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1.

Obchodní firma

ecoenerg Windkraft GmbH & Co. KG, organizační složka se sídlem v Domažlicích

2. IČ:
276 34 531

3. Sídlo (bydliště):
Prokopa Velikého 572,
Domažlice
PSČ 344 01

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele:
Stanislav Buchta
tel: 602 122 270
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ÚVOD
Předložené oznámení záměru je zpracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých dalších zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších změn a předpisů.
Firma ecoenerg Windkraft GmbH & Co. KG, Domažlice zamýšlí uvést do provozu větrnou
farmu (dále VF) Kryštofovy Hamry II, která má doplnit stávající „Farmu větrných elektráren
Kryštofovy Hamry“. Nový projekt tvoří 4 větrné elektrárny (dále VTE) Enercon E82 o
výkonu 2000 kW na stožárech o výškách 78 - 98 m.
V srpnu 2010 bylo podáno na KÚÚK oznámení výše uvedeného záměru, zpracované dle
přílohy č. 4 výše uvedeného zákona. V závěru zjišťovacího řízení (č.j. 2271/ZPZ/2010 ze dne
12/10 2010) bylo konstatováno, že předložený záměr bude dále posuzován dle výše
uvedeného zákona. Vzhledem k tomu, že příslušný úřad neobdržel žádné nesouhlasné
vyjádření k němu, stanovil, že oznámení, které bylo předloženo s náležitostmi dle přílohy č.4
zákona 100/2001 Sb., není třeba přepracovávat a lze jej považovat z dokumentaci.
Na základě posudku bylo 24.1.2011 vydáno KÚÚK souhlasné Stanovisko k výše
uvedenému záměru.
Z následných schvalovacích řízení tohoto záměru ovšem vyplynul fakt, že umístění věže
VTE č.1 koliduje se zájmy Armády ČR. Tento střet bylo nutno vyřešit, proto po dohodě
s příslušným úřadem bylo přikročeno k posunutí zmíněné věže o 80 m severním směrem.
(příloha H.8)
Na základě konzultace s odborem ŽP KÚÚK bylo investorovi doporučeno zahájit nové
zjišťovací řízení podáním nové EIA, jež bude řešit možné vlivy vyplývající v posunu věže
v kontextu výše uvedené situace.
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B.I Základní údaje
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Nové umístění VTE č.1 záměru ULK 663 (Rozšíření stávající farmy Kryštofovy Hamry
o 4 VTE)
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)
Příslušný správní úřad:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Číslo a popis záměru:
Projektované zařízení splňuje kritéria pro záměry vyžadující zjišťovací řízení podle zákona
č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod 3.2 (větrné elektrárny od maximálního
výkonu 500 kWe).

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Oznámení záměru je vypracováno v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Posuzovaným záměrem je tedy nové umístění věže větrné elektrárny (dále VTE)
Kryštofovy Hamry o 80 m severním směrem. Věž bude typu E-82 o výkonu 2 MW, výšce
stožáru 78 - 98m (dle vybrané technologie), velikosti rotoru 82 m a celkové výšce 119-139m
(dle zvoleného typu).
Věž bude umístěna v k.ú. Dolina na p.p.č. 539/1. Součástí bude i vybudování navazující
infrastruktury (obslužné komunikace a pokládka kabelové trasy).
Souhrn:
 1 ks VTE o celkovém jmenovitém výkonu 2 MW,
 177 m nových obslužných komunikací,
 263 m kabelového vedení o napětí 22 kV,
 dočasná stavba na dobu 25 let.

B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Ústecký kraj
Kryštofovy Hamry
Dolina
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Obrázek – Zájmová plocha s orientačním umístěním VTE – širší vztahy
(červeně – původní umístění, žluté – posun)

B.I.4
Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými
záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Zájmová lokalita se nachází v k. ú. Dolina, v západní části bývalého okresu Chomutov, na
náhorní plošině Krušných hor.
Výstavba větrných elektráren je projekt směřující k využití větrné energie jako
obnovitelného zdroje energie.
Z hlediska stavebního se tedy jedná o změnu umístění jedné ze 4 věží, jež mají být
dostavbou k již v současné době provozovanému větrnému parku Kryštofovy Hamry s
21 ks VTE.
Součástí záměru je i výstavba kabelového vedení o napětí 22kV v celkové délce cca 263 m
vedoucí od VTE do přípojného místa na stávající kabelové trase cca 177 m obslužné
komunikace.
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Elektrárny budou umístěny na místě s těmito souřadnicemi:

Kumulace s jinými záměry
Plánovaný záměr je vlastně rozšířením již v současné době provozovaného větrného
parku Kryštofovy Hamry - jedná se provoz farmy VTE s 21 ks VTE téhož investora (firma
ecoenerg) vybudované na třech lokalitách: k.ú. Dolina – 8 VTE (12 MW), k. ú. Rusová „Podmileská výšina“ – 4 VTE – 8 MW a k. ú. Rusová – „Nad Nádražím“ – 9 VTE – 18 MW.
V současné době jsou v provozu blízkosti posuzovaného záměru tyto farmy VTE:
 farma 21 ks VTE firmy ecoenerg (viz výše)
 Farma větrných elektráren SV směrem ve vzdálenosti cca 7,5 km. Jedná se o projekt
firmy Drobil - energo, s.r.o - 3 ks VTE typu Nordex S70 o výkonu 1,5MW.
 Park větrných elektráren se 3 ks VTE firmy Greelines Z směrem, navazující na
lokalitu s VTE firmy ecoenerg.
Posuzovaná lokalita je z hlediska větrnosti pro investory atraktivní lokalitou – z tohoto
důvodu je v současnosti známo několik záměrů, které jsou většinou ve stádiu studií. V případě
všech plánovaných záměrů výstavby větrných elektráren musí být realizována veškerá nutná
koordinační opatření k tomu, aby umístění posuzovaných větrných elektráren nemohlo
nepříznivě ovlivnit plánovaný provoz dalších větrných elektráren, které jsou
v pokročilejší fázi přípravy (popř. jsou ve fázi vydání územních rozhodnutí či stavebního
povolení.).
S ohledem na praktické zkušenosti s problematikou turbulence (možná „ztráta větru“) je třeba
respektovat a v rámci další přípravy záměru dodržovat minimální rozestup mezi
jednotlivými větrnými elektrárnami cca 350 - 400 m.
Dále je nutno respektovat i omezení vyplývající ze zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře
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využívání obnovitelných zdrojů), které prakticky limituje umísťování větrných elektráren
hodnotou celkového instalovaného výkonu větší než 20 MW na 1 km2. ¨
V současné době známé projekty v přípravě:
a) V současné době známý stav plánovaných záměrů v území:
ULK 430 – Větrný park Přísečnice.
Park větrných elektráren s 4 ks VTE firmy Czech Wind Holding, a.s., plánovaný na
lokalitě ležící JZ od okraje přehrady Přísečnice. Projekt je plánován v k. ú. Přísečnice
a k. ú. Dolina. Vzdálenost od námi posuzovaného projektu je ca 4 km Z směrem.
V současnosti je vydáno souhlasné Stanovisko k tomuto záměru.
ULK 537 – VTE Domašín.
Park větrných elektráren s 3 ks VTE firmy WINDWIN CZ spol. s.r.o., a.s.,
plánovaný na lokalitě ležící VJV od námi posuzovaného záměru. Vzdálenost od námi
posuzovaného projektu je cca 3 km VJV směrem. V současnosti je na KÚÚK
zveřejněna a podána Dokumentace tohoto záměru.
ULK558 – Větrný park Rusová
Projekt firmy Renergy Power s.r.o, který plánoval výstavbu 10 ks VTE v k.ú. Rusová,
Přísečnice a Dolina. Ze dne 14.8.2009 je znám závěr zjišťovacího řízení, který
požaduje další posuzování tohoto projektu.
Dle nám známých informací dojde v další fázi k posuzování pouze 2 ks větrných
elektráren ze záměru Větrný park Rusová a to VTE-3 (k.ú. Dolina p.p.č. 102/7) a
VTE-4 (k.ú. Rusová p.p.č. 2018/1).
ULK663 – Rozšíření stávající farmy Kryštofovy Hamry o 4 VTE
Projekt firmy ecoenerg, který plánuje rozšíření stávající farmy 21 ks VTE (viz níže)
o další 4 věže VTE. Vzdálenost dvou vzájemně nejbližších věží je cca 1,5 km V
směrem. Dne 18.3.2011 bylo KÚÚK vydáno souhlasné Stanovisko k tomuto záměru.
ULK 690 – Větrná farma Kryštofovy Hamry a větrná farma Výsluní
Projekt firmy APB – Plzeň a.s., který plánuje výstavbu 29 ks VTE. Vzdálenost od
námi posuzovaného záměru (dvě vzájemně nejblíže situované věže) je cca 1, km Sv
směrem. V současné době je podáno Doplnění dokumentace dle požadavku KÚ.
ULK 658 – Větrná farma Hora Sv. Šebestiána a větrná farma Křimov
Projekt firmy APB – Plzeň a.s., který plánuje výstavbu 39 VTE, dokumentace
doporučuje vypustit 3 VTE – tedy 36 VTE. Vzdálenost od námi posuzovaného
záměru (dvě vzájemně nejblíže situované věže) je cca 11 km SV směrem. V současné
době je vydáno souhlasné Stanovisko na tento záměr.
ULK 572 – Větrná farma Blatno
Projekt firmy WINDWIN CZ spol. s r.o., který plánuje výstavbu 8ks VTE v k.ú.
Mezihoří u Chomutova, Zákoutí, Radenov a Šerchov ve vzdálenosti cca 17 km VSV
směrem od námi posuzovaných nejbližších VTE. Dne 6/4 2011 byla na KÚÚK
zveřejněna Dokumentace tohoto.
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MZP 028 – Větrný park Chomutov
Projekt firmy Proventi, (tento projekt dnes již vlastní firma APB – Plzeň a.s.) řešil
výstavbu a připojení 91 ks VTE. Lokalita projektu „Větrný park Chomutov“ postihuje
cca 23 katastrálních území obcí v Krušných horách. Dne 31.10.2005 bylo MŽP
vydáno souhlasné stanovisko1 k tomuto záměru.
V současné době probíhá ÚŘ:
I. etapa - 0 VTE
Rozvodna Vernéřov, TRF Výsluní, kabelová trasa AB
Podzemní kabelová vedení 22kV + příjezdová polní cesta k rozvodně
Vernéřov
II. etapa – 4 VTE
trasa B, TRF Křimov, VTE KR4,5,6,26
KR4 – p.p.č.450/3, k.ú. Křimov
KR5- p.p.č.450/14, k.ú.Křimov
KR6 – p.p.č.478/1, k.ú.Křimov
KR26 – p.p.č.336/1, k.ú.Nebovazy
III. etapa – 8 VTE
VTE LH1,2,3,4,9,14,18,RU9
LH1, LH9,LH14 – p.p.č. 880/2, k.ú. Volyně u Výsluní
RU9,LH18 – p.p.č.880/4, k.ú. Volyně u Výsluní
LH2,3,4 – p.p.č.882/1, k.ú.Volyně u Výsluní
IV. etapa – 2 VTE
LH12 – p.p.č.192/3, k.ú. Třebíška
LH13 – p.p.č. 192/1, k.ú. Třebíška
ULK670 – VTE Hájiště
Projekt firmy Czech Wind holding a.s., který plánuje výstavbu 4 ks věží VTE JV od
přehrady Přísečnice, v lokalitě Hájiště. Vzdálenost od námi posuzovaného záměru je
cca 2 km SsZ směrem. Dne 12.11.2010 byl na KÚÚK zveřejněn závěr zjišťovacího
řízení, které požaduje další posuzování tohoto záměru.
ULK681 – VTE Podmilesy
Projekt firmy Czech Wind holding a.s., který plánuje výstavbu 8 ks věží VTE J od
přehrady Přísečnice, v lokalitě Podmilesy. Vzdálenost od námi posuzovaného projektu
je cca 4 km VSV směrem. Dne 31.1.2011 byl na KÚÚK zveřejněn závěr zjišťovacího
řízení, jež požaduje další posuzování záměru.

1

Za respektování podmínek stanoviska - a to vyloučení stavby 8 VTE z celkového počtu 91 ks VTE a přemístění
dalších 34 ks věží. Více viz www.tomcat.cenia.cz 18.
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B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Elektrická energie vyrobená z alternativních, obnovitelných zdrojů, v tomto případě
využívající síly větru, tedy neprodukující ani skleníkové plyny, je nejčistší formou výroby
energie, kterou si lze představit. Naplňuje potřebu trvale udržitelného vývoje společnosti. Z
tohoto hlediska je třeba na větrné elektrárny obecně pohlížet jako na zařízení významně šetřící
přírodu a její zdroje.
Legislativa
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:
o Zákon č.180/2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
(zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), v platném znění.
o Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů,

o Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
o
o

Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře
využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.
Vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního
rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů
chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení

o 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, snižování energetické náročnosti
s minimalizací negativních ekologických dopadů při spotřebě i přeměně paliv
a energie, jakož i zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie,
o 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.
Zákon č.180/2005 Sb. (zák. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, v plat. znění) - Česká
legislativa implementovala požadavky Směrnice 77/2001/ES do zák. č. 180/2005 Sb. (zákon o
podpoře využívání obnovitelných zdrojů), jehož cíle lze shrnout do následujících bodů:
o Zvýšit podíl výroby elektřiny v zařízeních na bázi obnovitelných energetických
zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v takovém rozsahu, aby ČR splnila indikativní
cíl ve výši 8 % v roce 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu
po roce 2010.
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o Přispět odpovídajícím snížením emisí skleníkových plynů k ochraně klimatu.
o Přispět odpovídajícím snížením emisí ostatních škodlivin do prostředí k ochraně
životního prostředí.
o Přispět ke snížení závislosti na dovozu energetických surovin.
o Přispět ke zvýšení diverzifikace a decentralizace zdrojů energie a tím ke zvýšení
bezpečnosti dodávek energie.
o Přispět ke zvýšení podnikatelské jistoty investic do obnovitelných zdrojů energie.
o Podpořit vytvoření institucionálních podmínek pro zavádění nových technologií a
k jejich proniknutí na trh jak v tuzemsku, tak v zahraničí.
o Využíváním biomasy přispět k péči o krajinu.
o Podporou využívání obnovitelných zdrojů energie přispět k vyšší zaměstnanosti
v regionech.
Úřad stanoví vždy na kalendářní rok dopředu výkupní ceny za elektřinu z obnovitelných
zdrojů samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů a zelené bonusy tak, aby byly
vytvořeny podmínky pro naplnění indikativního cíle. Výkupní ceny stanovené Úřadem pro
následující kalendářní rok nesmí být nižší než 95 % hodnoty výkupních cen platných v roce, v
němž se o novém stanovení rozhoduje.
Jsou zde stanoveny dva systémy podpory:
1) výkupní cena,
V případě, že si výrobce zvolí podporu formou výkupních cen, volí jistotu. Jistotu toho, že
veškerou elektřinu, kterou vyrobí, prodá za garantované výkupní ceny provozovateli
regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy. Ti platí výrobci za
elektřinu naměřenou na předávacím místě mezi jimi a výrobcem.
2) zelené bonusy.
Druhý systém, podpora formou zelených bonusů, je sice složitější, ale na druhou stranu
umožňuje výrobci maximalizovat zisk. Výrobce může svou produkci elektřiny prodat
jakémukoliv zákazníkovi, obchodníkovi s elektřinou nebo sám ji spotřebovat na tzv. ostatní
vlastní spotřebu. Elektřinu pak prodává za tržní cenu silové elektřiny, která je obvykle vyšší,
než rozdíl výkupní ceny a zeleného bonusu pro danou kategorii obnovitelného zdroje.
Nevýhodou systému zelených bonusů je, že výrobce si musí aktivně hledat odběratele pro
svou produkci a vyřešit otázky spojené s odpovědností za odchylku.
(www.energie.tbz-info.cz)

Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2011 je stanovena cenovým rozhodnutím
ERÚ ze dne 8.11.2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z OZE.
Datum uvedení do
provozu

Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/1
MWh

Zelené bonusy v Kč/1 MWh

1.1. 2011do 31.12 2011

2.230

1. 830

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona.
15/98
Název záměru
Nové umístění VTE č.1 záměru ULK 663 (Rozšíření stávající farmy Kryštofovy Hamry o 4 VTE)
Ecoenerg Windkraft GmbH α Co. KG, organizační složka Domažlice
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Environment
Snahou investora je vybudovat zdroj elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Větrné
elektrárny jsou ekologickým zdrojem energie, jež neničí okolní přírodu prachem, kouřem
ani popelem a přitom splňují stanovená hygienická i jiná kritéria. Pozitivním efektem je
naopak snižování emisí plynných i tuhých znečišťujících látek jinak produkovaných uhelnými
zdroji, negativem je problematické hodnocení vlivu větrných elektráren na krajinný ráz.
I přes významný nárůst počtu instalací využívajících obnovitelné energetické zdroje
v posledních letech, je jejich využití stále výrazně za možnostmi. Důvodem je existence řady
bariér bránících většímu pronikání obnovitelných energetických zdrojů na trh. Vyšší využití
obnovitelných zdrojů energie je alternativa k dosud využívaným neobnovitelným
energetickým zdrojům za účelem snižování jejich čerpání a prodloužení jejich životnosti i pro
budoucí generace. Minimalizuje negativní dopady získávání a užití energie na životní
prostředí a obyvatelstvo v souladu s požadavky trvale udržitelného rozvoje.
Evropská komise vyzvala 27 svých členských zemí, aby do roku 2020 snížila své emise
skleníkových plynů o nejméně 20 % ve srovnání s rokem 1990. Kromě snížení emisí obsahuje
strategie požadavek, aby 20 % veškeré energie v EU pocházelo do roku 2020
z obnovitelných zdrojů.
Jak vyplývá ze statistik uveřejněných Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), podíl OZE
na tuzemské spotřebě elektřiny v roce 2010 (brutto) byl 8,5%.
V loňském roce (2010) vyrobily české větrné elektrárny podle statistik ERÚ 335,5 GWh
elektřiny. Ve srovnání se výrobou v roce 2009 se jedná o cca o 15% nárůst. V současnosti je
na území ČR ve větrných elektrárnách instalován výkon v hodnotě cca 215 MW. ČSVE
počítá s tím, že do čtyř let stoupne instalovaný výkon ve větrných elektrárnách na úroveň
1000 MW. (zdroj: www.csve.cz/clanky/aktualni-instalace-vte-cr/120).
Tabulka: Podíl OZE na spotřebě elektřiny brutto
[GWh]

VTE (bez PVE)

[%]

2 789,4

47,7

VTE

335,5

5,7

FVE

615,7

10,5

Biomasa

1 511,9

25,8

Bioplyn

508,9

8,7

89,3

1,5

5 850,7

100,0

Skládkový plyn
Celkem

Podmínky pro využití větrných elektráren v posuzované lokalitě jsou dány jejím vysokým
větrným potenciálem, jeho vhodností, který je zřejmý z následujícího vyobrazení:
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Obrázek – Území s dostatečným větrným potenciálem pro výstavbu
Sociálně ekonomické faktory
Výpočet předpokládaného ročního výkonu pro danou větrnou elektrárnu je zhodnocen pro
standardní podmínky - předpokládanou 10% turbulenci, hustotu vzduchu 1,225 kg/m3
a předpokládanou 18% využitelnost elektrárny. Koeficient ročního využití (Kr) vychází
z podílu ročního množství vyrobené elektrické energie (Wr - V ČR za rok 2010 – 330 GWh)
a součinu počtu provozních hodin a instalovaného výkonu (Pi - v ČR za rok 2010 – 150MW).
Počet provozních hodin:
Maximální roční výkon:
Předpokládaný skutečný roční výkon:
celkem (odhad):

365 dní * 24 h = 8760 hod.
8760 h * 2,0 MW = 17 520 MWh
17 520 * 0,18 (Kr)2 = 3 154 MWh pro 1 VTE
3,1 GWh

Varianty řešení
Co se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o třech možnostech:
1. varianty počtu a umístění VTE – nebylo v daném případě řešeno. Projekt je předložen
jako jednovariantní.
2. varianty zbarvení - stavby budou celoplošně opatřeny šedým nátěrem RAL 7035 (ve
shodě s metodickým pokynem MŽP, čl. 8, odst. 8.3, MŽP 2005 i předpisem L 14 ÚCL).
VTE budou opatřeny světelným značením dle požadavku ÚCL v návaznosti na předpis
Ministerstva dopravy L 14 - Letiště,
3. varianty typu a rozměru VTE – typ byl určen optimalizací různých faktorů, jako je
charakteristika proudění vzduchu, využití vyzkoušených a ověřených technologií a hlavně
a základě závěrů jednotlivých odborných studií. Po zvážení je zvolen jako konečný typ
Enercon E82.

