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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
S&M CZ s.r.o.

A.II. IČO
26884275

A.III. Sídlo
Třebovská 809
569 43 Jevíčko

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Oznamovatel:

Ing. Martin Hofman
Tel.: 777917232

Projektant:
Zpracovatelská firma:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Jméno statutárního zástupce:
Telefon/fax:
E-mail:

DOKA s.r.o.
Olomoucká 21, Moravská Třebová
45537861
CZ45537861
Vladimír Kaderka
777-917237 Tel.Fax 461-312411
kaderkav@seznam.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Anenská Studánka, 4 x větrná elektrárna D6
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), bod 3.2 – Větrné elektrárny s celkovým instalovaným
výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů, kde
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje,
v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Jedná se o vybudování čtyř větrných elektráren De Wind D6, každá s turbínou o
výkonu 1250 kW. Elektrárny s generátorem o výkonu 1250 kW budou osazeny na
tubusu ve výšce 68 m, max. výška vč. listu vrtule 100 m. Tubus se strojem elektrárny
bude ukotven do železobetonového základu půdorysného rozměru 14,0 x 14,0m.
Vyrobená elektrická energie bude dodávána z těchto elektráren zemními kabelovými
přípojkami do trafostanic TS 22/0,69 kV, které budou osazeny na příhradové
konstrukce nebo v prefabrikovaných objektech ve vzdálenosti 25m až 50m od osy
tubusu dané elektrárny.
Vzdálenost os tubusů elektráren mezi sebou je minimálně 192 m. Od trafostanic
budou vedena nadzemní vedení 22 kV a připojena přes úsekový odpojovač na
nadzemní vedení 22kV v majetku ČEZ.
Ústav fyziky atmosféry Akademie věd stanovil průměrný vítr v dané lokalitě 6 m/s
(příloha č.4); tomuto údaji dle specifikace výrobce odpovídá roční produkce 1259,3
MWh/rok od jedné elektrárny.
B.I.3. Umístění záměru
kraj:
obec:
katastrální území:

Pardubický
Anenská Studánka
Anenská Studánka

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr z hlediska svého umístění generuje z hlediska zájmů životního prostředí
bezprostřední kumulativní vlivy vyvolané existencí již 2 vybudovaných větrných
elektráren, jejichž situování je patrné z následující fotodokumentace a mapové
přílohy doložené v závěru kapitoly B.I.6. předkládaného oznámení. Jedná se o
existenci dvou větrných elektráren Fuhrländer FL 250, každá s turbínou o výkonu
250 kW. Elektrárny jsou osazeny na tubusu ve výšce 42,5 m, maximální výška
včetně listu vrtule je 57 m.
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Fotodokumentace stávajícího stavu v zájmovém území:

V kontextu dotčení estetických parametrů širšího území východního Svitavska
pokládají zpracovatelé Oznámení za nezbytné konstatovat, že cca 9 km jižně od
polohy posuzovaných VE již v prostoru návrší mezi sídly Pohledy, Horní Hynčina a
Sklené se nacházejí 3 provozované větrné elektrárny Pohledy I – III (typ Führlander),
které se za jasnějšího počasí s dobrou viditelností projevují v krajinném obrazu
horizontu za městem Svitavy při pohledech ze silnice I/34 od Vendolí a silnice II/336
od jižného okraje Javorníku jako nové výškové dominanty přes město Svitavy a
Svitavsko-třebovskou brázdu. Dále ze silnice I/43 Svitavy-Lanškroun od jižního
okraje Opatova a od prostoru rybníka Hvězda se jako nový prvek východních
horizontů slabě promítají dvě nové větrné elektrárny v prostoru Anenská Studánka –
Helvíkov. Dále se bude v širším kontextu západního předpolí vrcholové části
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Hřebečovského hřbetu v případě realizace promítat malý větrný park 4 strojů u
Dětřichova .
V těchto souvislostech poloha nových posuzovaných větrných elektráren v prostoru
Anenská Studánka – Helvíkov bude nepochybně znamenat další posílení prvků
nových výškových dominant právě od západu přes kotlinu s městem Svitavy a nízké
ploché návrší mezi sídly Opatov a Dětřichov (zásah do významného krajinného
horizontu Hřebečovského hřbetu od východu v dálkových pohledech předpokládá i
studie vlivů na krajinný ráz od fy Löw &spol. – viz příloha č. 3), lze tak předpokládat
výrazné vzájemné krajinářské spolupůsobení fenoménu větrných elektráren ve
východním prostoru Svitavska, umístěných v širším kontextu mírných západních
svahů Hřebečovského hřbetu.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Využití obnovitelných zdrojů vytváří možnost minimalizovat nepříznivé změny
životního prostředí způsobené změnou klimatu jako důsledek závislosti na fosilních
palivech. Větrnou energii lze považovat ze jednu z forem nejvíce rozvinutých
obnovitelných technologií, představující významný příspěvek k výrobě energie
v zemích, na které se vztahuje Bernská úmluva. Větrná energie patří mezi
alternativní, obnovitelné a relativně málo zatěžující životní prostředí. Realizace
záměru bude přínosem k naplnění cílů státní energetické politiky, tj. dosažení
vyššího procentního zastoupení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů.
Ploch se stejnou a lepší rychlostí větru je na území České republiky okolo 29 %. Na
velkém množství takto vhodných území (vyšší partie pohoří) se však nacházejí
obvykle lesy a přírodovědně hodnotné plochy a není možné počítat s umístěním
elektráren všude. Plocha chráněné z důvodu ochrany přírody a plochy lesa snižují
velikost vhodného území pro umístění VE o celých 69 %. Velikost území reálně
využitelného pro větrnou energetiku se tedy pohybuje okolo 9 % území České
republiky (Štekl, J. a kol., 1994: Perspektivy využití energie větru pro výrobu el.
energie na území ČR).
Pro umístění větrných elektráren musí být splněny také další podmínky:
Ø možnost napojení na distribuční soustavu příslušné energetiky (blízkost a kapacita sítě
pro dodání energie)
Ø možnost dojezdu přepravních, stavebních a zvedacích mechanismů (existence cest)
Ø dostatečná vzdálenost od obydlí (vyloučení negativního působení hluku a dalších vlivů)

Realizace předkládaného záměru bude mít dílčí přínos k naplnění cílů na využití
obnovitelných zdrojů, které Česká republika přijala. Energetická politika ČR uvádí cíl
v roce 2010 dosažení podílu 8 % výroby z obnovitelných zdrojů energie na
primárních energetických zdrojích. EU si v tzv. Bílé knize (Energie pro budoucnost –
obnovitelné zdroje energie) stanovila cíl zdvojnásobit podíl obnovitelných zdrojů na
primární energetické spotřebě z 6% na 12% v roce 2010. Výběr lokality pro umístění
stavby VE byl proveden s ohledem na dostatečnou zásobu energie větru, možnost
napojení na distribuční soustavu.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stavba se nachází v katastrálním území Anenská Studánka na p.č. 807, 523, 540 a
814/1. Tyto parcely investor buď vykoupí nebo pronajme od stávajícího vlastníka.
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Příjezd na stavbu a k objektům větrných elektráren stávající silnicí, která vede
z Anenské Studánky do Helvíkova. Jedná se o silnici 3. třídy, pro příjezdy na
staveniště a následně pro údržbu bude nutné vybudovat přístupové komunikace a
zpevněné plochy ze štěrkodrtě a silničních panelů, po výstavbě bude možné silniční
panely odstranit. Vzhledem ke kvalitě dané lokality z hlediska intenzity větrů, rozhodl
investor o vybudování dalších čtyř větrných elektráren typu D6 á 1250 kVA.
Se stavbou čtyř větrných elektráren D6 – 1250 kVA souvisí stavba transformačních
stanic 22/0,69 kV, které budou připojeny přes úsekové odpojovače odbočkou ze
stožáru na stávající venkovní vedení 22 kV v dokumentaci pro územní řízení a
stavební povolení je stavba trafostanic vedena jako stavební objekt So 03, v tomto
objektu jsou rovněž řešeny přípojky VN 22 kV a přípojky NN.
Stavba čtyř větrných elektráren D6 – 1250 kVA bude členěna na následující objekty:
SO 01 Elektrárna 4 x D6
SO 02 Komunikace a zpevněné plochy
SO 03 Venkovní přípojky VN 22 kV, trafostanice 22/0,69 kV a přípojky NN

Začlenění stavby do území
Větrné elektrárny budou osazeny na betonové základy půdorysného rozměru
pravidelného osmihranu (vestavěného do čtvercového půdorysu 14 x 14m). Na
těchto základech přes ukotvené patky budou vztyčeny ocelové tubusy výšky 68m,
dolní průměr 3,9m, horní průměr 2,2 m, na kterých budou umístěny větrné elektrárny
s třílistovou vrtulí. Délka listu vrtule je 32m.
Kolem betonových základů se předpokládá osazení vhodných dřevin, detailní
vyřešení bude v dalším stupni PD. Tubus a elektrárna budou opatřeny nátěry
s přechody od tmavě zelené, přes šedozelenou, případně modrošedou po světle
šedou, ne bílou nebo stříbřitou.
Stožáry elektráren budou osazeny pozičním a varovným osvětlením, které bude
řešeno bodovými světly červené barvy pro noční provoz a sníženou viditelnost a
bílým světlem pro denní provoz.
Pro napojení na vedení 22 kV bude provedena nová přípojka VN 22 kV nadzemním
vedením na betonových sloupech.
Pro výrobu elektřiny bude využívána větrná energie. Zhodnocení potenciálu větrné
energie v lokalitě Anenská Studánka bylo zpracováno Ústavem fyziky atmosféry AV
ČR.
Počet elektráren
Typ elektrárny
Max. výkon jedné elektrárny
Max. výkon celkový
Vstupní napětí
Výška tubusu větrné elektrárny
Celková výška vč. listu vrtule
Nadmořská výška

:
:
:
:
:
:
:
:

4
D6 – 1250 kW
1250 kW
5000 kW
690 V/50 Hz
68,0 m
100,0 m
572, 584, 582 a 590 m n.m.

Větrná elektrárna De Wind D6 přeměňuje kinetickou energii větru na elektrickou
energii pomocí třílisté vrtule, která je napojena přes převodovku na asynchronní
generátor.
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Typ DeWind D6-1250 kW má délku lopatky 32 m, průměr rotoru je 64 m a je vybaven
systémem OptiSpeed®. Pomocí tohoto systému rotor pracuje s variabilním počtem
otáček. Jde o pomaloběžný stroj s otáčkami v rozmezí 13,2 – 24,5/min. Zapínací
rychlost větru je 2,8 m/s, maximální výkon je dosažen od rychlosti větru 12,5 m/s,
vypínací (maximální) rychlost větru je 23 m/s. Po překročení maximální rychlosti
větru dojde k automatickému zabrždění a odstavení stroje.
Počítač nepřetržitě zpracovává údaje o síle větru od anemometru, který je umístěn
na gondole. Při poklesu průměru větru pod 23 m/s počítač opět automaticky zapne
elektrárnu. Všechny funkce elektrárny běží automaticky pomocí počítače. Výhoda
zvětšení a zmenšení otáček spočívá v tom, že umožňuje kontinuální výrobu
elektrické energie již od síly větru 2,8 m/s až po 23 m/s.
Větrná elektrárna je dále vybavena zařízením OptiTip®, což je regulační systém
naklápění lopatek. Pomocí zařízení OptiTip® jsou úhly nastavení listů rotoru
optimalizovány tak, že úhel nastavení listů je vždy ideálně přizpůsoben větrným
podmínkám, čímž je maximalizována výroba elektrické energie a minimalizován
vznik hluku.
Listy rotoru jsou vyrobeny z epoxidové pryskyřice vyztužené skelným vláknem.
Každý list rotoru se skládá ze dvou polovin, které jsou slepeny s nosným profilem.
Zvláštní ocelové vložky k ukotvení spojují listy rotoru s ložiskem 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, nevyžadující údržbu. Generátor
je speciální čtyřpólový, asynchronní, s vinutým rotorem.
Zabrždění větrné elektrárny je prováděno nastavením listů rotoru do tzv. praporu.
Parkovací brzda se nalézá na vysokorychlostní hřídeli převodu.
Veškeré funkce větrné elektrárny jsou kontrolovány a řízeny řídicími jednotkami na
bázi mikroprocesorů. Vlastní systém řízení provozu je umístěn v gondole. Změny
úhlu nastavení listů rotoru jsou aktivovány přes momentové rameno hydraulickým
systémem, který umožňuje listům rotoru rotovat axiálně o 95°.
Dvě elektricky poháněné převodovky se starají o směrování vrtule po větru otáčením
pastorků, které zasahují do zubů velkého otočného věnce upevněného na vrcholu
věže. Ložiskový systém směrování po větru je systém kluzného ložiska se
zabudovanou frikcí a samosvornou funkcí.
Kryt gondoly je vyroben z plastu vyztuženého skelným vláknem a chrání veškeré
komponenty uvnitř gondoly před deštěm, sněhem, prachem a slunečním zářením.
Centrálně umístěný otvor umožňuje přístup ke gondole z věže, uvnitř gondoly je
umístěn údržbový jeřáb.
Pro přenos elektrické energie mezi větrnou elektrárnou a rozvaděčem NN stožárové
trafostanice bude do výkopu v zemi položeno kabelové vedení NN 1 kV. Vedení
bude provedeno dvěmi paralelními kabely 1 – AYKY 4B 3 x 240 + 120 mm2. Kabely
budou ukončeny přímo v elektrických rozvaděčích větrné elektrárny i TS na jistících
přístrojích.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:
2007
Dokončení stavby: 2007

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
obec Anenská Studánka

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na
životní prostředí bude vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr.
Širší vztahy v zájmovém území jsou uvedeny v následujícím mapovém podkladu.
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2 x stávající FL 250

3 x nová DeWind D6

1 x nová DeWind D6
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Fotodokumentace lokalit pro nové větrné elektrárny DeWind D6

prostor pro výstavbu 1 x D6

prostor pro výstavbu 3 x D6
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Stavba bude realizována v k.ú. Anenská Studánka na parcelách č. 807, 523, 540 a
814/1 a bude představovat následující dočasný zábor ZPF
Číslo parcely
807
523
540
814/1

2

kategorie pozemku
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

Plocha pro záměr (m )

Celkem 4 664

Dle předaných podkladů bude ze ZPF dočasně vyjmuta plocha 4664 m2. Záměr
nepředstavuje žádné nároky na trvalý zábor ZPF respektive na dočasný nebo trvalý
zábor PUPFL.
V rozsahu tohoto pozemku bude zřízeno i zařízení staveniště, tudíž záměr
nevyvolává další požadavky na dočasný zábor ZPF.
Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území

Záměr se nachází mimo zvláště chráněná území přírody ve smyslu kategorií ZCHÚ
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných
lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do
národního seznamu těchto lokalit podle § 45a až 45d a NV č. 132/2005 Sb. nebo
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany
památek, případně chráněném území podle horního zákona.
Poloha v CHOPAV Východočeská křída, která byla vyhlášena NV ČSR č.85 ze dne
24.6.1981.
Obecně chráněné přírodní prvky

Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními
prvky (např. skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“),
zájmové území výstavby není registrovaným VKP podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění.
Ochranná pásma

Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s
ochrannými pásmy zvláště
chráněných území přírody (50 m „ze zákona“ - § 37 odst.1 zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění), staveniště všech VE (zejména VE II a VE IV) může zasahovat do
OP lesních porostů (lesní porosty mezi Helvíkovem a prudkými zalesněnými svahy
kuesty Hřebečovského hřbetu nad sídelném útvarem Trpík; rovněž 50 m „ze zákona“
- § 14 odst.2 zák. č. 285/1997 Sb., v platném znění).
Ve vlastním zájmovém území výstavby se nenacházejí ochranná pásma místních
vodních zdrojů, poloha VE č. III a IV se nachází blízko hranic OP místních vodních
zdrojů pro Helvíkov (viz vodohospodářská mapa v další části oznámení).
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Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo
na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic
§
§
§
§
§

u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než
52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické
stanice.

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn
v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí
nebo kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná
území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m
a ve vzdálenosti:
•

•
•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od osy
větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I.
třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy
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B.II.2. Voda
Výstavba
Pro dobu výstavby větrných elektráren, která potrvá cca 3 měsíce se předpokládá
cca přítomnost 10 pracovníků. Pro pitné účely bude dovážena balená pitná voda.
Nároky na mytí pracovníků nebudou realizovány v místě staveniště, ale
v mateřských základnách stavebních firem.
Při výstavbě větrných elektráren je potřeba omezené množství vody k výrobě
betonové směsi a při ošetřování tuhnoucího betonu. Betonová směs bude dovážena
v hotovém stavu, voda na ošetřování betonu při vyzrávání bude dovážena
z nejbližšího vyhovujícího zdroje. Místo odběru vody a její množství budou
upřesněny v následujících fázích projektové přípravy. Stavba větrných elektráren
nevyvolá potřebu zřízení zdroje vody.
Provoz
Při provozu větrných elektráren nebude zásobování vodu potřebné, neboť provoz
bude automatický bez stálé obsluhy.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Při výstavbě větrných elektráren budou surovinové zdroje potřebné pouze při
samotné etapě výstavby, zejména zemních a základových prací:
Ø vybudování betonového základu pro každou větrnou elektrárnu bude provedeno formou dodávek
připravené betonové hmoty jakož i nezbytné armovací betonářské oceli
Ø záměr nevyžaduje budování nových přístupových komunikací – pro stavbu bude použita stávající
komunikace
Ø kompletace každé větrné elektrárny bude probíhat z dovezených modulů, které jsou od výrobce
kompletně sestaveny a budou dopraveny pomocí tahačů s návěsy. Zásobování i jednotlivé
stavební práce budou probíhat pouze v denních hodinách.
Ø během provozu nemají větrné elektrárny žádné požadavky na surovinové zdroje. Činnost je
automatická bez zásahu lidské síly, pouze zde probíhají občasné kontroly mechanismu
Ø hodnocená stavba nebude mít nároky na dodávku zemního plynu a tepelnou energii

Při výstavbě větrných elektráren jsou používány atestované stavebnicové díly a další
hlavní surovinou je beton na základovou desku. Během stavby nebude potřeba
elektrická energie.
Hotový polotekutý beton bude na místo přivezen po polní cestě cisternou
s domíchávačem. Po vyzrání základové desky bude vztyčen tubus větrné elektrárny
automobilovým jeřábem (nosnost 350 t), čímž bude stavební fáze ukončena.
Po ukončení stavby budou odvezeny veškeré materiály a na volné plochy bude
vrácena ornice. V době provozu bude dodávka elektrické energie ze sítě minimální,
v době nečinnosti VE bude tato energie potřebná na signální osvětlení, provoz řídící
jednotky, vyhřívání apod., při chodu generátoru bude elektrárna soběstačná. Turbína
je samorozběhová, nepotřebuje elektrickou energii na roztáčení rotoru a do chodu se
uvádí pouze působením energie větru.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Etapa výstavby

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které
bude způsobeno skrývkou ornice, zemními pracemi transportem stavebních
materiálů a dovozem komponent pro konstrukci větrné elektrárny. Vzhledem
k rozsahu stavby je rozhodující první etapa zemních a základových prací, která bude
v trvat cca 15 pracovních dní a bude v denní době reprezentována cca 20 pohyby
TNA. Přesun hmot se bude provádět výhradně po stávající komunikaci a polní cestě.
Přesun hmot se bude provádět výhradně po stávající komunikaci třetí třídy Anenská
Studánka – Helvíkov.
Etapa provozu

