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1.

ÚVOD

1.1.

PŘEDMĚT A CÍL PRÁCE

Předkládané dílo je zpracováno na základě objednávky zadavatele (viz níže); akce je u zpracovatele
evidována pod číslem GLI1109. Předmětem předkládaného vyhodnocení je posouzení možného vlivu
záměru VTE Podmilesy na územní systém ekologické stability. Práce je koncipována především jako
podklad pro hodnocení vlivů záměru na životní prostředí podle zák. 100/2001 Sb., v platném znění.
Zpracovatel vyhodnocení je odborně způsobilá fyzická osoba, nezainteresovaná na realizaci či
zamítnutí navrhovaného záměru.

1.2.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní jméno:
IČ:
Sídlo:
Oprávnění zástupci:

EP Renewables, a.s.
27567320
Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8-Karlín
Ing. František Čupr, Mgr. Marek Spurný

2.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSUZOVANÉM ZÁMĚRU

2.1.

CHARAKTERISTIKA POSUZOVANÉ STAVBY

Stavbou, jejíž vliv je hodnocen touto studií, je větrný park, zahrnující následující objekty:
I.

II.
III.
IV.

8 větrných elektráren typu Enercon E82 s třílistým rotorem o průměru 82 m na tubusu o výšce
108 m (variantně Vestas V90-2MW na tubusech 105 m – rozpracovány jsou obě varianty, ze
sledovaného hlediska je ale jejich rozdíl nevýznamný);
obslužné komunikace: štětované cesty navazující na současnou komunikační síť území;
manipulační plochy: štětované plochy cca 40 × 25 m pod každou z věží;
přípojné kabelové trasy: podzemní, vedené pokud možno paralelně s obslužnou komunikační sítí.

2.2.

LOKALIZACE ZÁMĚRU

Posuzovaný záměr VTE Podmilesy je plánován ve vrcholové partii Krušných hor, v místní trati
Podmileská výšina, cca 4 km z. od Volyně, 4 km sv. od Měděnce a 6 km j. od Kryštofových Hamrů.
Administrativní začlenění lokality podává následující tabulka:
Tab. 1: Administrativní začlenění zájmové lokality:
Admin. jednotka
NUTS 2 – oblast
NUTS 3 – kraj
LAU 1 – okres
LAU 2 – obec (ZÚJ)
katastrální území (ÚTJ)

