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Úvod 

Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY MLADKOV 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění zákona č. 163/2006 Sb. 

Posuzované stavby větrných elektráren spadají dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do kategorie 
II, bod 3.2. Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou 
stojanu přesahující 35 metrů. Jedná se konkrétně o vybudování dvou objektů větrných elektráren. Dle 
§4 uvedeného zákona proto patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, 
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7. 

Oznamovatelem záměru je firma ELDACO s.r.o. 

Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a 
rizicích vyplývajících z jeho výstavby a provozu. Oznámení je zhotoveno firmou INVESTprojekt NNC, 
s.r.o. na základě objednávky firmy ELDACO s.r.o. Zpracování prvního vydání oznámení proběhlo v 
prosinci 2006. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté investorem a projektantem, dílčí 
doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení během vlastního zpracování a údaje získané 
během vlastních průzkumů lokality. 

Oznámení bylo odevzdáno na krajský úřad Pardubického kraje v lednu 2007.  Souběžně se záměrem 
firmy ELDACO, s.r.o. byl zpracováno oznámení záměru na projekt větrných elektráren společností 
VTE Vlčkovice, s.r.o. a to ve stejné lokalitě. První dokument byl krajským úřadem oznamovateli vrácen 
k dopracování s ohledem na tuto situaci, především z hlediska problematiky krajinného rázu. Toto 
doplněné oznámení, zpracované v srpnu 2007 je druhým vydáním, reagujícím na nové skutečnosti. 
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ČÁST A 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 
ELDACO s.r.o.  

2. IČ 
63476860 

3. Sídlo 
Olšany 212 
683 01 Rousínov 

4. Oprávněný zástupce oznamovatele 
Ing. Iva Šťastná 

ELDACO s.r.o. 
Olšany 212 
683 01 Rousínov 

tel.: 545 210 846 
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ČÁST B 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 
Větrné elektrárny Mladkov 

2. Kapacita (rozsah) záměru 
Záměrem investora je vybudování dvou větrných elektráren typu Vestas V90 - 2,00 MW včetně 
příjezdové komunikace a manipulační plochy a kabelového napojení na rozvodnou síť VN společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. Objekty jsou navrženy mimo zastavěné území obce Vlčkovice, cca 1km severně  
ve vyvýšené poloze Kostelního vrchu 688 m.n.m. na orné půdě. Dvě záborové plochy budou mít 
obdélníkový tvar. K jedné z nich bude nově vedena přístupová komunikace od Vlčkovic v trase dnes 
již rozorané polní cesty. VE jsou stavbou dočasnou. S ukončením výroby elektrické energie a 
následnou demontáží VE se počítá po dvacetiletém provozu. Trvalý zábor bude cca 5157 m2. 

 

3. Umístění záměru 
Kraj Pardubický, obec Mladkov, katastrální území Vlčkovice u Mladkova, stavební parcely 252/2, 243, 
207, 642, 206, 251, 251/2.  
Obec Mladkov je zobrazena na listech základní mapy 14-144 (měřítko 1:25 000), nebo14-14-19 a  
14-14-20 (měřítko 1:10 000). Základní členění návrhu větrné elektrárny (dále již jen VE) a umístění 
jednotlivých zařízení je uvedeno v následujících kapitolách oznámení. 
Lokalita leží cca 1km severně od zastavěného území obce Vlčkovice, mimo zastavěné území ve 
vrcholové partii hřbetu Kostelního vrchu (688 m.n.m.), na orné půdě. Záborové plochy budou mít 
obdélníkový tvar, ke kterým bude nově vedena přístupová komunikace od Vlčkovic v trase dnes již 
rozorané polní cesty. Vzdálenost objektu VE1 od nejbližších obytné budovy  v obci Vlčkovice je cca 
1034 m. Řešené území je lokalizováno na poměrně výrazném hřbetu Kostelního vrchu. Odlesněná 
enkláva plochy hřbetu, tvořená ornou půdou je ze severu ohraničena souvislým lesním komplexem s 
výběžkem pokračujícím východně od území záměru dále na jih. V centrální části odlesněného vrchu 
se nachází izolovaný remízek. Vzdálenost navrhovaných VE od okraje lesních porostů činí  u VE1 cca 
60 m (remíz) a u VE2 80 m. Podél zpevněné místní komunikace od Vlčkovic, táhnoucí se po hřbetu na 
sever k lesu jsou zachovány zbytky keřové a stromové doprovodné vegetace. Elektrárny jsou od sebe 
vzdáleny 450 m. Tato vzdálenost je dána potřebou eliminace efektu zastínění turbin (vzájemné 
odebírání větrného výkonu vlivem změn proudění vzduchu způsobeného pohybem rotorů). 

Katastrální území Vlčkovice u Mladkova je pro účely zpracování tohoto oznámení nazýváno tzv. 
dotčeným územím. Přibližná lokalizace je patrná z obrázku na následující straně. 
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Obr. : Umístění záměrů 

 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Oznamovaným záměrem je novostavba "Větrné elektrárny Mladkov", určené pro výrobu  elektrické 
energie z obnovitelných zdrojů, tj. přeměnou mechanické energie získané otáčením listů rotoru 
poháněných větrem na energii elektrickou. V současné době je aktuální územní plán obce, který řeší i 
umístění větrných elektráren v katastru Mladkov zpracován a je ve fázi schválení. ÚPD ve svém 
návrhu počítá se změnami funkčního využití, vůči nimž by výstavba VE mohla vyvolat střety. Investor 
bude respektovat stávající ochranná pásma všech produktovodů a zajistí nekonfliktní napojení 
(přípojka VN) na stávající, příp. nově navrhovanou infrastrukturu (vyplývající z návrhu ÚPD).  

S posuzovaným záměrem výstavby interferuje záměr společnosti VTE Vlčkovice, který představuje 
návrh dvou větrných elektráren typu REpower MM82. Umístění záměru je vyznačeno na obrázku. 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
Důvodem realizace záměru jsou vhodné podmínky k instalaci větrné elektrárny v nezastavěné části 
katastru obce Vlčkovice u Mladkova na plochách orné půdy.  

Elektrická energie vyrobená z alternativních, obnovitelných zdrojů, v tomto případě využívající síly 
větru, tedy neprodukující ani skleníkové plyny, je nejčistší formou výroby energie, kterou si lze 
představit. Naplňuje potřebu trvale udržitelného vývoje společnosti. Z tohoto hlediska je třeba na 
větrné elektrárny obecně pohlížet jako na zařízení významně šetřící přírodu a její zdroje. Stavba má 
oporu: 
• ve Státní energetické koncepci ČR, schválené 10.3.2004 vládou ČR; 
• v Národním programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejich obnovitelných a 

druhotných zdrojů (viz zákon č. 406/2001 Sb., Hlava III); 
• ve Státní politice životního prostředí 2004 – 2010, schválené usnesením vlády České republiky ze 

dne 17. března 2004 č. 235;  
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• v zákoně č.180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně 
některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), platném od 1.8.2005; 

• ve směrnici č. 2001/77ES jejímž cílem je snižování emisí CO2 a celkově šetrné zacházení s 
přírodou a nerostným bohatstvím Země, kterou je Česká republika na základě protokolu o 
přistoupení k EU povinna implementovat do svého právního řádu; 

Realizace záměru je příspěvkem k naplnění cílů na využití obnovitelných zdrojů, které Česká republika 
přijala. Energetická politika ČR uvádí cíl dosažení podílu 8 % výroby z obnovitelných zdrojů energie na 
primárních energetických zdrojích v roce 2010. EU si v 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.  

Pokud stavba VE v Mladkově bude realizována, ročně vyrobí 10 000 000 kWh. Díky 20-ti letému 
provozu nedojde v tepelné elektrárně ke spálení 200 000 tun uhlí a k vytěžení 5 500 tun vápence. 
Produkce elektrárny zcela pokryje spotřebu elektrické energie 7 000 lidí. Uspoří následující množství 
emisí, které by jinak vznikly při výrobě elektřiny v klasické uhelné elektrárně: 

za 1 rok: 
SO2   80 tun 
NOx   60 tun            
CO2          12 500 tun 
Prach, popílek 700 tun 

za 20 let: 
SO2   1 600 tun 
NOx            1 200 tun 
CO2       250 000 tun 
Prach, popílek 14 000 tun 

Vlivy a přínosy: 
• provozovatel jako velký plátce daně (v případě změn Zákona č.243/2000 Sb. o rozpočtovém určení 

daní se zvětší možnost obce využít daně z příjmu, provozující větrné elektrárny); 
• podnikatelský záměr výjimečný v zajištění odbytu své produkce zákonem ( Zákon č.458/2000 Sb. 

Energetický zákon - povinnost výkupu veškeré vyprodukované elektřiny), není potřeba zpracovávat 
studii odbytových možností (market study); 

• projekt podporující šíření informací a osvětu o využití obnovitelných zdrojů energie; 
• vysoká účinnost technického řešení instalace zdroje energie; 
• využití místního potenciálu obnovitelných zdrojů energie; 
• přítomnost zdroje energie bez omezujícího vlivu na dosavadní lidskou činnost (minimální zábor 

půdy nebrání zemědělskému využití pod turbínami, nulová spotřeba surovin nezatíží dopravu); 
• stavba po skončení životnosti nebude zatěžovat okolí svou přítomností (po jednoduché demontáži 

nenechá za sebou žádné stopy); 
• instalace zdroje energie s dostatečně bezpečným odstupem od obydlí (dodržená minimální 

vzdálenost k účinné eliminaci hluku); 
• zvýšení podílu obnovitelných a alternativních energetických zdrojů na výrobě energie; 
• možnost zakázek pro místní firmy při realizaci stavby; 
• naplnění směrných čísel pro dílčí cíle členských států pro jejich příspěvky elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie k  celkové spotřebě elektřiny do r. 2010; 
• omezení jiných znečišťujících látek jako NOx a SO2 , které způsobují například kyselé deště; 
• omezení okolního ozónu; 
• snížení energetické náročnosti výroby energie; 
• přítomnost zdroje energie s velkou výtěžností energie na jednotku plochy (porovnání plochy pro 

technologii používající jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie s instalovaným výkonem 1 
MW energie vzhledem k množství výroby energie - biomasa zabírá nejvíce plochy - 5,7 km2, větrná 
turbína zabírá okolo 0,06 km2);  

• zavádění inovačních technologií s vysokou energetickou a surovinovou úsporou; 
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• rozvoj nového druhu podnikání;      
• zpracování studie o možnosti využití obnovitelného zdroje v místě přispěje k dokonalejšímu 

zmapování celého území republiky; 
• soulad s koncepcí Sektorového operačního programu Životní prostředí (priorita d: Ochrana klimatu 

a ovzduší); 
• omezení dovozu energie a snížení závislosti na fosilních palivech může pomoci snížit 

bezpečnostní napětí a konflikty po celém světě, jakož i náklady spojené se zajišťováním 
bezpečnosti, což má rostoucí význam vzhledem k možnému přecenění zásob ropy a zemního 
plynu; 

• vhodný projekt pro plnění cílů Kjótského protokolu; 
• obnovitelné zdroje vytvářejí synergické efekty, které mají vyšší faktor zaměstnanosti na jednotku 

produkce než jiné formy energie (v případě splnění cílů Bílé knihy můžou vést k vytvoření od 500 
000 do 900 000 stálých pracovních míst v EU); 

• tlumí dopad velkých fluktuací v cenách ropy a zemního plynu, jež vystavují hospodářství škodlivým 
vnějším tlakům, které dnes zažíváme;  

• umístění více zdrojů elektřiny do více oblastí zlepšují kvalitu elektrických sítí (oblasti, které jsou od 
rozvoden daleko, mají nejhorší kvalitu elektrických sítí); 

• svým rozptýlením po republice snižují ztráty při přenosu elektřiny, která putuje k odběrateli mnohdy 
i stovky kilometrů; 

• Výstavba VE je v intencích s environmentální politikou EU - směrnice 2001/77 ES Evropského 
parlamentu a rady z 27. září 2001 na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie; 

Cílem politiky EU je, aby jednotlivé členské země přehodnotily svoji národní legislativu z hlediska 
povolovacích řízení dle článku 4 Směrnice 96/92/ES pro zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných 
zdrojů s tím, aby byly zjednodušeno  a urychleno správní řízení a minimalizovány možné problémy jež 
brzdí a komplikují realizaci výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 

6. Popis technického a technologického řešení záměru 
Jedná se o výstavbu dvou větrných elektráren VE1 a VE2 s příjezdovou komunikací a manipulační 
plochou včetně kabelového napojení na rozvodnou síť VN 35 kV společnosti ČEZ Distribuce, a. s 

Pro realizaci VE v k.ú. Vlčkovice u Mladkova byla zvolena technologie společnosti VESTAS Wind 
Systems A/S, která je považována za špičku mezi světovými výrobci větrných elektráren. Pro tuto 
lokalitu byl zvolen typ V90-2,0 MW. Tento typ větrné turbiny je možno charakterizovat jako návětrnou 
turbinu s trojlistým rotorem o průměru 90 m s regulací  natáčením listů (Pitch, Opti Tip) a variabilními 
otáčkami Opti Speed. Nastavení listů je vždy optimálně přizpůsobeno větrným podmínkám. Tím je 
také zajištěna plynulost  a stabilita výroby elektrické energie. Rotor může pracovat s variabilním 
počtem otáček. Mechanická energie je přenášena přes převod na generátor. Jedná se o trojfázový 
asynchronní generátor 2MW, s kroužkovým rotorem s elektronicky řízeným obvodem rotoru. Výkon z 
převodovky na generátor se uskutečňuje pomocí kompozitní spojky, která nevyžaduje údržbu. 
Veškeré funkce VE jsou kontrolovány a řízeny řídícími jednotkami na bázi mikroprocesorů. 
Komponenty uvnitř gondoly jsou chráněny proti dešti, sněhu, prachu a slunečnímu záření. Řídící 
jednotka generátoru dále zabezpečuje řízení generátoru pro proměnnou rychlost větru. Tento typ 
generátoru má tu vlastnost, že vytváří pouze malý podíl vyšších harmonických frekvencí a 
zabezpečuje nízkou hodnotu kolísání napětí, tzv. „flikru“. 

Větrná elektrárna V90/2.0 MW se skládá z ocelové trubkové věže výšky 105 m složená ze segmentů 
komolých kuželů kotvených k železobetonovému základu. Průměr pozemní příruby je 4,2 m, vrcholové 
příruby 2,3 m. Dále  se skládá z rotoru, z regulovaných naklápěcích listů. Délka lopatky rotoru je 45 m. 
Na vrcholu věže je umístěna gondola v níž je umístěn generátor, řídící jednotky, převodovky a 
údržbový jeřáb. Podzemním kabelem budou elektrárny napojeny na stávající vedení 35 kV. Barevné 
provedení VE bude v matové šedi. 

V době provozu se předpokládá bezobslužnost větrné elektrárny. Při provozu nebudou vznikat nároky 
na dopravní obslužnost, mimo pravidelných kontrol jednou za 14 dní, případně odstraňování 
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nahodilých poruch (příjezd osobním autem) a periodické údržby prováděné jednou za 6 měsíců 
(příjezd dodávkovým autem). 

Technická data 
Rotor a listy 
Průměr     90 m 
Záběrová plocha   6359 m2 
Výška osy rotoru nad zemí (Vo)  105 m 
Celková výška (Vmax)   150 m 
Počet listů rotoru   3 
Otáčky rotoru    8-17/min 
Směr otáčení    Po směru hodin (viděno zepředu) 
Nasměrování    Proti větru 
Brzdy     Aerodynamická - nastavení do praporu a disková 

Provozní data 
Nominální výkon pro rychlost větru 13 m/s 
Rozběhová rychlost větru  4m/s                  
Vypínací rychlost větru   25m/s 

Generátor 
Typ     asynchronní s rotorovým vinutím 
Jmenovitý výkon   2,0 MW 
Napětí     690 VAC 
Frekvence    50 Hz 
Jmenovitá rychlost   1680 ot./min 

Převodovka 
Typ Kombinace 1-stupňové planetové a 2-stupňové převodovky s 

čelním ozubením 

Věž 
Typ Ocelová kuželová trubka 

Transformátor 
Jmenovitý výkon 2100 kVA 
Jmenovité napětí 0,69/22 kV 
Provedení Zalitý pryskyřicí 
Umístění V gondole elektrárny 

Základ 
Typ Železobetonová deska cca 16  x 16 m výška cca 2 m, 

uložená pod terénem (dimenze dle výšky věže a podloží) 
Kotevní prstenec Ocelová trubka ND 4000 mm 

Regulace 
Typ Mikroprocesorem hlídané všechny funkce elektrárny včetně 

regulace výkonu systémem OptiSpeedTM  a PITCH regulace 
listů systémem OptiTipR.Tento systém umožňuje regulaci 
otáček jak rotoru, tak i generátoru v rozsahu cca 60 %. Toto 
omezuje fluktuaci v síti a snižuje zátěž hlavních komponentů 
turbiny. 
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Obr.: schema větrné elektrárny VESTAS, typ V90 
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 Způsob napojení na energetickou  rozvodnou síť 
Ze stávajícího vedení 35kV v obci Vlčkovice (v prostoru jižně od komunikace II./312  Vlčkovice - 
Mladkov poblíž areálu zemědělského podniku) se provede odbočení podzemním celoplastovým 
kabelem 3x22-AXEKVCEY 1x 120 ve výkopu přes místní komunikace v obci  dál po hřbetu směrem 
na sever až do kiosku pro obchodní měření u paty stožáru větrné elektrárny VE1. Na tento kabel bude 
napojena o cca 450 m severněji VE2. Kabel bude v celé trase uložen ve výkopu na upravené pískové 
lože s krytím minimálně 1m (viz Příloha 7). Celková délka kabelu je cca 2200m. 

Montáž zařízení 

Každá věž bude zakotvena do základu  ve formě železobetonové desky o rozměrech cca 16 x 16 m a 
tloušťce 1,9 m. Základ bude uložen pod stávající terén a překryt zeminou. U obou věží bude vytvořena 
zpevněná plocha o rozměrech 40 x 20 metrů, která bude sloužit jako parkoviště pro servis. Při 
výstavbě bude stávající cesta nejprve zpevněna a následně vybudována nová příjezdová od Vlčkovic 
ve stejné trase. Z ní budou odbočovat nově postavené zpevněné cesty k VE1 a VE2 pro účely 
obsluhy.  

Po vybudování zpevněných ploch budou vybetonovány základy. Doba zrání betonu je min 1 měsíc. 
Teprve poté lze zapustit věže do základů a zahájit montáž dílů. Montážní práce by neměly trvat déle 
než 1 měsíc. Pro příjezd bagru a jiné stavební techniky bude využita místní zpevněná komunikace 
odbočující ze státní silnice II. tř. č. 312 (Žamberk - Líšnice - Mladkov) v obci Vlčkovice.  

Demontáž zařízení 

K demontáži větrných elektráren dojde po ukončení provozu za dvacet let. Ta spočívá v odpojení 
stroje od sítě VN, odzbrojení vnitřních ovladačů a počítače elektrárny a následném rozebrání 
elektrárny. Tubus je sešroubován z pěti hlavních dílů, ty se rozšroubují a spolu s ostatními železnými 
komponenty se využijí jako druhotná surovina. Neželezné prvky se taktéž recyklují. Hmotnost 
železných prvků dosahuje více jak 300 tun, a i dnes jejich hodnota vysoce převyšuje náklady na 
samotné odstranění stavby, tzn. že majiteli elektrárny se finančně vyplatí provést demontáž. Při 
sledování vývoje cen oceli na světových trzích lze s jistotou říct, že větrná elektrárna bude mít za 
dvacet let jako druhotná surovina několikanásobnou cenu oproti dnešku. Se základy větrných 
elektráren se naloží podle potřeby v daném čase. Pokud by byly velkou překážkou pro následné 
využití pozemků nad nimi, rozbijí se a materiál se použije ve stavebnictví. 

Každý investor musí ve svých finančních plánech kalkulovat s odvodem určité částky již od začátku 
provozu do speciálně vytvořeného fondu v účetnictví, který bude použit výhradně na demontáž 
zařízení a zahlazení stop po stavbě. Při jednání s úvěrující bankou je pak nutné doložit, že cash flow 
projektu s tímto fondem počítá. 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Předpokládaný termín zahájení výstavby: září 2008 

Předpokládaný termín ukončení výstavby, 
uvedení do provozu:    listopad 2008 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 

Kraj: Pardubický 

 Krajský úřad  Pardubického kraje 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

 tel: +420 466 026 111 
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Obec: Mladkov 

 Obecní úřad Mladkov 
Mladkov  95  
561 67 Mladkov 

 tel: 465 635 456 

Katastrální území: Mladkov  

Obec: Vlčkovice 

 Obecní úřad Mladkov 
Mladkov  95  
561 67 Mladkov 

 tel: 465 635 456 

Katastrální území: Vlčkovice u Mladkova 

9. Výčet navazujících rozhodnutí 
Územní rozhodnutí, stavební povolení. 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 
Zájmové území se nachází v kraji Pardubice, u obce Vlčkovice, v katastrálním území Vlčkovice u 
Mladkova (783854).  

Stavbou budou dotčeny tyto pozemky: 
 Větrná elektrárna VE1:   p.č. 243 a 255/2; 
 Větrná elektrárna VE2:   p.č. 207;  
 Příjezdová cesta k VE1   p.č. 642 a 243 a 255/2; 
 
 Uložení kabelu:    p.č. 206, 251, 255/2, 243, 642/1, 578/3 a 580. 
 
Trvalý zábor půdy:    5157  m2 
 
Větrná elektrárna VE1    1056 m2 
 zastavěná plocha pod věží  16 x 16 m = 256 m2 
 přilehlé parkoviště           800 m2 
 
Větrná elektrárna VE2    1056 m2 
 zastavěná plocha pod věží  16 x 16 m = 256 m2 
 přilehlé parkoviště           800 m2 
 
Přístupová cesta k VE    3557 m2 
 

Rozsah dočasných záborů není možné v současné době přesně stanovit, bude se pravděpodobně 
jednat o plochy pro připojovací a propojovací kabel VN spojující elektrárny a rozvodnou síť. Pokud 
budou uvedené plochy navráceny k původním účelům ve lhůtě kratší než jeden rok (zákon č. 334/92 
Sb.), včetně rekultivace a uvedení do původního stavu, nebude nutné žádat orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu o odnětí ze ZPF.  

V období provozu již nebude činěn žádný další nárok na zábor zemědělské půdy. Záměr bude 
realizován na pozemcích, které nejsou součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

B.II.2. Voda 

Období výstavby 

Doba výstavby dvou větrných elektráren VE1 a VE2 s příjezdovou komunikací a manipulační plochou 
se předpokládá cca 14 dní. Pro výstavbu elektráren se počítá s deseti pracovníky. Povinností 
stavebních firem, vybraných investorem, bude zajistit suché WC a jednoduchý mobilní hygienický box 
pro osobní hygienu svých pracovníků. Pro pitné účely bude používána pouze hygienicky balená pitná 
voda. 

Všechny práce budou mít charakter stavby nebo montáže z dovezených vstupů (např.beton). V 
případě potřeby vody při výstavbě (k ošetření tuhnoucího betonu, k očistě příjezdové komunikace) 
bude voda dovážena dodavatelem stavebních prací. 

Období provozu 

V době provozu se předpokládá bezobslužnost větrných elektráren. Budou prováděny pravidelné 
kontroly cca jednou za 14 dní a periodické údržby, prováděné jednou za šest měsíců. V době provozu 
nebude zásobování pitnou a provozní vodou potřebné. 
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Požární voda 
VE nemá žádné požadavky na požárně bezpečnostní řešení. Jedná se o samostatné technologické 
zařízení bez požárního rizika. Zajištění požární vody je bezpředmětné. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Během  výstavby a provozu větrných elektráren nejsou používány suroviny nebo materiály, které by 
mohly způsobit negativní ovlivnění životního prostředí nebo zdraví obyvatel.  

Ve fázi výstavby nebude potřeba elektrická energie.  

Při provozu budou elektrárny spotřebovávat elektrickou energii na signální osvětlení, provoz řídící 
jednotky, vyhřívání atd. Dodávka ze sítě bude minimální, nutná pouze v době nečinnosti elektrárny, 
okolo 18.000 kWh ročně. Během chodu generátoru budou elektrárny soběstačné. Turbína nevyžaduje 
elektrickou energii na roztáčení rotoru, je samorozběhová - působením energie větru. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Nárůst dopravy v souvislosti s výstavbou bude časově omezený. Příjezd mechanizace ve fázi 
výstavby bude realizován ze silnice II./ 312 (Žamberk - Líšnice - Mladkov) a dále po místní zpevněné 
komunikaci vedoucí na Kostelní vrch. 

Při výstavbě VE bude nutno provést stavební práce spočívající v úpravě příjezdové cesty a parkovací 
plochy, ve výkopech pro základ věže, armováním železnou výztuží a následném dovozu betonové 
směsi. K těmto pracím budou použity stavební mechanismy - rýpadlo, nákladní automobily, buldozer. 
Příprava základů trvá jeden měsíc. Následně je nutné 4 týdny čekat kvůli zrání betonu. Samotná 
montáž věže proběhne během 2 týdnů za účasti dvou jeřábů, které z přepravních tahačů přesunou 
části tubusu a lopatky elektrárny na připravený základ. 

Stavba VE bude vyžadovat krátkodobě zvýšený (3 měsíců) avšak málo četný provoz nákladních 
automobilů nebo zvedacích mechanismů po příjezdových komunikacích. Na celou stavbu VE bude 
zapotřebí cca 450 příjezdů nákladních automobilů. Hlavní stavební cykly bude tvořit betonáž základů 
a stavba (montáž) tubusu s rotorem. Všechny práce budou mít charakter stavby nebo montáže z 
dovezených vstupů (štěrk, beton, písek, konstrukce, technologie strojní, elektro a řídící systémy).   

