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1.

ÚVOD

1.1.

PŘEDMĚT A CÍL PRÁCE

Předkládané dílo je zpracováno na základě objednávky zadavatele (identifikační údaje viz níže); akce je u
zpracovatele evidována pod číslem GLI1109. Předmětem práce bylo hodnocení možného vlivu flicker
efektu větrných elektráren záměru VTE Podmilesy na okolní populaci a na faktor pohody
v dotčeném území. Práce je koncipována především jako podklad pro hodnocení vlivů záměru na životní
prostředí podle zák. 100/2001 Sb., v platném znění.
Zpracovatel posudku je odborně způsobilá fyzická osoba, nezainteresovaná na realizaci či
zamítnutí navrhovaného záměru; totéž platí i pro osoby spolupracující.

1.2.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní jméno:
IČ:
Sídlo:
Oprávnění zástupci:

1.3.

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

LOKALIZACE POSUZOVANÉ STAVBY

Posuzované větrné elektrárny Podmilesy jsou plánovány 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 tab. 1.
Tab. 1: Administrativní začlenění zájmové lokality:
Admin. jednotka
NUTS 2 – oblast
NUTS 3 – kraj
LAU 1 – okres
LAU 2 – obec (ZÚJ)
katastrální území (ÚTJ)

1.4.

název
Severozápad
Ústecký
Chomutov
Kryštofovy Hamry
Rusová

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

CHARAKTERISTIKA POSUZOVANÉHO ZAŘÍZENÍ

U předmětného větrného parku jsou uvažovány dvě varianty osazení: Enercon E82 o výšce tubusu 108 m
a Vestas V90 o výšce tubusu 105 m. Předkládané hodnocení vlivu flicker efektu je zpracováno pro
variantu Enercon E82/108m. Uvedený typ má ve své rozměrové kategorii nejmohutnější (nejširší)
rotorové listy a z uvažovaných variant nejvyšší tubus, tzn. předpokládaný nejvyšší dosah flicker efektu.
Z metodického pohledu tedy varianta E82/108m představuje modelový nejhorší případ (Worst Case) a při
případné instalaci varianty V90/105m budou při shodném rozmístění větrných elektráren sledované
parametry flicker efektu posuzovaného větrného parku mírně nižší nebo srovnatelné.
Tab. 2: Relevantní technické parametry uvažovaného typu VE:
Rozměry:
počet rotorových listů
průměr rotoru
výška tubusu / výška celková
Provozní parametry:
zapínací rychlost větru
vypínací rychlost větru
otáčky rotoru - interval
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Enercon E82
3
82,0 m
108,0 m / 149,0 m
2,5 m.s-1
22–28 m.s-1
6–19,5 min-1
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2.

METODIKA ZPRACOVÁNÍ

2.1.

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A EPILEPSIE (TEORETICKÝ ÚVOD)

Epilepsie je onemocnění, resp. soubor příznaků, signalizujících poruchu činnosti mozku. Projevuje se
různými typy specifických záchvatů, které jsou nebezpečné ani ne tak vlastním průběhem, jako tím, že
postižený člověk je na kratší či delší chvíli v bezvědomí nebo ve stavu změněného vědomí a nemůže
pokračovat v činnosti, kterou právě vykonával. To může mít v řadě případů fatální následky, např. při
řízení motorového vozidla, práci s elektrickými nástroji v dílně, ale i při dětských hrách (prolézačky
apod.). Nejméně 5 % všech lidí prodělá v průběhu svého života alespoň jeden epileptický záchvat (ŽIVNÝ
2000); pojmem epilepsie se ovšem označuje teprve jejich častější opakování. I tak je epilepsie
onemocnění poměrně časté: postihuje 0,5–1 % populace.
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. (NSE 1996, HARDING 1998). U osob postižených touto formou onemocnění patrně chybí nebo je
vážně poškozen mechanismus kontroly kontrastů.
Záchvaty při fotosenzitivní epilepsii bývají často iniciovány např.:
televizní nebo počítačovou obrazovkou (klipy s rychlými střihy, kontrastní animace, hry);

zdroji světla, blikajícími nebo kolísajícími s nízkou frekvencí;

slunečním světlem, probleskujícím linií stromů při jízdě automobilem;

sledováním světel v oknech projíždějícího vlaku;

pablesky slunce na zvlněné vodní hladině;

stroboskopickými světly diskoték nebo výstražnými majáčky,

jsou ale popsány i případy, vyvolané např. sledováním jedoucího eskalátoru (NSE 1996).






Základními faktory, ovlivňujícími fotosenzitivní reakce jsou:
frekvence blikání (kolísání) zdroje – značně variabilní parametr, ale obvykle se pohybuje
v rozmezí 5–30 Hz (96 % pacientů reagovalo na frekvence v rozmezí 20–30 Hz; HARDING 1998),
občas bývá i vyšší; nižší frekvence se uplatňují pouze vzácně;
intenzita (kontrast) – ve většině případů je nutný vysoký kontrast světlo/tma nebo intenzivní
kontrast barev u geometrických tvarů;
světelné pozadí (tzn. zda se událost odehrává v temném nebo osvětleném prostředí);
vlnová délka světla.