2

Kr – koeficient ročního využití, v ČR průměrná hodnota (za rok 2008) činí 18%. Kr = Wr/Pi*h
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B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru
Tabulka - Technické parametry elektrárny:
Rozměry:
průměr rotoru
výška věže
výška celková
Provozní parametry
zapínací rychlost větru
nominální rychlost větru
vypínací rychlost větru
Převodovka
otáčky rotoru – interval
nominální výkon

82,0 m
78/98m
119/139 m
2,5 m.s-1
12 m.s-1
22 - 28 m.s-1
není
6–19,5 U.min-1
2000 kW

Technologické údaje – Enercon E-82:
Enercon E-82 je zařízení využívající větrné energie s třílistým rotorem, aktivním
nastavováním listů rotoru (Pitchregelung), provozem s nastavitelným počtem otáček a
jmenovitým výkonem 2000 kW = 2,0 MW. Průměr rotoru je 82 m a výška stožáru bude
určena vdalčím řízení, popř. na základě výstupů odbornch studií. V této fázi uvažujeme
s výšce stožáru 78/98 m a celkovéí výšce pak 119/139 m).
V centru vývoje a konstrukce všech zařízení větrných elektráren Enercon je základní
myšlenka minimalizace ovlivnění životního prostředí v místě výstavby a jeho okolí. Všechny
součásti zařízení jsou podle toho vyvinuty a dimenzovány. Výsledkem je zařízení, které se
kromě jiného vyznačuje nízkou úrovní zatížení a dlouhou životností.
Regulace výkonu pomocí proměnlivého počtu otáček umožňuje provoz Enerconu E-82
s optimální účinností bez zvýšeného provozního zatížení i na úseku částečného zatížení
a zamezuje kromě toho výskytu nežádoucích výkonových špiček. Takovým způsobem je
zaručena vysoká kvalita dodávaného výkonu.
Koncepce bezpřevodového pohonu Enercon snižuje počet součástí zařízení E-82 na
minimum, a to na klíčové součásti – prstencový generátor, rotor, systém připojení k síti.
Prstencový generátor a rotor Enercon E-82 vytvářejí jednu jednotku. Náboj rotoru je připojen
pomocí příruby přímo na otáčivou součást generátoru a otáčí se při provozu s proměnlivým
počtem otáček.
Absence převodovky a jiných, rychle se otáčejících součástí snižuje:
• ztráty energie mezi rotorem a generátorem
• zvukové emise
• mechanické opotřebení
• ztráty oleje
• ztráty, způsobené mechanickým třením
Již není nutné provádět pravidelnou výměnu oleje.
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Výkon, vyprodukovaný generátorem E-82, je dodáván prostřednictvím systému připojení
k síti Enercon do stávající energetické sítě, přičemž se E-82 dokáže přizpůsobit stávajícím
parametrům sítě, jako je napětí a frekvence, tímto způsobem je garantována požadovaná
kvalita výkonu a případně lze síť podpořit.
Větrná elektrárna Enercon E-82 je ukotvena v železobetonovém základu (fundamentu)
prstencového tvaru o průměru cca 16,4 m, který je celý zapuštěn do terénu a ještě převrstven
hlínou pro zarovnání s okolním terénem. Stožár elektrárny se připevňuje přes přírubu na patku
k betonovému základu.
Pro montáž samotné elektrárny je potřebná zpevněná manipulační (obslužná) plocha, kde
budou po dobu montáže umístěny jeřáby. Plocha má rozměry cca 40 x 22 m, ke které je nutné
přičíst ještě plochu příjezdové komunikace a nájezdů pro přepravní techniku. Minimální šíře
příjezdové komunikace je 4 m. Únosnost povrchu manipulační plochy a příjezdové
komunikace je 15 t na jednu nápravu (18,5 t/m2). Tloušťka zpevněné vrstvy je závislá na
stavu podloží.
Zařízení E-82 je vybaveno ochranou proti zásahu bleskem, které případné zásahy 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.
Stavba je logicky členěna do tří celků:
 Stavba obslužných komunikací,
 Stavba datových a el. kabelů a kabelového vedení k přípojnému bodu,
 Stavba vlastní technologie VTE - Realizace gravitačních základů, montáž tubusu,
usazení gondoly, zprovoznění systémů.
Popis výstavby:
Výstavba 1 VTE trvá zpravidla 2-3 měsíce. Na ploše zamýšleného záměru se vyhloubí
stavební jáma pro založení (hluboká cca 2,9 m), do které se vybetonuje patka VTE. V základu
je zabetonováno armování, kabelová průchodka pro vodiče odvádějící vyrobenou energii a
příruba, na kterou je vlastní VTE namontována. Ta je v místě pouze sestavena, hotové
součásti jsou přivezeny od výrobce s těmito parametry.
Velikost montážních ploch pro VTE dle požadavku výrobce a zvoleného typu technologie je
cca 630/900m2.

B.I.6.1 Design

Architektonické a výtvarné řešení stavby je dáno použitou technologií. (typ Vestas). Stavby
budou celoplošně opatřeny šedým nátěrem RAL 7035 (ve shodě s metodickým pokynem
MŽP, čl. 8, odst. 8.3, MŽP 2005 i předpisem L 14 ÚCL). VTE budou opatřeny světelným
značením dle požadavku ÚCL v návaznosti na předpis Ministerstva dopravy L 14 - Letiště.
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B.I.6.2 Komunikace

Součástí připravované stavby je i výstavba nové účelové obslužné komunikace v celkové
délce cca 177 m. Tato cesta bude sloužit pro zpřístupnění území navrhované stavby a pro její
dopravní a technickou obslužnost.
Niveleta komunikace bude kopírovat stávající terén, projektovaná šířka je 4m. Pro zhutnění
komunikací a manipulačních ploch bude použit materiál původní v posuzované lokalitě.
Konstrukční vrstvy nové komunikace a zpevněných ploch:
Štěrk fr. 32 – 63 mm s výplňovým kamenem
250 mm
Štěrková drť fr. 0 – 63 mm
100 mm
Štěrkopísek fr. 0 – 125 mm
150 mm
Celkem:
500 mm
B.I.6.3 Spodní stavba pro VTE

Základová konstrukce je tvořena železobetonem, velikost základů je v průměru 16,4*16,4 m
s hloubkou cca 2,9 m. Bude se tedy jednat o cca 500m3 materiálu pro 1 VTE.

B.I.7

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho

dokončení
Zahájení
Dokončení

B.I.8

- dle průběhu schvalovacích procesů, předpoklad je 2011 - 2012
- cca 6 – 10 měsíců od zahájení výstavby

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Dotčené území zpracovatel oznámení vymezil podle okruhů silné viditelnosti ( 0 – 3 km) – je
to prostor, v němž VE bývá dobře viditelná s rozlišením od ostatních prvků krajiny, jedná se o
okruh závažně ovlivněný.
Na základě znění §3 odst.c,d3 zákona 100/2001 Sb. jsme mezi dotčené územní samosprávné
celky zařadili.
VÚSC:
Ústecký kraj
ÚSC:
Kryštofovy Hamry, Měděnec,

3

Dotčeným územím je území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno
provedením záměru nebo koncepce, dotčeným uzemním samosprávným celkem je ten, jehož správní obvod
alespoň zčásti tvoří dotčené území
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B.I.9

Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních

úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat.




§ 12 odst. 2 zák.114/1992 Sb. - souhlas z hlediska krajinného rázu - správy OÚ obcí
s rozšířenou působností
§ 9 odst.1 zák. 334/1992 Sb. - souhlas s odnětím ze ZPF – orgán ochrany ZPF



§ 4 odst. 2 zák. 114/1992 Sb., závazné stanovisko k zásahu do VKP ze zákona správy OÚ obcí s rozšířenou působností



Územní řízení a stavební řízení dle zák. 183/2006 Sb., stavební zákon



další, které vyplynou z požadavků OOP
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B.II Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
Předkládaný záměr výstavby farmy VTE bude vyžadovat zábor půdy v ochraně ZPF,
všechen v kultuře trvalý travní porost. Zábor půdy a její dočasné vyjmutí ze zemědělského
půdního fondu se bude týkat pozemků umístěných pod základovou deskou VTE a dalších
doplňkových staveb, zejména manipulačních ploch a obslužných komunikací.
Území Krušných hor budují především horniny krušnohorského krystalinika, překryté
v údolích potoku fluviálními sedimenty a na svazích deluviálními sedimenty.
O kvalitě zemědělských pozemků vypovídá tzv. BPEJ – bonitovaná půdně ekologická
jednotka pro zemědělské půdy (dle vyhlášky MZe č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a
aktualizaci ve znění pozdějších předpisů).
BPEJ vypovídá v pětimístném čísle zejména o klimatických a půdních podmínkách v místě,
půdním typu, vlastnostech půdy a jejím podkladu, svažitosti a expozici pozemku.
Souhrnem lze konstatovat, že pořadí jednotlivých údajů BPEJ vypovídá o čísle na místě:
prvním
- o klimatickém regionu,
druhém a třetím
- o půdním typu, subtypu, zrnitosti, hloubce půdy,
čtvrtém
- o sklonitosti a expozici ke světovým stranám,
pátém
- o skeletovitosti, hloubce půdy apod.
Dle BPEJ jsou pak dále stanoveny tzv. třídy ochrany. Charakteristika tříd ochrany (dle
metod. pokynu č.j. OOLP/1067/96) uvádíme níže:
I - jsou sem zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech,
převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
II - jsou zde půdy zemědělské, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF se jedná o půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně
zastavitelné,
III – jsou zde sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít
pro eventuální výstavbu,
V - jsou půdy s velmi nízkou produkční schopností, svažité hydromorfní štěrkovité až
kamenité a erozně nejvíce ohrožené, pro zemědělské účely postradatelné.
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Pokud se budeme zmiňovat o změně užívání pozemků, je zde nutné zdůraznit, že bude
provedeno rozdělení pozemků dle funkčních požadavků stavby VTE (pozemky pod VTE,
komunikace) a pouze tyto pozemky budou dočasně vyjmuty ze ZPF.
Zábor půdy lze rozdělit na dočasný a trvalý.
 Dočasný zábor se bude týkat pozemku, jenž bude dotčen stavebními činnostmi
(montážní plocha, patka pod VTE) a pracemi souvisejícími s pokládkou podzemních
kabelů a výstavbou komunikace. Tyto pozemky budou po ukončení provozu záměru
uvedeny do původního stavu a nadále budou sloužit svému původnímu účelu.
 Trvalý zábor - celkem se jedná o vynětí 1.874 m2.
Tabulka – přehled pozemků
č.VTE

k.ú.

Výměra
m2

k odnětí
m2

č.p.

Druh
pozemku/ochrana

1

Dolina

666 210

1 745

539/1

TTP/ZPF

BPEJ/Tř.
ochrany
93 621 - I
93 624 - III
93 631 - II
93 654 - V
93 716 - V

B.II.2 Voda (například zdroj vody, spotřeba)
Při výstavbě VTE bude třeba omezené množství vody, která bude dovážena podle potřeb
dodavatele stavby. Technologická voda bude potřeba při výrobě betonových směsí a při
ošetřování tuhnoucího betonu. Množství vody a její zdroj nebyly v současné fázi projektové
přípravy určeny.
Při provozu VTE nejsou žádné nároky na pitnou či užitkovou vodu.
Lze tedy konstatovat, že výstavba i provoz budou mít minimální nároky na potřebu pitné a
užitkové vody. Tyto nároky budou kryty ze stávajících zdrojů vody v oblasti. Nebude
vyvolána potřeba zřízení nových zdrojů vody.

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Posuzovaná stavba je sama zdrojem energie, v době provozu nebude mít nároky na přísun
energií, naopak elektrickou energii bude „vyrábět“ z energie větru. Tato energie, tady spíše
větrný potenciál lokality, může být svým způsobem chápán jako energetický zdroj.
Dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí k vybraným aspektům postupu
orgánů ochrany přírody při vydávání souhlasu podle § 12 a případných dalších rozhodnutí dle
zákona č. 114/1992 Sb., které souvisí s umísťováním staveb vysokých větrných elektráren, se
územím s vhodným klimatologickým potenciálem větrné energie rozumí (citujeme)
„území s roční průměrnou rychlostí větru v úrovni 10 m nad terénem přesahující 4,0 m/s
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popř. oblasti, kde je hustota větrné energie ve výšce 40m nad zemským povrchem alespoň
160 až 200 W/m2“.

obrázek – území vhodná pro umístění VTE,rozbor závažnosti střetů s ochranou přírody
Montáž větrné elektrárny bude probíhat z importovaných modulů, které jsou od výrobce
kompletně zhotoveny a na určené místo budou dopraveny pomocí tahačů s návěsy. Hlavním
technickým prostředkem pro montážní práce bude samohybný vysokozdvižný jeřáb.
Surovinové zdroje se týkají především stavebních materiálů (beton, kamenná drť) ty budou
v patřičném množství dovezeny, nebo pokud to bude možné, tak budou použity i původní
stavební materiály (kamenná drť, písek aj. pocházející z okolí místa stavby).
Odhad množství ostatních zdrojů surovin (cca):
600 m3 železobetonu pro výstavbu patky o rozměru 16,4*16,4 m s hloubkou cca 2,9 m.
450 m3 kamenné – štěrkové drtě pro vybudování 1 zpevněné plochy 960 m2.
200 m3 kamenné – štěrkové drtě pro vybudování 100 m příjezdové obslužné komunikace.
27 t armatury pro výstavbu 1 patky pro VTE

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Související stavbou budou zejména obslužné komunikace. Dojde k vybudování nových
obslužných komunikací vedoucí přímo k VTE, aby bylo možné dopravit předmětnou
technologii. Nová cesta bude na úrovni polních cest, pouze s prašnou úpravou krytu (štěrková
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cesta se zakalením), jedná se o cca 177 m nových cest, které budou navazovat na cesty
stávající.
a) v době výstavby
Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude
způsobeno prováděnou výstavbou - skrývkou ornice, zemními pracemi, transportem
stavebních materiálu 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 větrné elektrárny jsou
přístupné po stávajících 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. Stavba nevyžaduje
návrh řešení dopravy v klidu.
Použitá technika během výstavby (jedná se o standardní stavební práce)
Zřízení staveniště, zpevněné plochy pro mechanizaci, terénní úpravy a základy pro VTE,
transport částí (údaje pro 1 VTE Vestas V90):
・ 2 nákladní auta pro zřízení staveniště,
・ 50 nákladních aut pro štěrk na zřízení zpevněné plochy pro mechanizaci,
・ 10 nákladních aut pro výkopové práce pro základy,
・ 2 nákladní auta s ocelovými armaturami pro základy,
・ 65 nákladních aut s betonem pro základy,
・ 30 nákladních aut s betonovými částmi stožáru VTE,
・ 1 těžkotonážní jeřáb (400 tun),
・ 8 nákladních aut s dodatečnými díly pro těžkotonážní jeřáb,
・ 180-tunový pomocný jeřáb,
・ 9 nákladních aut s díly větrné elektrárny (lopatky, gondola atd.).
Výstavba zpevněné přístupové komunikace k VTE:
Záleží na typu půdy (geologickém rozboru půdy, bude známo pro územní/stavební řízení),
šikmosti terénu, existenci a kvalitě současných komunikací v dané lokalitě. Předpokládá se
cca 5-10 nákladních aut na 100 metrů budované zpevněné cesty.
b) v době 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 pohybu za týden.
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B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
a) v době výstavby
Za kombinaci liniového a plošného zdroje znečištění ovzduší lze považovat staveniště po
dobu provádění výkopových prací a během navážení a hutnění materiálu na obslužnou
komunikaci. Staveniště bude zdrojem prachu a emisí z výfukových plynů stavebních strojů a
nákladních vozidel. Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr ve fázi výstavby, je nutné
konstatovat, že některé negativní dopady na jednotlivé složky se mohou nebo budou jistě
vyskytovat, působení zdroje bude ale nahodilé a časově omezené.
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.
b) v době provozu
Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší je možné
konstatovat, že z hlediska samotného provozu VTE není znám případ negativního vlivu
posuzované technologie na kvalitu ovzduší. Naopak, pokud se použije jako náhrada za
technologii spalující fosilní paliva nebo biohmotu, můžeme jednoznačně deklarovat
pozitivní vliv z hlediska dopadu na kvalitu ovzduší.

B.III.2 Odpadní vody
Odpadní vody nebudou posuzovaným záměrem stavby produkovány. Pokud budeme za
odpadní vody považovat vody dešťové, lze konstatovat, že jejich množství bude minimální a
(stok z konstrukcí VTE a komunikací) jejich likvidace bude zajištěna vsakem do okolního
terénu. Je třeba zdůraznit, že tyto vody nebudou kontaminovány znečišťujícími látkami.
Ubytování stavebních dělníků a s ním spojené odpady a odpadní vody budou řešeny mimo
posuzovanou lokalitu, kde se předpokládá umístění buněk nebo maringotek, chemického WC
a nádrže na vodu.
Očista strojních mechanismů (převážně nákladních automobilů) bude prováděna mechanicky.
Případná očista komunikace bude prováděna ostřikem vodou z cisterny do silničního příkopu.
Jímání dešťových vod nebude prováděno. Základy větrných elektráren budou zahrnuty částí
vytěžené zeminy a dešťové vody se budou přirozeně vsakovat do horninového prostředí.
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B.III.3 Odpady
a) při výstavbě –
V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání
a následné využití nebo odstranění) hlavní dodavatel stavby. Tato skutečnost bude uvedena
ve smlouvě o provedení prací a následně v POV stavby. Bude původcem odpadů a budou se
na něho vztahovat všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
(v platném znění).
Zdrojem odpadů bude především stavba, která bude produkovat výkopovou zeminu (17 05
04 Zemina a kamení, kat. O) ze základů věže elektrárny, která bude použita do hutněné
podkladové vrstvy obslužné komunikace. Dále budou vznikat odpady související se stavební a
montážní činností. V převážné většině se bude jednat o obaly z technologických celků.
Vznikající odpady budou odváženy údržbářskými četami mimo lokalitu a likvidovány v rámci
odpadového hospodářství organizace, pověřené prováděnými pracemi.
Z hlediska nebezpečných odpadů bude v rámci výstavby a provozu prováděno pouze jejich
shromažďování tj. dočasné ukládání na místech k tomu určených - do předem připravených
sběrných nádob, zřetelně označených druhem odpadů a jejich kódy a zabezpečených po dobu
výstavby do ukončení stavby.
Obecné podmínky
・ třídit odpady dle jednotlivých druhů (zabránit ředění nebo míšení),
・ odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit převést do vlastnictví pouze osobě
oprávněné,
・ zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
Tabulka - kvalifikovaný odhad možných odpadů vznikajících při stavbě
název odpadu
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
směsné obaly
absorbční činidla, filtrační mater. čistící
tkaniny a ochranné oděvy
směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobků
neuv.pod číslem 17 01 06
Čisté papírové a kartonové obaly
Čisté plastové obaly
Čisté kovové obaly
Znečištěné obaly
Znečištěné absorpční prostředky
dřevo

kód
kategorie
13 02 05
N
15 01 06
O
15 02 02
N
17 01 07

O

15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 10
15 02 02
17 02 01

O
O
O
N
N
O

plasty

17 02 03

O

kabely neuvedené pod 17 04 10

17 04 11

O

zdroj odpadu
Provoz při výstavbě
obaly od použitých materiálů
zprovoznění technologie
nadbytečný nebo náhodně
znehodnocený základový beton

odpadní stavební dřevo (bednění
základových desek)
odpadní plasty z montáže
technologických celků věže
instalace kabelů
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název odpadu
železo a ocel
zemina a kamení neuv. pod 170503
Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 170901, 170902 a
170903
směsný komunální odpad
papír a lepenka

kód
kategorie
17 04 05
O
17 05 04
O
17 09 04
O

20 03 01
20 01 01

O
O

zdroj odpadu
armování základových desek
výstavba základů
Výstavba

výstavba
Běžný provoz, výstavby

Na staveniště budou umístěny kontejnery (resp. Sběrné nádoby) pro shromaždování
jednotlivých druhu odpadu, a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou
označeny druhem odpadu, který je určen pro shromaždování.
b) v období provozu - Při provozu větrné elektrárny bude vznikat pouze minimální množství
odpadů během pravidelné údržby zařízení. Předpokládané typy vznikajících odpadů uvádí
následující tabulka:
Tabulka – odpad při provozu VTE
název odpadu

kód

kategorie

nechlorované hydraulické minerální oleje
nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
kovové obaly
směsné obaly
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné
absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
železo a ocel
směsné kovy
kabely neuvedené pod 17 04 10
papír a lepenka
zářivky a jiný odpad obsahující Hg