Skrývka ornice bude provedena do hloubky cca 25 cm, celkem odtěžené množství cca 1100 m3. S 
ornicí bude naloženo podle pokynů příslušného stavebního úřadu. Při skrývce ornice bude pracovat 
rýpadlo UNC 50, odvoz bude prováděn dvěma těžkými nákladními automobily typu TATRA 815. 
Předpokládaná doba skrývky je 8 dnů. 

Při hloubení základů bude vytěženo celkem cca 1080 m3 zeminy. Část vytěžené zeminy o objemu  
75 m3 bude deponována přímo v místě stavby, posléze jí bude zahrnut základ větrné elektrárny. Zbylá 
zemina o objemu 1005 m3 bude odvezena pryč z místa stavby.. Při uvedené těžbě bude použito 
rýpadlo UNC 50, odvoz bude prováděn třemi těžkými nákladními automobily typu TATRA 815. 
Předpokládaná doba těžby a odvozu jsou 7 dnů. 

Na vybetonování základů bude spotřebováno 1005 m3 betonu 

V době provozu se předpokládá téměř bezobslužnost větrných elektráren. Při provozu nebudou 
vznikat nároky na dopravní obslužnost, mimo pravidelných kontrol jednou za 14 dní, případně 
odstraňování nahodilých poruch (příjezd osobním autem) a periodické údržby prováděné jednou za 6 
měsíců (příjezd dodávkovým autem). 
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší 

Období výstavby 

Během výstavby objektu VE nebudou v prostoru staveniště provozovány žádné bodové zdroje 
znečištění ovzduší.  

Plocha výstavby bude, především v průběhu terénních prací působit jako plošný zdroj znečišťování 
ovzduší. Emitovanými škodlivinami budou tuhé znečišťující látky (prach), které se budou dostávat do 
vznosu při výkopových pracích, manipulací se sypkými substráty a pojezdu techniky po nezpevněných 
plochách. Množství emise prachu bude závislé především na aktuální vlhkosti podloží a 
manipulovaných hmot. K emisi prachu bude docházet především v úvodní etapě výstavby - při 
vyrovnávkách terénu. Celkově ale bude emise prachu srovnatelná se situací při zemědělském 
obdělávání, např. orbě, vláčení, apod. 

Dále budou zdrojem škodlivin v průběhu výstavby motory vozidel a mechanismů pohybujících se po 
ploše stavby. S ohledem na rozsah stavby předpokládáme maximálně 3 vozidla a mechanismy 
současně pracujících na staveništi. Předpokládané emitované množství škodlivin je uvedeno 
v následující tabulce: 

 
tuhé látky 
kg/h 

SO2 
kg/h 

NOx 
kg/h 

CO 
kg/h 

org. látky 
kg/h 

0,009 0,001 0,255 0,077 0,031 

Jako liniový zdroj bude během výstavby působit automobilová doprava stavebních materiálů a 
výkopku při předpokládané maximální denní intenzitě dopravy 40 přijíždějících a stejný počet 
odjíždějících vozidel lze očekávat následující produkci škodlivin: 

 
tuhé látky 
kg/km.den 

SO2 
kg/km.den 

NOx 
kg/km.den 

CO 
kg/km.den 

org. látky 
kg/km.den 

0,044 0,0028 1,288 0,368 0,132 

Období provozu 

Instalované zařízení nebude působit jako zdroj znečišťování ovzduší, ani jeho provoz nevyvolá 
potřebu vytvoření nového zdroje znečišťování ovzduší. 

Jako liniový zdroj bude působit automobilová doprava vyvolaná běžnými provozními potřebami 
instalovaných zařízení. Intenzita dopravy řádově jednotky vozidel za den, produkce škodlivin bude 
tedy velmi nízká. 

B.III.2. Odpadní voda 

Splaškové vody 

Při výstavbě větrných elektráren a při jejich provozu nebudou vznikat žádné odpadní splaškové vody. 
Množství odpadní vody, vznikající při stavebních pracích, je prakticky nulové. Hygienické potřeby 
pracovníků v průběhu výstavby budou řešeny dodávkou a servisem ekologicky mobilních WC modulů 
a jednoduchých mobilních hygienických boxů přímo na pracoviště dodavatelem stavby. 

Očista strojních mechanismů (převážně nákladních automobilů) bude prováděna mechanicky. 
Případná očista komunikace bude prováděna ostřikem vodou z cisterny do silničního příkopu. 

V době provozu se předpokládá bezobslužnost větrných elektráren a odpadní vody zde nebudou 
produkovány. 
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Produkci odpadních vod můžeme považovat z hlediska jejich vstupu do životního prostředí jako 
bezvýznamnou a impakty do okolí klasifikovat jako nulové. 

Dešťové vody 

Jímání dešťových vod nebude prováděno. Základy větrných elektráren budou zahrnuty částí vytěžené 
zeminy a dešťové vody se budou přirozeně vsakovat do horninového prostředí. 

V průběhu výstavby bude v případě potřeby provedeno vyčerpání srážkových vod ze stavební jámy. 
Poněvadž tato stavební jáma nebude znečištěna, vyčerpávaná voda bude vypouštěna na okolní 
pozemky. 

B.III.3. Odpady 
Veškeré nakládání s odpady produkovanými při výstavbě, v rámci běžného provozu, demolici, i 
případné sanaci, jednotlivých staveb záměru větrné elektrárny Mladkov, případně při havarijních 
situacích musí být v souladu zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s vyhláškou č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Je třeba zohlednit maximální 
materiálové, energetické a ekonomické využití odpadů. 

Nakládání s odpady produkovanými při výstavbě i v rámci běžného provozu záměru větrných 
elektráren v Mladkově, případně při havarijních situacích bude v souladu s Plánem odpadového 
hospodářství Pardubického kraje. 

Původci odpadu jsou ve smyslu §44 zákona 185/2001 Sb., o odpadech povinni zpracovat v příslušné 
lhůtě plán odpadového hospodářství původce odpadů. 

Období výstavby 
Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně. 

Ve smyslu §4, písm. p) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění za nakládání a likvidaci 
odpadů, které vzniknou při výstavbě, budou odpovědné firmy provádějící tuto fázi (terénní úpravy, 
přípravu pozemků, výstavbu atd.). 

Zemní a stavební práce se budou významně podílet na vzniku odpadů při výstavbě. Tyto odpady 
budou z části využity v rámci stavby a z části předány oprávněné osobě.  

Obecné podmínky: 
• třídit odpady dle jednotlivých druhů (zabránit ředění nebo míšení), 
• odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné, 
• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

Standardní postup odstraňování odpadů 
Na staveniště budou umístěny kontejnery (resp. sběrné nádoby) pro shromažďování jednotlivých 
druhů odpadů, a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny druhem 
odpadů, který je určen pro shromažďování. Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, 
mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění (dále jen oprávněná osoba).  

Nestandardní postup odstraňování odpadů 
Tímto způsobem budou odváženy odpady vznikající nárazově (mimo předpoklad), které budou 
odváženy na základě výzvy. Odpady budou odváženy přímo ke zneškodnění, nebo budou ukládány 
do nádob, které budou přistavované na základě výzvy. Odpady budou odváženy po naplnění nádob, 
nebo tehdy, bude-li zřejmé, že odpad již nebude vznikat (např. u stavební činnosti po skončení práce 
nebo její etapy). 

Odpady budou předávány oprávněné osobě a odváženy z místa vzniku nebo po naplnění kontejneru 
přímo k využití nebo ke zneškodnění. Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající 
pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění (dále jen oprávněná osoba). 
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Tab.: Předpokládaný vznik odpadů při výstavbě 

Poř. 
č. Kód odpadu Kat. 

odp. Název odpadu Způsob 
odstranění * 

Předpokládaná 
hmotnost 
[t] 

1 02 01 03 O Odpady rostlinných pletiv 10 2 

2 13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací 
oleje 4 0,02 

3 15 01 03 O Dřevěný obal 1 - 2 0,2 
4 15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 1 0,01 
5 15 01 02 O Plastové obaly 1  0,01 
6 15 01 03 O Dřevěný obal 1 - 2 0,2 
7 15 01 04 O Kovové obaly 1 0,04 
8 15 01 06 O Směsné obaly 2 0,1 

9 15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 4 0,02 

10 15 02 02 N 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

4 0,04 

11 17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramiky neuvedené pod kódem 170106 1 2 

12 17 02 01 O Dřevo 1 - 2 2 
13 17 02 03 O Plasty 1 0,1 
14 17 04 05 O Železo a ocel 1 0,3 
15 17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 1 0,01 
16 17 05 04 O Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 2 900 
17 20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 1 0,01 
18 20 03 01 O Směsný komunální odpad 2 0,1 

* Legenda: 1.    Druhotné využití 
  2.    Skládka S-OO 
  4.    Spalovna 
  10.  Kompostování 

Období provozu 
Ve smyslu §4, písm. p) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění za nakládání a likvidaci 
odpadů, které vzniknou při provozu budou odpovědné firmy, jež zde budou provozovat svoji činnost a 
bude z jejich činnosti vznikat odpad. 

Nakládání a likvidace odpadů budou zajištěny smluvně a smluvními závazky bude definována 
odpovědná firma ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 
Odpady které budou vznikat v průběhu provozu budou z pravidelné údržby zařízení a z případného 
odstranění nedostatků. 

Odpady z údržby objektu budou vznikat při běžném provozu jako jsou drobné opravy, údržba a 
výměny spotřebních součástek. Původcem odpadů bude provozovatel záměru. Nakládání s těmito 
odpady bude spočívat v jejich uložení do příslušných shromaždišť odpadů a následném předání 
odborným firmám k likvidaci (nebo využití). 

 Standardní postup odstraňování odpadů 
Odpady z provozů budou bezprostředně po svém vzniku tříděny a předávány k likvidaci (využití). 
Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů 
příslušné oprávnění. 

Vytříděný odpad bude odebírán firmou odborně způsobilou pro likvidaci (využití) odpadu. 

Nestandardní postup odstraňování odpadů 
Tímto způsobem budou odváženy odpady vznikající nárazově (mimo předpoklad), které budou 
odváženy na základě výzvy. Odpady budou odváženy přímo ke zneškodnění, nebo budou ukládány 
do nádob, které budou přistavované na základě výzvy. Odpady budou odváženy po naplnění nádob, 
nebo tehdy, bude-li zřejmé, že odpad již nebude vznikat. 

Odpady budou odváženy z místa vzniku nebo po naplnění nádob přímo k využití nebo ke zneškodnění 
firmou odborně způsobilou pro likvidaci (využití) odpadu. 
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Tab.: Předpokládaný vznik odpadů při provozu 

Poř. 
č. Kód odpadu Kat. 

odp. Název odpadu Způsob 
odstranění * 

Předpokládaná 
hmotnost 
[t/rok] 

1 13 01 10 N Nechlorované hydraulické minerální oleje 4 0,2 

2 13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací 
oleje 4 0,1 

3 15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 1 0,005 
4 15 01 02 O Plastové obaly 1  0,003 
5 15 01 04 O Kovové obaly 1 0,003 
6 15 01 06 O Směsné obaly 1 0,005 

7 15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 4 0,005 

8 15 02 02 N 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

4 0,01 

9 17 02 03 O Plasty 1 0,01 
10 20 01 01 O Papír a lepenka 1 0,01 
11 20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 1 0,005 

Legenda: 1.    Druhotné využití 
  4.    Spalovna 

Ukončení provozu 
Nakládání a likvidaci odpadů, které vzniknou při ukončení provozu, budou zajišťovat firmy odpovědné 
za fázi ukončení provozu ve smyslu platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství. 

Nakládání s odpady v rámci ukončení provozu bude v souladu s legislativou platnou v době zahájení 
této fáze. 

B.III.4. Ostatní 

Hluk, vibrace, záření a další fyzikální faktory 

Stavba VE bude vyžadovat krátkodobě zvýšený (3 měsíce) avšak málo četný provoz nákladních 
automobilů nebo zvedacích mechanismů po příjezdových komunikacích, což se může v tomto období 
projevit zvýšením hladiny hluku. Na celou stavbu VE bude zapotřebí cca 225 příjezdů a 225 odjezdů 
nákladních automobilů. Problematice hluku a vibrací během provozu VE se věnuje přiložená hluková 
studie (Příloha 4 a 17).  

Nebudou provozovány žádné významné zdroje elektromagnetického záření, případně jiné potenciální 
zdroje fyzikálních vlivů. 

B.III.5. Rizika vzniku havárií 
Z informací o zájmovém území jednoznačně vyplývá, že místo budoucí stavby větrných elektráren a 
souvisejících zařízení nebylo v minulosti nikdy využíváno k činnostem, které by s sebou přinášely 
riziko vzniku ekologických havárií, ani jiných zátěží (tj. znečištění půdy a podzemní vody).  

Z povahy záměru implicitně nevyplývají možná rizika vzniku havárie. Statické zajištění objektu VE je 
nedílnou součástí technologického řešení  konkrétního typu VE firmy VESTAS. 

Provozní životnost VE je odhadována na minimálně 20 let, tj. cca 120 000 provozních hodin v drsných 
povětrnostních podmínkách, v méně extrémním prostředí i více. 

Veškerá technická zařízení, jež budou instalována v jednotlivých částech objektu mají své 
bezpečnostní systémy jištění. Z  interních havárii můžeme předpokládat možnost poruchy, či výpadku 
elektrických zařízení, řídících systémů, zařízení mechanických a případně i možnost vzniku požáru. 
Bezpečnostní opatření proti požáru jsou řešena v souladu s platnou legislativou a projektová 
dokumentace toto zahrnuje. Řešení havárií a poruch je zapracováno v provozním manuálu elektrárny. 
Závažnější poruchou může být teoretická možnost úniku oleje z převodové skříně větrné elektrárny. 
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Pokud by se tak stalo, je olej sveden vnitřkem tubusu do základové části větrné elektrárny, která je 
konstrukčně řešena tak, aby nedošlo k průsaku oleje do okolního půdního prostředí. 

Z vnějších faktorů, které mohou způsobit poškození elektrárny přichází v úvahu úder blesku. Z 
katastrofických vizí je možno vzít v úvahu pouze pád letadla, vrtulníku nebo meteoritu do konstrukce 
větrné elektrárny. 
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ČÁST C 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 
DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Západní a jihovýchodní část kvadrantu hodnoceného území leží v přírodním parku Orlice. 

Jihovýchodní část kvadrantu hodnoceného území leží v přírodním parku Suchý vrch a Buková hora 

V dotčeném území se nenachází žádná z kategorií zvláště chráněných území (ZCHÚ) ani  lokalita 
soustavy NATURA 2000. 

V bližším okolí záměru (cca 3,5 km severozápadně od dotčeného území) leží CHKO Orlické hory 
(jihovýchodní okraj). 

V bližším okolí záměru (cca 4,5 km severozápadně od dotčeného území) se nachází přírodní 
rezervace Zemská brána.  

V bližším okolí záměru (cca 1 km východně od dotčeného území) se nachází ptačí oblast soustavy 
NATURA 2000 - SPA CZ0711016  Králický Sněžník (západní výběžek). 

V bližším okolí záměru (cca 2 km jihovýchodně od dotčeného území) se nachází evropsky významná 
lokalita  soustavy NATURA 2000 - EVL CZ0533314 Tichá Orlice.  

V území dotčeném plánovanou výstavbou VE se nenachází registrované a vyhlášené významné 
krajinné prvky. 

V území dotčeném plánovanou výstavbou VE  se nenachází žádný z prvků ÚSES.  

V blízkosti území dotčeného plánovanou výstavbou VE  se nachází prvky ÚSES. 

Dotčené území a širší okolí plánované výstavby VE leží v ochranném pásmu nadregionálního 
biokoridoru Sedloňovský vrch - Topielisko-Raskov, jehož osa vede  100 - 400 m východně od něj. 

Dle sdělení č. 38. vydaném odborem ochrany ovzduší MŽP v prosinci 2005 (Věstník MŽP č. 12/2005) 
nepatří katastrální území obce Vlčkovice u Mladkova mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

V dotčeném území se nenachází zdroje podzemní vody pro hromadné zásobování obyvatel pitnou 
vodou ani jejich ochranná pásma. 

V dotčeném území nebyly zjištěny staré ekologické zátěže, které by vyžadovaly sanační zásah. 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhované stavby VE. 
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C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1. Obyvatelstvo 
Záměr je umístěn mimo zastavěné území v otevřené  zemědělsky a lesnicky využívané krajině. 
Nejbližší trvale obydlené stavby jsou více jak 1000 m vzdálené. Bližší prostorový kontakt s objekty VE 
budou mít pouze projíždějící řidiči, cyklisté,  zemědělci při polních pracích, příp. ojedinělí kolemjdoucí 
pohybující se po polních cestách.  

C.II.2. Ovzduší a klima  

Kvalita ovzduší 

Z hlediska hodnoceného záměru není otázka stávající kvality ovzduší zásadní. Záměr není zdrojem 
znečišťování ovzduší a jeho realizace nevyvolá změnu stávající imisní situace v lokalitě. Přesto pro 
úplnost uvádíme informace o imisní zátěži základními škodlivinami v širším zájmovém území. 

Dle sdělení č. 38. vydaném odborem ochrany ovzduší MŽP v prosinci 2005 (Věstník MŽP č. 12/2005) 
nepatří katastrální území obce Vlčkovice u Mladkova mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Z hlediska hodnoceného záměru není otázka stávající kvality ovzduší zásadní. Záměr není zdrojem 
znečišťování ovzduší a jeho realizace nevyvolá změnu stávající imisní situace v lokalitě. Přesto pro 
úplnost uvádíme informace o imisní zátěži základními škodlivinami v širším zájmovém území. 

V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se neprovádí soustavné sledování kvality ovzduší, proto 
pro popis stávající úrovně imisní zátěže byly využity údaje z měření na stanic imisního monitoringu 
číslo 1338 Ústí nad Orlicí (CHMÚ) a číslo 111 Ústí nad Orlicí - Podměstí (ZÚ). Uváděné údaje 
representují výsledky měření za rok 2005. 

Oxid dusičitý (NO2) 

 
Z výsledků měření oxidu dusičitého na citovaných stanicích vyplývá, že zde nejsou dosahovány ani 
překračovány hodnoty imisních limitů. Průměrné roční koncentrace zde v roce 2005 dosahovaly 
hodnoty do 28,8 µg.m-3, tedy hodnoty pod 72% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace 
(LVr=40 µg.m-3). Naměřená maxima dosahovala hodnot 137,7 µg.m-3, tedy opět hodnot podlimitních, 
cca 69% imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).  

Údajů presentovaných v rozptylové studii tvořící přílohu Krajského programu snižování emisí jsou v 
okolí hodnoceného záměru dosahovány koncentrace nižší než 32 µg.m-3 (roční průměr), respektive 
nižší než 140 µg.m-3 (hodinová maxima). 



VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY MLADKOV 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C312-06 
Vydání: 02 

Strana: 25 z 84 

FileName: VE Mladkov_ozn.doc 
SaveDate: 1.8.07 

Tuhé znečišťující látky (PM10) 

 
Z výsledků měření tuhých znečišťujících látek frakce PM10 na citované stanici vyplývá, že zde jsou 
dosahovány či dokonce překračovány hodnoty imisních limitů. Průměrné roční koncentrace zde v roce 
2005 dosahovaly hodnoty až 30,3 µg.m-3, tedy hodnoty pod hodnotou imisního limitu pro průměrné 
roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená denní maxima dosahovala hodnot 92 µg.m-3, tedy 
hodnot nadlimitních (LV24h=50 µg.m-3) s podlimitní četností (ve čtvrti Podměstí s nadlimitní četností). 

Údajů presentovaných v rozptylové studii tvořící přílohu Krajského programu snižování emisí jsou v 
okolí hodnoceného záměru dosahovány koncentrace nižší než 33 µg.m-3 (roční průměr), respektive v 
rozmezí 14 až 40 µg.m-3 (hodinová maxima). 

Klima 

Z klimatického hlediska leží zájmové území v klimatické oblasti CH 7, tedy v chladné oblasti s 
následující charakteristikou: 

CH7 – velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké, přechodné období je dlouhé, mírně chladné 
jaro a mírný podzim. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou. 

Další údaje shrnujeme v následující tabulce: 

 
Údaj CH 7 
Počet letních dnů 10 až 30 
Počet dnů s teplotou nad 10 °C 120-140 
Počet mrazových dnů 140-160 
Počet ledových dnů 50 až 60 
Průměrná teplota v lednu -3 až -4 
Průměrná teplota v červenci 15 až 16 
Průměrná teplota v dubnu 4 až 6 
Průměrná teplota v říjnu 6 až 7 
Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm 120-130 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 500-600 
Srážkový úhrn v zimním období 350-400 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100-120 
Počet dnů zamračených 150-160 
Počet dnů jasných 40 až 50 

Větrné podmínky v lokalitě 

Podmínky pro využití VE v posuzované lokalitě jsou dány jejím vysokým větrným potenciálem, který je 
zřejmý z následujícího vyobrazení. Autorem větrného atlasu je Ústav fyziky atmosféry Akademie věd 
ČR. 
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V dotčeném území lze dle větrného atlasu očekávat průměrnou roční rychlost větru ve výšce 10 metrů 
nad zemí v rozmezí 6 - 8 m.s-1, což je nadprůměrná hodnota pro rentabilní provoz větrné elektrárny 
typu VESTAS V90-2.0 MW. Ploch se stejnou a lepší rychlostí větru je na území České republiky okolo 
29 %. Protože na velkém množství takto vhodných území (vyšší partie pohoří) se nacházejí lesy a  
přírodně chráněné plochy, není možné počítat s umístěním elektráren všude. Přírodně chráněné 
plochy spolu s lesy snižují velikost vhodného území o celých 69%, takže teoretická využitelnost pro 
větrnou energetiku se pohybuje okolo 9 % území státu (Štekl a kol., 1994). Podrobněji jsou údaje o 
větrných podmínkách v lokalitě popsány v Příloze 1(Biologické hodnocení, kap. C3). 

Oznamovatel provádí na místě od října 2006 měření na vlastním meteorologickém stožáru o výšce 50 
m, a dosavadní výsledky splňují očekávání. 

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 
Území navrhované stavby leží v otevřené lesopolní krajině, mimo zastavěné území obcí, kde hluková 
situace odpovídá úrovni běžného přírodního pozadí.   

C.II.4. Povrchová a podzemní voda 

Povrchová voda 

Zájmové území přísluší z hlediska vodopisného členění z vodopisného hlediska do: 
• hlavní povodí řeky Labe 1-00-00, 
• dílčí povodí 1-02-01 Divoká Orlice, 
• drobné povodí 1-02-01-010 Orlička 

Nejbližšími povrchovými vodními toky jsou pravostranné bezejmenné přítoky Tiché Orlice (cca 300 m 
východním směrem od VE2) a Vitanovský potok s bezejmennými levostrannými přítoky Divoké Orlice 
(cca 700 m severozápadním směrem od VE). Cca 3 km západním směrem od VE je vodní dílo 
Pastviny. 
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Vodní toky Divoká Orlice a Tichá Orlice jsou významnými vodními toky1 v celé své délce (od ústí po 
pramen). Správcem těchto toků je Povodí Labe, s.p. 

Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází 
se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a rovněž zde není ochranné pásmo vodního 
zdroje2. Podle Nařízení vlády č. 103/2003 Sb.3 neleží území ve zranitelné oblasti. Posuzované území 
se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Žamberk - Králíky, vyhlášené 
Nařízením vlády ČSR č.10/1979 Sb. o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, 
Jablůnkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky. 

Podle Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování 
hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech neleží 
území ve zranitelné oblasti. 

Podzemní voda 
Z hlediska hydrogeologické rajonizace (Olmer, Kessl a kol. 1990) je zájmové území součástí rajonu č. 
642: "Krystalinikum Orlických hor". 

Rajón je vymezen v krystaliniku Sudetské soustavy, v rozsahu prakticky shodném s geomorfologickým 
celkem Orlických hor.  Nejstarší proterozoikum (stroňská série) obsahuje jaderné ortoruly a migmatity, 
svory, pararuly a vložky kvarcitů a amfibolitů. Jihozápadní část rajónu (novoměstská série) je 
budována fylity a metadrobami s vložkami grafitických fylitů a kvarcitů.  

Horniny krystalinika mají sníženou puklinovou propustnost, která v dosahu zvětrávacích procesů 
závisí hlavně na charakteru zvětralin. Charakteristické jsou mělké zvodně vázané na povrchovou zónu 
kvartérních uloženin, zónu zvětrávání, případně připovrchového rozpojení hornin. Oběh má většinou 
lokální charakter, je vázán výhradně na trhliny, které jsou velmi hojné, ale často bývají sepnuté nebo 
zatěsněné produkty zvětrávání okolních hornin. K nejživějšímu oběhu dochází v poruchových 
pásmech většího rozsahu a na jejich kříženích.  

Zdroje podzemních vod se uplatňují pouze pro individuální zásobování v lokálně příznivých 
podmínkách a mají omezenou vydatnost. V Mladkově vyvěrají ze sněžnických ortorul radioaktivní 
prameny.  

Úroveň hladiny podzemní vody a její kvalita nebyla pro účely zpracování oznámení zjišťována. Její 
výskyt se předpokládá v hloubce jednotek metrů pod terénem. 

C.II.5. Půda 
Stavba VE nemá vysoké nároky na velikost na trvalého záboru půdy. Ten se omezuje pouze na 
nájezdy, plochy pro jeřáb, stožáry větrných elektráren a plochu pro kiosek s předávacím místem. 

Půdy vyskytující se v dotčeném území byly dále zařazeny do jednotlivých tříd ochrany dle 
metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ze dne 1.10.1996 
č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu. K tomu bylo využito bonitačně 
půdně ekologických jednotek (BPEJ) zastoupených v záměrem dotčeném území s jejich zařazením do 
příslušné třídy ochrany.  

Půdními typy v území záměru jsou:  

34 - hnědé půdy kyselé, slabě oglejené, většinou lehké, slabě až středně štěrkovité, s příznivými 
vláhovými poměry. 