Etapa provozu nepředstavuje žádné významné nároky na dopravní síť. Ty budou
reprezentovány pouze pohyby údržby větrných elektráren a budou se pohybovat
v jednotkách pohybů za den.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba

Bodové zdroje:
Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové a plošné zdroje:
Použité emisní faktory

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou a stavebními
aktivitami bylo pracováno s emisními faktory pro etapa stavebních prací.
V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory
pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně
porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel
na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.02.
Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02
(Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento uživatelsky jednoduchý program
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km) pro všechny
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i
alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další
zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i
stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních
faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky
výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické
uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které
představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu
(alkeny). Jedná se o následující sloučeniny:
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Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou
hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému
parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických
látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat
potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné
hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového
vozidla a druhu použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro
organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné
nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních
faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj
stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich
výpočet.
Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Emisní
úroveň
Konvenční
EURO 1
EURO 1

Rychlost
(km/h):
50
50
50

Emisní faktor (g/km)
NOx
PM 10
5,0111
0,0016
3,2901
0,2344
19,0404
1,6036

Etapa výstavby
Nakladače

Mezi plošné zdroje imisí patří pohyby nakladače na staveništi. Je uvažováno s 13
hodinami provozu denně (pro 1 nakladač). Při uvažovaných 15 pracovních dnech se
jedná o 195 provozních hodin, což předpokládá spotřebu cca 3000 l nafty/rok.
Spálením tohoto množství nafty bude vyprodukováno následující množství emisí:
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje
Plošný zdroj

NOx
-1
kg.den
0,661

PM 10
-1
kg.den
0,055

Nákladní automobily

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje stání nákladních automobilů byl pro
volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě
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uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu 20 TNA za den při uvažovaných 15
dnech trvání zemních a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu
emisí:
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje – nákladní automobily
NOx

-1

Plošný zdroj

g/m.s
5,29E-06

-1

kg/km.den
0,190404

PM 10
-1
kg/km.den
0,016036

-1

g/m.s
4,45E-07

Sekundární prašnost

Za nejvýznamnější plošné zdroje znečišťování ovzduší lze považovat zejména
zemní práce na staveništi. Předpokládanou sumu emisí lze bilancovat následovně:
stavba
Zařízení staveniště

plocha
zařízení staveniště cca 0,02 ha

Odhad sekundární prašnosti z plošných zdrojů (t/za dobu zemních prací):
stavba
Zařízení staveniště

emise TZL
0,0236

z toho PM 10
0,0188

Bilance emisí pro etapu výstavby i ve vztahu ke vzdálenosti nejbližší obytné výstavby
negeneruje výraznější riziko ovlivnění imisní zátěže v zájmovém území.
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění budou představovány provozem nákladní
techniky při zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby.
Dle POV stavby budou rozhodující zemní práce trvat cca 15 dní, což dle bilancí
uvedených v předcházející části předkládaného oznámení představuje denně
v etapě zemních a základových prací 20 pohybů TNA denní době. Předpokládanou
sumu emisí v etapě výstavby při předpokládaném době trvání zemních prací 15 dnů
a při 13 hodinách denně je potom bilancována v následující tabulce:
Komunikace

-1

g/m.s
1,06E-05

NOx
-1
kg/km.den
0,380808

-1

g/m.s
8,91E-07

PM 10

-1

kg/km.den
0,032072

Upřesnění těchto údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby
bude možno provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude
určen dodavatel stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů
a dodávek strojního zařízení. Nelze však předpokládat, že by etapa výstavby
z hlediska liniových zdrojů znečištění ovzduší představovala významnější problém ve
vztahu ke kvalitě ovzduší.
Etapa provozu
Jak je patrné z charakteru předpokládaného záměru, tento negeneruje žádný bodový
nebo významný liniový či plošný zdroj znečištění ovzduší.
Roční produkce energie elektrárny 5036000 kWh. V dalším textu je vypočteno, jaké
množství klasických paliv by bylo třeba spálit, aby bylo získáno stejné množství
energie a zároveň je určeno, jaké množství znečišťujících látek přitom vznikne.
Jedná se samozřejmě o teoretický výpočet, to znamená, že je uvažováno, že se
uvolní veškeré teplo, které je v palivu obsaženo ( tedy výhřevnost). V praxi ovšem
není účinnost spalovacích zařízení 100 %, ale o dost nižší. Např. u kotlů na uhlí je
cca 55%, pro topný olej 89%, pro zemní plyn 82 – 95% podle typu kotle. V praxi je
spotřeba paliv větší a tudíž je větší i produkce emisí. Následující tabulka tedy ve
vztahu k předpokládané produkci 5036000 kWh uvádí odpovídající bilanci
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ušetřených paliv a jim odpovídají sumy emisí rozhodujících škodlivin, které lze ošetřit
při provozu posuzované elektrárny:
Množství paliva

Produkce látky, kg
Tuhé látky
SO2
NOx
9,72
4,67
776,8

CO
Corg
Zemní plyn
155,60
31,37
3
485 473 m
Motorová nafta
606,10
4261,95
2132,2
303,20
145,14
426 763 kg
1)
LTO
930,50
4391,10
4376,6
257,69
148,83
431 657 kg
1)
Hnědé uhlí, pevný rošt
1141,13
18523,80
2927,4 43880,25 8677,65
974 930 kg
2)
3)
Hnědé uhlí, pásový rošt
4875,72
18523,80
2927,4
974,78
389,91
974 930 kg
2)
3)
1) Maxim. povolený obsah síry v kapalných palivech je 1%hmot., uvažuji jen 0,5%
2) Je uvažován průměrný obsah popela v hnědém uhlí 10% hmot.
3) Je uvažován průměrný obsah síry v hnědém uhlí 1% hmot.

Z uvedených bilancí je patrný jednoznačný přínos využití větrné energie ve vztahu
k imisní zátěži a následně i ve vztahu ke zdraví obyvatelstva, této imisní zátěži
dlouhodobě vystavenému.

B.III.2. Odpadní vody
Celkové množství vypouštěných odpadních vod
Etapa výstavby
Splaškové vody

Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce
splaškových vod bude vyplývat z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě
výstavby a produkovaný objem odpadních vod lze označit za zanedbatelný. Pro
etapu výstavby budou na staveništi instalována mobilní WC.
Srážkové vody

Následující výpočet ročního množství srážkových vod vychází z údajů projektanta o
velikosti zpevněných ploch v souvislosti s provozem větrných elektráren areálu a
z ročního úhrnu srážek ve výši 715 mm/rok.
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod
2

Zpevněné plochy

Plocha [m ]
4664

Koeficient odtoku
0,7

3

Qr [m /rok]
233,43

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 143 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů
2

Zpevněné plochy

Plocha [m ]
4664

Koeficient odtoku
0,7

Q (l/s)
46,69

3

Qr [m /15 minut]
42,02

B.III.3. Odpady
V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů jak v etapě vlastní
výstavby, tak i v rámci vlastního provozu.
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Výstavba
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění (tato povinnost bude zapracována
do smlouvy o provedení prací), a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky
pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Předpokládaná struktura
jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce:
Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby
pořadové číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

název odpadu
odpady jinak blíže neurčené (odpadní klest)
odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
dřevěné obaly
kovové obaly
kompozitní obaly
směsné obaly
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
neželezné kovy
beton
cihly
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tařek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 170106
dřevo
sklo
hliník
železo a ocel
kabely neuvedené pod č. 170410
zemina a kamení neuvedené pod č.170503
papír a lepenka
kovy
směsný komunál.odpad

kategorie
O
N
N
N
O
O
O
O
O
O
N

kód odpadu
020199
080111
150110
150202
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150110

O
O
O
O

160118
170101
170102
170107

O
O
O
O
O
O
O
O
O

170201
170202
170402
170405
170411
170504
200101
200140
200301

Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních
projektové dokumentace respektovány podmínky, které jsou formulovány v dalších
částech předkládaného oznámení.
Provoz
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální.
Následující tabulka podává přehled o předpokládané struktuře vznikajících odpadů
v etapě provozu.
Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě provozu
Kód odpadu
08 01 11
13 02 05
13 02 08
15 01 01
15 01 02
15 01 02
15 01 10
17 04 05
17 04 10
17 04 11
20 03 01

Název odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (obaly od nátěrových hmot apod.)
Železo a ocel
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Směsný komunální odpad
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Požadavky vyplývající pro etapu provozu z hlediska vznikajících odpadů jsou opět
jasně formulovány legislativou v odpadovém hospodářství a není tudíž nezbytné
formulovat doporučení, která z této legislativy vyplývají bez ohledu na uplatnění
režimu o posuzování vlivů na životní prostředí.
Sortiment odpadů a smluvní vztahy budou upřesněny v prováděcích projektech
stavby, množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněno v rámci zkušebního
provozu. Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas
k nakládání s odpady a předloží provozní řád pro nakládání s odpady.
B.III.4. Ostatní výstupy
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství
emisí, způsoby jejich omezení)
Hluk

Výstavba
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který však vzhledem k situování staveniště
nemůže ovlivnit akustické parametry v území, a to ani z hlediska vyvolané
staveništní dopravy tak, jak je specifikována v příslušné pasáži předkládaného
oznámení. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a
stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně,
druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny
tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v
závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako
stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou
stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní
životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících
zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici.
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění
zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude
pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která
je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z
budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může
tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů
vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející
z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží
maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha
dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny
akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
Doprava

Typ stroje, název
vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus)
Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
Rypadlo UDS 110A (1kus)
Nakladač UNC 151 (1 kus)
Nákladní automobily Tatra

Hladina akustického tlaku ve
Doba používání stroje
vzdálenosti 1 [m]
hod/den
LpAr v dB(A)
LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
6
LpA10 = 85 dB(A)
6
LpA10 = 83 dB(A)
3
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 20/den

Akustický výkon
LW v dB(A)
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Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4

Typ stroje, název
Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus)
Čerpadlo betonové směsi (1 kus)
Domíchávače betonové směsi (3
kusy)
Stavební míchačky (2 kusy)

Akustický
výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve
vzdálenosti 1 [m]
LpAr v dB(A)
LpA10 = 79 dB(A)
LpA10 = 80 dB(A)

Doba používání stroje
hod/den
7
2

92 dB(A)

-

4

-

LpA7 = 81 dB(A)

4

Provoz
Emisní hladiny akustického výkonu LwA VE De Wind D6 jsou převzaty z oficiálních
údajů výrobce VE pro výpočtové účely:
LwA = 103,6 dB při referenční rychlosti větru v = 9 m.s-1 měřené ve výšce 10 m.
Spektrum hladiny akustického tlaku VE je uvedeno v Hlukové studii, která je
samostatnou přílohou předkládaného oznámení.
Plošné zdroje hluku:

Nejsou posuzovaným záměrem generovány. Pohyby aut v etapě výstavby jsou
uvedeny v kapitole B.II.4.
Liniové zdroje hluku

Nejsou posuzovaným záměrem generovány. Vyvolaná doprava související
s kontrolou případně servisními činnostmi není metodicky ve vztahu k využívané
komunikaci liniovým zdrojem hluku.
Vibrace
Záměr ve stadiu provozu není zdrojem vibrací. V etapě výstavby nelze projev vibrací
zcela vyloučit, avšak vzhledem k dostatečné vzdálenosti obytné zástavby lze tento
vliv hodnotit z hlediska významnosti vlivu jako vliv nevýznamný.
Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. V průběhu
vlastní výstavby je možno očekávat krátkodobé používání svářecích agregátů.
Ultrafialové záření se může vyskytovat pouze krátkodobě po dobu montáží
konstrukcí či technologií při svařování obloukem či plamenem a přitom budou
využívány běžné osobní ochranné pomůcky.
V navrhované VE bude elektrická energie vyráběna využitím energie větru. Větrná
elektrárna nebude zdrojem ionizujícího záření. Běžné elektromagnetické pole vzniklé
při výrobě a přenosu elektrické energie nebude vyvolávat nežádoucí účinky. Zdroji
elektromagnetického záření v posuzovaném záměru jsou:
- generátor
- výkonový transformátor
- náhradní napájení
- rozvaděče
- motory
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Všechny tyto zdroje budou navrženy tak, aby jejich účinky na zdraví obsluhy, která
bude provádět periodické kontroly, byly zanedbatelné, neměřitelné.
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole
překračující hodnoty stanovené uvedeným Nařízením vlády 480/2001 Sb.
Stroboskopický efekt a diskoefekt
Jedná se o optický jev vznikající při průniku viditelného záření ze světelného zdroje
mezi otáčejícími se listy rotoru směrem k pozorovateli. Vzhledem ke skutečnosti, že
obytná zástavba je zcela mimo dosah navrhovaného záměru, stroboskopický efekt
lze hodnotit jako malý a nevýznamný.
Diskoefekt je vyvoláván odlesky ploch listů rotoru při určitém úhlu jejich nasvícení.
Tento jev je u větrných elektráren běžně omezován povrchovou úpravou listů rotoru,
prováděnou většinově matovým barevným provedením; opět vzhledem ke
vzdálenosti nejbližší obytné zástavby a charakteru reliéfu by se tento efekt neměl
projevit.
Zápach
Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu.
Jiné výstupy
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy.

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Větrná elektrárna je technologickým zařízením, kde nebezpečí havárie je minimální.
Jednotlivé komponenty jsou konstruovány pro provozní životnost minimálně 25 let, tj.
minimálně 150 000 provozních hodin v náročných povětrnostních podmínkách.
Navržené větrné elektrárny představují z hlediska technického současnou světovou
špičku, což následně ovlivňuje vysokou bezpečnost a spolehlivost provozu. Nedílnou
součástí komplexní technologické dodávky je systém automatického řízení (ASŘ),
který společně s moderními prvky použitými při řízení elektrické části minimalizuje
možnost vzniku provozní poruchy či havárie.
Přestože je větrná turbína navržena tak, aby odolala extrémním vlivům počasí, není
vyloučen přírodní úkaz, při kterém může za působení kombinace nepříznivých
faktorů dojít k havárii VE spojené se ztrátou její stability a následnou destrukcí. Toto
riziko je lokálního charakteru a týká se blízkého okolí VE do cca 150 m, což ve
vztahu k situování nejbližší obytné zástavby lze označit ze neproblematický aspekt.
Dle údaje výrobce nedojde k nevratné destrukci stroje do rychlosti větru 67 m\s, což
je 240 km\hod.
Větrné turbíny jsou chráněny proti zásahu bleskem systémem, který minimalizuje
poškození a odpovídá mezinárodnímu standardu IEC 1024-1, třída ochrany 1.
Olejové hospodářství
V převodovce větrné elektrárny je použit olej Shell Tellus 46. K úniku oleje
z převodovky může dojít poruchou těsnění mezi převodovkou a generátorem, proto
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je pod tímto místem instalována záchytná vana na olej. Její kapacita dostačuje na
množství oleje, které může uniknout z převodovky než zareaguje čidlo hladiny oleje
v převodovce a dojde k odstavení elektrárny a tím k zamezení dalšího úniku oleje.
Pokud by došlo k poruše čidla oleje v převodovce, je záchytná vana osazena
nezávislým čidlem, které při naplnění záchytné vany odstaví elektrárnu. Tímto dvojím
jištěním je zabráněno případnému možnému úniku oleje mimo objekt větrné
elektrárny. Na základě každoročního fyzikálně – chemického rozboru oleje je
prováděna jeho výměna(přibližně každých 5 let). Výpust z převodovky je uzavřena
kohoutem a ten je jištěn zátkou.
Postup v případě havárií a poruch bude uveden v provozním manuálu elektrárny.
Statistické údaje o haváriích větrných elektráren nejsou vedeny, neboť takové
situace jsou zcela výjimečné a prakticky by nebylo co zaznamenávat.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Stavba je situována v CHOPAV Východočeská křída, budované sedimenty ústecké
synklinály - nejvýznamnějšího hydrogeologického celku. Jedná se o hydrogeologický
rajón č. 423 s uceleným oběhem podzemní vody, s mimořádně příznivými
podmínkami pro akumulaci, proudění a jímání podzemních vod.
V území převládají nasycené hnědozemní půdy na svazích, illimerizované
hnědozemně a pseudogleje na plošinách, nenasycené a často červené písčité půdy
na permských pískovcích, oglejené hnědozemě a pravé gleje v nivách potoků
v širokých údolích.
Zájmové území je ornou půdou západně od silnice Anenská Studánka – Helvíkov
(pro VE č. I) a východně od této silnice nad svahem kuesty SV od Helvíkova (VE č. II
– IV), v otevřeném bezlesém prostoru (VE č. I) a v enklávě polí mezi lesy (VE č. II až
IV) na plošině nad zalesněnými svahy kuesty severní části Hřebečovského hřbetu,
ohraničené údolím Lukovského potoka západně a prudkými svahy Velké Pláně a
Mirandu severo- až jihovýchodně.
Jde o zvlněné svahy se západní až
severozápadní orientací (VE č. I) a o mírně vyklenutou část plošiny nad východními
svahy kuesty nad Trpíkem, intenzivně využívané jako pole, měřítko krajiny je setřeno
změnou obhospodařování, poněvadž velké plochy orné půdy na plošině vymezují
obsah krajinného rámce a tak s ohledem na proběhlý vývoj využití zájmového území
předurčují stávající využití území.
Pro trvale udržitelnou formu zemědělského hospodaření by bylo třeba řešit
důsledněji protierozní ochranu ve vztahu k agrotechnice pozemků západně od silnice
Anenská Studánka - Helvíkov, zejména směrem ke sníženinám v trati Přední údolí a
jižně v trati V borkách, poněvadž původní protierozní strukturní prvky krajiny byly
v rámci zcelování pozemků prakticky zrušeny, tato charakteristika platí i pro jižnější
enklávu polí směrem k Helvíkovu. Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné
přírodní zdroje zastoupeny. Nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin
přímo v zájmovém území záměru.
Jde o antropogenně změněné plochy s ohledem na intenzivní zemědělskou výrobu,
samotným přírodním zdrojem je využívaná zemědělská půda, zachování její
úrodnosti a trvalé využitelnosti vyžaduje dodatkovou energii. S ohledem na tuto
okolnost je nutno schopnost regenerace uvedeného přírodního zdroje pokládat za
omezenou. V kontextu zajištění odpovídající schopnosti regenerace krajinných
systémů by bylo nutno řešit rozčlenění dotčených honů, možná navrhnout i pásové
hospodaření, eventuelně zatravnění částí bloků orné půdy, doplnění porosty dřevin,
případně obnovu mezí v rámci komplexních pozemkových úprav (týká se zejména
polohy svahových polí západně od silnice Anenská Studánka – Helvíkov pro
staveniště VE č. I).
Záměr nekoliduje s územím žádného národního parku nebo CHKO. Přírodní park ve
smyslu ust. § 12 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb. se v zájmovém řešeném území ani
v kontaktu s tímto územím nenachází.
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Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí
k předpokladu jejich existence.
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o
významně nadlimitně
ovlivněnou lokalitu s výjimkou hodnocení vlivů na krajinný ráz.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Klimaticky patří území do oblasti mírně teplé, s průměrnými ročními teplotami v
rozmezí 6-8oC. Průměrný roční úhrn srážek je mezi 700-800 mm, z toho ve
vegetačním období 400-450 mm. Průměrný počet letních dnů (s teplotou vyšší než
25oC) je 40-50, průměrný počet mrazových dnů (s průměrnou denní teplotou pod
0oC) je 120-140. Maximální sněhová pokrývka je 30-40 cm, a průměrný počet dní se
sněhovou pokrývkou je vyšší než 40 (Demek et.al 1966). V posuzované lokalitě
převládá západní směr větrů, které jsou deflační povahy (způsobují větrnou erozi
půd). Region se jeví jako průměrně teplý, na okrajích chladnější. Vlhčí je návětrná
severozápadní strana, moravskoslezská strana leží v mírném srážkovém stínu.
Místní klima je ovlivněno hlubšími zářezy a vhloubenými terénními tvary, kde může
při nepříznivých povětrnostních podmínkách vznikat nebezpečí mlh a inverzí. Srážky
klesají postupně od západu k východu, okraje zářezu Moravské Sázavy jsou již ve
srážkovém stínu. Vyšší polohy okolo podorlické kotliny jsou již charakterizovány
chladným klimatem a vyšší dobou zdržení sněhové přikrývky. Ze stanice Česká
Třebová lze charakterizovat základní charakteristiky počasí (období 1971 - 1990),
které jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab.: Základní charakteristiky počasí
měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
roční průměr