Fotosenzitivní epilepsie je poměrně velmi vzácná forma onemocnění: je vyvinuta pouze u 5 % z postižené
části populace (resp. u 0,025 % celkové populace; HARDING 1998). Citlivost je vyšší u dětí a snižuje se
s věkem, u lidí nad 25 let je ojedinělá (NSE 1996).
Možná souvislost větrných elektráren a fotosenzitivní epilepsie nemusí být na první pohled patrná,
ale jedním z projevů, doprovázejících provoz větrných konvertorů je tzv. flicker efekt, nebo také
discoefektI (v německé literatuře), případně též efekt rotujícího stínu. Tyto tři nejčastěji používané
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.
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
I
Termínem discoefekt je občas označován i jev, vyvolávaný odlesky slunečního světla na plochách listů rotoru při
určitém úhlu jejich nasvícení. U současných elektráren je tento efekt téměř beze zbytku eliminován jejich povrchovou
úpravou (matně šedý nátěr) a je prakticky nevnímatelný; jeho hodnocení je tudíž irelevantní, resp. ze sledovaného
hlediska je uvedený jev zcela nevýznamný (viz též např. POHL & AL. 2000 nebo LUNG-MV 2004).
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2.2.

HODNOCENÍ FLICKER EFEKTU (METODICKÝ POSTUP)

Hodnocení flicker 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
vlivů záměrů 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.InShade 3.96, založeného na datové a grafické analýze
hodnocené situace s využitím digitálního modelu terénu. Použitý metodický postup hodnotí čtyři základní
faktory, určující dopad sledovaného jevu v konkrétním hodnoceném území – (a) frekvence flicker efektu,
(b) intenzita jevu (kontrast světlo/stín), (c) celkový rozsah území v dosahu rotujících stínů a (d) vymezení
potencionálně problémových partií sledovaného území (referenčních bodů) a výpočet detailních časových
relací působení flicker efektu v těchto bodech.
První dva faktory (a,b) jsou stanoveny jednoduchým výpočtem z parametrů uvažovaného typu VE,
případně odborným odhadem na základě vlastních terénních pozorování a údajů z literatury (např. POHL &
AL. 2000, LUA-NRW 2002, LUNG-MV 2004). Systém G.L.InShade 3.96 potom poskytuje podklady pro
detailní posouzení flicker efektu na sledované lokalitě (c,d), tzn. časové relace s přesností řádově v minutách
při zohlednění prostorové situace v území (reliéf terénu jako krycí prvek, vzájemná výšková pozice VE a
referenčních bodů apod.). Výsledky jsou prezentovány v numerické (tabulkové) podobě a pro přehlednost i
graficky, ve formě časové mapy, z níž jsou podstatně lépe patrné případné časové souběhy a prostorové
kumulace flicker efektu několika elektráren ve vícevěžových větrných parcích.
Celková roční kumulovaná expozice je v tabulkách prezentována jednak jako teoretické modelové
maximumII (vyplývající z metodických požadavků pro porovnání hodnocených případů s německými
hygienickými normamiIII), jednak po opravě na reálné úhrny slunečního svitu na lokalitě. Teoretická
maximální expozice je stanovena pro modelový tzv. nejhorší případ (Worst Case), reálně nedosažitelný,
předpokládající trvale slunečnou oblohu, nepřetržitě vanoucí vítr (tedy otáčející se rotor) a větrné elektrárny
natočené ke Slunci stále plnou plochou rotoru (tzn. sledující Slunce po obloze). Reálné hodnoty maximální
celoroční expozice tedy budou výrazně nižší než teoretické modelové relace a pro lokalitu Podmilesy byly
stanoveny přepočtem s využitím úhrnů slunečního svitu pro jednotlivé měsíce v nejbližší meteorologické
stanici u řešené lokality, tj. ve stanici Fichtelberg (BÖER, VESECKÝ & AL.1975):
Tab. 3: Průměrná doba trvání slunečního svitu v lokalitě Podmilesy:
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

průměrná doba trvání slunečního svitu
absolutní [hod.]
relativní [%] IV
55,00
20,8
67,00
23,7
109,00
29,6
128,00
30,9
181,00
37,7
192,00
39,0
197,00
39,8
183,00
40,8
136,00
35,8
92,00
27,6
50,00
18,5
53,00
21,2
1 443,00
32,2

Závěrečným krokem hodnocení je syntéza a interpretace výsledků, vč. zpracování závěrečné zprávy a
finalizace grafických výstupů.
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
II
Teoretická maximální expozice je stanovena pro modelový tzv. nejhorší případ (Worst Case), reálně
nedosažitelný, předpokládající trvale slunečnou oblohu a větrné elektrárny natočené ke Slunci stále plnou plochou
rotoru (tzn. sledující Slunce po obloze). Reálné hodnoty maximální celoroční expozice tedy budou výrazně nižší než
teoretické modelové relace.
III
LUA-NRW 2002, LUNG-MV 2004.
IV
% astronomicky možného slunečního svitu během příslušného měsíce (resp., v řádku celkem, celého roku)
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3.