13 01 10
13 02 05
15 01 04
15 01 06
15 01 10

N
N
O
O
N

15 02 02

N

17 04 05
17 04 07
17 04 11
20 01 01
20 01 21

O
O
O
O
N

Způsoby nakládání s odpady
Výkopová zemina (17 05 04 Zemina a kamení, kat. O) ze základů věží elektráren bude
použita do hutněné podkladové vrstvy obslužné komunikace.
Potřebné meziskládky budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace. Rovněž budou
specifikovány prostory pro shromažďování případných nebezpečných odpadů v době
výstavby. Odpady budou zneškodňovány mimo lokalitu, v rámci odpadového hospodářství
stavebních a montážních firem, případně po vzájemné dohodě.
Při provozu větrné elektrárny bude vznikat pouze minimální množství odpadů během
pravidelné údržby zařízení. Vznikající odpady budou odváženy údržbářskými četami mimo
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lokalitu a likvidovány v rámci odpadového hospodářství organizace, pověřené prováděnými
pracemi. Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze předáním odpadů osobě k tomu
oprávněné!
Likvidace technologie po skončení doby životnosti
Dle námi zjištěných informací se náklady na odstranění 1 VTE se pohybují v rozmezí
2.000 000 – 2.500 000,- Kč.
Je však nutné postupovat podle platných norem a zákonů v době ukončení životnosti
technologie. V současné době je neseriózní předjímat postupy likvidace VTE zejména
s ohledem na vývoj legislativy a nových technologií zpracování odpadů.
Odstranění VTE po ukončení životnosti bude investičně zajišťovat investor, k čemuž se
zaváže ve smlouvě s obcí i majiteli pozemků.
Nadzemní části VTE - tubus, gondola a listy rotoru - budou demontovány a odvezeny
z lokality dodavatelem technologie (v tomto případě firmou ENERCON), který je povinen
tyto vysloužilé části VTE ekologicky recyklovat.
K demontáži VTE dojde po ukončení provozu za 25 let. Demontáž spočívá v odpojení strojů
od sítě VN, odzbrojení vnitrních ovládačů a počítače elektrárny a následném rozebrání
elektráren. Tubus je sešroubován z pěti hlavních dílu, ty se rozšroubují a spolu s ostatními
železnými komponenty se využijí jako druhotná surovina. Neželezné prvky se taktéž
recyklují. Hmotnost železných prvku dosahuje více jak 600 tun.
Se základy VTE se naloží podle potřeby v daném čase. Pokud by základy byly překážkou pro
využití půdy nad nimi, pak se rozbijí a materiál se následně použije ve stavebnictví. Jestliže
základy nebudou mít v době demontáže vliv na využití půdy, můžou se ponechat na místě pod
povrchem země, stejně jakoby tam byla třeba skála.
Štěrk z přístupových komunikací bude odtěžen, prostor přístupových komunikací a základu
bude následně zavezen zeminou a vrstvou humusu a vrácen do ZPF. Vysokonapěťový kabel
vyvedení el. výkonu bude rozpojen na místě bývalé VTE a v trafostanici a bude ponechán
v zemi nebo též odstraněn, budou-li si to vlastníci pozemků přát.

B.III.4 Ostatní
B.III.4.1

Hluk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.148/2006 Sb., O ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.
Při zahájení provozu VTE bude zapotřebí provést kontrolní měření. Nebude-li splněn daný
hygienický limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (v noci či v případě výskytu nadlimitních
hodnot za určitých klimatických podmínek), bude nutné požadovat snížení výkonu VTE
či úpravu režimu provozu VTE.
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a) v době výstavby:
V období výstavby bude zdrojem hluku především doprava a provoz automobilů na
příjezdových a obslužných komunikacích a manipulačních plochách, dalším zdrojem bude
hluk z použitých stavebních a montážních technologiích, udává se v rozmezí mezi 80–95
dB(A) ve vzdálenosti 5 metrů, hluk nákladních vozidel 70–82 dB(A) ve vzdálenosti 5 m.
Zdroje hluku budou:
・ liniové – způsobené automobilovým provozem po veřejných komunikacích
・ stacionární – způsobené pracemi na ploše staveniště.
Stavební a montážní práce budou prováděny pouze v pracovní dny a v denní době. Tento
zdroj hluku bude dočasný – předpokládá se cca max. 3 měsíce na 1 VTE. Ovlivnění míry
hlučnosti vzniklé při stavebních pracích je pouze v kompetenci stavebních firem a jejich
efektivnosti a koordinaci práce.
b) v době provozu:
V době provozu je zdrojem hluku samotný provoz VTE. U větrné elektrárny je zdrojem
stacionárním hluku zejména převodovka (neplatí právě pro typ ENERCON – nemá
převodovku), generátor a obtékání vzduchu kolem listů otáčejícího se rotoru.
Aerodynamický hluk je periodický a souvisí s pohybem jednotlivých listů kolem věže.
Navrhovaná technologie větrné elektrárny patří mezi zařízení, která nelze z hlediska hluku
srovnávat s původními elektrárnami – hlučnost zařízení byla technickými úpravami snížena.
Při zahájení provozu VTE bude zapotřebí provést kontrolní měření. Nebude-li splněn daný
hygienický limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (v noci či v případě výskytu nadlimitních
hodnot za určitých klimatických podmínek), bude nutné požadovat snížení výkonu VTE či
úpravu režimu provozu VTE.
V době provozu je zdrojem hluku samotný provoz VTE. Udávaný akustický výkon ve výšce
náboje turbíny při rychlosti větru 9m/s a výšce 10 m nad zemí je 103, 8 dB.
Tabulka - akustický výkon zařízení dle rychlosti větru v 10 m nad zemí
rychlost větru m/s

6

7

8

9

7,7

Výkon 2000kw LwA [dB]
Výkon 1048kw LwA [dB]

100.7
98.7

103.4
98.6

103.7
98.3

103.8
--

103.8
--

Tabulka - Frekvenční charakteristika pro rychlost větru v 7,7 ms-1
rychlost větru m/s
LwA [dB]
Reduk.výkon 1000 kW

63
84,5
80,6

125
91,6
85,7

250
94,5
88,6

500
97,7
92,1

1000
99,4
94,0

2000
94,2
92,3

4000
82,5
85,3

8000
77,6
70,9

 Pro zhodnocení vlivu nového umístění VTE č.1 na hlukovou situaci bylo zadáno
zpracování odborného posudku – studie, zabývající se hlukem z plánovaného provozu
posuzovaného záměru (příloha H.3.- Ing. Aleš Jiráska). Vlivy na hluk. situaci
podrobněji řeší kap. D/I, odst. 3.1.
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Hluková studie obsahuje i další plánované projekty v těsné blízkosti obou větrných farem 4 VTE Přísečnice, 13 (reálně 9) VTE Volyně, 4 (reálně 3) VTE Domašín a 10 VTE
Rusová firmy Renergy Power s.r.o., které jsou zpracovány v dalších variantách. O
technologii VTE Volyně a Domašín ještě není definitivně rozhodnuto, hluková studie uvažuje
alternativně s typem VTE Enercon E82 2.0 MW na stožáru o výšce 98 m a VESTAS V90 2.0 MW na stožáru o výšce 105 m.
Hluková studie neobsahuje projekt firmy APB Plzeň. Záměry výše jmenované a záměr
firmy APB Plzeň se překrývají, kumulace v tomto případě nebylo možné zpracovat a
v současné době není možné predikovat, který z oznamovaných projektů bude úspěšný.
Území obsazené těmito záměry je bráno jako kompaktní celek, výpočet kumulaci v omezené
míře tak platí i pro projekty firmy APB.
Infrazvuk je nízkofrekvenční zvuk, který je pod hladinou vnímání lidského sluchu (<20 Hz).
Jeho chování je obdobné jako u slyšitelného zvuku (frekvence 16 – 20 000 Hz), tedy jeho
hodnota se zvětšující vzdáleností od zdroje snižuje. Zdrojem infrazvuku mohou být technické
zdroje (pouliční lampa, letadla, diskotéky, topná a klimatizační zařízení, pracoviště
v průmyslu, atd.) a přirozené zdroje (bouřky, zemětřesení, vodopády a mořský příboj, atd.).
Limitní hodnoty uvedené v české legislativě týkající se infrazvuku jsou možné nalézt pouze
v NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Přípustný
expoziční limit infrazvuku vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku G LGeq,8h je
roven hodnotě 116 dB a v třetinooktávových pásmech o středních kmitočtech 1 až 16 Hz
Lteq.8h je roven hodnotě 110 dB. Předpokládá se, že hladiny kolem 80 - 100 dB nejsou schopné
vyvolat závažné zdravotní poškození. Ohrožení zdraví vzniká však teprve při trvalé hladině
zvukového tlaku nad 130 dB.
Z rozsáhlých výzkumů prováděných Spolkovým zdravotním úřadem v Německu vyplynulo,
že větrné elektrárny sice produkují infrazvuk, nicméně tyto hodnoty jsou při dodržení
zákonem předepsaných vzdáleností sotva měřitelné. Podle Státního zdravotního ústavu
v Praze (2007) „dosavadní měření neprokázala zvýšené hladiny infrazvuku ani
nízkofrekvenčního hluku u větrných elektráren v ČR.“
Je možné konstatovat, že infrazvuk produkovaný větrnou elektrárnou o výkonu 2,0 MW
nebude mít významný vliv na zdraví obyvatel, protože se předpokládají v chráněném
venkovním prostoru staveb jeho podlimitní emise. Při hostečné vzdálenosti větrné
elektrárny od obytné zástavby nebudou hodnoty infrazvuku z VTE ani měřitelné, ztratí se
v hodnotách produkovaných větrem, stromy nebo silniční či železniční dopravě. Vliv je
nevýznamný.
 Z důvodu posouzení vlivu hluku a infrazvuku z provozu VTE v novém umístění na
veřejné zdraví se zpracovatel EIA přiklonil i k hodnocení konkrétní situace na veřejné
zdraví. Pro hodnocení tohoto vlivu byl vypracován autorizovanou osobou odborný
posudek (příloha –H.4). Posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví řeší kapitola D.I.2.
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B.III.4.2 Vibrace

Vibrace jsou mechanické pohyby o určitém kmitočtu, které jsou přenášeny pevnými tělesy na
lidské tělo. Mohou být zdraví škodlivé a jejich hygienický limit stanoví prováděcí právní
předpis k NV č. 148/2006 Sb.
Při stavebních pracích mohou vznikat vibrace působením stavebních a strojních mechanismů.
Předpokládá se přenos nižších vibrací horninovým prostředím, ale pouze v areálu staveniště,
nikoliv na větší vzdálenosti až do blízkosti obytné zástavby.
Provozem větrné elektrárny se nepředpokládá vznik a působení velkého množství vibrací,
které by měly významný vliv na okolní přírodu nebo obyvatelstvo. Předpokládají se pouze
malé vibrace přenesené přes horninové prostředí. Výrobce udává max. měřitelnou vzdálenost
intenzity vibrací 120 m.
B.III.4.3 Záření

Během výstavby ani za provozu nebudou, s výjimkou svářecích prací při armování
základových desek, používány zdroje ultrafialového a infračerveného záření, nebudou
používány zdroje rentgenového ani radioaktivního záření a posuzované zařízení samo není
zdrojem žádného z uvedených typů záření. Předmětná technologie neprodukuje záření, které
by ohrožovalo živé organismy. V úvahu připadá záření elektromagnetické, které však není pro
živé organismy zdraví škodlivé, alespoň podle zatím známých a dostupných údajů a zjištění.
Elektromagnetická záření přenosových tras jsou dostatečně odstíněna, jednak obalem kabelu a
jednak uložením v zemi.
B.III.4.5 Jiné výstupy

Stroboskopický efekt
Stroboefekt je nejčastěji používaný termín, který má označovat jev vyvolaný sluncem,
svítícím skrz otáčející se rotor elektrárny: stíny, míhající se v pravidelných intervalech
krajinou. Světelný efekt, vyvolaný stíny rotorů větrné farmy, bude na lokalitě pochopitelně
přítomen.
Terminologie:
a) Stroboskopický efekt (jev) - podle bývalé ČSN 36 0000: Optický klam, při němž
pravidelně se pohybující předmět se pohybuje zdánlivě jinou rychlostí než skutečnou
a případně se zastaví.
- podle ČSN EN 12665 „Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení
požadavků na osvětlení“: Zdánlivá změna pohybu nebo vzhledu pohybujícího se objektu při
jeho osvětlení světlem proměnné intenzity.
b) Flicker podle ČSN IEC 50 (845): Subjektivní dojem nestálosti vjemu způsobený světelným
podnětem, jehož jas nebo spektrální složení kolísá.
c) Kolísání světla podle bývalé ČSN 36 0000 „Světelně technické názvosloví“: Nepravidelné
nebo pomalé periodické změny světelných veličin (svítivost, jas atd.)
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d) Míhání světla (flicker) podle ČSN EN 12665 „Světlo a osvětlení - Základní termíny
a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení“: Subjektivní dojem nestálosti zrakového
vjemu způsobený světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální složení kolísá.
Podle těchto výše uvedených definic je zřejmé, že název stroboskopický jev v souvislosti
s větrnými elektrárnami není správný a měl by se používat termín míhání světla nebo
flicker (tento termín je používán v zahraniční literatuře).
Diskoefekt
Tento je vyvoláván odlesky ploch listů rotoru při určitém úhlu jejich osvícení, v současné
době je u VTE eliminován provedením povrchové úpravy listů rotoru – tj. jejich natřením
matnou barvou, zamezujícím výše zmíněným odleskům.

B.III.5 Doplňující údaje
a) terénní úpravy
Předmětná stavba a její technologie vyžaduje určité zásahy do terénu. Především se jedná o
nutnost vybudovat základové desky jednotlivých větrných elektráren. Základové desky jsou
v podstatě betonové válce či kvádry (dle typu VTE) o patřičných rozměrech, ke kterým se
upevňuje samotný tubus větrné elektrárny. Základy musí být dostatečně hmotné, tak aby
zajistily patřičnou stabilitu celé stavby větrné elektrárny
Za významné zásahy do krajiny nelze považovat umístění betonového základu pod úroveň
terénu, ve své konečné fázi dojde k přiměřené úpravě okolí tohoto základu tak, aby jeho
těleso nenarušovalo okolní vzhled a v případě odstranění větrné elektrárny nebylo jako rušivý
prvek v krajině.
b) systém nových komunikací
K dalším zásahům do krajiny dojde zejména při výstavbě obslužných komunikací. Zemní
práce budou téměř v celé délce trasy, prakticky se bude jednat o úpravu stávajícího krytu nebo
doplnění nové konstrukce na pojížděnou plochu. Konečné terénní úpravy pak zajistí dosypání
a dorovnání rubových stran cest a montážních ploch. Montážní plochy budou po skončení
montáže VTE ponechány v provozuschopném stavu.
Komunikace byly navrženy i s ohledem na to, aby byly co nejkratší a aby ji mohli využívat
zemědělci či nájemci, kteří na blízkých pozemcích hospodaří. Při používání těchto
komunikací nebudou pak vznikat další tkz. „divoké cesty“, které pak způsobují škody na
pozemcích.
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C.
ÚDAJE
O
STAVU
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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C.1
Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Posuzované území se nachází na náhorní plošině Krušných hor, rozprostírá se jižním a
jihovýchodním směrem od vodní nádrže Přísečnice.
Základny větrných elektráren jsou umístěny na loukách a pastvinách, které jsou v současnosti
využívány pro ekologické zemědělství a jsou pravidelně koseny (spásávány). Zájmová plocha
je vedena v kultuře trvalý travní porost.
Do zájmového území zasahují vodárenská ochranná pásma, ochranné pásmo železniční trati,
komunikace a vrchního elektrického vedení.
Souhrn:
 Plocha uvažovaného záměru se nenachází v žádném zvláště chráněném
velkoplošném ani maloplošném území - nejsou zde vyhlášeny národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky či přírodní památky.
 Dotčené území4 nezasahuje území přírodních parků.
 Plocha uvažovaná pro záměr je součástí plochy soustavy Natura 2000, a to Ptačí
oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská.
 Na ploše uvažovaného záměru se nenacházejí žádné kulturní či historické
památky, které by mohl uvažovaný záměr přímo ovlivnit.
 Dotčené území je řídce obydlené.
 Dotčené území je zčásti poddolované.
 Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné.
 V dotčeném území se nacházejí prvky ÚSES.

C.1.1 Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších
částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií tj. podle
rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, dle aktuálního stavu
krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti
kompletování uceleného systému. Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní části
krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů. Ochrana ÚSES je povinností všech
vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ.

4

Dotčeným územím je území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno
provedením záměru nebo koncepce, dotčeným uzemním samosprávným celkem je ten, jehož správní obvod
alespoň zčásti tvoří dotčené území
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Prvky ÚSES
 Nejbližším nadregionálním biokoridorem (NRBK) je Božídarské rašeliniště –
Hřenská skalní města, jehož osa probíhá cca 1 – 1,2 km SV směrem (plocha
uvažovaného umístění věží VTE je součástí jeho ochranného pásma).
 S směrem ve vzdálenosti cca 450m od VTE se nachází hranice regionálního
biocentra (RBC) Přísečnický potok.
 V dotčeném území je schváleno několik lokálních prvků ÚSES, a to lokálních
biocenter, která jsou pak vzájemně propojena lokálními biokoridory.

C.1.2 Zvláště chráněná území
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
chrání přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území tím, že umožňuje
jejich vyhlášení za zvláště chráněná území, přičemž se stanoví podmínky jejich ochrany. Do
kategorie zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky, chráněné krajinné oblasti,
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.
V širším dotčeném území záměru byla vyhlášena ochrana státu nad těmito územními celky
zvláště chráněných území:
a) Velkoplošná ZCHÚ: Řešené území nespadá do žádného velkoplošného chráněného
území – nejbližším je CHKO Slavkovský les ve vzd.36 km JZ a CHKO České středohoří ve
vzdálenosti cca 40km JV.
b) Maloplošná ZCHÚ: Plocha uvažovaného záměru se ani přímo nedotýká žádného
maloplošného chráněného území ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
 V nejbližším okolí se nachází národní přírodní rezervace Doupňák (cca 6,4 km JJV
směrem), VSV směrem ve vzdálenosti cca 6,4km se nalézá přírodní rezervace Na
loučkách.
c) Chráněná ložisková území (CHLÚ) - Chráněné ložiskové území znamená ochranu
ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. V zájmu ochrany nerostného bohatství
se nesmí v CHLÚ zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska
(§16 - §19 horního zákona č.44/1988).
Dle dostupných materiálů se v daném území CHLÚ nenachází.
Posuzovaná plocha se nalézá na území poddolovaném.

C.1.3 CHOPAV
Plocha uvažovaného záměru včetně celého širšího zájmového území je součástí Chráněné
oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory, která byla vyhlášena NV ČR č. 10/1979.
Statut CHOPAV je v této oblasti regulativem, který jsou vytváří omezující podmínky pro
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skladování a manipulaci s ropou a ropnými látkami, pro zemědělské způsoby hospodaření a
pro velkoplošné odvodňování. Pro námi posuzovaný záměr jsou nařízení omezující způsoby
manipulace s ropnými látkami s ohledem na vyloučení úniků a kontaminace půdy a vody.

C.1.4 NATURA 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské
unie. Je určena k ochraně biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle
přesně stanovených kriterií. Natura 2000 se nesnaží chránit jednotlivé druhy, ale především
ohrožené typy prostředí. Aby tohoto úkolu bylo dosaženo co nejefektivněji, proběhlo (či mělo
proběhnout) ve všech členských státech mapování přírodních biotopů.
V zájmovém území výstavby se nachází jedna ptačí oblast (PO) a v jejím těsném sousedství
pak dvě evropsky významné lokality (EVL), další dvě EVL se nachází ve vzdálenějším
okolí.