název
Severozápad
Ústecký
Chomutov
Kryštofovy Hamry
Rusová

č. (ident. kód)
CZ04
CZ042
CZ0422
563 315
736 210

Lokalita Podmileská výšina je součástí vrcholové hrany čelního svahu Krušných hor; většina z 8 VE
posuzovaného záměru je ale situována na jejích severních svazích, orientovaných do krušnohorské
náhorní plošiny, vůči níž výšina vystupuje o cca 70–140 m (874 m n.m. × 730–800 m n.m.). Relativně
plochý reliéf širšího okolí je zmlazen pouze výrazněji zaříznutými údolími vodotečí, zde především
Přísečnice a Hamerského potoka, a vulkanickými a skarnovými elevacemi (Jelení hora, Špičáky u
Kovářské, Mědník), vystupujícími z převážně rulového pozadí.
Základní mozaika území je značně, místy až extrémně hrubozrnná. Jejím základem jsou rozsáhlé
souvislé plochy strojově sečených luk (biotop X5 ve smyslu CHYTRÉHO ET AL. 2010), spíše okrajově jsou
vyvinuty i další trávníky přírodních formací – horské trojštětové louky (T1.2) a sekundární vřesoviště
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(T8.2B) na mezofilních a sušších stanovištích, vlhké pcháčové louky (T1.5), tužebníková lada (T1.6) ve
vlhčích partiích, případně nevápnitá mechová slatiniště (R2.2) nebo až degradovaná vrchoviště (R3.4) na
plochách podmáčených a zrašelinělých. Místy, zejména v údolních partiích, podél komunikací a
v prostorech zaniklého osídlení jsou výše popsané zatravněné plochy proloženy a členěny řídkými porosty
nebo i souvislejšími plochami a liniemi náletových dřevin (X12), juvenilních smrčin (X9A) s vysokým
podílem záměrně vysazovaného stříbrného smrku (odolnější vlivům imisí), případně reliktů starých
výsadeb (X13) v bývalých zahradách. Poměrně typickým stanovištěm zmíněných dřevinných porostů jsou
v hodnoceném místě krajinného rázu povrchové montanistické relikty.
Posuzovaná lokalita je totiž součástí starého přísečnického rudního revíru, s těžbou železných
rud, polymetalických ložisek a stříbra probíhající s přestávkami prokazatelně od 13. stol. až do 90. let
století 20. Centrem revíru bylo horní město Přísečnice, které během své historie stoupalo a klesalo na
významu spolu se vzestupy a poklesy zdejší těžby. Výrazným přelomem v jeho historii byl poválečný
odsun německého obyvatelstva. Dosídlení města nebylo příliš úspěšné a jeho dějiny, stejně jako historie
navazujících obcí Rusová a Dolina, se patrně definitivně uzavřely po 6. červnu 1973, kdy bylo odstřeleno
přísečnické náměstí a jeho trosky byly přesunuty do sypané hráze vznikající vodárenské nádrže, která
prostor města zatopila na přelomu let 1975 a 1976 (MIKŠÍČEK ET AL. 2006).
Výsledkem popsaného historického vývoje je téměř neosídlené území, i přes přírodní rámec
působící znatelně umělým dojmem, na němž se podílí celá řada technizujících prvků a fenoménů – mimo
již zmíněných reliktů těžby nerostných surovin a VN Přísečnice s řadou doprovodných technických
objektů jsou to jednak dopravní stavby (silnice II/223 a II/224, železnice s několika viadukty), a nově také
větrné elektrárny (dosud celkem 24 VE již provozovaných parků Kryštofovy Hamry a Podmilesy-Rusová;
dalších 47 VE je potom uvažováno v záměrech jiných investorůI – viz tab. 2).
Tab. 2: Přehled provozovaných a projektovaných větrných parků v zájmovém území (viz též příl. 2):
Větrný park
Kryštofovy Hamry
Podmilesy-Rusová
Podmilesy
Kryštofovy Hamry 2
Domašín
Přísečnice
Hájiště
Chomutov (část)
Kryštofovy Hamry-Výsluní (část)
celkem

stav
v provozu
v provozu
posuzovaný záměr
projektovaný
projektovaný
projektovaný
projektovaný
projektovaný
projektovaný

počet VE
21
3
8
4
3
4
4
8
24
79

Do popsaného kontextu je potom zasazena vlastní stavební lokalita záměru, členěná na tři části:
vrcholovou partii Podmileské výšiny nad železniční tratí Chomutov–Vejprty (věže VE6–8), severní svah
Podmileské výšiny mezi zmíněnou železnicí a silnicí II/223 (VE1–4) a trojúhelníkovou plochu mezi
bývalým rusovským nádražím, silnicí II/223 a II/224 (VE 5). Ve všech třech případech se jedná o
jednotvárné plochy strojově sečených luk (X5) s pouze zcela okrajovým (v případě dřevinných porostů
vymezujícím) uplatněním dalších, již výše zmíněných, biotopů. Pro obslužné komunikace bude
přednostně využita (a částečně rekonstruována) stávající síť účelových komunikací a sjezdů z kontaktních
silnic. Část komunikací bude nicméně nutno dobudovat; v těchto případech budou opět vedeny
současnými uniformními TTP. Podzemní kabelové trasy budou vesměs taženy ve stopě (resp. těsně podél)
obslužných komunikací a stávajících silnic.
S ohledem na rozsah a členění záměru (kap. 2.1) je ve výše popsaném území lokální systém
ekologické stability pro potřeby předkládaného hodnocení podchycen v okruhu cca 0,5–7 km kolem
sledovaných větrných elektráren (viz příl. 2), regionální a nadregionální ÚSES potom v území mezi
Chomutovem, Horou Sv. Šebestiána, Vejprty a Kláštercem n. O. (viz příl. 1a,b).
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
I
Z dosud nerealizovaných záměrů byly do hodnocení zařazeny projekty nebo jejich části, které byly
zveřejněny formou oznámení záměru do 30. 4. 2011 (nebo byly k uvedenému datu již předmětem dalších etap
posuzování, případně územního nebo stavebního řízení) a jsou v daném územním kontextu technicky realizovatelné.
Princip výběru záměrů pro hodnocení kumulací je podrobně popsán v hodnocení krajinného rázu (OBST & OBSTOVÁ
2011), které je, stejně jako předkládaná práce, textovou přílohou dokumentace záměru podle zák. 100/2001 Sb.
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3.

