : Abstandsregelungen für Windenergieanlagen 

Průvodní zprávy k návrhu evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (z internetových 

stránek www.natura2000.cz) 

www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty_v_gesci_prehled  

www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu  

www.mzp.cz/cz/ramcova_umluva_osn_zmena_klimatu - ec.europa.eu/environment  

9. ZKRATKY

ES – Evropské společenství 

EVL  – evropsky významná lokalita 

KO  – kriticky ohroţený druh, uvedený ve vyhlášce MŢP č.395/1992 Sb. 

N2000 – soustava lokalit Natura 2000 

O – ohroţený druh, uvedený ve vyhlášce MŢP č.395/1992 Sb. 

OOP – orgán ochrany přírody 

PO – ptačí oblast 

pSCI   –  (Proposed Sites of Community Importance)  

– navrhovaná evropsky významná lokalita

SO – silně ohroţený druh, uvedený ve vyhlášce MŢP č.395/1992 Sb. 

SPA – (Special Protection Areas) – ptačí oblast 

VE – větrná elektrárna 

ZOPK – zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 

10. PŘÍLOHY

Mapa 1 :  Lokalita záměru a soustava Natura 2000 v území 

Fotodokumentace 

Stanovisko orgánu ochrany přírody

http://www.natura2000.cz/
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Fotodokumentace 

 

 

 
 

            Foto 1 :  Lokalita záměru 

 

 

 
 

            Foto 2 :  Hnízdištěm ťuhýka obecného jsou zbytky porostů křovin (levá část snímku) 
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                           // 23-11-2017 4064/ZZ/17 Chochel/594 28-11-2017

Stanovisko k významným evropským lokalitám a ptačím oblastem pro záměr „VTE Vrbice II“ 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 
písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
po posouzení záměru „VTE Vrbice II“, na p. p. č. 417/1 v k. ú. Vrbice u Valče, žadatel Environmentální 
a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov, doručeného dne 23. 11. 2017, vydává v souladu 
s ustanovením § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:

záměr „VTE Vrbice II“ může mít významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Záměr řeší umístění třetí větrné elektrárny v rámci větrného parku Vrbice (dvě stávající elektrárny mají 
výšku tubusu 100 m). Navrhovaná elektrárna by ale měla mít výšku tubusu 125 m a celkově by tak 
předchozí dvě konstrukce převyšovala (dle typu) o 30 – 40 m. Vzhledem k možnému negativnímu 
ovlivnění předmětů ochrany Ptačí oblasti Doupovské hory je o dostavbě větrného parku v daných 
parametrech nezbytné uvažovat, jako o záměru s možným významně negativním vlivem na prvky 
soustavy Natura 2000, a to i v širším měřítku, než je vybrané území plánované větrné elektrárny a 
manipulačních ploch. 
Významný vliv může mít i další rozšiřování větrného parku jako celku, vzhledem k průměrům rotorů 
totiž tři elektrárny v aktivním provozu mohou vertikálně pokrýt cca 2 ha průletové zóny ptáků a netopýrů 
na jihovýchodní hraně náhorní plošiny – takové ohrožení se, zejména v ptačí oblasti, jeví, jako 
nepřípustné.
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