FLICKER EFEKT NA POSUZOVANÉ LOKALITĚ

3.1.

ROZSAH ÚZEMÍ V DOSAHU ROTUJÍCÍCH STÍNŮ

Na základě efemerid, vypočtených pro dvě krajní polohy Slunce na obloze – zimní a letní slunovrat, byla
vymezena modelová oblast dosahu rotujícího stínu, vrhaného rotorem větrné elektrárny Enercon E82 o
celkové výšce 149,0 m. Výsledná oblast tvaru „motýlích křídel“ (viz příl. 2.01) 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 kap. 3.2) se tedy ve větších
vzdálenostech stává polostínem, který pozvolna zcela zaniká. V praxi je oblast vnímatelného dosahu
rotujících stínů větrných elektráren omezena zhruba vzdáleností, v níž je rotorový list VE ještě schopen
zakrýt cca 20 % plochy slunečního kotouče (odhad podle vlastních pozorování podobných objektůV), 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 Enercon E82
sahat cca 2 370 m od paty příslušné věže, příslušné omezení bylo zakresleno do příl. 2.02.
Ani ve vzdálenostech do zmíněných 2 370 m nebude flicker efekt pozorovatelný všude, protože
k dalšímu omezení oblasti dosahu rotujících stínů dochází v reálném terénu také vlivem reliéfu širšího okolí:
I.
Již ze základních principů optiky je zřejmé, že objekt vrhá stíny pouze tam, odkud je viditelný.
Z modelové oblasti dosahu rotujících stínů byly tedy pomocí grafické analýzy digitálního modelu
terénu vyloučeny ty partie území, z nichž nebude na příslušnou elektrárnu vidět (viz příl. 2.02),
přičemž použitý model uvažuje pouze vliv čistého reliéfu, bez krycího efektu např. lesů apod.
II.
Výše popsaná oblast dosahu rotujícího stínu („motýlí křídla“) je modelem, předpokládajícím zcela
vodorovný terén. V reálné krajině jsou ovšem elektrárny často oproti pozorovateli (referenčnímu
bodu) buď situovány výše (na hřbetech, dominantních kótách apod.) a Slunce tak často nedostoupí
nad obzorem do výšky, dostatečné pro vznik flicker efektu v hodnoceném místě (viz obr. 2a), nebo
jsou umístěny níže a Slunce potom pro vznik flicker efektu v referenčním bodě není naopak
dostatečně nízko nad obzorem (viz obr. 2b). I tyto situace jsou zohledněny ve výpočtu časových
relací flicker efektu metodou G.L.InShade 3.96.
III.
I při teoreticky příznivé vzájemné pozici Slunce, elektrárny a pozorovatele může být Slunce
v nižších pozicích nad obzorem zakryto mezilehlou elevací. Elektrárna potom stín nevrhá, protože
sama leží ve stínu příslušné elevace (viz obr. 3).
IV.
Při eliminaci vlivu rotujících stínů v reálné krajině se kromě reliéfu (bod I.) pochopitelně uplatňují
i další krycí prvky, jako např. lesy, stromořadí, budovy apod.
Omezení pod body III. a IV., přestože se na lokalitě uplatní, nejsou v předkládaném modelu zahrnuta,
vyžadovala by totiž neadekvátně složitý matematický aparát (III.) nebo neúměrně detailní digitalizaci
podkladů (IV.); krycí prvky pod bodem IV. lze navíc považovat za dočasné a budova aktuálně krytá může
být po vykácení mezilehlé zeleně nebo vybourání mezilehlých staveb působení flicker efektu vystavena.
Výsledná modelová oblast dosahu rotujících stínů elektrárny je tedy průnikem teoretické oblasti
vnímatelného dosahu RS („motýlí křídlo“) a areálu viditelnosti věže; oblast dosahu RS pro celý větrný
park je potom sjednocením dílčích výsledků pro jednotlivé elektrárny.