Obrázek – plochy systému NATURA v okolí uvažovaného záměru

Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská (předmětem ochrany je zde populace
tetřívka obecného a žluny šedé) se nachází Z směrem od komunikace I/7 a Nové Vsi
a S směrem nad obcí Hora Sv. Šebestiána a má rozlohu cca 16 ha.
Ornitologický význam zde mají z hlediska výskytu chráněných a ohrožených druhů ptáků
rozsáhlé plochy rašelinišť, zbytky původních jedlobukových porostů, fragmenty starých,
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většinou podmáčených a zrašeliněných smrčin a vlhké podmáčené louky. Pro výskyt tetřívka
obecného jsou dnes velmi významné i rozvolněné části porostu na původních imisních
holinách. Je významnou lokalitou v ČR pro žlunu šedou.
VTE je umístěna za hranicí této PO.
Evropsky významné lokality – VTE není situována do území EVL.
Dle vyjádření KÚ Ústeckého kraje nebude mít výstavba posuzovaného záměru
samostatně ani ve spojení s jinými záměry vliv na předmět ochrany nebo celistvost
území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. (příloha H.2 – vyjádření
KÚÚK).
Z tohoto důvodu nebylo zadáno zpracování odborného posudku Posouzení vlivu záměru na
předměty ochrany EVL a PO dle §45i zákona 114/1992 Sb.

C.1.5 Území přírodních parků
Území uvažovaného záměru se nachází ZJZ směrem ve vzdálenosti cca 7 km od hranic
Přírodního parku Údolí Prunéřovského potoka a cca 12 km SV se nachází hranice
Přírodního parku Bezručovo údolí.
Tato přírodně cenná území jsou oproti posuzovanému záměru v takové vzdálenosti a pozici,
že nemohou být posuzovaným záměrem nijak ovlivněny. Jediné možné ovlivnění je z pohledu
posouzení vlivu na krajinný ráz.

C.1.6 Významné krajinné prvky
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §3 písm.b) je
významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera,
údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany
přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze,
trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy
a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad
a parků.
VKP jsou kategorií ochrany těch částí (segmentů) volné krajiny, které nedosahují parametrů
pro vyhlášení za zvláště chráněnou část přírody (tj. zvláště chráněná část přírody, např.
chráněné území, nemůže podle zákona být registrováno jako VKP).
Nejbližším VKP ze zákona je les, nivy drobných vodních toků a pramenišť, remízy,
meze a trvalé travní plochy. Dle současného stavu poznání lze konstatovat, že uvažovaný
záměr do VKP bude zasahovat (trvalé travní plochy).
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C.1.7 Území historického, kulturního nebo archeologického
významu
Území není podle dostupných informací historicky, kulturně nebo archeologicky významné.
Plocha uvažovaného záměru se z části nachází na území historicky poddolovaném (viz kap.
C.2.4).

C.1.8 Území hustě zalidněná
Orografická oblast Krušných hor dlouho neměla vhodné podmínky pro hustější osídlení, a to
hlavně pro omezenou přístupnost, vysoký podíl přirozených původních lesů a nevlídné
klimatické podmínky. Z důvodu odlidnění kraje, ke kterému došlo po odsunu Němců, ale i
vysídlení blízkosti hranic a následné velkoplošné těžby v Podkrušnohoří, řada obcí a osad
zanikla. Existující obce a osady se velmi pomalu rozvíjely a mnohdy již nikdy nedosáhly
předválečného významu. Region se dostal na periferii zájmu a jeho odlidňování pokračovalo i
v druhé polovině 20. století.
V zájmové lokalitě se nenacházejí území hustě osídlená. Správně území náleží pod
Kryštofovy Hamry. Nejbližší obcí je Měděnec, Domašín a dále pak další roztroušené horské
obce – dnes především střediska individuální rekreace a především zimní turistiky.
Osídlení v této oblasti je obecně velmi řídké (cca 8 obyvatel/km2).

C.1.9 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Nejsou zpracovatelům dokumentace podrobněji známy (např. sesuvná území atp.). Poloha
záměru se nenachází v území, které by z hlediska podloží, geomorfologie, fyzikálně
chemických vlastností půd atp. mohlo být označeno za extrémní.
Přesto ale z důvodu, že území budoucí výstavby VTE je (dle materiálů dostupných
zpracovateli dokumentace) poddolované, byl na toto investor upozorněn - dle vyjádření
investora problematika poddolovaného území bude řešena v dalším stupni projektové
dokumentace. Při zpracování PD se vycházelo (dle informace podané investorem)
z průzkumů zpracovaných během výstavby Farmy Kryštofovy Hamry (21 VTE).

C.1.10 Staré ekologické zátěže
Nejsou zpracovatelům dokumentace známy.

C.1.11 Extrémní poměry v dotčeném území
Hodnocené území ležící na vrcholovém plató Krušných hor se podle klimatické regionalizace
nachází na okraji chladné klimatické oblasti CH 6 (Quitt 1971, 1975) a patří tak k
nejchladnějším místům nejen v Krušných horách. Vysoké srážkové úhrny v řešeném území
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jsou způsobeny dozníváním atlantického vlivu na návětrné straně Krušných hor. V klimatu
řešeného území se výrazně uplatňuje vrcholový fenomén – v přechodných obdobích na jaře a
na podzim je zde značně snížená viditelnost při častých inverzních situacích,
charakteristickým jevem jsou zde také silné námrazy.
Extrémní poměry se tak mohou týkat klimatu a to zejména fenoménu vzniku námrazy.
Ostatní neobvyklé charakteristiky nejsou známy a zájmová oblast nijak nevybočuje
z běžných hodnot, které jsou dány nadmořskou výškou, polohou a reliéfem terénu a jejími
dalšími charakteristikami. Za zajímavost stojí extrémní teplotní gradient vrcholových partií
Krušných hor a jejich úpatí. Teplotní gradient je jeden z nejstrmějších v Evropě.
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C.2 Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1 Ovzduší a klima (klimatické faktory, kvalita ovzduší)
C.2.1.1 Ovzduší
Imisní pozadí základních znečišťujících látek v regionu je zjišťováno nejblíže ve stanici
ČHMÚ v Měděnci, vzdálené cca 3 km.
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek v
přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům. Systematicky a
dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného aerosolu a oxidů
dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší.
Údaje o imisní charakteristice lokality jsou převzaty od ČHMÚ - Kvalita ovzduší v roce 2010
z pohledu nové legislativy a přehled obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona
86/2002 Sb., v platném znění.
Zákonem č. 86/2002 Sb., v platném znění, jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší (OZKO) jako prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo
sídelní seskupení (aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů
nebo cílového imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená
o příslušné meze tolerance.
Dle věstníku MŽP (částka 4/2011) je posuzovaná oblast zařazena do tohoto seznamu. K
vymezení OZKO dochází na základě dat za rok 2009. Jako nejmenší územní jednotka, pro
kterou byly OZKO vymezeny, byla zvolena území stavebních úřadů.
Tab - Výsledky měření imisí v roce 2009 [µg/m3]. Měřící stanice Měděnec (NO2 – Nová Víska u
Domašína).
znečišťující látka

SO2

NO2

PM10

rok

2009

2009

2009

maximální

386

92,9

166

98%

64,9

46,4

55

maximální

93,9

45,7

74,8

98%

48

35,1

43,4

průměr

14,1

13,1

18,5

Hodinové hodnoty

Denní hodnoty

roční hodnota

Nařízením vlády č. 597/2006 Sb., jsou stanoveny imisní limity pro ochranu ekosystémů
(příloha č. 1 k tomuto nařízení). Na posuzované území se tedy vztahují tyto níže uvedené
imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace.
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Tabulka - imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka

Doba průměrování

SO2

kalendářní rok a zimní období (1.10.-31.3.)

Hodnota imisního limitu
[µg.m-3]
20

NOx

1 kalendářní rok

30

C.2.1.2 Klima
Z klimatického hlediska leží zájmové území podle E. Quitta (1971) na rozhraní okrsků v
klimatické oblastí CH6 (větší část) a částečně i CH7. Oblast CH6 je charakteristická typem
klimatu s krátkým až velmi krátkým, mírně chladným, vlhkým až velmi vlhkým létem,
dlouhým přechodovým obdobím, chladným jarem a mírně chladným podzimem, s dlouhou
zimou a dlouho trvající sněhovou pokrývkou - počet dní se sněžením, respektive se sněhovou
pokrývkou se pohybuje mezi 120 - 140. Srážky dosahují cca 600 - 700 mm. Nadmořská výška
posuzovaného území činí cca 730 - 880 m n. m.
Klimatická charakteristika CH6
Počet letních dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou

10 - 30
-3 – až -5
14 - 15
2-4
5-6
140 - 160
600 - 700
600 - 700
120 - 140

C.2.2 Voda
Jedná se o území hydrologicky velmi významné, které je zdrojem pitné vody pro
podkrušnohorskou oblast – celé je součástí vyhlášené chráněné oblasti přirozené akumulace
vod - CHOPAV Krušné hory.
Významným vodohospodářským dílem je přehrada Přísečnice, která byla vybudována v roce
1976. Dnes patří Přísečnická nádrž se svými 362 hektary k největším v soustavě nádrží
severočeského hnědouhelného revíru, které mají za úkol zadržovat vodu, jež by jinak
zaplavila doly v podkrušnohorských pánvích. Toto vodohospodářsky významné dílo je
chráněno vyhlášením tzv. pásem hygienické ochrany (PHO). Stavba zasahuje do
ochranného pásma vodního zdroje II. stupně. Toto musí být důsledně v další PD a realizace
záměru respektováno, a to jak při zemních pracích, tak v rámci hospodaření s ropnými
látkami.
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V okolí plochy uvažované pro záměr je řada pramenišť drobných toků, které odvodňují
lokalitu S směrem do Nového a Starého rybníka, J směrem pak do Přísečnického potoka.
Ve vrcholové části Krušných hor je několik větších a menších ložisek rašeliny, které
představují rezervoáry stagnující molekulárně vázané podzemní vody doplňované jednak
atmosférickými srážkami jednak podzemními vodami. Předpokládá se, že rašeliniště vznikla
na přírodních vývěrech podzemní vody.

C.2.3 Půda
Vlastnosti půd a jejich vývojový typ zde jsou závislé na několika půdotvorných činitelích.
Mezi tyto patří především matečná hornina, vysoké srážky a poměrně chladné klima
posuzované oblasti. Tato oblast je geologicky tvořena hlavně horninami mineralogicky
chudými a těžko zvětratelnými. Území Krušných hor budují především horniny
krušnohorského krystalinika, překryté v údolích potoku fluviálními sedimenty a na svazích
deluviálními sedimenty. Jsou proto východiskem minerálně chudých a kyselých hnědých
půd, většinou hrubozrnných se značnou příměsí skeletu velmi často půd dosud nevyvinutých.
Na trvale vlhkých stanovištích vznikají vesměs půdy v různém stupni oglejení až po typické
gleje. Na stanovištích s trvale vysokou hladinou podzemní vody vznikají rašelinné půdy
(rašelinohumózní gleje, rašelinné glejové podzoly a někde čisté profily rašeliny).
Stanoviště vybrané ke stavbě větrných elektráren jsou vesměs na místech, které jsou
extenzivně obhospodařovány jako louky či pastviny. Na těchto pozemcích jsou zastoupeny
téměř výhradně kyselé hnědé půdy, jež jsou většinou lehčí než až kamenité mechanické
skladby a mají relativně dobré vláhové podmínky. Pouze ve vlhčích polohách jsou zde i půdy
oglejené. Produkční potenciál těchto půd je však rovněž nízký až velmi nízký.
Dle výpisu z katastru nemovitostí se uvažovaný záměr uskuteční na pozemcích, resp. částech
pozemků, v katastrálním území Dolina a Rusová. Záměr vyžaduje trvalé odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu.
Celková plocha k odnětí ze ZPF:
a) trvalý zábor
b) dočasný zábor

1 874 m2

Dočasný zábor se bude týkat pozemků, jež budou dotčeny stavebními činnostmi (montážní
plochy a základová deska s patkou pro VTE) a při pracích souvisejících s pokládkou
podzemních kabelů a výstavbou komunikací. Tyto pozemky budou po ukončení stavebních
prací uvedeny do původního stavu a nadále budou složit svému původnímu účelu.
V průběhu výstavby bude v první fázi stavby sejmuta z ploch dočasného záboru humusová
vrstva o mocnosti 10–40 cm (dle jednotlivých BPEJ a třídy ochrany), humus bude
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rozprostřen na pozemcích investora podél obslužné komunikace nebo (po ukončení stavby)
zpět na stavbou dotčené pozemky, uváděné do původního stavu.
Podle údajů z katastru nemovitostí jsou pozemky, na kterých je navrhována stavba,
zemědělskou půdou. Jedná se tedy o součást zemědělského půdního fondu, jehož ochrana se
řídí zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č.
10/1993 Sb. (úplné znění zák. č. 231/1999 Sb. ve znění zákona č. 132/2000 Sb.).
Parcely dotčené stavbou jsou charakterizovány bonitovanou půdně ekologickou
jednotkou – BPEJ. Podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
12. 6. 1996 č.j. OOLP/1067/96 patří BPEJ dotčených parcel do I, II, III. i V. třídy ochrany.

C.2.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické celky, reliéf:
 provincie - Česká vysočina
o soustava – Krušnohorská subprovincie
 podsoustava – Krušnohorská hornatina
 celek – Krušné hory
 podcelek – Klínovecká a Loučenská hornatina
Krušné hory jsou kerné pohoří. Tvoří je nakloněná deska, jejíž jižní okraj byl vyzvednut
podél zemského zlomu. Proto směrem k severu klesají pozvolně, zatímco na jihu jsou
omezené 500-700 m vysokým příkrým svahem. Krušnohorská skupina je budována složitým
komplexem vesměs dvojslídných tzv. svrchních šedých rul, střídajících se a přecházejících v
nejrůznějších formách do skupiny červených rul a migmatitu. Komplex svrchních šedých rul
obsahuje např. břidličné ruly, vesměs dvojslídné, konglomerátové ruly (např. v okolí
Přísečnice a Měděnce), drobové ruly, kvarcitické ruly s granátem, amfibolity a eklogity,
erlány, krystalické vápence a skarny pravděpodobně svrchnoproterozoického stáří. Červené
ortoruly vystupují v několika klenbovitých strukturách, např. kateřinohorská klenba,
klínovecká antiklinála a v elevacích v okolí Přísečnice. Většinou jsou považovány za
přeměněná kyselá intruzíva s granitickými jádry.
V horách se odedávna těžily rudy obsahující měď, cín, stříbro, olovo, a železo. Později se
k nim přidaly ještě kobalt, nikl, wolfram, a ve 20. století také uran. Mezi nejvýznamnější
ložiska patří: Cínovec, Měděnec, Přísečnice, a Kovářská. K 31. 3. 2010 nejsou v zájmovém
území Českou geologickou službou – Geofondem evidovaná žádná výhradní ložiska
vyhrazených nerostů (ve smyslu zákona č.44/1988 Sb.), ani dobývací prostory a chráněná
ložisková území.
Na základě zde vyskytujícího se nerudného bohatství začala systematická exploatace
nerostných surovin v okrese Chomutov již ve 14. století. Hlavním předmětem tehdejší
hornické těžby byla skarnová ložiska v širším okolí Přísečnice. Na tomto typu surovin vyrostl
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zdejší železářský průmysl, který ve své době přispěl k hospodářskému rozvoji českých zemí.
Třebaže žíly stříbrných rud a barevných kovu, které se vyskytují na severozápadním okraji
okresu, jsou historicky proslulejší než skarny, neboť zásluhou jejich dobývání v 15. a 16.
století se zejména Vejprty a Přísečnice zařadily mezi přední česká báňská města, přesto jejich
těžba ve srovnání se železnými rudami dosáhla mnohem menšího hospodářského významu.
Těžba barevných (stříbrných) rud byla v oblasti ukončena v roce 1854 ve Vejprtech, zatímco
železných rud pokračovala ještě do 20. století. Poslední důl z nich – důl Měděnec byl v roce
1992 uzavřen, čímž byla uzavřena více jak 1000letá historie dolování v Krušných horách.
Těžba ložisek s sebou do dnešní doby přenesla některá rizika, kterými jsou poddolovaná
území – ať již ústí průzkumných či otvírkových děl, propady vydobytých prostor či
nezavalená (nebo částečně zavalená) důlní díla mělce pod povrchem. Plocha uvažovaného
záměru se zčásti nachází na území historicky poddolovaném (viz obrázek).
Tabulka – charakteristika poddolovaných ploch
Název

Surovina

Rozsah

Rok záznamu

Přísečnice 1

Polymetalické rudy

systém

1984

Z dalších surovin je nejvýznamnější hnědé uhlí v podkrušnohorských pánvích, dále jsou to
jíly v podloží hnědouhelných slojí a třetihorní keramické jíly (např. ve Skalné u Chebu).
Významné jsou také krušnohorské rašeliny, které představují přirozenou zásobárnu i zdroj
vody (jsou chráněny).
Mezi těžbu můžeme zařadit i využívání minerálních pramenů vyskytující se
v podkrušnohorském prolomu – Teplice, Bílina, Karlovy Vary. Proslulé jsou i radioaktivní
prameny, které vystupují na dříve těžených rudných žilách v Jáchymově.

Obrázek – území poddolovaná v okolí plochy uvažovaného záměru
(www.geoportal.cenia.cz)
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C.2.5 Fauna a flóra
Podle fytogeografického členění ČR (SKALICKÝ et al. 1977) spadá jihovýchodní část
posuzovaného území do obvodu Českého mezofytika, fytogeografického okresu 25.
Krušnohorské podhůří, podokresu 25a. Krušnohorské podhůří vlastní. Tato oblast se
vyznačuje hojným výskytem druhů západního rozšíření.
Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (Mikyška et al. 1969) pokrývaly
zájmové území bikové bučiny (Luzulo-Fagion V nivách potoků se rozprostíraly luhy a olšiny
(Alno-Padion, Alnetea glutinosae).
 K posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl proveden základní inventarizační
přírodovědný průzkum v rozsahu biologického hodnocení lokality určené k dostavbě
4 VTE v již provozované farmě VTE Kryštofovy Hamry. (příloha H.5, Bc. Vít
Tejrovský).5
V celé lokalitě proběhl před samotnou výstavbou stávající farmy v letech 2002 až 2004
podrobný přírodovědný průzkum v souladu s posouzením celého záměru v rámci procesu
EIA. Tento průzkum byl následně doplněn na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého
kraje č.j.3796/ZPZ/04/ZD-057 ze dne 16.6.2004 o průzkum v letech 2005 – 2006. Od roku
2009 zde na základě žádosti AOPK ČR, CHKO Labské pískovce rovněž probíhá následný
monitoring vlivu provozu stávajících větrných elektráren na ptáky a letouny.
Závěr průzkumu v dané lokalitě:
 Botanika
Na výše uvedených lokalitách bylo zaznamenáno 61 taxonů cévnatých rostlin, z tohoto
počtu byl zaznamenán 1 druh zvláště chráněný dle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a to v
kategorii:
ohrožené koprník štětinolistý (vyskytuje se plošně, zejména při
okrajích cest a luk, v místech plánované stavby zjištěn nebyl.)
 Zoologie
Obojživelníci a plazi:
V zájmovém území nebyl zjištěn žádný druh obojživelníka, nenacházejí se zde vhodné
biotopy pro jejich rozmnožování.
V zájmovém území byl zjištěn 1 druh plaza, a to v širším, stavbou neovlivněném okolí.
Tento druh patří mezi zvláště chráněné druhy, a to v kategorii:
Silně ohrožené ještěrka živorodá

5

Hodnocená plocha zahrnovala samozřejmě území v okruhu větším než 80 m od plánovaných
umístění věží, prpot v této fázi lze toto biologické hodnocení bez problému použít i pro námi
posuzovaný zámněr (tedy posun věže o 80 S směrem)
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Ptáci:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu zaznamenáno 20
druhů ptáků, z nichž jsou 3 druhy zařazeny mezi zvláště chráněné druhy ptáků dle
vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a to v kategorii:
Silně ohrožené vlaštovka obecná
Ohrožené krkavec velký,
rorýs obecný
(tyto druhy do území zaletují jen příležitostně za potravou a
jejich populace nebudou nijak negativně ovlivněny).
Je třeba upozornit na fakt, že všechny druhy volně žijících ptáků (nejen druhy zvláště chráněné)
jsou chráněné zákonem dle §5a zákona 114/1992Sb.

Savci:
Bylo zjištěno 9 druhů savců, z nichž není žádný druh zařazen mezi zvláště chráněné druhy
dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Detektoringem nebyl zjištěn žádný druh netopýrů.
Bezobratlí:
V lokalitě stavby nebyl zjištěn (odchycen) žádný druh Carabidae. Z denních motýlů byly
zjištěny 3 běžně se vyskytující druhy.