O

průměrná teplota ( C)
-2,5
-1,1
2,9
6,7
12,5
15,0
16,6
16,3
12,4
7,9
2,3
-0,3
7,4

průměrné srážky (mm)
54
35
39
46
65
86
83
80
61
50
54
62
úhrn srážek
715

Z hlediska rozložení směrů větrů lze specifikovat relativní četnosti větrů uvedené
v následující tabulce.
Tab.: Rozložení směrů větrů
směr větru
relativní četnost (%)

S
5

SV
11

V
14

JV
13

J
6

JZ
7

Z
17

SZ
12

CALM
15

Znečištění ovzduší
Protože záměr nepředstavuje produkci emisí, která by mohla nějak ovlivnit imisní
pozadí zájmového území, není nezbytné se problematikou imisního pozadí
v zájmovém území dále podrobněji zabývat.
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C.2.2. Voda
Povrchové vody
Zájmové území náleží do povodí Lukovského potoka. Vzhledem ke skutečnosti, že
záměr negeneruje žádnou produkci odpadních vod, které by kvalitativně respektive
kvantitativně ovlivňovaly povrchové vody, není nutné se popisem této složky
životního prostředí včetně existujících ochranných pásem vodních zdrojů podrobněji
zabývat. V následujícím výřezu vodohospodářské mapy jsou doloženy základní
souvislosti umístění záměru ve vztahu k základní vodohospodářské mapě, a to
včetně příslušných ochranných pásem vodních zdrojů.
1 x VE D6

3 x VE D6

Podzemní vody
Jedná se o hydrogeologický rajón č. 423 s uceleným oběhem podzemní vody, s
mimořádně příznivými podmínkami pro akumulaci, proudění a jímání podzemních
vod. Z hydrogeologického hlediska jde o dvoukřídlou artéskou strukturu budovanou
platformními sedimenty svrchní křídy. Střídáním kolektorů, vázaných na souvrství
pískovců, slínovců a prachovců s izolátory slínovců a jílovců byl umožněn vznik čtyř
samostatných zvodní. Dalším významné zvodnění je vázáno na rajón 426 Kyšperská
synklinála. Méně významné zvodnění je vázáno na permské sedimenty poorlické
brázdy (rajón 521).
Lokalita náleží do České křídové pánve, do části ústecká synklinála. Křídový pokryv
ústecké synklinály náleží do orlicko – žďárského litofaciálního vývoje. V její centrální
části zahrnuje křídová sled perucké – rokycanské až březenecké souvrství o
mocnosti kolem 400 m náležející cenomanu, turonu a coniacu. Perucko-korycanské
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souvrství se vyznačuje souvislým rozšířením a zahrnuje vrstvy perucké (jílovité
prachovce – jílovce) o průměrné mocnosti 70 m. Jizerské souvrství tvoří pískovce a
slínovce o mocnosti 150 m. Teplické souvrství s relikty březenského souvrství
z jílovců a slínovců má minimální mocnosti kolem 1230 m v okolí Třebovic. Několik
poloh v nejvyšší části souvrství je silicifikováno a pak se nazývají rohatecké vrstvy.

C.2.3. Půda
Zábor ZPF
Pozemky pro výstavbu záměru se nacházejí katastrálně na k.ú. Anenská Studánka.
Dle předaných podkladů záměr vyžaduje trvalý zábor 4664 m2 na ZPF v následujícím
členění dle zabíraného ZPF:
Ø BPEJ: 7.25.04 – 1 166 m2
Ø BPEJ: 7.25.14 – 3 498 m2
Popis BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
7 – mírně teplý, vlhký, s průměrnou roční teplotou 6 – 70 C, s průměrným ročním úhrnem
srážek 650 – 750 mm, s nižší střední pravděpodobností suchých vegetačních období (5- 15)
a s vysokou vláhovou jistotou (10).
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
25 - Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na opukách a tvrdých slínech, zpravidla středně
těžké, štěrkovité s dobrou vodní kapacitou, avšak závislé na srážkách
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

svažitost
0 - 3°, rovina
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
7 -127°, střední svah
7 - 12°, střední svah
12 - 17°, výrazný svah
12 - 17°, výrazný svah
17 - 25° příkrý svah až sráz
17 - 25° příkrý svah až sráz

expozice
všesměrná
všesměrná
jih
sever
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
skeletovitost
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

žádná
žádná až slabá
slabá
střední
střední
slabá
střední
žádná až slabá
střední až silná
žádná až silná

hloubka

*)

hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká
mělká
mělká
hluboká až středně hluboká
hluboká až mělká
hluboká až mělká

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou
skeletovitostí

Znečištění půd
Kontaminace půdy v okolí posuzovaného záměru není předpokládána.
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Geologie
Geologický podklad širšího okolí navrhované stavby budují sedimenty východní části
české křídové pánve. Plošně převažují jemnozrnné glaukonitické pískovce, vápnité
až písčité slínovce a vápnité prachovce a slínovce, doplňují je jemnozrnné
glaukonitické pískovce. Čtvrtohorní pokryvné útvary se dochovaly pouze ve
fragmentech – na úpatí svahů deluviální kamenitohlinité sedimenty, v menších
údolích deluviofluviální písčitojílovité až písčité hlíny. Nivy vodních toků vyplňují
fluviální jílovitopísčité až písčité hlíny, místy písčité štěrky.
Geomorfologie
Podle regionálního členění reliéfu ČR (Demek J. a kol., 1987) náleží širší okolí
řešeného území ke geomorfologickému celku Svitavská
pahorkatina a
geomorfologickému podcelku Českotřebovská vrchovina. Zájmové území stavby
větrných elektráren náleží ke Hřebečovskému hřbetu.
Celek: VI C - 3 – Svitavská pahorkatina
Podcelek: VI C – 3 A – Českotřebovská vrchovina
Okrsek: VI C – 3 A - a – Hřebečovský hřbet
Hřebečovský hřbet – je plochá vrchovina budovaná slínovci, spongility, jílovci a
pískovci spodního a středního turonu, horninami letovického krystalinika. Má silně
rozčleněný erozně denudační reliéf s pásmem nejvyšších elevací na SV a V. Pro
reliéf je typická řada kuest s čely na SV a V. Hřbet je proťatý hluboce zaříznutými
antecedentními údolími Libchavského potoka, Tiché Orlice a Třebovickou bránou –
příčnou depresí, vyplněnou neogenními mořskými sedimenty a odvodňovanou
Lukovským potokem k Moravské Sázavě.

C.2.5. Fauna a flora
Základní charakteristiky

Vlastní terénní šetření pro vypracování Oznámení byla prováděna od května do
poloviny října 2006, takže postihují jarní ažý podzimní aspekt vývoje ekosystémů
s tím, že s ohledem na lokalizaci záměru navrhovaných VE na celcích orné půdy a
minimální plošný rozsah stavebních prací není předpokládán trvalý výskyt
ochranářsky významných druhů rostlin nebo živočichů ve vlastním zájmovém území
výstavby.
Pokud byly zjištěny zvláště chráněné druhy, jsou podtrženy a je uvedena kategorie
ochrany podle vyhl. č. 395/1992 Sb., v platném znění (§§§ kriticky ohrožené druhy,
§§ - silně ohrožené druhy, § - ohrožené druhy).
Biogeografické začlenění

Biogeograficky podle Culka (1995 ed.) zájmové území je součástí hercynské
podprovincie a bioregionu č. 1.39 Svitavského, v reprezentativní zóně ve střední
části bioregionu. Fytogeograficky území leží v oblasti českého mezofytika,
fytogeografického okresu č. 63 Českomoravské Mezihoří, podokresu Hřebečovská
vrchovina

32

Anenská Studánka
4x větrná elektrárna D6
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.,
ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb.

Potenciálně přirozenou vegetací jsou zde bikové bučiny (Luzulo – Fagetum) či
bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli - Fagetum). Obecně liniová
dřevinná společenstva 4. vegetačního stupně v zemědělské krajině náleží do svazu
Prunion spinosae.
Přírodě blízká náhradní bylinotravní společenstva patří
Cynosurion, v potočních nivách pak do svazu Calthion.

zejména do svazu

Vegetační stupeň dle Skalického (1988) suprakolinní, v nejvyšších partiích
Hřebečovského hřbetu submontánní.
Flora

Zájmové území záměru pro výstavbu navrhovaných větrných elektráren je v obou
zájmových územích ornou půdou po obou stranách silnice Anenská Studánka –
Helvíkov , je tak tvořeno nepůvodními agrocenózami s intenzivní ochranou proti
plevelům, pouze podél cest a v návaznosti na lesní porosty (u staveniště VE č. I i
v návaznosti na pramenný úsek údolnice malého toku) lze dokládat ruderalizované
až ruderální lemy. Kvalitativní botanický průzkum byl proveden Dr. Falytsem v květnu
2005. Na lokalitě bylo zjištěno celkem 78 druhů cévnatých rostlin včetně dřevin na
následujících mikrolokalitách v širším území:
1 - Anenská Studánka, při silnici J obce a pole Z silnice J obce
2 - Anenská Studánka, pole s ozimem a okraj lesa V od silnice J obce
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" méně ohrožené

Zjištěné druhy rostlin:
Abies alba Mill. - jedle bělokorá (+) [C4a] : 2
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha : 1
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 1
Alchemilla micans Buser - kontryhel třpytivý : 1
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+) : 1
Anemone nemorosa L. - sasanka hajní : 1
Angelica sylvestris L. - děhel lesní : 2
Anthoxanthum odoratum L. - tomka vonná : 1
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní : 1, 2
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý : 2
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 1
Athyrium filix-femina (L.)Roth - papratka samičí : 2
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá : 1
Bellis perennis L. - sedmikrása chudobka : 1
Betula pendula Roth - bříza bělokorá : 2
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní : 1
Campanula rotundifolia L. agg. - zvonek okrouhlolistý : 2
Campanula trachelium L. - zvonek kopřivolistý : 1
Cardamine pratensis L. - řeřišnice luční : 1
Centaurea jacea L. subsp.jacea - chrpa luční pravá : 1
Cerastium arvense L. - rožec rolní : 1
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 2
Cirsium oleraceum (L.)Scop. - pcháč zelinný : 1, 2
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný : 1
Cruciata laevipes Opiz - svízelka chlupatá : 1
Dryopteris carthusiana (Vill.)H.P.Fuchs - kapraď osténkatá : 2
Epilobium montanum L. - vrbovka horská : 2
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Fagus sylvatica L. - buk lesní : 2
Fallopia convolvulus (L.)Á.Löve - opletka obecná : 2
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et D.Löve - orsej jarní hlíznatý : 1
Galium album Mill. - svízel bílý : 1
Galium aparine L. - svízel přítula : 1
Geranium phaeum L. - kakost hnědočervený : 1
Geranium pratense L. - kakost luční : 1
Glechoma hederacea L. - popenec obecný : 1
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný : 1
Hypericum maculatum Crantz - třezalka skvrnitá : 1, 2
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná : 1
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná : 1, 2
Knautia arvensis (L.)Coulter - chrastavec rolní : 1
Lamium album L. - hluchavka bílá : 2
Lamium purpureum L. - hluchavka nachová : 2
Larix decidua Mill. - modřín opadavý + : 2
Luzula campestris (L.)DC. agg. - bika ladní : 1
Lychnis flos-cuculi L. - kohoutek luční : 2
Petasites albus (L.)Gaertn. - devětsil bílý : 2
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá : 1
Picea abies (L.)Karsten - smrk ztepilý (+) : 2
Pinus sylvestris L. - borovice lesní (+) : 2
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý : 1
Plantago major L. - jitrocel větší : 1, 2
Populus tremula L. - topol osika : 2
Potentilla anserina L. - mochna husí : 1
Primula elatior (L.)Hill - prvosenka vyšší : 2
Prunus avium (L.)L. - třešeň ptačí (+) : 2
Prunus spinosa L. - slivoň trnka : 1
Pyrus pyraster Burgsdorf - hrušeň polnička + [C4a] : 2
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký : 1
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý : 1
Rosa canina L. - růže šípková : 2
Rubus fruticosus agg. - ostružiník křovitý : 2
Rumex acetosa L. - šťovík kyselý : 1, 2
Rumex acetosella L. agg. - šťovík menší : 2
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý : 1
Sambucus nigra L. - bez černý : 1
Sambucus racemosa L. - bez hroznatý : 2
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá : 1
Sorbus aucuparia L. - jeřáb ptačí (+) : 2
Stachys sylvatica L. - čistec lesní : 2
Stellaria graminea L. - ptačinec trávolistý : 2
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný : 1
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 1
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + : 1
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 2
Vaccinium myrtillus L. - borůvka : 2
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek : 1
Veronica sublobata M.Fischer - rozrazil laločnatý : 1
Viola reichenbachiana Bor. - violka lesní : 1

Z ochranářsky významných druhů rostlin dle Červeného seznamu byly zjištěny
Abies alba Mill. - jedle bělokorá (+) [C4a] : 2
Pyrus pyraster Burgsdorf - hrušeň polnička + [C4a] : 2
Oba druhy dřevin rostou mimo dotčené území na okraji lesa.

V okolí dotčené lokality nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle
vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb, v platném
znění. V okolí byly nalezeny dva druhy obsažené v Červeném seznamu cévnatých
rostlin České republiky v nejnižší kategorii C4a - druh vyžadující pozornost.
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Prvky dřevin rostoucí mimo les

Území tzv. Českomoravského Mezihoří při hlavním evropském rozvodí, je relativně
členitou krajinou, ve které se v různé míře dochovaly nebo byly nově vytvářeny i
prvky mimolesních porostů dřevin. Jejich zastoupení v krajině je rozmanité od
prostorů s vysokou koncentrací těchto prvků až po prostory, kde se dochovaly spíše
fragmentárně z důvodů výrazných hospodářsko technických úprav zemědělské
krajiny (týká se právě vlastního zájmového území). Stávající mimolesní porosty
dřevin širšího území lze dokládat především v následujících polohách:
⇒ břehové a doprovodné porosty vodních toků - dochovány zejména podél přírodě blízkých
a přirozených úseků, jde především o jasanové olšiny a s vrbou, často jsou přimíšeny i
další druhy, zejména javory, lípa, habr, dub, bříza, ojediněle i jilmy. Koncentrace
především podél Lukovského potoka a přítoků
⇒ doprovodné porosty komunikací - jsou zastoupeny zejména podél silnic nižší kategorie,
většinou jako alejové až liniové, jen místy skupinové. Převládá naprosto heterogenní
složení, v okolí Lukové většinově jen ovocné dřeviny, zejména švestky, jabloně; u
Třebovic, Opatova, Semanína je možno dokladovat i poměrně starší, druhově rozmanité
porosty okrasných dřevin, zejména lípy, javory, jasany, duby, topoly, jírovec maďal. Podél
silnice Anenská Studánka – Helvíkov nespojitě ovocné dřeviny, severně od zájmového
území VE č.I silný javor klen, jasan, břízy, u silnice těsně nad staveništěm VE č. I se
nachází silný a sadovnicky hodnotný dub letní, rovněž v zatáčce nad Helvíkovem jsou
hodnotné stromy – klen, lípa
⇒ remízy, hájky - především v částech, kde vystupuje geologické podloží na povrch nebo
kde s ohledem na sklonitostní poměry se nacházejí jen velmi mělké půdy. Jde často o
velmi heterogenní porosty stromů a keřů, někdy jen o keřová uskupení. Většinově tvoří
základ interakčních prvků v krajině, případně se nacházejí v prostorech přechodových
ekotonů k lesům. Jde o různé porosty dubů, habrů, jasanů, bříz, vrb, jeřábů místy
s příměsí borovic nebo smrku, určitou koncentraci lze dokládat pro okolí Anenské
Studánky a Helvíkova ve sklonitostně složitějších poměrech, např. nad žlabem do
Lanškrounské kotliny nad areálem léčebny
⇒ agrární terasy, meze - spíše již jen ojediněle v členitějších částech katastrů
(severozápadně od
Damníkova, jihovýchodně od Opatova, severovýchodně od
Opatovce, pod úbočím Mirandu, východně od Helvíkova). Převládá většinou vícedruhová
skladba, dominují keře typu šípku, hlohu, trnky, lísky, bezů.
⇒ fragmenty podmáčených niv, většinově olšiny, nebo olšiny s vrbou, jasanem, často jako
rudimenty po úpravách vodního režimu v prostorech po bývalých korytech toků před
úpravou, jindy v přírodě blízkých poměrech.
⇒ keřové porosty a rozvolněné nálety stromů či skupiny stromů na náspech tratí, přebírající
do jisté míry i funkci interakčních prvků pro ekologickou stabilitu území v suché řadě,
poněvadž v širším území se stanoviště suché řady nacházejí spíše fragmentárně. Jde
především o břízy, osiky, jívy, jeřáby, lísku, trnku, místy dále o kalinu, růži šípkovou,
habr, hlohy, brslen, dub letní, svídy, bezy, třešeň ptačí aj.

Vlastní zájmové území výstavby záměru je zcela prosté mimolesních porostů dřevin
s ohledem na vysoký podíl zornění na plošině kuesty severní části Hřebečovského
vrchu západně od Velké Pláně a Mirandu.
Sadovnicky či dendrologicky hodnotné porosty se v kontaktu se zájmovým územím
nenacházejí. Vyhlášené památné stromy jsou dostatečně vzdáleny od posuzované
lokality, ani přípojky od polohy VE k elektrickému vedení se nenacházejí v kontaktu
se dřevinami.

35

Anenská Studánka
4x větrná elektrárna D6
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.,
ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb.