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
V
Stejná procentuální hodnota je uvedena i v metodickém materiálu Zemského úřadu pro životní prostředí, ochranu
přírody a geologii spolkové země Mecklenburg-Vorpommern (LUNG-MV 2004).
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Obr. 1: Schéma (vertikální řez), ilustrující případ popsaný v kap. 3.1, bod I flicker efekt není v obci
pozorovatelný, protože elektrárna není z obce viditelná, je zakrytá mezilehlou elevací (obdobně
v detailnějším měřítku fungují i další krycí prvky, např. lesy, aleje, budovy):

Obr. 2a: Schéma (vertikální řez), ilustrující případ popsaný v kap. 3.1, bod II: flicker efekt není v obci
pozorovatelný, protože Slunce nedosahuje vzhledem ke vzájemné pozici elektrárny a obce dostatečně
vysokého úhlu nad obzorem:

Obr. 2b: Schéma (vertikální řez), ilustrující druhý možný případ popsaný v kap. 3.1, bod II: flicker efekt není
v obci pozorovatelný, protože Slunce je v dané terénní konfiguraci příliš vysoko nad obzorem:

Obr. 3: Schéma (vertikální řez), ilustrující případ popsaný v kap. 3.1, bod III: ve sledované obci flicker
efekt nevzniká, protože větrná elektrárna i obec jsou zastíněny výrazným horským hřbetem:

3.2.

INTENZITA SLEDOVANÉHO JEVU

Jak bylo uvedeno v kap. 2.1, je ke spuštění fotosenzitivního epileptického záchvatu nutný dostatečně
vysoký kontrast flicker efektu, ovšem ani v odborné literatuře (např. NSE 1996) není tento kontrast
jednoznačně (numericky) definován. Do výsledné mapy (příl. 2.02) byla tedy alespoň vyznačena zóna
dosahu plného geometrického stínu rotoru (území, v němž může dojít ke 100% zákrytu slunečního
kotouče rotorovým listem).
Takto vymezená zóna u elektrárny Enercon E82 o celkové výšce 149,0 m dosahuje na
vodorovném modelovém terénu nejdále 462 m od paty příslušné věže (tvar výsledného průmětu zóny
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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 polostín, jehož intenzita pozvolna klesá, až se ve
vzdálenosti cca 2,4 km od příslušné věže stává nevnímatelným (viz též kap. 3.1).

3.3.

FREKVENCE FLICKER EFEKTU

Posledním klíčovým faktorem je frekvence flicker efektu, která při provozním režimu elektrárny Enercon
E82 nabývá následujících hodnot:
Tab. 4: Frekvence flicker efektu pro limitní provozní otáčky VE Enercon E82:
Typ VE
minimální
maximální

otáčky rotoru
6,0 min-1
19,5 min-1

Enercon E82
frekvence flicker efektu
0,30 Hz
0,98 Hz

Vypočtené frekvence jsou zcela mimo rizikový rozsah 5–30 Hz (resp. 20–30 Hz), uváděný odbornou
literaturou, navíc frekvence jsou značně nižší (tedy výrazně méně rizikové – viz kap. 2.1) než uváděné
rozmezí. Frekvencí blízkých rizikovému rozsahu by bylo možno na jednom pozorovacím stanovišti
teoreticky dosáhnout při optimálně synchronizovaném působení flicker efektu více věží, v daném případě
minimálně pěti (5 × 0,98 Hz ≈ 5 Hz). Na posuzované lokalitě a v relevantním okolí sice je (a bude)
větrných elektráren dostatek (aktuálně 24 VE provozovaných, 8 projektovaných VE posuzovaného
větrného parku a uvažovaných dalších 47 VE v záměrech jiných investorůVI), ovšem případná riziková
situace by vyžadovala seřazení Slunce (dostatečně intenzivně svítícího), rotorů minimálně 5 elektráren
(s optimálně synchronizovanými maximálními otáčkami) a dotčeného pozorovatele (náchylného
k fotosenzitivní epilepsii) do jedné přímky, což je, s přihlédnutím navíc k reliéfu hodnoceného území,
ke vzájemným rozestupům VE a k dosahu vnímatelného flicker efektu, konfigurace fakticky nereálná.
Ačkoliv tedy u fotosenzitivnějších jedincůVII nelze na lokalitě s výše specifikovanou hustotou VE
vyloučit subjektivně nepříjemné pocity ze stínů, pravidelně se míhajících krajinou, je případná
fotosenzitivní reakce charakteru epileptického záchvatu na lokalitě Podmilesy vysoce
nepravděpodobná.

3.4.