C.2.6 Krajina
Krajinný ráz je chráněn podle ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny v platném znění.
Umístění stavby, která je viditelná, která se projevuje v panoramatech krajiny, v dálkových či
blízkých pohledech, v siluetě krajiny nebo v siluetě zástavby, která se projevuje vybočením z
charakteru zástavby nebo z forem a hmot staveb, může představovat zásah do charakteru, rázu
či identity krajiny v případě, že dotčené hodnoty krajiny jsou těmi rysy, které spoluvytvářejí
krajinný ráz.
Z toho vyplývá, že lze vylišit krajinu přírodní či přírodě blízkou na jedné straně a krajinu
urbanizovanou dělenou na městskou či venkovskou na straně druhé. Řešené území (krajinný
celek) je možné zařadit na rozhraní krajiny přírodě blízké a krajiny urbanizované. Přírodní
prvky jsou zde v souladu s historickou sídelní zástavbou a tvoří tak typický ráz krajiny.
Hodnocený krajinný celek je z hledisek environmentálně ekologických hodnocen jako krajina
kulturní se základní (průměrnou) krajinářskou hodnotou, která sousedí s oblastí s vyšší
ekologickou hodnotou.
V zásadě každá stavba, která se objevuje v krajině (nadzemní - viditelná stavba), může
ovlivnit existující ráz krajiny. Dikce zákona hovoří o narušení krajiny, která se vyznačuje
přírodními či estetickými hodnotami, přítomností VKP, ZCHÚ, kulturními dominantami,
harmonickým měřítkem a harmonickými prostorovými vztahy. Měla by to být krajina, jejíž
přírodní, kulturní a historická charakteristika vytváří zřetelné rysy a znaky rázu, charakteru a
identity krajiny. Navrhovaná stavba bude do určité míry ovlivňovat krajinnou scenérii
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především svou neobvyklostí (výška, architektura). Tím zasahuje především kulturně přírodní
charakteristiku krajiny.
Osídlování Krušných hor mělo oproti nížinným oblastem logické zpoždění a dochází k němu
především až ve 13. až 14. století. Zásadními vlivy jsou rozvoj zemědělství, těžba dřeva,
hornická činnost a zpracování nerostů a hornin. Většinu obyvatel zde až do 2. světové války
tvořili Němci, kteří však byli záhy odsunuti a oblast osídlena českými obyvateli. Řada stavení
je dodnes opuštěná, velká část změnila svoji funkci z trvalého obydlí na rekreační objekt.
Typickým historickým znakem této oblasti jsou kamenné zídky a valy, místy jsou zachovány
zbytky historických krajinných struktur (plužin). Významným vlivem na kvalitu prostředí měl
rozvoj těžby a výstavba tepelných elektráren. Díky tomuto trendu patří dnes tato oblast k
nejvíce postiženým v Evropě z hlediska kvality životního prostředí a právem patří do regionu
označovaného jako „Black Triangle“. Přesto lze zde nalézt řadu ekologicky i esteticky velmi
kvalitních, někdy neopakovatelných partií a fenoménů.
Přímo dotčené území je oblastí původních smrko–bukovo–jedlových lesů, které byly již
během kolonizačního období 13. – 15. století do značné míry vykáceny a přeměněny na
extenzivní zemědělské pozemky. Přesto však je toto území charakteristické až přes 50 %
vysokou lesnatostí, kdežto zemědělské pozemky zde jsou využívány jako trvale zatravněné
louky.
Charakteristickým znakem je zřetelný podíl rozptýlené zeleně v krajině, s relativně
stanovištně vhodnou skladbou dřevin, mezi nimiž dominují javor klen, lípa malolistá, jasan
ztepilý, jeřáb, bříza, místy smrk, buk.
Lesy tvoří v této oblasti převážně smrkové monokultury, během 2. pol. 20. století byly
postiženy výrazným úhynem způsobeným průmyslovými emisemi a jsou v současné době
velkoplošně nahrazovány výsadbami přípravných dřevin (s převahou břízy a jeřábu) a dřevin
náhradních, mezi kterými až dosud dominoval smrk pichlavý s doplňkem javoru klenu, buku,
modřínu. Poměrně rozsáhlé odlesněné planiny jsou reprezentovány typickými horskými sídly:
Rusová, Výsluní, Hora Svatého. Šebastiána, Nová Ves, Křimov, Krásná Lípa, Blatno u
Chomutova, Mezihoří, Kalek a.j., které jsou zpravidla obklopeny loukami a následně lesními
komplexy.
Nezastupitelným fenoménem této oblasti jsou rozsáhlé rašeliniště na náhorních platech,
významné nejen z ekologického a hydrologického hlediska, ale vtiskující neopakovatelný
charakter (ráz) zdejší krajině.

C.2.7 Obyvatelstvo
Orografická oblast Krušných hor dlouho neměla vhodné podmínky pro hustější osídlení, a to
hlavně pro omezenou přístupnost, vysoký podíl přirozených původních lesů a nevlídné
klimatické podmínky.
Nejbližší obcí je Měděnec a Kryštofovy Hamry a dále pak další roztroušené horské obce –
dnes především střediska individuální rekreace a především zimní turistiky.
Osídlení v této oblasti je obecně velmi řídké (cca 8 obyvatel/km2).
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C.2.8 Hmotný majetek
Za hmotný majetek v tomto případě můžeme považovat technická zařízení různých právních
subjektů (železnice, silnice a další komunikace, vysílače, malá vodní díla, mosty apod.).
V případě, že se tohoto majetku dotknou některé činnosti spojené s výstavbou VTE, budou
požádáni oprávnění vlastníci o vyjádření a stanovení podmínek, za kterých je možné potřebné
stavební a jiné činnosti na jejich majetku provést.

C.2.9 Kulturní památky
V těsném okolí uvažovaného záměru se žádné významné kulturní památky nevyskytují nebudou výstavbou VTE dotčeny.
V oblasti, která se v současnosti musí potýkat s dědictvím posledního půlstoletí, je
registrováno několik kulturních nemovitých památek. Obecně se však v posuzované oblasti
velké množství památek nedochovalo. Mnohé zanikly společně s obcemi, některé byly
zbořeny či zchátraly i v pozdějších letech.
Dodnes se v krajině dochovaly po zaniklých sídlech, z nichž byla mnohá úředně obnovená
jako rekreační oblasti, různé pozůstatky v podobě krajinářských úprav, liniové zeleně a mezí
podél bývalých cest, vzrostlé zeleně včetně ovocných stromů na místě bývalých vsí, zbytků
objektů, zdí či pouze v podobě místních názvů a paměti místa. Tyto připomínky původní
krajinné struktury dávají místu určitý nezaměnitelný ráz.
Tabulka – registrované kulturní památky v dotčené lokalitě
Číslo rejstříku
23127 / 5-714

Sídelní útvar
Kryštofovy Hamry

41627 / 5-707

Přísečnice

socha P. Marie

proti hřbitovu

15642 / 5-709

Přísečnice

sloup se sousoším Nejsvětější
Trojice

přemístěn do Vejprt?

zdroj: http://monumnet.npu.cz/

čp.
čp.7

Památka
venkovská usedlost

Ulice,nám./umístění
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C.3
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Území je v současnosti (a bylo i v minulosti) využíváno především k intenzivní zemědělské
činnosti a také k individuální rekreaci. Dosavadní využívání lokality a priority jeho
trvalého užívání se realizací záměru nezmění. Protože se jedná o záměr dočasný (stavba na
25 let), je možné konstatovat, že trvalá udržitelnost nebude narušena. V blízkosti
popisovaného území je vodní dílo Přísečnice, které slouží k zásobování měst v
podkrušnohorské pánvi pitnou vodou a je zde stanoveno ochranné vodárenské pásmo.
Současný stav území lze hodnotit jako antropogenně pozměněný. V blízkosti lokality
uvažovaného záměru se nacházejí zásoby přírodních zdrojů, a to fluorit- barytové chráněné
ložiskové území Hradiště, které se nachází cca 3,2 km JJV směrem a Z směrem cca 2,2 km na
území Kovářská se nachází železné rudy.
Přestože došlo v minulých letech k výrazně příznivějším trendům ve vývoji kvality životního
prostředí, lze ekologické zátěže z minulých let považovat za jeden z klíčových problémů.
V poválečné době došlo k vysídlení pohraničních oblastí a tak postupně došlo k zániku
několika obcí. Plochy dříve obhospodařované postupně zanikaly.
Dnes se opětovně projevují snahy o obhospodařování těchto pozemků (pastvin, luk) a tak
postupně dochází k rekultivaci a revitalizaci území, oblasti poničené imisemi škodlivin (lesy)
se též rekultivují. Navrácení ekologické stability tak čeká dříve intenzivně zemědělsky
obhospodařovanou krajinu.
Zátěž způsobená realizací stavby je omezena na dobu výstavby samotné stavby. V době
provozu stavba nebude původcem zátěže.
Souhrn:
 Plocha uvažovaného záměru se nenachází v žádném zvláště chráněném
velkoplošném ani maloplošném území - nejsou zde vyhlášeny národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky či přírodní památky.
 Dotčené území6 nezasahuje území Přírodních parků
 Plocha uvažovaná pro záměr je součástí území soustavy Natura 2000, a to Ptačí
oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská.
 Na ploše uvažovaného záměru se nenacházejí žádné kulturní či historické
památky, které by mohl uvažovaný záměr přímo ovlivnit.
 Dotčené území je řídce obydlené.
 Dotčené území je poddolované.
 Dotčené území se nachází v oblasti antropologicky pozměněné.
 V dotčeném území se nacházejí prvky ÚSES.

6

Dotčeným územím je území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno
provedením záměru nebo koncepce, dotčeným uzemním samosprávným celkem je ten, jehož správní obvod
alespoň zčásti tvoří dotčené území
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Jako základní měřítko pro zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
v souvislosti s hodnoceným záměr zvolil zpracovatel:
a) posouzení kvality ekosystémů a krajinného rázu
Záměr je umístěn na lukách a pastvinách, které z pohledu ekologické stability můžeme
označit stupněm 2 - 3 (z pětistupňové stupnice). Vlivem stavby bude stupeň ekologické
stability přechodně snížen, následně v dalších letech bude pokračovat obnova biotopu
rozvojem přirozené sukcese rostlin.
Člověk se podílel výrazněji na proměnách a vývoji flory a fauny náhorních částí Krušných
hor mnohem dříve, než v ostatních horských oblastech Čech. Historie luk a pastvin, na
kterých budou umístěny větrné elektrárny, souvisí se smýcením lesa v souvislosti s ranou
hornickou kolonizací tohoto území. Původně se na těchto odlesněných půdách vyvíjely
vysokobylinné luční porosty s druhy náročnými na dostatek humusu a živin. Vlivem
intenzivního využívání těchto luk tak vznikaly nízké druhově však stále ještě bohaté luční
porosty, na kterých se výrazně uplatňovaly různé druhy dnes již vzácných druhů rostlin
(vstavače, hořce, koprník štětinolistý, prha arnika atd).
Výrazným mezníkem ve vývoji luční krušnohorské flóry bylo násilné vysídlení poválečného
německého obyvatelstva. Nesečené a nespásané luční porosty se zde vyvíjely v luční úhory a
zarůstaly zcela v souladu s hydrogeologickou bonitou tohoto území náletem dřevin. Byla
narušena funkce melioračních prvků s důsledkem zamokřování. V té době se na těchto
horských loukách uplatňovaly mnohé expanzní vysokostébelnaté trávy (např. metlice trsnatá,
srha říznačka a medyněk měkký), které tak vytlačovaly konkurenčně slabší druhy (hořce,
prhu arniku….)
Odezvou na nadměrné přemokření těchto luk bylo období rekultivačních a melioračních
opatření v šedesátých až osmdesátých letech, kdy docházelo k druhému extrému – odvodnění.
Půdy byly intenzivně hnojeny, orány a osety travními a jetelinotravními směskami, z těchto
stanovišť ustupovala původní flóra a naopak lze zde sledovat šíření lučních plevelných druhů.
Tato situace se opět částečně během posledního období upravila. Změnou vlastnických
poměrů zůstala značná výměra těchto luk buď ladem, nebo je dodnes jen externě ošetřována
sečením či pastvou. Druhové složení luk je zde však zpravidla výrazně chudší, neboť se zde
ve velké míře uplatňuje expanzivní druhy trav např. srha říznačka a metlice travnatá.
Převážná část zkoumané oblasti spadá podle fytogeografického členění vypracovaného v roce
1976 (skalický et al. 1977) pro účely Flóry ČR do obvodu českomoravského mezofytika,
fytogeografického okresu 25a - Podkrušnohorské podhůří vlastní. Tato oblasti se vyznačuje
hojným výskytem druhů západního rozšíření.
Krajinný ráz v posuzovaném území bude v určitých pohledech a zorných úhlech změněn. Z
hlediska snížení hodnot krajinného rázu lze považovat realizaci záměru za únosnou.
Po realizaci investičního záměru nebude zásadním způsobem sníženo využívání stávajících
pozemků.
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b) faktor pohody – vlivy ovlivňující zdraví obyvatel
1) hluk
Z hlediska vlivu na obyvatele je dominantní hlukové zatížení, které bude působit v době
výstavby pouze přechodně. Hluk z provozu VTE lze považovat za únosný, nevyvolávající
zdravotní změny, pokud budou VE umístěny v dostatečné vzdálenosti od objektů a budou
provozovány tak, jak je doporučeno a uvedeno v Hlukové studii. (Příloha H.3).
(Citace z HS a Dodatku):

Dodatek hlukové studie vychází z hlukové studie z prosince 2009 a porovnává hodnoty
původní studie s novým umístěním VTE. Ostatní vstupní údaje jsou shodné s původní studií:
„Informativní měření hlukového pozadí byla provedena na loukách u výpočtového bodu 1
(Černý potok čp. 30 [5]), 3 (Přísečnice čp. 455 [5]), 5 (Mezilesí čp. 18 = MM3 v protokolu
[4]), 13 (Měděnec-Kotlina čp. 27 = MM4 v protokolu [4]), 17 (Nová Víska čp. 13) a 21
(Volyně č.ev. 3, SZ), pokud možno mimo vliv lesního porostu při jihozápadním větru. Měření
byla prováděna dle metodiky měření hluku VTE ČSN EN 61400-11 [3]. V minutových
intervalech byly současně měřeny hladiny akustického tlaku A LAeq,T a rychlost větru. Z
datových dvojic byla lineární regresí získána závislost hluku pozadí na rychlosti větru, ze
které byla vypočtena ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T hluku pozadí pro
referenční rychlost větru v = 8 ms-1, resp. 10 ms-1.
Hodnoty hluku pozadí pro referenční rychlost větru v = 8, resp. 10 ms-1:
výpočtový bod 1: LAeq,T = 39.7, resp. 40.9 dB, viz expertiza [5],
výpočtový bod 3: LAeq,T = 49.8 dB, místo je u silnice v lese, není možné vyloučit šum
stromů, viz [5],
výpočtový bod 5: LAeq,T = 42.2, resp. 42.2 dB, viz protokol [4],
výpočtový bod 13: LAeq,T = 39.6, resp. 39.7 dB, viz protokol [4],
výpočtový bod 17: LAeq,T = 38.8, resp. 41.9 dB,
výpočtový bod 21: LAeq,T = 40.1, resp. 43.6 dB,
Při vyšší rychlosti může dojít ke zvýšení hluku pozadí vlivem šumu jehličnatých stromů u
některých objektů v obcích.“
2) flicker
Z hlediska dopadu střídání stínů se přesunem věže stav popsaný ve studii pro záměr Rozšíření
stávající farmy Kryštofovy Hamry o 4 VTE nezmění.
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D.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA
A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona.
53/98
Název záměru
Nové umístění VTE č.1 záměru ULK 663 (Rozšíření stávající farmy Kryštofovy Hamry o 4 VTE)
Ecoenerg Windkraft GmbH α Co. KG, organizační složka Domažlice
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

D.I Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zájmová lokalita je z hlediska hustoty osídlení vhodným místem pro realizaci obdobného
záměru. Vzhledem k malé hustotě zalidnění je negativní působení posuzovaného záměru na
obyvatelstvo minimální. V úvahu přicházejí negativní vlivy hlukové zátěže, stroboskopického
efektu a estetického vnímání krajiny.
D.1.1

Vliv na zdraví a bezpečnost obyvatel

Moderní větrné elektrárny jsou jako vyspělá technologie s třicetiletým vývojem navrženy tak,
aby při správném umístění nepředstavovaly žádné riziko pro veřejné zdraví ani pro životní
prostředí.
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
a) období výstavby - znečištění ovzduší emisemi z dopravy NA a emisemi hluku při
výstavbě – jsou zcela zanedbatelné. V noční době se hluková situace nezmění.
b) období provozu VTE:
- na základě závěrů hlukové studie nepřekročí provoz při dodržení
doporučených opatření hygienické limity pro hluk. Na základě závěrů studie
Posouzení vlivu hluku z provozu VTE na veřejné zdraví nebude provoz VTE
zdrojem infrazvuku.
- Elektromagnetické pole větrné elektrárny nemá vliv na příjem
elektromagnetických vln a signálů, neovlivní zdraví obyvatel a nebude mít vliv
na životní prostředí.
- 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. Opětovné spuštění je možné pouze
za přítomnosti pracovníka technické údržby elektráren, který napomáhá
rozběhu rotoru a zabezpečuje celý prostor pod elektrárnami. Rotor se pomalu
roztáčí, dochází k vibracím listů a námraza odpadává. K jejímu sesunutí
dochází pod úhlem do 40° směrem od kolmice k povrchu země. V žádném
případě nedochází k odmršťování námrazy odstředivou silou do širokého okolí
kolem VE. Pokud nedojde k odstranění námrazy při pomalém roztáčení, jsou
elektrárny odstaveny do doby klimaticky příhodnější a postup s odstraněním
námrazy se opakuje. V zimních měsících jsou okolní pozemky navštěvovány
pouze výjimečně (orná půda) a proto je minimalizováno nebezpečí zranění
obyvatel pádem námrazy.
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c) faktor pohody - Nepatří mezi zdravotní rizika spojená s výstavbou záměru. Jedná se
o psychické stavy obyvatel trvale žijících v obcích sousedících s VTE a reagující na
změny způsobené jejich existencí. U již realizovaných elektráren a parků byla
vysledována určitá závislost mezi tolerancí výstavby a faktorem pohody. Obyvatelé,
kteří byli před výstavbou proti realizaci větrného parku si hůře přivykají, naopak
obyvatelé tolerující větrné elektrárny již před výstavbou nemají po realizaci projektu
větší komplikace. Mínění obyvatel lze shrnout do několika vzájemně velmi odlišných
názorů, resp. pocitových vjemů, které zásadním způsobem ovlivňují fenomén, tzv.
faktor pohody obyvatel dle jednotlivých těchto odlišných skupin. Skupiny obyvatel s
rozdílnými názory na výstavbu velkých větrných elektráren v krajině lze proto
zhruba rozdělit do následujících kategorií:
- naprosto nepřijatelné, často doprovázeno až s fóbií,
- přijatelné, často doprovázeno až obdivem, bez ohledu na počet VE
- přijatelné, nikoliv však v početných soustavách, omezený počet VE,
- přijatelné s výhradami, pouze místně, maximálně jedna až dvě VE
- lhostejné.
Na základě zkušeností lze konstatovat, že již pouhá existence VTE v území může být u
některých jedinců pociťována jako obtěžování, narušování pohody, a to bez ohledu na
akustické vlastnosti VTE. Toto je ovšem jev zcela individuální a lze je jen těžko vyjádřit
v číslech.
D.1.2

Vlivy hluku, infrazvuku a flickeru na veřejné zdraví

Podkladem pro hodnocení vlivu hluku na veřejné zdraví byla hluková studie (Ing. Aleš
Jiráska, příloha H.3.). Cílem práce bylo posoudit možný vliv hluku (infrazvuku a
nízkofrekvenčního hluku) a míhání světla na lidské zdraví.
Ochrana veřejného zdraví je stanovena zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.,
v platném znění. Hygienické limity pro hluk jsme již zmiňovali v kapitole III. Údaje o
výstupech, odst.4.1 (dle NV č. 148/2006, v platném znění).
 Pro objektivní zhodnocení vlivů hluku, infrazvuku a míhání světla na veřejné zdraví a
jejich kumulace byl pro záměr Rozšíření stávající farmy Kryštofovy Hamry o 4 VTE
zpracován odborný posudek (příloha H.4. – Ing. Dana Potužníková, autorizovaná osoba
k hodnocení zdravotních rizik expozice hluku, číslo osvědčení 004/04 a osoba způsobilá
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, osvědčení odborné způsobilosti 3/2009).
Závěrem tohoto posouzení byl vysloven předpoklad, že „realizace záměru VF
Kryštofovy Hamry 2, ať v kombinaci s variantou VTE ve VF Volyně a Domašín s typem
VTE VESTAS V90-2,0MW nebo VTE Enercon E82 2,0 MW, nevyvolá neakceptovatelné
zdravotní riziko pro exponované obyvatele v posuzovaných obcích.“
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 Po požadovaném posunu věže č.1 o cca 80m S směrem byla Ing. Potužníková požádána o
doplnění této studie v návaznosti na provedenou změnu. Vyjádření je součástí Oznámení
jako příloha H.4.
ze studie:
„….Kapitoly 1.4. Proces hodnocení zdravotních rizik až 2.3. Elektromagnetické záření jsou
dále vynechány, protože v tomto Doplnění zcela platí vše uvedené v těchto kapitolách
expertízy 7/Ing.DP/2010 - posouzení vlivu expozice hluku, stroboskopického efektu a
elektromagnetického záření na veřejné zdraví pro záměr „Větrný park lokalita Kryštofovy
Hamry 27.
Z hlediska odborného lze vyslovit předpoklad, že realizace záměru VF Kryštofovy Hamry II.
s novým umístěním VTE č. 1 nemění závěry uvedené v expertíze 7/Ing,DP/2010 - posouzení
vlivu expozice hluku, stroboskopického efektu a elektromagnetického záření na veřejné
zdraví pro záměr „Větrný park lokalita Kryštofovy Hamry 2“.