Fauna

Zájmové území jak v enklávě Přední trať západně od silnice Anenská Studánka –
Helvíkov (staveniště VE č. I), tak enkláva mezi lesy ve vrcholové části kuesty nad
východními svahy východně od uvedené silnice (staveniště VE č. II – VE č. IV) je
stanovištěm intenzivních agrocenóz v otevřeném terénu s minimem strukturních
prvků vegetačního dřevinného krytu v nejbližším okolí, lze doložit jen ochuzené
spektrum živočišných druhů tohoto stanoviště. Ani vyvolané investice (trafostanice,
kabely, přístup k základnám všech navrhovaných VE) nezasahují jiná stanoviště než
celky polí s ruderálními lemy.
V zájmovém území výstavby a v nejbližším okolí registrovány většinově jen běžné
druhy živočichů:
Stanoviště polí a okrajů polí

• Savci - hraboš polní (Microtus arvalis), zajíc polní (Lepus europaeus), krtek obecný (Talpa
europaea), rejsek (Sorex sp.), lasice hranostaj (Mustela erminea), srnec obecný (Capreolus
capreolus), liška obecná (Vulpes vulpes) – stopy u staveniště VE č. I, prase divoké (Sus scrofa) –
pobytové známky u lesa – staveniště č.VE č. II,

•

•
•
•

Ptáci: křepelka polní (Coturnix coturnix-§§) – akusticky staveniště VE č. II – VE č. IV, koroptev
polní (Perdix perdix-§) – 1 pár v úhoru u staveniště VE č. I., vrabec domácí (Passer domesticus),
v. polní (P. montanus) – u staveniště VE č. I., skřivan polní (Alauda arvensis), konipas bílý
(Motacilla alba), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) – u staveniště VE č. I.(úhor), pěnice
černohlavá (Sylvia atricapilla) – lemy u staveniště VE č. IV), strnad obecný (Emberiza citrinella),
stehlík obecný (Carduelis carduelis),
hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), h. divoká
(Streptopelia decaocto) – staveniště VE č. II – IV), holub hřivnáč (Columba palumbus), holub
domácí (Columba livia f. domestica), špaček obecný (Sturnus vulgaris), bažant obecný
(Phasianus colchicus), vrána obecná šedá (Corvus corone cornix), havran polní (Corvus
frugilerus), na jaře čejka chocholatá (Vanellus vanellus) – staveniště VE č. II – č. IV., v květnu
podél cesty na poli u staveništi VE č. II. pozorován 1 ex. samec bělořita šedého (Oenanthe
oenanthe-§§) – migrační výskyt. Registrovány dále přelety rorýse obecného (Apus apus -§),
vlaštovky obecné (Hirundo rustica-§), jiřičky obecné (Delichon urbius). Za potravou do polí dále
zaletují poštolka obecná (Falco tinnunculus), káně lesní (Buteo buteo), volavka popelavá (Ardea
cinerea), v květnu registrován přelet motáka pochopa (Circus aeruginosus-§) od Hvězdy,
v červenci přelet 1 ex. čápa bílého (Ciconia ciconia-§) opět ve směru od Hvězdy (hnízdiště
v Semaníně).
Plazi: zástupci třídy nebyli ani opakovanými pochůzkami v zájmovém území zjišťováni
Obojživelníci : zástupci třídy nebyli ani opakovanými pochůzkami v zájmovém území zjišťováni
Hmyz:
• brouci - střevlík zrnitý (Carabus granulatus), s. měděný (Carabus cancellatus), výskyt
ohroženého střevlíka Carabus scheidleri nebyl na polích ani v lemech potvrzen, střevlíčci
Pterostichus vulgaris, Poecilus cupreus, P. coreuleus, Calathus fuscipes, Loricera pilicornis u
VE č. II, šídlatec Bembidion lampros, běžec Trechus striatulus, kvapníci Harpalus
pubescens, H. affinis, Amara aenea; mrchožrouti Aclypea opaca, Silpha obscura, Phosphuga
atrata; z drabčíků zástupci rodů Atheta, Philontus; z listorohých čeledí hnojníci Aphodius
fimetarius a A. distinctus, zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), listokaz zahradní (Phylloperta
horticola); z kovaříků kovaříci Agriotes obscurus, Agriotes lineatus, Agriotes ustulatus, Athous
niger; z krasců v lemech spot¨radicky zástupci rodu Agrilus; z tesaříků na květech tesařík
černošpičký (Strangalia melanura), t.obecný (Leptura rubra), v lemech i t. skvrnitý (S.
maculata), tesařík Strangalia quadrifasciata; z páteříčků p. žlutý (Rhagonycha fulva), p.obecný
(Cantharis rustica), p. černavý (C. nigricans), p. tmavý (C.obscura), p. sněhový (C. fusca),
v lemech dále bradavičník Malachius bipustulatus; z mandelinek mandelinka bramborová
(Leptinotarsa decemlineata), mandelinky rodů Phaedon, Gastrophysa, dřepčíci
rodu
Phyllotreta, kohoutci rodu Lema; z nosatců lalokonosec libečkový (Ottiorhynchus ligustici),
nosatčík Apion frumentarium, listopasi rodu Sitona, listohlodi rodů Polydrosus, Phyllobius;
z dalších skupin v lemech rušník krtičníkový (Anthrenus scrophulariae), slunečko dvoutečné
(Adalia bipunctata), slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), blýskáčci rodu
Meligethes, kožojed skvrnitý (Attagenus pellio) aj.
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• motýli - babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. síťkovaná (Araschnia
levana), b. bodláková (Vanessa cardui); z okáčů okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus),
o.luční (Maniola jurtina); žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), ž. čičorečkový (Colias
hyale), bělásek zelný (Pieris brassicae), b. řepkový (P. napi), b. hrachorový (Leptidea sinapis)
– u VE č. I., b. řeřichový (Anthocaris cardamines); modrásci rodu Plebejus; soumračník
rezavý (Ochlodes venatus) – staveniště VE č. I.; vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae) –
staveniště VE č. I.,; z můr můra gamma (Plusia gamma), blýskavky z rodu Phlogophora,
osenice rodů Scottia, Euxoa, Xestia; z píďalek kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata),
žlutokřídlec šťovíkový (Timandra comae), u VE č. I i bělokřídlec luční (Siona lineata); z dalších
skupin travaříci rodu Crambus aj.
• dvoukřídlí - bzučivky rodu Lucillia, masařky rodu Sarcophaga, muchničky (Simulium sp.), dále
tiplice (Tipula sp.), pestřenky rodu Eristalis, Vollucella, Scaeva
• blanokřídlí - vosy rodu Vespula, včela medonosná (Apis melifera), pilatky rodu Tenthredo,
sporadicky na květech při okrajích polí čmelák zemní (Bombus terrestris -§) aj..
• rovnokřídlí - kobylka cvrčivá (Tettigonia cantans), při okrajích lesů a v ruderálu u VE č. I i k.
smrková (Barbitistes constrictus), dále sarančata rodu Chortippus),
• ploštice – klopušky rodů Calocoris, Adelphocoris, kněžice obilná (Eurygaster maura), k.
páskovaná (Graphosoma italicum), kněžice rodu Aelia, kněžice rodu Palomena;
• Jiní bezobratlí: slíďáci rodu Pardosa, stínky rodu Oniscus; v lemech místy hlemýžď zahradní
(Helix pomatia), páskovky rodu Cepaea aj.

Zájmové území vlastní výstavby není příhodné pro výskyt reprezentativních nebo
unikátních populací
zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů
živočichů, akustické projevy křepelky polní v hnízdním období naznačují možnost
hnízdění v zájmovém území, nelze zcela vyloučit ani hnízdění koroptve polní. Výskyt
motáka pochopa lze pokládat za migrační (příležitostné loviště), analogie platí pro
čápa bílého, rorýse a vlaštovku. Výskyty čmeláků lze pokládat v polích za
sporadické, pokud není pěstován např. jetel, řepka, svazenka a jiné medonosné
rostliny (v roce 2006 ne).

Charakter lokality na staveništi VE č. II - IV

Pohled na část staveniště navrhovaných VE č. II-IV.

Staveniště VE č. II - IV

Staveniště VE č. II - IV
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staveniště VE č. I

pohled na staveniště VE č. I

Stanoviště lesních porostů:

• Savci – srnec obecný (Capreolus capreolus), myšice (Apodemus sp.), liška obecná (Vulpes
vulpes), ježek východní (Erinaceus concolor), veverka obecná (Sciurus vulgaris-§).

•

•
•
•

Ptáci: pěnkava obecná (Fringilla coelebs), křivka obecná (Loxia curvirostra), zvonek zelený
(Carduelis chloris), hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), budníček menší (phylloscopus collybita), b.
větší (P. trochilus) – VE č. I., pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), králíček obecný (Regulus
regulus), kos černý (Turdus merula), drozd zpěvný (T. philomelos), d. kvíčala (T.pilaris), hrdlička
divoká (Streptopelia turtur), sýkora koňadra (Parus major), s. modřinka (P. coreuleus), s.
uhelníček (P. ater), brhlík lesní (Sitta europaea), strakapoud velký (Dendrocopos major), káně
lesní (Buteo buteo), přelet krkavce velkého (Corvus corax - §).
Plazi: zástupci třídy nebyli ani opakovanými pochůzkami v zájmovém území zjišťováni
Obojživelníci : : zástupci třídy nebyli ani opakovanými pochůzkami v zájmovém území zjišťováni
Hmyz:
• brouci - střevlík zahradní (Carabus granulatus), s. zlatolesklý (C. auronitens) – u staveniště VE
č. IV, s. vrásčitý (Carabus intricatus), střevlíčci Pterostichus niger,P. burmeisteri, Abax ater,
A. ovalis, Calathus melanocephalus, Leistus ferrugineus; mrchožrout znamenaný (Oeceoptoma
thoracica), mrchožrout Phosphuga atrata;
drabčíci rodu Philontus; z listorohých čeledí
zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), chrobák lesní (Geotrupes stercorosus); z kovaříků kovaří
kovový (Selatosomus aeneus, kovařík Athous niger; z krasců krasec čtyřtečný (Anthaxia
quadrimaculata); z tesaříků tesařík skvrnitý (S. maculata), tesařík Strangalia quadrifasciata, t.
obecný (Leptura rubra), t. smrkový (Tetropium castaneum, t. korový (Rhagium inquisitor); z
mandelinek mandelinka topolová (Melasoma populi), m. kovová (Timarcha metallica), vrbaři
rodu Clytra; z nosatců listohlodi rodu Phyllobius, lalokonosec černý (Ottiorhynchus niger),
klikoroh borový (Hylobius abietis); z páteříčků p. tmavý (Cantharis fusca), p. obecný (C. rustica),
p. černavý (C. nigricans), p. žlutý (Rhagonycha fulva); z dalších skupin slunečko dvoutečné
(Adalia bipunctata), slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), lýkožrout smrkový (Ips
typographus), l. lesklý (I. chalcographus), lýkohub sosnový (Scolytus pini), červenáček ohnivý
(Pyrochroa coccinea), dlouhoústec červený (Dyctiopteris aurora), lesknáčci rodu Nitidulus,
pestrokrovečník mravenčí (Thanasimus formicarius), blýskáčci rodu Meligethes aj.
• motýli - babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. osiková (Nymphalis
antiopa); z okáčů okáč luční (Maniola jurtina), o. pýrový (Pararge aegeria), o. prosíčkový
(Apathomus hyperanthus); žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), bělásek zelný (Pieris
brassicae), b. řepkový (P. napi); z píďalek skvrnopásník lískový (Lomaspilis marginata),
tmavoskvrnáč borový (Bupalus piniarius), běločárník smrkový (Hylaea fasciata); z můr
blýskavky rodu Amphipyra, běloskvrnka smrková (Panthea coenobita) aj.
• dvoukřídlí - bzučivky rodu Calliphora, kloši rodu Hippoboscus, muchničky (Simulium sp.), dále
tiplice (Tipula sp.), pestřenky rodu Vollucella, Scaeva
• blanokřídlí - vosy rodu Vespula, sršeň obecná (Vespa crabro), včela medonosná (Apis
mellifera), ploskohřbetka smrková ( Cephaleia abietis), sporadicky čmelák. skalní (Bombus
lapidarius -§), místně mravenci rodu Formica -§ , mravenci rodu Myrmica, mravenec dřevokaz
/Camponotus ligniperda) aj..
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• rovnokřídlí - kobylka cvrčivá (Tettigonia cantans), k. smrková (Barbitistes constrictus), dále
sarančata rodu Chortippus),
• ploštice – kněžice rodu Pentatoma, k. páskovaná (Graphosoma italicum)
• Jiní bezobratlí: slíďáci rodu Pardosa, pokoutníci rodu Coelotes,plachetnatky rodu Linyphia,
stonožky rodu Lithobius, slimáci rodu Limax a plzáci rodu Arion

Nebyly zjištěny s výjimkou veverky obecné a krkavce výskyty zvláště chráněných
druhů obratlovců, reprodukční prostory nebo přímé hnízdění neprokázáno; výskyty
čmeláků a mravenců rodu Formica lze pokládat za sporadické.

Lesní porost u staveniště VE č. I, v popředí hodnotný dub letní
u silnice z Anen.Studánky na Helvíkov

Lesní porost nad silnicí Anen. Studánka – Helvíkov naproti
stav. VE č. I, , S od staveniště VE č. II,I

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Řešené území nezasahuje do prostoru žádné z Přílohami NV č. 132/2005 Sb.
vymezených evropsky významných lokalit (dále EVL), poněvadž východní svahy
Hřebečovského hřbetu i přes nesporné přírodní kvality lesních ekosystémů kolem PP
Pod sklálou nebyly mezi EVL zařazeny. Nejbližší EVL je tak Rychnovský vrch
(CZ0530149), ve vzdálenosti cca 9 km V (již v návaznosti na prostor LanškrounMoravská Třebová), s předmětem ochrany:
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Ptačí oblast není v okruhu do 30 km od staveniště vymezena.
Uvedené skutečnosti korespondují s následujícím vyjádřením:
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C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního
působení na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem
záchrany genofondu rostlin, živočichů
i celých geobiocenóz přirozeně se
vyskytujících v širším okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem
pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
Vymezení prvků ÚSES v širším zájmovém území se opírá jednak o již existující
krajinné prvky s výrazným přírodovědným potenciálem, jednak jde o prvky nové,
projektované ve smyslu požadovaných prostorových parametrů.
V rámci širších vztahů řešeného území je ze skladebných prvků ÚSES
nejvýznamnější částečně funkční lesní nadregionální biokoridor NRBK K 82 (Bínová
a kol., 1996) s přechodem do omezeně funkční části směrem k nivě Lukovského
potoka, spojujícího Třebovské stěny s lesními komplexy jižně od Damníkova právě
v prostoru Velké pláně. Lokální prvky ÚSES (Bureš 1997, 1999) jsou orientovány
především na nivy drobných vodotečí a na přírodě bližší lesní porosty, všechny se
nacházejí v dostatečném odstupu od vlastního zájmového území výstavby
navrhovaných VE.
Uvedená skutečnost je taktéž patrná z následujícího vyjádření:
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Krajina, krajinný ráz

Zájmové území pro řešení záměru výstavby VE č. I je otevřenou plochou polí,
s minimem dochovaných strukturních prvků krajiny, ukloněné k západu, západně od
silnice Helvíkov – Anenská Studánka. Přes území prochází vedení VVN 440 kV,
v kontaktu není žádná významnější silniční komunikace ani soustředěná sídelní,
průmyslová či zemědělská zástavba. Zájmové území pro výstavbu VE č. II – IV. je
polozavřenou enklávou polí ve vrcholové části hřbetu kuesty mezi lesními porosty,
přičemž staveništzě VE č. IV (nejvýchodnější) se nachází již blízko koruny
východních svahů kuesty severně od Mirandu .
S ohledem na parametry posuzovaných VE (výška stabilní části 68 m, výška včetně
listu vrtule v horní úvrati 100 m, poloměr rotoru – délka listu vrtule 32 m) je však
nutno krajinu a její parametry hodnotit pro daleko širší území, než jen vlastní území
výstavby.
Kontext krajinného rázu širšího území
je dán především prostorem mezi
geomorfologickými útvary Hřebečovského hřbetu (jihovýchodně – Mirand 639,8 m
n.m., Mladějovské hradisko 592 m n.m, severovýchodně Velká pláň 571,8 m n.m), a
rozvodím kolem Opatova, Opatovic (cca 540 m n.m.).
Oznamovatel zadal pro řešení krajinného rázu studii ohledně vlivů na krajinný ráz (E.
Zimová, Löw & spol., Brno, říjen 2006 – viz příloha č. 3). V kontextu této studie
zpracovatelský tým Oznámení pokládá za potřebné zdůraznit především následující
znaky a parametry:
ü Z hlediska typu krajinného rázu náleží řešené území podle členění krajiny v celoevropském
měřítku do megatypu polootevřená zemědělská krajina Evropy, jde o krajinný megatyp s těžištěm
v nadmořských výškách nad 500 m s pozemky různé velikosti; některé jsou vizuálně příznačně
odděleny mezovými porosty dřevin, které vytvářejí pohledově více méně uzavřenou krajinu.
Topografie je příznačná větší členitostí. Společným rysem krajiny je snížená úrodnost půd a
výskyt poloh, využitelných pouze pro extenzivní pastvu nebo lesní hospodářství. Krajinu člení také
zpravidla v údolích rozmístěná i rozptýlená obydlí. Osídlení je v zásadě středověkého původu a
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jeho dějiny jsou spíše než historií plynulého rozvoje dějinami diskontinuity a zmaru, což platí snad
nejúplněji pro současné období. Krajina byla periodicky kultivována a v emigračních vlnách opět
opouštěna. V celoevropské typizaci krajiny bylo vymezení krajinného megatypu semibocage
podstatně rozšířeno do vrchovinných poloh a na našem území zahrnuje nepochybně zemědělsky
málo perspektivní polohy České republiky.
ü Řešené území náleží do oblasti krajinného rázu Hřebečovský hřbet. Pro její reliéf je
charakteristický asymetrický strukturní hřbet – kuesta. Směrem k západu od vrcholové hrany se
sklání soustava rozsáhlých mírně ukloněných plošin rozčleněných menšími zaříznutými údolími.
Plošiny se táhnou až ke Třebovsko – svitavské brázdě až do výšek 490 až 500 m n.m. Údolí jsou
výrazná a často bezvodá. Jejich hloubka dosahuje 20 - 70 m, místy se vyskytují i hlubší. V údolích
občas vystupují menší opukové skály a sutě. K východu od vrcholové hrany jsou orientovány
příkré až strmé kamenité čelní svahy kuesty, jejichž převýšení nade dny sníženin a údolí dosahuje
130 - 200 m. Horní hrana kuesty (Velká pláň 571 m n.m., Mirand 640 m n.m., Mladějovský vrch
647 m n.m., Strážný vrch 610 m n.m., Hřebečov 623 m n.m., Roh 660 m n.m.) je místy skalnatá,
rozesedá se a pod skalami jsou sutě. Časté jsou i strže, v dolní části svahu se na podložních
jílech vyvinuly rozsáhlejší sesuvy. Nacházejí se zde i výrazné antropogenní tvary – lomy, doly,
haldy a další antropogenní uloženiny po nedávné těžbě žáruvzdorných jílů, lupků, jemnozrnných
pískovců a křídového uhlí. Skály jsou zastoupeny málo a zpravidla jen u horní hrany svahu. Svah
je rozčleněn krátkými, poměrně strmými údolími vodních toků a rozsochami vybíhajícími směrem
k východu. Úpatí svahu nad Moravskotřebovskou brázdou se nachází ve výškách 420 až 500 m
n.m..
ü Relativně příznivý mírně zvlněný reliéf plošin umožňuje intenzivní zemědělské využití značné části
území. Ve využití mírně převažuje orná půda ve velkých blocích v nižších polohách, nad loukami
a pastvinami vyšších poloh. Krátké a výrazné svahy zaříznutých údolí jsou zalesněny, popřípadě
zůstaly zachovány vysýchavé travní porosty a sady. Strže a hluboké zářezy jsou stabilizovány
porosty dřevin, místy se dochovaly i zbytky původních mezí. Krátké a příkré svahy s výchozy
podložních sedimentů nejsou využívány a mají podle expozice až stepní a lesostepní charakter.
V krajině se zachovaly zbytky rozptýlené zeleně a solitérních dřevin na mezích, podél silnic jsou
ovocná stromořadí a stromořadí běžných dřevin. Rozsáhlé plochy zemědělské půdy jsou
rozčleněny polními cestami a silnicemi. Podél řídké sítě vodních toků jsou narušené nebo značně
přeměněné břehové porosty. Lesní porosty jsou na příkrých svazích a mají změněnou druhovou
skladbu ve prospěch jehličnanů (smrk s příměsí borovice, modřínu, ojediněle i jedle a listnatých
dřevin). Původní struktura pozemků záhumenicové plužiny je značně setřena, zůstaly zachovány
významné polní cesty a meze. Hranice mezi velkými bloky zemědělských ploch tvoří silnice, polní
cesty, meze. Zbytky trvalých travních porostů se zachovaly také ve vlhčích nivách.
ü Sídla patří k typu řadových vsí a jsou situována převážně v údolích podél vodních toků. Mají
výrazně protažený tvar, jsou rozvolněné a až 7 km dlouhé. Typické jsou čtvercové statky
budované převážně z opuk. Sady navazují na zástavbu sídel.
ü Příkré svahy čela kuesty jsou převážně zalesněné. Lesy jsou většinou jehličnaté, převažují
kulturní smrčiny s příměsí modřínu a borovice. Zachovaly se i polokulturní porosty s dominancí
původních dřevin (hlavně buku, méně javoru klenu) na málo přístupných strmých svazích.
Přirozené porosty jsou chráněny v PR Rohová (květnaté bučiny a suťové javořiny s tisem) a v PP
Pod skálou (bučiny a porosty suťových dřevin s hojným výskytem tisu, lýkovce jedovatého,
objevuje se i jalovec). Sídla jsou zde tvořena pouze ojedinělými obytnými domy, chatami a
hájovnami. K antropogenním prvkům patří významný silniční tah s Hřebečovským tunelem, lesní
silničky vedoucí po vrstevnicích a nefunkční železniční vlečka do bývalých dolů (dnes turistický
provoz – tzv. mladějovské úzkorozchodné železnice- pozn. zprac.ozn.).