ČASOVÉ PŮSOBENÍ FLICKER EFEKTU

Doba působení flicker efektu na jednom místěVIII bude omezena dvěma faktory:
I.
pohybem Slunce po obloze
II.
povětrnostními podmínkami
Ad I.: Pohyb Slunce po obloze má dvě základní složky:
a)
roční, tj. „výstup“ Slunce k severu mezi zimním a letním slunovratem a jeho zpětný „sestup“
k jihu; tato složka pohybu způsobuje severojižní posun poměrně úzkého pásu jednodenního
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VI
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.
VII
Podíl osob citlivých na světelné podněty v celkové populaci je velmi obtížně stanovitelné číslo; různými prameny
(např. HARDING 1998, YAMASHITA Y. & AL. 1998) jsou udávány značně rozdílné hodnoty, shodující se nicméně
alespoň řádově: jedná se o nižší jednotky procent.
VIII
Místem se rozumí dům, zahrada atd., tzn. stanoviště konkrétního pozorovatele, resp. referenční bod.
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zastínění (viz příl. 2.01) a tím omezuje působení flicker efektu na konkrétním stanovišti
pozorovatele pouze na několik dní až týdnů během roku v závislosti na vzdálenosti pozorovatele
od úpatí věže (čím větší vzdálenost, tím kratší interval působení);
b)
denní, tzn. relativně rychlé putování Slunce od východu k západu (15°.hod–1), jehož důsledkem je
omezení vlivu sledovaného jevu ve dnech nebo týdnech, kdy bude na daném konkrétním stanovišti
pozorovatelný podle bodu a), na časový interval řádu minut až desítek minut denně (opět v závislosti
na vzájemné vzdálenosti pozorovatele a věže).
Ad II.: Ke vzniku flicker efektu větrné elektrárny je nutné slunečné a poměrně jasné počasí.
Z dlouhodobých normálů klimatických hodnot vyplývá pro oblast, v níž je situována i posuzovaná
lokalita, max. 1 443 hodin slunečního svitu ročně (viz tab. 3), což je pouze cca 33 % celkové
astronomicky možné roční doby oslunění.
Z výše uvedených skutečností a s přihlédnutím k situacím popsaným v kap. 3.1 je zřejmé, že z časového
hlediska je působení flicker efektu v dotčeném území velmi variabilní a sledované modelové parametry se
mohou pohybovat od téměř nulových hodnot poblíž hranice vnímatelnosti sledovaného jevu (viz příl.
2.02) až po kumulovanou expozici cca 400 hod. ročně (při maximálním denním intervalu až 3 hod.)
v pozicích poblíž paty tubusu. Tyto hodnoty budou ovšem podle bodu II. v reálném terénu sníženy na cca
33 %, tj. v daném konkrétním případě by se pro jednu větrnou elektrárnu celková kumulovaná expozice
v jednom místě (stanovišti pozorovatele, referenčním bodě) pohybovala v rozmezí 0–130 hodin ročně.
V posuzovaném případě je ovšem situace výrazně složitější: Posuzovaný záměr sám o sobě
sestává z 8 VE, přičemž v relevantním okolí je již 24 VE v provozu a dalších 47 VE uvažují záměry
jiných investorů (viz tab. 5). Faktor časového působení flicker efektu na lokalitě bylo tedy nutno upřesnit
výpočtem v referenčních bodech vybraných potencionálně problémových partiích území.
Tab. 5: Přehled provozovaných a projektovaných větrných parků v zájmové lokalitě (viz též pozn. pod
čarou č. VI na předchozí stránce nebo příl. 1):
Větrný park
Kryštofovy Hamry
Podmilesy-Rusová
Podmilesy
Kryštofovy Hamry 2
Domašín
Přísečnice
Hájiště
Chomutov (část)
Kryštofovy Hamry-Výsluní (část)
celkem

3.5.

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

POTENCIONÁLNĚ PROBLÉMOVÉ ČÁSTI ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

3.5.1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA POTENCIONÁLNĚ PROBLÉMOVÝCH PARTÍ ŘEŠENÝCH ÚZEMÍ
V souvislosti se flicker efektem jsou potencionálně problémovými partiemi řešených území obecně
především plochy obytné a rekreační zástavby. Ve venkovní, tj. otevřené a celoprostorově prosvětlené krajině
s relativně nízkým kontrastem světlo/stín totiž flicker efekt není nijak zásadním problémem (viz též kap. 3.2),
ovšem v místnostech osvětlených okny může být jeho projev naopak velmi výrazný – jednou
z nejobvyklejších analogických situací je např. v domech u silnic chvilkové výrazné ztemnění místnosti při
zastínění osluněného okna okolo jedoucím kamionem. Takto kontrastní je ale hodnocený jev pouze
v relativně blízkém okolí předmětných větrných elektráren (v okruzích řádově stovek metrů) a za podmínky,
že okna objektu jsou orientována alespoň zhruba směrem k větrnému parku; s rostoucí vzdáleností ale i
v těchto případech intenzita flicker efektu postupně klesá až do vytracena (viz kap. 3.1 a 3.2).
Další podmínkou účinnosti flicker efektu je statický pozorovatel, setrvávající alespoň několik
desítek vteřin na jednom místě. Flicker efekt tedy není rizikovým jevem z hlediska řidičů a posádek
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automobilů (případně z hlediska strojvedoucích a cestujících ve vlacích). Posádka jedoucího automobilu
(nebo vlaku) je vzhledem k předpokládané rychlosti jízdy vystavena rotujícím stínům jen několik vteřin, a
pokud tento jev vůbec zaregistruje, nebude se z jejího pohledu lišit od řady podobných, běžných a
většinou výrazně kontrastnějších efektů, jako např. stíny stromů při průjezdu alejí, stíny oblaků hnaných
větrem atd. (úseky silnic a železnic, spadající do modelové oblasti dosahu rotujících stínů posuzovaného
větrného parku, jsou patrné z příl. 2.02).