D.1.3

Vlivy sociálně - ekonomické

Z hlediska sociálně ekonomického může mít posuzovaný záměr na obyvatelstvo v určitých
směrech pozitivní vliv. Jedná se o finance, které poplynou do obecního či městského rozpočtu
a na základě veřejného závazku investora a předaného návrhu smlouvy investora zástupcům
města.
Nárůst turismu je však diskutabilní. Musí být ze strany obcí výrazněji podpořen, např.
stavbou naučné stezky, nebo cykloturistické trasy. V takovém případě by se mohlo
předpokládat i navýšení infrastruktury a dalších souvisejících služeb.
Při realizaci výstavby jedné VTE o instalovaném výkonu 2,0 MW a předpokládané
využitelnosti 18% by se jednalo o výrobu cca 3,154 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
vodní elektrárny na klasických tocích (nikoliv na přečerpávacích nádržích), lze konstatovat,
že je větrná energie v instalovaných výkonech suverénně nejvýkonnější.
Z hlediska sociálně - ekonomického se bude jednat o vlivy mírně pozitivní.

D.2 Vlivy na ovzduší a klima
Zdrojem emitovaných škodlivin budou během výstavby automobily a stavební mechanismy.
Charakter těchto zdrojů znečištění bude ale jen dočasný a v souhrnu hlavně maloplošný
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a liniový. Vzhledem k velké vlhkosti a příznivým rozptylovým podmínkám nebude ani
problém prašnosti tak význačný jako u jiných staveb obdobného charakteru.
Posuzovaný záměr stavby nebude mít z hlediska svého provozu vliv na kvalitu ovzduší ani
neovlivní klima dané oblasti. VTE neprodukují žádné emise do svého okolí. Naopak – z
pohledu celorepublikového je třeba zdůraznit, že Česká republika je významným
producentem emisí škodlivých látek.
Právě provoz VTE může toto množství produkovaných znečišťujících látek vypouštěných do
ovzduší při výrobě elektrické energie z neobnovitelných zdrojů pomoci snížit.
Vlivy záměru na ovzduší a klima lze hodnotit jako nulové, v širším kontextu jako pozitivní.

D.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
D.3.1 Hluk

Zvuk je změna tlaku rozeznatelná lidským sluchem. Je důležité rozlišovat mezi akustickým
výkonem daného typu turbíny a hladinou hluku (takzvaného akustického tlaku) v
konkrétním místě, kde je zvuk vnímán nebo měřen. Akustický výkon udává výrobce turbíny
na základě měření akreditované zkušebny. U moderních elektráren o výkonu 1 megawatt
činí zhruba 100 až 106 decibelů (dB), podle typu turbíny a rychlosti větru, při němž je zvuk
měřen. Měřitelný hluk u paty 100 metrů vysoké elektrárny tak bývá mezi 50 až 60 decibely.
Na obrázku jsou uvedeny různé úrovně hluku, se kterými se setkáváme kolem nás.
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práh slyšitelnosti
hluboké ticho, zasněžený les, bezvětří, nahrávací studio
místnost v bytě v noci bez hluku, bez tikání budíku
ticho, tikot budíku ve vzdálenosti dvou metrů
klid, tichá pracovna, obracení stránek novin
běžný hovor, v parku zpěv kosa ze vzdálenosti 3 m
mírný hluk, běžný poslech televize, školní třída při vyučování
vysavač z bezprostřední blízkosti, hluk osobního automobilu
hranice, od níž po trvalém vystav. této úrovni existuje možnost poškození sluchu
silný hluk, mixér
symfonický orchestr – forte, přádelna
velmi silný hluk, rockový koncert
extrémně silný hluk, start vojenského proudového letadla ze vzdálenosti 300 m
práh bolestivosti, člověk neslyší hluk – vnímá bolest
akustické trauma, člověk, který stojí 10 m vedle startujícího proudového letadla

ČR – Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.
Hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe
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navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického
tlaku A LAeq, T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní
době podle přílohy č.3 k tomuto nařízení.
Korekce na druh chráněného prostoru:
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor přičítá další korekce

0 dB
-10 dB.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq, T má tedy pro sledovaný
chráněný venkovní prostor pro denní dobu LAeq,T =50 dB noční dobu hodnotu LAeq,T= 40 dB.
 Pro objektivní zhodnocení vlivů na hlukovou situaci byl zpracován odborný posudek
(příloha H.3.) – Ing. Aleš Jiráska, poradenství v oboru technická akustika.
Závěrem tohoto posouzení byl vysloven předpoklad, že v případě realizace záměru VF
Kryštofovy Hamry 2, ať v kombinaci s variantou VTE ve VF Volyně a Domašín s typem VTE
VESTAS V90-2,0MW nebo VTE Enercon E82 2,0 MW, očekávané ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T ve výpočtových bodech reprezentujících nejbližší obytnou
zástavbu nepřekračují hygienické limity hluku v případě dodržení navrhovaných opatření.
Po požadovaném posunu věže č.1 o cca 80m S směrem byl Ing. Jiráska požádán o doplnění
této studie v návaznosti na provedenou změnu.
Vyjádření je součástí Oznámení jako příloha H.3.
ze studie:
Dodatek hlukové studie vychází z hlukové studie z prosince 2009 a porovnává hodnoty
původní studie s novým umístěním VTE. Ostatní vstupní údaje jsou shodné s původní studií.
1. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T ve výpočtových bodech
reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu se mění pouze při uvažování 4 VTE
Kryštofovy Hamry II - viz tabulky, sloupec 3 - 3n. Při uvažování stávajících VF
Kryštofovy Hamry a projektu VTE Přísečnice se hodnoty již prakticky nemění - viz
tabulky, sloupce 4 - 4n a 6 - 6n. Platí tedy plně závěry původní studie.
2. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T ve výpočtových bodech
reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu nepřekračují hygienické limity hluku
stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu za
těchto minimálních předpokladů:
4 VTE VF Kryštofovy Hamry II:
・ pro denní dobu bez omezení výkonu VTE (103.9 dB) - stav 4,
・ pro noční dobu bez omezení výkonu VTE Kryštofovy Hamry II, s omezením výkonu
VTE 3 a 12 stávající VF Kryštofovy Hamry na 1000 kW (LwA = 99.5 dB) - stav 6.
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Případné nastavení ovládacího softwaru pro omezení výkonu VTE je vhodné provést až po
zkušebním měření hluku po instalaci VTE.
Vlivy záměru na hlukovou situaci lze tedy hodnotit jako akceptovatelné za dodržení
navrhovaných opatření.

D.3.2 Flicker (míhání světla)

V úvodu je nutno podotknout, že česká legislativa nemá ve svých zákonech ani prováděcích
předpisech dány žádné údaje, které by limitovaly denní nebo roční dávku flickeru
v chráněném venkovním prostoru staveb (tj. ve vzdálenosti do 2m od fasádní (venkovní) zdi).
Ze zkušeností s již realizovanými větrnými elektrárnami o rozměrech cca 105/45/150 se
vrhání stínů od rotorů výrazněji projevuje do vzdálenosti cca 0,6 – 0,7 km. Při větší
vzdálenosti bývají obrysy stínů již tak rozostřené, že je jejich viditelnost a rozeznatelnost
malá. Tento jev je způsoben křížením slunečních paprsků ze zdrojového místa z. odborná
hodnocení a závěry těchto hodnocení provedená u již stávajících větrných parků v Německu i
v České republice).
 Z důvodu posouzení vlivu stroboefektu na okolní populaci a na faktor pohody byl
požádán o vyjádření RNDr. Petr Obst (držitel autorizace k hodnocení vlivů staveb,
činností technologií na ŽP dle zák. 100/2001 Sb., ).
citace:
Jedním z projevů, doprovázejících provoz větrné elektrárny je tzv. stroboskopický efekt.
Tímto termínem je označen jev, vyvolaný sluncem svítícím skrz otáčející se rotor elektrárny –
stíny, míhající se v pravidelných intervalech krajinou, tedy efekt v konečném výsledku velmi
podobný některým z možných spouštěcích mechanismů fotosenzitivních epileptických
záchvatů (viz např. NSE 1996). Hodnocení vlivu stroboefektu je tedy nutno zaměřit na čtyři
základní faktory, určující dopad sledovaného jevu v konkrétní posuzované lokalitě – rozsah
území v dosahu rotujících stínů, intenzita jevu (kontrast světlo/stín), frekvence stroboefektu a
vyhodnocení potencionálně problémových partií sledovaného území.
Stroboskopický efekt vyvolaný stíny rotorů větrných elektráren bude na sledované lokalitě
pochopitelně přítomen. Omezen bude na území, zachycené v příl. H.7 (mapa). Ve většině
vymezené modelové oblasti dosahu se stroboefekt bude projevovat jako rotující nekontrastní
polostín, pouze v srpkovitých plochách do vzdálenosti cca 460 m od pat jednotlivých
elektráren půjde o kontrastnější plný geometrický stín (pojem kontrastnější je zde ovšem
nutno chápat jako zcela běžnou intenzitu plného stínu libovolného objektu ve volné krajině,
tedy efekt nijak výrazný), ani v těchto zónách ale nemá jev frekvenci dostatečnou ke
spouštění fotosenzitivních epileptických záchvatů (pro elektrárnu E82 je frekvence
stroboefektu 0,30–0,98 Hz zcela mimo uváděný rizikový rozsah 5–30 Hz). Na základě údajů
odborné literatury je tedy pravděpodobnost vyvolání fotosenzitivního epileptického
záchvatu větrnými elektrárnami na sledované lokalitě prakticky nulová.
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V území se 4 vlastními elektrárnami posuzovaného záměru VTE Volyně a dalšími 24–45 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 stroboefekt není nijak zásadním problémem.
Naopak ve stavbách osvětlených okny může být projev stroboefektu 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 teoretického dosahu stroboefektu FVE Kryštofovy Hamry II je ale
pouze osada Mezilesí, která je ovšem vůči vlivu stroboefektu kryta okolními lesními
porosty.
Na základě výše uvedených závěrů lze z hlediska vlivu na okolní populaci a na faktor
pohody ve sledovaném území označit stroboskopický efekt větrných elektráren FVE
Kryštofovy Hamry II, a to i v rámci posunu věže VTE č.1 o 80 m S směrem, za jev
nevýznamný, (v dosahu stroboefektu není žádná sídelní a rekreační zástavba) až málo
významný (potencionálně obtěžující při déletrvajícím pobytu ve venkovním prostoru
rozsáhlého pole větrných elektráren vlastní posuzované lokality a jejího bezprostředního
okolí).

D.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Stavba ani provoz projektovaného zařízení nemají prakticky žádný vliv na povrchové nebo
podzemní vody (s možnou výjimkou případných havarijních situací, způsobených
technologickou nekázní nebo poruchou mechanismů během stavby; tyto situace budou řešeny
v souladu s havarijním řádem staveniště, resp. provozovaného zařízení).
Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

D.5 Vlivy na půdu
Vlastní stavbou dojde k ovlivnění půdy, ovšem ne nad míru běžnou při výstavbě uvedeného
charakteru. Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku nesprávného provádění stavby,
v případě, že by do ní byly ukládány nebezpečné odpady, v důsledku havarijního úniku
ropných látek apod.
Stavbou hodnoceného záměru bude mechanicky narušen svrchní půdní horizont o
mocnosti 15 - 30 cm a horninové prostředí do hloubky cca 2,9 m v místě základových desek
věží, resp. 1-1,5 m v trase kabelu 22 kV.
Všechny hodnocené větrné elektrárny jsou plánovány na zemědělské půdě (ZPF). Pro
všechny uvedené stavby v tomto případě platí pro investora povinnost požádat příslušný
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OOS o vyjmutí těchto pozemků ze ZPF (§9 zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu).
Plochy dotčené výstavbou, které nebudou vyjímány ze ZPF, budou následně uvedeny
adekvátními zemědělskými pracemi do původního stavu. Vrstva ornice odstraněná během
stavebních prací z pozemků, které budou vyňaty ze ZPF, bude uložena na deponie a bude
s ní nakládáno v kontextu s doporučením místně příslušného odboru životního prostředí a
zemědělství. Předpokládá se rozhrnutí na okolní pozemky. Část podorniční půdy bude po
ukončení stavebních prací rozprostřená zpět nad základovou desku.
Pro základy jedné větrné elektrárny bude vybagrován prostor o průměru cca 16,4 a hloubce
2,9 m, to znamená kolem 440 m3/jednu VTE, (je nutné ještě připočítat prostor pro pohyb při
zakládání). Část takto získaného materiálu bude možné použít k rekultivaci lokality. Využití
zbylého materiálu bude řešit investor v rámci projektové dokumentace, po dohodě se zástupci
obce (předpokládá se využití na terénní úpravy a technické využití v rámci katastrálního
území, případně v okolních katastrech).
Zemědělské obhospodařování půdy pod rotorem elektrárny, mimo části pozemků dočasně
vyjmutých ze ZPF (cesty, montážní plochy) je možné.
Většina dotčených ploch musí být po ukončení stavby uvedena do původního stavu nebo
vhodně rekultivována, nadbytečný materiál bude využit v jiných částech staveniště.
Jako zanedbatelný lze hodnotit i vliv výstavby kabelové přípojky. Integrita lokality nebude
narušena.
Celkově lze tedy vliv záměru na půdu označit z hlediska velikosti i významu za málo
významný.

D.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Jako přírodní zdroj, který bude při provozu využíván, je možné považovat vítr a jeho energii.
Provozem VTE nebude horninové prostředí lokality ani přírodní zdroje nijak ovlivňovány.
ovlivnění dojde při výkopu základových desek. V případě poddolovaných území
doporučujeme provést v rámci inženýrsko-geologického průzkumu i průzkum na výskyt
nezavalených důlních prostor v podloží základových konstrukcí jednotlivých VTE.
Průzkumem budou vyloučeny vlivy poddolování na stavbu, v případě pozitivních vlivů
poddolování na základovou půdu lze stavbu „posunout“ mimo hranici ovlivnění.
Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze tedy hodnotit, v případě
doporučených opatření, jako nevýznamné.

D.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
 K posouzení vlivů záměru na faunu a floru záměru ULK 633 byl proveden inventarizační
přírodovědný průzkum (původní studie - příloha H.5). Závěry tohoto průzkumu se
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mohou vztáhnout i na posuzovaný záměr, protože nové umístění věže v rámci celého
posuzovaného širšího území je zcela zanedbatelné:
a) vlivy na floru
Realizací posuzovaného záměru dojde k plošně poměrně malé likvidaci stávajících druhů
a společenstev a jen k nevýznamné a dílčí trvalé změně přirozeného prostředí. Tímto
zásahem bude především skrytí současného pokryvu při výstavbě základny stožáru VTE
a dále při výstavbě přístupové obslužné komunikace. Dotčeny budou ale jen plochy
s rostlinným pokryvem ochuzeným, místy ruderalizovaným. Záměr zasahuje plochy
pravidelně zemědělsky využívaných luk a pastvin. Z pohledu možného výskytu významných
fytocenóz nepředstavuje posuzované území riziko možného poškození.
V území dotčeném záměrem se nevyskytuje žádný rostlinný taxon z vyhlášky č. 395/1992 Sb.
ani ostatní rostlinné druhy v území vzácné či ohrožené, nevyžaduje také kácení dřevin. Mimo
důsledné rekultivace pozemků, které budou dotčeny výstavbou VTE, není potřeba přijímat
žádná zvláštní opatření.
Vliv záměru na floru lze hodnotit jako nevýznamný.
b) vlivy na faunu
Plocha uvažovaného záměru je velkou měrou poznamenána lidskou činností – pastevectvím
a produkcí travní hmoty (kosením). Vlivy VTE na avifaunu lze rozdělit do dvou skupin –
na přímé a nepřímé (Crockford 1992).
Proto na základě biologického průzkumu, charakteru lokality a existence zjištěných druhů
živočišných lze:
 z hlediska přímých vlivů konstatovat, že tyto vlivy na faunu jako např.8 – zranění a
zabití ptáků při kolizi s VTE, snížení hnízdní úspěšnosti (rušením, změnou habitatu,
degradací či fragmentací, snížením dostupnosti potravy) nelze vyloučit.
 z hlediska nepřímých vlivů (rušení, vytlačení migračních koridorů a letových tras):
 V důsledku hluku během výstavby se mohou některé druhy živočichů přesunout
do vzdálenějších lokalit, většina druhů se po dokončení výstavba opět navrátí.
 Nelze vyloučit otevření stávajících společenstev pro expanzi nepůvodních
synantropních druhů rostlin do okolí příjezdové trasy, elektr. přípojky a výkopů.
Vliv na ptáky a jejich tahové cesty:
 Na posuzované lokalitě nebyl v průběhu průzkumu zjištěn žádný druh netopýrů, a to
ani ultrazvukovým detektorem, rovněž tak při nettingu nebyl odchycen žádný druh.
 V průběhu sledování nebylo zjištěno, že by toto území bylo významnou tahovou
cestou.
 Dle vyjádření KÚÚK uvažovaný záměr nemá vliv na soustavu NATURA 2000 –
viz vyjádření KÚÚK (příloha H.2).
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Na základě přehledu publikovaných informací ohledně možných vlivů na avifaunu
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Z výše uvedeného lze učinit závěr, že možné vlivy na faunu jsou málo významné.
c) vlivy na ekosystémy a na ÚSES
Vycházíme-li z vlastní definice ÚSES, je patrné, že na tyto se potom budou vztahovat veškeré
zmíněné vlivy na floru a faunu.
Ovlivnění funkčnosti biokoridorů, zejména jejich přerušením či zúžením migračního prostoru,
lze vyloučit. Ovlivnění biocenter jako zásobárny druhové diverzity není při tomto druhu
stavby aktuální.
Vlivem výstavby ani následným provozem elektráren nedojde k zásadnímu ovlivnění
ekosystémů. Záměr výstavby se nedotýká žádného skladebného prvku ÚSES.
Vlivy na ÚSES lze považovat za nevýznamné.
V zájmovém území a jeho bezprostředním okolí byl zaznamenány některé zvláště chráněné
druhy rostlin a živočichů uvedené v přílohách vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.,
v aktuálním znění. U těchto zjištěných zvláště chráněných druhů obratlovců není nutno
žádat o výjimku ze základních podmínek ochrany, neboť všechny tyto druhy do lokality
pouze příležitostně zaletují nebo se vyskytují v dostatečné vzdálenosti, kdy nebudou nijak
negativně ovlivněny populace těchto druhů v daném území ani jejich biotop.