Jako typické znaky krajinného rázu jsou ve studii uvedeny následující parametry tím,
že jejich význam a projev studie blíže neřeší:
Dominantní:
ü Reliéf ukloněné plošiny, rozčleněné výraznými zaříznutými údolími s příkrými svahy, výrazný a
příkrý svah čela kuesty.
ü Plošina se celkově mírněji sklání k západu, příkrým svahem spadá k východu, větší vodní toky
mají výrazné údolí s krátkými svahy.
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ü Ve využití se střídají zemědělsky využívané plochy - orná půda, travní porosty s lesními porosty.
Sídla jsou v údolích popřípadě v jejich závěrech.
Hlavní:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Pole jsou zpravidla středně velká, ojediněle uvnitř členěná mezemi.
Hrany tvoří okraje lesa, polní cesty a silnice s alejemi.
Meze jsou převážně vrstevnicové na hranách údolí.
Lesy tvoří malé a střední segmenty.
Osídlení je soustředěné s rozvolněnou zástavbou.
Měřítko extravilánu je velkovýrobní, v sídlech normální obytné.
Sídla jsou obklopena lemem zahrad a sadů, místy narušeným novou výstavbou.
Hladina zástavby je mimo dominanty max. dvoupodlažní, normálně jednopodlažní.
Dominanty tvoří pouze kostelní věže.
Domy mají sedlové střechy klasických sklonů 40-45° z pálené krytiny.

Vedlejší:
ü Malé a střední segmenty lesů jsou převážně ruderalizované smrkové kultury s příměsí borovice,
modřínu, lípy, břízy, javoru, ojediněle zbytky bukových porostů.
ü Sídla tvoří řadové vsi (lesní lánové a řadové vsi) se záhumenicovou plužinou.
ü Orientace domů je převážně okapová, běžná ale je i orientace štítová.
ü Lesní porosty jsou převážně jednoetážové s keřovým a bylinným patrem.
ü V přírodě blízkých lesích je keřové patro výrazněji vyvinuto.
ü V alejích podél cest je významně zastoupen javor, jasan, lípa, místy jeřáb, ovocných stromů
především jabloně.
ü Půdorysy stavení jsou typicky čtvercové s uzavřeným dvorem, případně hákové nebo protáhlé.
ü Původní tvarosloví objektů je odvozeno od staveb roubených, překrytých však stavbami
kamennými.
ü Domy jsou převážně kamenné, nově i cihelné, s hladkými vápennými omítkami bílými nebo
nuančních teplých barev.
ü Zdi jsou kamenné, ploty jsou prkenné, tyčkové a z drátěného pletiva.

Z hlediska dochovanosti krajinného rázu lze konstatovat, že:
ü Místo krajinného rázu je vymezeno jedním nadřazeným krajinářským celkem, jehož součástí je
i lokalita navrhovaná pro stavbu větrných elektráren. Místo stavby leží na zvlněné plošině celkově
ukloněné k západu v nadmořské výšce 572, 584, 582 a 590 m n.m. Nadřazený krajinářský celek
tvoří plošina kuesty, pohledově otevřená k západu, severozápadu a jihozápadu. Na východě a
jihu je pohledově částečně uzavřen okraji lesních porostů, které z čelního svahu kuesty zasahují
až na okraj plošiny. Směrem k severu NKC stupňovitě klesá do Třebovického sedla (Velká pláň
571 m n.m.) Z celkovém pohledu je v nadřazeném krajinářském celku krajinný ráz částečně
dochovalý.
ü Pro vymezení základních krajinářských celků (dále ZKC), v nichž tedy bude zařízení vnímáno
v detailnější podobě, je použit vymezovací parametr maximální délky ZKC. Celková rozloha
2
území, které může být na úrovni ZKC je tak 12,56 km .
ü Pro vnímání dálkových kulis je však významné, jak je vůbec interiér ZKC průhledný. Z tohoto
hlediska jsou zcela neprůhledné uzavřené lesní celky se zapojeným porostem stromů. I část
otevřených ploch je však díky polohové expozici vůči elektrárnám v pohledovém stínu.
ü Lokalita navržená na výstavbu větrných elektráren leží ve dvou ZKC s málo dochovalým
krajinným rázem. Ve využití dominuje orná půda v blocích, doplněná travními porosty, méně se
uplatňují lesní porosty, okraj osídleného území vesnice a stromořadí podél silnice. Severní
základní krajinářský celek je pohledově polootevřený směrem k západu a severozápadu a tvoří ho
ukloněná plošina se zemědělskými plochami. Pohledové omezení na jihu tvoří zalesněné široké a
ploché temeno hřbetu (576 m n.m.), východní a severovýchodní omezení tvoří vyšší okraj plošiny
(595 m n.m.) a okraje lesních porostů. Směrem k severu je celek pohledově otevřený. Jižní
základní krajinářský celek je pohledově uzavřený a tvoří ho zemědělské plochy obklopené lesními
okraji.
ü V posuzovaném místě není z hlediska krajinného rázu vyhlášeno žádné území, které ze zákona
vyžaduje zvýšenou ochranu krajinného rázu. Není zde proto uplatňováno zvyšování stupně
ochrany. Místo stavby se však nachází v těsné blízkosti významného krajinotvorného horizontu
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v severní části Hřebečovského hřbetu. Tento horizont je velmi výrazný a dobře viditelný zejména
ve směru od východu, jihovýchodu a severovýchodu. Přes severní ZKC prochází vedení VVN.
ü Území, která tvoří širší krajinotvorné horizonty, jsou chráněna takto: ZKC s dobře dochovaným
krajinným rázem mají vysoký stupeň ochrany, ZKC s částečně dochovaným krajinným rázem mají
nadprůměrný stupeň ochrany a ZKC s málo dochovaným krajinným rázem základní stupeň
ochrany. V ostatním území jsou chráněny ZKC s dobře dochovaným krajinným rázem na
vysokém stupni, ZKC s částečně dochovaným krajinným rázem na základním stupni ochrany a
ZKC s málo dochovaným krajinným rázem mají nejnižší stupeň ochrany.

Z tohoto pohledu lokalita navržená pro stavbu větrných elektráren nacházející se ve
dvou ZKC má nejnižší stupeň ochrany krajinného rázu.

Enkláva polí mezi lesy, staveniště VE č. II – IV.

Polootevřená enkláva polí – staveniště VE č.II -IV

Prostory ukloněných polí staveniště VE č. I.,
v pozadí rybník Hvězda

Severní okolí staveniště VE č. I,
stávající VE Führlander + VVN 400 kV

Průhled přes svahy kuesty
do Lanškrounské kotliny od staveniště VE č. IV

Charakteristické východní svahy kuesty od Trpíku

Z hlediska ochrany krajinného rázu jde o výstavbu výškově dominantních subtilních
staveb. Bližší rozbor v příslušné části kapitoly D.1.7.
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C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Posuzovaný záměr je situován na k.ú. Anenská Studánka, v obci Anenská Studánka,
mimo kontakt s trvalou obytnou zástavbou, jak je patrné z následující situace širších
vztahů. Obec Anenskou Studánku tvoří dvě části: Anenská Studánka a Helvíkov.
Celková rozloha obce je 791 ha, počet obyvatel 198.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky
Zvláště chráněná území

Záměr se nachází mimo zvláště chráněná území přírody vymezená ve smyslu § 14
zák. č. 114/1992 Sb., ZCHÚ nejsou přímo dotčena ani prostorově, ani kontaktně, ani
zprostředkovaně.
Nejbližší ZCHÚ je PP Pod skálou (Mladějovské tisy), vyhlášena 1990, výměra 21,1
ha, předmětem ochrany lesní porosty ve spodní etáži s přirozeným výskytem tisu
červeného, cca 4,5 - 5 km JV od zájmového území.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru fyzicky dotčena.
Významné krajinné prvky

Nejsou polohou oznamovaného záměru stavebně dotčeny, poněvadž jde o prostory
na odpřírodněných stanovištích intenzivních agrocenóz; lesní porosty, vodní toky i
údolní nivy se nacházejí v kontaktu se zájmovým územím navrhované výstavby.
Staveniště VE č. I je v kontaktu s úzkou nivní údolnicí malého vodního toku jako
pravobřežního přítoku pramenného úseku Bukovského potoka, poloha všech VE se
nachází v blízkosti lesních celků.
Lesní porosty v okolí narhovaného staveniště jsou dominantně tvořeny smrkem,
místně s příměsí borovice, modřínu, okrajově i dubu, sporadicky je přítomna i jedle
(viz botanický průzkum), lemy jsou doprovázeny často břízou, osikou, místy dubem,
svahy kuesty jsou druhově pestřejší (místy i suťové listnaté lesy a smíšené lesy
s příměsí jehličnanů).
Zájmové území výstavby nevykazuje parametry na registraci VKP podle § 6 zákona
č.114/1992 Sb., v platném znění.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
Na uvažované lokalitě nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v
Bilanci zásob ložisek nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci.
Ochranná pásma

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně jak
je patrné z výřezu vodohospodářské mapy v úvodu předkládaného oznámení.
Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci
pro územní řízení.
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Architektonické a jiné historické památky

V hodnoceném území se nenalézají žádné známé architektonické ani jiné historické
památky resp. archeologická naleziště, která by mohla být uvažovaným záměrem
ovlivněna. V případě mimořádného výskytu archeologických památek v průběhu
zemních prací je třeba postupovat v souladu se stávající legislativou.
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Obec Anenská Studánka nemá pro své správní území zpracován a schválen územní
plán obce. Tato skutečnost je doložena v příloze č.1 předkládaného oznámení.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí s výjimkou vlivů na krajinný
ráz záměr nepředstavuje výraznější ohrožení parametrů životního prostředí.
Záměr nebude vzhledem ke svému situování nijak negativně ovlivňovat zdraví trvale
bydlících obyvatel v částech Anenská Studánka a Helvíkov.
Z hlediska situování větrných elektráren na orné půdě (což vyžaduje dočasné vynětí
v rozsahu 4664 m2) nepředstavuje významnější negativní vliv ve vztahu k vegetaci a
volně žijícím živočichům. Záměr nevyžaduje žádné kácení prvků dřevin rostoucích
mimo les. Situování větrných elektráren s velkou pravděpodobností není ve směru
převládajících tahů ptáků, umístění nevytváří předpoklad soustředěnějšího výskytu
ptactva, čímž lze vyloučit výraznější střety s posuzovaným záměrem. Jak vyplývá
z řady sledování u jiných obdobných zařízení, takovýto negativní vliv dosud nebyl
potvrzen.
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl
výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí s výjimkou komentovaných
vlivů záměru na přírodní složku ekosystémů.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba – znečištění ovzduší
Rozsah zemních a stavebních prací není významný a nelze tudíž ani očekávat
významnější vlivy ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě. Pro eliminaci negativních
vlivů obecně souvisejících s etapou výstavby jsou formulována následující
doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech
pracovního klidu; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací
bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

Výstavba – hluk
Hluk z etapy výstavby vzhledem k rozsahu stavebních prací, vzdálenosti od souvislé
obytné zástavby a vyvolanému počtu pohybů TNA souvisejícími se zemními a
základovými pracemi nebude nijak výrazně ovlivňovat zdraví trvale bydlících
obyvatel.
Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v zásadě pouze v následující oblastech:
n hluk
n znečištění vody a půdy
n havarijní stavy
Hluk

Akustická situace v zájmovém území byla z provozu 4 navrhovaných větrných
elektráren posouzena v hlukové studii, která je samostatnou přílohou č.2
předkládaného oznámení.
Oznamovatel předložil akustickou studii vypracovanou Ing. A. Jiráskem v březnu
2006. Zpracovatelský tým oznámení upozorňuje, že i přes v tuto dobu platnou
legislativu, kterou tato studie nepostihuje (NV 148/2006 Sb.) lze její závěry využít pro
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v zájmovém území.
Lokalita se nachází jižně od obce Helvíkov. Větrné elektrárny budou umístěny na
náhorní rovině, nejbližší rodinný dům leží ve vzdálenosti 545 m od větrné elektrárny,
nejbližší rodinný dům obce Helvíkov leží ve vzdálenosti 640 m od nejbližší větrné
elektrárny. Obce Anenská Studánka i Helvíkov leží za mírnými terénními zlomy, mezi
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obcemi leží jehličnatý les. Při převládajícím západním proudění budou obě obce
ležet mimo úplav větrných elektráren.
Vyhodnocení akustické situace souvisí s uvažovaným provozem 4 větrných
elektráren DeWind D6 o výkonu 1250 kW s LWA = 102,7 dB při referenční rychlosti
větru v = 8 m/s-1. V současné době jsou již v lokalitě provozovány 2 větrné elektrárny
Fuhrländer FL250 o výkonu 250 kW s LWA = 99,2 dB při referenční rychlosti větru v =
8 m/s-1. Hluk z žádné z provozovaných nebo navrhovaných větrných elektráren
nemá výraznou tónovou složku.
Větrná elektrárna je dále vybavena zařízením OptiTip®, což je systém vyvinutý firmou
VESTAS pro optimalizaci náběhového úhlu. OptiTip® nastaví listy rotoru vždy do
úhlu, který je pro konkrétní větrné podmínky optimální. To přispívá ke zvýšení výroby
energie a k minimalizaci hlukových emisí. Systémy OptiTipTM a OptiTip® optimalizují
výkon a redukují hlukové emise i zátěže působící na převodovku a ostatní důležité
součásti. Aby byly splněny hygienické limity hluku v nejbližší obytné zástavbě, lze
před instalací naprogramovat mezní hodnoty hlukových emisí. Snížením hlukových
emisí dojde ke snížení hodinového výkonu v kWh oproti standardním hodnotám.
Systém je možno naprogramovat na směr a na dobu provozu. Vlastní nastavení
systému je možné provést individuálně pro každou VE podle měření hluku ve
zkušebním provozu nebo podle připomínek obcí.
Ve výpočtu jsou zohledněny nejbližší stavby pro bydlení, které jsou dokladovány
v akustické studii (příloha č. 2 předkládaného oznámení):
ü
ü
ü
ü
ü

VB 1 – Anenská Studánka č.p.60
VB 2 – Anenská Studánka č.p. 62
VB 3 – Anenská Studánka č.p. 58
VB 4 – Helvíkov č.p. 23
VB 5 – Helvíkov č.p. 13

Ze závěrů akustické studie vyplývají následující skutečnosti:
Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq, 8 hod pro denní dobu se
pohybují v rozpětí 40,1 – 41,8 dB. Kritický (nejvyšší hodnota) je výpočtový bod 5
(Helvíkov č.p. 13) A LAeq,T = 41,8 dB. Hodnoty, respektive izofony ve výšce 3,0 m
jsou v akustické studii uvedeny jako stav 1 v příloze 2, respektive v příloze 3. Protože
tyto hodnoty nesplňují hygienický limit hluku pro noční dobu, je nutné omezit výkon
větrných elektráren. Výpočtové omezení větrných elektráren je optimalizováno na
dosažení hygienického limitu pro noční dobu.
Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,1h pro noční dobu se
pohybují v rozpětí 38,8 – 40,0 dB. Kritické (nejvyšší hodnota) jsou výpočtové body 1
(Anenská Studánka č.p. 60) a 5 (Helvíkov č.p. 13) A LAeq,T = 40,0 dB. Hodnoty,
respektive izofony ve výšce 3,0 m jsou uvedeny jako stav 2 v příloze 2 respektive
v příloze 3 akustické studie.
Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T ve výpočtových bodech
reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu nepřekračují hygienické limity hluku
stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu
za těchto minimálních předpokladů:
Ø pro denní dobu bez omezení výkonu VE (99,2 dB, respektive 103,6 dB) – stav 1
v akustické studii
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Ø pro noční dobu s omezením výkonu VE dle následující tabulky:
VE

LwA
(dB)
97,9
97,7
103,6
102,0
100,2
103,4

1
2
3
4
5
6

snížení LwA
(dB)
-1,3
-1,5
0
-1,6
-3,4
-0,2

elektrický výkon
(kW)
91
86
1160
1000
820
1140

Rychlost větru
-1
(m.s )
7,3
7,2
Bez omezení
7,4
6,25
9,0

Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou pro oba stavy uvedeny
v následující tabulce (A LAeq, T /dB/):
VB
1
2
3
4
5

Stav 1
(dB)
41,3
40,9
40,1
41,1
41,8

Stav 2
(dB)
40,0
39,7
38,8
39,3
40,0

V rámci další projektové přípravy je doporučeno na základě uvedených skutečností
respektování následujících opatření:
• po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby v rozsahu měření výchozí akustické situace v zájmovém území při
plném výkonu všech 6 VE (stávající i plánované) a tedy i nehlučnějším nastavení
• po zahájení zkušebního provozu a po provedeném měření při plném výkonu všech VE
provést nastavení ovládacího softwaru pro omezení výkonu VE dle závěrů akustické studie
pro jednotlivé větrné elektrárny
• v případě podání průkazu o překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku 40 dB v noční
době připravit provoz VE z hlediska nastavení softwaru způsobem, který zajistí omezení
výkonu VE v noční době při redukovaném výkonu tak, aby bylo zajištěno plnění
hygienického limitu; vývoj akustické situace musí být koordinován z hlediska konečného
omezeného výkonu jak z hlediska posuzovaných 4 VE D6, tak i z hlediska provozu
stávajících 2 VE Fuhrländer

Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím znečištění vody
a půdy lze záměr označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko
kontaminace půd.
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v
příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu
prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a
tento vliv lze označit za nulový.
Havarijní stavy

Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost
vzniku havárií výrazně eliminovat. Tato problematika je komentována v příslušné
části předkládaného oznámení ve vztahu k olejovému hospodářství větrné elektrárny
z hlediska zajištění případného úniku oleje mimo samotný objekt větrné elektrárny.
Vliv lze označit za malý a málo významný.
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo – zdravotní rizika

Vzhledem k situování záměru v dostatečné vzdálenosti od trvalé obytné zástavby
mimo působení hluku z větrné elektrárny a z důvodů, že záměr negeneruje do
ovzduší žádné emise ovlivňující imisní zátěž zájmového území není nezbytné na
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úrovni oznámení v rozsahu přílohy č.3 hodnotit zdravotní rizika související
s posuzovaným záměrem. Z popisu možných regulačních opatření na větrných
elektrárnách lze vyslovit závěr, že je možné potřebným omezením výkonu upravit
hlukové parametry každé větrné elektrárny tak, aby byl plněn hygienický limit pro
noční dobu z provozu konečného počtu větrných elektráren.
U větrných elektráren dřívějšího provedení mohlo také občas docházet k vytváření
tzv. diskoefektů = světelným zábleskům na litech rotoru. Příčinou tohoto efektu byly
zrcadlící se plochy na listech větrných elektráren. Tento efekt byl však pozorovatelný
pouze nahodile a krátkodobě, odvisel také od počasí a bylo jej možné pozorovat
pouze za slunečnícých dnů v blízkosti elektráren. K obtěžování osob trvajícím více
hodin však nedocházelo. Díky používání matnějších barev na povrchy větrných
elektráren a jinému tvaru křífel rotoru není tento efekt u dbes instalovaných
elektráren již pozorován. Stejně tak jsou dnes minimalizovány stroboskopické efekty.
Oba tyto výše uvedené názory lze dokladovat ba již dvou provozovaných VE
v loklaitě Anenská Studánka.
Sociální a ekonomické důsledky

Uvažovaný záměr nemá vliv na sociální a ekonomické aspekty regionu.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Vzhledem k situování záměru se nepředpokládá negativní ovlivnění obyvatelstva u
nejbližších trvale obytných objektů.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení vlivů na
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou očekávány.