                                                   
1 Ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních 
toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků,  ve znění vyhlášky č.333/2003 Sb. a 
vyhlášky č.267/2005 Sb. 
2 ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
3 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových 
hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech 
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37 - mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, 
v hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina, ve vlhčích oblastech. 

40 - svažité půdy nad 12 0 na všech horninách, lehké až lehčí, středně těžké, s různou štěrkovitostí a 
kamenitostí, nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách. 

Hnědé půdy patří mezi nejrozšířenější půdy v ČR. Hloubka půdního profilu u hnědých půd je značně 
různorodá.  Často bývá středně hluboký, mělký, zřídka velmi hluboký. Ornice je převážně mělká, 18 - 
20 cm, hnědošedá, porušené drobtovité struktury, hlinitopísčité až hlinité zrnitosti. Mocnost ornice se 
převážně rovná humusovému horizontu a přechází do horizontu zvětrávání většinou přímo. Přirozená 
úrodnost hnědých půd je snižována nižší biologickou aktivitou, kyselou až extrémně kyselou reakcí, 
která brání využití živin. 

BPEJ v území záměru:  
8.34.2.4, 8.40.6.8, 8.34.4.1 a 8.37.4.5. Podle uvedených BPEJ mohou být půdy zájmového území 
přiřazeny do IV. a V. třídy ochrany zemědělské půdy. 

IV: třída ochrany zemědělské půdy sdružuje půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v 
rámci příslušných klimatických regionů, jen s omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu. 

V. třída ochrany zemědělské půdy zahrnuje půdy s nízkou produkční schopností. většinou jde o půdy 
pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. 
Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a 
chráněných území a dalších zájmů životního prostředí. 

Po ukončení výstavby dojde k rekultivaci pozemků.  

Zemní práce pro výstavbu VE budou následujícího charakteru: sejmutí ornice do hloubky 300 mm, 
výkopy pro základ věže, výkopy pro provedení zpevněných ploch. Část ornice bude zpětně použita na 
terénní úpravu po výstavbě, přebytečná ornice bude dána k dispozici dle pokynů příslušného 
stavebního úřadu. Odvoz ornice na dočasné deponium bude do vzdálenosti 100 m od místa stavby. 
Plocha kolem zpevněných ploch bude po provedení výstavby zatravněna. Přesná bilance zemních 
prací není v současnosti přesně definována.  

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geologické poměry 

Ze širšího regionálně-geologického hlediska se na utváření zájmového území podílejí složité 
horninové komplexy západosudeteké neboli lužické (lugické) oblasti, základní stavba oblasti náleží 
kadomskému patru (červené ortoruly, migmatity), k němuž je řazena i skupina nejvyššího proterozoika 
až spodní ordovik (chloritické a granátické fylity, čočky vápenců, metabazity. Ke kaledonskému patru 
náleží skupiny ordovického až spodnodevonského stáří (porfyroidy, zelené břidlice, vápence, dolomity, 
fylity, kvarcity). Hercynské patro je tvořeno svrchnodevonskými až spodnokarbonskými kvarcity, 
grafitickými břidlicemi, prachovci a metakonglomeráty). 

Zájmové území je budováno horninami jádra orlicko-kladské (orlicko-sněžnické klenby) náležející ke 
kadomskému patru, dále se člení na dvě skupiny - starší  a jednotvárnější sněžnickou (ruly, ortoruly, 
migmatity a eklogit - granulitové horniny) a mladší mlynoviecko-stroňskou (pestřejší vývoj s 
krystalickými vápenci, kvarcity, svory, amfibolity a porfyroidy). Orlicko-kladské krystalinikum je oproti 
staroměstskému a zábřežskému krystaliniku na východě ohraničeno strukturní diskordací.  

V území, kde jsou lokalizovány zamýšlené VE, se vyskytují drobně zrnito-šupinaté až zrnito-
plástevnaté dvojslídné ruly. 

V území, které bude dotčeno zamýšlenou výstavbou VE se nenacházejí dle databáze spravované 
ČGS - Geofondem ČR evidována sesuvná území, stará důlní díla ani vlivy důlní činnosti, tj. 
poddolovaná území, hlavní důlní díla, haldy. 



VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY MLADKOV 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C312-06 
Vydání: 02 

Strana: 29 z 84 

FileName: VE Mladkov_ozn.doc 
SaveDate: 1.8.07 

Morfologické poměry 
Zájmové území náleží do geomorfologické soustavy Krkonošsko-jesenická soustava (IV),  Orlické 
podsoustavy (IVB), celku Orlické hory (IVB-2), podcelku Mladkovská vrchovina (IVB-2B).  Jedná se o 
členitou vrchovinu v povodí Divoké a Tiché Orlice na horninách orlicko-kladské klenby se sérií 
stroňskou, horniách zábřežské série, inturzivních vyvřelinách, se slepeni a pískovi cenomanu. 
Vyznačuje se silně rozčleněným erozně denudačním reliéfem asymetrické kerné stavby s pásmem 
nevýraznějších elevací na SV, představující saxonskými tektonickými pohyby vyzdvižený a 
denudovaný paleogenní zarovnaný povrch s výrazně strukturně podmíněnými tvary (strukturní hřbety, 
suky, strukturně denudační plošiny) poťatý antecedentními údolími Tiché a Divoké Orlice, se zbytky 
miocenních říčních sedimentů. Nejvyšší bod širšího zájmového území tvoří vrch Adam 764,5m n. m 
cca 1,5 km severně od plánovaných VE. VE budou umístěny v nadmořské 645 a 655m. n. m. na 
táhlém hřbetu sz. směrem od Mladkova. 

Surovinové zdroje 

V  zájmového území nejsou evidovány žádné dobývací prostory nerostných surovin, nejsou zde 
vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena žádná 
chráněná ložisková území. 

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy 
Dotčené katastrální území obce Vlčkovice u Mladkova a celá širší hodnocená oblast spadá do   
jihovýchodní části bioregionu Orlickohorského (1.69).  Území dále na západ od Klášterce nad Orlicí a 
osady Pastviny již leží v bioregionu Svitavském (1.39). Jihovýchodní část orlickohorského bioregionu 
(vč. hodnoceného území) tak spadá do nereprezentativní přechodné zóny, kde jsou již typické 
vlastnosti bioregionu potlačeny. 

Tato část bioregionu ještě leží v oreofytiku a spadá do fytogeografického okresu 95. Orlické hory. 
Částečně již ale leží v nižších polohách bioregionu a z východu sem zasahuje fytogeografický okres 
95b Králická hornatina, reprezentující zdejší květenu mezofytika. 

Z vegetačních stupňů v této části bioregionu převažuje suprakolinní až submontánní. 

V potenciální přirozené vegetaci tvoří kostru květnaté bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum), střídané 
acidofilními bučinami podhorského i horského typu acidofilní bikové bučiny (Luzulo-Fagetum) i 
(Calamagrostis villosae-Fagetum). Prudké svahy hostí společenstva suťových lesů svazu Tilio-acerion 
(as. Aceri-carpinetum, Mercuriali-Fraxinetum a Lunario-Aceretum). V nejvyšších polohách na hřebeni 
Orlických hor (mimo širší posuzované území) jsou v potenciální vegetaci zastoupeny horské klenové 
bučiny (Aceri-Fagetum) a přirozené smrčiny (Calamagrostis villosae-Piceetum a Sphagno-Piceetum). 
Podél vodních toků jsou zastoupena společenstva niv, v nižších polohách Stellario-Alnetum glutinosae 
a Carici remotae-Fraxinetum, ve vyšších polohách pak Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae a 
Alnetum incanae. Na březích toků  se pomístně vyskytuje svaz Phalaridion arundinaceae. Primární 
bezlesí (mimo širší posuzované území) je velmi vzácné a reprezentují jej společenstva skalních 
štěrbin svazu Androsacion vandelii a maloplošná vrchoviště s vegetací svazu Sphagnion medii. 
Přirouźené rašeliništní bezlesí je více zastoupeno na polské straně, kde jsou popsány i společenstva 
blatkových borů (Pino rotundatae-Sphagnetum). 

V přirozené náhradní (aktuální) vegetaci tvoří nelesní formace mozaika květnatých horských luk 
(zastoupena okrajově i v širším posuzovaném území) svazu Polygono-Trisetion. V nižších polohách 
přecházejí ve vlhké louky svatzu Calthion a rašelinné louky svazů Caricion fuscae a Caricion 
rostratae, vzácněji i rašeliništní porosty svazu Sphagno recurvi-Caricion canescentis. Na sušší a a 
živinami chudá stanoviště jsou vázána travinná společenstva poháňkových luk svazů Cynosurion a 
především pak Violion caninae. 

Flora:  

je dosti pestrá, zahrnující jak středoevropskou mezofilní tak i horskou květenu. Zasahují semi druhy 
subatlantského původu - prha chlumní (Arnica montana), koprník štětinolistý (Meum athamanticum). 
Z alpsko-karpatských migrantů sem naopak zasahují např. kamzičník rakouský (Doronicum 
austriacum), a koprníček bezobalný (Mutellina purpurea). Z boreokontinentálních  zástupců se zde 
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vyskytují kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), ostřice mokřadní (Carex limosa), o. chudokvětá (C. 
pauciflora), bradáček srdčitý (Listera cordata), klikva bahenní (Oxycocuc palustris) a vlochyni bahenní 
(Vaccinium uliginosum). Z typických zástupceů středoevropskýc (hercynských) oreofytů se zde 
vyskytují oměj šalamounek (Aconitum callibotryon), paparatka vysokohorská (Athyrium distentifolium), 
mléčivec alpský (Cicerbita alpina), vrbovka vysokohorská (Epilobium alpestre), běloprstka bělavá 
(Leucorchis albida), pérnatec horský (Lastrea limbosperma), lipnice šírolistá (Poa chaixii), pryskyřník 
platanolistý (Ranunculus platanifolius), kyseláč horský (Acetosa alpestris), čípek objímavý (Streptopus 
amplexifolius) a violka dvoukvětá (Viola biflora). Mezi druhy, které již vymizely patřila např. vrba 
borůvkovitá (Salix myrtilloides) a rosnatka anglická (Drosera anglica). 

Fauna:  

je zde zastoupena hercynská fauna podhorského až montánního stupně (rejsek horský, kos horský 
apod.). Druhové spektrum je vzhledem k plošnému rozsahu bioregionu omezené a vlivem imisní 
zátěže v minulosti se ještě více zredukovalo. Spektrum fauny se blíží k skladbě bioregionu 
Jesenickému (1.70). Tekoucí vody patří do pstruhového pásma. Významné druhy - Savci: ježek 
západní (Erinaceus europaeus), ježek východní (Erinaceus concolor), rejsek horský (Sorex alpinus), 
netopýr pobřežní (Myotis dasycneme), netopýr severní (Eptesicus nilssoni). Ptáci. Tetřívek obecný 
(Tetrao tetrix), kos horský (Turdus torquatus), Lejsek malý (Ficedula parva), ořešník kropenatý 
(Nucifraga caryocatactes), čečetka zimní (Carduelis flamea), hýl rudý (Carpodacus erythrinus). 
Obojživelníci: čolek horský (Triturrus alpestris). Plazi: ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), zmije 
obecná (Vipera berus). Měkkýši: vrásenka pomezní (Discus ruderatus), slimáčník horský (Semilimax 
cotulae), slimáčnice lesní (Eucobresia nivalis), řasnatka tmavá (Macrogastra badia). Hmyz: šídlo 
rašelinné (Aeschna subarctica). 

Chráněná území, NATURA 2000 
Přímo v dotčeném území ( k.ú Vlčkovice u Mladkova) neleží žádné ze zvláště chráněných území 
(NPR, PP, PR, lokalita NATURA 2000. V blížším okolí záměru (cca 1km východně od dotčeného 
území) se nachází ptačí oblast soustavy NATURA 2000 - SPA CZ0711016 Králický Sněžník, 
zasahující již do k.ú. Mladkov, stejně tak EVL CZ0533314 Tichá Orlice, vzdálená cca 2km  
jihovýchodně od dotčeného území. Cca 3,5 km severozápadně od dotčeného území probíhá přes k.ú 
Petrovice a Klášterec nad Orlicí hranice jihovýchodního cípu CHKO Orlické hory. V ní leží cca 4,5 km 
severozápadně od dotčeného území také nejbližší maloplošné ZCHÚ - přírodní rezervace Zemská 
brána. Západní  a jihovýchodní část kvadrantu hodnoceného území (pohledově dotčeného území) leží 
v přírodním parku Orlice. Jihozápadní část kvadrantu hodnoceného území (pohledově dotčeného 
území)  leží v přírodním parku Suchý vrch a Buková hora. Situaci názorně prezentuje obrázek. 

V dotčeném území se vyskytují významné krajinné prvky (VKP) registrované dle zákona ČNR č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (jsou jimi všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 
jezera, údolní nivy - tzv. VKP ze zákona). V území se nevyskytují VKP zaregistrované příslušným 
orgánem ochrany přírody (VKP registrovaná). Nejbližší VKP ze zákona jsou remíz a lesní porosty 
ležící v bezprostředním okolí VE. VE1 i VE2 leží v blízkosti ochranného pásma lesa (vymezuje 50m 
pás od hranice lesního porostu). Výstavbou však toto pásmo nebude dotčeno. V současnosti je 
zájmové území využíváno jako orná půda (západně od cesty). Aktuálně byl část prostoru ve vrcholové 
části  nedávno zatravněna. V dotčeném území nebyl zaznamenán výskyt zvláště chráněného druhu 
rostliny. 
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Obr.: vztah záměru k vymezení lokalit  NATURA 2000  

 

Obr.: vztah záměru k vymezení přírodních parků  
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Obr.: vztah záměru k vymezení CHKO Orlické hory a zvláště chráněným  územím (ZCHÚ)   

 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
Poloha záměru výstavby VE není v přímém prostorovém střetu s navrhovanými prvky ÚSES. 
V blízkosti záměru VE2 (cca 100 m východně)  je na lesní půdě vymezeno lokální biocentrum LBC1 
Na spáleništi. Toto biocentrum je dle mapového serveru ÚSES Pardubického kraje součástí 
nadregionálního biokoridoru Sedloňovský vrch - Topielisko-Raskov (původ - ÚTP NR-R ÚSES, MŽP, 
1996), který vede lesním komplexem v severojižním směru ve vzdálenosti  100 - 400 m od dotčeného 
území. Dotčené území záměru a celá širší oblast tak leží v ochranném pásmu nadregionálního 
biokoridoru. V dosud platném územním plánu je však  úsek tohoto biokoridoru veden jako lokální  
biokoridor - LBK 3 Kostelní vrch. Další lokální biocentrum je vymezeno jižně, cca 900 m od VE1 
v prostoru prameniště a lesa východně od Vlčkovic. Je vedeno jako LBC4 U Vlčkovic.  Severně od 
VE2 je veden ve směru západ východ  lokální biokoridor, který je napojen na LBC1. Dál od 
LBC1pokračuje směrem k Tiché Orlici jako LBK 4 Ve spáleništi. Situaci názorně prezentuje obrázek 
na následující straně. 
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Obr.:  vztah záměru k vymezení ÚSES  

 

C.II.8. Krajina, krajinný ráz 
Krajinným rázem se rozumí přírodní, historické a kulturní charakteristiky konkrétního území. Krajinný 
ráz mohou určovat skutečnosti, jež vyplývají z podstaty území - z jeho geologické stavby, morfologie, 
charakteru půd, klimatu. Vnějškovým odrazem je pak způsob využívání území (tzv. landuse), osídlení, 
typ architektury apod. Podstatný je ovšem ten fakt, že se v rámci typologické jednotky území opakují - 
krajinné prostory s obdobnými vlastnostmi. Tuto podobnost krajinných prostorů lze jinak považovat za 
jeden z projevů specifického krajinného rázu toho kterého území. Dalším neméně důležitým je 
převažující typ funkčně prostorového uspořádání  vycházející z daností území (např. typ sídel, traťové 
plužiny atd.). 

 Vymezení místa krajinného rázu 
Rozumí se jím území, které může být záměrem pohledově ovlivněno. V případě VE Mladkov je to z 
hlediska dálkových pohledů okruh okolo místa návrhu stavby o poloměru 8  km (rozloha 200 km2), z 
blízkých, interiérových pohledů  je to území o poloměru 2 km (rozloha 12 km2). Lokality, které jsou 
mimo zónu pohledového dotčení záměrem (z důvodů zastínění vlivem georeliéfu ) jsou z oblasti 
krajinného rázu vyňaty.  
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Přírodní charakteristika (viz také kap. C.II.7) 
Místo krajinného rázu vymezují na chorické úrovni nejrůznější typy segmentů krajiny.  

Určující biochory v posuzovaném území: 

4BD Rozřezané plošiny na opukách 4. v.s.  

Biochora se vyskytuje v rozsáhlých segmentech na vyzdviženém východním okraji České pánve ve 
východních Čechách. Typ tvoří jádro Svitavského bioregionu (1.39). 

Reliéf je tvořen soustavou ukloněných plošin a krátkých příkrých rovnoběžných svahů na čele vrstev. 
V potenciální přirozené vegetaci dominují acidofilní bikové bučiny (Luzulo-Fagetum), na svazích 
s výstupem neodvápněných opuk místech přecházejí v květnaté bučiny (Dentario enneaphylli-
Fagetum). Podél potoků se vyskytují ptačincové olšiny (Stellario-Alnetum). Na odlesněných místech 
jsou charakteristické luční porosty svazu Arrhenatherion a Cynosurion, na vlhkých místech svazu 
Molinion.  

5SS Svahy na kyselých metamorfitech 5. v.s. 

Plošně nejrozsáhlejší typ biochory rozšířené v 5. vegetačním stupni, především v hercynských 
pohraničních pohořích, v Orlických horách biochora tvoří rozsáhlé segmenty, táhnoucí se ve střední a 
dolní části svahů. V potenciální přirozené vegetaci dominují acidofilní bikové bučiny (Luzulo-Fagetum), 
ve vyšších, chladnějších a vlhčích polohách pak smrkové bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum). 
Na obohacených stanovištích se vyskytují bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-
Fagetum),na kamenitých a balvanitých stanovištích s přechodem do bažankových jasenin (Mercuriali-
Fraxinetum). Na lesní prameništní polohy jsou vázány společenstva podmáčených jedlových smrčin 
(Equiseto-Piceetum), podél drobných vodotečí pak olšiny se smrkem (Piceo-Alnetum). Bystřiny 
doprovázejí podhorské potoční olšiny asociace Arunco silvestris-Alnetum glutinosae, větší toky i 
porosty olše šedé (Alnetum incanae). Nelesní společenstva jsou tvořena převážně lukami  a 
pastvinami.Tvoří je ponejvíce mozaika společenstev svazů Violion caninae, a mezofilních luk svazu 
Polygono-Trisetion, v nejnižších polohách byla většina luk zkulturněna, dnes mající charakter 
ovsíkových luk svazu Arrhenatherion. V potočních nivách byly časté vlhké pcháčové louky svazu 
Calthion, ponechané ladem přecházejí do do mokřadních lad svazu Filipendulion. Prameništní louky 
tvoří společenstva svazu Caricion fuscae, vzácněji i přechodová rašeliniště svazu Sphagno recurvi-
Caricion canescentis.  

5VQ Vrchoviny na pestrých metamorfitech 5. v.s. 

Vrchoviny tohoto typu se v orlických horách zpravidla vyskytují pod dlouhými svahy, jež spadají 
z vysokých vrcholových hřbetů. Jednotlivé segmenty jsou navzájem odděleny výraznými údolími. Typ 
tvoří vyvýšeniny, vrcholy, hřbety, rozsochy, převážně příkré svahy a horní středně zařezané části 
údolí. V potenciální přirozené vegetaci jsou ve variantě vyšších poloh dominantní horské bučiny 
s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum), na prudkých svazích pak suťové lesy (Lunario-
Aceretum nebo Mercuriali-Fraxinetum).Vodní toky doprovázejí společenstvapodhorských potočních 
olšin (Arunco silvestris-Alnetum glutinosae). Na pastvinách se v minulosti vyvinuly porosty svazu 
Cynosurion, na loukách pak svazu Arrhenatherion. Oligotrofní stanoviště hostily převážně 
krátkostébelnaté acidofilní louky svazu Violion caninae. Dnes vlivem dosévání a zkulturnění převažuji 
travní porosty blízké charakteru ovsíkových luk (svaz Arrhenatherion). V potočních nivách byly časté 
vlhké pcháčové louky svazu Calthion, ponechané ladem přecházejí do mokřadních lad svazu 
Filipendulion. Prameništní louky tvoří společenstva svazu Caricion fuscae. 

5VS Vrchoviny na kyselých metamorfitech 5. v.s. 

Plošně významná biochora vrchovin 5. vegetačního stupně. V Orlickohorském bioregionu tvoří 
vrchoviny tohoto typu na straně jedné elevace, na straně druhé pak podhůří svahů hlavního hřbetu. V 
potenciální přirozené vegetaci jsou dominantní acidofilní bikové bučiny (Luzulo-Fagetum), na 
obohacených místech, především na úpatích svahů přecházejí v květnaté bučiny (Dentario 
enneaphylli-Fagetum), v chladnějších polohách přecházející v horské smrkové bučiny (Calamagrostis 
villosae-Fagetum). Podél toků jsou nivy s vegetací podsvazu Alnenion glutinoso-incanae. Na 
odlesněných místech jsou charakteristické luční porosty svazu Violion caninae, v současnosti 
eutrofizací přecházející do svazu Arrhenatherion a na vlhkých místech svazu Calthion, místy i 
rašelinné louky svazu Caricion fuscae. 
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5Db Podmáčené sníženiny na  bazických horninách 5. v.s. 

Plošně významná biochora ve východním okraji hodnoceného území, která vymezuje prostor Kladské  
kotliny. Jde o poměrně vzácný typ biochory, zabírající dna výrazných vnitrohorských tektonicky 
podmíněných kotlin. V potenciální přirozené vegetaci byly určujícími společenstvy podmáčené jedliny 
(Carici remotae-Abietetum) nebo jedlosmrčiny (Equiseto-piceetum). Na prameništích lze předpokládat 
smrkové olšiny (Piceo-Alnetum) a podél potoků  pak olšiny olše šedé (Alnetum incanae). Plošně 
nejrozsáhlejšími společenstvy zabírají  asi květnaté bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum), jež 
pokrývaly relativně sušší stanoviště. V nelesní vegetaci pak dominovali především vlhkélouky svazu 
Calthion, při absenci využívání přecházely ke společenstvům posvazu Filipendulenion nebo ve vrbové 
křoviny svazu Salicion cinereae.    

Maloplošné biochory zastoupené v posuzovaném území: 

4US - Výrazná údolí v kyselých metamorfitech 4. v.s. 

4BS - Rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech v suché oblasti 4. v.s. 

4BQ - Rozřezané plošiny na pestrých metamorfitech v suché oblasti 4. v.s. 

4SS - Svahy na kyselých metamorfitech 4. v.s. 

5US - Výrazná údolí v kyselých metamorfitech 5. v.s 

5VW - Vrchoviny na kyselých pískovcích 5. v.s. 

6ZS - Hřbety na kyselých metamorfitech 6. v.s. 

Historická charakteristika  
Území při pomezí Čech, Moravy a polského Kladska bylo kolonizováno již v období velké středověké 
kolonizace v průběhu 13 - 14. století, tedy již poměrně záhy. Leželo totiž poblíž významné obchodní 
stezky do polského Kladska. Jinak bylo ovšem předhůří Orlických hor osídlováno později a postupně 
v několika kolonizačních vlnách. Území patří do oblasti tzv. podorlického domu, který reprezentuje 
místní formu domu severovýchodních Čech. Z jihu pak zasahuje oblast Svitavsko-třebovského domu, 
která již patří do oblasti českomoravského roubeného domu. Staveb lidové architektury se ovšem 
zachovalo relativně málo, většina obcí byla výrazně ovlivněna dostavbami a přestavbami v průběhu 2. 
pol. 20. století. 

Dotčené území a jeho širší okolí do sebe zahrnuje lesní a lesopolní krajiny podhorského charakteru 
v pomezní oblasti českomoravského hercynika. Z hlediska reliéfu má širší území charakter ploché až 
členité hornatiny. 

Kulturní charakteristika 
Dotčené území a jeho širší okolí reprezentuje podhorskou krajinu při českopolském pomezí. 
Z hlediska typizace krajin se jedná o mezotyp lesopolní, sídelní krajiny hercynika pozdně středověké 
kolonizace. 

Krajinná mozaika je poměrně hrubá. V základu ji tvoří rozsáhlé lesní komplexy vázané na nápadné 
hřbety a kontrastní jsou pak odlesněná protáhlá údolí a výrazná kotlina nedalekého výběžku Kladské 
brázdy. Drobné plošky lesíků se vyskytují i v těchto částech. Zde již ale dominuje mozaika polní kultur 
a trvalých travních porostů na svazích. Zastoupení lesů je zde více jak 30 %. Lesní porosty jsou 
rozmístěny většinou po obvodu katastrů v podobě větších komplexů  ale i menších fragmentů - 
remízků. Druhová skladba je poměrně chudá, i když převažují smrkové monokultury, má v dřevinné 
skladbě pomístně významnější zastoupení i buk. Příměs pak tvoří  javor klen, jedle bělokorá,  borovice 
lesní, modřín opadavý,  jeřáb ptačí apod.  

Celé širší území patří do oblasti záhumenicových plužin, indikující původ ve středověké kolonizaci. 
Výrazně se tato osnova projevuje především v údolních partiich, kde jsou sídla převážně protáhlá, 
zakládaná podél vodních toků. Osnova se v širším území zčásti dochovala, navzdory období 
socialistické kolektivizace a intenzivního zemědělství. Jinak ovšem byla výrazně setřena, na rozdíl od 
pohraničních oblastí v sousedním Polsku, kde se maloplošná záhumenicová struktura zachovala 
téměř intaktně. Jedná se převážně o protáhlé záhumenicové plužiny uspořádané kolmo na směr sídel 
v údolích (typické uspořádání lesních lánových vsí), táhnoucí se až k okrajům zalesněných hřbetů 
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(např. obce České Petrovice, Petrovice u Mladkova, Celné apod.). Vyskytují se zde i sídla 
s koncentrickým uspořádáním, vždy však s rozptýlenou zástavbou (Vlčkovice u Mladkova apod.), 
nebo drobné osady a zemědělské usedlosti rozptýlené v krajině. Pole zabírají převážně údolnice a 
táhlé svahy dolních partií údolí. Jsou převážně střední, pouze na svazích i malá. Pozemky jsou 
odděleny sítí polních cest, na svazích údolí velmi často pak zarůstajícími mezemi s doprovodnou 
zelení spádnicového průběhu, méně často mezemi podél vrstevnic. V údolích se výrazně uplatňuje 
liniová doprovodná zeleň podél vodních toků. Rozptýlené krajinné zeleně se v nelesní části území 
zachovalo poměrně hodně. Polní sady mimo prostory sídel chybí. V otevřené krajině převažují  
dřeviny jako trnka, vrba jíva, smrk, javor klen, buk, v nivách především vrby, jasany a olše. Trvalé 
travní porosty jsou rozmístěny mozaikovitě, převážně na svazích, zvláště tam, kde navazují na lesní 
komplexy, dále se roztroušeně vyskytují podél vodotečí v nivách. V georeliéfu území převládají 
protáhlá, ukloněná údolí a výrazné rozvodné hřbety z odolnějších hornin. 

Typická skladba ploch: střídání odlesněných údolí s nápadnými dlouhými zalesněnými hřbety, jež 
vytvářejí výrazné krajinné dominanty. Sídla jsou většinou protáhlá ve směru lokálních vodotečí, 
převážně vázaná do prostoru  mělkých údolí. Drobné osady a samoty se vyskytují i mimo údolní 
polohy. Zástavba je převážně rozptýlená, řádková. Boční údolí jsou mělčí, s částečně zachovanou 
záhumenicovou traťovou plužinou, často dělenou zarůstajícími mezemi. Rozsáhlejší lesní komplexy 
jsou vázané výhradně na hřbety masivu Vysokého Kamene, Adamu, Studeného a Suchého vrchu. 
Drobnější remízy jsou rovněž v nivách a na svazích údolí Tiché a Divoké Orlice.  

Venkovská sídla i městečka jsou malá, zásadně převažuje zemědělská výroba, doplněná drobnou 
průmyslovou výrobou a řemesly. 

Vymezení oblastí krajinného rázu  
Hodnocené místo krajinného rázu zabírá 5 oblastí krajinného rázu. Pouze dvě jsou však ovlivněny i v 
interiérových pohledech a to pouze jen odlesněné části. Většina území je zalesněna. Další tří jsou 
ovlivněny v exterierových, příp. dálkových pohledech. 

A Oblast hřbetů Mladkovské vrchoviny  
Typické znaky krajinného rázu oblasti 

Dominantní: 
• členitá vrchovina s výrazným georeliéfem 
• svahy jsou převážně střední,místy i prudší, táhlé, místy s naoranými mezemi  
• pohledově otevřená krajina  s výraznými horizonty  
• dominanty jsou hojné, tvoří je vrcholy suků, telekomunikační stožáry a starší věže kostelů, místy i 

vyšší části sídel 
• velkoplošná až střední mozaika většinou scelených polí a trvalých travních porostů s rozsáhlými 

souvislými komplexy lesů a víceméně rozptýlené zástavby sídel obklopené zahradami  
• sídelní struktura statická, osídlení je zčásti soustředěné ale i rozptýlené 
• výrazné hrany v krajině tvoří hranice lesních porostů  
• lesy jsou většinou smrkové monokultury pomístně i s významným zastoupením buku, většinou 

bez keřového a bylinného patra 
• hrany pozemkových bloků jsou typicky rovnoběžné, po spádnici, podle reliéfu  
• sídla typicky v zakončeních mělkých údolí 

Hlavní: 
• měřítko krajiny je velkovýrobní, v sídlech interiérové 
• typické hrany tvoří i rozptýlená zeleň podél polních cest 
• polní cesty jsou výrazné, často s  dřevinným doprovodem 
• sídelní prostory mají rozvolněný ulicový charakter a jsou oboustranně zastavěné, pomístně i 

roztroušené samoty  
• zástavba má řádkový až řetězový charakter  
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• běžné typy staveb jsou stavby obytné s hospodářským zázemím, i většina veřejných staveb  
• výjimečné typy staveb jsou sakrální, zámecké a velkovýrobně zemědělské a průmyslové. 
• hladina běžné zástavby je  jedno a dvoupodlažní 
• částečně jsou dochovány původní půdorysy řadových lánových vsí 
• střechy jsou sedlové, polovalbové i valbové  v klasických sklonech 

Doprovodné: 
• částečně je dochována středověká záhumenicová plužina  
• v drobné držbě sídla převažují vysokokmeny 
• běžná zástavba má zčásti zachován historický vesnický charakter 
• základní půdorys běžných staveb je protáhlý a hákový  
• běžné stavby mají původní tvarosloví roubeného domu podorlického typu, ve styku  s 

českomoravským roubeným domem, doplněného kamenným zdivem, dnes často cihelné, s 
hladkou omítkou 

• střechy původně šindelové, dnes z pálené krytiny 
• oplocení kamenné zděné, tyčkové, prkenné, nověji drátěné pletivo 
• ohrady kládové, drátěné 
• drobné stavby kamenné, zděné, litinové i dřevěné 

B Oblast údolí Mladkovské vrchoviny  
Typické znaky krajinného rázu oblasti 

Dominantní: 
• hluboká údolí s výraznými svahy 
• svahy jsou střední, táhlé, místy s naoranými mezemi  
• pohledově uzavřená krajina  s blízkými, ale zakrytými horizonty 
• dominanty jsou výjimečné, tvoří je pouze věže kostelů 
• maloplošná mozaika polí, trvalých travních porostů, rozsáhlých svahových lesů, místy zachovaná 

zatravněná niva s menšími plochami lesů a soustředěné zástavby obklopené zahradami 
• sídelní struktura statická, osídlení je zčásti soustředěné ale i rozptýlené 
• výrazné hrany v krajině tvoří hranice lesních porostů s loukami, cesty a břehové porosty okolo 

toků 
• lesy jsou  většinou smrkové monokultury, v nivě pak smíšené jasanoolšové, často s keřovým a 

bylinným patrem 
• hrany pozemkových bloků jsou typicky rovnoběžné, po spádnici, podle reliéfu 
• sídla převážně v údolích 

Hlavní: 
• měřítko krajiny je interiérové 
• typické hrany tvoří průseky a lesní cesty 
• sídelní prostory mají rozvolněný ulicový charakter a jsou oboustranně zastavěné  
• zástavba má řádkový až řetězový charakter  
• běžné typy staveb jsou stavby obytné s hospodářským zázemím, i většina veřejných staveb  
• výjimečné typy staveb jsou sakrální, zámecké a velkovýrobně zemědělské a průmyslové. 
• hladina běžné zástavby je  jedno a dvoupodlažní 
• střechy jsou sedlové, polovalbové i valbové  v klasických sklonech 
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Doprovodné: 
• typické části údolí jsou zcela bez staveb  
• běžná zástavba má zčásti zachován historický vesnický charakter 
• základní půdorys běžných staveb je protáhlý a hákový  
• běžné stavby mají původní tvarosloví roubeného domu podorlického typu, ve styku  s 

českomoravským roubeným domem, doplněné kamenným zdivem, dnes často cihelné, s hladkou 
omítkou střechy původně šindelové, dnes z pálené krytiny 

• střechy původně šindelové, dnes z pálené krytiny 
• oplocení kamenné zděné, tyčkové, prkenné, nověji drátěné pletivo 
• ohrady kládové, drátěné 
• drobné stavby kamenné, zděné, litinové i dřevěné 

C Oblast hřbetů Bukovohorské hornatiny  
Typické znaky krajinného rázu oblasti 

Dominantní: 
• plochá hornatina s výrazným georeliéfem  
• svahy jsou převážně prudké až příkré, místy s naoranými mezemi  
• pohledově otevřená krajina,  s výraznými horizonty  
• dominanty jsou hojné, tvoří je především vrcholy výraznějších suků a telekomunikační stožáry   
• velkoplošná mozaika většinou scelených polí a trvalých travních porostů s převahou rozsáhlých 

souvislých lesních komplexů, víceméně bez soustředěných sídel v centrální části 
• sídelní struktura statická, osídlení je zčásti soustředěné ale i rozptýlené 
• výrazné hrany v krajině tvoří hranice lesních porostů 
• lesy jsou většinou smrkové monokultury s významným zastoupením buku, jedle a javoru klenu, 

často s keřovým a bylinným patrem 
• hrany pozemkových bloků jsou typicky rovnoběžné, po spádnici, podle reliéfu  
• sídla  v nejnižších okrajových částech hornatiny, při bázích hlubokých údolí  
Hlavní: 
• měřítko krajiny je velkovýrobní, v sídlech a lesích interiérové  
• typické hrany tvoří okraje lesních porostů a liniové struktury zeleně podél cest a vodotečí 
• polní cesty jsou méně výrazné, často s dřevinným doprovodem  
• sídelní prostory mají rozvolněný ulicový charakter a jsou oboustranně zastavěné  
• zástavba v údolích je řádková až řetězová, ve vyšších polohách rozptýlená  
• běžné typy staveb jsou stavby obytné s hospodářským zázemím, i většina veřejných staveb  
• výjimečné typy staveb jsou sakrální, zámecké a velkovýrobně zemědělské a průmyslové. 
• hladina běžné zástavby je  jedno a dvoupodlažní  
• střechy jsou sedlové, polovalbové i valbové  v klasických sklonech 

Doprovodné: 
• částečně je dochována středověká záhumenicová plužina 
• v drobné držbě sídla převažují vysokokmeny 
• běžná zástavba má zčásti zachován historický vesnický charakter  
• základní půdorys běžných staveb je protáhlý a hákový  
• běžné stavby mají původní tvarosloví roubeného domu podorlického typu, ve styku  s 

českomoravským roubeným domem,doplněné kamenným zdivem, dnes často cihelné, s hladkou 
omítkou  

• střechy původně šindelové, dnes z pálené krytiny 
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• oplocení kamenné zděné, tyčkové, prkenné, nověji drátěné pletivo 
• ohrady kládové, drátěné 
• drobné stavby kamenné, zděné, litinové i dřevěné 

D Oblast Králické brázdy 
Typické znaky krajinného rázu oblasti 

Dominantní: 
• plochá sníženina s  nevýrazným georeliéfem 
• svahy jsou převážně mírné, táhlé, místy s naoranými mezemi  
• pohledově částečně uzavřená krajina  s blízkými horizonty 
• dominanty jsou výjimečné, tvoří je telekomunikační stožáry a starší věže kostelů, místy i vyšší 

části sídel 
• velkoplošná mozaika scelených polí, fragmentů trvalých travních porostů s menšími plochami lesů 

a soustředěné zástavby obklopené zahradami 
• sídelní struktura statická, osídlení je zčásti soustředěné ale i rozptýlené 
• výrazné hrany v krajině tvoří hranice lesních porostů a břehové porosty okolo toků a cest 
• lesy jsou v drtivé většině smrkové monokultury bez keřového a bylinného patra 
• hrany pozemkových bloků jsou ještě místy typicky rovnoběžné, bez většího vlivu reliéfu, většinou 

však scelené do velkých bloků nepravidelných tvarů 
• sídla typicky v mělkých údolích či jejich zakončeních 

Hlavní: 
• měřítko krajiny je velkovýrobní, v sídlech interiérové 
• typické hrany tvoří i okraje lesních porostů 
• polní cesty bez dřevinného doprovodu jsou nevýrazné 
• sídelní prostory mají rozvolněný ulicový charakter a jsou oboustranně zastavěné  
• zástavba má řadový až řádkový, pomístně i řetězový charakter  
• běžné typy staveb jsou stavby obytné s hospodářským zázemím, i většina veřejných staveb  
• výjimečné typy staveb jsou sakrální, zámecké a velkovýrobně zemědělské a průmyslové. 
• hladina běžné zástavby je  jedno a dvoupodlažní 
• střechy jsou sedlové, polovalbové i valbové  v klasických sklonech 

Doprovodné: 
• běžná zástavba má zčásti zachován historický vesnický charakter 
• základní půdorys běžných staveb je protáhlý a hákový  
• běžné stavby mají původní tvarosloví roubeného domu podorlického typu, ve styku  s 

českomoravským roubeným domem,doplněné kamenným zdivem, dnes často cihelné, s hladkou 
omítkou střechy původně šindelové, dnes z pálené krytiny 

• střechy původně šindelové, dnes z pálené krytiny 
• oplocení kamenné zděné, tyčkové, prkenné, nověji drátěné pletivo 
• ohrady kládové, drátěné 

E Oblast zvlněných plošin Žamberské pahorkatiny 
Typické znaky krajinného rázu oblasti 

Dominantní: 
• členitá pahorkatina s výrazným georeliéfem  
• svahy jsou převážně mírné až střední, táhlé, místy s naoranými mezemi  
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• pohledově otevřená krajina,  zčásti i s výraznými horizonty  
• dominanty jsou místy hojné, tvoří je vrcholy výraznějších suků, telekomunikační stožáry a starší 

věže kostelů, místy i vyšší části sídel 
• velkoplošná mozaika převážně scelených polí, fragmentů trvalých travních porostů s menšími 

plochami lesů, mozaikou svahových lesů podél údolí a úzkých místy i zatravněných niv a 
soustředěné zástavby obklopené zahradami 

• sídelní struktura statická, osídlení je zčásti soustředěné ale i rozptýlené 
• výrazné hrany v krajině tvoří hranice svahových lesů podél údolí a vodotečí, cestní síť 

doprovázená ovocnými alejemi   
• lesy jsou v drtivé většině smrkové monokultury bez keřového a bylinného patra 
• hrany pozemkových bloků jsou ještě místy typicky rovnoběžné, bez většího vlivu reliéfu, většinou 

však scelené do velkých bloků nepravidelných tvarů 
• sídla typicky v mělkých údolích či jejich zakončeních 
Hlavní: 
• měřítko krajiny je velkovýrobní, pomístně i drobná místní držba,  v sídlech interiérové 
• typické hrany tvoří mozaika svahových lesů podél údolí a úzkých místy i zatravněných niv 
• polní cesty jsou výrazné, často s dřevinným doprovodem  
• sídelní prostory mají rozvolněný ulicový charakter a jsou oboustranně zastavěné, pomístně i 

roztroušené samoty  
• zástavba má převážně řádkový až řetězový charakter  
• běžné typy staveb jsou stavby obytné s hospodářským zázemím, i většina veřejných staveb  
• výjimečné typy staveb jsou sakrální, zámecké a velkovýrobně zemědělské a průmyslové. 
• hladina běžné zástavby je  jedno a dvoupodlažní 
• střechy jsou sedlové, polovalbové i valbové  v klasických sklonech 

Doprovodné: 
• částečně je dochována středověká záhumenicová plužina  
• v drobné držbě sídla převažují vysokokmeny 
• běžná zástavba má zčásti zachován historický vesnický charakter  
• základní půdorys běžných staveb je protáhlý a hákový  
• běžné stavby mají původní tvarosloví roubeného domu podorlického typu, ve styku  s 

českomoravským roubeným domem, doplněné kamenným zdivem, dnes často cihelné, s hladkou 
omítkou střechy původně šindelové, dnes z pálené krytiny 

• střechy původně šindelové, dnes z pálené krytiny 
• oplocení kamenné zděné, tyčkové, prkenné, nověji drátěné pletivo 
• ohrady kládové, drátěné 

Rozsah pohledového působení VE v krajině  

Faktorem určujícím  rozsah území, jež jsou vystavena pohledovému dotčení objekty VE  je georeliéf. 
Vedle vlivu georeliéfu jsou to především lesní enklávy, jež svojí kompaktní hmotou působí jako 
výrazná pohledová bariera, dále omezující rozsah pohledového dotčení objekty VE. Obecně je tento 
fakt velmi významný pro zdejší lesopolní až lesní krajinu. Především vrcholové části hřbetů 
Mladkovské vrchoviny a Bukovohorské hornatiny jsou téměř zcela zalesněné, čímž se skutečný 
rozsah viditelnosti v posuzovaném území značně redukuje. Pohledově otevřené partie krajiny 
v posuzovaném území tak představují  svahy a údolí Tiché Orlice, především úsek od Mladkova dál 
na východ až do prostoru příhraniční části Kladské brázdy a bezlesé svahy otevřené směrem do 
prostoru k.ú Vlčkovice. Jsou to např. severozápadní svahy nad Trhonínem, svahy v okolí Mladkova, 
severní svahy nad Kláštercem nad Orlicí, jihovýchodní svahy nad potokem Orlička. Grafické 
znázornění rozsahu viditelnosti prezentuje Příloha 3 a 16 - oblasti viditelnosti (zpracovatel GEODIS 
Brno, spol.s.r.o.). 
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Působení VE v krajině v závislosti na vzdálenosti od pozorovatele: 
• z interierových průhledů, tj. z okolí Vlčkovic  a Mladkova v okruhu do 2 km  je okem pozorovatele 

objekt VE vnímán jako nepřehlédnutelný, výrazný vertikální prvek v členitém krajinném prostoru 
s převahou  konvexních tvarů reliéfu. Ve vnitřním okruhu do 2 km lze tedy očekávat, že objekt VE 
bude více pohledově exponován a může tedy působit rušivě. 

• z průhledů exterierových, z míst ve vzdálenosti  přibližně 5 km se už projevuje rozsáhlejší krajinné 
měřítko a otevřené dálkové průhledové horizonty. Vertikální kontrast vůči okolí se v pohledech 
ještě poměrně projevuje. Přesto velká členitost území a výrazné elevace jsou natolik výrazné, že 
je působení vertikální dominance částečně potlačeno. V tomto krajinném rámci  se hmota VE jeví 
podstatně subtilněji (štíhlost tubusu), má již drobnější měřítko. Navíc v členitém georeliéfu 
posuzovaného území existují pohledově uzavřené enklávy vůči  objektům VE. Jsou to např. 
prostor jižně od vrchu Studený, který vytváří přirozenou terénní pohledovou clonu, území 
východně od Jablonného nad Orlicí a celý prostor Kladské brázdy směrem na jihovýchod, který je 
rovněž ve stínu masivu hřbětu Suchého vrchu a Vysokého Kamene a rozsáhlá oblast severně od 
vrchu Adam, v níž leží České Petrovice.  

• z pohledů exterierových, z míst ve vzdálenosti  přibližně 8 km se již pohledová exponovanost VE  
výrazně snižuje. VE bude viditelná z  míst ve vyšších polohách (svahy nad Nekoří, Kunvaldem, 
Jablonným a Jamným nad Orlicí). Při dobré viditelnosti mohou být objekty vnímány i ze 
vzdáleností větších, v tomto případě z relativně plochého i když členitého území Žamberské 
pahorkatiny, tvořené ukloněnými plošinami, nebo z prostoru Kladské brázdy východně od 
Mladkova. Pohledový horizont se tak posouvá dále na západ, jihozápad a východ. Ve 
vzdálenostech 10 a více km od VE se ale významně projevuje dominance rozsáhlého měřítka 
krajiny. Naopak měřítko objektu VE je v takto monumentálním krajinném rozsahu již drobné. 
Navíc v těchto vzdálenostech viditelnost VE postupně doznívá vlivem atmosférického zabarvení 
vzdušné hmoty, zvl. v období klimatických situací se zhoršenou viditelností (mlhy, v létě při 
stagnaci počasí). 

• Objekty VE budou viditelné i z polské strany. Vzhledem k tomu, že je rozvodný hřbet, po kterém 
vede státní hranice poměrně široký, budou objekty VE viditelné až z území dále ve vnitrozemí, 
z vyvýšených míst (jižní svahy nad obcí Lesica a z prostoru Kladské brázdy - Boboszów). Rozsah 
viditelnosti na polské straně značně omezují zalesněné masivy Góry Czerniec (713 m n. m) a 
Góry Bochniak (890,8 m n. m), které představují doznívání hlavního hřebene Gór Bystrzických. 
Rozsah viditelnosti na polské straně je ve srovnání z českým územím daleko menší. Její velikost 
patrná z mapy Oblasti viditelnosti (ta sice neobsahuje geografickou mapu polské části, ale 
výpočty provedeny byly - z leteckých map, viz Příloha 3 a 16). 

Projekt VE společností VTE Vlčkovice, s.r.o. je vůči umístění návrhu VE společnosti ELDACO, s.r.o. 
navržen  o něco jižněji, avšak z hlediska možnosti změn  celkového rozsahu pohledově dotčeného 
území je v podstatě v identické poloze (severní věž VE společnosti VTE Vlčkovice je v těsném 
sousedství s věží jižní společnosti ELDACO). Vzhledem k tomu možnost kumulace obou záměrů 
nezpůsobí významnější změny v plošného rozsahu pohledově dotčeného území. Lze však 
předpokládat větší intenzitu pohledového působení při souběhu obou záměrů ( 2x 2 věže VE) než u 
každého samostatně. 

Míra dochovanosti krajinného rázu  
Místo krajinného rázu je vymezeno dvěma nadřazenými krajinářskými celky, na jejichž obzoru leží. 
Hranice mezi nimi tvoří soustava hřbetů Mladkovské vrchoviny, která vede od jihu přes Faltusův kopec 
na vrch Studený, dále pokračuje sedlem přes Vlčkovice na  Kostelní vrch (prostor VE) k vrchu Adam a 
dále po hřbetnici až k polské hranici. Hranice tvoří část rozvodí mezi Tichou a Divokou Orlicí. 

Západní nadřazený krajinářský celek se otevírá směrem na západ a jihozápad přes údolí Divoké 
Orlice do nižší Žamberské pahorkatiny a je vymezen poměrně výrazným i když vzdáleným horizontem 
(více jak 15 km od VE), tvořeným Hřebečovským a za ním Kozlovským hřbetem. Oba již náležejí 
k Svitavské pahorkatině.  

Celkový krajinný obraz  území je kompaktní povětšinou výrazný. Kvalitní, dominantní typické znaky, 
vnímatelné z dálkových pohledů jsou většinou plně dochovány a lze proto konstatovat, že krajinný ráz 
je dochován dobře, jen místy částečně dobře. 
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Východní nadřazený krajinářský celek je vymezen vedle společné hranice s předcházejícím celkem 
na západě, na jihovýchodě výrazným a mohutným hřbetem Bukovohorské hornatiny tvořeným 
výraznými vrcholy od jihu Bukovou horou, Suchým vrchem, Bradlem, Boudou až po Vysoký Kámen.  
Tato část celku je tvořena svahy údolí Tiché Orlice.  Ze severu je vymezem výrazným, i když plochým 
hřbetem táhnoucím od severozápadu na jihovýchod, kde doznívá v prostoru Mladkovského sedla. 
Prostor je částečně konvizuální, zvláště v okolí Vlčkovic, Mladkova a Lichkova. Směrem na jih je celek 
částečně přerušen rozsochami západního úbočí masivu Suchého vrchu a otevírá se dál údolím Tiché 
Orlice do Žamberské pahorkatiny, kde se v otevřeném prostoru spojuje s jihovýchodní částí západního 
nadřazeného krajinářského celku. Směrem na východ od VE se pohledový horizont skokově posouvá 
přes prostor příhraniční části Kladské brázdy až k Heřmanicím a kde již poměrně vzdálený horizont 
(cca 11 km od VE) uzavírá severojižní hřbet okraje Branenské vrchoviny směrem na jih za Králíky k 
Dolní Hedči.  

Celkový krajinný obraz je heterogenní, daný geomorfologickou situací a povětšinou výrazný.  
Mimo centrální část prostoru Kladské brázdy jsou dominantní typické znaky, vnímatelné z dálkových 
pohledů většinou plně dochovány a lze proto konstatovat, že krajinný ráz je dochován částečně dobře.  

Stanovení míry ochrany krajinného rázu  

Území navrhované stavby a převážné části pohledově dotčeného prostoru nejsou z hlediska 
krajinného rázu součástí území, která ze zákona vyžadují zvýšenou ochranu krajinného rázu. Proto 
zde není uplatňováno zvyšování stupně ochrany. Část pohledově dotčeného území v západním 
perimetru vymezeného údolími Divoké a Tiché Orlice je součástí přírodního parku Orlice (vzdálenost 
VE cca 3 km). Viditelnost stavby z tohoto území je nevýznamná. Celková plocha přírodního parku je 
114 km2. Stavba větrných elektráren je viditelná z necelých 2 km2, což je 2% území přírodního parku. 
Východní, velmi úzký perimetr uzavírá hřbet okraje Branenské vrchoviny, který je již součásti 
přírodního parku Králický Sněžník (vzdálenost VE cca 11 km).Větrné elektrárny jsou však viditelné 
v zóně dálkových pohledů, kdy je již intenzita viditelnosti nízká. Část pohledově dotčeného území 
v jihovýchodním a jižním perimetru, tvořená odlesněnými úbočími masivu Bukové hory a Vysokého 
Kamene je součástí přírodního parku Suchý vrch a Buková hora (vzdálenost VE v rozmezí 2- 6 km). 
Viditelnost stavby z tohoto území je ovšem omezená. Celková plocha přírodního parku je cca 64 km2. 
Stavba větrných elektráren je viditelná z cca 6,6 km2, což je 11% území přírodního parku. 
Severozápadní perimetr okrajově zasahuje do CHKO Orlické hory (vzdálenost VE cca 3,5 km). 
V těchto pohledově ovlivněných segmentech již může být ze zákona vyžadována zvýšená ochrana 
krajinného rázu. Z nich je ovšem další podstatná část pohledově ovlivnitelného území tvořena lesními 
celky (PP Suchý vrch a Buková hora,  CHKO Orlické hory, MZCHÚ Zemská brána), čímž je prostor 
uvnitř pohledově odcloněn  a část je v údolích (část PP Orlice), která jsou již v pohledových stínech. 
Jen malé části hodnoceného území jsou tak součástí přírodních parků. Nevyskytují se zde 
registrované významné krajinné prvky (VKP), pouze VKP ze zákona. Maloplošná ZCHÚ a VKP mají 
však pro ochranu krajinného rázu pouze doplňkový význam. Pro vnímání dálkových kulis je 
významné, jak je vůbec krajinný prostor průhledný. Z tohoto hlediska jsou zcela neprůhledné uzavřené 
lesní celky (většina území ležící v přírodním parku Suchý vrch a Buková hora) a území se zapojeným 
porostem stromů. I část otevřených ploch je díky polohové expozici vůči elektrárnám v pohledovém 
stínu. Převážná část pohledově ovlivněného území leží v běžné krajině bez uplatnění zvláštních 
požadavků na ochranu, cca 95 %. Z CHKO není stavba viditelná téměř vůbec a z přírodních parků 
Orlice, Suchý vrch a Buková hora pouze z necelých 9 km2, což je 5% sledovaného území. Část 
hodnoceného území je možno zařadit do dvou krajinářských typů. První představuje krajinný typ 
s poměrně vyrovnaným podílem mezi složkami přírodními, či přírodě blízkými a antropicky 
podmíněnými. Území s převahou souvislých lesních porostů reprezentují typ, kde již převažují složky 
přírodní, či přírodě blízké nad antropickými. V území tak převažují rozsáhlé segmenty s vysokou 
ekologickou a krajinářskou hodnotou. Určujícím faktorem zde bylo zemědělství a lesnictví. 

Při identifikaci a klasifikaci znaků bylo postupováno na základě metodiky MŽP (2005), v intencích 
metodiky Vorel, Sklenička a kol. (2003). Účelové třídění bylo provedeno podle výslovně zákonem 
chráněných kategorií. Typické znaky krajinného rázu jsou potom rozčleněny takto: 

A - Oblast hřbetů Mladkovské vrchoviny  
1. VKP - není 



VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY MLADKOV 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C312-06 
Vydání: 02 

Strana: 43 z 84 

FileName: VE Mladkov_ozn.doc 
SaveDate: 1.8.07 

2. ZCHÚ, přírodní parky 
• CHKO Orlické Hory 
• Přírodní park Orlice 

3. Kulturní dominanty krajiny jsou: 
• dominanty jsou hojné, tvoří je vrcholy suků, telekomunikační stožáry a starší věže kostelů, místy i 

vyšší části sídel 
• výrazné hrany v krajině tvoří hranice lesních porostů  
• běžné typy staveb jsou stavby obytné s hospodářským zázemím, i většina veřejných staveb  
• výjimečné typy staveb jsou sakrální, zámecké a velkovýrobně zemědělské a průmyslové. 
• hladina běžné zástavby je  jedno a dvoupodlažní 
• střechy jsou sedlové, polovalbové i valbové  v klasických sklonech 
• běžná zástavba má zčásti zachován historický vesnický charakter 
• základní půdorys běžných staveb je protáhlý a hákový  
• běžné stavby mají původní tvarosloví roubeného domu podorlického typu, ve styku  s 

českomoravským roubeným domem, doplněného kamenným zdivem, dnes často cihelné, s 
hladkou omítkou 

• střechy původně šindelové, dnes z pálené krytiny 

4. Měřítko v krajině je: 
• měřítko krajiny je velkovýrobní, v sídlech interiérové 

5a. Přírodní vztahy v krajině: 
• členitá vrchovina s výrazným georeliéfem 
• pohledově otevřená krajina  s výraznými horizonty  
• svahy jsou převážně střední,místy i prudší, táhlé, místy s naoranými mezemi  
• lesy jsou většinou smrkové monokultury, pomístně i s významným zastoupením buku, většinou 

bez keřového a bylinného patra 
• velkoplošná až střední mozaika většinou scelených polí a trvalých travních porostů s rozsáhlými 

souvislými komplexy lesů a víceméně rozptýlené zástavby sídel obklopené zahradami  

5b. Estetické vztahy v krajině: 
• sídelní struktura statická, osídlení je víceméně soustředěné 
• hrany pozemkových bloků jsou typicky rovnoběžné, po spádnici, podle reliéfu  
• sídla typicky v mělkých údolích či jejich zakončeních 
• typické hrany tvoří okraje lesních porostů a liniové struktury zeleně podél cest a vodotečí  
• polní cesty jsou výrazné, často s  dřevinným doprovodem 
• sídelní prostory mají rozvolněný ulicový charakter a jsou oboustranně zastavěné, pomístně i 

roztroušené samoty  
• zástavba má řádkový až řetězový charakter  
• částečně jsou dochovány původní půdorysy řadových lánových vsí 
• částečně je dochována středověká záhumenicová plužina  

B - Oblast údolí Mladkovské vrchoviny  

1.VKP - není 

2. ZCHÚ, přírodní parky 
• Přírodní park Orlice 
• Přírodní park Suchý vrch a Buková hora 

3. Kulturní dominanty krajiny jsou: 
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• dominanty jsou výjimečné, tvoří je pouze věže kostelů  
• výrazné hrany v krajině tvoří hranice lesních porostů a břehové porosty okolo toků 
• běžné typy staveb jsou stavby obytné s hospodářským zázemím, i většina veřejných staveb 
• výjimečné typy staveb jsou sakrální, zámecké a velkovýrobně zemědělské a průmyslové 
• hladina běžné zástavby je  jedno a dvoupodlažní 
• střechy jsou sedlové, polovalbové i valbové  v klasických sklonech 
• běžná zástavba má zčásti zachován historický vesnický charakter 
• základní půdorys běžných staveb je protáhlý a hákový 
• běžné stavby mají původní tvarosloví roubeného domu podorlického typu, ve styku  s 

českomoravským roubeným domem, doplněného kamenným zdivem, dnes často cihelné, s 
hladkou omítkou 

• střechy původně šindelové, dnes z pálené krytiny 

4. Měřítko v krajině je: 
• měřítko krajiny je interiérové 

5a. Přírodní vztahy v krajině: 
• hluboká údolí s výraznými svahy 
• pohledově uzavřená krajina  s blízkými, ale zakrytými horizonty  
• svahy jsou střední, táhlé, místy s naoranými mezemi  
• maloplošná mozaika polí, trvalých travních porostů, rozsáhlých svahových lesů, místy zachovaná 

zatravněná niva s menšími plochami lesů a soustředěné zástavby obklopené zahradami 

5b. Estetické vztahy v krajině: 
• sídelní struktura statická, osídlení je zčásti soustředěné ale i rozptýlené 
• hrany pozemkových bloků jsou typicky rovnoběžné, po spádnici, podle reliéfu 
• sídla typicky v údolích 
• výrazné hrany v krajině tvoří hranice lesních porostů s loukami, cesty a břehové porosty okolo 

toků 
• sídelní prostory mají rozvolněný ulicový charakter a jsou oboustranně zastavěné  
• zástavba má řadový až řádkový, pomístně i řetězový charakter  

C - Oblast hřbetů Bukovohorské hornatiny  
1.VKP - není 

2. ZCHÚ, přírodní parky 
• Přírodní park Orlice 
• Přírodní park Suchý vrch a Buková hora 

3. Kulturní dominanty krajiny jsou: 
• dominanty jsou hojné, tvoří je především vrcholy výraznějších suků a telekomunikační stožáry   
• výrazné hrany v krajině tvoří hranice lesních porostů 
• běžné typy staveb jsou stavby obytné s hospodářským zázemím, i většina veřejných staveb 
• výjimečné typy staveb jsou sakrální, zámecké a velkovýrobně zemědělské a průmyslové. 
• hladina běžné zástavby je  jedno až dvoupodlažní 
• střechy jsou sedlové, polovalbové i valbové  v klasických sklonech 
• běžná zástavba má zčásti zachován historický vesnický charakter 
• základní půdorys běžných staveb je protáhlý a hákový 
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• běžné stavby mají původní tvarosloví roubeného domu podorlického typu, ve styku  s 
českomoravským roubeným domem, doplněného kamenným zdivem, dnes často cihelné, s 
hladkou omítkou 

• střechy původně šindelové, dnes z pálené krytiny 

4. Měřítko v krajině je: 
• měřítko krajiny je velkovýrobní, v sídlech a lesích interiérové  

5a. Přírodní vztahy v krajině: 
• pohledově otevřená krajina,  s výraznými horizonty  
• plochá hornatina s výrazným georeliéfem  
• svahy jsou převážně prudké až příkré, místy s naoranými mezemi  
• velkoplošná mozaika většinou scelených polí a trvalých travních porostů s převahou rozsáhlých 

souvislých lesních komplexů, víceméně bez soustředěných sídel v centrální části 

5b. Estetické vztahy v krajině: 
• sídelní struktura statická, osídlení je zčásti soustředěné ale i rozptýlené 
• hrany pozemkových bloků jsou typicky rovnoběžné, po spádnici, podle reliéfu  
• sídla  v nejnižších okrajových částech hornatiny, při bázích hlubokých údolí  
• polní cesty jsou méně výrazné, často s dřevinným doprovodem  
• sídelní prostory mají rozvolněný ulicový charakter a jsou oboustranně zastavěné  
• zástavba v údolích je řádková až řetězová, ve vyšších polohách rozptýlená  
• částečně je dochována středověká záhumenicová plužina 

D - Oblast Králické brázdy 
1.VKP - není 

2. ZCHÚ, přírodní parky 
• Přírodní park Králický Sněžník 

3. Kulturní dominanty krajiny jsou: 
• dominanty jsou výjimečné, tvoří je telekomunikační stožáry a starší věže kostelů, místy i vyšší 

části sídel 
• výrazné hrany v krajině tvoří hranice lesních porostů a břehové porosty okolo toků a cest 
• běžné typy staveb jsou stavby obytné s hospodářským zázemím, i většina veřejných staveb 
• výjimečné typy staveb jsou sakrální, zámecké a velkovýrobně zemědělské a průmyslové. 
• hladina běžné zástavby je  jedno a dvoupodlažní 
• střechy jsou sedlové, polovalbové i valbové  v klasických sklonech 
• běžná zástavba má zčásti zachován historický vesnický charakter 
• základní půdorys běžných staveb je protáhlý a hákový  
• běžné stavby mají původní tvarosloví roubeného domu podorlického typu, ve styku  s 

českomoravským roubeným domem,doplněné kamenným zdivem, dnes často cihelné, s hladkou 
omítkou  

• střechy původně šindelové, dnes z pálené krytiny 

4. Měřítko v krajině je: 
• měřítko krajiny je velkovýrobní, pomístně i drobná místní držba,  v sídlech interiérové 

5a. Přírodní vztahy v krajině: 
• pohledově částečně uzavřená krajina  s blízkými horizonty 
• plochá sníženina s  nevýrazným georeliéfem  
• svahy jsou převážně mírné, táhlé, místy s naoranými mezemi  
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• velkoplošná mozaika scelených polí, fragmentů trvalých travních porostů s menšími plochami lesů 
a soustředěné zástavby obklopené zahradami 

5b. Estetické vztahy v krajině: 
• sídelní struktura statická, osídlení je zčásti soustředěné ale i rozptýlené 
• hrany pozemkových bloků jsou ještě místy typicky rovnoběžné, bez většího vlivu reliéfu, většinou 

však scelené do velkých bloků nepravidelných tvarů 
• sídla typicky v mělkých údolích či jejich zakončeních 
• polní cesty bez dřevinného doprovodu jsou nevýrazné 
• typické hrany tvoří i okraje lesních porostů 
• sídelní prostory mají rozvolněný ulicový charakter a jsou oboustranně zastavěné  
• zástavba má řadový až řádkový, pomístně i řetězový charakter  

E - Oblast zvlněných plošin Žamberské pahorkatiny 
1.VKP - není 

2. ZCHÚ, přírodní parky 
• Přírodní park Orlice 

3. Kulturní dominanty krajiny jsou: 
• dominanty jsou místy hojné, tvoří je vrcholy výraznějších suků, telekomunikační stožáry a starší 

věže kostelů, místy i vyšší části sídel 
• výrazné hrany v krajině tvoří hranice svahových lesů podél údolí a vodotečí, cestní síť 

doprovázená ovocnými alejemi  
• běžné typy staveb jsou stavby obytné s hospodářským zázemím, i většina veřejných staveb 
• výjimečné typy staveb jsou sakrální, zámecké a velkovýrobně zemědělské a průmyslové. 
• hladina běžné zástavby je  jedno a dvoupodlažní 
• střechy jsou sedlové, polovalbové i valbové  v klasických sklonech 
• běžná zástavba má zčásti zachován historický vesnický charakter, ve vyšších polohách velmi 

dobře zachovalý  
• základní půdorys běžných staveb je protáhlý a hákový, jen vzácně dvorcový  
• běžné stavby mají původní tvarosloví roubeného domu podorlického typu, ve styku  s 

českomoravským roubeným domem, doplněné kamenným zdivem, dnes často cihelné, s hladkou 
omítkou  

• střechy původně šindelové, dnes z pálené krytiny 

4. Měřítko v krajině je: 

měřítko krajiny je velkovýrobní, pomístně i drobná místní držba,  v sídlech interiérové  

5a. Přírodní vztahy v krajině: 
• pohledově otevřená krajina,  zčásti i s výraznými horizonty  
• členitá pahorkatina s výrazným georeliéfem  
• svahy jsou převážně mírné až střední, táhlé, místy s naoranými mezemi  
• velkoplošná mozaika převážně scelených polí, fragmentů trvalých travních porostů s menšími 

plochami lesů, mozaikou svahových lesů podél údolí a úzkých místy i zatravněných niv a 
soustředěné zástavby obklopené zahradami 

5b. Estetické vztahy v krajině: 
• sídelní struktura statická, osídlení je zčásti soustředěné ale i rozptýlené 
• hrany pozemkových bloků jsou ještě místy typicky rovnoběžné, bez většího vlivu reliéfu, většinou 

však scelené do velkých bloků nepravidelných tvarů 
• sídla typicky v mělkých údolích či jejich zakončeních 
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• polní cesty jsou výrazné, často s dřevinným doprovodem  
• typické hrany tvoří mozaika svahových lesů podél údolí a úzkých místy i zatravněných niv 
• sídelní prostory mají rozvolněný ulicový charakter a jsou oboustranně zastavěné, pomístně i 

roztroušené samoty  
• zástavba má převážně řádkový až řetězový charakter 
• částečně je dochována středověká záhumenicová plužina 
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Tab.: Identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu v místě či oblasti krajinného rázu, oblast A - hřbety Mladkovské vrchoviny 

 
Identifikované znaky krajinného rázu (ZKR) 
(prvky, jevy, rysy, hodnoty) 

Klasifikace identifikovaných znaků krajinného rázu 
(ZKR - V) 

Dle pozitivních či 
negativních projevů 

Dle významu 
v krajinném rázu 

Dle hodnoty 
v krajině 

Výběr znaků krajinného rázu 
se vztahem 
k zákonem 
stanoveným 
charakteristikám krajinného 
rázu 

Identif. 
číslo 
ZKR 
(ZKR) 

(ZKR - popis) (a
) P

oz
iti

vn
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 -          
 CHKO Orlické hory, Přírodní park Orlice  X     X  X  

Znaky přírodní charakteristiky 
krajiny: 
1.    VKP 
2.    ZCHÚ 
5a.  Vztahy v krajině 

 1. pohledově otevřená krajina  s výraznými horizonty 
2. členitá vrchovina s výrazným georeliéfem 
3. svahy jsou převážně střední,místy i prudší, táhlé, místy s naoranými mezemi 
4. velkoplošná až střední mozaika většinou scelených polí a trvalých travních 

porostů s rozsáhlými souvislými komplexy lesů a víceméně rozptýlené zástavby 
sídel obklopené zahradami 
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LEGENDA 

Sloupec (ZKR) Uvede se identifikační číslo ZKR (pořadové číslo oblasti krajinného rázu lomené pořadovým číslem znaku krajinného rázu v dané oblasti). 

Sloupec (ZKR-popis)  Uvede se popis znak krajinného rázu vybraného z podkladu o krajinném rázu se vztahem k zákonem stanoveným charakteristikám KR. 

Sloupec (ZKR-V) Vyznačí se klasifikace znaku krajinného rázu z podkladu o krajinném rázu. 
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Tab.: Identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu v místě či oblasti krajinného rázu - pokračování 

 
Identifikované znaky krajinného rázu (ZKR) 
(prvky, jevy, rysy, hodnoty) 

Klasifikace identifikovaných znaků krajinného rázu 
(ZKR - V) 

Dle pozitivních či 
negativních projevů 

Dle významu 
v krajinném rázu 

Dle hodnoty 
v krajině 

Výběr znaků krajinného rázu 
se vztahem 
k zákonem 
stanoveným 
charakteristikám krajinného 
rázu 

Identif. 
číslo 
ZKR 
(ZKR) 

(ZKR - popis) (a
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Znaky kulturní a historické 
charakteristiky krajiny: 
3.   Kulturní  dominanty  
 

 1. dominanty jsou hojné, tvoří je vrcholy suků, telekomunikační stožáry a starší 
věže kostelů, místy i vyšší části sídel 

2. výrazné hrany v krajině tvoří hranice lesních porostů 
3. běžné typy staveb jsou stavby obytné s hospodářským zázemím, i většina 

veřejných staveb 
4. výjimečné typy staveb jsou sakrální, zámecké a velkovýrobně zemědělské a 

průmyslové 
5. hladina běžné zástavby je  jedno a dvoupodlažní 
6. běžná zástavba má zčásti zachován historický vesnický charakter 
7. střechy jsou sedlové, polovalbové i valbové  v klasických sklonech 
8. základní půdorys běžných staveb je protáhlý a hákový 
9. běžné stavby mají původní tvarosloví roubeného domu podorlického typu, ve 

styku  s českomoravským roubeným domem, doplněného kamenným zdivem, 
dnes často cihelné, s hladkou omítkou 

10. střechy původně šindelové, dnes z pálené krytiny 
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 1. měřítko krajiny je velkovýrobní, v sídlech interiérové  x  x    x  Znaky estetických hodnot 
krajiny: 
4.   Měřítko v krajině 
5b. Vztahy v krajině 

 4. sídelní struktura statická, osídlení je víceméně soustředěné 
5. hrany pozemkových bloků jsou typicky rovnoběžné, po spádnici, podle reliéfu 
6. sídla typicky v mělkých údolích či jejich zakončeních 
7. polní cesty jsou výrazné, často s  dřevinným doprovodem 
8. typické hrany tvoří okraje lesních porostů a liniové struktury zeleně podél cest a 

vodotečí 
9. sídelní prostory mají rozvolněný ulicový charakter a jsou oboustranně 

zastavěné, pomístně i roztroušené samoty 
10. zástavba má řádkový až řetězový charakter 
11. částečně je dochována středověká záhumenicová plužina 
12. částečně jsou dochovány původní půdorysy řadových lánových vsí 
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Tab.: Identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu v místě či oblasti krajinného rázu, oblast B - Údolí Mladkovské vrchoviny 

 
Identifikované znaky krajinného rázu (ZKR) 
(prvky, jevy, rysy, hodnoty) 

Klasifikace identifikovaných znaků krajinného rázu 
(ZKR - V) 

Dle pozitivních či 
negativních projevů 

Dle významu 
v krajinném rázu 

Dle hodnoty 
v krajině 

Výběr znaků krajinného rázu 
se vztahem 
k zákonem 
stanoveným 
charakteristikám krajinného 
rázu 

Identif. 
číslo 
ZKR 
(ZKR) 

(ZKR - popis) (a
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 Přírodní park Suchý vrch a Buková hora, Přírodní park Orlice X     X  X  

Znaky přírodní charakteristiky 
krajiny: 
1.    VKP 
2.    ZCHÚ 
5a.  Vztahy v krajině 

 1. pohledově uzavřená krajina  s blízkými, ale zakrytými horizonty 
2. hluboká údolí s výraznými svahy 
3. svahy jsou mírné až střední, táhlé, místy s naoranými mezemi  
4. velkoplošná mozaika scelených polí, s menšími plochami lesů, vodních ploch a 

soustředěné zástavby obklopené zahradami 
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Tab.: Identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu v místě či oblasti krajinného rázu - pokračování   

 
Identifikované znaky krajinného rázu (ZKR) 
(prvky, jevy, rysy, hodnoty) 

Klasifikace identifikovaných znaků krajinného rázu 
(ZKR - V) 

Dle pozitivních či 
negativních projevů 

Dle významu 
v krajinném rázu 

Dle hodnoty 
v krajině 

Výběr znaků krajinného rázu 
se vztahem 
k zákonem 
stanoveným 
charakteristikám krajinného 
rázu 

Identif. 
číslo 
ZKR 
(ZKR) 

(ZKR - popis) (a
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Znaky kulturní a historické 
charakteristiky krajiny: 
3.   Kulturní  dominanty 

 1. dominanty jsou výjimečné, tvoří je pouze věže kostelů 
2. výrazné hrany v krajině tvoří hranice lesních porostů a břehové porosty okolo 

toků 
3. běžné typy staveb jsou stavby obytné s hospodářským zázemím, i většina 

veřejných staveb 
4. výjimečné typy staveb jsou sakrální, zámecké a velkovýrobně zemědělské a 

průmyslové 
5. hladina běžné zástavby je  jedno a dvoupodlažní 
6. běžná zástavba má zčásti zachován historický vesnický charakter 
7. střechy jsou sedlové, polovalbové i valbové  v klasických sklonech 
8. základní půdorys běžných staveb je protáhlý a hákový 
9. běžné stavby mají původní tvarosloví roubeného domu podorlického typu, ve 

styku  s českomoravským roubeným domem, doplněného kamenným zdivem, 
dnes často cihelné, s hladkou omítkou 

10. střechy původně šindelové, dnes z pálené krytiny 
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 1. měřítko krajiny je interiérové  X  X    X  Znaky estetických hodnot 
krajiny: 
4.   Měřítko v krajině 
5b. Vztahy v krajině 

 4. sídelní struktura statická, osídlení je zčásti soustředěné ale i rozptýlené 
5. hrany pozemkových bloků jsou typicky rovnoběžné, po spádnici, podle reliéfu 
6. sídla typicky v údolích 
8. výrazné hrany v krajině tvoří hranice lesních porostů s loukami, cesty a břehové 

porosty okolo toků 
9. sídelní prostory mají rozvolněný ulicový charakter a jsou oboustranně zastavěné 
10. zástavba má řadový až řádkový, pomístně i řetězový charakter 
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Tab.: Identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu v místě či oblasti krajinného rázu, oblast C - hřbety Bukovohorské hornatiny    

 
Identifikované znaky krajinného rázu (ZKR) 
(prvky, jevy, rysy, hodnoty) 

Klasifikace identifikovaných znaků krajinného rázu 
(ZKR - V) 

Dle pozitivních či 
negativních projevů 

Dle významu 
v krajinném rázu 

Dle hodnoty 
v krajině 

Výběr znaků krajinného rázu 
se vztahem 
k zákonem 
stanoveným 
charakteristikám krajinného 
rázu 

Identif. 
číslo 
ZKR 
(ZKR) 

(ZKR - popis) (a
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 -          
 Přírodní park Suchý vrch a Buková hora, Přírodní park Orlice X     X  X  

Znaky přírodní charakteristiky 
krajiny: 
1.    VKP 
2.    ZCHÚ 
5a.  Vztahy v krajině 

 1. pohledově otevřená krajina,  s výraznými horizonty  
2. plochá hornatina s výrazným georeliéfem,  
3. svahy jsou převážně prudké až příkré, místy s naoranými mezemi 
4. velkoplošná mozaika většinou scelených polí a trvalých travních porostů s 

převahou rozsáhlých souvislých lesních komplexů, víceméně bez 
soustředěných sídel v centrální části 
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Tab.: Identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu v místě či oblasti krajinného rázu - pokračování   

 
Identifikované znaky krajinného rázu (ZKR) 
(prvky, jevy, rysy, hodnoty) 

Klasifikace identifikovaných znaků krajinného rázu 
(ZKR - V) 

Dle pozitivních či 
negativních projevů 

Dle významu 
v krajinném rázu 

Dle hodnoty 
v krajině 

Výběr znaků krajinného rázu 
se vztahem 
k zákonem 
stanoveným 
charakteristikám krajinného 
rázu 

Identif. 
číslo 
ZKR 
(ZKR) 

(ZKR - popis) (a
) P

oz
iti

vn
í 

(b
) N
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ln
í 

(c
) N

eg
at

iv
ní

 

(a
) Z

ás
ad

ní
 

(b
) S

po
lu

ur
ču

jíc
í 

(c
) D

op
lň

uj
íc

í 

(a
) J

ed
in

eč
ný

 

(b
) V

ýz
na

čn
ý 

(c
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Znaky kulturní a historické 
charakteristiky krajiny: 
3.   Kulturní  dominanty 

 1. dominanty jsou hojné, tvoří je především vrcholy výraznějších suků a 
telekomunikační stožáry 

2. výrazné hrany v krajině tvoří hranice lesních porostů 
3. běžné typy staveb jsou stavby obytné s hospodářským zázemím, i většina 

veřejných staveb 
4. výjimečné typy staveb jsou sakrální, zámecké a velkovýrobně zemědělské a 

průmyslové 
5. hladina běžné zástavby je  jedno a dvoupodlažní 
6. běžná zástavba má zčásti zachován historický vesnický charakter 
7. střechy jsou sedlové, polovalbové i valbové  v klasických sklonech 
8. základní půdorys běžných staveb je protáhlý a hákový 
9. běžné stavby mají původní tvarosloví roubeného domu podorlického typu, ve 

styku  s českomoravským roubeným domem, doplněného kamenným zdivem, 
dnes často cihelné, s hladkou omítkou 

10. střechy původně šindelové, dnes z pálené krytiny 
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 1. měřítko krajiny je velkovýrobní, v sídlech a lesích interiérové  X  X      Znaky estetických hodnot 
krajiny: 
4.   Měřítko v krajině 
5b. Vztahy v krajině 

 4. sídelní struktura statická, osídlení je zčásti soustředěné ale i rozptýlené 
5. hrany pozemkových bloků jsou typicky rovnoběžné, po spádnici, podle reliéfu 
6. sídla  v nejnižších okrajových částech hornatiny, při bázích hlubokých údolí 
7. polní cesty jsou méně výrazné, často s dřevinným doprovodem 
8. výrazné hrany v krajině tvoří hranice lesních porostů 
9. sídelní prostory mají rozvolněný ulicový charakter a jsou oboustranně zastavěné 
10. zástavba v údolích je řádková až řetězová, ve vyšších polohách rozptýlená 
11. částečně je dochována středověká záhumenicová plužina 
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Tab.: Identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu v místě či oblasti krajinného rázu, oblast D - Králická brázda 

 
Identifikované znaky krajinného rázu (ZKR) 
(prvky, jevy, rysy, hodnoty) 

Klasifikace identifikovaných znaků krajinného rázu 
(ZKR - V) 

Dle pozitivních či 
negativních projevů 

Dle významu 
v krajinném rázu 

Dle hodnoty 
v krajině 

Výběr znaků krajinného rázu 
se vztahem 
k zákonem 
stanoveným 
charakteristikám krajinného 
rázu 

Identif. 
číslo 
ZKR 
(ZKR) 

(ZKR - popis) (a
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 Přírodní park Králický Sněžník X     X  X  

Znaky přírodní charakteristiky 
krajiny: 
1.    VKP 
2.    ZCHÚ 
5a.  Vztahy v krajině 

 1. pohledově částečně uzavřená krajina  s blízkými horizonty 
2. plochá sníženina s  nevýrazným georeliéfem 
3. svahy jsou převážně mírné, táhlé, místy s naoranými mezemi 
4. velkoplošná mozaika scelených polí, fragmentů trvalých travních porostů s 

menšími plochami lesů a soustředěné zástavby obklopené zahradami 
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Tab.: Identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu v místě či oblasti krajinného rázu - pokračování   

 
Identifikované znaky krajinného rázu (ZKR) 
(prvky, jevy, rysy, hodnoty) 

Klasifikace identifikovaných znaků krajinného rázu 
(ZKR - V) 

Dle pozitivních či 
negativních projevů 

Dle významu 
v krajinném rázu 

Dle hodnoty 
v krajině 

Výběr znaků krajinného rázu 
se vztahem 
k zákonem 
stanoveným 
charakteristikám krajinného 
rázu 

Identif. 
číslo 
ZKR 
(ZKR) 

(ZKR - popis) (a
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Znaky kulturní a historické 
charakteristiky krajiny: 
3.   Kulturní  dominanty 

 1. dominanty jsou výjimečné, tvoří je telekomunikační stožáry a starší věže kostelů, 
místy i vyšší části sídel 

2. výrazné hrany v krajině tvoří hranice lesních porostů a břehové porosty okolo 
toků a cest 

3. běžné typy staveb jsou stavby obytné s hospodářským zázemím, i většina 
veřejných staveb 

4. výjimečné typy staveb jsou sakrální, zámecké a velkovýrobně zemědělské a 
průmyslové. 

5. hladina běžné zástavby je  jedno a dvoupodlažní 
6. běžná zástavba má zčásti zachován historický vesnický charakter 
7. střechy jsou sedlové, polovalbové i valbové  v klasických sklonech 
8. základní půdorys běžných staveb je protáhlý a hákový 
9. běžné stavby mají původní tvarosloví roubeného domu podorlického typu, ve 

styku  s českomoravským roubeným domem, doplněné kamenným zdivem, 
dnes často cihelné, s hladkou omítkou  

10. střechy původně šindelové, dnes z pálené krytiny 
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 1. měřítko krajiny je velkovýrobní, v sídlech interiérové  X  X      Znaky estetických hodnot 
krajiny: 
4.   Měřítko v krajině 
5b. Vztahy v krajině 

 4. sídelní struktura statická, osídlení je zčásti soustředěné ale i rozptýlené 
5. hrany pozemkových bloků jsou ještě místy typicky rovnoběžné, bez většího vlivu 

reliéfu, většinou však scelené do velkých bloků nepravidelných tvarů 
6. sídla typicky v mělkých údolích či jejich zakončeních 
7. polní cesty bez dřevinného doprovodu jsou nevýrazné 
8. typické hrany tvoří i okraje lesních porostů 
9. sídelní prostory mají rozvolněný ulicový charakter a jsou oboustranně zastavěné 
10. zástavba má řadový až řádkový, pomístně i řetězový charakter 
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Tab.: Identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu v místě či oblasti krajinného rázu, oblast E - zvlněné  plošiny Žamberské pahorkatiny 

 
Identifikované znaky krajinného rázu (ZKR) 
(prvky, jevy, rysy, hodnoty) 

Klasifikace identifikovaných znaků krajinného rázu 
(ZKR - V) 

Dle pozitivních či 
negativních projevů 

Dle významu 
v krajinném rázu 

Dle hodnoty 
v krajině 

Výběr znaků krajinného rázu 
se vztahem 
k zákonem 
stanoveným 
charakteristikám krajinného 
rázu 

Identif. 
číslo 
ZKR 
(ZKR) 

(ZKR - popis) (a
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 Přírodní park Orlice X     X  X  

Znaky přírodní charakteristiky 
krajiny: 
1.    VKP 
2.    ZCHÚ 
5a.  Vztahy v krajině 

 1. pohledově otevřená krajina,  zčásti i s výraznými horizonty 
2. členitá pahorkatina s výrazným georeliéfem 
3. svahy jsou převážně mírné až střední, táhlé, místy s naoranými mezemi 
4. velkoplošná mozaika převážně scelených polí, fragmentů trvalých travních 

porostů s menšími plochami lesů, mozaikou svahových lesů podél údolí a 
úzkých místy i zatravněných niv a soustředěné zástavby obklopené zahradami 
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Tab.: Identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu v místě či oblasti krajinného rázu - pokračování   

 
Identifikované znaky krajinného rázu (ZKR) 
(prvky, jevy, rysy, hodnoty) 

Klasifikace identifikovaných znaků krajinného rázu 
(ZKR - V) 

Dle pozitivních či 
negativních projevů 

Dle významu 
v krajinném rázu 

Dle hodnoty 
v krajině 

Výběr znaků krajinného rázu 
se vztahem 
k zákonem 
stanoveným 
charakteristikám krajinného 
rázu 

Identif. 
číslo 
ZKR 
(ZKR) 

(ZKR - popis) (a
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Znaky kulturní a historické 
charakteristiky krajiny: 
3.   Kulturní  dominanty 

 1. dominanty jsou místy hojné, tvoří je vrcholy výraznějších suků, telekomunikační 
stožáry a starší věže kostelů, místy i vyšší části sídel 

2. výrazné hrany v krajině tvoří hranice svahových lesů podél údolí a vodotečí, 
cestní síť doprovázená ovocnými alejemi 

3. běžné typy staveb jsou stavby obytné s hospodářským zázemím, i většina 
veřejných staveb 

4. výjimečné typy staveb jsou sakrální, zámecké a velkovýrobně zemědělské a 
průmyslové. 

5. hladina běžné zástavby je  jedno a dvoupodlažní 
6. běžná zástavba má zčásti zachován historický vesnický charakter, ve vyšších 

polohách velmi dobře zachovalý 
7. střechy jsou sedlové, polovalbové i valbové  v klasických sklonech 
8. základní půdorys běžných staveb je protáhlý a hákový, jen vzácně dvorcový 
9. běžné stavby mají původní tvarosloví roubeného domu podorlického typu, ve 

styku  s českomoravským roubeným domem, doplněné kamenným zdivem, 
dnes často cihelné, s hladkou omítkou  

10. střechy původně šindelové, dnes z pálené krytiny 
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 1. měřítko krajiny je velkovýrobní, v sídlech interiérové  X  X      Znaky estetických hodnot 
krajiny: 
4.   Měřítko v krajině 
5b. Vztahy v krajině 

 4. sídelní struktura statická, osídlení je zčásti soustředěné ale i rozptýlené 
5. hrany pozemkových bloků jsou ještě místy typicky rovnoběžné, bez většího vlivu 

reliéfu, většinou však scelené do velkých bloků nepravidelných tvarů 
6. sídla typicky v mělkých údolích či jejich zakončeních 
7. polní cesty jsou výrazné, často s dřevinným doprovodem 
8. typické hrany tvoří mozaika svahových lesů podél údolí a úzkých místy i 

zatravněných niv 
9. sídelní prostory mají rozvolněný ulicový charakter a jsou oboustranně 
zastavěné, pomístně i roztroušené samoty 
10. zástavba má převážně řádkový až řetězový charakter 
11. částečně je dochována středověká záhumenicová plužina 
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C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 
V prostoru výstavby se nenachází žádný hmotný majetek. Požadavky na demolice tak nevznikají. 

Architektonické a historické památky 
V místě projektované stavby a v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní 
památky, podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a 
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. V místě záměru se rovněž 
nenachází ani drobná solitérní architektura (např. Boží muka, kříž, kaplička, zvonička, socha, pomník, 
milník apod.). Nejbližší jsou Boží muka, po pravé straně stávající cesty, vzdálená cca 800 m jižně od 
VE1. 

Mladkov  kostel sv. Jana Křtitele  č.r. (číslo rejstříku) 32025/6-4030 

Mladkov  socha P.Marie   č.r. 26082/6-4032 

Mladkov  socha sv.Floriána  č.r. 101111 

Mladkov  sousoší Kalvárie  č.r. 11044 

Mladkov  venkovská usedlost  č.r. 54230/6-4033 

Mladkov  venkovská usedlost  č.r. 52737/6-4034 

Archeologická naleziště 

Při zásazích do terénu nelze (vzhledem k jejich latenci) předem vyloučit narušení nebo odkrytí 
archeologických nálezů. 

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura 
Území záměru leží  při stávající zemědělské víceúčelové komunikaci, napojené v obci na silnici II./ 
312 (Žamberk - Líšnice - Mladkov). 

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí 
Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem 
dotčeny. 
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ČÁST D 
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI, 
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

D.I.1. Vlivy na veřejné zdraví 
Z povahy záměru nejsou předpokládány negativní dopady na zdravotní a sociálně ekonomickou 
situaci obyvatelstva.  

V období výstavby se vzhledem ke vzdálenosti staveniště od obytné zástavby a rozsahu prací 
nepředpokládá obtěžování obyvatelstva imisemi nebo zápachem. 

U tohoto typu VE (v podstatě všechny novější typy elektráren) už nedochází k tzv. diskoefektům. 
Tímto pojmem se myslí jevy v podobě záblesků na listech rotoru. Je to způsobeno zrcadlením lesklé 
plochy listu rotoru větrných elektráren. Tento jev se ovšem vyskytoval u starších typů VE s lesklým 
povrchem a to pouze v určitých časových obdobích během slunečného počasí. Za oblačných dnů 
pochopitelně k němu nedochází. V současnosti je povrchová úprava VE ošetřena matovými barvami, 
čímž je možnost diskoefektů zcela potlačena.  

Jiným efektem může být vrhání pohyblivého stínu rotorem v těsné blízkosti lidských obydlí (řádově 
stovky metrů od objektů VE) za slunečných dnů. Intenzita toho jevu závisí na poloze VE vůči směru 
pohybu slunce během dne, na směru větru, vzdálenosti objektů od zástavby apod. Stroboskopický 
efekt je však vzhledem k vzájemné  poloze záměru a sídel je vyloučen. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Ovlivnění kvality ovzduší 

Období výstavby 

Během výstavby budou prováděny terénní práce nepříliš významného rozsahu (na ploše cca 1 ha) při 
nichž může docházet k emisi prachu. Významnější dopady na okolí budou však omezeny pouze na 
suché a větrné dny, celkový dopad bude srovnatelný s dopady zemědělského obdělávání plochy 
stávajícím způsobem. Imisní dopad spalin produkovaných spalovacími motory mechanismů a vozidel 
pohybujících se po staveništi prakticky neovlivní stávající imisní zátěž. 

Období provozu 
Z provozu větrných elektráren o celkovém výkonu 4,00 MW nebudou do volného ovzduší emitovány 
žádné škodliviny. Ovlivnění imisní zátěže v průběhu provozu bude tedy prakticky nulová, jediným 
zdrojem emisí bude příležitostný průjezd osobního či lehkého nákladního vozidle při provádění 
kontrolní či servisní činnosti provozovatelem. 

Klimatické vlivy 
S ohledem na konfiguraci terénu a druh záměru nepředpokládáme významnější ovlivnění klimatických 
charakteristik v lokalitě. 

V teoretické rovině lze připomenout pozitivní klimatický dopad vyplývající ze snížení produkce 
skleníkových plynů při tomto způsobu výroby elektrické energie. 
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky 
Objekty VE, respektive zdroj výroby elektrické  energie  2x2,0 MW (umístěné v gondolách) je 
lokalizován v dostatečné vzdálenosti od obydlených samostatně stojících budov a soustředěné 
zástavby cca 1km od zastavěného území Vlčkovic a cca 1,1 km od zastavěného území Mladkova. 
Podrobnější údaje jsou uvedeny v hlukové studii (Příloha 4). Ze závěrů studie vyplývá, že nebude v 
okolním venkovním chráněném prostoru budov překročen limit hluku LAeq,8h = 40 dB platný pro noční 
dobu od 22 do 6 hodin. 

V území je však zároveň připravován další záměr výstavby dvou větrných elektráren typu REpower 
MM82 společnosti VTE Vlčkovice, s.r.o. Proto byl vypracován dodatek hlukové studie, hodnotící hluk 
souhrnně z obou záměrů (Příloha 17). Z výsledků souhrnného posouzení je zřejmé, že limitní hladina 
hluku LAeq,8h = 40 dB, platná pro noční dobu, je při souběžném provozu obou záměrů v chráněném 
venkovním prostoru překročena4. Toto překročení však není způsobeno předkládaným záměrem 
elektráren VESTAS V90 (který hlukové limity sám o sobě prokazatelně plní, a to se značnou 
rezervou). Je způsobeno záměrem elektráren REpower MM82 (který hlukové limity sám o sobě 
překračuje). 

Lze tedy shrnout, že předkládaný záměr elektráren VESTAS V90 z hlukového hlediska prokazatelně 
plní požadované hygienické limity dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Souběžný provoz obou záměrů elektráren VESTAS V90 a REpower MM82 nelze na základě 
provedených hlukových studií v předkládané poloze a konfiguraci doporučit, stejně tak i samostatný 
provoz záměru elektráren REpower MM82 nelze v předkládané konfiguraci a poloze doporučit. 

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Povrchová voda 
Výstavba a provoz větrných elektráren neovlivní odtokové poměry v oblasti ani kvalitu povrchových 
nebo podzemních vod. V průběhu stavby je třeba dodržovat správné technologické postupy 
stavebních prací, provozní a bezpečnostní předpisy a zabránit úniku ropných látek z používaných 
vozidel a stavebních mechanismů. V průběhu provozu existuje teoretická možnost úniku oleje z 
převodové skříně VE. V takovém případě je olej sveden vnitřkem věže do základové části VE, která je 
konstrukčně upravena proti průsaku oleje do okolní zeminy. 

Podzemní voda 
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik dochází obecně především v souvislosti se zásahem do 
podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Další možností, která 
ovlivňuje množství podzemní vody a tím i její pohyb v prostředí je omezení dotace srážkových vod. 

Při výstavbě bude stávající cesta nejprve zpevněna. Z ní budou odbočovat nově postavené zpevněné 
cesty k VE1 a VE2 pro účely obsluhy. U obou věží bude vytvořeny zpevněné plochy o rozměrech 40 x 
20 metrů, které budou sloužit jako parkoviště pro servis. Budou napojeny na nově zpevněné cesty. Po 
vybudování zpevněných ploch budou vybetonovány základy. 

Nosné sloupy větrných elektráren budou založeny plošně (2 x základ 16m x 16m x 1,9 m). Betonová 
základová deska bude překryta zeminou. Srážková voda bude volně vsakovat a stékat po povrchu do 
okolí základu. 

Ve stavební jámě budou dodržovány příslušná bezpečnostní opatření, není přípustná manipulace s 
ropnými látkami a jinými potenciálními kontaminanty. Havarijním řádem bude stanoven postup prací 
při úniku ropných a jiných látek do volného prostoru.  

                                                   
4 Součtová hladina hluku z obou záměrů sice vychází v dodatku hlukové studie (viz Příloha 17) do 40,0 dB, 
protože však při hodnocení musí být zohledněna i nejistota metodiky (která je v hlukové studii uváděna hodnotou 
±3 dB), při jejím přičtení k výsledkům již dochází k překročení limitu. 
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Při dodržení výše uvedených podmínek lze vlivy na podzemní vodu v posuzované oblasti a jejím okolí 
proto souhrnně hodnotit jako nevýznamný. Za běžného provozu tedy nebude jejich kvalita ani kvantita 
ohrožena. Vlivy na stávající zdroje podzemní vody by měly být hodnoceny v rámci inženýrko-
geologického průzkumu. 

D.I.5. Vlivy na půdu 
Vlivy na půdu jsou dány trvalým záborem plochy určené k výstavbě, která je v současné době 
zařazena do zemědělského půdního fondu (ZPF). Záměr bude probíhat především na orných půdách 
patřících do zemědělského půdního fondu. Tyto půdy jsou podle metodického pokynu ze dne 
12.6.1996 Č.j. OOLP/1067/96 řazeny do IV. a V. třídy ochrany zemědělské půdy, což znamená, že 
mohou být použity pro výstavbu. Celkový trvalý zábor pozemků bude činit cca  5157m2.  

Pozemky dotčené případným dočasným záborem v období výstavby budou po provedené rekultivaci 
vráceny původnímu využití.  

Hydrologické a odtokové poměry v území nebudou výstavbou ani provozem VE narušeny. Je 
navržena k vybudování zpevněný příjezd k objektu VE v trase stávající nezpevněné víceúčelové 
komunikace. Síť ostatních zemědělských účelových komunikací bude ponechána ve stávajícím stavu.    

Půdní profil skrytý před výstavbou (skrývka ornice 0,25 m) bude využit pro finální úpravu terénu a k 
ozelenění ploch na území výstavby.  

Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Každá věž bude zakotvena do základu  ve formě železobetonové desky o rozměrech cca 16 x 16 m a 
tlooušťce 1,9 m. Základ bude uložen pod stávající terén a překryt zeminou. Projekt předpokládá 
hloubení prostor pro betonové základy. Konstrukce bude založena plošně, cca 2 m pod úrovní 
stávajícího terénu. Předpokládáme, že základová půda bude tvořena kvartérními deluviálními 
sedimenty. Konkrétní geologické podmínky stanoví inženýrsko-geologický průzkum v další fázi 
projektové přípravy. 

Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem narušeny. Vliv na horninové prostředí lze označit 
jako nevýznamný. Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat. 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vliv na flóru a ekosystémy 
Z povahy záměru implicitně nevyplývají negativní vlivy na flóru a ekosystémy. V území dotčeném 
výstavbou VE zcela převažují agrocenózy - plochy pro pěstování jednoletých, popř. víceletých kultur 
(zatravnění). Jiné využití v území není, nevyskytují se tedy zde žádné polopřirozené travobylinné 
formace, zasluhující pozornost z hlediska druhové ochrany. Po dobu výstavby budou prováděny 
pouze výkopové práce, přesuny zemin a utužení orniční vrstvy pojezdem mechanizace při výstavbě. 
Po ukončení výstavby budou bezprostředně přiléhající pozemky (pokud budou ovlivněny terénními 
pracemi) uvedeny do původního stavu.  

Vliv na faunu 

V dotčeném území  výstavbou v prostoru trvalého záboru dojde k likvidaci stávající půdní bioty. Větší 
živočišné druhy a druhy z vyšší vagilitou stihnou migrovat, menší bezobratlí živočichové však budou 
odstraněni spolu s vytěženou zeminou.  

Z vlivů na faunu se v  současnosti diskutuje  především vliv větrných elektráren  na ptactvo. 

Ve vědecké literatuře se názory na vliv větrných elektráren na faunu (specielně na ptactvo) různí. 
Nedávno zveřejněné výsledky studie Ústavu pro výzkum divoce žijících zvířat na Veterinární 
univerzitě v Hannoveru (IWFo) zpracované na základě 3 letého pozorování populací ptactva a 
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terestrické fauny dokládá, že nebylo možné zjistit žádné závažné rušivé působení objektů VE na 
populace živočichů. Studií byly zachyceny obsazenost, místa zdržování, hranice přiblížení a četnost 
využívání zvěří na plochách, na nichž stojí větrné elektrárny, jakož i využívání těchto oblastí jako 
životního a vyživovacího prostoru nebo jako oblasti, kterou zvěř pouze protahuje. Zkoumaný prostor 
zahrnoval celkově kolem 22 kilometrů čtverečných v Dolním Sasku a v Brémách. V tom byly čtyři 
oblasti s celkem 36 větrnými elektrárnami, jakož i pět kontrolních oblastí bez žádného zařízení. Za 
více než 800 pracovních hodin ve volné krajině zjistili výzkumníci IWFo, že zmíněné druhy zvěře 
vyhledávaly velkoplošně tyto oblasti, včetně blízkosti zařízení (to znamená až do 100 m) a využívaly je 
i jako životní prostor. Ve srovnání “území se zařízením“ a “zóna bez zařízení“ se aktivity zvířat 
signifikantně nelišily, většinou byla zvířata zastižena při příjmu potravy, při odpočinku nebo při 
přežvykování, jen vzácně na útěku. Např. na vrány nedělala rotující zařízení žádný dojem. Jejich 
chování při letu bylo ofenzivní, nikdy se zdaleka nevyhýbaly rotujícím konvertorům. Používaly, stejně 
jako různé druhy dravých ptáků, transformátorové budky jako posedy, což nenaznačuje možnost 
nějakých rušivých podnětů na tento druh. 

Z jiných výsledků výzkumu vlivu větrných elektráren na avifaunu  (Nizozemí - Winkelmann) vyplývá, že 
rovněž nebyl zaznamenán nějaký prokazatelný vliv elektráren na hnízdící ptactvo a ptactvo přilétající 
do blízkosti elektráren za potravou. Z dlouhodobého pozorování 87 000 ptáků v blízkosti elektráren se 
ve většině případů (97%) ptáci vyhnuli elektrárnám zcela, pouze zbytek volil průlet rotorem, většinou 
bez střetu s lopatkou.Pokud přece jen k zásahu dojde, nemusí nutně končit těžkým zraněním nebo 
smrtí ptáka. Skutečnost, že před otáčející se lopatkou vzniká tlakové pole je velmi významná, vytváří 
totiž bariéru, která často umožní ptákovi přežít. Výsledky pozorování i u velkých větrných farem 
(řádově několik desítek objektů) jen potvrzují, že průměrný počet kolizí ptáků na kilometr větrných 
elektráren není větší než počet ptáků zabitých na kilometr silnic a je také mnohem menší než počet 
nehod na kilometr elektrického vedení. 

Z našeho území máme zkušenosti z ročního pozorování ((Šťastný, Bejček, 1993-1994) v obci Dlouhá 
Lhota v Krušných horách. Zde byl proveden podrobný výzkum hnízdních společenstev ptáků ve třech 
nejvýznamnějších biotopech - v lese, na louce a v chatové osadě  ve dvou obdobích - před výstavbou 
větrné elektrárny a pak po výstavbě. Výsledky studie prezentují skutečnost, že provoz větrné 
elektrárny významným způsobem neovlivňoval hnízdní společenstva ptáků. Zjištěné rozdíly na 
otevřené ploše v blízkosti větrné elektrárny bezesporu nesouvisely s jejím provozem, nýbrž s likvidací 
lučního porostu během její výstavby a rozoráním zbylé části. 

Technické parametry elektrárny VESTAS V 90 - 2,0 MW a možnost nízké frekvence otáček jsou 
příznivým faktorem pro zlepšení orientace ptáků a vyhnutí se střetu. Tento typ má minimální možnost 
otáček  už 8 za min., což významně usnadňuje možnost bezpečného průletu. Spodní úvrať rotoru je 
ve výšce 60 metrů, takže kromě bočního a vrchního přeletu mohou ptáci volit i trasu podletu 
elektrárny. Řešení zabránění střetů s ptáky tím, že budou větrné elektrárny osvětleny se nejeví jako 
nutné a to z důvodu, že ptáci jsou schopni velmi dobře rozeznat nebezpečí dokonce i v noci. Při 
zhoršené viditelnosti, např. v mlze, může světlo naopak ptactvo lákat a zvyšovat tak riziko kolize. Ptáci 
mají schopnost vycítit i nebezpečí, pokud budou volit lopatku rotoru jako své místo k odpočinku nebo 
jako lovecké stanoviště. Mezi laickou veřejností se občas vyskytne názor, že ptáci budou využívat 
elektrárnu pro svůj odpočinek a při poryvu větru se lopatky roztočí a ptáky zabijí. Jde však o jeden z 
nepodložených argumentů. Skutečnost je poněkud jiná. Při nízké rychlosti větru se může elektrárna 
vypínat i několikrát denně. To ovšem neznamená, že by rotor byl v úplném klidu. Lopatky při čekání 
na vítr se nepatrně ale trvale působením slabého větru otáčí. Ptáci budou volit, pokud vůbec, za své 
stanoviště gondolu. Navíc, lopatky jsou nastaveny kolmo na směr větru, proto je plocha pro usednutí 
minimální. Při tom jsou vyrobeny z tvrdého a velmi hladkého materiálu, takže o výhodnosti tohoto 
místa pro odpočinek se dá pochybovat. Navíc velká hmotnost rotoru (40 tun) způsobuje velmi pomalé 
roztáčení, na které pták může spolehlivě zareagovat.  

Oznamovatel má vlastní zkušenosti z provozu větrné elektrárny stejného typu a velikosti. V září 2006 
byl postaven jeden stroj v obci Drahany. Od listopadu je v trvalém provozu. Po celou dobu je místo 
pod elektrárnou monitorováno, a i v případě velmi teplého podzimu, kdy docházelo na polích k 
přemnožení hlodavců a v bezprostředním okolí elektrárny se pohybovalo zvýšené množství dravců, 
nedošlo k žádnému střetu ptáků s lopatkami elektrárny. 

I přes začínající zkušenosti s větrnými elektrárnami u nás, se některé lokality již mohou prezentovat i 
několikaletými výsledky z pozorování fauny. Pro doložení minimálního vlivu na zvířata přikládáme 
v přílohách 9, 10 a 11 vyjádření ze tří lokalit - z Velké Kraše u Vidnavy, kde je také instalovaný stroj 
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VESTAS, o výkonu 225 kW, a z Jindřichovic pod Smrkem, kde jsou dvě elektrárny ENERCON E-40 o 
výkonu 1,2 MW a z rakouského Sporbichlu, kde jsou dva stroje VESTAS V47-850 kW. Stroj ve Velké 
Kraši je menší než posuzované elektrárny, má ovšem trojnásobně větší rychlost otáček rotoru. Stroje 
ENERCON jsou již lépe srovnatelné co do velikosti, mají 110 metrů výšky. Oznamovatel dále 
konstatuje, že: „Všechny elektrárny, včetně těch z obce Vlčkovice u Mladkova, mají jednu společnou 
vlastnost - přibližně stejnou úroveň hluku. V tom je pokrok příznivě nakloněn živým tvorům, se 
zvětšujícími se elektrárnami se hluk nezvětšuje, spíše klesá. Ve srovnání se starou technologií totiž 
bývají pozorovatelé dnešních větrných elektráren mile překvapeni. Všichni světoví výrobci věnují 
útlumu hluku velkou pozornost, společnost ENERCON se například snaží nalézt cestu výrobou 
bezpřevodovkových elektráren, ale nižší úroveň hluku oproti firmě VESTAS jsou zanedbatelné, okolo 
3% rozdílu, při podstatně vyšší ceně elektrárny.“ Konec citace. 

Podrobné vyhodnocení nad rámec této kapitoly je v příloze č.1 - Biologické hodnocení, včetně 
posouzení vlivu stavby na  avifaunu. Zde citujeme ze závěrečné kapitoly CH: 

„Při přírodovědném průzkumu (od poloviny dubna do poloviny června roku 2006) bylo v nejbližším 
okolí staveb (do 200 m od obou věží) zjištěno celkem 79 hnízdících párů ptáků ve 22 druzích. Většina 
z nich (17 druhů) nevylétá z lesa vůbec, nebo se pohybuje nízko nad terénem. Zástupci 5 místních 
druhů (drozd kvíčala, drozd zpěvný, holub hřivnáč, skřivan polní a špaček obecný) jsou však 
potencionálně ohroženi střetem s rotujícími lopatkami. Puštík obecný, zástupce sov, tedy skupiny 
která je obecně považována za ohroženější skupinu ptáků, loví spíše z letu nízko nad krajinou. Dále 
pak strnadi obecní a pěnkavy obecné (obzvláště tohoroční mladí ptáci) by, vzhledem k jejich vysoké 
početnosti a častému přelétávání pole, mohli být ohroženi i samotnými stavbami – nárazem do věží, 
výjimečně i kolizí s lopatkami.  

Z druhů, považovaných obecně za nejvíce ohrožené výstavbou větrných elektráren, pravidelně lovila 
na Kostelním vrchu až 3 káňata lesní a 1 poštolka obecná. Na jižním svahu vrchu byl zjištěn výskyt 
křepelky polní. 

Za závažnější vliv než je vliv na místní populace ptáků je, podle zkušeností ze zahraničí, považován 
vliv VE na táhnoucí ptáky. V té době vzrůstá nebezpečí střetu táhnoucích ptáků s lopatkami, protože 
tito jedinci nejsou tak dobře obeznámeni s místní situací a s nebezpečím hrozícím od VE. Nejvíce 
předpokladů za tahu ptáků k tomu být vhodné k překonání pohraničních hor a vrchů v nejbližším okolí 
obce Vlčkovice má údolí Tiché Orlice. V něm je však v mapách ÚSES veden pouze lokální biokoridor. 
Z údajů v literatuře se v oblasti Orlických hor jeví jako významná tahová cesta trasa ve směru přes 
obec Bartošovice v Orlických horách a sedlem pod Šerlichem. Směrem ke Králickému Sněžníku je 
určitě pro tah významné údolí Moravy a cesta v linii Králíky - Červená Voda - Štíty navazující na 
Hornomoravský úval. 

Při průzkumu nebyla zjištěna data, která by svědčila o tom, že by v blízkosti lokality vedla významná 
tahová cesta ptáků. V okolí Vlčkovic nebyla pozorována táhnoucí hejna, ani usměrněný pohyb jedinců 
těch druhů ptáků, u nichž ptáci táhnou samostatně. Provedené sledování však postihlo pouze druhou 
polovinu jarního tahu ptáků v jednom roce. Podle vyjádření místního ornitologa, prolétají sedlem u 
Vlčkovic někteří dravci, především motáci a káňata, a početná hejna dozdovitých a pěnkavovitých 
ptáků, proto by bylo vhodné ve sledování tahu ptáků okolím lokality pokračovat, a to jak před 
samotnou realizací stavby, tak i po ní.“ 

Dále citujeme ze závěrečné kapitoly: 

„Na základě provedeného dosavadního průzkumu lokality a jejího okolí je možno předběžně očekávat, 
že v případě dodržení navržených opatření záměr výstavby VE ve Vlčkovicích u Mladkova z 
ornitologického hlediska nepředstavuje výrazné ohrožení zájmů ochrany avifauny.“ 

Konec citace. 

D.I.8. Vlivy na krajinný ráz 
Je hodnocen především vliv stavby v dálkových pohledech v tzv. nadřazených krajinářských celcích. 
Vyhodnocuje rozsah území  pohledově ovlivněného stavbou - tj. velikost místa krajinného rázu a míru 
narušení jeho typických znaků.  

Při vydávání souhlasu podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. ke stavbám velkých větrných 
elektráren, jsou zmiňována nejdůležitější kritéria, které stavba musí splňovat: 
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1. Záměr s výrazným výškovým rozměrem umisťovaný v místě se specifickými podmínkami (dosah, 
rozhled, potenciál větru a p.) nelze hodnotit negativně z důvodu, že nebere 
ohled na harmonická měřítka krajiny, pokud efekty jeho realizace nelze 
prokazatelně zajistit v rámci již existujících staveb v širším okolí jeho 
navrhovaného umístění. 

2. Při posuzování ohledu záměru stavby větrných elektráren ke krajinnému rázu orgán zohlední, zda 
záměr obsahuje následující opatření k minimalizaci negativních dopadů 
uvedeného typu záměru na krajinný ráz nebo zajistí, aby souhlas k realizaci byl 
vázán jejich zajištěním: 

a) stavba větrných elektráren je navržena jako stavba dočasná; (projekt VE Mladkov splňuje) 

b) propojovací elektrické a sdělovací vedení od větrné elektrárny k vyváděcímu bodu jsou 
navržena kabelovým podzemní vedení; (splněno) 

c) pro vyvedení elektrických výkonů nejsou ve volné krajině navrhovány nové nadzemní trasy, 
paralelní ke stávajícím; (splněno) 

d) vedlejší stavby ke stavbě hlavní jsou umísťovány do zastavěného nebo zastavitelného 
území obce, mimo volnou krajinu a zda transformátorové stanice u větrných 
elektráren přes 1 MW jsou umístěny ve sloupech větrné elektrárny nebo mimo 
volnou krajinu; (splněno) 

e) obslužné komunikace jsou navrženy zpevnit pouze kamenivem či zatravňovacími deskami 
v úrovni terénu a nikoliv nepropustnou povrchovou úpravou. Komunikaci s 
nepropustnou úpravou se doporučuje připustit pouze v případech, že bude 
součástí komunikačního systému okolního území, t.j. pouze v případě lesních 
cest, cyklostezek a p.; (splněno) 

f) areál větrných elektráren ve volné krajině není oplocován; (splněno) 

g) na částech větrných elektráren je vyloučeno umístění reklam nebo reklamních zařízení; 
(splněno) 

h) nosný sloup rotoru, gondola a rotory větrných elektráren jsou navrženy s antireflexní 
matnou povrchovou úpravou v odstínech světle šedé barvy stanovené Úřadem 
civilního letectví (ÚCL); (splněno) 

i) výstražné značení větrných elektráren pro účely leteckého provozu je navrženo výhradně 
barevným světelným překážkovým značením na gondole větrné elektrárny 
schváleným ÚCL v souladu s požadavky ICAO - Annex 14 Úmluvy č. 147/1947 
Sb., o mezinárodním civilním letectví. Výstražné značení barevnými pruhy nebo 
reflexními nátěry na jakékoliv části větrné elektrárny se vylučuje. (splněno) 

j) nadzemní elektrické vedení je vybaveno ochrannými prostředky, které účinně zabrání 
usmrcování ptáků elektrickým proudem (§ 5a odst. 6 zákona);(není použito 
nadzemní vedení) 

k) umístění větrných elektráren je v požadovaném místě přípustné podle ostatních ustanovení 
zákona; (bude řešeno ve správním řízení) 

l) záměr nezasahuje do dálkových tras tahů velkých ptáků. (splněno) 

Charakteristika stavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz 

A.- větrná elektrárna 

představuje objekt výrazného vertikálního charakteru - štíhlou věžovou stavbu ukončenou  po většinu 
času se pohybujícím trojlistem. Z hlediska funkčního je analogii k starým větrným mlýnům z období 
před průmyslovou revolucí, zde však je mechanická síla větru převáděna na elektrickou. Není nutno 
připomínat, že větrné elektrárny spolu s vodními představují zatím nejčistší způsob výroby elektrické 
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 energie. Z hlediska formálního tvarosloví je objekt VE velmi účelně navržen5. Snahou je funkčnost, 
jednoduchost a „hladkost“ konstrukce.  Z hlediska kvality designu se jedná o objekt zpracovaný na 
velmi vysoké úrovni. Jde tak o vznik nového krajinného znaku, stavby VE jsou svým tvarem a velikostí 
v české a moravské krajině prvkem novým, neobvyklým, jsou však zároveň symbolem trvalé 
udržitelnosti. Česká veřejnost ovšem toto novum ještě plně nezhodnotila. Je otázkou budoucnosti i 
diskuse v české společnosti, zda budou objekty VE akceptovány v krajině a stanou se tak postupně 
její přirozenou součásti v oblastech, kde je to vhodné, či budou zásadně odmítány a vnímány jako 
cizorodý prvek, který je nutno v krajině eliminovat. My se kloníme 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 kulturně historického dědictví (chráněného Národními parky, chráněnými 
krajinnými oblastmi, přírodními parky a krajinnými památkovými zónami). Hodnocené oblasti 
krajinného rázu z větší části tyto předpoklady splňují. Přesto jsme si vědomi skutečnosti, že v české 
společnosti tento úzus nebyl obecně přijat. 

B. příjezdová komunikace 

Bude využita část stávající a je navržena nová zpevněná komunikace souběžně vedoucí k VE1.  Má 
charakter běžných zpevněných polních cest, u nichž z hlediska krajinného rázu hraje hlavní roli jejich 
prostorové uspořádání,  povrch vozovky a charakter doprovodné vegetace. 

C. Připojení k stožáru 

jde o připojení podzemních elektrických kabelů z elektrárny na stávající energetickou síť, tj na stávající 
sloup VN elektrického vedení v obci. Jde tedy o prvek, který krajinný ráz neovlivní, je všudypřítomný a 
mimo extrémní případy je pozorovatelem v krajině psychicky „vymazáván“.    

Míra zásahu stavby do krajinného rázu 

A.- větrná elektrárna 

Narušení dálkových pohledů v dotčených nadřazených krajinářských celcích: 

V dálkových pohledech se projevují především dominantní typické znaky. Z nich se vliv týká pouze:  
• pohledově otevřená krajina (oblast A, C, E)  
• dominanty jsou výjimečné (oblast B, D, částečně i E) 

Oba dominantní znaky nebudou narušeny v žádném z celků. Větrné elektrárny představují u nás stále 
výjimečné stavby s nezvyklým designem. Jejich tvarové a výtvarné zpracování se však velmi blíží 
pojetí telekomunikačních zařízení. Domníváme se, že po stránce designu  jsou na stejné, ne-li lepší 
úrovni. Dle našeho názoru je tak nelze v tomto velmi členitém krajinném prostředí považovat za 
nepřípustně rušivé. 

Z hlediska možného souběhu záměrů společností ELDACO a VTE Vlčkovice lze konstatovat, že 2 x 2 
objekty VE budou v dálkových pohledech působit o něco intenzivněji, než  objekty dva. V zásadě se 
však kvalitativní povaha působení vlivu nezmění. Z různých míst se bude projevovat vzájemným 
optickým překrýváním věží s rotory a celkově nahuštěným uspořádáním celé formace VE. Čím více 
objektů je sdruženo do skupiny, tím intenzivněji působí a vynikají v krajinném prostoru.  

Narušení blízkých krajinných prostorů v základních krajinářských celcích: 

V otevřených prostorech v k.ú. Vlčkovice u Mladkova a Mladkov přímo pohledově ovlivněných mohou 
být dotčeny tyto typické znaky: 

Z dominantních znaků nebude narušen žádný.  

Z hlavních znaků se vliv týká: 
• běžné typy staveb jsou stavby obytné s hospodářským zázemím, i většina veřejných staveb (pouze 

část oblasti A , částečně C)  

                                                   
5 Z hlediska designu lze konstatovat, že oba typy elektráren (VE Vestas V90 a REpower MM82) jsou zpracovány 
na obdobné úrovni, mají přibližně podobný vzhled, což je významné především z bližších pohledových 
vzdáleností. V dálkových pohledech pak generují víceméně podobnou siluetu. 
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• výjimečné typy staveb jsou sakrální, zámecké a velkovýrobně zemědělské a průmyslové (pouze 
část oblasti A a částečně C) 

Je zřejmé, že při nových stavbách by mělo být snahou jejich zařazení do běžného typu staveb, jež 
umožňují větší typologické regulace. Technologie elektráren však toto zařazení neumožňuje a jako 
stavba výjimečná tak neporušuje žádný hlavní typický znak. 

Z doprovodných znaků se vliv týká: 
• částečně je dochována středověká záhumenicová plužina  (pouze v oblasti A) 

Tento typický znak je umístěním elektrárny do území se zčásti zachovanou osnovou pozdně 
středověké plužiny porušen.  

Znamená to, že vlivem výstavby elektrárny bude ve 1ZKC porušen 1 doprovodný znak. V bližším okolí 
stavby však nejsou žádné ZKC s vyšším než 4. stupněm ochrany, nebude tak porušen stupeň 
ochrany. Území s nejkvalitnějšími úseky plužiny se nachází  jihozápadně, jižně a jihovýchodně od VE, 
tedy v prostoru interiérového působení stavbou. V těchto segmentech tak může být významněji 
snížena míra dochovanosti krajinného rázu.  

Záměr společnosti VTE Vlčkovice je navržen o něco jižněji vůči poloze záměru společnosti ELDACO a 
tedy i blíže k zástavbě Vlčkovic. Z hlediska možné kumulace záměrů společností ELDACO a VTE 
Vlčkovice budou čtyři objekty VE v interierových pohledech působit o něco intenzivněji. Míra narušení 
blízkých krajinných prostorů tak bude poněkud významnější, už i proto, že výsledná skupina věží VE 
působí dosti zhuštěně. 

B., C. -  příjezdová komunikace, připojení k stožáru  

Nebylo zjištěno možné poškození typických znaků krajinného rázu.  

Podle metodiky MŽP ČR (2005) v intencích metodiky Vorel, Sklenička a kol. (2003) jsou výsledky 
hodnocení vlivů tyto (viz tabulka na následující straně): 
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Tab.: Negativní vlivy záměru na zákonem stanovené charakteristiky krajinného rázu 

 
Negativní vlivy záměru (VNZ)  Významnost negativních vlivů (NVZ-V) Stanovení negativních vlivů záměru na 

zákonem stanovené charakteristiky  
krajinného rázu 

Identif. 
číslo 
ZKR 
(ZKR) 

Identif. 
číslo 
(NVZ) (NVZ - popis) 

vliv  
kritický 

vliv 
významný 

vliv 
nevýznamný 

1. Významné krajinné prvky       
       
2. Zvláště chráněná území 
      A. Vertikální charakter stavby s rotujícím trojlistem, stavba s velkým 

měřítkem   X 
 

2., Přírodní parky  A. Vertikální charakter stavby s rotujícím trojlistem, stavba s velkým 
měřítkem  X*  

       

3. Kulturní dominanty krajiny 1.,4. A. Vertikální charakter stavby s rotujícím trojlistem, stavba s velkým 
měřítkem  X  

       

4. Harmonické měřítko krajiny 1. A. Vertikální charakter stavby s rotujícím trojlistem, stavba s velkým 
měřítkem   X 

       

5. Harmonické vztahy v krajině 1., 11. A. Vertikální charakter stavby s rotujícím trojlistem, stavba s velkým 
měřítkem  X  

       
 
LEGENDA 
Sloupec (ZKR) Uvede se identifikační číslo znaku krajinného rázu (ZKR) z tab. č. 1., ke kterému se zjištěný negativní vliv záměru (NVZ) vztahuje. 
Sloupec (NVZ)  Uvede se identifikační číslo negativního vlivu záměru (pořadové číslo zjištěného negativního vlivu záměru na znak krajinného rázu). 
Sloupec (NVZ–popis)  Uvede se stručný popis zjištěného negativního vlivu záměru na znak krajinného rázu a plošný rozsah ovlivnění oblasti krajinného rázu. 
Sloupce (NVZ-V) Vyznačí se zatřídění zjištěných negativních vlivů záměru mezi kritické, významné nebo nevýznamné písmeny „K“, „V“, „N“. 
 Podrobnosti k zjištěním uvedeným ve sloupci (NVZ – popis) a k důvody stanovení významnosti ve sl. (NVZ-V) se uvedou v příloze. 
 
Kritéria hodnocení pro sloupce (NVZ-V): 
Vliv kritický (a)          :  u CHKR č.1, 2, 3 nevratné ohrožení existence ZKR; u CHKR č. 3, 4 zásadní narušení pohledových expozic z určených stanovišť.; u CHKR č.5 zásadní narušení 
v terénu vizuálně vnímatelných hlavních linií mozaiky krajiny z určených stanovišť. 
Vliv významný (b)     : u CHKR č.1, 2, 3 nevratné omezení ZKR; u CHKR č. 3, 4 částečné narušení pohledových expozic z určených stanovišť; u CHKR č.5 částečné narušení v terénu 
vizuálně vnímatelných hlavních linií mozaiky krajiny z určených stanovišť. 
Vliv nevýznamný (c) : ostatní vlivy záměru, včetně přechodných vlivů, nezahrnutých mezi kritické či významné. Vliv přechodný vliv, vliv působící po krátkou dobu, řádově maximálně do 5 let , 
který neohrožuje existenci CHKR (zařízení staveniště, jeřáby a p.). 

Pozn. : * Vzhledem k prostorové koincidenci obou záměrů se plošný rozsah pohledově dotčeného území významněji nezmění. Záměry pohledově zasahují do částí území, kde může být uplatňována 
zvýšená ochrana krajinného rázu. Přírodní park Orlice, vymezený údolími Divoké a Tiché Orlice bude z velké části v pohledovém zastínění. Větší část přírodní parku Suchý vrch a Buková hora je 
tvořena souvisle zalesněnými lesními komplexy, které tvoří pohledově zastíněné prostory, ze kterých jsou objekty obtížně viditelné. Pohledově dotčena bude jen velmi malá část území přírodního 
parku. Vzhledem k tomu je ovlivnění hodnoceno jako málo významné. Záměr pohledově  velmi okrajově zasahuje do přírodního parku Králický Sněžník, v perimetru více jak 10 km vzdáleném, při 
vnějším okraji zóny  exteriérového působení. Vzhledem k tomu je ovlivnění hodnoceno jako nevýznamné. Celkové je vliv na území se zvýšeným režimem ochrany krajinného rázu hodnocen  jako 
vliv málo významný. 



VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY MLADKOV 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C312-06 
Vydání: 02 

Strana: 68 z 84 

FileName: VE Mladkov_ozn.doc 
SaveDate: 1.8.07 

Tab.: Možnosti omezení  negativních vlivů záměru na zákonem stanovené charakteristiky krajinného rázu 

Názor orgánu na eliminaci zjištěních 
negativních vlivů záměru 
(podklad k projednáním podkladů 
rozhodnutí podle §33 SŘ) 

Identif. 
číslo 
NVZ 
 
 
 
(NVZ) 

Negativní vliv 
omezen na 
reálně 
dosažitelnou 
úroveň  
(M) 

Názor orgánu na způsob omezení nebo odstranění zjištěných negativních vlivů záměru, 
pokud je mu znám a nejedná se o objektivně specifikovatelnou věcnou vadu záměru 
 
 
 
(N) 

1. Významné krajinné prvky -   
    
2. Zvláště chráněná území A. X Pouze barevné řešení, snižující pohledovou dominantnost 
    
3. Kulturní dominanty krajiny A. X Pouze barevné řešení, snižující pohledovou dominantnost 
    
4. Harmonické měřítko krajiny A. X Pouze barevné řešení, snižující pohledovou dominantnost 
    
5. Harmonické vztahy v krajině A. X Pouze barevné řešení, snižující pohledovou dominantnost 
    
LEGENDA 
Sloupec (NVZ) Uvede se identifikační číslo zjištěného negativního vlivu záměru z tab. č. 2. 
Sloupec (M) Vyznačí se „X“ u negativních vlivů omezených na reálně dosažitelnou úroveň nebo úroveň nižší podle názoru orgánu 
Sloupec (N) Vyznačí se názor orgánu na možnosti omezení nebo odstranění zjištěných negativních vlivů, pokud jsou mu známé 
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Shrnutí 
Realizace objektu VE bude (stejně jako každá jiná stavba větrné elektrárny nebo jiná výšková stavba)  
představovat zásah do krajinného rázu. Přes celkově málo narušený krajinný obraz celého širšího 
hodnoceného území nebude stavba zásadním způsobem ovlivňovat či narušovat krajinný prostor. 
Možnosti omezení těchto vlivů jsou ovšem limitovány technicky dosažitelnou úrovní řešení. 

Pokud bychom uvažovali o možnosti souběhu záměrů společností ELDACO a VTE Vlčkovice, pak je 
pochopitelné, že působení dvou objektů bude v krajině méně intenzivní než působení objektů čtyř. 
Celková míra intenzity vlivů na krajinný ráz se za těchto předpokladů o něco zvýší. I když jsou si svými 
parametry oba typy elektráren víceméně podobné (VE REpower MM82 jsou však o 10 m nižší), z 
hlediska dynamického efektu rotujícího trojlistu by jejich případná rozdílná rychlost otáčení mohla 
vizuálně působit rušivě. Vliv bude významný, nepředpokládáme však, že by překročil kritickou mez 
přijatelnosti. Čtyři větrné elektrárny stále představují záměr větrného parku menších rozměrů. 

Přípustnost změn z hlediska stupně ochrany krajinného rázu 
Při celkovém hodnocení přípustnosti stavby z hlediska jejího působení na krajinný ráz, vycházíme z 
těchto zjištění: 
• funkční podstata větrné elektrárny plně naplňuje principy trvalé udržitelnosti krajiny 
• vzhled elektrárny plně odpovídá její funkční podstatě a je tedy znakem trvalé udržitelnosti v krajině 
• realizace elektrárny mimo přímé narušení 1 ZKC v nichž leží, narušuje pouze dva z doprovodných 

typických znaků  dotčených oblastí krajinného rázu 
• záměr není situován do žádného zvláště chráněného území z hlediska ochrany přírody a krajiny  
• záměr nenarušuje ráz žádného památkově chráněného areálu nebo objektu    
• záměr není nevratným zásahem do rázu krajiny. Po uplynutí doby životnosti elektráren (což je 

doba necelé jedné generace) lze technologii větrných elektráren snadno demontovat a lokalitu 
uvést do původního stavu a to řádově v časovém období několika týdnů 

• záměr je z hlediska krajinného rázu významným zásahem a zařízení bude i z tohoto důvodu proto 
udržováno v perfektním stavu (nátěry povrchu, bez dodatečných instalací antén apod.) 

• provedené vizualizace stožáru větrných elektráren do snímků, terénní šetření a zkušenosti s 
obdobnými, již existujícími objekty této velikosti a charakteru ukazují na snesitelnost působení v 
krajině.  

Na základě těchto skutečností konstatujeme, že stavba dvou větrných elektráren společnosti ELDACO 
i přes nesporný zásah do současného krajinného rázu, bude akceptovatelnou součástí krajiny 
řešeného území a lze ji doporučit k realizaci. 

Při předpokladu souběhu obou záměrů však konstatujeme, že výsledná vzájemná poloha obou  
malých větrných parků společností ELDACO a VTE Vlčkovice je z  hlediska účinnosti a funkčnosti 
obou projektů  sama o sobě nevhodná (vzájemná blízkost věží VE1 společnosti ELDACO a severní 
věž VE společnosti VTE Vlčkovice.). Tudíž v podstatě nelze hodnotit oba záměry jako jeden funkční 
celek. Z hlediska ovlivnění  krajinného rázu lze konstatovat, že vliv čtyř objektů VE na krajinný ráz 
bude významný, nikoli  však kritický. 

Vliv na rekreační využívání 
V okolí obce a v širším okolí jsou velmi dobré podmínky jak pro pěší turistiku, tak pro intenzivně se 
rozvíjející cykloturistiku. V zimě jsou zde velmi dobré sněhové podmínky pro výlety na běžkách. 
Poměrně nedaleko se nachází významné lyžařské centrum  Čenkovice. Turistické využívání vlastního 
území je však spíše průměrné.   

Rekreační využití krajiny nebude výstavbou a provozem  negativně ovlivněno a dá se i předpokládat 
(na základě analogií z ciziny), že VE se stane vyhledávanou atrakcí vhodně spojovanou s různými 
druhy turistiky. 
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
VE jsou situovány ve volném prostranství: 
• severozápadně od obce Mladkov v odstupové vzdálenosti cca 1100 m od obytné zóny, 
• severovýchodně od obce Vlčkovice v odstupové vzdálenosti cca 1000 m od obytné zóny, 
• severovýchodně od obce Vitanov v odstupové vzdálenosti cca 1800 m od obytné zóny. 

Z důvodu absence hmotného majetku a kulturních památek v prostoru plánované stavby nepředpokládáme 
jejich ovlivnění.  

Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není jednoznačně 
vyloučena. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo jiným zásahem do terénu, narušeny 
archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči ve znění pozdějších předpisů,  zajistit záchranný archeologický výzkum. 

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 
Určitý vliv na dopravní infrastrukturu bude v období průběhu výstavby VE. Zvýšení intenzity dopravy 
se bude týkat zejména silniční sítě po dobu cca 3 měsíců, což je předpokládaná délka výstavby. 
Silniční doprava do prostoru vlastní stavby bude vedena po stávajících komunikacích. V období 
provozu bude vliv na dopravní infrastrukturu zanedbatelný. 

D.I.11. Jiné ekologické vlivy 
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 
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D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Jak vyplývá z předchozích textů, rozsah vlivů záměru (pouze za předpokladu realizace 2 VE typu 
Vestas V90) na většinu složek životního prostředí je minimální, prakticky nepostižitelný. Vzhledem k 
poloze umístění objektů VE nebude realizací záměru docházet k zvyšování zdravotních rizik ani k 
narušování faktorů pohody obyvatelstva.  

V území je však zároveň připravován další záměr výstavby dvou větrných elektráren typu REpower 
MM82 společnosti VTE Vlčkovice, s.r.o. Z dodatku hlukové studie (Příloha 17) vyplývá, že limitní 
hladina hluku LAeq,8h = 40 dB, platná pro noční dobu, je při souběžném provozu obou záměrů v 
chráněném venkovním prostoru překročena. Toto překročení však není způsobeno předkládaným 
záměrem elektráren VESTAS V90 (který hlukové limity sám o sobě prokazatelně plní, a to se značnou 
rezervou). Je způsobeno záměrem elektráren REpower MM82 (který hlukové limity sám o sobě 
překračuje).  

Rozsah vlivů za předpokladu souběhu obou záměrů je významný, především z hlediska hlukových 
charakteristik. 

Otázka hlukových vlivů se tak v současném stupni poznání ukazuje jako rozhodující a souběžný 
provoz obou záměrů nelze doporučit. 
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D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Záměr je navržen cca 2,1 km od státní hranice s Polskou republikou. Jediným vlivem připadajícím 
v úvahu bude viditelnost VE z  malé části území ležícího již na polské straně. Pohledově ovlivněna 
bude jen malá část kvadrantu polského území, z dálkových pohledů ze vzdálenosti více jak 5 km. 
Vzhledem ke konfiguraci terénu a z toho vyplývajících poloh nejbližších sídel, považujeme toto 
ovlivnění již za  málo významné  a to i za předpokladu  souběhu záměrů  VE společnosti ELDACO a 
VTE  Vlčkovice, kdy nepředpokládáme významnější změny v plošném rozsahu pohledově dotčeného 
území. 
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D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ 
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Za běžného provozu nevyvolává záměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno 
eliminovat případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z 
důsledného dodržování platných zákonných předpisů, norem, předpisů a schválených provozních 
nebo havarijních řádů. Přesto lze nalézt některá dílčí opatření, která mohou omezit potenciální 
negativní ovlivnění realizací záměru. 

Ovzduší 
V průběhu výstavby v obdobích s výskytem vyšší prašnosti plochy staveniště (suché dny) bude nutno 
zajistit její skrápění. Místa výjezdu na veřejnou komunikaci pravidelně čistit od znečištění 
způsobeného koly vyjíždějících vozidel. 

Hluk, vibrace 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví investor počítá s provedením kontrolního měření hluku z provozu 
po provedení stavby, ve výpočtových bodech dle hlukové studie, pro doložení hygienického limitu 
hluku ve dne a v noci. 

Souběžný provoz obou záměrů elektráren VESTAS V90 a REpower MM82 nelze na základě 
provedených hlukových studií v předkládané poloze a konfiguraci doporučit, stejně tak i samostatný 
provoz záměru elektráren REpower MM82 nelze v předkládané konfiguraci a poloze doporučit. 

Povrchová voda 
Důraz na ochranu povrchové a podzemní vody v zájmovém území je nutno klást nejvíce v období 
výstavby, kdy zde bude přítomna těžká technika: 
• během výstavby nesmí dojít ke znečištění vod, zejména pak ropnými a jinak pro vodu závadnými 

látkami, 
• opravy mechanizmů, jejich čištění a manipulace s ropnými látkami musí být prováděny pouze na 

plochách k tomu určených a náležitě k tomuto účelu vybavených, 
• provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, přebytečná zemina 

musí být deponována tak, aby nedošlo k jejímu eroznímu smyvu. 

Podzemní voda 
• Provádět pravidelné kontroly staveniště za účelem zjištění úniku ropných látek ze stavebních 

mechanismů.  
• V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního řádu. 

Horninové prostředí a přírodní zdroje 
Nad rámec projektového řešení a rámce platných zákonných předpisů nejsou navrhována žádná 
dodatečná opatření. 

Půda 
• Využít skrývku ornice z těchto pozemků pro zahradní a krajinné úpravy území, popřípadě pro 

zlepšení kvality půd na přilehlých pozemcích využívaných pro zemědělské účely. O využití ornice 
rozhodne příslušný orgán ochrany ZPF. 

Vliv na flóru a ekosystémy 
Aktuální vegetaci tvoří pouze krátkodobé, jednoleté kultury na orné půdě a zatravněný pozemek. 
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Po ukončení výstavby budou bezprostředně přiléhající pozemky (pokud budou ovlivněny terénními 
pracemi) uvedeny do původního stavu.  

Vliv na faunu 

Obecná doporučení 
„Z obecných doporučení (Langston, Pullan, 2003) platí, že by měly větrné elektrárny zaujímat co 
nejmenší plochu, aby bylo co nejvíce sníženo riziko kolize protahujících ptáků. Jak uvádí také 
Winkelman (Winkelman, 1992) pro ptáky vyskytující se na daném území mají nejméně destruktivní 
vliv elektrárny umístěné na co nejmenší ploše (hnízdo), zatímco pro protahující druhy se jako nejméně 
nebezpečné jeví linie uspořádaná podél tahové cesty. V tomto případě se jedná pouze o dvě VE, 
riziko kolize je tak sníženo a odpadají potenciální problémy týkající se bariérového efektu a 
negativního uspořádání linie elektráren. Soustředění těchto dvou VE na co nejmenší plochu je 
zajištěno již v projektu – věže VE mají být od sebe vzdáleny 450 m, což je z technických důvodů 
nejmenší možná vzdálenost.“ 

Konec citace. 

Osvětlení VE 
„Osvětlení VE – osvětlení stavby VE červeným výstražným světlem si vynucují předpisy vázané k 
bezpečnosti letecké dopravy. Světlo by však, obzvláště za snížené viditelnosti a na tahu mohlo k sobě 
přitahovat ptáky. Toto nebezpečí by bylo možno snížit  použitím přerušovaného světla, nebo světla 
otočného („maják“), které je pro ptáky méně lákavé.“  

Konec citace. 

Období výstavby 
Opatření jsou podrobněji popsána v příloze č.1 - Biologické hodnocení. Zde citujeme: 

Kapitola F - Opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních 
účinků:  

„Jako zásadní v době přípravy stavby se jeví především volba termínu stavby a umístění stavby. 
Termín vybudování stavby je z hlediska ochrany přírody žádoucí volit tak, aby byly stavební práce 
prováděny mimo hnízdní období, tj. před začátkem dubna nebo až po polovině srpna, aby dospělí 
ptáci a jejich mláďata nebyli nijak rušeni. Při umístění stavby jižní VE je potřeba dodržet minimální 
vzdálenost nejméně 50 m od okraje od ní severně ležícího lesíka tak, aby lopatky rotoru v žádném 
případě nezasahovaly nad koruny stromů.“ 

Konec citace. 

 „Pro období budování je možno vidět případně tato doporučení:  
• při pohybu stavebních strojů (bagrů) šetřit místní vegetaci 
• protože bude stavební technika pracovat na nezpevněné ploše, bylo by vhodné pro 
• dodávku zemních prací volit takovou firmu, která ve svých strojích používá biologicky    
• odbouratelné oleje 
• údržbu strojů provádět pouze na zpevněných, k tomu určených plochách 
• při provádění výkopu pro uložení kabelu co nejvíce šetřit kořenový systém stromů (použít malou 

mechanizaci)“ 

Konec citace. 

Období provozu 
Z prakticky realizovatelných autor uvádí následující: 

Realizace interakčního prvku ve formě výsadeb v krajině 
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„Pro snížení potencionálního negativního vlivu na ptactvo a netopýry se jeví jako nejúčinnější a 
přírodě nejprospěšnější výsadbou stromů a keřů vybudovat místní interakční prvek, který by putující 
ptáky převedl přes lokalitu v bezpečné vzdálenosti od staveb VE. Současně by zde vznikly nové 
zdroje potravy pro ptáky i netopýry. Možností by byla spolupráce na dotvoření navrženého lokálního 
biokoridoru LBK3 vedoucího z východního okraje obce na sever přes louky a dále po západním okraji 
místního lesa. Interakční prvek i biokoridor by však bylo možno zřídit až po projednání, se souhlasem 
a podporou místního obecního úřadu v Mladkově, případně MěÚ v Králíkách.“   

K výsadbě nutno použít místně vhodné a původní druhy dřevin. Je dobré v této záležitosti 
spolupracovat s městským úřadem obce s rozšířenou příslušností (zde je místně příslušný MěÚ v 
Králíkách), který má dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny kompetence pro 
navrhování a tvorbu lokálního ÚSES. Jako vhodné se v místních podmínkách jeví především keře 
nebo nízko rostoucí stromy, jako např. vrby, břízy, jeřabiny,…. Možno  použít i ovocné stromy a to i 
plané. Takováto alej keřů a stromů nejen navede ptáky na bezpečnou cestu, ale současně by se stala 
i novým zdrojem potravy.“   

Konec citace. 

Berličky pro dravce 

„Jako podpůrné opatření by bylo možno rozmístit na polích západně od staveb VE 5 – 10 kusů berlí 
pro dravce a  v lese severně, východně a jižně 5 – 10 kusů budek pro ptáky (včetně sov). Tato 
„technická zařízení“ by odlákala místní ptáky do bezpečné vzdálenosti od lopatek VE. 

Protože se v kraji vyskytují druhy netopýrů, využívající za letní úkryt dutiny ve stromech (netopýr 
vousatý, n. Brandtův, n. vodní a n. ušatý – zjištěni při sčítání netopýrů zimujících v nedaleké tvrzi 
„Bouda“) a jedinci těchto druhů by se tedy mohli vyskytovat i v lese poblíž věží VE, bylo navrženo jako 
preventivní opatření pro omezení vlivu na netopýry vysazení 5 – 10 kusů budek. Měly by sloužit k 
odlákání těchto netopýrů do bezpečné vzdálenosti od VE a také k průzkumu místní populace létajících 
savců. Jejich umístění by bylo vhodné konzultovat se Správou CHKO Orlické hory. Jako možná 
lokalita se jeví např. jižní svah Kostelního vrchu u obce Vlčkovice s rozptýlenými dřevinami a 
smíšeným lesem.“ 

Konec citace. 

Budky pro ptáky a netopýry 

„Protože se v kraji vyskytují druhy netopýrů, využívající za letní úkryt dutiny ve stromech (netopýr 
vousatý, n. Brandtův, n. vodní a n. ušatý – zjištěni při sčítání netopýrů zimujících v nedaleké tvrzi 
„Bouda“) a jedinci těchto druhů by se tedy mohli vyskytovat i v lese poblíž věží VE, bylo navrženo jako 
preventivní opatření pro omezení vlivu na netopýry vysazení 5 – 10 kusů budek. Měly by sloužit k 
odlákání těchto netopýrů do bezpečné vzdálenosti od VE a také k průzkumu místní populace létajících 
savců. Jejich umístění by bylo vhodné konzultovat se Správou CHKO Orlické hory. Jako možná 
lokalita se jeví např. jižní svah Kostelního vrchu u obce Vlčkovice s rozptýlenými dřevinami a 
smíšeným lesem.“ 

Konec citace 

Návrh dalšího monitoringu 

„Vzhledem k časovému zadání práce, bylo možno posoudit atraktivitu okolí Vlčkovic jako tahového 
prostoru na základě pozorování ptáků pouze ve druhé polovině jarního tahu v jednom roce. Obecně 
se, na základě zkušeností ze zahraničí, považuje za dostačující až dvouleté sledování lokality z 
hlediska tahu ptáků. Česká společnost ornitologická požaduje pozorování jednoroční. Proto by bylo 
potřebné a nejdůležitější v době přípravy a následné realizace stavby dále sledovat intenzitu tahu 
údolím Tiché Orlice s důrazem na tah ptáků přímo přes Kostelní vrch. 

Letní výskyt netopýrů se nejčastěji zjistí nálezem letní kolonie samic s mláďaty např. na půdě domu 
nebo kostela. Také pro ověření, zda vůbec na Kostelním vrchu v současné době netopýři žijí, 
případně v jakých druzích a jaké početnosti by bylo vhodné vysadit v jeho okolí speciální budky pro 
netopýry (viz výše) a sledovat jejich obsazenost.  

Po výstavbě VE by bylo užitečné zadat místnímu zoologovi sledování úhynu ptáků a netopýrů 
způsobené provozem, případně kontrolní ornitologický průzkum hnízdní populace v okolí VE po 
spuštění do provozu.“ 
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„Před zahájením prací je potřeba dle zákona č.114/1192 Sb. o ochraně přírody a krajiny zažádat si o 
výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii silně ohrožené 
(křepelka polní) - územně příslušná je Správa CHKO Orlické hory.“ 

Konec citace 

Investor v roce 2007 pokračuje v ornitologickém průzkumu. 

Technické řešení odvodu získané energie 

Za velice vhodné je možno považovat vyřešení odvodu energie podzemním kabelem, čímž nedojde 
ke zbytečnému riziku zvýšené mortality ptáků o další zařízení, která by vznikala při výstavbě zařízení 
při nadzemním odvodu energie. 

Hmotný majetek a kulturní památky - archeologie 
Technická opatření k eleminaci ztrát, způsobených narušením a zničením archeologických lokalit, 
movitých nálezů a archeologických nálezových situací v souvislosti s realizací stavby vyplývají ze 
zákona č.20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Již od doby přípravy stavby je investor povinen 
oznámit tento záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci na 
plochách dotčených výstavbou provedení záchranného archeologického výzkumu, jehož smyslem je 
především dokumentace nálezových situací a záchrana movitých archeologických nálezů. 
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D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ. 

Ovzduší 

V průběhu zpracování tohoto oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo 
neurčitosti, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů. 

Hluk, vibrace 

V průběhu zpracování tohoto oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo 
neurčitosti, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů. 

Povrchová voda 
Pro zpracování oznámení považujeme dostupné údaje za dostatečné. 

Podzemní voda 
Při zpracování dokumentace nebyly k dispozici výsledky geologického průzkumu, které popisují 
podrobně podmínky na lokalitě, proto byly pro zpracování oznámení použity archivní průzkumné 
práce. Ze získaných údajů o širším území vyplývá, že stavbou ani provozem posuzovaného zařízení 
nebudou ovlivněny stávající charakteristiky podzemní vody a vydatnost jejích zdrojů. Pro potřeby 
oznámení jsou uvedené údaje dostatečné. V dalším stupni přípravy stavby se předpokládá provedení 
podrobnějšího průzkumu podpovrchových částí půdního a horninového prostředí, který by stávající 
znalosti rozšířil a jeho poznatky, či podmínky budou využity ve následném procesu. 

Horninové prostředí a přírodní zdroje 

V dalším stupni přípravy stavby se předpokládá provedení podrobnějšího průzkumu podpovrchových 
částí půdního a horninového prostředí, který by stávající znalosti rozšířil. Pro zpracování oznámení 
považujeme dostupné údaje za dostatečné. 

Půda 

Pro zpracování oznámení považujeme dostupné údaje za dostatečné. 

Nároky na dopravní infrastrukturu 

Pro zpracování oznámení považujeme dostupné údaje za dostatečné. 

Vliv na flóru a ekosystémy 
Pro zpracování oznámení považujeme dostupné údaje za dostatečné. 

Vliv na krajinu 
Pro zpracování oznámení považujeme dostupné údaje za dostatečné. 
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ČÁST E 
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Záměr nebyl předložen ve více variantách.  

Vzhledem ke skutečnosti, že je v území zároveň připravován další záměr výstavby dvou větrných 
elektráren typu REpower MM82 společnosti VTE Vlčkovice, s.r.o., byla řešena predikce vlivů a jejich 
míra za předpokladu souběhu obou projektů a to  především v oblasti problematiky hluku a krajinného 
rázu. 
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ČÁST F 
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE   

Viz přílohová část oznámení 
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F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uvedeny. 
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ČÁST G 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Tato část dokumentace je určena zájemcům o všeobecné informace. Jsou zde shrnuty veškeré 
předchozí kapitoly do přehledné a stručnější formy. Podrobnější informace zájemce najde v 
předchozích kapitolách. 

Oznámení záměru  Větrné elektrárny Mladkov je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 163/2006 Sb. 

Posuzovaná stavba větrných elektráren spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do kategorie II, 
bod 3.2. Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou 
stojanu přesahující 35 metrů. Jedná se konkrétně o vybudování dvou větrných elektráren. Dle §4 
uvedeného zákona proto patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, 
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7. 

Oznamovatelem záměru je firma ELDACO s.r.o. která má zájem provozovat dvě větrné elektrárny 
západně od Mladkova na kopci Kostelní vrch (688 m n. m.). Lokalita se nachází v katastru obce 
Vlčkovice u Mladkova. 

Ve stejné lokalitě je zároveň připravován další záměr výstavby dvou větrných elektráren typu 
REpower MM82 společnosti VTE Vlčkovice, s.r.o. 

Zájmové území se nachází v Pardubickém kraji, u obce Vlčkovice, v katastrálním území Vlčkovice u 
Mladkova (783854).  

Celková plocha záboru bude cca 5157 m2 .Vlastní zábor  jednoho objektu VE  Vestas V 90 (věže) činí  
13.85 m2, základ pak 16x16 m - 256 m2 . Lokalita leží cca 1km severně od obce Vlčkovice, mimo 
zastavěné území ve vrcholové partii hřbetu Kostelního vrchu (688 m.n.m.), na orné půdě. Vzdálenost 
objektu VE1 od nejbližších obytné budovy  v obci Vlčkovice je cca 1034 m, v nadmořské výšce cca 
678 a 682 m n. m. 

Trvalý zábor objektů VE bude na parcelách č. 207, 243, 255/2 a 642. Současné využití pozemků je 
orná půda a ostatní plochy - komunikace. 

Rozsah dočasných záborů není možné v současné době přesně stanovit, bude se pravděpodobně 
jednat o plochy pro připojovací a propojovací kabel VN spojující elektrárny a rozvodnou síť. Pokud 
budou uvedené plochy navráceny k původním účelům ve lhůtě kratší než jeden rok (zákon č. 334/92 
Sb.), včetně rekultivace a uvedení do původního stavu, nebude nutné žádat orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu o odnětí ze ZPF.  

V období provozu již nebude činěn žádný další nárok na zábor zemědělské půdy. Záměr bude 
realizován na pozemcích, které nejsou součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

Po uplynutí doby životnosti (20 let) lze objekty VE snadno demontovat. 

V místech výstavby se nevyskytují žádné významné biotopy, které by znemožňovaly realizaci záměru. 
V místě návrhu výstavby větrných elektráren nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky.  
Záměr leží v bezprostřední blízkosti ochranného pásma lesa, který je významným krajinným prvkem 
ze zákona. Do lesních porostů však záměr nezasahuje. V blízkosti záměru jsou vymezeny prvky 
ÚSES jak na lokální tak na nadregionální úrovni (osa NRBK).  Návrh umístění VE však není s prvky 
ÚSES v prostorovém střetu. V dotčeném území nebyl zaznamenán výskyt zvláště chráněného druhu 
rostlin. 

Bylo provedeno šetření v terénu, vyhodnocení rozsahu viditelnosti objektu VE v krajině a posouzení 
možného narušení krajinného rázu. Rovněž se vycházelo ze zkušeností s obdobnými, již existujícími 
objekty stejné velikosti a charakteru. Na základě těchto vyhodnocení konstatujeme, že stavba dvou 
VE typu Vestas V90 bude i přes nesporný zásah do současného krajinného rázu akceptovatelnou 
součástí krajiny řešeného území.  

Za předpokladu souběhu záměrů společností ELDACO a VTE Vlčkovice lze konstatovat, že celková 
míra intenzity vlivů na krajinný ráz se za těchto předpokladů ještě zvýší. Z hlediska účinnosti a 
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funkčnosti VE je však současné umístění obou záměrů vůči sobě  samo o sobě nevhodné. I když jsou 
si svými parametry oba typy elektráren víceméně podobné (VE REpower MM82 jsou však o 10 m 
nižší), z hlediska dynamického efektu rotujícího trojlistu by jejich případná rozdílná rychlost otáčení 
mohla vizuálně působit rušivě. Vliv na krajinný ráz bude významný, nepředpokládáme však, že by 
překročil kritickou mez přijatelnosti. Čtyři větrné elektrárny stále představují záměr větrného parku 
menších rozměrů. 

Ze zadání k územního plánu vyplývá, že VE Mladkov budou umístěny v neurbanizované zóně mimo 
zastavěné území i rozvojové funkční plochy obcí, jako prakticky všechny uvažované stavby větrných 
elektráren v ČR.  

Odpady vzniklé při provozu a údržbě budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.  

Splaškové a technologické vody nebudou při provozu větrných elektráren vznikat. V areálu nebude 
docházet ke kumulaci dešťové vody. 

Vzhledem k velikosti a především charakteru energetického zdroje se nepředpokládá žádný negativní 
vliv na zdraví a sociálně-ekonomickou situaci obyvatelstva. Z provozu zdroje s celkovým instalovaným 
výkonem 2x2,00 MW nezvýší zdravotní rizika nad úroveň, která je v regionu v současnosti. 

Z výsledků přiložené hlukové studie (Příloha 4) pak vyplývá, že by podle současných znalostí 
uvažovaný projekt VE Mladkov společnosti ELDACO neměl mít zásadní vliv. Zde citujeme ze 
závěrečné části studie: 

„Z vypočítaných hodnot šíření hluku z větrných elektráren je zřejmé, že nebude v okolním venkovním 
chráněném prostoru budov překročen limit hluku LAeq,8h = 40 dB platný pro noční dobu od 22 do 6 
hodin.“ 

Konec citace. 

Z dodatku hlukové studie (Příloha 17) však vyplývá, že limitní hladina hluku LAeq,8h = 40 dB, platná 
pro noční dobu, by za předpokladu  souběžného provozu záměrů VE Vestas V90 a VE REpower 
MM82 byla v chráněném venkovním prostoru překročena. Toto překročení však není způsobeno 
předkládaným záměrem elektráren VESTAS V90 (který hlukové limity sám o sobě prokazatelně plní, a 
to se značnou rezervou). Je způsobeno záměrem elektráren REpower MM82 (který hlukové limity 
sám o sobě překračuje).  

Rozsah vlivů za předpokladu souběhu obou záměrů tak může být významnější, především z hlediska 
hlukových charakteristik. Souběžný provoz obou záměrů elektráren VESTAS V90 a REpower MM82 
tak nelze na základě provedených hlukových studií v předkládané poloze a konfiguraci doporučit, 
stejně tak i samostatný provoz záměru elektráren REpower MM82 nelze v předkládané konfiguraci a 
poloze doporučit. 

Ze závěrečné kapitoly  přiloženého biologického posouzení, jehož součástí je i vyhodnocení vlivů 
záměru na avifaunu ornitologické studie (Příloha 1) citujeme: 

Na základě provedeného dosavadního průzkumu lokality a jejího okolí je možno předběžně očekávat, 
že v případě dodržení navržených opatření záměr výstavby VE ve Vlčkovicích u Mladkova z 
ornitologického hlediska nepředstavuje výrazné ohrožení zájmů ochrany avifauny. 

Konec citace. 

Elektrická energie vyrobená z alternativních, obnovitelných zdrojů, v tomto případě využívající síly 
větru, neprodukuje skleníkové plyny. Je tedy nejčistší formou výroby energie, kterou si lze představit. 
Produkce energie z obnovitelných zdrojů naplňuje potřebu trvale udržitelného rozvoje společnosti. Z 
tohoto hlediska je třeba větrné elektrárny vnímat jako zařízení významně šetřící přírodu a její zdroje. 
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ČÁST H 
PŘÍLOHY 

H.I. VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací je ve fotokopii přiloženo na následujícím obrázku. Originál vyjádření je v držení 
oznamovatele. 
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H.II. STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY DLE § 45i 

Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody je ve fotokopii přiloženo na následujícím obrázku. 
Originál vyjádření je v držení oznamovatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONEC TEXTU OZNÁMENÍ 

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na 
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části. 


