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Seznam použitých zkratek
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny

CO

Oxid uhelnatý

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka

CO2

Oxid uhličitý

CF

Chloridy

NO

Oxidy dusíku

CO

Kysličník uhelnatý

NV

Nařízení vlády

CxHy Uhlovodíky

OO

Ostatní odpad

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav

OP

Ochranné pásmo

ČIZP Česká inspekce životního prostředí

OÚ

Obecní úřad

ČOV Čistírna odpadních vod

OKR Oblast krajinného rázu

ČR

Česká republika

PD

ČSN

Česká státní norma

PHM Pohonné hmoty

DSP

Dokumentace pro stavební povolení

PO

Projektová dokumentace
Ptačí oblast

DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí

POR Plán odpadového hospodářství

DZS

POV Projekt organizace výstavby

Dokumentace pro zadání stavby

E.l.A. Posouzení vlivů na životní prostředí

RDS

Realizační dokumentace stavby

EU

Evropská unie

SO

Stavební objekt

EVL

Evropsky významná lokalita

SO3

Kysličník siřičitý

HGP Hydrogeologický průzkum

SOP

Státní ochrana přírody

CHKO Chráněná krajinná oblast

SP

Stavební povolení

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod

SRN

Německá spolková republika

TKO Tuhý komunální odpad

IČO

Identifikační číslo organizace

TP

Tělesně postižení

k.ú.

Katastrální území

ÚP

Územní plán (scházelo dlouhé Ú)

KÚ

Krajský úřad

ÚPD Územně plánovací dokumentace

LA

Hladina akustického tlaku

ÚR

LBC

Lokální biocentrum

ÚSES Územní systém ekologické stability

LBK

Lokální biokoridor

VKP Významný krajinný prvek

MKR Místo krajinného rázu

VTE

Větrná elektrárna

MěÚ Městský úřad

VZ

Vodní zdroj

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

Územní rozhodnutí

ZCHÚ Zvlášť chráněné území

MZd Ministerstvo zdravotnictví

ZS

Zařízení staveniště

MZe

ZP

Životní prostředí

MŽP Ministerstvo životního prostředí

N

Nebezpečný odpad

Ministerstvo zemědělství
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Cílem předkládané zprávy je zpracování oznámení záměru v rozsahu dokumentace dle
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb. a 124/2008 Sb.
Obchodní firma:

SCES – Energo, a.s.

IČ:

273 18 486

Sídlo:

Mikulášovice 5, 407 79

Jména, příjmení, pracoviště a telefony oprávněných zástupců oznamovatele:
Ing. Karel Ježek, Mikulášovice 5, 407 79, tel.: 412 391 719

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I

Základní údaje

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
Záměr „Větrné elektrárny Mikulášovice“ je řazen, dle aktuálního znění zákona
č. 100/2001 Sb., do kategorie II., záměr 3.2 – „Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem
vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů“.
B.I.2 Kapacita záměru
Podnikatelský záměr předpokládá výstavbu tří větrných elektráren (dále také označení VTE),
v k.ú. Mikulášovice.
Základní údaje o kapacitě stavby
Větrná elektrárna:
Výrobce…………………………….Wikov Wind a.s., Na Pankráci 322/26, 140 00 Praha 4
Typ, model…………………………W2000spg
Jmenovitý výkon generátoru…….....2000 kW
Výška věže………………………..78 m
Výška osy náboje rotoru…………80 m
Počet listů rotoru…………………3
Průměr rotoru…………………….80 m
Délka listu…………………………38,79 m
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Základ:
Základová patka kruhového půdorysu dvoustupňová.
Hloubka základové spáry……………………2,6 m
Průměr patky spodní části…………………17 m
Průměr patky horní části…………………….6,9 m
Plocha spodní části………………………..227 m2
Plocha horní nadzemní části………………37,4 m2
Počet větrných elektráren…………………………………...3
Rozměry montážního místa…………………………………22 x 35 m
Celková plocha montážních míst…………………………..2.310 m2
Délka zpevněných komunikací……………………………..1.170 m
Plocha zpevněných komunikací…………………………….5.546 m2

B.I.3 Umístění záměru
Posuzovaná lokalita je situována ve vrcholové partii kóty Větrník (resp. na ssv. Svahu její zhruba
východozápadně protažené hřbetnice), cca 1,5 km v. od centra Mikulášovic, 3 km od Velkého Šenova
a 6 km od Šluknova. Lokalita se nachází v nadmořské výšce 460 až 465 m. Od zástavby obce je
oddělena terénním hřbetem nadmořské výšky 480 – 490 m. Celkem jsou zde navrženy 3 VTE.
Administrativní začlenění lokality podává následující tabulka:
Tab. 1

Administrativní členění lokality

Administrativní jednotka

Název

Číslo (identifikační kód)

NUTS 2 – oblast

Severozápad

CZ04

NUTS 3 – kraj

Ústecký

CZ042

NUTS 4 – okres

Děčín

CZ0421

NUTS 5 – obec (ZÚJ)

Mikulášovice

562751

katastrální území (ÚTJ)

Mikulášovice

694126

Umístění stavby je řešeno na následujících pozemcích k.ú. Mikulášovice
Tab. 2

Pozemky pro umístění stavby

parcela č.

Vlastník

druh

2523/1

Milan Kopsa, Ludvíkovice 207
407 13 Ludvíkovice
Milan Kopsa, Ludvíkovice 207
407 13 Ludvíkovice

trvalý travní
porost
trvalý travní
porost

2566/5

využití/ochrana
ZPF
ZPF
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2628/3
2523/2
5527
2566/7
5552/1
2823/3

Petr Bílek, K.H. Máchy 186, Horní Police,
Horní Police 471 06
Milan Kopsa, Ludvíkovice 207
407 13 Ludvíkovice
Město Mikulášovice 1007
407 79 Mikulášovice
Milan Kopsa, Ludvíkovice 207
407 13 Ludvíkovice
ČR – Pozemkový fond České republiky
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
Milan Kopsa, Ludvíkovice 207
407 13 Ludvíkovice

trvalý travní
porost
trvalý travní
porost
ostatní plocha
trvalý travní
porost
ostatní plocha
trvalý travní
porost

ZPF
ZPF
ostatní
komunikace
ZPF
ostatní
komunikace
ZPF

Přehledná a detailní lokalizace tohoto projektu na mapě je součástí přílohy H.1.
B.I.4 Charakter záměru a možnost jeho kumulace s jinými záměry
Kromě posuzování každého nového záměru podle stejných měřítek by měl být brán v potaz
i vliv dalších staveb a jejich kumulativní efekt na populaci ovlivněnou dřívějšími záměry.
Ke kumulaci negativních vlivů by mohlo v posuzovaném případě dojít:
1. existencí nebo plánovanou výstavbou dalších stožárů VTE v blízkosti posuzovaného záměru.
2. intenzifikací lidských aktivit na dotčené ploše nebo v okolí např. výstavbou budov nebo
komunikací, vedení turistických stezek apod.
3. změnou hospodaření na dosud extenzívně obhospodařovaných loukách např. zornění nebo
intenzívní pastva apod.
ad 1) Je registrována celá řada dalších záměrů na výstavbu VTE v prostoru PO Labské pískovce a
blízkém okolí. Jedná se např. o záměr u obce Světlík, v okolí Rumburku apod. V těsném
sousedství uvažovaného záměru však není projektován obdobný záměr, který by vyvolal
významnou kumulaci vlivů. V přímém východním pokračování hodnoceného záměru (v
místní trati U pěti lip) byl původně uvažován projekt dalších dvou větrných elektráren. Oba
záměry byly vůči sobě situovány tak, že fakticky tvořily jeden liniový větrný park o 5 VTE.
Vlivy posuzovaného záměru se v některých sledovaných aspektech (stroboefekt, hluková
studie, krajinný ráz) kumulovaly s vlivy zmíněného kontaktního záměru. Kumulace vlivů byla
proto podrobněji rozebrána v příslušných studiích (přílohy H.2, H.3 a H.6), věnovaných
jednotlivým hodnoceným složkám životního prostředí. V průběhu zpracování
dokumentace však bylo od záměru výstavby dalších dvou VTE upuštěno, nicméně
studie problematiky stroboefektu, hluku a vlivu na krajinný ráz obsahují také
hodnocení původně předpokládaných kumulativních vlivů celkem pěti VTE, přestože
již nyní není aktuální.
ad 2) Nebyly zjištěny plány na intenzifikaci lidských aktivit v okolí posuzovaného záměru.
ad 3) Nebyl zjištěn plán na změnu zemědělského hospodaření na lokalitě. Počítá se s udržením
stávající extenzívní produkce travní hmoty.
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B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Současná civilizace je v podstatě závislá na různých technologiích. Tyto technologie potřebují
pro svoje fungování energie. V první řadě je to energie elektrická, jejíž výroba je však z velké části
spojena s využíváním neobnovitelných přírodních zdrojů a s tím souvisejícím poškozováním
životního prostředí. Tato skutečnost vedla velké množství států světa k tomu, že začaly v rámci
výroby energií prosazovat výrobu z tzv. alternativních obnovitelných zdrojů. Mezi tyto zdroje patří
využití sluneční energie, geotermální energie, energie vody, větru a biomasy. I Česká republika přijala
řadu nařízení, která mají za cíl zvýšit podíl výroby el. energie z obnovitelných zdrojů na celkové
energetické spotřebě země.
Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR a postupné zvyšování podílu
obnovitelných zdrojů energie v tuzemské spotřebě primárních energetických zdrojů je zakotvena
v řadě dokumentů. Jedná se zejména o:
-

Zákon č. 180/2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o
podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

-

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, který
je plně kompatibilní s postupy zemí EU a jehož cílem je především iniciace aktivit vedoucích
k úsporám energie a snižování energetické náročnosti s minimalizací negativních ekologických
dopadů při spotřebě i přeměně paliv a energie.

-

Státní politika životního prostředí České republiky ze dne 17. března 2004 (pod čj.
235/2004) pro léta 2004 až 2010. Jedním z hlavních cílů je vytvářet podmínky pro
uplatnění obnovitelných zdrojů energie s plněním národního cíle výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny

-

Směrnice evropského parlamentu a rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou

Při vstupu do EU se Česká republika zavázala, že do roku 2010 zvýší podíl elektrické energie
vyráběné z obnovitelných zdrojů na 8%. Z balíku návrhů, který zveřejnila Evropská komise 23. 1.
2008, vyplývá, že Česká republika by měla do roku 2020 zvýšit tento podíl na 13 procent. V loňském
roce se produkce el. energie z obnovitelných zdrojů pohybovala okolo 4,65% z celkové spotřeby el.
energie což znamená, že by se měl o proti současnému stavu více téměř ztrojnásobit podíl
obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energií.
Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, vychází ze
schválené Státní energetické koncepce České republiky, která konkretizuje státní priority a stanovuje
cíle, jichž chce dosáhnout, při ovlivňování vývoje energetického hospodářství ve výhledu příštích 30
let, v podmínkách tržně orientované ekonomiky. Do této koncepce byly implementovány cíle a závěry
Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy 2001/77/ES o podpoře elektřiny z obnovitelných
zdrojů. Tím vznikl požadavek na podporu výroby elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů
(OZE) a byl zařazen mezi cíle s velmi vysokou prioritou.
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Mezi tyto cíle patří:
 Zvýšit podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných energetických zdrojů na hrubé spotřebě
elektřiny v takovém rozsahu, aby ČR splnila národní indikativní cíl ve výši 8 % v roce 2010
 Přispět snížením emisí skleníkových plynů k ochraně klimatu
 Přispět snížením emisí ostatních škodlivin do ovzduší k ochraně životního prostředí
 Přispět ke snížení závislosti na dovozu energetických surovin
 Přispět ke zvýšení diverzifikace a decentralizace zdrojů energie a tím ke zvýšení bezpečnosti
dodávek energie
 Podpořit vytvoření institucionálních podmínek pro zavádění nových technologií a k jejich
proniknutí na trh jak v tuzemsku, tak i v zahraničí
 Podporou využívání obnovitelných zdrojů energie přispět k vyšší zaměstnanosti v regionech
Výstavba větrných elektráren tyto cíle naplňuje. Stavba obnovitelného zdroje výroby elektrické
energie by měla být posuzována na základě podmínek vhodnosti určité lokality pro projektovaný
zdroj. Základním předpokladem je, že investor nebude prosazovat záměr v místech, kde by nebyl
provoz rentabilní. Je však pouze na investorovi, aby z tohoto hlediska místo posoudil a obhájil danou
lokalitu. Prioritní pro umístění větrných elektráren je hodnota energie větru, vyjádřená rychlostí větru,
časovým působením, linearitou a hustotou větrného proudění. Výroba elektrické energie
prostřednictvím větrných elektráren nesporně méně zatěžuje životní prostředí než výroba z klasických
zdrojů (ropa, uhlí). V rámci Energetické koncepce ČR je předpoklad, že bude větrnými elektrárnami
v roce 2010 vyráběno 930 GWh/rok elektrické energie a v dalších letech výroba ještě poroste. To
předpokládá výstavbu cca 200 větrných elektráren o instalovaném výkonu 2,0 MW na území celé
České republiky do roku 2010.
Cíl zvýšení produkce elektrické energie z alternativních zdrojů nemá výhradně politický nebo
hospodářský podtext, ale vychází z potřeby snížit emise skleníkových plynů, takže přispívá ke
zmírňování rychle se projevující klimatické změny. Dnes snad již nikdo nebude namítat, že žádná
klimatická změna neprobíhá, když si vzpomene na kalamitní sněhovou situaci v zimě 2006 a již
mnoho let se projevující letní i jarní záplavy (1997, 2002, 2006). Jedině omezení produkce emisí
škodlivin jako jsou oxidy síry, dusíku, uhlíku a uhlovodíků, prachové částice a podobně může tento
vývoj zmírnit. Výstavba alternativních zdrojů výroby elektrické energie je z tohoto pohledu
v současné době nutná. Nepředpokládá se, že by se nějaká jiná technologie výroby energie než ty
stávající v dalším půlstoletí významně prosadila, přestože se ji vědecký svět pokouší realizovat.
Pokusme se nahlížet na některé alternativní zdroje výroby energie jako na stavby přechodné, při
jejichž odstranění po uplynutí jejich životnosti budeme moci materiál, ze kterého byla zařízení
vyrobena, dále recyklovat. Plochy, kde byly větrné elektrárny umístěny, jsou jednoduše
rekultivovatelné. Vzhledem k tomu, že pozemky nutné pro stavbu a provoz větrných elektráren
budou trvale vyjmuty ze ZPF je pravděpodobné, že po odstranění samotných elektráren budou cesty
zachovány pro další využití a plocha nad základy bude osázena nízkokořenícími dřevinami, dle místní
geobotanické typizace. Půda bude vyčleněna do kategorie ostatní plochy. Rekultivací půdy za 20 – 30
let se bude zabývat příslušný odbor ŽP pověřené obce (případně jiného příslušného orgánu) až po
ukončení životnosti elektráren. Půdní pokryv nad základovou deskou bude zachován a odstranění
základů se v současné době navrhuje do hloubky cca 1 m pod terénem. V současné době se jedná
pouze o návrh řešení. Finanční plnění rekultivace půdy po větrných elektrárnách a souvisejících
stavbách hradí provozovatel větrného parku nebo větrné elektrárny.

11
06/2008 Větrné elektrárny Mikulášovice. Oznámení záměru v rozsahu dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.o posuzování vlivů na
životní prostředí

Podle studie vypracované Ústavem fyziky atmosféry při Akademii věd ČR je u nás možno
postavit větrné elektrárny o výkonu až 800 - 1000 MW. V praxi to znamená možnost postavit až 500
větrných elektráren ve vhodných oblastech. Tento předpoklad je teoretický a nebere v úvahu omezení
vztahující se k nedostatečným kapacitám v distribučních sítích, jiné regulativy týkající se ochrany
životního prostředí a postoje občanů. Aby nedošlo k přehnanému a nekontrolovanému budování
větrných elektráren, ponechal si stát v zákoně č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z
obnovitelných zdrojů, účinný nástroj v podobě možnosti výrazného snížení výkupních cen elektřiny
z obnovitelných zdrojů. Během několika posledních let se objevilo v České republice velké množství
projektů větrných elektráren, ale většina z nich se neuskuteční, nebo bude realizována ve značně
zmenšené podobě.
Větrné elektrárny Mikulášovice jsou plánovány v oblasti Šluknovského výběžku, kde investor
předpokládá dostatečné větrné podmínky. Výhodou kapacitně malých obnovitelných zdrojů je jejich
decentralizované umístění, které pomáhá snižovat ztráty v síti, vznikající transportem elektřiny na
velké vzdálenosti z velkých zdrojů. Větrné elektrárny tak pomohou danému regionu snížit odběr
elektrické energie ze vzdálených zdrojů a navíc podpoří i státní koncepci směřující ke snížení
závislosti na dovozu energetických surovin. Větrné elektrárny Mikulášovice jsou plánovány
v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby tak, aby byly eliminovány hlukové emise a projevy
případného stroboskopického efektu.
Možnost výstavby větrných elektráren na území katastru obce Mikulášovice je podpořena:
1) dostatečnou vzdáleností od obytné zástavby
2) umístěním mimo přírodně chráněná území
3) možností připojení do energetické sítě (využití stávající přípojky)
4) možnost dojezdu přepravních, stavebních a zvedacích mechanismů
5) dostatečnými větrnými poměry pro ekonomické využití VTE
6) umístěním elektrárny do člověkem využívané krajiny
Pro obec znamená výstavba větrné elektrárny:
1) přísun investic do obecního rozpočtu
2) zvýšení informovanosti o vlivech větrné elektrárny pro celou oblast regionu (včetně turistů
a odborných pracovníků)
Záměr je zpracován v jedné variantě umístění, která vychází z řady postupných úprav, z
možností územně-plánovací koncepce, vlastnických vztahů k pozemkům a ochranným pásmům,
dodržení minimálních vzdáleností větrné elektrárny k obytným stavbám, komunikacím, chráněným
územím a stávajícímu energetickému napojení.

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení
Technicky se jedná o kuželové trubkové věže ukončené gondolou s asynchronním
generátorem elektrárny, který je napojen na trojlistý rotor. Provoz VTE je nepřetržitý, řízený plně
automaticky podle rychlosti větru.
Zapojovací rychlost větru………………….3,5 m/s
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Odpojovací rychlost větru………………..20,0 m/s
Odolnost do rychlosti větru………………52,5 m/s.
Elektrárny jsou ukotveny v betonovém základu. Zvýšené požadavky na koordinaci výstavby
bude představovat kontinuální betonování základových patek. Stavba je navržena v území, které lze
napojit na pozemní komunikace. Větrné elektrárny lze napojit do distribuční elektrické sítě 22 kV.
Stožáry VTE budou po dobu životnosti stavby trvale přístupné montážním a obslužným vozidlům.
Pro zajištění této podmínky budou sloužit nově navržené zpevněné komunikace o šířce 4 m a dále
stávající síť účelových zpevněných komunikací. VTE vyžadují napojení pouze na síť distributora
elektrické energie, v současné době firma ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. Napojení bude provedeno
kabelovou trasou vn.
Stavbou, jejíž vliv je hodnocen, jsou větrné elektrárny, zahrnující následující objekty:
I. 3 větrné elektrárny Wikov W2000SPG s třílistým rotorem o průměru 80 m, umístěné v daném
případě na tubusu o výšce 80 m (tzn. o celkové výšce 120 m).
II. obslužné komunikace: štětované cesty navazující na současnu komunikační síť lokality (asfaltové
silnice a účelové komunikace);
III. manipulační plochy: štětované plochy 35 × 22 m při úpatí tubusu VTE;
IV. podzemní přípojná kabelová trasa, vedená pod obslužnými komunikacemi nebo podél
lokálních cest.

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení:
Dokončení:

2008
2009

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:
Město:

Ústecký
Mikulášovice

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Tab. 3

Dotčené úřady pro navazující rozhodnutí

Rozhodnutí

Úřad

Územní rozhodnutí

Městský úřad Šluknov, stavební úřad
Náměstí Míru 1, poštovní přihrádka 18, 407 77
Šluknov

Poznámka
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Stavební povolení

Městský úřad Šluknov, stavební úřad
Náměstí Míru 1, poštovní přihrádka 18, 407 77
Šluknov

B.II

Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

Zábor půdy
Jedná se o dočasnou stavbu s dobou trvání 20 let, záměr tedy nepředstavuje žádné nároky na
trvalý zábor ZPF nebo PUPFL, ale pouze na dočasný zábor. PUPFL nebudou předmětnou stavbou
dotčeny, následující tabulka udává přehled dočasných záborů ZPF.
Tab. 4

pozemek
parc.č.

Přehled záborů ZPF

zábor
komunikací

zábor
montážním místem
770

zábor
základem VTE
285

zábor ZPF
celkem
2271 m2

2523/1

1216

2566/5

146

2628/3

405

2523/2

187

187 m2

2566/7

212

212 m2

2823/3

1008

146 m2
770

770

285

285

1460 m2

2063 m2

Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území
Záměr se nachází mimo zvláště chráněná území přírody ve smyslu kategorií ZCHÚ dle § 14
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Hranice nejbližší CHKO Labské pískovce se nachází jižně
cca 1 km jižně od místa záměru, až za intravilánem města Mikulášovice.
Území záměru se nachází v blízkosti evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č.
218/2004 Sb., které byly zahrnuty do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a až 45d a NV č.
132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Vzhledem k charakteru
plánovaného záměru byla identifikována dotčená lokalita – Ptačí oblast Labské pískovce (CZ
0421006). Plocha pro výstavbu elektráren se nachází asi 1 km severně od hranic PO (shodná s hranicí
CHKO Labské pískovce). V blízkosti záměru (cca 3,5 km) se dále nachází ptačí oblast a evropsky
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významná lokalita (SPA, FFH) Nationalpark Sächsische Schweiz (DE 5050 – 451). Tato lokalita byla
též identifikována jako dotčená, a to jako ptačí oblast.
V blízkosti záměru (cca 3 km jihovýchodně) se dále nachází Evropsky významná lokalita
Národní park České Švýcarsko. Dotčení této lokality bylo však vyloučeno vzhledem k tomu, že záměr
neovlivňuje evropsky významná stanoviště ani vydru říční a lososa obecného, které jsou předmětem
ochrany.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně
chráněném území podle horního zákona. V zájmovém území se nenacházejí žádná sesuvná území
nebo chráněná ložisková území.

Ochranná pásma, CHOPAV
Hranice nejbližší CHOPAV Severočeská křída je shodná s hranicí CHKO Labské pískovce a
nachází se cca 1 km jižně od místa záměru, až za intravilánem města Mikulášovice.
Ve vlastním zájmovém území výstavby se nenacházejí ochranná pásma vodních zdrojů ani
záplavová území. Stavby větrných elektráren jsou navrženy mimo ochranné pásmo sousedních lesů
(50 m).

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

B.II.2 Voda

Výstavba
Pro dobu výstavby větrných elektráren bude pro pitné účely dovážena balená pitná voda.
Vzhledem k odlehlosti stavebních pozemků od veřejných zdrojů bude užitková voda zajištěna
v mobilních nádržích v místě stavby. Při výstavbě větrných elektráren je potřeba omezené množství
vody k výrobě betonové směsi a při ošetřování tuhnoucího betonu. Betonová směs bude dovážena v
hotovém stavu, voda na ošetřování betonu při vyzrávání bude dovážena z nejbližšího vyhovujícího
zdroje. Místo odběru vody a její množství budou upřesněny v následujících fázích projektové
přípravy. Stavba větrných elektráren nevyvolá potřebu zřízení zdroje vody.

Provoz
Při provozu větrných elektráren nebude zásobování vodu potřebné, neboť provoz bude
automatický bez stálé obsluhy v místě záměru.
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B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Při výstavbě větrných elektráren budou surovinové zdroje potřebné pouze při samotné etapě
výstavby, zejména zemních a základových prací:
•

•

•

•
•

vybudování betonového základu pro každou větrnou elektrárnu bude provedeno formou dodávek
připravené betonové hmoty jakož i nezbytné armovací betonářské oceli. Pro zhotovení základové
patky bude potřeba dovézt zhruba 340 m2/1patku betonové směsi a odpovídající množství
železné výztuže, zhruba 39,6 t/1patku.
záměr vyžaduje vybudování nových přístupových komunikací – finální příjezd na místa montáží
VTE je řešen jednak po nově zbudovaných zpevněných cestách a jednak po stávajících polních
cestách, které budou dodatečně upraveny rozšířením a zpevněním povrchu. Pro zhotovení
zpevněných cest a montážních míst bude potřeba dovézt zhruba 3.350 m3 štěrkodrti. Pro zásyp
kabelové trasy bude potřeba dovézt zhruba 480 m3 kopaného písku.
kompletace každé větrné elektrárny bude probíhat z dovezených modulů, které budou po dílech
dopraveny pomocí tahačů s návěsy. Zásobování i jednotlivé stavební práce budou probíhat pouze
v denních hodinách.
během provozu nemají větrné elektrárny žádné požadavky na surovinové zdroje. Činnost je
automatická bez zásahu lidské síly, pouze zde probíhají občasné kontroly mechanismu.
hodnocená stavba nebude mít nároky na dodávku zemního plynu a tepelnou energii.

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

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Etapa výstavby
Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude
způsobeno skrývkou ornice, zemními pracemi, transportem stavebních materiálů a dovozem
komponent pro konstrukci větrné elektrárny. Zásobování stavby bude prováděno po dobu výstavby
po veřejné silniční síti a po nově navržených zpevněných komunikacích. Pozemky pro výstavbu
větrných elektráren jsou přístupné z města Mikulášovice po stávajících účelových a zpevněných
komunikacích. Na příjezdové trase od výrobce VTE až na místo montáže musí být mosty, silnice,
přístup na stavbu atd. v zásadě postaveny a uvolněny tak, aby po nich mohly přejíždět nákladní vozy
se zatížením 12 t na nápravu a maximální hmotností 96 t (autojeřáb), příp. 120 t (díly věže). Stavba
nevyžaduje návrh řešení dopravy v klidu.
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Etapa provozu
Etapa provozu nepředstavuje žádné významné nároky na dopravní síť. Ty budou
reprezentovány pouze pohyby údržby větrných elektráren a budou se pohybovat max. v jednotkách
pohybů za den.

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

Etapa výstavby
Pro výpočty produkce emisí z dopravy byly použity jednotné emisní faktory vydané MŽP (dle
programu MEFA). Jedná se o program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla (Mobilní
Emisní FAktory, verze 2002).
Zdrojem emisí plynných škodlivin do ovzduší budou:
•
•
•

těžké nákladní automobily přivážející beton, ocelovou armaturu, štěrk a písek,
soupravy tahačů přepravující technologické části větrných elektráren,
stavební mechanizace.
Výstavba jedné větrné elektrárny bude trvat cca 60 dnů, přičemž:

•
•
•
•
•

provedení příjezdové komunikace
zemní práce, bednění a montáž výztuže
vlastní betonáž základu
zrání betonu na požadovanou pevnost, konečné terénní úpravy
vlastní montáž elektrárny

14 dní
17 dní
2 dny
21 dní
6 dní

Jedna větrná elektrárna bude přivezena 7 jízdami speciální nákladní soupravou,
v průběhu 4 až 6 dní:
•
•
•

3 x části tubusu věže o délce 19,66 m, 22,50 m, 33,50 m,
3 x listy rotoru o délce 35 m a 39 m,
1 x strojovna s gondolou.

Finální terénní úpravy v okolí věže budou zhotoveny cca za jeden den. Poté bude věž
připojena a „oživena“.
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Pro realizaci výstavby cest a výstavby betonového základu VTE budou použity
následující mechanizmy:
1
2
3
5
2
6

autojeřáb
návěsy
TNA soupravy s přívěsy
TNA
bagry
osobních automobilů, 4 dodávkové automobily celkem 5 až 6 beton-mixů (betonování 2
dny v týdnu)

Pro stavbu samotných VTE bude k dispozici pracovní skupina v následujícím složení:
1 autojeřáb s nosností 600 až 800 t
1 autojeřáb velký
7 speciálních trajlerů pro dovoz částí tubusů, lopatek VTE a gondol
Předpokládané složení vozového parku podle emisních předpisů EHK a EU:
EURO1
EURO2
EURO3

20 %
70 %
10 %

Přehled předpisů EU (EURO) s uvedením platnosti pro TNA:
EURO1 – předpis EHK 83.01, předpis EU 91/441/EC, platnost od roku 1992
EURO2 – předpis EHK 83,03, předpis EU 94/12/EC, platnost od roku 1996
EURO3 – předpis EHK 83,05, předpis EU 98/69/EC, platnost od roku 2000
Pozn. EHK – Evropská hospodářská komise při OSN
Předpoklady pro stanovení emisních faktorů:
-

rychlost 50 km/h
podélný sklon vozovky 2 %
rok výpočtu 2008
palivo - motorová nafta

Tab. 5

Emisní faktory motorových vozidel

NOx
g/km/vůz
EURO1
29,8088
EURO2
22,2315
EURO3
3,0008
váž.průměr 21,8239

NO2
g/km/vůz
2,0788
1,5504
0,2093
1,5220

CO
g/km/vůz
9,1012
5,1503
4,3121
5,8567

PM10
g/km/vůz
2,0804
0,5467
0,2950
0,8283
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CxHy
g/km/vůz
EURO1
3,8469
EURO2
1,3798
EURO3
1,1180
váž.průměr 1,8470

benzen
g/km/vůz
0,0595
0,0214
0,0173
0,0286

BaP
µg/km/vůz
0,5555
0,5556
0,5559
0,5556

Doprava speciálních komponentů pro VTE byla vybrána po těchto dopravních trasách:
lokalita Větrný mlýn – odbočením ze silnice III/26513 St. Hraběcí – Mikulášovičky
Délka nových přístupových komunikací (celková délka přístupových komunikací)
k montážním místům):
lokalita Větrný mlýn – 1,8 km
Délka tras příjezdů k montážním místům (součet tras k jednotlivým místům, část je vedena
po společných úsecích které jsou započítány víckrát):
lokalita Větrný mlýn – 2,9 km, průměrně 0,97 km k jedné VTE
Činnosti vyvolávající nákladní dopravu:
1. výstavba příjezdových komunikací - při šířce 4,5 m a hloubce nově navezené a upravené vrstvy
0,23 m bude na každý km cesty v průměru zapotřebí 1035 m3 přivezeného materiálu; při
přepočtovém koeficientu 1,7 to znamená 1759,5 t navezených hmot. Při přepravě
automobilovou soupravou o zatížitelnosti 15 t to znamená cca 117 jízd souprav na
vybudování jednoho km příjezdových komunikaci (to je 234 pohybů souprav).
2. výstavba železobetonového základu - na stavbu osmihranného železobetonového základu
kotvení věže větrné elektrárny se spotřebuje cca Q = 420 m3 betonu, to je 756 t (Q*1,8).
Beton na stavbu základu kotvení věží větrných elektráren bude na staveniště přepravován
beton-mixy s přepravní kapacitou 5 m3. Na jednu VTE tak přiveze beton 84 mixů, to je 168
pohybů mixů po příjezdových komunikacích.
3. výstavba větrné elektrárny - v průběhu výstavby jednotlivých věží větrných elektráren bude
materiál potřebný k jejich výstavbě na staveniště dovezen sedmi nákladními soupravami (3x
tubus věže; 3x listy a 1x gondola se strojovnou).
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Tab. 6

Celkové emise z lokality Větrný mlýn po dobu výstavby

Činnos
t

Počet
jízd

NOx
kg/km

kg

NO2
kg/km

kg

CO
kg/km

kg

1.
2.
3.
Suma

421
504
42
-

9,19
11,00
0,92
21,11

13,32
10,56
0,88
24,76

0,64
0,77
0,06
1,47

0,93
0,74
0,06
1,73

2,47
2,95
0,25
5,67

3,58
2,83
0,24
6,65

Činnos
t

Počet
jízd

CxHy
kg/km

Kg

benzen
g/km
g

benzo(a)pyren
mg/km mg

1.
2.
3.
Suma

421
504
42
-

0,78
0,93
0,08
1,79

1,13
0,89
0,07
2,09

12,08
14,41
1,20
27,69

0,23
0,28
0,02
0,53

Tab. 7

17,46
13,84
1,15
32,45

PM10
kg/km
kg

0,35
0,42
0,03
0,80

0,34
0,27
0,02
0,63

Řádová množství škodlivin při spalování motorové nafty

Znečišťující látka
oxidy dusíku NOx
oxid dusičitý NO2
oxid uhelnatý CO
tuhé látky frakce PM10
plynné uhlovodíky CxHy
benzen
benzo(a)pyren

kg/t paliva
33
2,3
15 - 20
10 - 15
35
0,5
5.10-6

Celkové množství škodlivin vyprodukované během výstavby je v následující tabulce.
Tab. 8

Celkové množství znečišťujících látek za dobu výstavby

celkové množství emisí [kg]
Znečišťující látka
z dopravy
oxidy dusíku NOx
oxid dusičitý NO2
oxid uhelnatý CO
tuhé látky PM10
plynné uhlovodíky CxHy
benzen
benzo(a)pyren

24,8
1,7
6,7
0,9
2,1
0,032
0,63.10-5

ze
stavebních
strojů
108,9
7,6
66,0
49,5
115,5
1,65
1,65.10-5

celkem
133,7
9,3
72,7
50,4
117,6
1,682
1,71.10-5

0,51
0,40
0,03
0,94
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Etapa provozu
Jak je patrné z charakteru předpokládaného záměru, tento negeneruje žádný bodový nebo
významný liniový či plošný zdroj znečištění ovzduší. Vzhledem k charakteru záměru je patrný
jednoznačný přínos využití větrné energie ve vztahu k imisní zátěži a následně i ve vztahu ke zdraví
obyvatelstva, této imisní zátěži dlouhodobě vystavenému.

B.III.2 Odpadní vody
Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce splaškových vod
bude vyplývat z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby a produkovaný objem
odpadních vod lze označit za zanedbatelný. Pro etapu výstavby budou na staveništi instalována
mobilní WC.
Vzhledem k propustnosti použitého materiálu na zpevnění cest (štěrkodrť) a k malým
rozměrům betonových základových patek jednotlivých elektráren ve vztahu k celkové ploše
dotčených povodí dojde pouze k zanedbatelné změně režimu odtoku povrchových vod.
B.III.3 Odpady
V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů jak v etapě vlastní výstavby, tak i v
rámci vlastního provozu.

Výstavba
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního
procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a budou
specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním
dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání
s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na
stavbě), včetně jejich následného využití nebo odstranění (tato povinnost bude zapracována do
smlouvy o provedení prací), a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v
období výstavby je uvedena v následující tabulce:
Tab. 9

Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby

Název odpadu

Kategorie

Kód odpadu

odpady jinak blíže neurčené (odpadní klest)

O

02 01 99

odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla

N

08 01 11

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

N

15 01 10

absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy

N

15 02 02
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papírové a lepenkové obaly

O

15 01 01

plastové obaly

O

15 01 02

dřevěné obaly

O

15 01 03

kovové obaly

O

15 01 04

kompozitní obaly

O

15 01 05

směsné obaly

O

15 01 06

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné

N

15 01 10

neželezné kovy

O

16 01 18

beton

O

17 01 01

cihly

O

17 01 02

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106

O

17 01 07

dřevo

O

17 02 01

sklo

O

17 02 02

hliník

O

17 04 02

železo a ocel

O

17 04 05

kabely neuvedené pod č. 170410

O

17 04 11

zemina a kamení neuvedené pod č.170503

O

17 05 04

papír a lepenka

O

20 01 01

kovy

O

20 01 40

směsný komunál.odpad

O

20 03 01

Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních
projektové dokumentace respektovány podmínky, které jsou formulovány v dalších částech
předkládané dokumentace.

Provoz
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální. Následující
tabulka podává přehled o předpokládané struktuře vznikajících odpadů v etapě provozu.
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Tab. 10

Přehled odpadů vznikajících v etapě provozu

Název odpadu

Kategorie

Kód odpadu

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky

N

08 01 11

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací
oleje

N

13 02 05

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

N

13 02 08

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 01

Plastové obaly

O

15 01 02

Směsné obaly

O

15 01 02

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (obaly od
nátěrových hmot apod.)

N

15 01 10

Železo a ocel

O

17 04 05

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné
nebezpečné látky

N

17 04 10

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 04 11

Směsný komunální odpad

O

20 03 01

Požadavky vyplývající pro etapu provozu z hlediska vznikajících odpadů jsou opět jasně
formulovány legislativou v odpadovém hospodářství a není tudíž nezbytné formulovat doporučení,
která z této legislativy vyplývají bez ohledu na uplatnění režimu o posuzování vlivů na životní
prostředí. Sortiment odpadů a smluvní vztahy budou upřesněny v prováděcích projektech
stavby, množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněno v rámci zkušebního provozu.
Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas k nakládání s odpady
a předloží provozní řád pro nakládání s odpady.
B.III.4 Hluk, vibrace, záření
Detailní popis a výpočty hlukové zátěže zájmového prostoru jsou součástí hlukové studie v

příloze H.3.
Hluk - etapa výstavby
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který však vzhledem k situování staveniště nemůže
ovlivnit akustické parametry v území, a to ani z hlediska vyvolané staveništní dopravy tak, jak je
specifikována v příslušné pasáži předkládané dokumentace. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na
množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní
směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto
parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na
okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně
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používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi,
které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa
pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici.
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude
neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště
však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost
predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem
výpočtu může tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů
vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z
předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému
pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně
nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z
archivních údajů.
Tabulka 11 Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce

Tabulka 12 Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce

Hluk - etapa provozu
Větrné elektrárny jsou během provozu zdrojem hluku. Turbína se jmenovitým výkonem 2
MW má průměr rotoru 80 metrů a výšku náboje 80 m. Udávaný akustický výkon ve výšce náboje
turbíny při rychlosti větru 10 m/s ve výšce 10 m nad zemí (dle požadavku IEC 61400-11) je: LwA =
103,0 dB.
Tabulka 13 Akustický výkon dle DINEN 61400-11 dle rychlosti větru

Rychlost větru [m/s] 5
LwA [dB]
99,9

6
100,3

7
100,8

8
101,4

9
102,1

10
103,0

Tabulka 14 Frekvenční charakteristika pro rychlost větru 10 m/s (ve výšce 10 m nad terénem)

Frekvence [Hz]
LAoct [dB]

63
86,3

125
96,7

250
95,3

500
96,4

1000
95,2

2000
94,2

4000
88,6

8000
78,3
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Hlukové spektrum neobsahuje výrazné tónové složky již ve vzdálenosti 150 m od větrné
elektrárny.

Vibrace
Záměr ve stadiu provozu není zdrojem vibrací. V etapě výstavby nelze projev vibrací zcela
vyloučit, avšak vzhledem k dostatečné vzdálenosti obytné zástavby lze tento vliv hodnotit z hlediska
významnosti vlivu jako vliv nevýznamný.

Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. V průběhu vlastní
výstavby je možno očekávat krátkodobé používání svářecích agregátů. Ultrafialové záření se může
vyskytovat pouze krátkodobě po dobu montáží konstrukcí či technologií při svařování obloukem či
plamenem a přitom budou využívány běžné osobní ochranné pomůcky.
V navrhované VTE bude elektrická energie vyráběna využitím energie větru. Větrná elektrárna
nebude zdrojem ionizujícího záření. Běžné elektromagnetické pole vzniklé při výrobě a přenosu
elektrické energie nebude vyvolávat nežádoucí účinky. Zdroji elektromagnetického záření v
posuzovaném záměru jsou:
-

generátor
výkonový transformátor
náhradní napájení
rozvaděče
motory

Všechny tyto zdroje budou navrženy tak, aby jejich účinky na zdraví obsluhy, která bude
provádět periodické kontroly, byly zanedbatelné, neměřitelné. Záměr se nenachází v oblasti působení
externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila
indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným Nařízením vlády 480/2001 Sb.

Stroboskopický efekt
Detailní zhodnocení stroboskopického efektu je popsáno v příloze H.2. Jedná se o optický
jev vznikající při průniku viditelného záření ze světelného zdroje mezi otáčejícími se listy rotoru
směrem k pozorovateli. V případě větrných elektráren je tento jev vyvolaný sluncem, svítícím skrz
otáčející se rotor elektrárny: jedná se o stíny, míhající se v pravidelných intervalech krajinou. Je zřejmé,
že jde o efekt v konečném výsledku velmi podobný některým z níže popsaných spouštěcích
mechanismů fotosenzitivního epileptického záchvatu u zvláště citlivých osob (viz kap. D.1.1), a je
tedy nutné posoudit jeho možnou rizikovost.
Na základe efemerid, vypočtených pro dvě krajní polohy Slunce na obloze – zimní a letní
slunovrat, byla vymezena modelová oblast dosahu rotujícího stínu, vrhaného rotorem větrné
elektrárny Wikov W2000SPG o celkové výšce 120,0 m . Výsledná oblast tvaru „motýlích křídel“ (viz
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příl. H.2 – obr 1A) je ve východozápadním směru teoreticky protažena do nekonečna (stíny při
extrémně nízkých výškách vycházejícího a zapadajícího Slunce nad obzorem). V této teoreticky
„nekonečné“ zastiňované oblasti lze ovšem vymezit zónu vnímatelného dosahu rotujícího stínu: S
rostoucí vzdáleností pozorovatele od stínícího objektu klesá intenzita zastínění zejména vlivem tří
faktorů – difúze světla v atmosféře, difrakce slunečních paprsků na pohledových hranách stínícího
objektu a relativně stále menšího zákrytu slunečního kotouče stínícím objektem. Plný geometrický stín
v těsné blízkosti věže (viz popis níže) se tedy ve větších vzdálenostech stává polostínem, který
pozvolna zcela zaniká. V praxi je oblast vnímatelného dosahu rotujících stínu větrných elektráren
omezena zhruba vzdáleností, v níž je rotorový list VTE ještě schopen zakrýt cca 20 % plochy
slunečního kotouče (odhad podle vlastních pozorování podobných objektů), ve vzdálenostech vyšších
bude sledovaný objekt, vzhledem k jeho velmi malé relativní ploše, Sluncem zcela přezářen. Takto
definovaná oblast vnímatelného dosahu rotujícího stínu bude pro typ Wikov W2000SPG sahat
cca 1 750 m od paty příslušné věže, příslušné omezení bylo zakresleno do příl. H.2 – obr 1B. Ani
ve vzdálenostech do zmíněných 1 750 m nebude stroboefekt pozorovatelný všude, protože k dalšímu
omezení oblasti dosahu rotujících stínů dochází v reálném terénu také vlivem reliéfu širšího okolí.
Do výsledné mapy (príl. H.2 - 1B) byla vyznačena zóna dosahu plného geometrického stínu
rotoru (území, v němž muže dojít ke 100% zákrytu slunečního kotouče rotorovým listem). Zóna
plného geometrického stínu u elektrárny Wikov W2000SPG o celkové výšce 120,0 m dosahuje
na vodorovném modelovém terénu nejdále 353 m od paty příslušné věže (tvar výsledného
průmětu zóny maximální intenzity na povrch reálného terénu závisí na konfiguraci reliéfu a na dalších
omezujících prvcích, uvedených v předchozí kapitole). V této ploše má tedy sledovaný jev maximální
pozorovatelnou intenzitu; pojem maximální intenzita je zde ovšem nutno chápat jako zcela běžnou
intenzitu plného stínu libovolného objektu ve volné krajině, tedy efekt nijak výrazně kontrastní a v
reálné krajině s proměnlivými světelnými podmínkami navíc velmi variabilní. S rostoucí vzdáleností
pozorovatele od stínícího objektu se plný geometrický stín mění na výše popsaný polostín.
Posledním klíčovým faktorem je frekvence stroboskopického efektu, která při provozním
režimu elektrárny Wikov W2000SPG nabývá následujících hodnot:
otáčky rotoru frekvence stroboefektu:
minimální 12,0 min-1 0,60 Hz
maximální 19,0 min-1 0,95 Hz

Diskoefekt
Diskoefekt je vyvoláván odlesky ploch listů rotoru při určitém úhlu jejich nasvícení. Tento jev
je u větrných elektráren eliminován povrchovou úpravou listů rotoru, prováděnou většinově
matovým barevným provedením, proto se tento efekt nebude významně negativně projevovat.

Jiné výstupy
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy.
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B.III.5 Rizika havárií

Výstavba
Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších
technických zařízení (špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku
pohonných či mazacích hmot, které znečistí okolí.

Provoz
Větrná elektrárna je technologickým zařízením, kde nebezpečí havárie je minimální. Jednotlivé
komponenty jsou konstruovány pro provozní životnost minimálně 25 let, tj. minimálně 150 000
provozních hodin v náročných povětrnostních podmínkách. Navržené větrné elektrárny představují z
hlediska technického současnou světovou špičku, což následně ovlivňuje vysokou bezpečnost a
spolehlivost provozu. Nedílnou součástí komplexní technologické dodávky je systém automatického
řízení (ASŘ), který společně s moderními prvky použitými při řízení elektrické části minimalizuje
možnost vzniku provozní poruchy či havárie. Přestože je větrná turbína navržena tak, aby odolala
extrémním vlivům počasí, není vyloučen přírodní úkaz, při kterém může za působení kombinace
nepříznivých faktorů dojít k havárii VTE spojené se ztrátou její stability a následnou destrukcí. Toto
riziko je lokálního charakteru a týká se blízkého okolí VTE do cca 150 m, což ve vztahu k situování
nejbližší obytné zástavby lze označit ze neproblematický aspekt. Dle údaje výrobce nedojde k
nevratné destrukci stroje do rychlosti větru 67 m\s, což je 240 km\hod. Větrné turbíny jsou chráněny
proti zásahu bleskem systémem, který minimalizuje poškození a odpovídá mezinárodnímu standardu
IEC 1024-1, třída ochrany 1.

Olejové hospodářství
V převodovce větrné elektrárny je použit olej. Běžné malé úniky jsou kontrolovány a případně
odstraněny pracovníky údržby v periodických intervalech, frekvence kontrolních intervalů je
stanovena a dodržována na základě požadavku dodavatelů jednotlivých systému. Případné úniky jsou
řešeny instalací odkapních lišt vyústěných do zásobníků. Pro případ havárie jsou všechny mazací,
hydraulické a chladicí systémy větrné elektrárny monitorovány a řízeny pomocí řídicího systému VTE
a jsou pod kontrolou vzdáleného pracoviště po celou dobu životnosti VTE. Tímto přístupem se
předchází fatálním únikům z chladících a mazacích systémů. Vetší úniky zůstanou zadrženy uvnitř
strojovny a jejího opláštění, odtud se poté ekologicky odstraní. Postup v případě havárií a poruch
bude uveden v provozním manuálu elektrárny.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Územní systém ekologické stability krajiny
Prvky územního systému ekologické stability, biocentra, biokoridory a interakční prvky jsou
nezastavitelnými územími. Záměr nekoliduje se žádným prvkem ÚSES, nejbližším skladebným
prvkem ÚSES je lokální biocentrum č. 12, které se nachází cca 250 m severně od lokality VTE 1
v oblasti kóty Jelení kopec.
Obrázek 2

Situace prvků ÚSES v okolí záměru

Zvláště chráněná území
V zájmovém území není vyhlášeno žádné velkoplošné ani maloplošné zvláště chráněné území
přírody. Nejbližší území tohoto typu je CHKO Labské pískovce, jehož hranice prochází cca 1 km
jižně od uvažovaného záměru.
Území přírodních parků
Přírodní park ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb. se v zájmovém řešeném území
ani v kontaktu s tímto územím nenachází.
Významné krajinné prvky
V širším území se nachází řada významných krajinných prvků ze zákona ( 3 písm. b) zákona
č. 114/1992 Sb.) — veškeré lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy.
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Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením, k případným
zásahům, které by mohly vést k oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce, je nutno si vyžádat
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
Lokality Natura 2000
Vzhledem k charakteru plánovaného záměru byla identifikována dotčená lokalita – Ptačí
oblast Labské pískovce (CZ 0421006). Plocha pro výstavbu elektráren se nachází asi 1 km severně
od hranic PO. V blízkosti záměru na německé straně (cca 3,5 km) se dále nachází ptačí oblast a
evropsky významná lokalita (SPA, FFH) Nationalpark Sächsische Schweiz (DE 5050 – 451).
Tato lokalita byla též identifikována jako dotčená, a to jako ptačí oblast.
V blízkosti záměru (cca 3 km jihovýchodně) se dále nachází Evropsky významná lokalita
Národní park České Švýcarsko. Dotčení této lokality bylo však vyloučeno vzhledem k tomu, že záměr
neovlivňuje evropsky významná stanoviště ani vydru říční a lososa obecného, které jsou předmětem
ochrany.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Vlivem poválečné stagnace byla nová výstavba ve městech a větších obcích Šluknovska
minimální, také míra přestaveb byla nízká a chalupářské aktivity zpomalily destrukci venkovských
partií území, což vedlo k tomu, že se dochovala řada ukázek typické architektury dřívějších období od
jednotlivých staveb až po větší celky. Několik desítek archeologicky, historicky a kulturně hodnotných
objektu a areálů Šluknovska, které po sobě zanechal historický vývoj území, je zapsáno do Státního
seznamu nemovitých kulturních památek. Z posuzovaného hlediska asi nejzajímavějšími objekty jsou
větrné mlýny. Šluknovsko, resp. celé Děčínsko, je totiž prakticky jediným regionem Čech, kde se tento
způsob využití větrné energie významněji uplatnil: z dochovaných 24 mlýnů v Čechách jich 8 stojí v
okrese Děčín a přímo v hodnocené OKR a jejím nejbližším okolí se odchovaly tři:
–
–
–

Strážní vrch nad Rumburkem – barokní kostel z let 1722–1725, 1787 přestavěný na
větrný mlýn, 1845 rekatolizován, od 1959 pronajat pravoslavné církvi;
Horní Podluží-Světlík – mlýn holandského typu z r. 1843, nyní nefunkční;
Mikulášovice – mlýn holandského typu z r. 1843 (?), později hostinec, nyní ruina.

V území záměru nejsou dokumentována archeologická naleziště.
Území hustě zalidněná
Zájmová oblast je řídce zalidněna, vzhledem k její pozici v extravilánu města Mikulášovice.
Nejbližší trvale obývané objekty se nacházejí v místní části Mikulášovičky SZ směrem od
uvažovaného záměru. Město Mikulášovice má v současnosti 2 300 stálých obyvatel.
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Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o významně nadlimitně ovlivněnou lokalitu.
Zpracovateli dokumentace nejsou známy okolnosti, které by oficiálně dokládaly přítomnost území
s existencí doložených (řešených) starých zátěží v rámci zájmového území posuzovaného záměru.

C.2

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C.2.1 Základní charakteristiky ovzduší a klimatu

Klimaticky náleží sledované území k mírně teplé oblasti (QUITT 1971), konkrétně k regionu
MT4 s krátkým, mírným až mírně chladným, suchým až mírně vlhkým létem, krátkým přechodným
obdobím s mírným jarem a mírným podzimem; zima je normálně dlouhá, mírná až mírně teplá, suchá
až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky – detaily viz následující tabulka:
počet letních dní 20–30 průměrná teplota v lednu [°C] –2 až –3
počet dní s prům. teplotou 10 °C a více 140–160
průměrná teplota v červenci [°C] 16 až 17
počet mrazových dní 110–130
srážkový úhrn za rok [mm] 600–750
počet ledových dní 40–50
počet dnu se sněhovou pokrývkou 60–80
Mimo tyto obecné parametry je pro Šluknovský výběžek charakteristický poměrně vysoký
úhrn srážek (důsledek relativně oceaničtějšího podnebí) a výrazná převaha větrů ze západních směrů
(57 % roku).
Tabulka č. 15
stanice

Dlouhodobé průměrné měsíční a roční úhrny srážek ve stanici Šluknov. (mm)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

63

54

65

61

69

87

104 91

X

XI

XII

ROČNÍ ÚHRN
SRÁŽEK

64

58

66

853 mm

Šluknov
71

Ovzduší
Imisní pozadí běžně se vyskytujících znečišťujících látek je v regionu měřeno ve stanici
ČHMÚ v Valdek u Rumburka.
Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2006 leží posuzovaná lokalita v pásmu ročních
koncentrací:
roční koncentrace NO2
< 26 µg/m3,
roční koncentrace PM10
14 – 30 µg/m3,
roční koncentrace benzenu
< 2 µg/m3.
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Hluk
Hluková zátěž prostředí výrazně negativně ovlivňuje zdravotní stav populace. Nadměrný hluk
je významným stresujícím faktorem, vyvolávajícím řadu psychických i fyzických onemocnění. V
současné době není v Mikulášovicích a okolí zařízení, které by způsobovalo výrazné překračování
hlukových limitů, hluk z dopravy je akceptovatelný.

C.2.2 Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod
Povrchové vody
Zájmové území s VTE č. 1 spadá do povodí Mikulášovického potoka, č.h.p. 1-15-01-025,
elektrárny VTE 2 a VTE 3 se nacházejí v povodí Vilémovského potoka, č.h.p. 1-15-01-020. Přímé
zatopení oblasti záměru povrchovou vodou při povodňových stavech je vyloučené.
Podzemní vody
Z hydrogeologického hlediska1 je zájmové území řazeno do rajónu 641 – Krystalinikum
Krkonoš a Jizerských hor. Krystalinická zvodeň je vázána především na přípovrchové pásmo
rozpojení hornin krystalinika (popř. na hlubší puklinové systémy) a nadložní hlinitopísčitá eluvia a
deluvia. Právě na rozhraní obou prostředí jsou vytvořeny ideální podmínky pro akumulaci a pohyb
podzemní vody. Horninový soubor je charakterizován slabou puklinovou propustností skalních
hornin a střední až dobrou průlinovou propustností kvartérního pláště. Zde je mělká zvodeň vázána
především na bazální kamenitou část, tvořenou skeletem podložního plutonu . Mocnost zvodně činí
maximálně několik metrů, její hladina je volná, sklánějící se k povrchovým vodotečím. Zvodeň je
dotována především přímým vsakem atmosférických srážek prakticky na celé ploše zájmového území.
V oblasti krystalinika dosahuje poměrně příznivých hydraulických parametrů a průměrný specifický
odtok je zde zvýšený v množství 3 – 5 l/s/km2.
Z hlediska prostorového lze oběh podzemních vod v zájmové oblasti charakterizovat
následovně:
• k dotaci kvartérní a krystalinické zvodně dochází v hydrologickém povodí jednotlivých lokalit
přímým vsakem atmosférických srážek do horninového prostředí;
• mocnost zvodní činí převážně několik metrů, v oblastech intenzivního rozvolnění podložního
krystalinika i více. Její hladina je volná, konformní se spádnicí terénu, sklánějící se k
povrchovým vodotečím;
• kolektor vázaný na připovrchové zóny zvětralin a mělkých puklin krystaliniku má převážně
nízkou transmisivitu pohybující se okolo 10-5 m2.s-1 a níže a je vhodný spíše pro malé odběry
individuálního zásobování;
• podzemní voda proudí ve směru spádnice terénu k místním drenážním bázím - povrchovým
vodotečím, na vhodných místech může vyvěrat na povrch ve formě drobných pramenů.
1

HERČÍK,F.-HERRMANN, Z. - VALEČKA, J.: Hydrogeologie České křídové pánve. - ČGÚ, Praha, 1999
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Zásobování obyvatelstva vodou
Město Mikulášovice má vybudovanou vodovodní síť pouze zčásti, větší část obydleného
území je zásobována z individuálních zdrojů podzemní vody – ze studen.
C.2.3 Základní charakteristiky půd a geofaktorů
Geomorfologie
Podle regionálního geomorfologického členění2 leží zájmové území v okrsku IV-A-1-a
Šenovská pahorkatina. Šenovská pahorkatina je složená převážně z biotitického granodioritu
lužického plutonu s ojedinělými průniky mladotřetihorních čedičů a s žílami lamprofyrů variského
stáří. Jedná se o mírně zvlněný erozně denudační reliéf se zbytky zarovnaných povrchů na plochých
rozvodích, rozčleněný strukturními hřbety a sopečnými suky.
Místo záměru se nachází v nadmořské výšce v rozmezí 460 - 465 m n.m. V okolí lokality
záměru převládají louky a lesy.
Půda
Půdní kryt zájmové oblasti je výrazně ovlivněn půdotvornými substráty, reliéfem a v menší
míře klimatickým režimem, který je především funkcí nadmořské výšky. V zájmové oblasti jsou
dokumentovány půdy řazené do tří BPEJ:
Kódy: 83421, 83424, 85011.
Z údajů BPEJ vyplývá, že se jedná převážně o hnědé půdy kyselé, podzolové a jejich slabě
oglejené formy v mírně chladné oblasti, většinou na žulách a rulách a na různých jiných horninách,
většinou lehké, slabě až středně štěrkovité, s příznivými vláhovými poměry. V menšině jsou
zastoupeny hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (rulách, žulách), zpravidla
středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené. Svažitost v oblasti je mírná
až střední, půdy jsou středně skeletovité, hluboké až středně hluboké.
Geologie
Geologicky je celé zájmové území součástí lugické oblasti, resp. její subjednotky – lužického
plutonu. Základním horninovým typem vymezené oblasti je dvojslídný zawidovský granodiorit,
hybridní, s četnými xenolity proterozoických metasedimentů; poměrně výrazně se uplatňují i biotitické
hrubozrnné granity, tzv. rumburská a brtnická žula. Všechny zmíněné horniny jsou silně
metamorfovány a tektonicky postiženy (katakláza, mylonitizace, metamorfní zbridličnatění). Na
geologické stavbě popisované oblasti se podílejí systémy tektonických struktur prakticky všech
významnějších směru Českého masivu: sz.-jv. systém labského lineamentu, sv.-jz. systém oháreckého
riftu, struktury severojižního „brázdového“ směru i struktury směru V-Z. S tektonickou aktivitou
2
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území je geneticky spjata řada dalších geologických fenoménů: časté výskyty žilných hornin
(lamprofyry, aplity, pegmatity) a žil se stríbrným, měděným a nikl-kobaltovým zrudněním (těžených v
širším okolí od 15. až do začátku 20. stol.), ale především intruze terciérních neovulkanitů (čediče,
nefelinický tefrit, fonolit a trachyt). Tektonické struktury a na ně vázané geologické jevy se výrazně
uplatňují i v geomorfologii terénu: zlomy a mylonitizovaná pásma predisponují síť vodotečí,
neovulkanity tvoří morfologicky nápadné elevace jak uvnitř, tak po obvodu vymezené OKR
(Hrazený, Partyzánský vrch, Vlčí hora atd.). Kvartérní pokryv sledované oblasti lze charakterizovat
jako jílovito-písčitý až jílovitý zvětralinový plášť, místy se vyskytují mocnější hlinité až kamenité
svahoviny (obvykle soliflukčního původu), nivy vodních toků jsou tvořeny především hlinitopísčitými
fluviálními sedimenty. Specifikem území v rámci ČR je výskyt glacigenních sedimentů (morénové
hlíny, glacifluviální štěrkopísky atd.) elsterského kontinentálního ledovce.
Seismicita
Z hlediska seismicity se jedná již o konsolidované území, nepředpokládáme zde významné
vlivy působením zemských otřesů.
Radonové riziko
Dle radiometrické mapy České republiky3 se dávkový příkon gama záření hornin v zájmové
oblasti pohybuje mezi 50 – 60 nGy/h. Jedná se o oblast se střední radioaktivitou hornin.
Ke každému investičnímu záměru, kde se dlouhodoběji shromažd‘ují lidé, musí být
stavebníkem opatřeno měření radonového rizika. Pro výstavbu VTE nejsou potřebná žádná opatření.
C.2.4 Základní charakteristiky flory a fauny
Flora
Z biogeografického a geobiocenologického hlediska je sledovaná oblast podle novějšího
členění4 součástí bioregionu šluknovského (1.57). Z pohledu obecně geografické typologie přírodních
krajin se jedná o kombinaci krajiny chladných pohoří s bučinami s jedlí na pseudoglejích a
kambisolech a krajiny moderátních pohoří s bukovodubovými lesy na luvisolech a kambisolech, resp.
jednodušeji o krajinu členitých silikátových pahorkatin5.
Fytogeograficky spadá posuzovaná oblast dle regionálního fytogeografického členění6 do
obvodu českomoravského mezofytika, podokresu 47 Šluknovská pahorkatina. Převládající
rekonstrukční vegetační jednotkou zájmového území jsou7 acidofilní doubravy (Genisto germanicaeQuercion) s autochtonní borovicí, ojediněle se uplatňují i dubohabřiny polonské asociace TilioCarpinetum. Ve vyšších polohách sledované oblasti doubravy přecházejí do bučin, převážně
acidofilních (Luzulo-Fagetum), na neovulkanitech potom květnatých (Melico-Fagetum). Podél vodotečí
3

Manová, M., Matolín, M.: Radiometrická mapa České republiky M 1 : 500 000, Český geologický ústav, 1995
CULEK M. ET AL. (1996): Biogeografické členění České republiky. - Enigma Praha.
5
GÚ CSAV (1992): Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva. - GÚ CSAV Brno, FVŽP Praha.
6
BÚ CAV (1987): Regionálně fytogeografické členění CSR. 1. Vyd. - Academia Praha.
7
MIKYŠKA R. ET AL. (1972): Vegetace ČSSR, rada A, sv. 2. - Geobotanická mapa ČSSR 1 : 200 000 - 1. České
země, list M–33–IX Děčín. - Academia Praha.
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jsou rekonstruovány především olšiny podsvazu Alnetion glutinoso-incanae, případně luhy (StellarioAlnetum glutinosae, Carici remotae-Fraxinetum, Carici-Quercetum). Primární bezlesí prakticky neexistovalo.
Přirozenou náhradní vegetaci tvořily zejména vlhké louky svazu Calthion a rašelinné louky svazu
Caricion fuscae.
Detailní popis flóry zájmové oblasti je součástí zprávy z biologického průzkumu, který
probíhal ve vegetačních sezónách roce 2007 a 2008 (příloha H.5).
V místě záměru monotónní plochy intenzivně spásané vykazují poměrně chudou druhovou
skladbu pastvin (převaha Trifolium repens, Tripleurospermum inodorum, Taraxacum sect. Ruderalia, Lolium
perenne). Jen několik mezí a terénních „vln“ vykazuje odlišné druhové složení od degradovaných a
ruderalizovaných pastvin. Tyto meze s mělkým půdním profilem hostí druhy jako např.: Rumex
acetosela, Cerastium arvense, Holcus mollis, Knautia arvensis, Hypericum perforatum, Pimpinela saxifraga, Silene
vulgaris, Arabidopsis thaliana, Hieracium pilosella.
Fauna
Podle zoogeografického členění je zájmové území součástí zoogeografické provincie
listnatých lesů8. V regionu se vyskytuje ochuzená hercynská fauna s vlivy západními a polonskými. K
významnějším druhům zde patří ze savců např. ježek západní a myšice temnopásá, z ptáků výr velký,
z obojživelníků ropucha krátkonohá a mlok skvrnitý a z plazů zmije obecná. Tekoucí vody patří do
pstruhového pásma.
Detailní popis flóry zájmové oblasti je součástí zprávy z biologického průzkumu, který
probíhal ve vegetačních sezónách roce 2007 a 2008 (příloha H.5).
Na zájmových plochách byly potvrzeny 3 hojné druhy kobylek a 3 obecné druhy sarančí.
Z řádu brouků byl potvrzen výskyt 18 druhů, významně převažují saprofilní a koprofágní druhy
(Staphylinidae a Lamelicornia - listorozí), z čeledi Carabidae potvrzen výskyt 8 druhů (A – 1, E – 7),
z čeledi Staphylinidae dva saprofilní druhy (R2 – 1, E – 1; Ocypus aeneocephalus (R2) je na Šluknovsku
sbírán poměrně vzácně). Vzhledem k počasí i velmi spoře kvetoucí flóře nebyly zaznamenány žádné
druhy z řádu Hymenoptera (kromě mravenců rodu Formica, kteří jsou ve fázi revize determinace).
Plochy v porovnání s oblastí CHKO jsou mnohem větší mírou ovlivněny a již při současném
stavu není možné ani předpokládat výskyt enkláv, kde by se mohly zachovat významnější formy
fytofágních brouků. Vzhledem k drtivému zastoupení eurytopních druhů střevlíkovitých je vysoká
degradace patrná určitou měrou již v současné době. Celá plocha je využívána k pastvě hovězího
dobytka a v řadě případů je až nadmíru eutrofizována (okolí deponie organické hmoty). Intenzivnější
pastva zde umožnila zachytit řadu koprofágních a saprofilních forem brouků (rod Aphodius,
Staphylinidae).
Výskyt ptáků byl mapován v hnízdním období 2007 a 2008. Celkem bylo zjištěno 12 druhů
v obou letech jejichž teritoria zasahují do zájmového území v roce celkovém počtu cca 37 jedinců
(2007) a 32 jedinců (2008), resp. párů. Pro zimující druhy ptáků a migranty má tato lokalita
zanedbatelný význam. Níže je uveden abecední seznam zjištěných druhů s číslem udávajícím počet
teritorií uvedeného druhy, které zasahují do zájmového území. Tučně jsou zvýrazněny zvláště
8

MARAN J. (1958): Zoogeografické členění Československa. - Sborník Čs. spol. zeměpisné, 63/2.
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chráněné druhy, jež jsou zařazené ve vyhl. 395/1992 Sb., novelizované vyhl. 175/2006 Sb., přílohy
III, a to včetně příslušné kategorie:
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) – 2+1 (ohrožený druh)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) – 1+2
Holub hřivnáč (Columba palumbus) – 1+3
Konipas bílý (Motacilla alba) – 2+2
Konopka obecná (Carduelis cannabina) – 2+1
Linduška lesní (Anthus trivialis) – 1+0
Linduška luční (Anthus pratensis) – 1+1
Skřivan polní (Alauda arvensis) – 3+3
Strnad obecný (Emberiza citrinella) – 1+1
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) – 20+15
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) – 1+1 (ohrožený druh)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) – 2+2 (ohrožený druh)
V rámci průzkumu třídy savců bylo zjištěno odchytem, přímým pozorováním či dle
pobytových známek celkem 7 druhů savců.
Hraboš polní (Microtus arvalis)
Myšice křovinná (Apodemus sylvaticus)
Myšice lesní (Apodemus flavicollis)
Prase divoké (Sus scrofa)
Rejsek malý (Sorex minutus)
Rejsek obecný (Sorex araneus)
Srnec obecný (Capreolus capreolus)
C.2.5 Základní charakteristiky dalších aspektů životního prostředí
Krajina a ekosystémy
Z hlediska ekologické stability leží zájmová lokalita v území se střední (okrajově až vysokou)
ekologickou stabilitou s mozaikou polí, luk a lesů se změněnou dřevinnou stavbou, tzn. podle využití
ploch se zde prolíná zemědělsko-lesní krajina lesně-lučního využití s jehličnatými lesy lesní, luční a
skalní krajiny9.
Z hlediska krajinného rázu a jeho vývoje byla původní převážně lesní krajina vymezené oblasti
postupnou kolonizací změněna na pestrou mozaiku lesů, luk, orné pudy, důlních polí s povrchovými
projevy po těžbě rud, větších sídel i drobných sídelních enkláv, rybníků a vodotečí (v původních
korytech), členěnou ještě detailněji řadou dělících prvků (meze, kamenné snosy, remízy, lesíky, aleje
podél cest, břehové porosty). Intenzivní využívání krajiny, především socialistickou zemědělskou
velkovýrobou, ovšem vedlo k degradaci krajinného rázu scelováním pozemků, odstraňováním
drobných krajinných prvků, regulováním vodotečí (za současné likvidace břehových porostů),
odvodňováním rozsáhlých ploch, rušením polních cest atd. Původní sídelní struktura území se sice v
9
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hrubých rysech dochovala, ale byla narušena zejména v detailu (demolice jednotlivých objektů,
případně menších celků, prořídnutí zástavby větších sídel, výstavba architektonicky nekompatibilních
obytných a účelových staveb a areálu ...). Rozhodujícím způsobem využití ploch v řešeném území je
lesnictví, zemědělství a pastevectví. Krajinu a životní prostředí v území příznivě ovlivňuje nejen
vysoký procentuální podíl lesů, ale i významné zastoupení luk a pastvin. Lesy s přirozenou dřevinou
skladbou jsou často doplněny lesy druhotnými, např. smrkovými monokulturami.
Turistika
V širším území se nachází turistické zajímavosti, především však krajina relativně málo dotčená
lidskou činností, ale také historické a kulturní zajímavosti.
Severně od zájmového území prochází značená zelená turistická cesta z Velkého Šenova přes
Staré Hraběcí na Staré Křečany.
Vztah k územně plánovací dokumentaci
V místě záměru se jedná o nezastavěné území, kde však je možné záměr uskutečnit za
podmínky ověření záměru v rámci územního řízení, za současného splnění požadavků dle zákona
100/2001 Sb. a 114/1992 Sb. (viz. příloha H.8 – územně plánovací informace stavebního úřadu
MěÚ Šluknov; koordinované závazné stanovisko MěÚ Rumburk).

C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení
Z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí s výjimkou vlivů na krajinný ráz
záměr nepředstavuje výraznější ohrožení parametrů životního prostředí. Záměr nebude, vzhledem ke
svému situování, nijak negativně ovlivňovat zdraví trvale bydlících obyvatel ve městě Mikulášovice a
místní části Mikulášovičky, za podmínky aplikace preventivních nebo nápravných opatření
navržených v textu dokumentace. Z hlediska situování větrných elektráren na trvalém travním
porostu (což vyžaduje dočasné vynětí půdy ze ZPF v rozsahu 6339 m2), a vzhledem ke
stávajícímu intenzivnímu převážně pasteveckému využití těchto ploch, nepředstavuje záměr
významnější negativní vliv ve vztahu k vegetaci a volně žijícím živočichům. Záměr nevyžaduje žádné
kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. Situování větrných elektráren s velkou pravděpodobností
není ve směru převládajících tahů ptáků, umístění nevytváří předpoklad soustředěnějšího výskytu
ptactva, čímž lze vyloučit výraznější střety s posuzovaným záměrem. Jak vyplývá z řady sledování u
jiných obdobných zařízení, takovýto negativní vliv dosud nebyl potvrzen. Předložený záměr by svými
dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry
životního prostředí s výjimkou komentovaných vlivů záměru na přírodní složku ekosystémů.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1 Charakteristika předpokládaných vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Sociálně ekonomické důsledky
Při výstavbě VTE se počítá s mírným navýšením pracovních příležitostí v daném místě a
to dočasně i dlouhodobě (technické zabezpečení). Určitou měrou přispěje stavba VTE přísunu
investic do městského rozpočtu a tím i do rozvoje města. V neposlední řadě se zvýší
informovanost o vlivech vysokých větrných elektráren pro celou oblast regionu včetně turistů a
odborných pracovníků.
Obavy z negativního vlivu VTE na obyvatelstvo vzhledem k estetickým hodnotám je řazeno
mezi subjektivně hodnocené faktory, které jsou závislé na jednotlivém hodnotiteli. Blíže je tato
analýza popsána v příloze č. 6 – Hodnocení krajinného rázu a dále v kapitole D.1.8.
Z hlediska rekreačního potenciálu lze s odvoláním na zkušenosti z jiných, již realizovaných
projektů VTE konstatovat, že existence elektráren neoslabí turistický zájem o danou lokalitu.
Při realizaci výstavby tří větrných elektráren o instalovaném výkonu 2 MW a předpokládané
využitelnosti okolo 25% by se jednalo o výrobu cca 13,2 GWh elektrické energie ročně. Při porovnání
s výkony tepelných nebo jaderných elektráren, které se pohybují v řádech tisíců GWh za rok, se jedná
o zanedbatelnou část z celkové produkce elektrické energie vyrobené v ČR. Avšak v rámci
porovnávání výkonnosti obnovitelných zdrojů elektrické energie jako jsou kombinované palivové
kotle na biomasu a zemní plyn nebo uhlí, sluneční kolektory či malé vodní elektrárny na klasických
tocích (nikoliv na přečerpávacích nádržích), lze konstatovat, že je větrná energie v instalovaných
výkonech suverénně nejvýkonnější.
Faktor pohody
Nepatří mezi zdravotní rizika spojená s výstavbou záměru. Jedná se o psychické stavy obyvatel
trvale žijících v obcích sousedících s větrnými elektrárnami/ větrnou elektrárnou a reagující na změny
způsobené realizací záměru. U již realizovaných elektráren a parků byla vysledována určitá závislost
mezi tolerancí výstavby a faktorem pohody. Obyvatelé, kteří byli před výstavbou proti realizaci
větrných elektráren si hůře přivykají, naopak obyvatelé tolerující větrné elektrárny již před výstavbou
nemají po realizaci projektu větší komplikace. Dle anglických a německých průzkumů (literaturu uvádí
např. Hnutí DUHA – Větrné elektrárny: Fakta a mýty) se lidé obávají hluku z elektráren, „zkaženého“
pohledu na krajinu, omezení příjmu televizních a radiových signálů, poškození místního podnikání,
snížení cen nemovitostí, hluku a zvýšené dopravy během stavby. Všechny tyto faktory byly
hodnoceny před výstavbou a po realizaci záměru. Procenta kladných odpovědí (ano – vadí mi) se po
realizaci záměru výrazně snížila a to u všech faktorů. Z toho vyplývá, že zvykovost na určité nové
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záměry je vysoká, zvláště pokud se obavy neprojeví jako reálné. Narušení faktoru pohody populace
vzhledem k estetickému vjemu VTE lze vyhodnotit jako sporný vliv.
K mírnému narušení faktoru pohody může u obyvatel docházet v době výstavby, kdy se
dočasně zvýší frekvence pojezdů nákladních automobilů po místních komunikacích a s ním
spojený nárůst hluku a prašnosti. Vzhledem k rozsahu a době trvání výstavby se jedná o
nízkou zátěž na psychiku obyvatel.

D.1.2 Vlivy na ovzduší a klima
Etapa výstavby – znečištění ovzduší
Etapa výstavby představuje také vyvolané nároky související s přepravou výkopové zeminy ze
staveniště a emise prachu z provádění zemních prací. Stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy
výstavby bude možno provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen
dodavatel stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek strojního
zařízení. Bilance emisí pro etapu výstavby i ve vztahu ke vzdálenosti nejbližší obytné výstavby
negeneruje výraznější riziko ovlivnění imisní zátěže v zájmovém území. Pro eliminaci
negativních vlivů obecně souvisejících s etapou výstavby jsou formulována následující doporučení:
•
•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v
průběhu zemních prací
zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody v přilehlých obcích, a to zejména v nočních
hodinách a ve dnech pracovního klidu

Etapa provozu – znečištění ovzduší
Jak je patrné z charakteru předpokládaného záměru, tento negeneruje žádný bodový nebo
významný liniový či plošný zdroj znečištění ovzduší. Vzhledem k charakteru záměru je patrný
jednoznačný přínos využití větrné energie ve vztahu k imisní zátěži a následně i ve vztahu ke zdraví
obyvatelstva, této imisní zátěži dlouhodobě vystavenému.

D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Etapa výstavby – hluková zátěž
Bilance hlukové zátěže je orientačně provedena v příslušné kapitole dokumentace. Z
orientačních hodnot hlukové zátěže lze odvodit, že etapa výstavby představující zemní a stavební
práce nemusí na základě dosavadních znalostí znamenat překračování hygienických limitů
pro etapu výstavby (míněno v oblasti zástavby v obci Mikulášovice).
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Stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby a identifikaci hlavních zdrojů hluku
bude možno provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel
stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek strojního zařízení.
Etapa provozu - hluková zátěž
Kvantifikace hlukové zátěže je podrobně zpracována v hlukové studii v příloze H.3. Pro
stávající obytné objekty zájmového území ovlivňovaném hlukem z větrných elektráren jsou
uvažovány tyto hygienické limity v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním
prostoru staveb:
základní hodnota hluku
LAeq,T = 50 dB
korekce pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory
korekce pro noční dobu
k = - 10 dB
Této korekci odpovídá hygienický limit pro hluk z větrných elektráren pro den LAeq,8h = 50 dB,
pro noc LAeq,1h = 40 dB.
Pro hodnocení hluku z průmyslových zdrojů hluku byl použit program HLUK+ pásma firmy
JpSoft ver. 7.16 „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“, licence č. 5202 (RNDr. Miloš
Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek).
Výsledky výpočtu jsou prezentovány na mapách hlukových pásem a mapách izofon v příloze
H.3. Pro posouzení akustické situace v chráněném venkovním prostoru nejbližších staveb bylo
vybráno 9 referenčních bodů. Referenční body jsou zobrazeny na obr.č. 3.
Obrázek 3 Referenční body hlukové studie
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Větrné elektrárny č. 1 – 3 budou umístěny za terénním hřebenem, který částečně utlumí hluk
z VTE v obci Mikulášovice. Převýšení hřebenu není takové aby zcela zakrylo větrné elektrárny,
z velké části plochy obce budou tyto VTE v poli přímé viditelnosti.
Povrch terénu mezi obcí a VTE je však tvořen převážně loukami s většími nebo menšími
zalesněnými plochami. Snížením výšky přímého šíření zvukové vlny nad tímto terénem dojde
k většímu útlumu pohltivým povrchem než by tomu bylo v případě rovinného terénu.
Výsledky výpočtu hluku z VTE č. 1 – 3 jsou tedy na straně bezpečnosti, skutečné hladiny
akustického tlaku v místech ovlivněných hlukem z těchto VTE budou nižší než jsou hodnoty výpočtu
prezentované v této studii.
V případě odrazivé sněhové pokrývky, která se může v lokalitě vyskytnout po dobu 60 – 80
dní v roce (část z této doby bude sněhová pokrývka působit jako pohltivý terén) budou hodnoty
hladin hluku vyšší, v případech nejbližších obytných objektů (bod č. 1, 7 a 9) překročí hodnotu
hygienického limitu 40 dB nebo bude vypočítaná hodnota ležet v pásmu nejistoty výpočetní metody.
Tabulka 16 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v případě pohltivého povrchu

Ref. bod výška [m]
1
5
2
3
3
3
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5

LAeq [dB]
37,6
25,1
33,4
31,5
31,1
32,8
35,8
32,8
40,2

dominantní zdroj (č.VTE)
1
1
1
5
1
1
3
6
1

hygienický limit

40,0

Tabulka 17 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v případě odrazivého povrchu

Ref. bod výška [m]
1
5
2
3
3
3
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5

LAeq [dB]
40,6
28,7
36,8
34,5
33,8
35,3
38,2
35,1
43,1

dominantní zdroj (č.VTE)
1
1
1
5
1
1
3
6
1

hygienický limit

40,0

V případě ležící sněhové pokrývky by nemusel být v bodech 1 a 7 dodržen v noci hygienický
limit 40 dB. V bodu č. 9 bude hodnota hygienického limitu překročena. V bodu č. 9 leží i v případě
pohltivého terénu očekávaná hodnota hladiny akustického tlaku v pásmu nejistoty výpočetní metody.
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K dodržení limitní hodnoty je nutno při existenci sněhové pokrývky na ploše mezi VE č. 1 – 3
a obcí Mikulášovice v noční době vypnínat VE č. 1.
Pro posouzení, zda bude v bodu č. 9 dodržen hygienický limit i při pohltivém terénu (bez
sněhové přikrývky), je nutno v době zkušebního provozu provést měření hluku v tomto místě a
v případě že by hluk z VE překročil hygienický limit, bude nutno přijmout opatření na eliminaci
tohoto hluku v noční době přijmout i v době bez sněhové pokrývky.
Tabulka 18 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A při odrazivém povrchu a vypnuté VTE 1

Ref. bod
1
7
9

výška [m]
5
5
5

LAeq [dB]
38,3
37,4
33,5

Celkové zhodnocení hlukové zátěže:
Výpočet prokázal, že navržený záměr lze realizovat, hluk z větrných elektráren na
hranici chráněného venkovního prostoru (hranice intravilánu obce) dodrží s rezervou hodnotu
hygienického limitu pro hluk v noční době 40 dB. Hluk z instalovaných větrných elektráren
neobsahuje podle podkladů dodaných výrobcem výrazné tónové složky již ve vzdálenosti 150
m od větrné elektrárny.
Pro posouzení současné akustické situace na hranici nejbližšího chráněného
venkovního prostoru vzhledem k navrženému umístění VTE bylo provedeno měření hluku.
Na základě výsledků tohoto měření lze konstatovat, že hluk z VTE bude pod úrovní hluku
pozadí.
V zimní době, v případě ležící sněhové pokrývky, kdy se terén v okolí větrných
elektráren chová jako odrazivý, bude pravděpodobně nutno pro dodržení nočního
hygienického limitu odstavit jednotku VTE 1.
Pro posouzení, zda bude v bodu č. 9 (Mikulášovičky, č.p. 601) dodržen hygienický
limit i při pohltivém terénu (bez sněhové přikrývky), je nutno v době zkušebního provozu
provést měření hluku v tomto místě a v případě že by hluk z VE překročil hygienický limit,
bude nutno přijmout opatření na eliminaci tohoto hluku v noční době přijmout i v době bez
sněhové pokrývky.
V rámci další projektové přípravy je doporučeno na základě uvedených skutečností
respektování následujících opatření:
•

po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby v zájmovém území při plném výkonu všech tří VTE a tedy i
nehlučnějším nastavení, a to v situaci s ležící sněhovou přikrývkou i bez sněhové
přikrývky;
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•

po zahájení zkušebního provozu a po provedeném měření při plném výkonu všech VTE
bude v případě podání průkazu o překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku 40 dB
v noční době nastaveno softwarové ovládání VTE 1 způsobem, který zajistí omezení
provozu VTE 1 v noční době tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického limitu.

Posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví
Posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví je podrobně zpracováno ve studii v příloze H.4.
Odhad procent a absolutní počet potenciálně obtěžovaných obyvatel v jednotlivých
zájmových lokalitách, tj. orientační kvantitativní vyhodnocení obtěžujících účinků hluku, stanovil
zpracovatel expertízy dle práce švédské odbornice na posuzování vlivu hluku z VE na zdraví paní
Eja Pedersen10 z roku 2007, která odhaduje procenta obtěžovaných obyvatel dle hodnot LAeq,T
zjištěných ve venkovním prostoru.
Z akustické studie bylo přiřazeno k jednotlivým lokalitám rozpětí vypočtených LAeq,T pro
denní a noční dobu. Tomuto rozpětí bylo dle shora citované práce přiřazeno odpovídající rozpětí
pravděpodobně obtěžovaných obyvatel v procentech (žluté podbarvení = údaje pro denní dobu,
modré podbarvení = údaje pro noční dobu). Z celkového počtu obyvatel a rozpětí procent pak bylo
vypočteno rozpětí počtu pravděpodobně obtěžovaných obyvatel. V dolním řádku jsou pak červeně
uvedeny součty rozpětí počtu pravděpodobně obtěžovaných osob.
Tabulka 19 Počty pravděpodobně obtěžovaných obyvatel vlivem hluku z VTE

Část obce

Počet
obyvatel

%
obtěžovaných
obyvatel

Počet
obtěžovaných
obyvatel

%
obtěžovaných
obyvatel
v noční
době

Počet
obtěžovaných
obyvatel

k 29.8.2008

v denní
době

2 208

10 až 25%

220 až
551

10 až 22 %

220 až
486

Mikulášovičky

84

15 až 31%

13 až 26

15%

13

Salmov

57

0

0

0

0

Tomášov

21

0

0

0

0

Mikulášovice

Celkem

10

2 370

233 až
577

233 až
499

E.Pedersen: Human response to wind turbine noise; Perception, annoyance and moderating factors,
Occupational and Environmental Medicine Department of Public Health and Community Medicine The
Sahlgrenska Academy, Göteborg 2007
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Je nutné mít na paměti, že shora uvedené rozpětí hodnot LAeq,T vychází z horního odhadu
zatížení lokalit hlukem (viz akustická studie), tj. jedná se tedy i o horní odhad % obtěžovaných osob,
resp. maximální odhad počtu pravděpodobně obtěžovaných osob. Počet obtěžovaných obyvatel bude
o hodně nižší vzhledem k tomu, že hodnoty LAeq,T, které byly vypočteny k nejkritičtějším, krajním
místům v jednotlivých částech obce, byly vztaženy ke všem obyvatelům trvale hlášeným v obci.
Na základě vyhodnocení podkladů – literárních rešerší a zkušeností z měření hlučnosti byly
konstatovány následující závěry:
Z hlediska odborného lze vyslovit předpoklad, že hluk z provozu větrných elektráren
nebude v chráněném venkovním prostoru, resp. chráněném vnitřním prostru staveb v obci
Mikulášovice zdrojem infrazvuku, resp. nízkofrekvenčního hluku.
Dle sdělení dodavatele VTE neprokazují měření hluku provedená výrobcem
přítomnost tónové složky v třetinooktávovém spektru akustického signálu již ve vzdálenosti
150 m od VTE.
Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,8h pro denní dobu se
pohybují ve výpočtových bodech v Mikulášovicích v rozpětí 28,7 až 40,6 dB a v
Mikulášovičkách v rozpětí 33,8 až 43,1 dB. V noční době pak při vypnutí VE č. 1 lze očekávat
na krajích částech v Mikulášovicích LAeq,1h v rozpětí 28,7 až 38,3 dB a v Mikulášovičkách
v rozpětí 33,5 až 33,8 dB.
Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T ve výpočtových bodech
reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu nepřekračují hygienické limity hluku
stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní dobu. Avšak v noční
době bude nutné objektivizovat měřením nutnost vypínání VE č. 1, aby při odrazivém terénu
nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku.
U obyvatel, kteří mají k těmto zdrojům negativní postoj např. z důvodu subjektivně
vnímaného rušení krajinného rázu, může být odmítavý postoj prezentován jako obtěžování a
rušení bez ohledu na akustické vlastnosti VE.
Při posuzování vlivu provozu VE na veřejné zdraví je nutné mít na zřeteli základní
aspekt a to, že celkové obtěžování obyvatel vyplývá již z pouhé existence VE v území .
Více negativně vnímají hluk lidé, kteří na VE vidí než ti, kteří je nemají v přímé
viditelnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr instalovat VE o výšce tubusu 80 m, bude
ze všech posuzovaných částí vidět alespoň na některé z navržených VE a tato skutečnost
může být významná při subjektivním vnímání, resp. při subjektivním negativním postoji
některých obyvatel.
Z absolutního počtu potenciálně obtěžovaných obyvatel v obci vyplývá, že
maximální počet obtěžovaných obyvatel v noční době bude pravděpodobně 233 až 499,
v denní době pak 233 až 577 z celkového počtu 2 370. K těmto odhadům je však nutné
přistupovat s určitou obezřetností, protože se jedná o velmi nadsazený odhad počtu
obtěžovaných obyvatel. Jedná se o horní odhad % obtěžovaných osob, resp. maximální odhad
počtu pravděpodobně obtěžovaných osob. Počet obtěžovaných obyvatel bude o hodně nižší
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vzhledem k tomu, že hodnoty LAeq,T, které byly vypočteny k nejkritičtějším místům, byly
vztaženy ke všem obyvatelům žijícím v částech obce.
V částech
neprojeví.

obce Tomášov a Salmov se hluk z provozu VE akusticky prakticky

Doporučení:
•

ve zkušebním provozu provést měření hlučnosti instalovaných VE akreditovanou nebo
autorizovanou laboratoří dle doporučené metodiky k přesnému zjištění ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A LAeq,T a také se zaměřením na detekci infrazvuku a
nízkofrekvenčního hluku. Optimální je naměřené hodnoty vztáhnout v obci Mikulášovice
k VP č. 1 a 9, a to jak k vnitřnímu, tak venkovnímu chráněnému prostoru staveb.

Stroboskopický efekt
Ke vzniku epileptického záchvatu může přispět řada okolností (nedostatek spánku, horečka,
vyčerpání, některé léky, alkohol atd.). Existuje ovšem i zvláštní forma epilepsie, tzv. fotosenzitivní
epilepsie, při níž jsou záchvaty vyvolávány blikajícím nebo kolísajícím světlem, případně určitými
kombinacemi statických nebo pohybujících se kontrastních geometrických tvarů, např. pruhů,
šachovnic apod. Možná souvislost větrných elektráren a fotosenzitivní epilepsie nemusí být na první
pohled patrná, ale jedním z projevů, doprovázejících provoz VTE je tzv. stroboskopický efekt,
případně též efekt rotujícího stínu. Tyto termíny označují jev, vyvolaný sluncem, svítícím skrz otáčející
se rotor elektrárny: stíny, míhající se v pravidelných intervalech krajinou. Je zřejmé, že jde o efekt v
konečném výsledku velmi podobný některým z výše popsaných spouštěcích mechanismů
fotosenzitivního epileptického záchvatu, a je tedy nutné posoudit jeho možnou rizikovost.
Stroboskopický efekt, vyvolaný stíny rotorů větrné elektrárny, bude na lokalitě Mikulášovice
pochopitelně přítomen. Omezen bude na území tvaru „motýlích křídel“ (příloha H.2) ve
východozápadním směru teoreticky protažené do nekonečna, v praxi ale pro elektrárnu Wikov
W2000SPG ohraničené vzdáleností cca 1 750 m od paty příslušné věže (za touto hranicí bude již
elektrárna Sluncem patrně zcela přezářena a stín nebude vnímatelný).
Ve většině vymezené modelové oblasti dosahu se stroboefekt bude projevovat jako rotující
nekontrastní polostín, pouze v srpkovité ploše do vzdálenosti cca 350 m od paty elektrárny půjde o
kontrastnější plný geometrický stín (pojem kontrastnější je zde ovšem nutno chápat jako zcela běžnou
intenzit plného stínu libovolného objektu ve volné krajině, tedy efekt nijak výrazný).
Sledovaný jev tedy nemá intenzitu dostatečnou ke spouštění fotosenzitivních epileptických
záchvatů, ale především nemá dostatečnou frekvenci. Ta se u elektrárny W2000 pohybuje v rozmezí
0,6–0,95 Hz, což je zcela mimo uváděný rizikový rozsah 5–30 Hz. Na základě údajů odborné
literatury a výsledků citované studie tedy je pravděpodobnost vyvolání fotosenzitivního epileptického
záchvatu větrnými elektrárnami v lokalitě Mikulášovice prakticky nulová.
U fotosenzitivních jedinců (nižší jednotky % v populaci) nelze ve sledovaném území, zejména
v těsné blízkosti elektráren (v zóně dosahu plného geometrického stínu), vyloučit krátkodobé
subjektivně nepříjemné pocity ze stínů, pravidelně se míhajících krajinou. Ovšem vzhledem k
relativně rychlému pohybu Slunce po obloze bude působení sledovaného jevu na jednom místě
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omezeno na časový interval řádu max. minut až nižších desítek minut denně a to obvykle pouze po
několik dní až týdnů během roku.
Stroboefektem bude v zájmovém území dotčeno 5 sídelních ploch: Mikulášovice,
Mikulášovičky, Salmov, Staré Hraběcí a Knížecí. V těchto sídlech byly časové relace sledovaného jevu
propočteny v pěti referenčních bodech (A–E). V okrajově dotčených referenčních bodech B a D
(Mikulášovice-centrum, Knížecí) je vliv stroboefektu nevýznamný; v referenčních bodech C a E
(východní okraj Mikulášovic, Salmov) lze vliv stroboefektu označit nejvýše za málo významný.
Referenční bod A (Mikulášovičky č.p. 601) spadá do zóny dosahu plného geometrického stínu
VE1. Hodnoty maximálního denního intervalu působení stroboefektu i hodnoty celkové kumulované
expozice jsou zde v orientačním srovnání s německými hygienickými limity několikanásobně
překročeny (pro ČR nebyly příslušné hygienické limity dosud stanoveny). V tomto případě bude
nezbytné situaci řešit technicky – elektrárnu VE1 je nutno vybavit senzory a softwarem, schopným
v kritickém časovém intervalu možného zastínění dotčeného objektu vyhodnotit směr větru a
intenzitu slunečního záření a případně na požadovanou dobu zastavit rotor. Bez přijetí uvedeného
technického opatření by vliv stroboefektu v referenčním bodě A bylo nutno hodnotit jako velmi
významný, zprovozněním senzorů, omezujících provoz věže VE1, bude snížen na úroveň, podobnou
referenčním bodům C a E, tj. na vliv málo významný.
Z hlediska řidičů a posádek vozidel projíždějících po zastiňovaných komunikacích je
stroboefekt jevem zcela bezrizikovým.
Vnímatelný vliv stroboefektu je i přes relativní blízkost hranic SRN omezen pouze na území
ČR.
V přímém východním pokračování hodnoceného záměru je uvažován obdobný projekt,
sestávající ze dvou VTE Enercon E82. Oba záměry jsou vůči sobě situovány tak, že fakticky tvoří
jeden liniový větrný park o 5 konvertorech. Vzhledem ke vzdálenější pozici sousedního projektu vůči
hodnocenému osídlení je jeho příspěvek k časovým relacím stroboefektu posuzovaného záměru
vesměs nepodstatný, kumulaci vlivů obou záměru lze ze sledovaného hlediska považovat za
nevýznamnou a významnost dotčení jednotlivých referenčních bodů zůstává na výše specifikované
úrovni.
Na základě výše uvedených závěrů lze z hlediska vlivu na okolní populaci a na faktor
pohody ve sledovaném území označit stroboskopický efekt větrných elektráren v lokalitě
Mikulášovice za jev málo významný (lokálně) až nevýznamný (převážně). Výjimkou
z uvedeného hodnocení je pouze bezprostřední okolí referenčního bodu A (Mikulášovičky
č.p. 601), kde je situaci nutno řešit technicky (osazením věže VTE 1 senzory a regulačním
softwarem).
Opatření pro omezení stroboskopického efektu záměru jsou tedy následující:
•

Vzhledem k vysokým časovým hodnotám působení stroboefektu v referenčním bodě A
(Mikulášovičky č.p. 601) je nutno elektrárnu VE1 vybavit senzory a softwarem, schopným
v kritickém časovém intervalu možného zastínění dotčeného objektu vyhodnotit směr
větru a intenzitu slunečního záření a případně na požadovanou dobu zastavit rotor.
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Elektromagnetické pole a záření
Větrné elektrárny jako zdroj elektřiny vytvářejí okolo generátoru elektromagnetické pole, které
se s narůstající vzdáleností rychle oslabuje.V prostoru pod větrnými elektrárnami je již minimální a
není zdraví škodlivé ani při dlouhodobé expozici. Elektrické pole kabelů bude eliminováno izolací
kabelů a jejich uložením v zemi. Elektromagnetická pole větrných elektráren neovlivní zdraví
obyvatel a nebude mít vliv na životní prostředí.
Vibrace
Vznikají z pohyblivých součástí elektráren, stejně jako elektromagnetické záření, jehož
intenzita geometricky klesá s narůstající vzdáleností od zdroje. Vibrace budou mít s ohledem na
vzdálenost obytných objektů od zdrojů vibrací zcela zanedbatelný vliv.
Námraza
Tvorba námrazy na listech rotorů v zimních měsících je pro danou lokalitu možná. Při
zvýšeném nárůstu objemu námrazy na listech dojde k přetížení zařízení a samovolnému zastavení
rotoru. V případě odstavení stroje, z důvodů vzniku námrazy, je opětovné spuštění možné pouze za
přítomnosti pracovníka technické údržby elektrárny, který kontroluje rozběh rotoru a zabezpečuje
celý prostor pod elektrárnou. Rotor se pomalu roztáčí, dochází k vibracím listů a námraza odpadává.
V žádném případě nedochází k odmršťování námrazy odstředivou silou do širokého okolí kolem
VTE. V zimních měsících jsou okolní pozemky navštěvovány pouze výjimečně a proto je
minimalizováno nebezpečí zranění obyvatel pádem námrazy. Totéž platí pro obytnou zástavbu.
Opatření pro eliminaci případného nebezpečí z padající námrazy je následující:
•

v dostatečné vzdálenosti od elektráren budou na přístupových cestách umístěny výstražné
cedule upozorňující na případnou tvorbu a odpadávání námrazy.

D.1.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na zdroje vody
Provoz stavby nevyžaduje nároky na přísun pitné vody. Záměr je bez vlivu a požadavků na
nové zdroje vody ve smyslu možného ovlivnění hydrogeologických parametrů okolí.
Vlivy na kvalitu vod
Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat jak v etapě
výstavby, tak částečně i v rámci vlastního provozu.
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Etapa výstavby – vlivy na kvalitu vod
Etapa výstavby může představovat potenciální riziko ovlivnění povrchových a
podzemních vod, a to zejména úniky ropných látek ze stavebních mechanismů,
nezabezpečeným skladováním látek nebezpečných vodám, nevyhovujícím způsobem
shromažďování nebezpečných odpadů vznikajících v průběhu výstavby apod. V této
souvislosti jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení:
•
•
•
•

•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ
havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“;
s obsahem tohoto plánu budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby;
v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v těchto
plánech;
všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek;
zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC.

Etapa provozu – vlivy na kvalitu vod
Provoz negeneruje vznik splaškových vod. Určitý nově vznikající objem neznečištěných
srážkových vod bude zasakován do terénu. Záměr neznamená produkci žádných technologických
vod. Pro případ havárie jsou všechny mazací, hydraulické a chladicí systémy větrné elektrárny
monitorovány a řízeny pomocí řídicího systému VTE a jsou pod kontrolou vzdáleného pracoviště po
celou dobu životnosti VTE. Tímto přístupem se předchází fatálním únikům z chladících a mazacích
systémů. Vetší úniky zůstanou zadrženy uvnitř strojovny a jejího opláštění, odtud se poté ekologicky
odstraní. V etapě provozu záměru je pravděpodobnost negativního vlivu na kvalitu
podzemních nebo povrchových vod minimální. Z hlediska prevence negativních vlivů provozu na
vodu lze doporučit respektování následujících opatření:
•

objekty větrných elektráren budou vybaveny odpovídajícím sanačními prostředky pro
eliminaci případného úniku převodového oleje mimo zařízení větrné elektrárny

Vlivy na hydrologické poměry
Realizací záměru nedojde ke zvýšení povrchového odtoku ze stávajících povodí, vzhledem
k propustnému provedení přístupových komunikací (štěrkové cesty). Poměr mezi zpevněnou plochou
základů VTE a plochou přirozeného povodí je však tak velký, že vliv na odtokové poměry v
povodích lze hodnotit jako zanedbatelný.
Vlivy na hydrogeologické poměry
Záměr neznamená v zásadě žádný zásadní dopad do hydrogeologických poměrů
v území, vzhledem k situování stavby (včetně výkopových prací a hrubých terénních úprav)
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nad stávající hladinou podzemní vody, za podmínky dodržování obecných podmínek
z hlediska ochrany kvality podzemních vod.
Ovlivnění domovních studen ve městě Mikulášovice vlivem výstavby nebo provozu záměru
nepředpokládáme, vzhledem k charakteru a umístění záměru a malému hloubkovému dosahu stavby.
Žádná ochranná pásma vodních zdrojů nezasahují do oblasti záměru.

D.1.5 Vlivy na půdu
Vlivy na půdu z hlediska odnětí půd
Záměr bude prováděn na pozemcích s využitím „ostatní plochy“ a „trvalý travní porost“.
Předpokládaný celkový objem sejmuté ornice je 951 m3, předpokládaný celkový objem ostatní
zeminy je 621 m3. Celkem 6339 m2 pozemků určených k provedení záměru náleží do ZPF. Půdy
patří převážně do III. až IV. třídy ochrany zemědělské půdy (zemědělské půdy pro zemědělské účely
postradatelné), u těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Půdy s kódem BPEJ
83421 však náleží do I. třídy ochrany - zemědělské půdy vysoce chráněné, bonitně nejcennější, jen
výjimečně odnímatelné, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny,
případně pro liniové stavby zásadního významu. Přibližný procentuální a plošný dočasný zábor půd
záměrem z hlediska jejich BPEJ je následující:
85011 - 50% (3 170 m2)
83421 - 44% (2 789 m2)
83424 – 6% (380 m2)
Vzhledem k dočasnému záboru není velikost vlivu hodnocena dle Metodického pokynu
odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k
1.1.1997. Přesto je nutné požadovat respektování následujících doporučení:
•

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF mimo
polohy skladebných a podpůrných prvků ÚSES
dotčené narušené plochy budou po dokončení výstavby záměru dorovnány ornicí a osety
travním semenem – luční směsí.

Z hlediska rozsahu záboru ZPF se nejedná o významný rozsah záboru, který tak lze z
hlediska velikosti vlivu označit za malý, z hlediska významnosti ve vztahu k uvedeným třídám
ochrany za dočasně významný. Nelze předpokládat, že v případě realizace předkládaného
záměru výstavby 3 VTE by mohlo dojít ke zhoršení dostupnosti zemědělských pozemků
respektive způsobu jejich obdělávání.
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Vlivy na půdu z hlediska kvality
Vzhledem k intenzivní pastevecké činnosti je zde v současnosti patrná silná degradace ploch
antropogenní činností (eutrofizace, neúměrná pastva, přítomnost surové organické hmoty), proto lze
očekávat aktuálně zvýšenou koncentraci dusíkatých látek v půdách.
Etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality půd. Přesto pro další
minimalizaci tohoto rizika je navrženo následující opatření:
•

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

V etapě provozu záměru nelze objektivně předpokládat významnou pravděpodobnost
kontaminace půd při respektování opatření navržených touto dokumentací a při dodržení
technického řešení stavby v souladu se zpracovaným zadáním a při respektování příslušných
provozních směrnic. Obecně lze vyvodit závěr, že při respektování navržených doporučení je
možné vliv na kontaminaci půd označit z hlediska významnosti jako nevýznamný až nulový.

D.1.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Provedenými rešeršemi bylo ověřeno krystalinické geologické prostředí ve formě granodioritů
a granitů. Uvedené horniny skalního podkladu jsou v zájmovém území z větší části překryty
kvartérními uloženinami. Převládají zde hlinitopísčité, místy až písčité sutě o proměnlivé mocnosti
v řádech prvních metrů. Ve vyšších polohách jsou přítomny také spraše. S ohledem na
předpokládaný rozsah vytěžení materiálu a hloubkový dosah stavby (nad hladinou mělké
podzemní vody) lze zásah do horninového prostředí hodnotit jako nevýznamný, lokálně
omezený. Nedojde k žádnému ohrožení ložisek přírodních zdrojů nebo chráněných
ložiskových území.
Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost
vzniku havárií výrazně eliminovat. Tato problematika je komentována v příslušné části
předkládané dokumentace ve vztahu k olejovému hospodářství větrné elektrárny z hlediska zajištění
případného úniku oleje mimo samotný objekt větrné elektrárny. Vliv lze označit za
nepravděpodobný a málo významný.

D.1.7 Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
Detailní biologický průzkum oblasti záměru je součástí přílohy H.5.
Vlivy na floru
Realizací posuzovaného záměru dojde k dílčí trvalé změně habitatu prostředí tím, že současný
pokryv agrocenózy bude v rozsahu řešení základny stožárů každé VTE a v rámci řešení přístupové
komunikace skryt. S ohledem na charakter intenzivně využívané půdy pro pastevectví nebo produkci
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travní hmoty jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v přírodě blízkém stavu, lze
dokladovat jen výrazně ochuzené druhové spektrum rostlin včetně ruderalizovaných lemů pastvin a
luk. V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze konstatovat, že
nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Záměr tak zasahuje
pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných druhů rostlin, které se mohou vyskytovat na
dotčeném území s a charakteristickým hospodářským využitím. Zájmové území výstavby tak
nepředstavuje prostor možného výskytu ochranářsky významných fytocenóz, případně lokalitu
přirozené původní vegetace.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na floru
nevyžadují žádná specifická opatření. V území dotčeném investičním záměrem se nevyskytuje žádný
druh z Černého a červeného seznamu ČR. Investiční záměr neohrozí žádný rostlinný taxon
z vyhlášky č. 395/1992 Sb. ani ostatní rostlinné druhy v území vzácné či ohrožené, nevyžaduje
také kácení dřevin. Vliv záměru na floru lze hodnotit jako nevýznamný.
Vlivy na faunu
Plochy záměru jsou velkou měrou ovlivněny pasteveckou činností a již při současném stavu
není možné ani předpokládat výskyt enkláv, kde by se mohly zachovat významnější formy fytofágních
brouků. Celá plocha je využívána k pastvě hovězího dobytka nebo k produkci travní hmoty a v řadě
případů je až nadmíru eutrofizována. Určitým způsobem by se zde mohly zachovat zajímavé druhy
koprofágní či saprofilní (např. drabčík Emus hirtus je uveden ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. v kategorii
ohrožených druhů; v nedávné době registrován v relativně blízkém okolí), či praktikolní heliofilní
predační druhy (střevlík Carabus auratus - vyhláška č. 395/1992 Sb.), vzácněji i různé druhy čmeláků či
mravenci rodu Formica.
Lze dokládat s ohledem na charakter lokality zoologickou nevýznamnost zájmového území
výstavby. Lze odhadovat následující přímé vlivy na faunu v důsledku vlastní výstavby:
-

i přes nevelký rozsah vlastních stavebních prací nelze vyloučit dílčí zásahy do hnízdního
prostředí skřivana či strnada.

-

nelze vyloučit mírné vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v
zájmovém území, poněvadž dojde k mírné redukci jejich areálů výskytu, je možno
odhadovat jako vlivy mírně nepříznivé, s ohledem na rozsah vlastních stavebních prací
nevýznamné.

-

během výstavby lze předpokládat, že obratlovci se v důsledku akustické zátěže a
stavebního ruchu přesunou do vzdálenějších prostorů polí a většina vyrušených jedinců
druhů se po ukončení výstavby vrátí do prostoru.
Zmírnění uvedených vlivů je možno ošetřit následujícími doporučeními:

•

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

Potenciálně významným dopadem na ptáky a některé další létající živočichy (netopýři) však
může být samotný provoz větrných elektráren, zejména pokud jde o seskupení těchto objektů (řešený
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případ představuje návrh seskupení 3 objektů). Podle výsledků studií nejsou známy informace, že
by poloha navrhovaných VTE byla v konfliktu se známými migračními tahovými trasami
ptáků. Jednotlivé přelety dravců nebo jiných druhů ptáků v bezprostředním okolí VTE nelze
vyloučit, ptáci si na nové objekty na polích zvyknou a dokáží se relativně přizpůsobit. Rotor je pro ně
za normálních klimatických a povětrnostních okolností dobře viditelná překážka, kterou většinou
oblétají, v klidu i prolétají. Pouze za mlhy nebo při nočních přeletech může být mírně zvýšená
pravděpodobnost rizika střetu otáčející se lopatky s letícím jedincem. Pokud jsou VTE umisťovány
mimo soustředěné tahové trasy, jsou pravděpodobnosti střetu ptáků s lopatkami rotoru zanedbatelné
(Sequens a kol., 2004). V další kapitole je podrobně zhodnocen vliv záměru na nejbližší ptačí oblasti.

Vlivy na ekosystémy
Dochází jen k nízkému plošnému záboru agrocenóz výstavbou a ukotvením stožárů a řešením
příjezdu na staveniště. Podle povahy zájmů obecné ochrany přírody lze míru velikosti a významnosti
vlivů odhadovat následovně:
Vlivy na prvky ÚSES
V okolí oblasti výstavby se nacházejí vzrostlé jedince stromů rostoucích mimo les. Vlastní
záměr výstavby VTE na polích nevyžaduje kácení dřevin.
•

Pokud budou některé dřeviny, ohroženy stavebními pracemi, bude třeba je ochránit podle
ČSN DIN 18 920 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
činnostech): „Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např.
pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a
speciálními stavebními postupy, a to oplocením nejméně 1,8 m vysokým, s bočním
odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot má ochránit celou kořenovou zónu (plocha půdy
pod korunou stromů ohraničená okapovou linií koruny).“

V širším území byly identifikovány lokální ekosystémy, z nichž nejblíže se nachází lokální
biocentrum č. 12, které se nachází cca 250 m severně od stožáru VTE 1 v oblasti kóty Jelení kopec.
Jedná se o prostorově omezený lesní biotop s charakteristickou skladbou bioty pro danou oblast.
Vlivem výstavby ani následným provozem elektráren nedojde k zásadnímu ovlivnění tohoto
biocentra. Záměr vlastní výstavby se nedotýká žádného skladebného prvku ÚSES ani
žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území.
Vlivy na významné krajinné prvky
Žádný z významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 Sb.) není
realizací posuzovaného záměru fyzicky dotčen.
Vlivy na další ekosystémy
Kromě výše popsaných dopadů nejsou předpokládány, záměr neznamená vznik dálkového
přenosu imisí nebo možnosti přímé kontaminace vodních toků. Nejsou tedy s ohledem na polohu
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záměru očekávány žádné vlivy, které by mohly zprostředkovaně zasáhnout vymezená území prvků
ÚSES a VKP.
Vlivy na zvláště chráněná území
Odpovědný orgán ochrany přírody, jímž je v tomto případě Krajský úřad Ústeckého kraje,
svým stanoviskem č.ev.: 145642/2008 ze dne 1.9. 2008 vyloučil vliv záměru na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti (příloha H.8). Detailně hodnotí vliv provozu elektráren na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti studie v příloze H.7.
Vzhledem k charakteru plánovaného záměru byla identifikována dotčená lokalita – Ptačí
oblast Labské pískovce (CZ 0421006). Plocha pro výstavbu elektráren se nachází asi 1 km severně
od hranic PO. V blízkosti záměru (cca 3,5 km) se dále nachází ptačí oblast a evropsky významná
lokalita (SPA, FFH) Nationalpark Sächsische Schweiz (DE 5050 – 451). Tato lokalita byla též
identifikována jako dotčená, a to jako ptačí oblast.
Působení staveb větrných elektráren na ptáky lze rozdělit několika způsoby:
1. v průběhu stavby
2. při provozu
Negativní vlivy pak můžeme charakterizovat jako:
1. Rušení
2. Ztráta, fragmentace nebo poškození biotopu
3. Přímé usmrcování proletujících ptáků
4. Migrační bariéra
Ptačí oblast Labské pískovce
Předměty ochrany PO Labské pískovce, které byly identifikovány jako dotčené, jsou chřástal
polní, sokol stěhovavý a výr velký.
Chřástal polní nebyl při ornitologickém průzkumu zjištěn v lokalitě záměru. Byl však
identifikován jako dotčený vzhledem k tomu, že záměr se nachází v blízkosti ptačí oblasti a teritorií
chřástala (nejblíže cca 1,5 km jižně od záměru).
Sokol stěhovavý nebyl na ploše dotčené plánovaným záměrem v rámci aktuálního
biologického průzkumu, nejsou zde příležitosti pro hnízdění. Nelze však vyloučit, že se jedná o lovné
teritorium druhu, které zahrnuje řádově větší plochu než je hnízdiště i než dosahuje plocha dotčená
záměrem.
Výr velký na dotčené ploše nehnízdí. Nebyl zde zjištěn ani při lovu, ale jeho občasné využívání
otevřených prostor k lovu je pravděpodobné.
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Tabulka 20 Vyhodnocení vlivů na dotčený předmět ochrany

Předmět
ochrany
Chřástal
polní
Crex crex

Negativní
faktor
Rušení
v průběhu
stavby
Rušení
provozu

Vyhodnocení Komentář
vlivu
Záměr se nachází ve vzdálenosti 1,5 km od
0
nejbližších teritorií chřástala, odděleno zástavbou,
vliv nepatrný.
při
Frekvence zvukového rušení rotujících listů VTE
koliduje s teritoriálními projevy samců. Záměr se
-1
nachází ve vzdálenosti 1,5 km od nejbližších
teritorií chřástala, odděleno zástavbou, bude mírně
zvýšena hladina rušení v lokalitě
Ztráta biotopu
0
Záměr nezasahuje přímo do biotopu chřástala
Přímé zabíjení
Migrační bariéra

Sokol
stěhovavý
Falco
peregrinus

0

Druh nemigruje ve větším počtu jedinců, záměr se
nenachází ve významné migrační trase

0

Rušení
v průběhu
0
stavby
Rušení
při
-1
provozu
Ztráta biotopu
-1
Přímé zabíjení
-1
Migrační bariéra

Vysvětlivky:
0
–
-1
-2
-

Riziko přímého střetu je nízké

Rušení
v průběhu
0
stavby
Rušení
při
-1
provozu
Ztráta biotopu
-1
Přímé zabíjení
-1
Migrační bariéra

Výr velký
Bubo bubo

0

0

Krátkodobá záležitost, která nezasahuje základní
podmínky výskytu druhu, lze realizovat mimo
citlivá období životního cyklu
Trvalá přítomnost rušivého prvku ve volné krajině
Nelze vyloučit nepravidelné využití plochy pro lov
Velká rozloha lovného teritoria neumožňuje
vyloučit riziko přímého střetu jedince s VTE
Druh nemigruje ve větším počtu jedinců, záměr se
nenachází ve významné migrační trase
Krátkodobá záležitost, která nezasahuje základní
podmínky výskytu druhu, lze realizovat mimo
citlivá období životního cyklu
Trvalá přítomnost rušivého prvku ve volné krajině
Nelze vyloučit nepravidelné využití plochy pro lov
Velká rozloha lovného teritoria neumožňuje
vyloučit riziko přímého střetu jedince s VTE
Druh pravidelně nemigruje

nulový vliv
mírně negativní vliv
významně negativní vliv

Záměr přímo nezasahuje do biotopu chřástala polního. Nejbližší teritoria se nacházejí v Ptačí
oblasti Labské pískovce, asi 1,5 km od záměru. Rušení chřástala polního stavbou nepředstavuje riziko,
jedná se o krátkodobý vliv nízké intenzity. Vliv rušení provozem záměru byl vyhodnocen jako mírně
negativní vzhledem k dlouhodobému zvýšení hladiny rušení. Rušení způsobují především zvukové
frekvence rotoru, které se shodují teritoriálními projevy samců. Dochází tak k narušování
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vnitrodruhové komunikace a k ovlivnění životního cyklu ptáků. Tento vliv nebyl hodnocen jako
významný vzhledem ke vzdálenosti lokality a tedy nižší intenzitě vlivu.
Ačkoliv průzkum neprokázal hnízdní přítomnost sokola stěhovavého a výra velkého na
lokalitě, jejich občasný zálet na plochu dotčenou záměrem je pravděpodobný. Vzhledem k velikosti
teritorií obou druhů tak nelze vyloučit potenciální riziko přímého střetu ptáků s VTE. Z důvodů jejich
malé celkové početnosti může dojít k negativnímu vlivu, který byl vyhodnocen jako mírný bez
možnosti zmírňujících opatření.
Ptačí oblast SPA Nationalpark Sächsische Schweiz (DE 5050 – 451)
V této ptačí oblasti jsou dokumentovány následující druhy dle přílohy I resp. červeného
seznamu Saska (kategorie 1 a 2): ledňáček říční, žluna šedá, lejsek bělokrký, ťuhýk obecný, sýc rousný,
datel černý, čáp černý, kulíšek nejmenší, výr velký, chřástal polní, sokol stěhovavý, včelojed lesní,
raroh velký, lelek lesní, lejsek malý.
Z podobných důvodů, jako v případě PO Labské pískovce, je konstatován mírně negativní
vliv také na lokalitu SPA Nationalpark Sächsische Schweiz a druhy v ní přítomné.

Celkové zhodnocení:
Hodnocený záměr „Větrné elektrárny Mikulášovice“ nemá významně negativní vliv na
žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
V průběhu hodnocení byl konstatován mírně negativní vliv na chřástala polního,
sokola stěhovavého a výra velkého v PO Labské pískovce a mírně negativní vliv na SPA
Nationalpark Sächsische Schweiz. Záměr nenarušuje celistvost ptačích oblastí.
Další aspekty
Významnějším biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě z důvodu,
že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy jsou totiž
vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů (jak obecně dokládají lemy polí). Na
základě výše uvedeného rozboru je proto doporučeno uplatnit následující podmínku:
•

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

D.1.8 Vlivy na krajinu
Vliv záměru na krajinný ráz byl posuzován samostatnou studií (příloha H.6). Vliv posuzované
stavby na krajinný ráz bude pouze vizuální; pro míru tohoto vlivu jsou důležité především čtyři
pohledové parametry větrných elektráren:
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–
–
–
–

subtilní konstrukce a jednoduchý design;
jednolitý světle šedý matný nátěr;
otáčivý pohyb rotoru;
světelné letecké překážkové značení.

Díky subtilní konstrukci a jednoduchému designu elektrárny ani při svých celkových
rozměrech nepůsobí ze středních a větších vzdáleností nijak mohutným dojmem a exaktně vypočtené
okruhy jejich reálné viditelnosti jsou na objekty o celkové výšce 150 m až překvapivě malé (viz kap.
3.1 přílohy H.6). Pokud navíc v reálném terénu náhodou přímo u úpatí tubusu nestojí nějaký objekt
známých rozměrů jako měřítko (člověk, automobil, typizovaná trafostanice), pozorovatel velmi těžko
odhaduje, zda se dívá na konvertory o celkové výšce např. 100, 120 nebo 150 m, a vzhledem k výše
zmíněnému subtilnímu vizuálnímu působení elektráren má tendenci jejich rozměry spíše
podhodnocovat. Z většiny pohledů se navíc věže obvykle rýsují na obzoru proti obloze, jejíž běžné
středoevropské zabarvení těsně nad horizontem je některý z odstínů šedi, a šedé elektrárny tak často
pohledově splývají s oblohou na obzoru. Zatímco první dva parametry tedy vizuální vlivy elektráren
snižují, další dva je naopak zvyšují:
Otáčivý pohyb rotoru upoutává pozornost a elektrárny jsou pak nápadnější, než by byl
rozměrově a barevně odpovídající objekt statický. Rotace je ale pomalá (u W2000 12–19 ot./min.)
takže výsledek působí spíše poklidným než chaotickým dojmem.
V souladu s předpisem L14 Úřadu pro civilní letectví jsou stožáry větrných elektráren
v nejvyšším bodě vybavovány denním duálním světelným leteckým překážkovým značením střední
svítivosti typu A a B a nočním SLPZ nízké svítivosti typu B, přičemž pro celkový vliv SLPZ
v zájmovém území je určující především návěstidlo střední svítivosti typu A. Návěstidla SLPZ jsou
ovšem určena především pro zvýraznění VTE v pohledech z nadhledu (pohled pilota) a technicky
jsou řešena tak, že ve vertikálních úhlech směřujících pod horizontální rovinu proloženou světelným
zdrojem je svítivost podle požadavků předpisu L14 snížena na max. 75 % pro vertikální úhel –1° a na
max. 3 % pro vertikální úhel –10°. Plné svítivosti SLPZ dosahuje až ve vertikálním úhlu ± 0° (a
úhlech vyšších), čemuž z hlediska pozemního pozorovatele odpovídají stanoviště situovaná
v nadmořské výšce zhruba shodné nebo vyšší než nadmořská výška gondoly příslušné větrné
elektrárny. Příspěvek světelného leteckého překážkového značení k celkovému vlivu větrných
elektráren na krajinný ráz příslušného území tedy do značné míry závisí na vertikální členitosti terénu
a pozici VTE v něm.
Obecně tedy prakticky nelze jednoznačně stanovit, zda je projev větrných elektráren v krajině
pozitivní nebo negativní. Na jedné straně jsou větrné elektrárny značně rozměrná, částečně pohyblivá
zařízení, vybavená bezpečnostním osvětlením, na straně druhé mají velmi kvalitní, jednoduchý a
elegantní design, zvláště ve srovnání s většinou technologických staveb a objektů zcela běžně v české
a moravské krajině (včetně hodnoceného území) přítomných a téměř nikoho výrazněji nevzrušujících
(příhradové sloupy VN, telekomunikační věže s trčícími anténami a parabolami všech typů a velikostí,
vodojemy, senážní věže, gigantické zemědělské ocelokolny atd.). Hodnocení vlivu větrných elektráren
na krajinu je tedy závislé především na situaci v konkrétním zájmovém území.
V posuzovaném případě byl grafickou analýzou digitálního modelu terénu stanoven okruh
viditelnosti stavby, který bylo možno rozčlenit do čtyř základních podcelků v závislosti na vzdálenosti
a charakteru viditelnosti:
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I.

II.
III.
IV.

Areál blízké (silné), převážně celoplošné viditelnosti objektu zaujímá území v bezprostředním
okolí budoucí stavby, tzn. dvě bezlesé sídelní enklávy – rozsáhlejší mikulášovickou a
uzavřenější v okolí Starého Hraběcí.
Areál blízké (silné), převážně celoplošné, ale výškově omezené viditelnosti objektu v okolí
Velkého Šenova – z elektráren zde budou viditelné většinou pouze jejich horní části.
Plochy blízké až vzdálené omezené ostrůvkovité a průhledové viditelnosti v severních směrech
do vzdálenosti cca 10 km.
Ojedinělé plochy vzdálené a velmi vzdálené omezené viditelnosti ve zbývajícím území.

S přihlédnutím k výše uvedené typologii viditelnosti záměru a k přírodním a kulturněhistorickým charakteristikám území bylo možno vymezit oblast krajinného rázu (OKR)
Velkošenovsko jako území, zahrnující plochy a areály pod body I., II. a III., a v rámci takto vymezené
oblasti definovat sídelní enklávy, zmíněné pod bodem I., jako dvě místa krajinného rázu – MKR
Mikulášovice a MKR Knížecí-Salmov.
S využitím relevantních údajů o posuzovaném území a s pomocí fotorealistických vizualizací
záměru byl hodnocen vliv předmětné stavby na krajinný ráz vymezených celků; výsledky hodnocení
lze shrnout do následujících bodů:
o Vzhledem k pozici záměru v poměrně členitém a silně zalesněném území s uplatněním hřbetů
nebo jednotlivých elevací až o 140 m převyšujících stanoviště VTE bude viditelnost
projektovaných větrných elektráren v okolní krajině poměrně omezená. Pro představu: v okruhu
10 km od budoucího stanoviště hodnocených VTE (zóna zřetelné viditelnosti dle metodického
pokynu MŽP 2005) bude vizuálně ovlivněno území 6,1 km2, což představuje pouhých 7,8 %
celkové teoreticky ovlivnitelné plochy daného okruhu (78,54 km2).
o Z uvedené omezené viditelnosti posuzovaného záměru vyplývají i omezené možnosti společného
vizuálního působení s dalšími stavbami a projekty tohoto typu v relevantním okolí (WP ŠluknovKrálovství, VTE Jiříkov). Případnou kumulaci vlivů VTE Mikulášovice a zmíněných záměrů lze
tedy považovat za nevýznamnou.
o Jedinou výjimkou z předchozího závěru je projekt, sestávající ze dvou VTE Enercon E82 o
celkové výšce 139 m, umístěných v přímém východním pokračování posuzovaného záměru tak,
že oba projekty tvoří jeden liniový větrný park o 5 VTE. Na základě společného hodnocení obou
záměrů lze konstatovat, že jejich kumulace se projevuje pouze zvýšením dílčích vlivů na některé
sledované aspekty krajinného rázu (VKP, krajinné dominanty), celkový vliv ale zůstává na stejné
úrovni jako pro předkládaný záměr samostatně; následující závěry jsou tedy platné jak pro vlastní
hodnocený záměr, tak pro oba projekty společně.
o V žádném z vymezených krajinných celků (OKR Velkošenovsko, MKR Mikulášovice, MKR
Knížecí-Salmov) není stavbou degradováno žádné z kritérií ochrany krajinného rázu ve smyslu
§ 12 zák. 114/1992 Sb. (významné krajinné prvky, zvláště chráněná území, kulturní dominanty
krajiny, harmonické měřítko, harmonické vztahy v krajině) ani žádné z relevantních kritérií
zákonem nejmenovaných (přírodní parky, přírodní dominanty krajiny).
o Z výše uvedených základních hodnot krajinného rázu je posuzovaným záměrem nejvýrazněji (až
velmi významně) ovlivněno krajinné měřítko obou vymezených míst krajinného rázu, v nichž se
posuzované větrné elektrárny vzhledem ke své výšce a pozici na lokálně výrazné hřbetnici stanou
jednou z vizuálních dominant. Dotčení ostatních kritérií nepřesáhne mírnou, výjimečně střední
úroveň.
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o Až na okrajové a v daném kontextu málo významné ovlivnění severní části CHKO Labské
pískovce, spadající do MKR Mikulášovice, nejsou posuzovaným záměrem nijak vizuálně dotčena
okolní území se zvýšenou ochranou krajiny (NP České Švýcarsko/NP Sächsische Schweiz,
CHKO Labské pískovce/LSG Sächsische Schweiz a CHKO Lužické hory/LSG Zittauer
Gebirge).
o Záměr není nevratným zásahem do rázu krajiny – po vypršení doby životnosti (20–30 let) lze
technologii snadno demontovat a lokalitu uvést do původního stavu (jediným reliktem stavby by
mohly být betonové základové desky, umístěné ovšem pod povrchem terénu).
S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem se tady posuzované větrné elektrárny
z hlediska ochrany krajinného rázu jeví jako záměr v dané lokalitě akceptovatelný, jehož vliv
v bezprostředním okolí, odpovídajícím rozsahem oběma vymezeným místům krajinného
rázu, lze hodnotit jako významný až velmi významný s převážně mírně negativním projevem,
daným především značnými rozměry projektované technologie.
V měřítku vymezené oblasti krajinného rázu jsou sledovaná kritéria ovlivněna ještě výrazně
méně, než v detailu obou MKR a vliv posuzovaných větrných elektráren na krajinný ráz OKR
Velkošenovsko lze hodnotit jako málo významný až nevýznamný (v závislosti na vzdálenosti a
terénní konfiguraci stanoviště pozorovatele a na aktuálním kontrastu oblohy) s mírně negativním
projevem, blížícím se projevu indiferentnímu. Součástí OKR Velkošenovsko jsou i plochy
viditelnosti záměru na území SRN, v rámci OKR situované okrajově a vesměs také zcela okrajově
dotčené. Vizuální vliv předmětného záměru na území SRN lze tedy hodnotit jako
nevýznamný.
Vliv záměru na krajinný ráz je výhradně vlivem vizuálním; je tedy nutno udržovat zařízení
pohledově v perfektním stavu, tj.:
•
•
•

•

•
•

zachovat a udržovat celoplošný standardní matně šedý nátěr věží, bez jakýchkoliv
barevných doplňků, reklamních nápisů atp.;
zachovat elegantní hladké linie větrných elektráren, bez dodatečných instalací různých
ochozů, antén, kabelů apod.;
instalované světelné letecké zabezpečovací zařízení vybavit jednak softwarem, schopným
přizpůsobit svítivost SLPZ aktuálnímu jasu oblohy, jednak stínítkem, snižujícím,
případně zcela eliminujícím vyzařování ve vertikálních úhlech < –1° za současného
dodržení minimální svítivosti, požadované Předpisem L14 pro úrovně –1° a ±0° (příslušné
řešení je ovšem pochopitelně nutno konzultovat s ÚCL a příslušnou VUSS).
související technické příslušenství (trafostanice apod.) umístit buď do tubusů elektráren
nebo do menších typizovaných objektů řádově metrových rozměrů těsně při úpatí věží
(v závislosti na technickém řešení zvoleného typu elektrárny);
přípojné elektrické vedení řešit přednostně jako podzemní kabelové;
areál větrného parku ani dílčí stanoviště jednotlivých věží neoplocovat.

D.1.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky při
respektování doporučení uvedených v předcházejících částech předkládané dokumentace.
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Záměr neznamená přímé ovlivnění zájmů památkové péče, není předpokládáno ovlivnění
archeologicky významných území s ohledem na polohu staveniště, záměr rovněž neznamená
žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy; přináší však novou kulturní dominantu do krajiny. Otázky prevence
ruderalizace území jsou řešeny v rámci vlivů na ekosystémy s tím, že důraz je nutno položit na
důslednou rekultivaci území a všech prostorů, postižených stavebními pracemi.

D.2 Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Předkládaný záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předložené
dokumentace je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat
zejména v oblasti vlivů na krajinný ráz a v oblasti vlivů na hlukovou situaci. Nepříznivé vlivy na
hlukovou situaci lze však účinně eliminovat provedením kontrolního měření hluku a případným
omezením provozu VTE 1 (viz kap. D.4). Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí,
které jsou podrobněji komentované v příslušných pasážích dokumentace, lze záměr označit z hlediska
velikosti vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo až středně významný.
Podmínkou těchto závěrů je aplikace preventivních nebo nápravných opatření navržených v textu
dokumentace. S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální
měřítko významnosti vlivů, spojených s navrhovaným záměrem, s výjimkou nadlokálního ovlivnění
parametrů krajinného rázu.
Záměr negeneruje významné nepříznivé přeshraniční vlivy. Součástí oblasti krajinného rázu
Velkošenovsko jsou i plochy viditelnosti záměru na území SRN, v rámci OKR situované okrajově a
vesměs také zcela okrajově dotčené. Vizuální vliv předmětného záměru na území SRN lze tedy
hodnotit pouze jako nevýznamný. Vliv posuzovaného záměru na krajinný ráz okolních území se
zvýšenou ochranou krajiny (NP České Švýcarsko/NP Sächsische Schweiz, CHKO Labské
pískovce/LSG Sächsische Schweiz a CHKO Lužické hory/LSG Zittauer Gebirge) lze celkově
charakterizovat jako zcela nevýznamný, resp. prakticky nulový. Záměr může mít pouze mírně
negativní vliv na ptačí oblast SPA Nationalpark Sächsische Schweiz.

D.3 Charakteristika environmentálních
nestandartních stavech

rizik

při

možných

haváriích

a

Při výstavbě větrné elektrárny a souvisejících staveb (komunikace, kabelová přípojka, základy
stavby, montáž elektrárny) bude nutné dodržovat efektivní pracovní postupy (použití vhodných
nákladních automobilů jak z hlediska objemů nákladu tak z hlediska spotřeby paliv) a správnou
organizaci práce, aby nedocházelo k nadbytečným emisím výfukových plynů od stavebních
mechanismů a nákladních automobilů, k nadměrnému zvýšení hlučnosti v okolí dotčených obcí,
eventuelně k haváriím stavebních mechanismů. Tato omezení budou v kompetenci stavebních firem
realizujících záměr a jako taková budou zapracována do POV stavby včetně příslušných řádů pro
stavbu (požární, bezpečnostní…). Investor zajistí po celou dobu výstavby větrné elektrárny
dodržování enviromentálních zásad.
Záměr neznamená produkci žádných technologických vod. Pro případ havárie jsou všechny
mazací, hydraulické a chladicí systémy větrné elektrárny monitorovány a řízeny pomocí řídicího
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systému VTE a jsou pod kontrolou vzdáleného pracoviště po celou dobu životnosti VTE. Tímto
přístupem se předchází fatálním únikům z chladících a mazacích systémů. Vetší úniky zůstanou
zadrženy uvnitř strojovny a jejího opláštění, odtud se poté ekologicky odstraní. V etapě provozu
záměru je pravděpodobnost havarijního úniku látek škodlivých vodám do horninového prostředí
minimální.
Tvorba námrazy na listech rotoru v zimních měsících je pro danou lokalitu možná. Při
zvýšeném nárůstu objemu námrazy na listech dojde k přetížení zařízení a samovolnému zastavení
rotoru. V případě odstavení stroje z důvodů vzniku námrazy, je opětovné spuštění možné pouze za
přítomnosti pracovníka technické údržby elektrárny, který kontroluje rozběh rotoru a zabezpečuje
celý prostor pod elektrárnou. Rotor se pomalu roztáčí, dochází k vibracím listů a námraza odpadává.
V žádném případě nedochází k odmršťování námrazy odstředivou silou do širokého okolí kolem
VTE.
Zařízení VTE je vybaveno ochranou proti zásahu bleskem, které případnou energii z blesku
odvádí, aniž by došlo k poškození listů nebo zbývajících částí zařízení. Zásah blesku je odveden
pomocí průchodného spojení od listu rotoru (popř. gondoly) až do základu zařízení.
Při nadměrné rychlosti větru (vypínací rychlost) se listy rotoru automaticky staví „do praporu“
(poloha s nejnižším odporem listů) a zařízení se zabržďuje. Nepředpokládá se, že by počítačový
mechanismus zkolaboval, pokud budou prováděny pravidelné kontroly. Po zkušenostech s hurikány
Kyril a Emma si provozovatelé větrných elektráren nechávali vždy svá zařízení zkontrolovat.
Výrobci zařízení, ani investor záměru nepředpokládají jiné havárie a nestandardní stavy.

D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí
Pro provedení záměru budou v dalším procesu projektové přípravy a výstavby uplatněna
potřebná opatření:

•
•
•
•

•
•
•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ
havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“;
s obsahem tohoto plánu budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby;
v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v těchto
plánech;
všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek;
zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC;
těžiště zemních prací (skrývek) realizovat nejdříve ke konci vegetačního období,
mimohnízdní období ptáků;
zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF mimo
polohy skladebných a podpůrných prvků ÚSES;
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•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

pokud budou některé dřeviny, ohroženy stavebními pracemi, bude třeba je ochránit podle
ČSN DIN 18 920 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
činnostech): „Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např.
pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a
speciálními stavebními postupy, a to oplocením nejméně 1,8 m vysokým, s bočním
odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot má ochránit celou kořenovou zónu (plocha půdy
pod korunou stromů ohraničená okapovou linií koruny).“;
dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v
průběhu zemních prací;
zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody v přilehlých obcích, a to zejména v nočních
hodinách a ve dnech pracovního klidu;
sortiment odpadů a smluvní vztahy budou upřesněny v prováděcích projektech stavby,
množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněno v rámci zkušebního provozu. Před
zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas k nakládání s odpady a
předloží provozní řád pro nakládání s odpady;
investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby (zejména výkopovou zeminu) nejprve
nabídnout k využití;
důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů;
dotčené narušené plochy budou po dokončení výstavby záměru dorovnány ornicí a osety
travním semenem – luční směsí.

Vzhledem k vysokým časovým hodnotám působení stroboefektu v referenčním bodě A
(Mikulášovičky č.p. 601) je nutno elektrárnu VTE 1 vybavit senzory a softwarem,
schopným v kritickém časovém intervalu možného zastínění dotčeného objektu
vyhodnotit směr větru a intenzitu slunečního záření a případně na požadovanou dobu
zastavit rotor;
po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby v zájmovém území při plném výkonu všech tří VTE a tedy i
nehlučnějším nastavení, a to v situaci s ležící sněhovou přikrývkou i bez sněhové
přikrývky;
po zahájení zkušebního provozu a po provedeném měření při plném výkonu všech VTE
bude v případě podání průkazu o překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku 40 dB
v noční době nastaveno softwarové ovládání VTE 1 způsobem, který zajistí omezení
provozu VTE 1 v noční době tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického limitu;
ve zkušebním provozu provést měření hlučnosti instalovaných VTE také se zaměřením
na detekci infrazvuku a nízkofrekvenčního hluku. Optimální je naměřené hodnoty
vztáhnout v obci Mikulášovice k VP č. 1 a 9, a to jak k vnitřnímu, tak venkovnímu
chráněnému prostoru staveb;
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•
•
•

•

•
•
•
•

zachovat a udržovat celoplošný standardní matně šedý nátěr věží, bez jakýchkoliv
barevných doplňků, reklamních nápisů atp.;
zachovat elegantní hladké linie větrných elektráren, bez dodatečných instalací různých
ochozů, antén, kabelů apod.;
instalované světelné letecké zabezpečovací zařízení vybavit jednak softwarem, schopným
přizpůsobit svítivost SLPZ aktuálnímu jasu oblohy, jednak stínítkem, snižujícím,
případně zcela eliminujícím vyzařování ve vertikálních úhlech < –1° za současného
dodržení minimální svítivosti, požadované Předpisem L14 pro úrovně –1° a ±0° (příslušné
řešení je ovšem pochopitelně nutno konzultovat s ÚCL a příslušnou VUSS);
související technické příslušenství (trafostanice apod.) umístit buď do tubusů elektráren
nebo do menších typizovaných objektů řádově metrových rozměrů těsně při úpatí věží
(v závislosti na technickém řešení zvoleného typu elektrárny);
přípojné elektrické vedení řešit přednostně jako podzemní kabelové;
areál větrného parku ani dílčí stanoviště jednotlivých věží neoplocovat;
objekty větrných elektráren budou vybaveny odpovídajícím sanačními prostředky pro
eliminaci případného úniku převodového oleje mimo zařízení větrné elektrárny;
v dostatečné vzdálenosti od elektráren budou na přístupových cestách umístěny výstražné
cedule upozorňující na případnou tvorbu a odpadávání námrazy.

D.5 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Předkládaná dokumentace záměru vychází ze zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 4, o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění pozdějších předpisů. Posuzování a hodnocení
jednotlivých vlivů a činností z provozu větrných elektráren bylo podřízeno současně platné
environmentální legislativě, příslušným technickým normám, příslušným ať již více nebo méně
platným metodikám hodnocení atd.
Z metod prognózování respektive použitých hodnocení mají pro větrnou energetiku největší
vliv tyto oblasti:
o hodnocení vlivů na krajinný ráz - zpracování vychází z metodických doporučení AOPK ČR
Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě (MÍCHAL ET AL. 1999) a
Posuzování záměru výstavby větrných elektráren v krajině (PETŘÍČEK, MACHÁČKOVÁ 2000),
využívá i metodických postupů Metodiky posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo
změny využití na krajinný ráz (VOREL ET AL. 2003) a přihlíží i ke znění Metodického pokynu
MŽP k vybraným aspektům postupu ochrany přírody při vydávání souhlasu podle § 12 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb. ke stavbám velkých větrných elektráren (MŽP ČR 2005) a k pracovní
verzi předchozí varianty tohoto metodického pokynu (MŽP ČR 2004). Citované materiály mají
ovšem pouze charakter doporučení, případně se jedná o metodické pomůcky pro pracovníky
státní správy a samosprávy, a hodnocení krajinného rázu není zatím ani formálně ani obsahově
upraveno závaznou právní nebo metodickou normou. Konkrétní metodický postup, obsah a
rozsah studie byl tedy modifikován především s ohledem na typ hodnocené stavby a charakter
krajiny.
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o posouzení vlivů VTE z hlediska hlukových frekvencí – provedeno na základě Nařízení vlády ČR
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších
předpisů. Bylo vypracováno v softwarovém programu HLUK+ pásma firmy JpSoft ver. 7.16
„Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“, licence č. 5202 (RNDr. Miloš Liberko, Mgr.
Jaroslav Polášek). Výpočet byl proveden pro rovinný terén. Výsledky výpočtu v rovinném terénu
jsou na straně bezpečnosti, skutečný hluk z uvažovaných VTE bude ve městě Mikulášovice nižší
než jsou hodnoty spočítané modelem, vzhledem k morfologii terénu v okolí VTE.
o hodnocení stroboskopického efektu - není dosud v České republice formálně ani obsahově
upraveno závaznou právní nebo metodickou normou a nejsou stanoveny ani příslušné normy
hygienické. Pro potřeby hodnocení vlivu záměru na životní prostředí podle zák. 100/2001 Sb.
byla tedy jako základ použita metodika, vyvinutá autorem při hodnocení větrné farmy Boží Dar
(OBST 2002) a postupně zpřesňovaná až do současné podoby softwarového systému G.L.I.
SHADE 3.91, založeného na datové a grafické analýze hodnocené situace s využitím digitálního
modelu terénu. Metodický postup hodnocení je zaměřen na čtyři základní faktory, určující dopad
sledovaného jevu v konkrétním hodnoceném území:
1. frekvence stroboskopického efektu;
2. intenzita jevu (kontrast světlo/stín);
3. celkový rozsah území v dosahu rotujících stínů;
4. vymezení potencionálně problémových partií sledovaného území (referenčních bodů)
a výpočet detailních časových relací působení stroboefektu v těchto bodech.
o určení vlivů na biotu - zde byl hodnocen vliv větrné elektrárny převážně na avifaunu, ale ostatní
obratlovci byli vyhodnoceni také. Studie vychází z metody přímé pochůzky po okolí zájmové
lokality a nutná pozorování pro avifaunu v denních i nočních hodinách po dobu všech ročních
období (tzv. celoroční studie). Studie vychází ze zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění.
o zhodnocení vlivů na zdraví obyvatelstva - bylo provedeno v souladu se zákonem 258/2000 Sb, o
ochraně veřejného zdraví, v platném znění a na základě: nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně před
neionizujícím zářením. Odhad procent a absolutní počet potenciálně obtěžovaných obyvatel v
jednotlivých zájmových lokalitách, tj. orientační kvantitativní vyhodnocení obtěžujících účinků
hluku, stanovil zpracovatel expertízy dle práce švédské odbornice na posuzování vlivu hluku
z VE na zdraví paní Eja Pedersen z roku 2007 [10], která odhaduje procenta obtěžovaných
obyvatel dle hodnot LAeq,T zjištěných ve venkovním prostoru.
o ověření ostatních reálných vlivů - dle poznatků z provozu větrných elektráren v zahraničí i
v České republice

D.6 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Dokumentace byla zpracována standardními metodickými postupy, které jsou popsány v
jednotlivých částech. Dokumentace byla doplněna o potřebné odborné studie, které jsou v úplném
znění přiloženy v přílohách H.2 až H.7.
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Každé posouzení vlivů na veřejné zdraví je nevyhnutelně zatíženo řadou nejistot, které jsou
dány použitými vstupními údaji, expozičními faktory, chováním exponovaných osob. I když bylo toto
posouzení provedeno standardními postupy na základě současných znalostí a odborných doporučení
uznávaných institucí je nutné upozornit na skutečnost, že se jedná o zjednodušený model velmi
složitého, komplexního děje ovlivněného mnoha proměnnými. Při hodnocení účinků hluku na lidské
zdraví je nutné vzít v úvahu velké nejistoty, kterými je tento proces zatížen. V závislosti na fyzikálních
parametrech hluku nelze jednoduše a jednoznačně popsat fyziologický vliv a jeho závažnost. Dále je
nutné si uvědomit, že účinek hluku je velmi variabilní a je ovlivněn velkým množstvím faktorů
nefyzikálních (sociálními faktory, emocionalitou, psychikou, aktuálním zdravotním stavem
exponovaných osob, apod.). V praxi se proto nezřídka setkáváme se situací, kdy lidé exponovaní
určitou hladinou hluku v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limitů, protože z
dané populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a na druhé straně osob velmi odolných, které
stojí vně kvantitativní závislosti. V běžné populaci je až 20% vysoce senzitivních osob stejně jako
osob vysoce tolerantních11.
-

Nejistota vstupních dat a hodnocení expozice je dána skutečností, že akustické výpočty, které jsou
v těchto případech základním podkladem pro posouzení vlivu na veřejné zdraví, jsou vždy
zatíženy poměrně velkými nejistotami danými:
o nejistotou geografických podkladů polohopisu a výškopisu;
o nejistotou parametrů objektů a prvků modelu (vlastnost fasád objektů a povrchu clon,
odrazivost terénu, výška objektů a akustických clon);
o nejistotou vstupních podkladů o emisi hluku modelovaných zdrojů hluku z dopravy;
o nejistotou vyplývající z vlastností výpočtového standardu;
o nejistotou vyplývající z použitých meteorologických dat;
o nejistotou způsobenou zpracovatelem modelu procesem uživatel / nástroj;
o nejistotou způsobenou použitým predikčním softwarem;
o nejistotou vyplývající ze zjednodušení modelů hlukové situace pro urychlení výpočtu.

Při výpočtu byl uvažován odrazivý i pohltivý terén, kulová charakteristika vyzařování VE a vliv
odrazu zvukových vln od zástavby. Histogram směrů a rychlostí větru není ve výpočtu uvažován, je
tedy počítán nejhorší možný stav, kdy VE má kulovou charakteristiku vyzařování, tzn. že všechny VE
jsou současně natočeny směrem k výpočtovému bodu. Vypočtené hodnoty jsou tedy horními
odhady hodnot skutečných. V posouzení vlivu na veřejné zdraví bylo pak uvažováno
s variantou odrazivého terénu, tzn., že zpracovatel zvolil konzervativní přístup hodnocení a
stál tak při svém posouzení na straně předběžné opatrnosti a bezpečnosti.
-

Nejistota použitých výstupů a vztahů epidemiologických studií. Je nutné mít na paměti, že v každé
populaci jsou lidé s rozdílnou citlivostí vůči působení hluku. V posuzované lokalitě nebylo
provedeno dotazníkového šetření, které by vypovědělo bližší informace o posuzovaných
exponovaných skupinách obyvatel (zpracovatel nezná počty obyvatel v jednotlivých
exponovaných objektech ani dobu, po kterou lidé v zasažených objektech bydlí, jejich životní styl,
zaměstnání, včetně možné hlukové expozice v pracovním prostředí, využití volného času,
11

Havránek J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum Praha, 1990
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rodinnou anamnézu atd.). Zpracovatel zvolil konzervativní přístup hodnocení, tj. posuzoval
nejhorší možnou situaci, resp. použil horní odhady jak akustické zátěže posuzovaných
území, tak horní odhady procent i počtu exponovaných obyvatel.
-

Nejistota demografických údajů, resp. nejistota počtu exponovaných obyvatel. V tomto
konkrétním případě neměl zpracovatel k dispozici údaje týkající se počtu obyvatel v jednotlivých
objektech (číslech popisných), ale pracoval s celkovým počtem exponovaných obyvatel dle
informací databáze MV ČR. Pro účely posouzení tohoto záměru jsou však tyto celkové údaje
postačující. Do demografických údajů byli zahrnuti obyvatelé trvale hlášení na posuzovaném
území. Počet obyvatel užívající rekreační objekty není znám, stejně tak není známa délka jejich
pobytů v těchto objektech.

Pro eliminaci neurčitostí, které můžou vzniknout modelováním hlukové zátěže,
v zájmu dodržení limitních hodnot hlukové zátěže v chráněném venkovním prostoru
nejbližších staveb, bylo navrženo po zahájení zkušebního provozu záměru provést kontrolní
měření hlukové zátěže u nejbližších objektů obytné zástavby v zájmovém území.
Pro stupeň dokumentace jsou údaje o území, získané vlastními průzkumy, rešeršemi a údaji
z dosavadních jednotlivých studií, dostatečné. Zpracovatel dokumentace vycházel ze znalostí procesů
ovlivňujících současný stav životního prostředí a působení jednotlivých činností na složky a
subsystémy životního prostředí.
V rámci zpracování dokumentace nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které by
bránily formulování konečného závěru.

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

F. ZÁVĚR
Česká republika se zavázala, jako členský stát Evropské Unie, že do roku 2010 zvýší podíl
výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektrické energie na 8%. V rámci
Energetické koncepce ČR je předpoklad, že bude větrnými elektrárnami v roce 2010 vyráběno 930
GWh/rok elektrické energie a v dalších letech výroba ještě poroste. To předpokládá výstavbu cca 200
větrných elektráren o instalovaném výkonu 2,0 MW na území celé České republiky do roku 2010.
Tento stav není v současné době naplněn. Nadále tedy budou investorskými týmy hledány lokality pro
výstavbu velkých větrných elektráren (1,5 MW – 3 MW), které budou mít využitelnost větší než 20%.
Proces umisťování a schvalování výstavby větrných elektráren je zdlouhavý a trvá často i více jak 3
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roky. Proto je důležité hodnotit jednotlivé záměry s předstihem. Důležitými hledisky pro umístění
elektráren jsou:
1. Majitel pozemku a majitelé sousedních pozemků musí souhlasit se stavbou elektrárny, případně
s prodejem svého pozemku investorovi záměru.
2. Dobrá dopravní dostupnost k plánovanému místu umístění elektráren.
3. Investor musí mít předjednáno připojení do energetické sítě.
4. Průměrná roční intenzita větru na lokalitě ve výšce osy rotoru elektrárny se musí pohybovat okolo
hodnoty 6 m/s, aby byla zaručena dostatečná využitelnost elektrárny.
Na větrné elektrárny je nutné nahlížet jako na čistý zdroj elektrické energie to znamená
bezodpadový. Pro tento styl výroby energie nejsou potřebné ani další vstupní suroviny. Energetická
náročnost potřebná pro zhotovení zařízení jedné větrné elektrárny je elektrárnou o výkonu 2 MW
vyrobena do 6 - 9 měsíců po její instalaci. Počítá se samozřejmě s instalací ve vhodných podmínkách,
tzn. v oblastech, kde fouká průměrně 6 m/s a více.
Moderní vysokoproduktivní elektrárny (výkon 1,5 – 3 MW) pracují samostatně, většinou bez
jakéhokoliv energetického příkonu z energetické sítě pro rozběhovou rychlost. Odběr z en. sítě se
vztahuje pouze pro dobu kdy VTE sama elektrickou energii nevyrábí pro zabezpečení nejnutnějších
funkcí (osvětlení VTE, činnost mikroprocesorů). Ve vztahu ke krajině nemění významně původní
využitelnost území. Zábor zemědělského půdního fondu je minimální. Situování elektráren je všude
ve světě běžné v zemědělské krajině na polích, loukách i mezi vinicemi nebo v blízkosti sadů. I
z hlediska vlivu na lesní porosty by mohly být elektrárny umisťovány i do zalesněných ploch. Výška
rotoru ukončeného 50 - 60 m nad povrchem zaručuje, že nebude docházet k přímému ovlivnění
vzrostlých dřevin. Ale vzhledem k legislativním požadavkům a k možnostem využití jiných
příznivějších lokalit se nedoporučuje instalace elektráren do lesních porostů. Umisťování elektráren
do blízkosti obytné či průmyslové zástavby, tak aby byl minimalizován vliv na krajinný ráz, zmenšuje
využitelnost elektráren a to na základě snížení intenzity větru v blízkosti nepravidelné zástavby a
terénních nerovností. Ideálními podmínkami tedy jsou málo zalesněná území, pahorkatiny nebo
roviny s obytnou zástavbou umístěnou do údolí případně i jinam, mírných klimatických podmínek
(tzn. dostatečná intenzita větru a dostatečná využitelnost elektráren).
Pokud budeme hodnotit obecně větrné elektrárny oproti jiným zdrojům elektrické energie a
vůči životnímu prostředí můžeme konstatovat:
Kladné vlastnosti:
1) Větrné elektrárny neprodukují plynné ani tuhé emise.
2) Malý zábor pozemků, pro výrobu velkého množství elektrické energie.
3) Nevyžadují velké množství obslužného personálu, přesto jsou zdrojem pracovních míst.
4) Nevyžadují přísun dalšího zpracovatelného materiálu.
5) Při změně jakýchkoliv (ekonomických, technických) podmínek je lze poměrně rychle demontovat
a odvézt.
6) Větrné parky vykazují velké produkce elektrické energie v porovnání s jinými obnovitelnými
zdroji elektrické energie.
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7) Poměrně krátká doba výstavby, po kterou bude na obyvatele blízkých obcí působit stavba
nepříznivě.
Záporné vlastnosti:
1) Produkce hluku. Lokalizací elektráren do dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby se tento vliv
na okolí eliminuje do té míry, že jsou splněny hygienické předpisy. Pokud vzdálenost mezi
obytnou zástavbou a VTE je nedostatečná, je nutné pro noční dobu snižovat maximální výkon
elektrárny. Hluk z VTE bývá časem u velké části obyvatel akceptován jako nevýznamný, protože
se nejedná o hluk s výraznou tónovou složkou, ale o hluk nízkofrekvenční (nikoliv však
infrazvuk), který se podobá lesnímu šumu a nebo hluku samotného větru.
2) Změna krajinného rázu proběhne vždy. Nulová nebo minimální je pouze tehdy pokud jsou VTE
umístěny přímo do silně urbanizované krajiny. Míra změny je však subjektivně hodnotitelná.
3) Využitelnost větrných elektráren je v podmínkách České republiky relativně nízká, přesto se jedná
o standardní hodnoty srovnatelné s využitelností VTE v obdobných podmínkách i v jiných
okolních státech. U velkých větrných elektráren s výškou stožáru okolo 100m se jedná průměrně
o cca 25%, u nižších stožárů okolo 17 – 25 %. Využitelnost je závislá na umístění elektráren
v terénu s určitou průměrnou roční intenzitou větru.
4) Kapacita distribuční sítě a s tím související možnost zálohování energetického zdroje pro dobu,
kdy bude intenzita větru velmi nízká a elektrárny budou mimo provoz.
Dokumentace EIA pro záměr „Větrné elektrárny Mikulášovice“ je zpracována podle § 8
zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivu na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4. Na základě
konzultace zpracovatele dokumentace s oznamovatelem je možno konstatovat, že žádná
z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů
na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.
Na základě výše uvedeného zhodnocení vlivů, provedených odborných studií,
terénního šetření a za podmínky respektování preventivních, minimalizačních a
kompenzačních opatření navržených v této dokumentaci, lze akceptovat případné zásahy do
životního prostředí a doporučit stavbu „Větrné elektrárny Mikulášovice“ k realizaci.
Poznámka autora: V přímém východním pokračování hodnoceného záměru (v místní trati U
pěti lip) byl původně uvažován jiným investorem projekt dalších dvou větrných elektráren. Oba
záměry byly vůči sobě situovány tak, že fakticky tvořily jeden liniový větrný park o 5 VTE. Vlivy
posuzovaného záměru se v některých sledovaných aspektech (stroboefekt, hluková studie, krajinný
ráz) kumulovaly s vlivy zmíněného kontaktního záměru. Kumulace vlivů byla proto podrobněji
rozebrána v příslušných studiích (přílohy H.2, H.3 a H.6), věnovaných jednotlivým hodnoceným
složkám životního prostředí. V průběhu zpracování dokumentace však bylo od záměru výstavby
dalších dvou VTE upuštěno, nicméně studie problematiky stroboefektu, hluku a vlivu na
krajinný ráz obsahují také hodnocení původně předpokládaných kumulativních vlivů celkem
pěti VTE, přestože již nyní není aktuální.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Podnikatelský záměr předpokládá výstavbu tří větrných elektráren (dále také označení VTE),
v k.ú. Mikulášovice. Posuzovaná lokalita je situována ve vrcholové partii kóty Větrník, cca 1,5 km
východně od centra Mikulášovic, 3 km od Velkého Šenova a 6 km od Šluknova. Lokalita se nachází
v nadmořské výšce 460 až 465 m. Od zástavby obce je oddělena terénním hřbetem nadmořské výšky
480 – 490 m.
Technicky se jedná o kuželové trubkové věže ukončené gondolou s asynchronním
generátorem elektrárny, který je napojen na trojlistý rotor. Provoz VTE je nepřetržitý, řízený plně
automaticky podle rychlosti větru. Elektrárny jsou ukotveny v betonovém základu. Stavba je
navržena v území, které lze napojit na pozemní komunikace. Větrné elektrárny lze napojit do
distribuční elektrické sítě 22 kV kabelovou trasou. Stožáry VTE budou po dobu životnosti stavby
trvale přístupné montážním a obslužným vozidlům. Pro zajištění této podmínky budou sloužit nově
navržené zpevněné komunikace o šířce 4 m a dále stávající síť účelových zpevněných komunikací.
Stavba zahrnuje následující objekty:
I. 3 větrné elektrárny Wikov W2000SPG s třílistým rotorem o průměru 80 m, umístěné v daném
případě na tubusu o výšce 80 m (tzn. o celkové výšce 120 m).
II. obslužné komunikace: štětované cesty navazující na současnu komunikační síť lokality (asfaltové
silnice a účelové komunikace);
III. manipulační plochy: štětované plochy 35 × 22 m při úpatí tubusu VTE;
IV. podzemní přípojná kabelová trasa, vedená pod obslužnými komunikacemi nebo podél
lokálních cest.

Na základě předložené dokumentace lze konstatovat následující shrnutí vlivů
na veřejné zdraví a životní prostředí:
Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů: realizace záměru
bude provázena mírným navýšením pracovních příležitostí v daném místě a to dočasně i dlouhodobě
(technické zabezpečení). Určitou měrou přispěje stavba VTE přísunu investic do městského rozpočtu
a tím i do rozvoje města. Existence elektráren neoslabí turistický zájem o danou lokalitu.
Z hlediska emisního zatížení: bilance emisí pro etapu výstavby i ve vztahu ke vzdálenosti
nejbližší obytné výstavby negeneruje výraznější riziko ovlivnění imisní zátěže v zájmovém území.
Záměr ve fázi provozu negeneruje žádný bodový nebo významný liniový či plošný zdroj znečištění
ovzduší.
Z hlediska hlukového zatížení: etapa výstavby představující zemní a stavební práce nemusí
na základě dosavadních znalostí znamenat překračování hygienických limitů pro etapu výstavby
(míněno v oblasti zástavby v obci Mikulášovice).
Výpočet prokázal, že navržený záměr lze realizovat, hluk z větrných elektráren na hranici
chráněného venkovního prostoru (hranice intravilánu obce) dodrží s rezervou hodnotu hygienického
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limitu pro hluk v noční době 40 dB. Hluk z instalovaných větrných elektráren neobsahuje podle
podkladů dodaných výrobcem výrazné tónové složky již ve vzdálenosti 150 m od větrné elektrárny.
Pro posouzení současné akustické situace na hranici nejbližšího chráněného venkovního
prostoru vzhledem k navrženému umístění VTE bylo provedeno měření hluku. Na základě výsledků
tohoto měření lze konstatovat, že hluk z VTE bude pod úrovní hluku pozadí.
V zimní době, v případě ležící sněhové pokrývky, kdy se terén v okolí větrných elektráren
chová jako odrazivý, bude pravděpodobně nutno pro dodržení nočního hygienického limitu odstavit
jednotku VTE 1. V obdobích s výskytem pohltivého terénu (bez sněhové přikrývky) budou noční
hygienické limity hluku pravděpodobně dodrženy bez nutnosti omezení provozu VTE. Pro ověření,
resp. upřesnění výsledků výpočtu z hlukové studie a nutnosti zavedení případných omezení provozu
VTE 1 je třeba po zahájení zkušebního provozu záměru provést a vyhodnotit kontrolní měření
hlukové zátěže u nejbližších objektů obytné zástavby v zájmovém území.
Vliv záměru z hlediska hlukového zatížení lze označit za málo významný, za podmínek
dodržování předepsaných hygienických limitů během provozu VTE.
Z hlediska vlivu hluku na veřejné zdraví: očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A LAeq,T ve výpočtových bodech reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu nepřekračují hygienické
limity hluku stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní dobu. V noční
době bude nutné objektivizovat měřením nutnost vypínání VE č. 1, aby při odrazivém terénu
nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku.
Z absolutního počtu potenciálně obtěžovaných obyvatel v obci vyplývá, že maximální počet
obtěžovaných obyvatel v noční době bude pravděpodobně 233 až 499, v denní době pak 233 až 577
z celkového počtu 2 370. K těmto odhadům je však nutné přistupovat s určitou obezřetností, protože
se jedná o velmi nadsazený odhad počtu obtěžovaných obyvatel. Jedná se o horní odhad %
obtěžovaných osob, resp. maximální odhad počtu pravděpodobně obtěžovaných osob na základě
modelově vypočtených hodnot akustického tlaku. Tyto hodnoty budou ve skutečnosti nižší a budou
potvrzeny kontrolním proměřením při zahájení provozu VTE nebo budou sníženy případným
omezením provozu VTE 1 tak, aby byly dodrženy limity hluku dle platné legislativy. Počet
obtěžovaných obyvatel bude o hodně nižší také vzhledem k tomu, že hodnoty LAeq,T, které byly
vypočteny k nejkritičtějším místům, byly vztaženy ke všem obyvatelům žijícím v částech obce.
Za dodržení výše uvedených podmínek provedení kontrolního proměření hlukové zátěže u
nejbližších objektů obytné zástavby v zájmovém území a případného nastavení omezení provozu
VTE 1, při uvážení vysoké míry opatrnosti a bezpečnosti na straně výpočtů v rámci hlukové studie a
studie hodnocení zdravotních rizik, nepředstavuje provoz větrných elektráren v zájmové lokalitě v
denní ani noční době, resp. expozice obyvatel hlukem, žádné zdravotní riziko.
Z hlediska stroboskopického efektu: na základě výše uvedených závěrů lze z hlediska vlivu
na okolní populaci a na faktor pohody ve sledovaném území označit stroboskopický efekt větrných
elektráren v lokalitě Mikulášovice za jev málo významný (lokálně) až nevýznamný (převážně).
Výjimkou z uvedeného hodnocení je pouze bezprostřední okolí referenčního bodu A (Mikulášovičky
č.p. 601), kde je situaci nutno řešit technicky (osazením věže VTE 1 senzory a regulačním softwarem).
Z hlediska vlivů na další fyzikální charakteristiky: větrné elektrárny jako zdroj elektřiny
vytvářejí okolo generátoru elektromagnetické pole. V prostoru pod větrnými elektrárnami je
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minimální a není zdraví škodlivé ani při dlouhodobé expozici. Elektromagnetická pole větrných
elektráren neovlivní zdraví obyvatel a nebude mít vliv na životní prostředí.
Vibrace budou mít s ohledem na vzdálenost obytných objektů od zdrojů vibrací na VTE zcela
zanedbatelný vliv.
Tvorba námrazy na listech rotorů v zimních měsících je pro danou lokalitu možná, eliminace
případného nebezpečí z padající námrazy je řešena preventivními opatřeními.
Z hlediska ovlivnění vod: záměr je bez vlivu a požadavků na nové zdroje vody ve smyslu
možného ovlivnění hydrogeologických parametrů okolí.
Etapa výstavby může představovat potenciální riziko ovlivnění povrchových a podzemních
vod, a to zejména úniky ropných látek ze stavebních mechanismů, nezabezpečeným skladováním
látek nebezpečných vodám, nevyhovujícím způsobem shromažďování nebezpečných odpadů
vznikajících v průběhu výstavby apod. V etapě provozu záměru je pravděpodobnost negativního vlivu
na kvalitu podzemních nebo povrchových vod minimální.
Vliv na odtokové poměry v povodích lze hodnotit jako zanedbatelný. Záměr neznamená
v zásadě žádný zásadní dopad do hydrogeologických poměrů v území, vzhledem k situování stavby
(včetně výkopových prací a hrubých terénních úprav) nad stávající hladinou podzemní vody, za
podmínky dodržování obecných podmínek z hlediska ochrany kvality podzemních vod.
Z hlediska ovlivnění půd: z hlediska rozsahu záboru ZPF se nejedná o významný rozsah
záboru, který tak lze z hlediska velikosti vlivu označit za malý, z hlediska významnosti ve vztahu k
uvedeným třídám ochrany za dočasně významný. Nelze předpokládat, že v případě realizace
předkládaného záměru výstavby 3 VTE by mohlo dojít ke zhoršení dostupnosti zemědělských
pozemků respektive způsobu jejich obdělávání.
Etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality půd. V etapě provozu
záměru nelze objektivně předpokládat významnou pravděpodobnost kontaminace půd, při
respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit z hlediska
významnosti jako nevýznamný až nulový.
Z hlediska ovlivnění horninového prostředí: s ohledem na předpokládaný rozsah vytěžení
materiálu a hloubkový dosah stavby (nad hladinou mělké podzemní vody) lze zásah do horninového
prostředí hodnotit jako nevýznamný, lokálně omezený. Nedojde k žádnému ohrožení ložisek
přírodních zdrojů nebo chráněných ložiskových území.
Vznik havarijních situací během výstavby a provozu záměru nelze nikdy zcela vyloučit, lze
však potenciální možnost vzniku havárií výrazně eliminovat. Vliv lze označit za nepravděpodobný a
málo významný.
Z hlediska vlivu na flóru a faunu: Investiční záměr neohrozí žádný rostlinný taxon
z vyhlášky č. 395/1992 Sb. ani ostatní rostlinné druhy v území vzácné či ohrožené, nevyžaduje také
kácení dřevin. Vliv záměru na floru lze hodnotit jako nevýznamný.
I přes nevelký rozsah vlastních stavebních prací nelze vyloučit dílčí zásahy do hnízdního
prostředí skřivana či strnada. Nelze vyloučit mírné vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných
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hlodavců v zájmovém území, poněvadž dojde k mírné redukci jejich areálů výskytu, je možno
odhadovat jako vlivy mírně nepříznivé, s ohledem na rozsah vlastních stavebních prací nevýznamné.
Během výstavby lze předpokládat, že obratlovci se v důsledku akustické zátěže a stavebního ruchu
přesunou do vzdálenějších prostorů polí a většina vyrušených jedinců druhů se po ukončení výstavby
vrátí do prostoru.
Podle výsledků studií nejsou známy informace, že by poloha navrhovaných VTE byla v
konfliktu se známými migračními tahovými trasami ptáků.
Z hlediska vlivů na ekosystémy: záměr vlastní výstavby se nedotýká žádného skladebného
prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území. Žádný z
významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 Sb.) není realizací
posuzovaného záměru fyzicky dotčen. Kromě výše popsaných dopadů nejsou předpokládány, záměr
neznamená vznik dálkového přenosu imisí nebo možnosti přímé kontaminace vodních toků. Nejsou
tedy s ohledem na polohu záměru očekávány žádné vlivy, které by mohly zprostředkovaně zasáhnout
vymezená území prvků ÚSES a VKP.
Z hlediska vlivů evropsky významné lokality a ptačí oblasti: hodnocený záměr nemá
významně negativní vliv na žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
V průběhu hodnocení byl konstatován mírně negativní vliv na chřástala polního, sokola
stěhovavého a výra velkého v PO Labské pískovce a mírně negativní vliv na SPA Nationalpark
Sächsische Schweiz. Záměr nenarušuje celistvost ptačích oblastí.
Z hlediska vlivů na krajinný ráz: posuzované větrné elektrárny z hlediska ochrany
krajinného rázu jeví jako záměr v dané lokalitě akceptovatelný, jehož vliv v bezprostředním okolí,
odpovídajícím rozsahem oběma vymezeným místům krajinného rázu, lze hodnotit jako významný až
velmi významný s převážně mírně negativním projevem, daným především značnými rozměry
projektované technologie.
Vliv posuzovaných větrných elektráren na krajinný ráz OKR Velkošenovsko lze hodnotit jako
málo významný až nevýznamný s mírně negativním projevem, blížícím se projevu indiferentnímu.
Vizuální vliv předmětného záměru na území SRN lze hodnotit jako nevýznamný.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky: předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na
hmotný majetek a kulturní památky při respektování doporučení uvedených v předcházejících částech
předkládané dokumentace. Záměr neznamená přímé ovlivnění zájmů památkové péče, není
předpokládáno ovlivnění archeologicky významných území s ohledem na polohu staveniště, záměr
rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné
kulturní hodnoty nemateriální povahy.
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci je nízký. Z hlediska
posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předložené dokumentace je patrné, že
nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na
krajinný ráz. Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v příslušných pasážích dokumentace, lze záměr označit z hlediska velikosti vlivů za
malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo až středně významný. Podmínkou
těchto závěrů je aplikace preventivních nebo nápravných opatření navržených v textu dokumentace. S
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ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální měřítko významnosti
vlivů, spojených s navrhovaným záměrem, s výjimkou nadlokálního ovlivnění parametrů krajinného
rázu.
Záměr negeneruje významné nepříznivé přeshraniční vlivy. Součástí oblasti krajinného
rázu Velkošenovsko jsou i plochy viditelnosti záměru na území SRN, v rámci OKR situované
okrajově a vesměs také zcela okrajově dotčené. Vizuální vliv předmětného záměru na území SRN lze
tedy hodnotit pouze jako nevýznamný. Vliv posuzovaného záměru na krajinný ráz okolních území se
zvýšenou ochranou krajiny (NP České Švýcarsko/NP Sächsische Schweiz, CHKO Labské
pískovce/LSG Sächsische Schweiz a CHKO Lužické hory/LSG Zittauer Gebirge) lze celkově
charakterizovat jako zcela nevýznamný, resp. prakticky nulový. Záměr může mít pouze mírně
negativní vliv na ptačí oblast SPA Nationalpark Sächsische Schweiz.
Na základě výše uvedeného zhodnocení vlivů, provedených odborných studií,
terénního šetření a za podmínky respektování preventivních, minimalizačních a
kompenzačních opatření navržených v této dokumentaci, lze akceptovat případné zásahy do
životního prostředí a doporučit stavbu „Větrné elektrárny Mikulášovice“ k realizaci.

H. PŘÍLOHY
H.1

Situace umístění záměru
H.1.A
H.1.B

Přehledná situace M 1 : 50 000
Detailní situace M 1 : 2 880

H.2

Posouzení stroboskopického efektu

H.3

Hluková studie

H.4

Posouzení vlivů na veřejné zdraví

H.5

Zpráva z biologického průzkumu

H.6

Hodnocení vlivů na krajinný ráz

H.7

Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

H.8

Vyjádření a stanoviska správních úřadů (z hlediska ÚPD a soustavy NATURA 2000)

H.9

Oprávnění hlavního zpracovatele dokumentace

71
06/2008 Větrné elektrárny Mikulášovice. Oznámení záměru v rozsahu dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.o posuzování vlivů na
životní prostředí

ÚDAJE O ZPRACOVATELÍCH DOKUMENTACE
Datum zpracování dokumentace: 16.9. 2008
Jména, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a spolupracujících osob:
hlavní zpracovatel dokumentace:
RNDr. Jiří Starý, Brožíkova 130/4, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 728 069 069, e-mail: jiristary@atlas.cz
autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zák. č. 100/2001 Sb. na
základě Rozhodnutí Min. životního prostředí č.j. 17683/3043/OIP ze dne 19.6. 2003, prodloužená
Rozhodnutím MŽP č.j. 88006/ENV/07 ze dne 3.12. 2007
biologické hodnocení:
Ing. Pavel Majer, 17. listopadu 35, 400 10, Ústí nad Labem
tel.: 724 213 889, e-mail: majer@p-eko.cz
autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zák.
č. 114/1992 v platném znění na základě Rozhodnutí Min. životního prostředí č.j. OEKL/3029/05
ze dne 1. 11. 2005.
hluková studie:
Mgr. Radomír Smetana, Nová 332, 460 10, Liberec 10
tel.: 604 738 166, e-mail: ekomod@seznam.cz
výpočet produkce emisí z dopravy:
Mgr. Radomír Smetana, Nová 332, 460 10, Liberec 10
tel.: 604 738 166, e-mail: ekomod@seznam.cz
autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií dle zák. č. 86/2002 Sb. na základě
Rozhodnutí Min. životního prostředí č.j. 2358a/740/03 ze dne 4.8. 2003.
posouzení stroboskopického efektu a krajinného rázu:
RNDr. Petr Obst, Ing. Zlata Obstová, Havlíckovo nám. 839, 396 01 Humpolec
tel.: 606 674 162, 723 225 523, e-mail: p.obst@gli.cz, z.obstova@gli.cz
– držitel autorizace ke zpracování dokumentací a posudku o hodnocení vlivu staveb, cinností,
technologií a koncepcí na životní prostredí (E.I.A.) podle zák. 100/2001 Sb.
(osvedčení MŽP a MZd CR c.j. 17832/2781/OPVŽP/01 z 24. 10. 2001, osvedcení MŽP CR

72
06/2008 Větrné elektrárny Mikulášovice. Oznámení záměru v rozsahu dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.o posuzování vlivů na
životní prostředí

c.j. 4532/OPVŽP/02 z 18. 9. 2002 a rozhodnutí o prodloužení autorizace c.j.
41659/ENV/06 z 21. 6. 2006)
hodnocení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti:
Mgr. Eva Chvojková, Jesenická 33, 323 23 Plzeň
Tel.: 605 702 744; E-mail: eva.chvojkova@centrum.cz
autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
(rozhodnutí č.j. 630/214/05 ze dne 8.3.2005)
hodnocení vlivu hluku veřejné zdraví:
Ing. Dana Potužníková, Smetanova 1390, 562 01, Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 352 019, e-mail: dana.potuznikova@uo.zupu.cz
autorizovaná osoba k hodnocení zdravotních rizik expozice hluku číslo osvědčení 004/04, osoba
způsobilá pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví osvědčení odborné způsobilosti 2/2004

Podpis hlavního zpracovatele dokumentace:
RNDr. Jiří Starý