3.5.2. VLIV

FLICKER EFEKTU V SÍDLECH ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ (VČ. VYHODNOCENÍ KUMULACE
VLIVŮ POSUZOVANÉ STAVBY S OKOLNÍMI ZÁMĚRY)

V teoretickém dosahu vnímatelného flicker efektu posuzovaného záměru je v zájmovém území jedna
sídelní plocha – Nová Víska (viz příl. 2.02), resp. pouze dvě nemovitosti v její severní části – č.p. 4 a
č.p. 5. Oba objekty se ovšem nacházejí jednak na hranici vnímatelného dosahu flicker efektu věže VE6 a
mimo dosah rotujících stínů z ostatních věží záměru, jednak v prostoru, kde věž VE6 podle výsledků
použitého modelu patrně již nebude viditelná (č.p. 4 leží mimo areál viditelnosti, č.p. 5 na samé jeho
hranici), a hodnocená sídelní situace je navíc v reliéfu terénu situována výrazně níže (720 m n. m. oproti
842 m n. m. pro patu věže VE 6). Důsledkem kombinace velké vzdálenosti (2 345 m), omezené
viditelnosti a vzájemné pozice budov a VE, odpovídající situaci na obr. 2a, jsou nulové hodnoty
časových relací flicker efektu v prostoru referenčního bodu A – Nová Víska č. p. 5 (viz příl. 3A a
tab. 6). Vzhledem k nulovému vlivu VTE Podmilesy v RB A zde pochopitelně nenastává ani jeho
kumulace s jinými záměry.
Další nemovitostí v teoretickém dosahu flicker efektu je objekt Rusová č. p. 268 – bývalá
železniční stanice (viz příl. 2.02). Vzhledem k tomu, že budova je, i přes její aktuální stav,IX v katastru
nemovitostí formálně vedena jako objekt pro bydlení,X byly časové relace flicker efektu stanoveny i pro
tuto stavbu. Z příl. 3B a tab. 6 je zřejmé, že při orientačním srovnání s německými hygienickými limity
posuzovaný záměr vykazuje v referenčním bodě B výrazně podlimitní hodnoty působení flicker
efektu a jeho vliv zde tedy lze označit za málo významný až nevýznamný. Dosahované časové relace
flicker efektu jsou nevýznamné i z hlediska kumulací s ostatními záměry na lokalitě – v porovnání se
stávající situací, pro kterou jsou určující již provozované větrné parky FVE Kryštofovy Hamry a VP
Podmilesy-Rusová, je příspěvek posuzovaného záměru mizivý (viz tab. 6).
Tab. 6: Časové relace působení flicker efektu posuzovaného záměru v hodnocených referenčních bodech:
A

maximální denní interval (minut)
teoretická celková kumulovaná expozice (hod. ročně)
celková kumulovaná expozice po
(hod. ročně)
opravě na měsíční úhrny slunečního svitu (% doby oslunění)

0
0,0
0,0
0,00

Referenční bod
B
VTE
stávající
Podmilesy
VPXII
16
3,5
1,0
0,07

82
199,1
48,8
3,38

limityXI
SRN

30
30
8

Ostatní sídelní útvary širšího okolí lokality jsou situovány buď mimo zastiňovanou oblast (Domašín,
Louchov, Měděnec, Kryštofovy Hamry) nebo leží ve vzdálenostech mimo reálný dosah sledovaného jevu
(Krčma, Volyně, Kotlina, Mezilesí).

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
IX
Neobyvatelná a patrně již ani dobudoucna nevyužitelná ruina;
X
Českým statistickým úřadem naproti tomu není v k.ú. Rusová evidován žádný dům (obydlený, neobydlený
ani pro individuální rekreaci) – viz ČSÚ 2005
XI
V České republice nejsou pro hodnocení vlivu flicker efektu větrných elektráren určeny příslušné hygienické
normy. V SRN jsou používány limitní hodnoty, stanovené s ohledem na ustanovení a požadavky spolkového zákona
na ochranu proti imisím (Bundesimmissionschutzgesetz – viz např. LUA-NRW 2002 nebo LUNG-MV 2004).
XII
Provozované parky FVE Kryštofovy Hamry a VP Podmilesy-Rusová.
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4.