D.I.2. Vlivy na ovzduší
Emise v etapě výstavby lze označit za minimální a není důvodné jejich příspěvek
vyhodnocovat rozptylovou studií. Etapa provozu negeneruje žádné emise do
ovzduší. Vliv na ovzduší tedy v rámci posuzovaného záměru nenastává.

D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti

V hodnocené lokalitě dojde pouze k malé změně v odvodnění povrchu v souvislosti
s nepatrným vznikem nových zpevněných vod. Voda z těchto zpevněných ploch
bude zachována v území, tudíž vliv na charakter odvodnění oblasti lze označit za
malý a nevýznamný.
Změna hydrologických charakteristik

Vlivy na změnu hydrologických charakteristik v souvislosti s posuzovaným záměrem
nenastávají.
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Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat jak v etapě
výstavby, tak částečně i v rámci vlastního provozu.
Výstavba

Etapa výstavby může představovat potenciální riziko ovlivnění povrchových a
podzemních vod, a to zejména úniky ropných látek ze stavebních mechanismů,
nezabezpečeným skladováním látek nebezpečných vodám, nevyhovujícím
způsobem shromažďování nebezpečných odpadů vznikajících v průběhu výstavby
apod. V této souvislosti jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení:
•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ
havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem tohoto plánu
budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie nebo povodně
bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v těchto plánech

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek

•

zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

Provoz

Provoz negeneruje vznik splaškových vod. Určitý nově vznikající objem
neznečištěných srážkových vod bude zasakován do terénu. Záměr neznamená
produkci žádných technologických vod. V převodovce větrné elektrárny je použit olej
Shell Tellus 46. K úniku oleje z převodovky může dojít poruchou těsnění mezi
převodovkou a generátorem, proto je pod tímto místem instalována záchytná vana
na olej. Její kapacita dostačuje na množství oleje, které může uniknout z převodovky
než zareaguje čidlo hladiny oleje v převodovce a dojde k odstavení elektrárny a tím
k zamezení dalšího úniku oleje. Pokud by došlo k poruše čidla oleje v převodovce, je
záchytná vana osazena nezávislým čidlem, které při naplnění záchytné vany odstaví
elektrárnu. Tímto dvojím jištěním je zabráněno případnému možnému úniku oleje
mimo objekt větrné elektrárny. Z hlediska minimalizace negativních vlivů provozu na
vodu lze doporučit respektování následujících opatření:
• objekty větrných elektráren budou vybaveny odpovídajícím sanačními prostředky pro
eliminaci případného úniku převodového oleje mimo zařízení větrné elektrárny

D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Stavba bude realizována v k.ú. Anenská Studánka. Záměr dle předaných podkladů
znamená pouze dočasný zábor ZPF o celkové ploše 4664 m2 v BPEJ 7.25.14 a
7.25.04., což představuje dočasný zábor ve třídách ochrany I.a III. Vzhledem
k dočasnému záboru není velikost vlivu hodnocena dle Metodického pokynu odboru
ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl
účinnosti k 1.1.1997. Přesto je nutné požadovat respektování následujícího
doporučení:
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• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF mimo
polohy skladebných a podpůrných prvků ÚSES

Z hlediska rozsahu záboru ZPF se nejedná o významný rozsah záboru, který tak lze
z hlediska velikosti vlivu označit za malý, z hlediska významnosti ve vztahu
k uvedeným třídám ochrany za dočasně významný. Nelze však předpokládat, že
v případě realizace předkládaného záměru výstavby 4 VE D8 by mohlo dojít ke
zhoršení dostupnosti zemědělských pozemků respektive způsobu jejich obdělávání.
Znečištění půdy
Stávající situace

Z hlediska situování záměru na využívaném zemědělském půdním fondu nelze
předpokládat znečištění půdy.
Produkce odpadů obvyklých při stavebních pracích

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá
zhotovitel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení
prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z
hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních
projektové dokumentace respektovány následující podmínky:
• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění
• investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby (zejména výkopovou zeminu) nejprve
nabídnout k využití
• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality půd.
Přesto pro další minimalizaci tohoto rizika je navrženo následující opatření:
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek

Provoz
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit
závěr, že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd
označit z hlediska významnosti jako nevýznamný až nulový.
Změny hydrogeologických charakteristik
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Posuzovaný
záměr
neovlivňuje
hydrogeologické
charakteristiky.
Záměr
nepředstavuje prokazatelné navýšení zpevněných ploch, představuje určité zemní a
demoliční práce se souvisejícími riziky případné kontaminace. Vliv lze označit za
malý a málo významný. Pozitivním aspektem posuzovaného záměru je skutečnost,
že bude odstraněna kontaminovaná zemina v prostoru stavby.
Vlivy na chráněné části přírody

Nenastanou, bez interakce se zvláště chráněnými územími přírody. Vliv je možno
hodnotit jako nulový.
D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru trvale nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací
prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.

D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Záměr je stavebně navrhován na orné půdě, bez původního vegetačního krytu a
v dostatečné vzdálenosti od prvků dřevin či zbytků dochovaných drobnějších prvků
krajinné struktury.
Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde k dílčí trvalé změně habitatu prostředí tím, že
současný pokryv agrocenózy bude v rozsahu řešení základny stožárů každé VE a
v rámci řešení přístupové komunikace skryt. S ohledem na charakter intenzivně
využívané orné půdy jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v přírodě
blízkém stavu, lze dokladovat jen výrazně ochuzené druhové spektrum rostlin včetně
ruderalizovaných lemů polí.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze
konstatovat, že nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů
rostlin. Záměr tak zasahuje pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných
druhů rostlin, které se mohou vyskytovat na dotčeném honu orné půdy v závislosti na
druhu pěstované plodiny a způsobu agrotechniky včetně způsobu ochrany kultur.
Zájmové území výstavby tak nepředstavuje prostor možného výskytu ochranářsky
významných fytocenóz, případně lokalitu přirozené původní vegetace.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na
floru nevyžadují žádná specifická opatření, s výjimkou nezasahování do prostorů
ruderealizovaných lad východně od stávající cesty (přístupové komunikace).
Vlivy na porosty dřevin rostoucí mimo les

Vlastní záměr výstavby VE na polích nevyžaduje kácení dřevin.
Nelze však vyloučit v rámci řešení dopravního připojení VE č. I zásah do
hodnotného dubu letního při silnici Anenská Studánka – Helvíkov, jednak z důvodu
příliš blízké polohy VE tomuto hodnotnému stromu, jednak z důvodu zajištění
rozhledových trojúhelníků při výjezdu na silnici a manipulace při transportu
jednotlivých dílů VE. Odkácení tohoto stromu je nutno hodnotit jako vliv nepříznivý a
významný. Jinak nejsou požadavky na kácení mimolesních porostů dřevin. Přeprava
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rozměrnějších dílů navrhovaných VE oproti dvěma stávajícím VE Fuhrländer může
vyvolávat potřeby zásahu do porostů dřevin v úzkých prostorech silnic nebo vnitřních
obloucích prudších zatáček (silnice Opatov – Helvíkov, zatáčka v Helvíkově).
Na základě výše uvedeného pokládá zpracovatelský tým Oznámení za potřebné
doporučit:
•

při výstavbě VE č. I , jakož i řešení dopravního připojení k této VE důsledně respektovat
polohu hodnotného dubu letního u silnice Anenská Studánka – Helvíkov; efektivní způsoby
ochrany tohoto stromu důsledně promítnout do POV stavby

•

při řešení přepravy komponentů všech navrhovaných VE důsledně řešit ochranu všech
hodnotnějších stromů podél přístupových komunikací, tuto podmínku promítnout do POV
stavby a přepravního řádu pro transport dílů VE

Vlivy na faunu

Lze dokládat s ohledem na charakter lokality zoologickou nevýznamnost zájmového
území výstavby, a to i přes jen kvalitativní průzkum
Lze odhadovat následující přímé vlivy na faunu v důsledku vlastní výstavby:
1.

2.

3.

I přes nevelký rozsah vlastních stavebních prací nelze vyloučit dílčí zásahy do
hnízdního prostředí skřivana, strnada či jiných druhů na zemi hnízdících ptáků
využívajících i ploch agrocenóz (např. i koroptve polní nebo křepelky polní).
Nelze vyloučit mírné vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných
hlodavců v zájmovém území, poněvadž dojde k mírné redukci jejich areálů
výskytu, je možno odhadovat jako vlivy mírně nepříznivé, s ohledem na rozsah
vlastních stavebních prací nevýznamné.
Během výstavby lze předpokládat, že obratlovci se v důsledku akustické zátěže
a stavebního ruchu přesunou do vzdálenějších prostorů polí a většina
vyrušených jedinců druhů se po ukončení výstavby vrátí do prostoru, neplatí to
zcela pro zástupce některých druhů ptáků (viz dále).

Zmírnění uvedených vlivů je možno ošetřit následujícími doporučeními:
•

těžiště zemních prací (skrývek) realizovat nejdříve ke konci vegetačního období, mimo
hnízdní období ptáků

Potenciálně významným dopadem na ptáky a některé další létající živočichy
(netopýři) však může být samotný provoz větrných elektráren, zejména pokud jde o
seskupení těchto objektů (řešený případ představuje návrh seskupení 4 objektů).
Podle zatímních podkladů nejsou známy informace, že by poloha navrhovaných VE
byla v konfliktu se známými migračními tahovými trasami ptáků. Jednotlivé přelety
dravců nebo jiných druhů ptáků v bezprostředním okolí VE nelze vyloučit, ptáci si na
nové objekty na polích zvyknou a dokáží se relativně přizpůsobit. Rotor je pro ně za
normálních klimatických a povětrnostních okolností dobře viditelná překážka, kterou
většinou oblétají, v klidu i prolétají. Pouze za mlhy nebo při nočních přeletech může
být mírně zvýšená pravděpodobnost rizika střetu otáčející se lopatky s letícím
jedincem. Pokud jsou VE umisťovány mimo soustředěné tahové trasy, jsou
pravděpodobnosti střetu ptáků s lopatkami rotoru zanedbatelné (Sequens a kol.,
2004).
Toto vstupní hodnocení je však možno pokládat zatím jen za rámcové, poněvadž
zatím k němu chybí podrobnější informace o hustotě populací a vyhodnocení
parametrů hnízdění, případně přímé vyhodnocení migračních vztahů. Oznamovatel
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poskytl zpracovatelům Oznámení podrobnější studii vlivů již realizovaných VE na
avifaunu v Žipotíně (vrcholová část západních svahů Zábřežské vrchoviny východně
od Moravské Třebové, autor Zdeněk Polášek, Havířov, srpen 2006). K tomu
zpracovatelský tým Oznámení sděluje, že s ohledem na jinou polohu řešených VE u
Anenské Studánky a poněkud rozdílnou morfologii a strukturu krajiny oproti okolí
Žipotína lze poznatky této studie aplikovat jen omezeně (spíše jde jen o metodický
rámec) a je vhodné analogickou í studii pro řešený záměr rovněž zajistit. Skutečností
však zůstává, že dosud v souvislosti s dosud provozovanými VE oznamovatele
v širším zájmovém území nedošlo dosud k žádnému střetu ptáků s VE.
S výše uvedeným omezením a na základě zatímních informací lze pro řešenou
lokalitu zatím předpokládat:
•

Ptáci se v zájmovém prostoru vyskytují ve všech typech biotopů, a to jak v otevřeném terénu v
polích a na loukách, tak v lesních komplexech, v místech s rozptýlenou dřevinnou vegetací a v
urbanizovaných biotopech.

•

V okolí obou stavenišť VE se nachází prakticky jen lesní komplexy, mimolesní porosty dřevin jako
hnízdní biotop se vyskytují jen omezeně – linie dřevin podél silničky, sídelní porosty dřevin
v urbanizovaných biotopech jsou vzdáleny více jak 600 m

•

Druhy hnízdící v širším okolí, u nichž je šance jejich výskytu na lokalitě vlastně nulová s ohledem
k jejich silné vazbě na vhodný biotop

•

Za nejchudší z biotopů z hlediska hnízdní ornitofauny lze považovat agrocenózy, do nichž je
situována uvažovaná stavba VE. Přesto zde četně hnízdí např. skřivan polní (Alauda arvensis)
nebo strnad obecný (Emberiza citrinella), objevují se však i zvláště chráněné druhy ptáků –
z dravců např. pochop rákosní (Circus aeruginosus), z kurovitých se v polích objevuje křepelka
polní (Coturnix coturnix) nebo koroptev polní (Perdix perdix).

•

V období tahu lze předpokládat výskyt řady druhů, a to i ve vyšších počtech. Období tahu by mělo
být ale řešené řešeno ve zvláštní studii.

•

Nejbohatšími biotopy jsou v bližším okolí lokality prostory s výskytem rozptýlené zeleně,
zastoupené skupinami stromů a keřů zejména podél cestní sítě, struktura drobných prvků
v krajině však byla prakticky setřena. Lze předpokládat, že řada druhů v těchto biotopech
početně hnízdí i protahuje.

•

Na ptáky mohou negativně působit čtyři základní skupiny vlivů VE:
a) rušení (hluk, a to jak při výstavbě, tak za provozu, samotná přítomnost VE v krajině), vedoucí
až k bariérovému efektu na tažné druhy;
b) mortalita způsobená kolizí s VE;
c) narušení až ztráta stanoviště v důsledku výstavby a zastavění daného území;
d) ostatní potenciální faktory
Přitom jen část uvedených vlivů je poměrně snadno prokazatelná a lze ji ihned ověřit (možná
likvidace hnízd v případě výstavby VTE v době hnízdění) případně dlouhodoběji monitorovat
(metodické sledování lokality zaměřené na vyhledávání uhynulých ptáků příp. netopýrů pod VE).

•

Zcela zanedbatelné anebo žádné dotčení je možné předpokládat u druhů, u nichž je
pravděpodobnost výskytu přímo v bezprostředním okolí VE mizivá či přímo nulová., jedná
se především o druhy, které jsou silně vázány na jiné biotopy, než které jsou zastoupeny
v bezprostředním okolí VE a tyto druhy nemají důvod zalétat do blízkosti VE. (Z ptáků vázaných
na vodní prostředí jde např. o vrubozobé, u nichž se místa jejich výskytu nenacházejí v takové
blízkosti VE, aby bylo nutno řešit rušivý vliv VE).

•

Navíc stavby jsou umístěny ve vrcholovém prostoru při místní rozvodnici ve velmi otevřené
krajině, tyto prostory se nacházejí ve značné vzdálenosti od údolí s lokalitami, v němž jsou
zastoupeny lokality výskytu takových druhů.

•

Rušení hojných druhů vyskytujících se v okolí (z dravců káně lesní a poštolka, z hrabavých
bažant) je možno zanedbat – jsou běžně zastoupeny v okolní krajině, ostatní druhy nemají svá
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stanoviště tak blízko, aby rušení vůbec přicházelo v úvahu (vrubozobí), případně dosud nebyl
rušivý vliv VE na takové druhy jednoznačně prokázán.
•

Pro některé zjištěné druhy je možno zatím uvažovat:
a) pro volavku popelavou lze předpokládat, že akční rádius VE nezasahuje do stabilnějšího
loviště jednotlivých exemplářů ani do hnízdiště druhu, zatím zjištěny jen náhodné zálety do
území za potravou. Jednotlivé kolize s rotorem nelze vyloučit
b) pro čápa bílého by výstavba VE by neměla být povolena v místech do 1,5 až 3 km od
používaných hnízd (hnízdiště v Semaníně cca 5 km), neměla by být umisťována do lovišť a
neměla by protínat trasy k lovištím hnízdících párů. Na otevřené plochy v okolí hnízdiště
zaletují čápi jak v době hnízdění, tak na tahu. Případné loviště na polích v zájmovém území
výstavby řešených VE s ohledem na morfologii území těsně nad odvráceným svahem kuesty
lze pokládat spíše za okrajové, chybí v něm atraktivní plochy rybníků a mokřadů. Táhnoucí
ptáci však nejpravděpodobněji proletují územím rozptýleně a v široké frontě.
c) káně lesní na lokalitě nehnízdí, nelze vyloučit hnízdění v lesních porostech v okolí, do
prostorů polí zaletuje běžně lovit, koncentrace navrhovaných VE poněkud omezí prostor
loviště a znesnadní lov ze vzduchu (vyhlížení a detekce kořisti při kroužení z větší výšky), lze
předpokládat snížení návštěv jedinců v zájmovém území
d) poštolka obecná na lokalitě nehnízdí, s ohledem na jinou strategii lovu (např. i
v urbanizovaných prostorech kolem železničních tratí a silničních tahů) z nižších výšek lze
předpokládat i možnost lovu mezi objekty VE. Jednotlivé kolize s rotorem nelze vyloučit
e) moták pochop – nelze vyloučit možnost záletu do území se stavbami v době hnízdění a na
tahu, v okolí nejsou hnízdní prostory.
f) pro křepelku polní je dle Poláška (2006) v literatuře uváděno, že druh je mimořádně citlivý z
hlediska negativního působení hluku VE z důvodu, že VE mají v provozu podobný frekvenční
rozsah jako hlasové projevy křepelky. Může pak docházet k překrytí hlasových projevů, což
má obvykle za následek opuštění obývaného území. Na otevřených plochách se vyskytuje
pouze v hnízdní době a na tahu, nelze vyloučit i hnízdění, z tohoto důvodu je nežádoucí řešit
výstavbu v reprodukční době, ale lze vyžít tažnosti druhu. Zatímní výskyt lze hodnotit spíše
jako sporadický, záměr může zasahovat do částí možných hnízdních teritorií ojedinělých párů
křepelky. Tento druh dle názoru zpracovatelského týmu Oznámení může být ze zvláště
chráněných prakticky nejvýznamněji dotčen, je však nutno podrobnějším průzkumem tento
předpoklad potvrdit nebo vyvrátit, poněvadž výskyt přímo i na polích řešeného stanvceniště je
více než pravbděpodobný.
g) pro koroptve jde zejména o případné rušení při hnízdění při nevhodně termínovaném období
výstavby, jednotlivé kolize s rotorem nelze vyloučit
h) pro rorýse a vlaštovku nelze vyloučit kolize jedinců s lopatkami rotoru při lovu aeroplanktonu,
koncentrace více VE může míru pravděpodobnosti střetu zvyšovat
i) plochy stavby přímo zasahují do hnízdních biotopů nejběžnějších druhů hnízdících na zemi
nebo v polních kulturách, ze zjištěných druhů jde o skřivana polního, strnada lučního či pěnici
hnědokřídlou, platí opět možnost snížení vlivů na populaci vhodným načasováním fáze
výstavby mimo reprodukční období.