SPECIFIKACE PLATNÉHO ÚSES V PŘEDMĚTNÉM ÚZEMÍ

Územní systém ekologické stability je podle § 3 písm. a) zák. 114/1992 Sb. definován jako „…vzájemně
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu.“ Smyslem a cílem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny, a to:
zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb;
vytvořením sítě relativně ekologicky stabilních území ovlivňujících příznivě okolní, ekologicky
méně stabilní krajinu;
zachováním či znovuobnovením přirozeného genofondu krajiny;
zachováním či podpořením rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev
(biodiverzity).






Obecnou závaznost získává ÚSES v procesu schvalování územně plánovací dokumentace, návrhu
komplexních pozemkových úprav a lesního hospodářského plánu. Z tohoto hlediska je ÚSES
předmětného území (viz kap. 2.2) řešen ve třech územně plánovacích dokumentech, v nichž se vymezení
v detailech poněkud liší (celkem pochopitelně, vzhledem k odlišnému měřítku, účelu i době vzniku
zmíněných materiálů):
I.
II.
III.

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (BERÁNEK & AL. 2011);
ÚP VÚC Severočeské hnědouhelné pánve (BERÁNEK & AL. 2001, 2007);
Platný ÚP obce Kryštofovy Hamry (KAPLAN & AL. 2005).II

ZÚR Ústeckého kraje (I.) jsou sice aktuálně platnou ÚPD krajské úrovně, platný ÚP obce ale vycházel
ještě z ÚP VÚC SHP (II.). Z porovnání obou nadřazených ÚPD je ale zřejmé, že se, až na obrysy
biocenter (v ZÚR upřesněné), v základních rysech shodují (srov. příl. 1a a 1b). Do obou nadřazených
územně plánovacích dokumentací bylo rámcové vymezení ÚSES převzato z Územně technického
podkladu – Nadregionální a regionální ÚSES ČR (BÍNOVÁ ET AL. 1996). Uvedený podklad schématicky
specifikuje ÚSES vyšší hierarchie (osy nadregionálních biokoridorů, pozice nadregionálních a
regionálních biocenter, trasy regionálních biokoridorů) pro celou ČR. Mapový výstup z ÚTP odpovídá
měřítku 1 : 50 000 a pro potřeby územního plánování menších území je nutno takto hrubý podklad vždy
upřesnit, tzn. doplnit síť ÚSES lokální úrovně a vymezit jednotlivé skladebné prvky, vč. regionálních a
nadregionálních, pokud možno na hranice jednotlivých pozemků.
Upřesnění ÚSES do lokální úrovně bylo v daném případě součástí ÚP obce Kryštofovy Hamry
(III.). Z metodikou požadovaných krokůIII chybí pouze bod d) a část bodu a) – do lokálního ÚSES nebyla
přejata, tudíž ani upřesněna, ochranná zóna NRBK. Tato zóna totiž chybí již v původní nadřazené ÚPD
(II.), pro účely předkládaného hodnocení byla z ÚTP NRaR ÚSES (BÍNOVÁ ET AL. 1996) alespoň
informativně překreslena do příl. 2. Lokální ÚSES v rámci ÚPO také ne zcela vyhovuje metodice
vymezování ÚSES (LÖW & AL. 1995) – místy nejsou dodrženy požadované limitní parametry, konkrétně
délky lokálních biokoridorů v některých případech překračují maximální přípustnou délku 2 km (např.
LBK 40/49 nebo LBK 14/) a také úseky NRBK mezi dvěma biocentry jsou místy delší než požadovaných
700 m (např. úsek LBC15–RBC1185). Do příslušných úseků biokoridorů bude tedy nutno jako součást
některé z dalších změn ÚPO doplnit lokální biocentra a bude také nutno upřesnit obrys RBC 1185
v souladu s platnými ZÚR ÚK.
I přes zmíněné nedostatky je ale vymezení ÚSES v rámci ÚPO Kryštofovy Hamry pro dané území
závaznou podobou ÚSES, a bude tedy použito pro účely předkládaného hodnocení. Základní
charakteristiky ÚSES řešeného území lze shrnout do následujících bodů:
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
II
Citovaný ÚP obce byl sice modifikován Změnou č. 1, ta se ale vymezení ÚSES nedotkla.
III
Metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí – Návod na používání ÚTP regionálních a
nadregionálních ÚSES ČR (LEPEŠKA ET AL. 1998) upřesnění nadregionálních biokoridorů definuje jako:
a)
převedení jejich os a ochranných zón do měřítka zpracovávané dokumentace;
b)
vychýlení trasy osy NRBK, pokud je respektován typ osy, prostorové parametry a spojitost osy;
c)
vložení regionálního biocentra do osy NRBK, pokud úpravou její trasy došlo k překročení
maximální vzdálenosti vložených biocenter (8 km);
d)
úprava (obvykle zúžení) ochranné zóny NRBK podle konkrétních podmínek daného území.
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Páteřním prvkem ÚSES je zde osa NRBK K2 Božidarské rašeliniště – Hřenská skalní města,
v daném úseku osa horská, v okolním kontextu makromozaiky uniformních TTP vedená atypicky
pestrým souborem biotopů s dominancí trávníků a bylinných porostů vlhčích, mokřadních,
slatinných až zrašelinělých stanovišť (T1.2, T1.5, T1.6, M1.7, R2.2, R3.4).IV Především ve vazbě
na montanistické relikty, na systémy mezí v členitějších partiích a na destrukce staveb bývalé
Rusové se uplatňují i vřesoviště (T8.2B) a mozaiku místy doplňují dřevinné porosty, jednak menší
plochy a linie náletových dřevin (X12), juvenilních smrčin (X9A) a reliktů starých výsadeb
v bývalých zahradách (X13), jednak rozsáhlejší lesní celky (ve vztahu ke sledovanému území již
spíše vymezující) místy charakteru až třtinových nebo rašelinných smrčin (L9.1, L9.2B).
Osa NRBK je v rámci ÚPO řešena jako složený biokoridor regionálních parametrů s vloženými
biocentry regionálními (z nichž jsou přímo v zájmovém území situována RBC 1146 a část RBC
1185) a lokálními (s výše uvedenou výhradou nedodržení maximální délky některých úseků mezi
biocentry).
Systém ekologické stability řešeného území je doplněn skladebnými prvky lokální úrovně,
vázanými jednak na lesní celky, jednak (v mimolesních partiích) na vodoteče, jejich nivy, břehové
porosty a další krajinné prvky v údolích vodních toků, místy (spíše ale ojediněle) i na liniové
porosty dřevin podél komunikací (část LBK 12/ – viz příl. 2).

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
IV
Typologie biotopů ve smyslu CHYTRÉHO & AL. 2010
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4.

VLIVY POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA ÚSES

Posuzovanou stavbou, stejně jako jakýmkoliv jiným záměrem obecně, může být územní systém
ekologické stability ovlivňován dvěma základními způsoby:
I.
II.

přímo, tzn. situováním záměru do vymezené plochy (trasy) skladebného prvku ÚSES;
nepřímo, tj. působením vlivů širšího dosahu s nepříznivými dopady, snižujícími ekologickou
stabilitu skladebných prvků ÚSES.

Ad I.: Z příl. 2 je patrné, že žádná z 8 větrných elektráren posuzovaného záměru není situována
přímo ve vymezeném skladebném prvku ÚSES; stavba jako celek je ale se skladebnými prvky
v přímém kontaktu dvěma způsoby:
I.a)
prostřednictvím obslužných komunikací
I.b)
prostřednictvím kabelových tras
Ad I.a): Obslužné komunikace se do kontaktu se skladebnými prvky ÚSES dostávají pouze
v jednom případě – výjezdem ze stanoviště VE 5 na silnici II/224 je křižována trasa LBK
13/. V tomto případě bude ale pro obslužnou komunikaci využita stávající zpevněná cesta
k bývalému nádraží Rusová, půjde tedy o rekonstrukci stávající situace, nikoli o
novostavbu, která by vyžadovala stavební zásahy do ekologicky hodnotných segmentů
trasy LBK. S výjimkou období výstavby (u větrných elektráren relativně velmi krátkého)
bude u bezobslužných, dálkově kontrolovaných zařízení minimální i následný provoz na
uvedené komunikaci. Přímé dotčení skladebných prvků ÚSES obslužnými
komunikacemi lze tedy hodnotit jako nevýznamné.
Ad I.b): Kabelové trasy protnou skladebné prvky ÚSES také pouze v jednom případě, a to
v prostoru již výše rozebíraného nájezdu ke stanovišti VE 5, kudy bude k věži VE 5 veden
též kabel společného vyvedení výkonu. Kabelový výkop zde tedy bude součástí
rekonstrukce obslužné komunikace, přičemž úzký a relativně mělký kabelový výkop lze
nejen v tomto případě hloubit pomocí menší a lehčí mechanizace (např. mikrorypadla
Kubota řady 91, Phoenix-Zeppelin CAT řady 301 a 302, New Holland řady E9–E50 apod.)
a v krátkých citlivějších úsecích (např. přechody vodotečí, budou-li nezbytné) i ručně,
případně lze využít bezvýkopové technologie (horizontální vrty, protlaky, mikrotunely). Při
šetrném provádění výkopových prací za dodržení patřičných stavebních postupů tedy
nehrozí nebezpečí významnějšího poškození kontaktních biotopů ani riziko eroze.
Vzhledem k celkovému předpokládanému rozsahu prací a reálným možnostem
jejich ekologicky šetrné realizace lze tedy z hlediska ovlivnění ÚSES i průchody
kabelových tras skladebnými prvky ÚSES hodnotit jako nevýznamné.
Skladebné prvky ÚSES tedy nebudou posuzovanou stavbou přímo negativně ovlivňovány.
Celá posuzovaná lokalita je ale součástí ochranného pásma nadregionálního biokoridoru K2; tato
situace ovšem z hlediska ÚSES spadá spíše do nepřímých vlivů záměru, mezi nimiž bude také
vyhodnocena (viz následující bod Ad II.).
Ad II.: Vzhledem ke konkrétní situaci v posuzovaném území lze případné nepřímé vlivy záměru rozdělit
do dvou kategorií:
II.a) nepřímé vlivy na stanoviště skladebných prvků ÚSES, vedoucí k snížení jejich ekologické
stability;
II.b) vlivy na ochranné pásmo NRBK.
Ad II.a): Z kap. 3 vyplývá, že skladebné prvky ÚSES v posuzovaném území jsou na lokální
úrovni vázány především na lesy a na vodoteče a jejich doprovodné fenomény,
nadregionální biokoridor s vloženými lokálními biocentry a RBC 1146 je v předmětném
úseku vymezen zónou s atypicky pestrým souborem převážně bylinných biotopů vlhčích
stanovišť (podrobněji v kap. 3). Eventuální nepřímý destabilizující vliv posuzovaného
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záměru zde tedy lze stanovit jako míru možného dotčení zmíněných krajinných prvků a
fenoménůV posuzovanou stavbou:
Lesy: Za potencionálně rizikové faktory pro lesy (současně VKP „ze zákona“) jsou při
výstavbě a provozu větrných elektráren považovány jednak pozice VE příliš blízko
porostových stěn (možnost destabilizace), jednak možnost narušení kořenového
systému dřevin a zvýšené erozní ohrožení při zemních pracích (výkopy základů
věží a podzemních kabelových tras).
Z hlediska hodnoceného větrného parku lze konstatovat, že všech 8 věží je
situováno mimo OP lesa (50 m), přičemž v zahraničí existují i případy lokalizace
vysokých VE přímo do lesních porostů (např. VE Kirchhundem, SRN – ŠTEKL
2003). Nebezpečí destabilizace porostových stěn se totiž týkalo spíše menších VE
s výškovou pozicí rotoru, a tedy i s výškovou hladinou rotorem vyvolaných
turbulencí, zhruba srovnatelnou s kontaktními lesy. V daném případě ale při výšce
předmětných porostů do cca 20 m přesahují spodní okraje rotorů přilehlé lesy ještě o
dalších cca 40–47 m (podle typu VE).VI
Z pozice VE je zřejmé, že lesy nebudou dotčeny ani zemními a výkopovými
pracemi při stavbě základů věží; lesními porosty nejsou vedeny ani předpokládané
kabelové trasy a obslužné komunikace. Při šetrném provádění výkopů (viz bod
Ad I.b) za dodržení patřičných stavebních postupů nehrozí nebezpečí poškození
lesních porostů nebo riziko eroze ani při zemních pracích v bezprostřední blízkosti
lesních pozemků.
Vodoteče a doprovodné prvky: Větrné elektrárny posuzovaného záměru ani žádné jeho
další dílčí objekty nebo součásti infrastruktury nejsou v kontaktu s vodotečemi a
jejich doprovodnými fenomény ani nejsou vůči hydrologické síti řešeného území
v pozici, z níž by na vodoteče a na ně vázané prvky mohly mít nepřímý
destabilizující vliv (velmi nízká pravděpodobnost podobných vlivů vyplývá i
z charakteru záměru – VE nejsou zdrojem odpadních vod ani kontaminovaných
splachů apod.; z tohoto hlediska je pouze nutno zamezit nestandardním situacím
během stavebních prací).
Typy stanovišť v trase NRBK K2: Prakticky týž závěr, jako v předchozím případě lze
vztáhnout i na typy stanovišť v trase NRBK K2 – nepřímé destabilizující vlivy
záměru zde prakticky nepřipadají v úvahu vzhledem ke vzdálenosti a vzájemné
pozici v kontextu území. Z hlediska možnosti dotčení podobných biotopů
v ovlivnitelném (kontaktním) okolí záměru mimo trasu NRBK lze pouze konstatovat,
že stavbou dotčené plochy záměru jsou svým charakterem (uniformní strojově sečené
TTP) téměř pravým opakem stanovištně pestré trasy NRBK.
S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem lze konstatovat, že skladebné prvky ÚSES
(a krajinné prvky, vhodné k jejich případnému dodatečnému nebo alternativnímu
vymezení) nebudou posuzovanou stavbou negativně ovlivňovány ani nepřímo.
Ad b): Kromě již výše hodnoceného aspektu možnosti přímé kolize stavby se skladebnými prvky
ÚSES spadá celý posuzovaný záměr do ochranného pásma nadregionálního biokoridoru
K2 Božidarské rašeliniště – Hřenská skalní města. Pozice v OP NR biokoridoru ovšem
není obecně sama o sobě brána jako omezující faktor situování jakéhokoli záměru. Podle
definice v ÚTP NRaR ÚSES (BÍNOVÁ ET AL. 1996) OP NRBK vymezuje území, v němž se
„...skladebné prvky ÚSES lokálního a regionálního, významné krajinné prvky, chráněná
území, kostra ekologické stability a všechny přírodě blízké ekosystémy...“ stávají součástí
nadregionálního biokoridoru a jejich ochranou a zahušťováním je podporován tzv.
koridorový efekt. Významnost případné kolize záměru s koridorovým efektem NRBK lze
tedy určit jako míru dotčení výše uvedených chráněných fenoménů OP. Z předchozího
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
V
Vyhodnocen je vliv na předmětné fenomény nejen v plochách aktuálně vymezených skladebných prvků, ale i
ve zbývajícím území, kde by podobná stanoviště mohla být v budoucnu využita pro případné dodatečné, posilující
nebo alternativní vymezení částí lokálního ÚSES.
VI
40 m pro Vestas V90 na tubusu o výšce 105 m, 47 m pro Enercon E82 na tubusu o výšce 108 m.
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textu a z výsledků přírodovědných průzkumů a analýzy střetů zájmů na lokalitách (BEJČEK
& DVOŘÁK in proc., ONDRÁČEK in proc.) vyplývá, že záměrem v předložené podobě (vč.
jeho dílčích stavebních objektů, jako obslužné komunikace a kabelová trasa):
nebudou přímo ani nepřímo významněji dotčeny skladebné prvky ÚSES lokální,

regionální ani nadregionální úrovně (viz též bod Ad I. a Ad II.a);
nebudou narušeny významné krajinné prvky, ať registrované podle § 6 nebo

uvedené v § 3 zák. 114/1992 Sb. (viz též předchozí bod Ad II.a – lesy a vodoteče);
nebudou dotčena zvláště chráněná území ve smyslu § 14 zák. 114/1992;

nebude narušena kostra ekologické stability ani přírodě blízké ekosystémy –

– stavbou dotčenými biotopy jsou převážně intenzivní agrocenózy (TTP o ES 1,5–2).
V souvislosti s případným bariérovým efektem stavby je nutno konstatovat, že záměr
z tohoto hlediska zahušťuje stávající stav na lokalitě s již instalovanými 24 VE větrných
parků Kryštofovy Hamry a Podmilesy-Rusová. Celá situace je ale prostorově členěna do
tří lokalit – Dolina, Podmileská výšina a Rusová s odstupy 1,6 km (Dolina–Podmileská v.),
resp. 0,7 km (Podmileská v.–Rusová).
Do tohoto prostoru jsou navíc nasměrovány pouze lokální biokoridory (LBK 12/ a
LBK 13/), přičemž z hlediska lokálního ÚSES s požadovanými minimálními šířkami
biokoridorů 10–20 m a plochami biocenter v řádu jednotek hektarů (LÖW ET AL. 1995) je
park velkých větrných elektrárenVII s technologicky nezbytnými rozestupy jednotlivých
věží v řádu stovek metrů stavbou bez větších komplikací prostupnou. Obecně nízkou
problémovost větrných elektráren z hlediska místních ÚSES naznačuje i Metodický návod
k vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany
přírody a krajiny, v němž nebyly skladebné prvky lokální úrovně ÚSES zařazeny mezi
územní limity ochrany přírody a krajiny z hlediska umisťování VE a FVE a ani pozice VE
přímo v trase regionálního nebo nadregionálního biokoridoru není tímto materiálem
považována za jednoznačně vylučující kritérium (tím je až pozice VE v ploše regionálního
nebo nadregionálního biocentra – viz tab. 1 in SKLENIČKA & VOREL 2009).
V daném případě je ale nadregionální biokoridor K2 kompletně situován mimo
kontakt s výše popsaným komplexem větrných elektráren. Výstavba posuzovaného záměru
sice poněkud zvýší antropické zatížení zúženého prostoru mezi jižním okrajem přísečnické
přehrady a Podmileskou výšinou, do něhož se kromě NRBK K2 koncentrují i hlavní
komunikace území (silnice II/223 a II/224), mezi vymezeným biokoridorem a nejbližší věží
záměru (VE 4) nicméně stále zůstane odstup cca 300 m (šestinásobek požadované minimální
šířky regionálního biokoridoruVIII), tzn. dostatek prostoru pro případné založení nebo
spontánní vývoj posilujících ekostabilizujících prvků v tomto exponovaném úseku NRBK.
Z hlediska ÚSES by závažnějším problémem neměla být ani případná realizace
dalších záměrů v severní části přísečnické enklávy. Možnost výstavby VE v této části území
je totiž výrazně omezena ptačí oblastí Novodomské rašeliniště–Kovářská a dalšími
chráněnými zájmy (EVL, OP VN Přísečnice), mezi VTE Podmilesy a nejbližšími VE
plánovaných záměrů severně od trasy NRBK K2 tak zůstane odstup min. 1,6 km (viz příl. 2).
Hodnocenou stavbou tedy nebude významněji dotčen žádný z chráněných
fenoménů, jmenovaných v definici OP NRBK a bariérový efekt záměru vůči ÚSES lze i
v kumulaci se stávajícími a plánovanými větrnými parky v řešeném území hodnotit jako
málo významný až nevýznamný. Posuzovaným záměrem tedy nebude v předmětném
úseku negativně ovlivněn koridorový efekt, tzn. ani funkčnost NRBK K2 Božidarské
rašeliniště – Hřenská skalní města.

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VII
tzn. komplex zařízení sice rozměrných, ale subtilních, s minimálními nároky na zábor ploch, z provozního
hlediska navíc bezobslužných (odpadá rušivý vliv přítomnosti člověka), u nichž se vše podstatné odehrává ve
výškách cca 60–150 m nad terénem (úroveň točícího se rotoru u elektráren dané rozměrové kategorie)
VIII
Osa NRBK je v místních ÚSES vymezována jako složený biokoridor regionálních parametrů.
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5.

ZÁVĚR

Předmětem předkládaného vyhodnocení je posouzení možného vlivu záměru VTE Podmilesy, k.ú.
Rusová, Ústecký kraj, na územní systém ekologické stability. ÚSES je v předmětném území na
nadregionální a regionální úrovni definován v ZÚR Ústeckého kraje (BERÁNEK & AL. 2011), závazná
podoba lokální úrovně ÚSES je součástí platného územního plánu obce Kryštofovy Hamry (KAPLAN &
AL. 2005); hodnocení přihlíželo i k vymezení regionálního a nadregionálního ÚSES v ÚP VÚC
Severočeské hnědouhelné pánve (BERÁNEK & AL. 2001, 2007), z něhož vycházel platný ÚP obce.
Výsledky hodnocení lze shrnout do následujících bodů:
ÚSES relevantního okolí lokality není posuzovanou stavbou přímo dotčen:

Žádná z 8 větrných elektráren posuzovaného záměru není situována v ploše nebo v trase

skladebného prvku ÚSES.
K přímé kolizi dalších stavebních objektů záměru (obslužné komunikace a podzemní

kabelové trasy) se skladebnými prvky ÚSES dochází u posuzovaného záměru v jediném
případě – výjezdem ze stanoviště VE 5 na silnici II/224 a paralelní kabelovou trasou je
křižována trasa LBK 13/. V tomto případě bude ale pro obslužnou komunikaci využita
stávající zpevněná cesta k bývalému nádraží Rusová, půjde tedy o rekonstrukci stávající
situace, nikoli o novostavbu, která by vyžadovala stavební zásahy do ekologicky
hodnotných segmentů trasy LBK. Přímé dotčení skladebných prvků ÚSES infrastrukturou
záměru lze tedy hodnotit jako nevýznamné.
Skladebné prvky ÚSES (a krajinné prvky, vhodné k jejich případnému dodatečnému nebo

alternativnímu vymezení) nebudou posuzovanou stavbou negativně ovlivňovány ani
nepřímo – posuzovaný větrný park nebude mít destabilizující vliv na stanoviště, v nichž jsou
uvedené skladebné prvky vymezeny.
Posuzovaným záměrem nebude v předmětném úseku negativně ovlivněn koridorový efekt,

tzn. ani funkčnost NRBK K2 Božidarské rašeliniště – Hřenská skalní města:
Hodnocenou stavbou nebudou dotčeny skladebné prvky ÚSES lokální ani regionální úrovně

ani nebudou narušeny přírodě blízké ekosystémy, kostra ekologické stability území, zvláště
chráněná území ve smyslu zák. 114/1992 Sb. nebo významné krajinné prvky (ať registrované
podle § 6 nebo uvedené v § 3 zák. 114/1992 Sb.), tedy žádný z chráněných fenoménů
jmenovaných v definici ochranného pásma nadregionálního biokoridoru.
Bariérový efekt záměru vůči ÚSES lze i v kumulaci se stávajícími a plánovanými větrnými

parky v řešeném území hodnotit jako málo významný až nevýznamný.
Na základě výše uvedených závěrů lze konstatovat, že posuzovaný záměr VTE Podmilesy nemá
negativní vliv na stabilitu, konektivitu ani na celkovou funkčnost ÚSES nadregionální, regionální
ani lokální úrovně. Zjištěné dílčí vlivy nepřesáhnou málo významnou hladinu a lze je vesměs zmírnit
nebo zcela eliminovat vhodnými opatřeními, konkrétně:




využitím vhodné stavební techniky zejména při budování kabelových tras (lehčí mechanizace,
bezvýkopové technologie);
dodržováním patřičných (environmentálně šetrných) stavebních postupů a technologické kázně;
důslednou rekultivací stavbou dotčených ploch (okolí stanovišť VE) a linií (lemy komunikací,
výkopové trasy).
V Humpolci, 21. 11. 2011

RNDr. Petr Obst
–
–
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Dílčí informace a podklady z archívů a internetových stránek osob, organizací a firem (abecedně):
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR;
ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (CENIA);
ENERCON GMBH, BREMEN, DEUTSCHLAND;
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE;
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR;
OBEC KRYŠTOFOVY HAMRY;
ÚHÚL BRANDÝS N. L.;
VESTAS DEUTSCHLAND GMBH, HUSUM, DEUTSCHLAND;
WWW.LANDSCAPECHARACTER.ORG.UK;
ARCHÍV ZADAVATELE;
+ ARCHÍV ŘEŠITELE.
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