D.8 Vlivy na NATURA 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské
unie. Je určena k ochraně biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle
přesně stanovených kriterií. Natura 2000 se nesnaží chránit jednotlivé druhy, ale především
ohrožené typy prostředí.
VTE 1 leží ve vyhlášené Ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská. Nachází se
však v území, kde není trvale potvrzen předmět ochrany v této ptačí oblasti, tzn. tetřívek
obecný, Tetrao tetrix a žluna šedá, Picus canus. Z tohoto důvodu byla povolená stavba již
provozovaných větrných elektráren.
VTE leží mimo Evropsky významné lokality.
Z důvodu vyjádření KÚÚK na základě požadavku vzneseného v ZZŘ nebylo zadáno
zpracování odborného posudku Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany EVL a PO dle
§45i zákona 114/1992 Sb.
Posun věže v řádu 80 m není s ohledem na výše uvedené závěry v konfliktu, vliv záměru
(nového umístění) na předmět ochrany Ptačí oblasti lze považovat tedy na nevýznamný.
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D.9 Vlivy na významné krajinné prvky
V § 4 zákona č. 114/1992 Sb., jsou definovány „Základní povinnosti při obecné ochraně
přírody“ následovně: „Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením.
Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení
jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení
významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce,
si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur
pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti
ochrany významných krajinných prvků stanoví ministerstvo životního prostředí obecně
závazným právním předpisem.“.
Na registrované VKP 114/1992 Sb., se žádná ochranná pásma nevztahují (pokud nebyly
speciální ochranné podmínky zapsány při registraci a zápisu do seznamu VKP), stejně tak
jako pro veškeré jiné neregistrované VKP, kromě lesních porostů, na které se vztahuje
ochranné pásmo v šířce 50m od okraje lesního porostu (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích).
Umístění stavby do VKP nebo do jeho těsné blízkosti je v určitých případech možné,
převážně za předpokladu, že funkční podstata výše uvedeného „prvku“ nebude narušena.
Při umístění stavby do VKP žádá investor záměru příslušný orgán státní správy o tzv.
„závazné stanovisko“ ve smyslu §149 z. 500/2004 Sb., správní řád.

D.10 Vlivy na krajinu
S problematikou krajiny úzce souvisí tzv. krajinný ráz. Pojem krajinný ráz zavádí zákon
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz zde definuje jako přírodní, kulturní
a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn před činností
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování
a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického
měřítka a vztahů v krajině.
 Z důvodu posouzení vlivu posunu umístění věže oproti původnímu projektu na
krajinný ráz byl požádán o vyjádření RNDr. Petr Obst (držitel autorizace k hodnocení
vlivů staveb, činností technologií na ŽP dle zák. 100/2001 Sb., příloha H.6).
Cílem studie bylo posoudit závažnost možné změny vizuálního vlivu FVE Kryštofovy Hamry
v krajině po posunu věže č.1 o cca 80 S směrem. doplnění o 4 ks VTE Kryštofovy Hamry II.
Závěr:
Plánovaný posun jedné věže o 80 m je v tomto kontextu změnou prakticky
nepostřehnutelnou, s naprosto mizivým významem z hlediska celkového vlivu FVE
Kryštofovy Hamry na krajinný ráz. Pro rekonfigurovanou FVE Kryštofovy Hamry tak beze
zbytku platí závěry předchozí rozdílové studie vizuálního vlivu stavby z 20.6.2010 (Obst α
Obstová 2010).
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D.11 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se u posuzovaného záměru nepředpokládají.
Jediné možné je ovlivnění pohledové – vzájemnou pozicí VTE a památkově nebo historicky
hodnotných objektů se podrobněji zabývá příloha H.5. Z hlediska možnosti odkrytí
archeologických nálezů je nutné respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a
před zahájení stavby provést povinný záchranný archeologický průzkum. Záměr je mimo
území městské památkové zóny či městské památkové rezervace.
Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze tedy hodnotit jako nevýznamné.
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D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
Posuzovaný záměr zpracovatel zhodnotil ze všech podstatných hledisek problematiky
možného ohrožení ŽP. Na základě výstupů jednotlivých podkladových odborných studií, jak
je detailněji popsáno v předcházející kapitole D.I, je patrné, že nejvýznamnější vlivy
z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat zejména v oblasti:
a) vlivu na krajinný ráz – Plánovaný posun jedné věže o 80 m je v tomto kontextu změnou
prakticky nepostřehnutelnou, s naprosto mizivým významem z hlediska celkového vlivu
FVE Kryštofovy Hamry na krajinný ráz. ohledem na závěry vyplývající z odborného
posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (příloha H.5)
b) vlivu na hlukovou situaci - Vlivy záměru na hlukovou situaci lze tedy hodnotit jako
akceptovatelné za dodržení navrhovaných opatření. Pro přesné zjištění je doporučeno
provést kontrolní měření po instalaci VTE.
c) vlivy na lidské zdraví - Z hlediska odborného lze vyslovit předpoklad, že realizace záměru
VF Kryštofovy Hamry II. s novým umístěním VTE č. 1 nemění závěry uvedené
v expertíze 7/Ing,DP/2010 - posouzení vlivu expozice hluku, stroboskopického efektu
a elektromagnetického záření na veřejné zdraví pro záměr „Větrný park lokalita
Kryštofovy Hamry 2“. Nelze předpokládat poškození zdraví exponované populace ani
zvýšenou míru zdravotního rizika, pokud budou dodrženy provozní režimy
posuzovaných větrných
d) vlivy na faunu – určité nepřímé ovlivnění při realizaci záměru lze očekávat, a to
především v době výstavby (rušení). S ohledem na vlivy přímé je pak v době provozu
možná kolize s ptáky. Tyto vlivy lze ale na základě zkušeností s jinými, již existujícími
záměry, a na základě mnohých odborných studií považovat za málo významné. Není
nutno žádat o výjimky ze zákazu zvl. chráněných druhů.
Na posuzované lokalitě nebyl v průběhu průzkumu zjištěn žádný druh netopýrů, a to ani
ultrazvukovým detektorem, rovněž tak při nettingu nebyl odchycen žádný druh.
V průběhu sledování nebylo zjištěno, že by toto území bylo významnou tahovou cestou.
Dle vyjádření KÚÚK uvažovaný záměr nemá vliv na soustavu NATURA 2000 – viz
vyjádření KÚÚK (příloha H.2).
e) vlivy na ostatní složky ŽP – ve všech ostatních složkách ŽP se vlivy záměru neuplatňují
nijak významně popř. s minimálním negativním vlivem (zábor půdy).
f)

přeshraniční vlivy byly vyhodnoceny jako
nepředpokládáme nutnost přeshraničního posuzování.

nevýznamné,

z těchto

důvodu
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D.III Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Pokud chápeme environmentální rizika jako soubor vlivů ohrožujících jednotlivé složky
prostředí, pak je nutná jejich analýza v určitém časovém období. Z logického hlediska byla
rizika prověřována v těchto etapách:
- rizika při výstavbě posuzovaného záměru,
- rizika při samotném provozu posuzovaného záměru,
- rizika po překročení doby životnosti posuzované technologie.
Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zák.
č 353/1999 Sb. a metodických pokynů MŽP ČR s touto problematikou souvisejících. Při
uvedení do provozu je nutné, aby investor důsledně zpracoval provozní řády a bezpečnostní
předpisy zejména s důrazem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí. Vzhledem
k technologii se problémy v této oblasti nepředpokládají.

D.III.1 Rizika při výstavbě posuzovaného záměru
Rizika při výstavbě byla definována do následujících skupin:
 rizika znečištění vod ropnými látkami ze stavebních strojů,
 rizika poškození půdního pokryvu nad únosnou míru – riziko eroze,
 riziko nadměrného hluku,
 riziko znečištění ovzduší zejména formou zvýšené prašnosti při výstavbě,
 riziko pracovních úrazů a ohrožení života pracovníků.
Všechna tato rizika jsou známa a pracovně právní předpisy a předpisy ochrany přírody s nimi
počítají. Při dodržování odpovídajících právních a technických norem jsou tato rizika únosná
a nevyžadují zvláštní opatření.

D.III.2 Rizika při samotném provozu posuzovaného záměru
Při samotném provozu je rizika možno rozdělit do několika skupin:
Subjektivní rizika se většinou týkají chyby obsluhy nebo špatné instalace technických zařízení
- v našem případě se může jednat především o požár gondoly a dalšího elektrotechnického
příslušenství. Tato rizika existují, jejich pravděpodobnost je stejná jako u ostatních
elektrických zařízení. Zvláštní opatření není nutné realizovat.
Objektivní rizika se týkají živelných pohrom a nestandardních klimatických stavů. Zejména
se může jednat o větrné bouře, které by však musely několikanásobně překročit současné
známé nejvyšší naměřené hodnoty rychlosti větru v dané lokalitě. Je nutné zdůraznit, že na
podobné zátěže jsou tyto stavby projektovány. Druhým faktorem může být vznik extrémně
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silné námrazy. Současné VTE mají automatické systémy sledující vyváženost lopatek rotoru
a při usazování námrazy dojde k automatickému zastavení. Je nutné zdůraznit, že VTE
s namrzlými listy rotoru se nemohou roztočit vzhledem ke změně jejich aerodynamických
profilů. Metání kusů námrazy do velkých vzdáleností tím nehrozí. V prostoru pod VTE však
určité riziko opadu námrazy existuje.
Neroztočení rotoru je zajištěno použitím dvou na sobě nezávislých systémů anemometrů
 Vytápěného – je funkční za jakýchkoliv podmínek.
 Nevytápěného – při vzniku námrazy je nefunkční elektronika a řídící systémy VTE
jsou nastaveny tak, aby v případě nefunkčnosti jednoho z anemometrů nemohlo dojít
k roztočení rotoru.
Hlavní potenciální rizika větrných elektráren pro ptáky (Langston., Pullan 2003):
a) Rušení vyvolávající jejich přemístění nebo vymizení
 Účinky různé z hlediska druhů a sezóny.
 Omezení využívání území s VTE.
 Možná habituace – residenti x migranti.
 Překážka v pohybu.
 Doprovodné aktivity.
b) Riziko kolize s VTE
 Vesměs zjišťována nízká mortalita ptáků v důsledku kolize s VTE
Faktory ovlivňující střet:
 Rychlost a směr větru; teplota a vlhkost vzduchu; typ, vzdálenost a výška letu;
denní doba; topografie území; druh ptáka, věk.
 Vyšší riziko v řídce osazených větrných parcích.
 Vyšší riziko v místech koncentrace ptáků.
c) Ztráta nebo poškození habitatu v důsledku výstavby VTE a navazující infrastruktury.

D.III.3
technologie

Rizika

po

překročení

doby

životnosti

posuzované

Tato rizika souvisejí zejména s likvidací stavby, její demontáži a odvozu kovového odpadu.
Obchodní zákoník také řeší vytvoření povinné rezervy firmy, kdy nejnižší částka je stanovena
na 5% z ročního zisku firmy. Stanovami firmy se dá tato částka zvýšit. Tato rezerva by tedy
měla být k dispozici v případě ukončení činnosti a měla by být použita např. k likvidaci VTE.
Podle zkušeností s obdobnými záměry doporučuje zpracovatel této dokumentace investorovi
vytvořit účet, na kterém by shromažďoval 5% zisku z prodeje elektrické energie.
Je však nutné postupovat podle platných norem a zákonů v době ukončení životnosti
technologie. V současné době je neseriózní předjímat postupy likvidace VTE zejména
s ohledem na vývoj legislativy a nových technologií zpracování odpadů.
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D.IV
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Opatření směřující ke kompenzaci nebo vyloučení rizik a nepříznivých vlivů na životní
prostřední můžeme věcně i časově rozdělit do tří kategorií:
1. opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace VTE
2. opatření realizovaná v době výstavby VTE
3. opatření realizovaná v průběhu provozu VTE
Je třeba zdůraznit, že všechna opatření vycházejí ze současného stavu situace a dostupných
technik a technologií. Opatření realizovaná zejména v průběhu provozu budou rozvíjena tak,
jak se budou korigovat poznatky o vlivu VTE na prostředí.
Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti. Protože se
podařilo skloubit proces zpracování projektové dokumentace s procesem zpracování
dokumentace vlivu na životní prostředí, jsou zde navrhovaná kompenzační opatření již
zapracována do projektové dokumentace.

D.IV.1 Opatření realizovaná v průběhu zpracování PD
Jedná se zejména o věcné usměrnění zpracovatele projektové dokumentace, a to zejména
v těchto oblastech:
 Korekce instalovaného výkonu VTE – na základě závěrů odborných studií je
doporučeno realizovat typ E 82 o výkonu 2 MW.
 Korekce výšky VTE – v daném případě se jedná o výšku od osy rotoru 78/98 m
a celkové výšce 119m/139m. Na základě zkušeností ohledně nejvýznamnějšího vlivu,
a to vlivu na krajinný ráz oblasti, nemá rozdíl ve výšce v řádu 10 – 20 m takový vliv,
jež by mohl změnit závěry ohledně hodnocení vlivů na krajinný ráz.
 Korekce umístění VTE – navrhované umístění vychází z požadavku AČR.

D.IV.2 Opatření realizovaná v době výstavby VTE
Při výstavbě větrných elektráren (a dalších navazujících zařízení, jako jsou komunikace,
kabelové přípojky, základy staveb) 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. Při téže činnosti aby
nedocházelo k nadměrnému zvýšení hlučnosti v okolí zájmových 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 větrného parku dodržování enviromentálních zásad.
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Technická opatření by měla být tedy koncipována jako eliminační, minimalizační
a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby je možno
považovat:
 precizní provedení všech stavebních a montážních prací, dokonalá technologická a
pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie,
 pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav celého
technologického celku,
 manipulační plochy u jednotlivých elektráren budou vybudovány jako zpevněné
plochy, ke zpevnění štěrkem bude použit původní přírodní materiál,
 jednotlivé obslužné komunikace budou zbudovány ze zpevněného štěrku, bude použit
přírodní materiál původem z posuzované oblasti,
 při výkopových pracích bude dbáno na minimální zábor kolem výkopu, vykopaný
materiál bude použit zpět na zásyp – nesmí být požadován jeho odvoz na skládku!
 v okolních porostech, zvláště pak v lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů
rostlin nebude vjížděno žádnou technikou a nebudou zde zřizována zařízení staveniště
ani deponie výkopů,
 výkopy budou vedeny ručně, tak jak je uvedeno ve výkresu.
Opatření na úseku vody

V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit:
 řádnou technologickou přípravu všech procesů, učinit veškerá dostupná opatření
cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít ke kontaminaci vody především
látkami ropného charakteru
 dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí
naftou(!)
 běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní
skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k
tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů staveniště vybavit
potřebným množstvím sorbetů ropných látek (DN 1 Adsodan Plus, CHEZACARB
etc.),
 veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u
subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením
v souladu se zák. č. 185/2001Sb., v platném znění.
Opatření na úseku ovzduší

Prašnost
 prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto
období bude nutné zaměřit pozornost především na řádné zakrytí (zaplachtování)
přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež vykazují sklony k prášení a
úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě,
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v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak
prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků.
Plynné emise
 plynné emise budou mírně negativně působícím faktorem. V rámci prevence,
eliminace a kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na:
 udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních
strojů, zařízení a dalších mechanizmů,
 dokonalou organizaci práce vylučující zbytečné přejezdy dopravních
prostředků, stavebních strojů a zařízení a běh jejich motorů naprázdno,
 z hlediska environmentálního charakteru záměru je nutné, aby i celý proces výstavby
probíhal pokud možno za nejpřísnějších ekologických podmínek. Z tohoto důvodu
musí technická zařízení využívající spalovacích motorů splňovat emisní normu EURO
3, popř. EURO 4.
Opatření na úseku fyzikálního prostředí







Během celého období výstavby bude nutné minimalizovat technologickou hlučnost
účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku
vzdáleností.
Vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení omezením
doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou tvorbou překážek šíření hluku
pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými
prostředky.
Vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách.
Projektová dokumentace bude obsahovat konkretizaci nasazení veškeré stavební
technologie a dopravních prostředků, včetně jejich vlivů na hluk a čistotu ovzduší.
Opatření na úseku horninového prostředí a půdy







Nově budovaná cesta i manipulační plocha budou vysypány kamenem místního
původu, čímž bude zabráněno změnám v zastoupení půdních živin a pH půdy.
Po ukončení výstavby bude manipulační plocha a nově postavený úsek cesty opětovně
upraveny původně odebranou zeminou, částečně i odebraným travním drnem. Nově
zbudovaná cesta vedoucí k VTE bude ponechána pro potřeby údržby.
Plochy dotčené výstavbou, které nebudou vyjímány ze ZPF, budou následně uvedeny
adekvátními zemědělskými pracemi do původního stavu.
Vrstva ornice odstraněná během stavebních prací z pozemků, které budou vyňaty ze
ZPF, bude uložena na deponie a bude s ní nakládáno v kontextu s doporučením
místně příslušného odboru životního prostředí a zemědělství. Předpokládá se rozhrnutí
na okolní pozemky. Část podorniční půdy bude po ukončení stavebních prací
rozprostřená zpět nad základovou desku.
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Případné kontaminované stavební materiály nebo půdy budou likvidovány v souladu
se zák.č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost přejezdů
zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných deštích
apod.).
Opatření na úseku fauny a flóry



Stanovit biologický dozor, který bude dohlížet na dodržování požadovaných podmínek
a který provede požadované transfery.
 Podzemní kabelová přípojka povede pod zemí, aby v popisované lokalitě se zachovaly
fragmenty biotopů. Při její realizaci bude přítomen odborně způsobilý dozor,
dohlížející na její vhodné trasování.
 Technika a nástroje používané při realizaci záměru budou před začátkem prací očištěny
s cílem zabránit rozšíření diaspor nepůvodních druhů rostlin.
 Nebude vjížděno technikou do okolních porostů a nebudou zřizovány žádné deponie
vykopaného materiálu, to se týká zejména lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů
rostlin.
 Po dvou letech od výstavby bude proveden botanický průzkum s cílem zjistit, zda se na
ovlivněných lokalitách (v okolí nové cesty, podzemní kabelové přípojky atd.)
nenachází nepůvodní invazní druhy rostlin. V případě potvrzení jejich výskytu bude
zajištěna jejich likvidace.
 Stavební práce doporučujeme provádět v období mimo 1.4. – 15.8., kdy by mohly být
výrazně rušení ptáci v období hnízdění.
 Při úpravách stávajících polních cest bude možné rozšířit původní cestu pouze na jednu
stranu cesty, a to z toho důvodu, aby byly co nejméně narušeny již stávají biotopy.
Cesty budou budovány z materiálu krušnohorského původu.
 Z hlediska orientace ptáků protahujících za snížené viditelnosti (KINGSLEY &
WHITTAM 2001) je třeba preferovat přerušované červené světlo, a to v minimálním
počtu, minimální intenzity a především v minimálním počtu záblesků za minutu.
 Světelná zařízení budou ze stran zastíněna, čímž bude omezena jejich viditelnost ze
země.
Z důvodu předpokládaného delšího časového odstupu od provedeného biologického
průzkumu a zahájením stavby doporučuje zpracovatel oznámení, aby před zahájením prácí
byl v místech výstavby proveden orientační botanický průzkum z důvodu případného výskytu
nových, dříve nezaznamenaných chráněných druhů rostlin.




NÁVRH MONITORINGU
Po uvedení větrných elektráren do provozu pravidelný monitoring vlivů na ptáky.
Dalším důležitým bodem je sledování dopadů realizovaných VTE na ptáky a netopýry,
min. po dobu jednoho roku po uvedení VTE do chodu.
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D.IV.3 Opatření realizovaná při provozu VTE
Ochrana krajinného rázu







Projektový záměr je z hlediska krajinného rázu natolik dominantním prvkem, že
prakticky jediným myslitelným opatřením je udržovat zařízení pohledově v perfektním
stavu (pravidelné nátěry povrchu, zachování elegantních hladkých linií stavby bez
dodatečných instalací různých ochozů, antén, venkovních kabelů apod.).
Jednotlivé sloupy a lopatky větrných elektráren budou natřeny matnou barvou, nejlépe
šedivou (šedivosvětlezelenou).
Jednotlivé sloupy budou označeny dle předpisu L 14 UCL.
Na stožáry větrných elektráren nebudou umisťovány žádné reklamy ani reklamní
poutače.
Ochrana zdraví obyvatelstva, ekologická výchova






Provést autorizované měření při zkušebním provozu pro potvrzení a upřesnění
hlukových emisí
Nutnost zabezpečení informovanosti obyvatelstva před možným odpadem námrazy
pod VTE při spouštění rotoru – vhodnost umístění informačních tabulí se základními
charakteristikami technologie, režimem provozu a s popisem významu pro ŽP
(nutnost umístění tabule v dostatečné vzdálenosti od VTE, doporučujeme cca 100 m).
Umístění informačních tabulí s údaji o VTE aj. (turistika).
Vliv na hlukovou situaci

 Ve zkušebním provozu provést měření (resp. výpočet) hlučnosti instalovaných VTE
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.
 Udržovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu tak, aby nemohlo
docházet ke zvýšení hlučnosti provozu VTE.
 V případě prokázání překročení hygienických norem (při měření ve zkušebním
režimu) omezit výkon tak, aby normy byly dodrženy.
 Vymezení ochranného pásma – tento postup není v podobných záměrech obvyklý a
neprovádí se, krátkodobý pobyt (turisté apod.) v blízkosti VTE nepředstavuje
z hlediska hluku žádné riziko.
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D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Hluk:
Na základě NV ČR č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů, byly podle platných metodik pro měření a výpočty
provedeny výpočet hladin akustického tlaku v místech imise ve venkovním prostoru
výpočtovým programem Hluk+ 9.15a profi9. Data jsou zadávána do výkresu v měřítku
1:45000. Model pracuje s výškovou geometrií terénu. Výpočtový program zohledňuje
pohlcování zvuku v atmosféře, ke kterému dochází zejména při větších vzdálenostech,
výpočtem dle ČSN ISO 9613-2 pro teplotu 10°C a relativní vlhkost 70% v třetinooktávových
pásmech pro spektrum dané VTE.
Povrch terénu je modelován ve stávající lokalitě VTE jako polopohltivý (z měření VF
Kryštofovy Hamry stanovená reálná pohltivost terénu), ve východní části lokality jako
odrazivý (zimní období). Histogram směrů a rychlostí větru není ve výpočtu uvažován, je
tedy počítán nejhorší možný stav, kdy VTE má kulovou charakteristiku vyzařování, tzn. že
všechny VTE jsou současně natočeny směrem k výpočtovému bodu. Vypočtené hodnoty
jsou tedy horními odhady hodnot skutečných.
Posouzení vlivů hluku na veřejné zdraví:
Posouzení vlivu expozice hluku na veřejné zdraví je zpracováno dle autorizačního návodu
AN 15/04, k hodnocení zdravotního rizika hluku, verze 2, vydaného Státním zdravotním
ústavem v lednu roku 2007. Zhodnocení vlivů na zdraví obyvatelstva bylo provedeno
v souladu se zák. č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a na základě
NV vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
v platném znění.
Krajinný ráz
Při hodnocení dopadů stavby na složky životního prostředí byl úměrně jeho významu
hodnocen zejména krajinný ráz. Kromě dalších běžných metod zpracovávání dokumentace
byla pozornost zaměřena právě na toto hodnocení. Použité metody hodnocení vycházejí
z dikce § 12, zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, a analyzují obecně zavedeným způsobem
přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu, které se vizuálně uplatňují
v krajině estetickými hodnotami, harmonickým měřítkem a harmonickými vztahy mezi
jednotlivými krajinotvornými prvky a složkami.
Dalším důležitým metodickým dokumentem je Metodický pokyn AOPK ČR - V. Petříček,
K. Macháčková: Posuzování záměru výstavby větrných elektráren v krajině 2000.
V širším kontextu pro posouzení vlivu VTE na krajinný ráz se vycházelo z Metodického
doporučení AOPK ČR – I. Míchal: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve
veřejné správě, 1999. Zpracovatel posudku na krajinný ráz uvádí fakt, že v době zpracování
tohoto studie neexistuje závazná metodika pro hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz. Jeho
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studie proto vychází ze stávajících metodických doporučení (Vorel et al., 2004; Míchal et
al., 1999; Löw, 1999; Bukáček & Matějka, 1999; Petříček & Macháčková) a dále z
návrhů metodik vyhodnocování vlivů liniových staveb na krajinný ráz (Bajer et al., 2000;
Vorel, 1997; AECOTEM, 1988; Kolektiv, 1994). Dotčené problematice byly rovněž
věnovány dva sborníky z pracovního semináře (Sklenička & Zasadil, eds., 1998), resp
z kolokvia (Vorel & Sklenička, eds., 1999) a konference (Vorel & Sklenička, eds., 2006),
které sloužily jako další podklad metodologického charakteru pro vypracování tohoto
elaborátu.
Členění a postup hodnocení podle výše uvedených metodik plně zohledňuje charakter
dotčeného území, ve kterém se setkávají uvedené charakteristiky včetně současných vlivů,
které na jedné straně mohou, ale nemusí vždy mít rušivý dopad na obraz krajiny, krajinný ráz.
Stanovená osnova a postup hodnocení se tak snaží objektivně posoudit jednotlivé složky
a charakteristiky a vyvodit z nich konečné souhrnné zhodnocení vlivu na krajinný ráz.
Flicker (Stroboefekt):
Hodnocení stroboskopického efektu není dosud v České republice formálně ani obsahově
upraveno závaznou právní nebo metodickou nornou a nejsou stanoveny ani příslušné normy
hygienické.
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D.VI Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování dokumentace
Předpoklady nedostatků ve znalostech a neurčitostí:
a) Specifikace vlivů záměru na ŽP byla provedena na základě podkladů získaných od
oznamovatele, na základě vlastních zkušeností s obdobnými záměry a také na základě
výstupů a závěrů zpracovaných odborných studií.
Autory těchto studií a posudků jsou autorizované osoby, zkušení odborníci, lidé
erudovaní a znalí problematiky, a tak by závěry těchto hodnocení neměly být již dále
zpochybňovány, snad jen opět odborníkem na základě doložených a relevantních
připomínek.
b) Jako největší problém se jeví posouzení krajinného rázu, a to z důvodu neexistence
konkrétních měřitelných veličin a velice subjektivnímu pohledu na krajinu, její vývoj a
únosnost a neexistence závažného právního dokumentu řešícího metodiku takového
posuzování. Subjektivita hodnocení vychází ze stupně poznání dané problematiky a
z názorových postojů, které mohou být rozdílné u místních obyvatel, u odborných
pracovníků zabývajících se tvorbou krajiny a ochranou ŽP a u lidí, kteří jsou v zásadě
proti každým novým záměrům jako i u občanů, kteří takové záměry podporují nebo je
tolerují. Objektivita hodnocení vychází z odborného porovnání lokality výstavby
větrných elektráren s danými přírodními, technickými a územně plánovacími limity
zájmového území.
c) Hodnocení vlivu hluku se provádí modelovými výpočty – zde je nutné konstatovat, že
každá výpočtová metodika může zahrnovat určité nepřesnosti. Odhad nepřesnosti
výpočtu hladin akustického tlaku v místech imise pomocí výše uvedeného programu je
obdobný nejistotě měření a činí v konkrétním případě ± 2 dB. Nepřesnost stanovení
hladin akustického tlaku zahrnuje zejména atmosférické vlivy, větrné a teplotní
gradienty, případně atmosférické turbulence při šíření zvuku zejména do
nejvzdálenějších imisních míst.
d) Nedostatek informací byl také konstatován ve vztahu k otázce vlivu míhání světla
(flickeru, dříve také stroboskopickému efektu), který česká legislativa zcela pomíjí proto se zpracovatel držel norem běžných v EU.
e) 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 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 tolerantních.
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f) V případě interpretace informací z mapových podkladů, které byly převážně středních
měřítek, dochází vždy k určitému zobecnění a jisté míře nepřesnosti ve vztahu k dané
lokalitě. Pokud to však bylo v našich možnostech, snažili jsme se o uvedení informací
vztahujících se konkrétně k námi posuzované lokalitě.
Zpracovatel dokumentace se však domnívá, že měl k dispozici všechny potřebné údaje pro
objektivní vyhodnocení vlivů oznamovaného záměru na životní prostředí a že další
zpřesňující údaje, které mohou vyplynout z navazujících stupňů projektové dokumentace, se
nepromítnou do charakteristik vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Míru
takovýchto neurčitostí spolu s nepřesnostmi modelových výpočtů lze hodnotit jako
přijatelnou s ohledem na rozsah posuzování a s přihlédnutím ke zkušenostem s podobným
hodnocením záměrů.
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU(pokud byly předloženy)
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Co se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o třech možnostech:
1. varianty počtu a umístění VTE – nebylo v daném případě řešeno. Projekt je předložen
jako jednovariantní.
2. varianty zbarvení - stavby budou celoplošně opatřeny šedým nátěrem RAL 7035 (ve
shodě s metodickým pokynem MŽP, čl. 8, odst. 8.3, MŽP 2005 i předpisem L 14 ÚCL).
VTE budou opatřeny světelným značením dle požadavku ÚCL v návaznosti na předpis
Ministerstva dopravy L 14 - Letiště,
3. varianty typu a rozměru VTE – typ byl určen optimalizací různých faktorů, jako je
charakteristika proudění vzduchu, využití vyzkoušených a ověřených technologií a hlavně
a základě závěrů jednotlivých odborných studií. Po zvážení je zvolen jako konečný typ
Enercon E82 a celkové výšce 119/139m.
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F. ZÁVĚR
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Cílem zpracované Dokumentace záměru „Nové umístění VTE č.1 záměru ULK 663
(Rozšíření stávající farmy Kryštofovy Hamry o 4 VTE)“ bylo posoudit reálně podložené
možné pozitivní i negativní vlivy uvažovaného záměru na ŽP a následně v co možná
nejpřesnějším odhadu provést posouzení těchto vlivů na jednotlivé složky životního prostředí
a na veřejné zdraví.
Předložené oznámení je předloženo v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,v platném
znění. Vychází především z výstupů a závěrů odborných podkladových studií autorizovaných
odborníků, kteří dle předloženého zadání ve svých odborných stanoviscích zhodnotili všechna
možná rizika a vlivy na předmět svého zájmu.
Dále bylo vycházeno z limitů stanovených v rámci stávající platné legislativy.
Součástí příloh jsou i vyjádření souhlasů obcí s námi posuzovaným záměrem (příloha H.9 a
H.10)
Proces posouzení a zjištění možných vlivů záměru na ŽP přinesl poznatek, že u
předkládaného záměru nelze očekávat významné vlivy v jednotlivých složkách ŽP a lze tedy
předpokládat, že realizace oznamovaného záměru včetně veškerých projekčně navržených
prvků pro eliminaci negativních vlivů a včetně navržených opatření vyplývajících z tohoto
Oznámení, nepřinese navýšení či zhoršení současných zátěží vůči životnímu prostředí
okolí.
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona.
82/98
Název záměru
Nové umístění VTE č.1 záměru ULK 663 (Rozšíření stávající farmy Kryštofovy Hamry o 4 VTE)
Ecoenerg Windkraft GmbH α Co. KG, organizační složka Domažlice
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Důvodem pro realizaci hodnoceného záměru je fakt, že Česká republika se zavázala, jako
členský stát Evropské Unie, která vyzvala 27 svých členských zemí, aby do roku 2020 snížily
své emise skleníkových plynů o nejméně 20 % ve srovnání s rokem 1990. Kromě snížení
emisí obsahuje strategie požadavek, aby 20 % veškeré energie v EU pocházelo do roku
2020 z obnovitelných zdrojů.
Jak vyplývá ze statistik uveřejněných Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), podíl OZE
na tuzemské spotřebě elektřiny (brutto) je 8,5%.
V loňském roce (2010) vyrobily české větrné elektrárny podle statistik ERÚ 330 GWh
elektřiny. Ve srovnání se výrobou v roce 2009 se jedná o cca o 15% nárůst. V současnosti je
na území ČR ve větrných elektrárnách instalován výkon v hodnotě cca 215 MW.
Nadále tedy budou investorskými týmy hledány lokality pro výstavbu velkých větrných
elektráren (1,5 MW – 3 MW), které budou mít přijatelnou využitelnost.
Situování záměru vycházelo z následných schvalovacích řízení záměru Rozšíření stávající
farmy Kryštofovy Hamry o 4 VTE, kdy vyplynula kolize věže VTE č.1 se zájmy Armády ČR.
Tento možný střet byl vyřešen posunutím zmíněné věže v rámci stejného pozemku o 80 m
S směrem. (příloha H.8)
Předmětem výstavby má být realizace 1 ks větrné elektrárny o výkonu 2MW. Jedná se tedy
o projekt směřující k využití větrné energie na vhodných lokalitách České republiky.
Z hlediska stavebního se jedná o novostavbu technických zařízení a dále navazující
infrastruktury (kabelové elektrické a datové vedení, obslužné komunikace a trafostanice)
pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů (kinetické energie větru) na území
v katastru obce Kryštofovy Hamry.
Souhrnem se jedná o:
 1ks VTE typu E82 o celkovém výkonu 2 MW (o celkové výšce 119/139m)
 cca 177 m nových obslužných komunikací
 cca 263 m kabelové trasy o napětí 22 kV od jednotlivých VTE k přípojným místu
na stávající kabelové trase,
 Stavba dočasná na dobu 25 let
Odhad množství elektrické energie, které by bylo reálně možné vyrobit na základě uvedení
do provozu 1 ks VTE, vychází z výpočtů provedených na základě hodnot instalovaného
výkonu, koeficientu ročního využití (v ČR) a počtem provozních hodin a činí cca
+/-3,1 GWh.
Vlivy na jednotlivé složky ŽP lze charakterizovat takto:
 Půda
Dočasný zábor se bude týkat pozemků, jež budou dotčeny stavebními činnostmi (montážní
plocha, patka) a pracemi souvisejícími s pokládkou podzemních kabelů a výstavbou
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obslužných komunikací. Tyto pozemky budou po ukončení stavebních prací uvedeny do
původního stavu a nadále budou složit svému původnímu účelu.
Trvalý zábor bude celkem cca 1 874 m2.
 Hluk, vliv hluku
Pro posouzení hlukové situace byl zpracován odborný posudek (příloha H.3).
V době výstavby budou zdrojem emisí některá ze stavebních zařízení a vyvolaná nákladní
doprava. Příspěvek těchto zdrojů bude dočasný a akceptovatelný.
Hluková zátěž v období provozu – očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T
ve výpočtových bodech reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu nepřekračují hygienické
limity hluku stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční
dobu za předpokladů uvedených v odborné studii ( přílohy H.3).
 Vlivy záměru na veřejné zdraví
Pro posouzení možného vlivu hluku, infrazvuku a flickeru na veřejné zdraví byl zpracován
odborný posudek: (příloha H.4).
Na základě závěrů studie lze konstatovat, že pokud budou dodrženy provozní režimy
posuzovaných větrných elektráren tak, jak doporučuje Hluková studie, pak podle předložené
studie nelze předpokládat poškození zdraví exponované populace ani zvýšenou míru
zdravotního rizika v souvislosti s provozem větrných elektráren.
 Krajinný ráz
K přímému posouzení vlivu záměru na krajinný ráz byl vypracován odborný posudek.
(příloha H.6).
Dle zmíněného posouzení lze konstatovat, že plánovaný posun jedné věže o 80 m je v tomto
kontextu změnou prakticky nepostřehnutelnou, s naprosto mizivým významem z hlediska
celkového vlivu FVE Kryštofovy Hamry na krajinný ráz.
 Fauna a flóra
K posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl proveden inventarizační přírodovědný
průzkum v rozsahu biologického hodnocení záměru výstavby záměru Rozšíření stávající
farmy Kryštofovy Hamry o 4 VTE spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných
negativních vlivů. (příloha H.5).
Ze závěrů je zřejmé, že zamýšlená stavba, kde dojde k posunu 1 větrné elektrárny o 80 m
v dané lokalitě nebude mít přímý negativní vliv na populace zvláště chráněných druhů a
jejich biotopy, není nutno žádat o výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů živočichů (podle §56 zákona 114/1992 Sb.) pro druhy chráněné v kategorii
kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené (KÚ).
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 Natura 2000
Natura 2000 je určena k ochraně biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována
podle přesně stanovených kriterií. Natura 2000 se nesnaží chránit jednotlivé druhy, ale
především ohrožené typy prostředí.
VTE č.1 je umístěna v území Ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská.
Na základě vyjádření KÚÚK (příloha H.2) nebude mít posuzovaný významný vliv na
předměty ochrany nebo celistvost jednotlivých EVL či PO, nebylo proto zadáno hodnocení
vlivu záměru dle §45i zákona 114/1992 Sb.
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H.

PŘÍLOHA
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H.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru hlediska územně plánovací
dokumentace
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H.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno dle §45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/ 2004 Sb.
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H.9 – souhlas obce Kryštofovy Hamry se záměrem
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H.10 – souhlas obce Měděnec se záměrem
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H.1 - Vyjádření stavebního úřadu ohledně souladu záměru s ÚPD.
H.2 - Stanovisko orgánů ochrany přírody, dle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb.

H.3 - Dodatek hlukové studie Větrná farma Kryštofovy Hamry 2. Ing. Aleš Jiráska
8/2011, k Hlukové studii pro ULK 663: Větrná farma Kryštofovy Hamry II. Ing.
Aleš Jiráska, 12/2009.
H.4 - Posouzení vlivu hluku, stroboskopického efektu a elektromagnetického záření
na veřejné zdraví „Větrný pakr lokalita Kryštofovy HamryII – doplnění
expertizy“ . Ing. Dana Potužníková, srpen 2011, ke studii pro ULK663: Posouzení
vlivu hluku, stroboskopického efektu a elektromagnetického záření na veřejné zdraví
„Větrný park lokalita Kryštofovy Hamry 2“. Ing. Dana Potužníková, duben/2010.
H.5 - Základní inventarizační přírodovědný průzkum v rozsahu biologického
hodnocení „Farma větrnýh elektráren Kryštofovy Hamry II, dostavba 4 VTE“.
Bc. Vít Tejrovský, 6/2010. (pro záměr ULK663)
H.6 - Doplněk k rozdílové studii vizuálního vlivu stavby v krajině „FVE Kryštofovy
Hamry II“. RNDr. Petr Obst, srpen 2011, ke studii pro ULK633: Rozdílová studie ;
vizuálního vlivu stavby v krajině „FVE Kryštofovy Hamry II“. RNDr. Petr Obst,
červen 2010.
H.7 - mapa teoretického dosahu stroboefektu FVE Kryštofovy Hamry II. RNDr. Petr
Obst, Ing. Zlata Obstová. 9/2011, ve srovnání s původním umístěním na mapě pro
ULK663: Rozdílová studie vizuálního vlivu stavby v krajině „FVE Kryštofovy
Hamry II“. RNDr. Petr Obst, červen 2010.
H.8 - mapa - zákres plánovaného posunu VTE do katastrální mapy.

H.9,10 - vyjádření souhlasu obce Kryštofovy Hamry a Měděnec se záměrem

Dílčí studie, posudky, mapy aj.
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Český statistický úřad. Dostupné z: <http:// www.czso.cz>
Mapový portál CENIA. Dostupné z: <http://geoportal.cenia.cz>.
Ministerstvo životního prostředí, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší: Dostupné
z http://www.env.cz>.
Krajský úřad ústeckého kraje. Dostupné z <http://kr-ustecky.cz>.
Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z <http://www.chmu.cz>.
Český ústav zeměměřičský a katastrální. Dostupné z <http://nahlizenidokz.cz.>
Oficiální stránky města Chomutov. Dostupné z: http:// www.chomutov-mesto.cz
Regionální internetový magazín. Dostupné z : http://www.e-region.cz
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Právní předpisy a normy:


Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.



Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.



Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších změn a doplňků.



Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.



Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.



Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.



Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.



Zákon č. 289/1995 S., o lesích, v platném znění.



Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Zákon č. 157/1998 Sb., o
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů,
resp.



Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií



Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.



Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, v platném znění.



Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací



Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky
z hlediska emisí hluku



Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu.



ČSN ISO 9613-2: Akustika – Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru – Část 2:
Obecná metoda výpočtu.
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Přehled zkratek
VTE
AOPaK
ÚSES
NR ÚSES
R ÚSES
NRBC
RBC
NRBK
VKP
ZPF
ULK
KÚÚK
PD
ŽP
ČHMÚ
ZPF
TTP
BPEJ
ZCHÚ
CHOPAV
CHLÚ
PO
EVL
KOD (SOD, OD)
RD
HS
KR
k.ú
č.p.

.

větrná elektrárna
Agentura ochrany přírody a krajiny
územní systém ekologické stability
nadregionální územní systém ekologické stability
regionální územní systém ekologické stability
nadregionální biocentrum
regionální biocentrum
nadregionální biokoridor
významné krajinné prvky
zemědělský půdní fond
Ústecký kraj
Krajský úřad Ústeckého kraje
projektová dokumentace
životní prostředí
český hydrometeorologický ústav
zemědělský půdní fond
trvalý travní porost
bonitovaná půdně ekologická jednotka
zvláště chráněná území
chráněná oblast přirozené akumulace vod
chráněné ložiskové území
ptačí oblast
evropsky významná lokality
kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh
rodinný dům
hluková studie
krajinný ráz
katastrální území
číslo parcelní
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Tel.: 417 633 256
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…………………………………………
Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů a životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) vydalo MŽP

V Litvínově dne 21.09.2011
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