•

Vznik bariérového efektu na tahové cesty o nadregionálním významu nelze s úspěchem
predikovat, dosud chybí detailní zpracování takovýchto cest ve vztahu k potřebné velké množině
řešených území s uvažovanými stavbami VE (problematiku je zapotřebí řešit s ohledem na
kumulativní vlivy, které bude možno vysledovat až po výstavbě určitého množství VE v ČR,
zatímní údaje je nutno pokládat za kusé).

Na základě výše uvedeného rozboru a vyslovených předpokladů doporučuje
zpracovatelský tým Oznámení uplatnit následující podmínky:
•

před uvedením stavby do trvalého provozu předložit příslušným orgánům ochrany přírody
zprávu ohledně potenciálních vlivů na avifaunu, a to včetně sestavení seznamu zvláště
chráněných druhů ptáků, u nichž je možno předpokládat případné negativní dotčení
populací s tím, že bude podáno doporučení pro rozsah možného dalšího průzkumu
zahrnujícího zkušební provoz alespoň v jedné hnízdní sezóně.

•

uvedení záměru do trvalého provozu je podmíněno závěry studie týkající se míry
pravděpodobnosti kolize s jedinci zejména zvláště chráněných druhů ptáků
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Vlivy na další ekosystémy

Dochází jen k nízkému plošnému záboru agrocenóz výstavbou a ukotvením stožárů
a řešením příjezdu na staveniště. Podle povahy zájmů obecné ochrany přírody lze
míru velikosti a významnosti vlivů odhadovat následovně:
a) vlivy na prvky ÚSES
Z hodnocení části předloženého Oznámení, týkající se
územního systému
ekologické stability krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se nedotýká žádného
stávajícího ani navrhovaného skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního
prvku ekologické stability krajiny zájmového území. Toto konstatování podporuje i
Zimová (2006, viz příloha 3).
b) vlivy na významné krajinné prvky
Žádný z významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992
Sb.) není realizací posuzovaného záměru fyzicky dotčen, a to ani pravděpodobným
trasováním přípojek VN 22 kV.
c) vlivy na další ekosystémy
Kromě výše popsaných dopadů nejsou předpokládány, záměr neznamená vznik
dálkového přenosu imisí nebo možnosti přímé kontaminace vodních toků. Nejsou
tedy s ohledem na polohu záměru očekávány žádné vlivy, které by mohly
zprostředkovaně zasáhnout vymezená území prvků ÚSES a VKP.
d) vlivy na zvláště chráněná území
Taková interakce nenastane.
e) vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
S ohledem na polohu EVL podle příloh NV č. 132/2005 Sb. nelze předpokládat ani
zprostředkované ovlivnění některé z nejbližších lokalit posuzovaným záměrem.
Ptačí oblast není v dosahu 30 km vymezena.
f) další aspekty
Významnějším biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány.
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých
plevelů (jak obecně dokládají lemy polí). Na základě výše uvedeného rozboru je
proto doporučeno uplatnit následující podmínku:
•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

D.I.7. Vlivy na krajinu
Oznamovaný záměr je realizován v pohledově relativně uzavřené enklávě polí ve
vrcholové části plošiny severní kuesty Hřebečovského hřbetu návrší Velké pláně
jižně od Anenské Studánky, severně od Helvíkova, mimo zastavěná území.
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Pro posouzení vlivu navrhovaného záměru výstavby na krajinu je rozhodujícím
aspektem, že jde o výstavbu vysokých subtilních technických staveb se specifickým
designem, které vytvářejí nový výškově dominantní prvek v krajině s tím, že
dynamický efekt pohybujícího se rotoru výrazně zesiluje optické působení větrných
elektráren v krajině oproti stavu v klidu.
Pro řešení vlivu výstavby větrných elektráren na krajinný ráz je k dispozici
posouzení Ing. Elišky Zimové z firmy Löw &spol., Brno (říjen 2006), které se zabývá
vlivy navrhované skupiny 4 větrných elektráren, umístěných do prostoru větší
rovinaté enklávy polí jižně od lesa mezi Dětřichovem a Koclířovem. Na základě
tohoto podkladu (celá zpráva viz Příloha č.3) lze konstatovat (kursívou nezbytné
komentáře zpracovatelů Oznámení):
Charakteristika staveb z hlediska jejich působení v krajinném rázu:
A. Elektrárny – jde o čtyři výrazně vertikální, štíhlé věžovité stavby, ukončené trojlistem,
většinu doby se pohybujícím. Z hlediska funkčního jde přitom o obdobu prastarého využívání
větrné energie větrnými mlýny, dříve typickými ve všech územích, kde nebyla možnost
využívat energii vodní. Jde tedy principiálně o zařízení doby základní energetické hladiny
světa – před průmyslovou revolucí v 19. stol.. Síla větru byla ovšem využívána přímo - pro
mechanický pohyb. Elektrárna sílu větru mění na energetické medium, které je používáno
jinde. Je přitom objektivně prokázáno, že větrné (a vodní) elektrárny jsou ekologicky nejčistší
výrobou, využívající obnovitelné zdroje energie, navíc bez vedlejší produkce skleníkových
plynů (na rozdíl od procesů spalovacích). Forma provedení tohoto zařízení však funkčně
odpovídá novému způsobu využití. Jde tak vznik nového krajinného znaku, který je svým
tvarem a velikostí v české a moravské krajině zcela nový a neobvyklý. Je však přitom
nesporně znakem trvalé udržitelnosti. Je otázkou pro širší diskusi, zda je normální a
přirozené, aby se tento znak stal typickým pro vhodné části našich krajin a bude tak
umožněn jeho rozvoj, či bude zásadně vnímán jako cizorodý prvek, který je nutno v krajině
eliminovat. Náš (nikoliv však obecně přijatý) názor se kloní k první variantě, s tím že větrná
elektrárna se může stát typickým znakem těch částí krajin, které nejsou pro svou hodnotu
chráněny jako základ národního historického dědictví, takové hodnoty v posuzovaném místě
krajinného rázu nejsou.
B. příjezdové komunikace – vedou od silnice a mají charakter běžných polních cest, u
nichž z hlediska krajinného rázu hraje hlavní roli jejich prostorové uspořádání, povrch
vozovky a charakter doprovodné vegetace.
C. Stožárové připojení – jde o připojení venkovního vedení a podzemních elektrických
kabelů z elektráren na stávající VN síť. To se děje stožárem stejného charakteru, jako běžné
vedení VN. Jde tedy o prvek, který sice krajinný ráz poškozuje, je však všudypřítomný a
mimo extrémní případy je pozorovatelem v krajině psychicky „vymazáván“. V řešeném
případě jde navíc prakticky o odbočení stávajícího sloupu vedení VN.

Ovlivnění v dálkových pohledech - nadřazených krajinářských celcích
V dálkových pohledových souvislostech se uplatňují pouze dominantní typické
znaky. Ve výše popsaném nadřazeném krajinářském celku, ve kterém se již dnes
nacházejí dvě větrné elektrárny, nebude narušen žádný z dominantních znaků
krajinného rázu. Lze proto konstatovat, že navrhovanou výstavbou čtyř větrných
elektráren o výšce tubusu 68 m (s listem vrtule celkem 100 m), krajinný ráz nebude
vážně narušen.
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Zpracovatelský tým oznámení soudí, že zpracovatelka podcenila jedinečnost a
významnost zejména východních svahů kuesty Hřebečovského hřbetu v rámci
nadřazeného krajinného celku (analogie oblasti krajinného rázu) od Lanškrounské
kotliny, dále došlo k podcenění působení od západu od Opatova, rybníka Hvězdy a
z plochého území severně od Svitav. Výstavba VE č. I zesílí stávající působení obou
již provozovaných VE jižně od Anenské Studánky, synergicky se zesilujícím efektem
projeví i další 3 VE mezi lesíky jižně. V hodnocení chybí klasická tabulka vyjádřením
významnosti (síly) vlivu na určující znaky krajinného rázu oblasti, ovlivnění
významných krajinných horizontů ale autorka konstatuje (viz dále).

Pohledy na východní svahy kuest od Damníkova

Výřez snímku zleva, patrné jsou již obě stávající VE

Průhled do prostoru výstavby VE č. IV a VE č. III
(na sníženém horizontu z prostoru Damníkov-Trpík)

Pohled od křižovatky JZ od Damníkova, patrné jsou obě
stávající VE vlevo, vpravo pak vedení VVN 400 kV

Ovlivnění v blízkých pohledech – základních krajinářských celcích
V detailním posouzení je ve dvou vymezených základních krajinářských celcích
krajinný ráz málo dochovaný. V blízkých pohledech bude navrhovaná stavba
viditelná především ve směru od severu, z části zástavby obce Anenská Studánka
ve směru od jihu z výše položených částí obce Helvíkov.
Již obě stávající VE jsou výraznou výškovou dominantou v základním krajinářském
celku Anenská Studánka – Helvíkov a jsou výrazně patrné i ze silnice Opatov –
Helvíkov od JZ, tuto osu pohledu autorka vůbec neuvažuje. Pro předchozí hodnocení
vlivů na obě stávající VE jižně od Anenské Studánky autor studie na krajinný ráz (R.
Bukáček) upozorňuje, že výstavbou obou VE v uvedeném prostoru může být
kapacita tohoto prostoru naplněna.
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Průhled do ZKC Anenská Studánka od jihu

Průhled na stávající VE od silnice Opatov -Helvíkov

Ovlivnění významných krajinotvorných horizontů
V dálkových pohledových souvislostech je navrhovaná stavba umístěna v těsné
blízkosti významného pohledového horizontu Hřebečovského hřbetu. Vzhledem
k výšce tubusu větrných elektráren 68 m budou větrné elektrárny vystupovat nad
úroveň horizontu a okolních lesních porostů a budou viditelné ze střední části
Svitavsko – třebovské brázdy a odlesněných částí vrcholové hrany kuesty
Kozlovského hřbetu ve směru od západu. Ve směru od východu a severovýchodu
bude navrhovaná stavba viditelná z velké části Moravskotřebovské a Lanškrounské
kotliny. Z důvodu zásahu do významného krajinného horizontu lze konstatovat, že
navrhovanou výstavbou čtyř větrných elektráren o výšce tubusu 68 m bude krajinný
ráz narušen.
Platí zejména pro narušení jedinečnosti
horizontu východních stěn kuesty
Hřebečovského hřbetu z Lanškrounské a Moravskotřebovské kotliny, což autorka
opomíjí.
Shrnutí autorky:
Na základě provedené vizualizace stožárů větrných elektráren do snímků, terénního
šetření, podrobného zhodnocení kvalit krajinného rázu v ovlivněném území a
zkušeností s obdobnými, již existujícími objekty této velikosti a charakteru
zpracovatelka studie dochází k výstupu ve smyslu, že stavba, i přes nesporný zásah
do současného krajinného rázu, bude akceptovatelná součást krajiny řešeného
území. Vychází přitom z toho, že:
1) funkční podstata větrné elektrárny plně naplňuje principy trvalé udržitelnosti krajiny,
2) vzhled elektrárny plně odpovídá její funkční podstatě a je tedy znakem trvalé udržitelnosti
v krajině,
3) realizace elektrárny narušuje pouze dva z doprovodných typických znaků dotčených oblastí
krajinného rázu,
4) záměr není situován do žádného zvláště chráněného území z hlediska ochrany přírody a
krajiny,
5) záměr nenarušuje ráz žádného památkově chráněného areálu nebo objektu,
6) záměr není nevratným zásahem do rázu krajiny, po uplynutí doby životnosti elektráren lze
technologii větrné elektrárny snadno demontovat a lokalitu uvést do původního stavu,
7) zařízení bude udržováno v perfektním stavu (nátěry povrchu, bez dodatečných instalací antén
apod.).

K uvedenému zpracovatelský tým oznámení (kromě již prezentovaných komentářů)
pokládá zapotřebné konstatovat následující:
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1. V uvedené oblasti krajinného rázu lze předpokládat středně silný až silný zásah především do
prostorových charakteristik krajinného rázu (estetická složka), přírodní charakteristika zůstává
zachována jen se slabším ovlivněním (nejsou přímé stavební zásahy, pohledové ovlivnění je
spíše slabé až střední – blízkost lesních porostů ve vrcholové části hřbetu, určující blízký i
vzdálený horizont), kulturní charakteristika získává nový znak v krajině. Realizací stavby budou
zachovány všechny VKP, chráněná území a kulturní dominanty krajiny, dojde ke střednímu
ovlivnění měřítka krajiny a vztahů v krajině. Ke střetu s přírodní hodnotou krajinného rázu oblasti
dochází dle názoru zpracovatelského týmu oznámení v kumulaci (a tím i působení) objektů spíše
již středně silně až silně, a to především v souvislosti s vnímáním tvarů terénu (georeliéfu) a
krajiny jako celku, zejména v kontextu ovlivnění jedinečnosti východních svahů kuest
Hřebečovského hřbetu, zejména území mezi Kárancem a Velkou plání (již i stávající VE se
projevují, viz výše).
2. V kontextu ovlivnění kotliny východně od Hřebečovského hřbetu jde především o ovlivnění od
Damníkova, Lukové, ve vzdálenějším aspektu od Rudoltic. Poloha navrhovaných VE se totiž
projeví nad horizontem již s ohledem na velmi malé relativní převýšení nejvyšších vrcholů
Hřebečovského hřbetu oproti bázi VE, zejména pak oproti bázi VRE č. IV (nejvýchodnější).
3. Efekt dynamického prvku (rotující listy) může působit nepříznivě a stavbu zviditelňuje oproti stavu
v klidu, což lze dokládat pro působení již stávajících VE (např. již realizované VE Pohledy I-III,
Anenská Studánka I a II, nebo na Moravskotřebovsku 2 VE v prostoru SV od sídelního útvaru
Karlín-Žipotín jižně od Holubího vrchu). Přitom lte spíše potvrdit určitý synergismus nových
objektů (zelílení vlivu) s již realizovanými objekty VE v předpolí vrcholové části Hřebečovského
hřbetu (Pohledy I -III, Anenská Studánka)
4. V kontextu ovlivnění krajinného rázu místa lze dovodit, že realizací stavby dojde k ovlivnění
vnímání krajiny, VE budou představovat nový dominantní znak kulturní charakteristiky. Nový znak
kulturní charakteristiky může sice být vnímán rozporně jak v pozitivním, tak negativním smyslu,
ale jednoznačně dojde k posílení tohoto znaku, zejména dynamickým efektem pohybu rotoru.
Stavba tedy ovlivní především opět estetickou hodnotu krajinného rázu vymezeného místa, nikoli
charakteristiku přírodní. Je nutno zdůraznit, že bude záležet na umisťování obdobných staveb
(např. zesilující účinek stožárů operátorů mobilních telefonů, jde ale i o počet VE, přičemž počet 6
objektů ve vzájemném spolupůsobení na relativně malé ploše i přes narušenost krajinného rázu
lzepokládat za prvek, který povede k určitému zesílení výškově dominantních efektů a tím i k
dalšímu snížení estetické hodnoty krajinného rázu, zejména v kontextu některých jedinečných
znaků, které nejsou ve studii E. Zimové podrobněji rozvedeny). V rámci krajinného rázu místa
nejsou očekávány střety s historickou charakteristikou krajinného rázu místa, poněvadž se v něm
nenacházejí určující historické dominanty krajiny.
5. Stavba souboru čtyř navrhovaných VE tedy ovlivní především estetickou hodnotu krajiny a její
harmonické měřítko, jako taková se bude uplatňovat v poměrně velkém prostoru dotčeného
krajinného prostoru (oblasti) a ovlivní tak některé ze znaků přírodní, kulturní a historické
charakteristiky krajinného rázu, zejména je nutno zdůraznit určitý synergický efekt spolupůsobení
na východním horizontu s již realizovanými VE v prostoru Sklené-Pohledy a Anenská Studánka –
Helvíkov. Lze proto doporučit provedení výstavby ve více etapách s tím, že po výstavbě
jedné skupiny VE (nejlépe VE č. II a III) by bylo vhodné ověřit všechna hodnocená kriteria a
na základě objektivně zjištěných skutečností teprve realizovat druhou dvojici VE (zejména
VE č. IV bude znamenat výrazné zesílení účinku všech stávajících i nově řešených VE, VE č. I
výrazně zesílí působení obou stávajících VE jižně od Anenské Studánky).
6. Již realizací stavby dalších dvou VE v prostoru mezi lesy SV od Helvíkova poblíž vrcholové části
hřbetu totiž může dojít k naplnění kapacity dotčeného území, kdy jsou ještě záměry řešeného
rozsahu podmíněně akceptovatelné. Doporučení ke snížení vlivů na krajinný ráz se ukazují při
současné praxi jako neúčinná s ohledem na požadavky bezpečnostního zabezpečení elektráren.
Všechny bezpečnostní prvky, které s ohledem na parametry VE budou orgány civilního a
vojenského letectví bezvýhradně vyžadovány (denní a noční značení, stroboskopické výbojky,
pásové značení na listech rotoru), totiž budou polohu a působení souboru VE výrazně zesilovat.

Na základě výše provedeného rozboru pokládá zpracovatelský tým oznámení za
potřebné uplatnit následující doporučení (studie E. Zimové žádná doporučení
neobsahuje-pozn.zprac.ozn.):
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•

výstavbu řešit minimálně ve dvou etapách s tím, že po výstavbě první etapy (nejlépe VE č.
II a VE č. III) budou ověřeny všechny hodnocené aspekty ovlivnění krajinného rázu na
základě reálné situace a teprve na základě takového vyhodnocení bude rozhodnuto o
dostavbě zbývajících dvou objektů

•

barevné řešení bude preferovat postupné přechody stožáru od tmavě zelené u báze po
světle šedou (šedozelenou, modrošedou) pro stožár, opláštění generátoru a listy rotoru;
bude vyloučeno použití reflexních a svítivých nátěrů včetně stříbřité a jasně bílé

•

na listech rotoru nebudou uplatněny červené signalizační pásy

•

v případě požadavků na řešení bezpečnostní signalizace bude uplatněna jen červená
bodová signalizace pro noční období a období zhoršené viditelnosti, nebude uplatněna
stroboskopická denní signalizace

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky při
respektování doporučení uvedených v předcházejících částech předkládaného
oznámení.
Záměr neznamená přímé ovlivnění zájmů památkové péče, není předpokládáno
ovlivnění archeologicky významných území s ohledem na polohu staveniště, záměr
rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani
neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy; přináší však novou kulturní
dominantu do krajiny.
Otázky prevence ruderalizace území jsou řešeny v rámci vlivů na ekosystémy s tím,
že důraz je nutno položit na důslednou rekultivaci území a všech prostorů,
postižených stavebními pracemi.