ZÁVĚR

Flicker efekt vyvolaný stíny rotorů větrných elektráren bude na lokalitě Podmilesy pochopitelně přítomen.
Zónu jeho vyššího kontrastu lze pro použitý typ Enercon E82 omezit na srpkovité plochy do vzdálenosti
cca 460 m od projektovaných elektráren, ale ani v této zóně nemá jev frekvenci dostatečnou ke spouštění
fotosenzitivních epileptických záchvatů. Na základě údajů odborné literatury a výsledků
předloženého modelu je tedy pravděpodobnost vyvolání fotosenzitivního epileptického záchvatu
větrnými elektrárnami na lokalitě Podmilesy prakticky nulová. V území s 8 vlastními elektrárnami
posuzovaného záměru VTE Podmilesy a dalšími cca 70 VE v navazujících větrných parcích
bezprostředního okolí nicméně nelze u fotosenzitivních jedinců (nižší jednotky % v populaci) vyloučit
krátkodobé subjektivně nepříjemné pocity ze stínů, pravidelně se míhajících krajinou. Popsaný jev zde
bude ale spíše obtěžující, nikoli rizikový – ve venkovní, tj. otevřené a celoprostorově prosvětlené krajině
s relativně nízkým kontrastem světlo/stín totiž flicker efekt není nijak zásadním problémem.
Naopak ve stavbách osvětlených okny může být projev flicker efektu velmi výrazný a kontrastní
(periodické zatmívání místnosti při zastiňování osluněného okna), podmínkou je ovšem situování objektu
v relativně blízkém okolí předmětných větrných elektráren (v okruzích řádově stovek metrů) a orientace
oken stavby alespoň zhruba směrem k větrnému parku. V plochách sídelní zástavby v teoretickém dosahu
flicker efektu, jakožto potencionálně problémových částech sledovaného území z hodnoceného hlediska,
byly tedy vlivy flicker efektu (časové relace působení) stanoveny výpočtem metodou G.L.InShade 3.96
v referenčních bodech.
V teoretickém dosahu vnímatelného flicker efektu posuzovaného záměru je ovšem v zájmovém
území jediný obytný, resp. rekreační objekt – Nová Víska č.p. 5 (referenční bod A) – a jeden objekt
Katastrálním úřadem ČR formálně evidovaný jako objekt k bydlení – ruina bývalé železniční stanice
Rusová (č. p. 268; referenční bod B).
Referenční bod A (resp. objekt tomuto bodu odpovídající) se ovšem nachází na okraji
vnímatelného dosahu flicker efektu, a to pouze věže VE6, navíc na samé hranici areálu její viditelnosti.
Hodnocená sídelní situace je navíc v reliéfu terénu situována výrazně níže (720 m n. m. oproti 842 m
n. m. pro patu věže VE 6). Důsledkem kombinace velké vzdálenosti (2 345 m), omezené viditelnosti a
vzájemné pozice budov a VE jsou nulové hodnoty časových relací flicker efektu v prostoru
referenčního bodu A – Nová Víska č. p. 5. Vzhledem k nulovému vlivu VTE Podmilesy v RB A zde
pochopitelně nenastává ani jeho kumulace s jinými záměry.
V referenčním bodě B (ruina žel. stanice Rusová) vykazuje posuzovaný záměr při srovnání
s německými hygienickými limity výrazně podlimitní hodnoty působení flicker efektu a jeho vliv
zde tedy lze označit za málo významný až nevýznamný. Dosahované časové relace flicker efektu
v bode B jsou nevýznamné i z hlediska kumulací s ostatními záměry na lokalitě – v porovnání se stávající
situací, pro níž jsou určující již provozované větrné parky FVE Kryštofovy Hamry a VP PodmilesyRusová je příspěvek posuzovaného záměru mizivý.
Ostatní sídelní útvary širšího okolí lokality jsou situovány buď mimo zastiňovanou oblast
(Domašín, Louchov, Měděnec, Kryštofovy Hamry) nebo leží ve vzdálenostech mimo reálný dosah
sledovaného jevu (Krčma, Volyně, Kotlina, Mezilesí). Z hlediska řidičů a posádek vozidel, projíždějících
po zastiňovaných komunikacích a železničních tratích, je flicker efekt jevem zcela bezrizikovým.
Na základě výše uvedených závěrů lze z hlediska vlivu na okolní populaci a na faktor
pohody ve sledovaném území označit flicker efekt větrných elektráren v lokalitě VTE Podmilesy za
jev nevýznamný až málo významný (potencionálně obtěžující při déletrvajícím pobytu ve
venkovním prostoru rozsáhlého pole větrných elektráren vlastní posuzované lokality a jejího
bezprostředního okolí). Vliv flicker efektu bude omezen pouze na území ČR.
Poznámka: Předložené hodnocení je zpracováno pro elektrárnu Enercon E82. Uvedený typ má ve
své rozměrové kategorii nejmohutnější (nejširší) rotorové listy, tzn. nejvyšší předpokládaný dosah flicker
efektu; z metodického pohledu tedy představuje modelový nejhorší případ (Worst Case). Při případném
použití jiných typů VE obdobné rozměrové a výkonové kategorie (např. Vestas V80/V90, Nordex

GLI1109: VTE Podmilesy– flicker efekt

-9-

N80/N90, GEwind 1.5, REPower MM82/MM92, Fuhrlander FW2500 apod.) budou při shodné
prostorové konfiguraci větrného parku sledované parametry flicker efektu mírně nižší nebo srovnatelné.