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v území, pro které není zpracována územně plánovací
dokumentace.
Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého
oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze
očekávat zejména v oblasti vlivů na krajinný ráz.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska
velikosti vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo až
středně významný.
S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální
měřítko významnosti vlivů, spojených s navrhovaným záměrem, s výjimkou
nadlokálního ovlivnění parametrů krajinného rázu.
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D.3. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

vlivech

Při realizaci záměru nelze nepředpokládat vlivy přesahující státní hranice.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby:
•

výstavbu řešit minimálně ve dvou etapách s tím, že po výstavbě první etapy (nejlépe VE č.
II a VE č. III) budou ověřeny všechny hodnocené aspekty ovlivnění krajinného rázu na
základě reálné situace a teprve na základě takového vyhodnocení bude rozhodnuto o
dostavbě zbývajících dvou objektů

•

barevné řešení bude preferovat postupné přechody stožáru od tmavě zelené u báze po
světle šedou (šedozelenou, modrošedou) pro stožár, opláštění generátoru a listy rotoru;
bude vyloučeno použití reflexních a svítivých nátěrů včetně stříbřité a jasně bílé

•

na listech rotoru nebudou uplatněny červené signalizační pásy

•

v případě požadavků na řešení bezpečnostní signalizace bude uplatněna jen červená
bodová signalizace pro noční období a období zhoršené viditelnosti, nebude uplatněna
stroboskopická denní signalizace

•

při výstavbě VE č. I , jakož i řešení dopravního připojení k této VE důsledně respektovat
polohu hodnotného dubu letního u silnice Anenská Studánka – Helvíkov; efektivní způsoby
ochrany tohoto stromu důsledně promítnout do POV stavby

•

při řešení přepravy komponentů všech navrhovaných VE důsledně řešit ochranu všech
hodnotnějších stromů podél přístupových komunikací, tuto podmínku promítnout do POV
stavby a přepravního řádu pro transport dílů VE

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ
havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem tohoto plánu
budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie nebo povodně
bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v těchto plánech

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF mimo
polohy skladebných a podpůrných prvků ÚSES

•

těžiště zemních prací (skrývek) realizovat nejdříve ke konci vegetačního období, mimo
hnízdní období ptáků

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek

•

zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC
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•

investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby (zejména výkopovou zeminu) nejprve
nabídnout k využití

•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací

•

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech
pracovního klidu; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací
bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek

•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

•

po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby v rozsahu měření výchozí akustické situace v zájmovém území při
plném výkonu všech 6 VE (stávající i plánované) a tedy i nehlučnějším nastavení

•

po zahájení zkušebního provozu a po provedeném měření při plném výkonu všech VE
provést nastavení ovládacího softwaru pro omezení výkonu VE dle závěrů akustické studie
pro jednotlivé větrné elektrárny

•

v případě podání průkazu o překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku 40 dB
v noční době připravit provoz VE z hlediska nastavení softwaru způsobem, který zajistí
omezení výkonu VE v noční době při redukovaném výkonu tak, aby bylo zajištěno plnění
hygienického limitu; vývoj akustické situace musí být koordinován z hlediska konečného
omezeného výkonu jak z hlediska posuzovaných 4 VE D6, tak i z hlediska provozu
stávajících 2 VE Fuhrländer

•

před uvedením stavby do trvalého provozu předložit příslušným orgánům ochrany přírody
zprávu ohledně potenciálních vlivů na avifaunu, a to včetně sestavení seznamu zvláště
chráněných druhů ptáků, u nichž je možno předpokládat případné negativní dotčení
populací s tím, že bude podáno doporučení pro rozsah možného dalšího průzkumu
zahrnujícího zkušební provoz alespoň v jedné hnízdní sezóně.

•

uvedení záměru do trvalého provozu je podmíněno závěry studie týkající se míry
pravděpodobnosti kolize s jedinci zejména zvláště chráněných druhů ptáků

•

objekty větrných elektráren budou vybaveny odpovídajícím sanačními prostředky pro
eliminaci případného úniku převodového oleje mimo zařízení větrné elektrárny
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
n literární údaje (viz seznam literatury)
n terénní průzkumy
n osobní jednání
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika
hluku z mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet
hladin hluku z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+.
Seznam použité literatury a podkladů
1. Větrné elektrárny 4 x De Wind D6 Anenská Studánka. Dokumentace pro územní řízení. Vladimír
Kaderka a kol., DOKA s.r.o., Moravská Třebová, březen 2006.
2. Bajer T. a kol.: Anenská Studánka, 2 x větrná elektrárna 250 kVA, oznámení o hodnocení vlivů na
životní prostředí dle zák. č.100/2001 Sb. v platném znění, 2005
3. Posouzení stavby větrných elektráren z hlediska krajinného rázu a ÚSES v k.ú. Anenská
Studáka. Ing. Eliška Zimová, Löw & spol., s.r.o., Brno, říjen 2006
4. Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické stability ČR.
Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek, 1996
5. Větrné elektrárny Žipotín, vliv stavby na avifaunu I. Zdeněk Polášek, Havířov, srpen 2006.
6. Culek M. (1995, ed.): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 347 str.
7. Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia, Praha.
8. Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v
roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
9. Sequens E., Holub P.(2004): Větrné elektrárny: mýty a fakta. Sdružení Calla a hnutí DUHA,
České Budějovice-Brno, prosinec 2004.
10. Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické stability ČR.
Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek, 1996
11. Vorel I, Bukáček R., Matějka P., Culek M., Sklenička P. (2004): Metodika posouzení vlivu
navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. Praha, ČVUT.
12. Löw J., Míchal I. (2003): Krajinný ráz. Praha, Lesnická práce s.r.o.
13. Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy používané v
ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody stanovení emisní a imisní
zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o., Pardubice, 1995
14. Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 6.01, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999
15. Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
16. Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
17. Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der Tschechoslowakei. - Studia Geographica,Brno,16:174
18. Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
19. Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně doprovodných
meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
20. Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v
roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
21. Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč ke
květeně České republiky. - Academia, Praha
22. Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia,
Praha.
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování oznámení
S ohledem na dobu zadání nebylo možno provést komplexní studii, která by mohla
poskytnout podrobnější data ohledně predikce pravděpodobnosti střetů s ptáky nebo
netopýry z hlediska potenciálního ovlivnění populací zejména zvláště chráněných
druhů létajících obratlovců, takže bylo nutno s vědomím určitých omezení
prezentovat pouze určitý odhad vlivů na některé druhy ptáků, které byly pro zájmové
území a okolí potvrzeny biologickým průzkumem, na základě určité metodologické
analogie na základě poskytnuté studie pro VE Žipotín na Moravskotřebovsku.
Oznamovatelem poskytnuté hodnocení na krajinný ráz zahrnovalo pouze řešenou
skupinu 4 větrných elektráren, bez vyvolaných investic a bez kontextu synergických
efektů s analogickými již realizovanými objekty ve východní části Svitavska, včetně
obou stávajících VE u Anenské Studánky. Z tohoto důvodu bylo nutno předložené
hodnocení vlivů na krajinný ráz podrobněji komentovat a rozvést, mj. i ve vztahu
k předloženému hodnocení vlivů na krajinný ráz pro oběš stávající VE u Anenské
Studánky (Bukáček 2004 in Bajer a kol., březen 2005).

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost
a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je
podřizováno projektové řešení záměru.

F. ZÁVĚR
V rámci předkládaného oznámení byl záměr výstavby a provozu posouzen ze všech
podstatných hledisek. Velikost a významnost vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí je vyhodnocena v jednotlivých kapitolách předkládaného oznámení. Pro
případ realizace navrhovaného záměru jsou v příslušné kapitole formulována
odpovídající doporučení pro eliminaci respektive snížení negativních vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Větrné elektrárny 4 x D6, Anenská
Studánka“.
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), bod 3.2 – Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem
vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů, kde státní správu v oblasti
posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad
Pardubického kraje.
Stavba se nachází v katastrálním území Anenská Studánka na p.č. 807, 814/1, 523 a 540.
Tyto parcely investor buď vykoupí nebo pronajme od stávajícího vlastníka.
Příjezd na stavbu a k objektům větrných elektráren stávající silnicí, která vede z Anenské
Studánky do Helvíkova. Jedná se o silnici 3. třídy, pro příjezdy na staveniště a následně pro
údržbu bude nutné vybudovat přístupové komunikace a zpevněné plochy ze štěrkodrtě a
silničních panelů, po výstavbě bude možné silniční panely odstranit.
Vzhledem ke kvalitě dané lokality z hlediska intenzity větrů, rozhodl investor o vybudování 4
větrných elektráren typu D6 – 1250 kVA. Se stavbou 4 větrných elektráren D6 – 1250 kVA
souvisí stavba transformační stanice 22/0,69 kV, které budou připojeny přes úsekové
odpojovače odbočkou ze stožáru na stávající venkovní vedení 22 kV.
Členění stavby:
Stavba větrných elektráren D6 – 2000 kVA bude členěna na následující objekty:
SO 01
SO 02
SO 03

Elektrárna 4 x D6
Komunikace a zpevněné plochy
Venkovní přípojky VN 22 kV, trafostanice 22/0,69 kV a přípojky NN

Začlenění stavby do území
Větrné elektrárny budou osazeny na betonové základy půdorysného rozměru pravidelného
osmihranu (vestavěného do čtvercového půdorysu 14 x 14m). Na těchto základech přes
ukotvené patky budou vztyčeny ocelové tubusy výšky 68m, dolní průměr 3,9m, horní průměr
2,2 m, na kterých budou umístěny větrné elektrárny s třílistovou vrtulí. Délka listu vrtule je
32m.
Kolem betonových základů se předpokládá osazení vhodných dřevin, detailní vyřešení bude
v dalším stupni PD. Tubus a elektrárna budou opatřeny nátěry s přechody od tmavě zelené,
přes šedozelenou, případně modrošedou po světle šedou, ne bílou nebo stříbřitou.
Stožáry elektráren budou osazeny pozičním a varovným osvětlením, které bude řešeno
bodovými světly červené barvy pro noční provoz a sníženou viditelnost a bílým světlem pro
denní provoz.
Pro napojení na vedení 22 kV bude provedena nová přípojka VN 22 kV nadzemním vedením
na betonových sloupech.
Pro výrobu elektřiny bude využívána větrná energie. Zhodnocení potenciálu větrné energie
v lokalitě Anenská Studánka bylo zpracováno Ústavem fyziky atmosféry AV ČR.
Umístění záměru je patrné z následující situace:
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2 x stávající FL 250

3 x nová DeWind D6

1 x nová DeWind D6
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Počet elektráren
Typ elektrárny
Max. výkon jedné elektrárny
Max. výkon celkový
Vstupní napětí
Výška tubusu větrné elektrárny
Celková výška vč. listu vrtule
Nadmořská výška

:
:
:
:
:
:
:
:

4
D6 – 1250 kW
1250 kW
5000 kW
690 V/50 Hz
68,0 m
100,0 m
572, 584, 582 a 590 m n.m.

Větrná elektrárna De Wind D6 přeměňuje kinetickou energii větru na elektrickou energii
pomocí třílisté vrtule, která je napojena přes převodovku na asynchronní generátor.
Typ DeWind D6-1250 kW má délku lopatky 32 m, průměr rotoru je 64 m a je vybaven
systémem OptiSpeed®. Pomocí tohoto systému rotor pracuje s variabilním počtem otáček.
Jde o pomaloběžný stroj s otáčkami v rozmezí 13,2 – 24,5/min. Zapínací rychlost větru je 2,8
m/s, maximální výkon je dosažen od rychlosti větru 12,5 m/s, vypínací (maximální) rychlost
větru je 23 m/s. Po překročení maximální rychlosti větru dojde k automatickému zabrždění a
odstavení stroje.
Počítač nepřetržitě zpracovává údaje o síle větru od anemometru, který je umístěn na
gondole. Při poklesu průměru větru pod 23 m/s počítač opět automaticky zapne elektrárnu.
Všechny funkce elektrárny běží automaticky pomocí počítače. Výhoda zvětšení a zmenšení
otáček spočívá v tom, že umožňuje kontinuální výrobu elektrické energie již od síly větru 2,8
m/s až po 23 m/s.
Větrná elektrárna je dále vybavena zařízením OptiTip®, což je regulační systém naklápění
lopatek. Pomocí zařízení OptiTip® jsou úhly nastavení listů rotoru optimalizovány tak, že úhel
nastavení listů je vždy ideálně přizpůsoben větrným podmínkám, čímž je maximalizována
výroba elektrické energie a minimalizován vznik hluku.
Listy rotoru jsou vyrobeny z epoxidové pryskyřice vyztužené skelným vláknem. Každý list
rotoru se skládá ze dvou polovin, které jsou slepeny s nosným profilem. Zvláštní ocelové
vložky k ukotvení spojují listy rotoru s ložiskem 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, nevyžadující údržbu. Generátor je speciální
čtyřpólový, asynchronní, s vinutým rotorem.
Zabrždění větrné elektrárny je prováděno nastavením listů rotoru do tzv. praporu. Parkovací
brzda se nalézá na vysokorychlostní hřídeli převodu.
Veškeré funkce větrné elektrárny jsou kontrolovány a řízeny řídicími jednotkami na bázi
mikroprocesorů. Vlastní systém řízení provozu je umístěn v gondole. Změny úhlu nastavení
listů rotoru jsou aktivovány přes momentové rameno hydraulickým systémem, který
umožňuje listům rotoru rotovat axiálně o 95°.
Dvě elektricky poháněné převodovky se starají o směrování vrtule po větru otáčením
pastorků, které zasahují do zubů velkého otočného věnce upevněného na vrcholu věže.
Ložiskový systém směrování po větru je systém kluzného ložiska se zabudovanou frikcí a
samosvornou funkcí.
Kryt gondoly je vyroben z plastu vyztuženého skelným vláknem a chrání veškeré
komponenty uvnitř gondoly před deštěm, sněhem, prachem a slunečním zářením. Centrálně
umístěný otvor umožňuje přístup ke gondole z věže, uvnitř gondoly je umístěn údržbový
jeřáb.
Pro přenos elektrické energie mezi větrnou elektrárnou a rozvaděčem NN stožárové
trafostanice bude do výkopu v zemi položeno kabelové vedení NN 1 kV. Vedení bude
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provedeno dvěmi paralelními kabely 1 – AYKY 4B 3 x 240 + 120 mm2. Kabely budou
ukončeny přímo v elektrických rozvaděčích větrné elektrárny i TS na jistících přístrojích.
Záměr se nachází mimo zvláště chráněná území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění. Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou
z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla
zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle některé z příloh NV č. 132/2005 Sb.
nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Záměr se nenachází v územní
kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky (např. skladebné prvky ÚSES
nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“),
zájmové území výstavby
není
registrovaným VKP podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Záměr negeneruje žádné nároky na vodu. Neprodukuje žádné splaškové ani technologické
odpadní vody, pouze nepatrný objem čistých srážkových vod z nově vzniklých zpevněných
ploch, které budou zasakovány do okolního terénu. Produkce odpadů v etapě provozuje
minimální.
Rozsah zemních a stavebních prací není významný a nelze tudíž ani očekávat významnější
vlivy ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě.
Hluk z etapy výstavby vzhledem k rozsahu stavebních prací, vzdálenosti od souvislé obytné
zástavby a vyvolanému počtu pohybů TNA souvisejícími se zemními a základovými pracemi
nebude nijak výrazně ovlivňovat zdraví trvale bydlící obyvatele.
Akustická situace v zájmovém území byla posouzena v hlukové studii, která je samostatnou
přílohou předkládaného oznámení. Z provedeného výpočtu vyplývá, že očekávané hladiny
akustického tlaku ve výpočtových bodech reprezentujících nejbližší chráněnou obytnou
zástavbu nepřekračují nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A pro hluk
ve chráněných venkovních prostorech staveb pro denní dobu bez omezení provozu VE. Pro
noční dobu jsou navržena příslušná omezující opatření tak, aby i v souběhu s provozem
větrného parku Koclířov nedošlo v noční době k překročení hygienického limitu pro noční
dobu.
Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím znečištění vody a půdy
lze záměr označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace půd.
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v příslušných
kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu prostřednictvím znečištění
vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento vliv lze označit za nulový.
Emise v etapě výstavby lze označit za minimální a není důvodné jejich příspěvek
vyhodnocovat rozptylovou studií. Etapa provozu negeneruje žádné emise do ovzduší. Vliv
na ovzduší tedy v rámci posuzovaného záměru nenastává.
V hodnocené lokalitě dojde pouze k malé změně v odvodnění povrchu v souvislosti
s nepatrným vznikem nových zpevněných vod. Voda z těchto zpevněných ploch bude
zachována v území, tudíž vliv na charakter odvodnění oblasti lze označit za malý a málo
významný. Vlivy na změnu hydrologických charakteristik v souvislosti s posuzovaným
materiálem nenastávají. Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může
nastat jak v etapě výstavby, tak částečně i v rámci vlastního provozu a v této souvislosti jsou
v doporučeních zpracovatele oznámení formulována příslušná opatření.
V kontextu vlivů na přírodu a krajinu lze očekávat o ohledem na polohu záměru jen málo
významné vlivy vlastní výstavby, poněvadž je realizována na orné půdě v poměrně
nevýznamném plošném rozsahu přímých stavebních prací. Nelze do budoucna vyloučit
určitou pravděpodobnost ovlivnění populací ptáků provozem navrhovaného souboru
větrných elektráren, pro podrobnou prognózu však chybí ne jen pro řešené území, ale
obecně i v rámci ČR dostatek verifikovaných údajů.
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Stavba souboru navrhovaných VE tedy ovlivní především estetickou hodnotu krajiny a její
harmonické měřítko, jako taková se bude uplatňovat v poměrně velkém prostoru dotčeného
krajinného prostoru (oblasti) a ovlivní tak některé ze znaků přírodní, kulturní a historické
charakteristiky krajinného rázu. Tato problematika je podrobněji komentována v příslušné
pasáži předkládaného oznámení.
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky při
respektování doporučení uvedených v předcházejících částech předkládaného oznámení.
Záměr neznamená přímé ovlivnění zájmů památkové péče, není předpokládáno ovlivnění
archeologicky významných území s ohledem na polohu staveniště, záměr rovněž
neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné
kulturní hodnoty nemateriální povahy; přináší však novou kulturní dominantu do krajiny.
Otázky prevence ruderalizace území jsou řešeny v rámci vlivů na ekosystémy s tím, že
důraz je nutno položit na důslednou rekultivaci území a všech prostorů, postižených
stavebními pracemi.
Vlivy na jiné složky životního prostředí nejsou předpokládány.

74

Anenská Studánka
4x větrná elektrárna D6
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.,
ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb.

H. PŘÍLOHY
1)
2)
3)
4)

Vyjádření o souladu stavby s územním plánem
Hluková studie
Výstavba větrných elektráren D6, Anenská Studánka, Posouzení krajinného rázu
Zhodnocení potenciálu větrné energie v okolí lokality Anenská Studánka

zpracovatel oznámení:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
ECO-ENVI-CONSULT
Sladkovského 111
506 01 Jičín
IČO: 42921082
DIČ: CZ6002271825
tel.: 466260219
603483099
493523256
fax: 466260219
e-mail: tomas.bajer@wo.cz

Dubinská 720
530 12 Pardubice

Spolupráce:
RNDr. Milan Macháček
RNDr. Vladimír Faltys
Ing. Martin Šára
Datum zpracování oznámení:

22.10. 2006

Podpis zpracovatele oznámení:

75