V Humpolci, 14. 10. 2011
RNDr. Petr Obst
– znalec v oboru ochrana přírody
– držitel autorizace k hodnocení vlivů staveb, činností a
technologií na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb.
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Příl. 3A:

lokalita:

VE – typ:

Enercon E82

Podmilesy

referenční bod:
číslo:*

vzdálenost věže od referenčního bodu (m):
datum:
SEČ:
datum:
SEČ:

1. přechod
2. přechod
celkový počet dnů působení:
maximální denní interval (minut):
maximální kumulovaná expozice (teoretická)

hodin ročně:

celková kumulovaná expozice po opravě

hodin ročně:

na roční úhrn slunečního svitu na lokalitě

% roční doby oslunění:

VE – typ:

Enercon E82

číslo:

vzdálenost věže od referenčního bodu (m):
1. přechod
2. přechod

datum:
SEČ:
datum:
SEČ:

celkový počet dnů působení:
maximální denní interval (minut):
maximální kumulovaná expozice (teoretická)

hodin ročně:

celková kumulovaná expozice po opravě

hodin ročně:

na roční úhrn slunečního svitu na lokalitě

% roční doby oslunění:

*
**

A – Nová Víska č. p. 5
VE1

VE2

VE3

VE4

mimo zastínění
–
–
–
–
0
0
0,0
0,0
0,00

mimo zastínění
–
–
–
–
0
0
0,0
0,0
0,00

mimo zastínění
–
–
–
–
0
0
0,0
0,0
0,00

mimo zastínění
–
–
–
–
0
0
0,0
0,0
0,00

VE5

VE6

VE7

VE8

celkem**

mimo zastínění
–
–
–
–
0
0
0,0
0,0
0,00

2 345
–
–
–
–
0
0
0,0
0,0
0,00

mimo zastínění
–
–
–
–
0
0
0,0
0,0
0,00

mimo zastínění
–
–
–
–
0
0
0,0
0,0
0,00

0
0,0
0,0
0,00

Podbarvení pole číslo odpovídá zákresu příslušné věže v příl. 2.02.
Hodnoty ve sloupci celkem nemusí odpovídat maximům nebo součtům hodnot pro jednotlivé elektrárny; jsou totiž výsledkem samostatného výpočtu, uvažujícího i vzájemné
časové překryvy.

Příl. 3B:

lokalita:

VE – typ:

Enercon E82

Podmilesy

referenční bod:
číslo:*

vzdálenost věže od referenčního bodu (m):
datum:
SEČ:
datum:
SEČ:

1. přechod
2. přechod
celkový počet dnů působení:
maximální denní interval (minut):
maximální kumulovaná expozice (teoretická)

hodin ročně:

celková kumulovaná expozice po opravě

hodin ročně:

na roční úhrn slunečního svitu na lokalitě

% roční doby oslunění:

VE – typ:

Enercon E82

číslo:

vzdálenost věže od referenčního bodu (m):
1. přechod
2. přechod

datum:
SEČ:
datum:
SEČ:

celkový počet dnů působení:
maximální denní interval (minut):
maximální kumulovaná expozice (teoretická)

hodin ročně:

celková kumulovaná expozice po opravě

hodin ročně:

na roční úhrn slunečního svitu na lokalitě

% roční doby oslunění:

B – Rusová č. p. 268
VE1

VE2

VE3

VE4

1 872
–
–
–
–
0
0
0,0
0,0
0,00

1 570
10.IV.–10.IV.
18:19–18:20
1.IX.–2.IX.
18:17–18:19
3
3
0,1
0,0
0,00

1 511
25.IV.–27.IV.
18:48–18:51
15.VIII.–17.VIII.
18:54–18:57
6
4
0,3
0,1
0,01

1 816
–
–
–
–
0
0
0,0
0,0
0,00

VE5

VE6

VE7

VE8

celkem**

mimo zastínění
–
–
–
–
0
0
0,0
0,0
0,00

989
5.III.–13.III.
16:58–17:11
30.IX.–8.X.
16:36–16:49
18
14
2,5
0,7
0,05

1 311
10.III.–13.III.
17:11–17:17
30.IX.–3.X.
16:51–16:56
8
7
0,6
0,2
0,01

1 586
19.III.–19.III.
17:38–17:40
24.IX.–24.IX.
17:23–17:24
2
3
0,1
0,0
0,00

16
3,5
1,0
0,07

* Podbarvení pole číslo odpovídá zákresu flicker efektu příslušné věže v časové mapě (viz níže).
** Hodnoty ve sloupci celkem nemusí odpovídat maximům nebo součtům hodnot pro jednotlivé elektrárny; jsou totiž výsledkem samostatného výpočtu, uvažujícího i vzájemné
časové překryvy.

Časová mapa působení flicker efektu jednotlivých věží v referenčním bodě B:

