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Vyjádření Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce „Windpark Nord“

Jako příslušný úřad Vám, v souladu s § 14b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí“), zasíláme vyjádření k návrhu koncepce „Windpark
Nord“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí (dále též jen „návrh
koncepce“), který nám byl doručen dne 9. 5. 2013.
Dne 23. 5. 2013 byl návrh koncepce odeslán na dotčené správní úřady a dotčené
územní samosprávné celky, které jej zveřejnily dne 31. 5. 2013. Lhůta stanovená zákonem
o posuzování vlivů na životní prostředí pro zaslání vyjádření k návrhu koncepce byla 30 dnů
ode dne jeho zveřejnění, tedy do 30. 6. 2013.
Dopisem ze dne 11. 6. 2013 zaslalo Ministerstvo životního prostředí s odkazem
na zákonná ustanovení daná zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí žádost
Rakousku o prodloužení lhůty k zaslání vyjádření, a to do 10. 7. 2013.
Ve lhůtě dané zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního
prostředí obdrželo celkem 14 vyjádření od dotčených územních samosprávných celků,
dotčených správních úřadů a veřejnosti. 8 došlých vyjádření neobsahuje žádné připomínky
k návrhu koncepce. Připomínky k návrhu koncepce obsahuje 6 vyjádření, jejichž kopie Vám
zasíláme v příloze tohoto dopisu. Níže uvádíme pouze výtah nejpodstatnějších připomínek.
Území navazující na oblast záměru výstavby větrných elektráren na české straně je
orgánům ochrany přírody známé jako hnízdiště, shromaždiště či zimoviště řady ptačích
druhů, které využívají pestré nabídky vodních ploch, přilehlých zemědělských pozemků
a menších i větších lesních celků. Je zřejmé, že mnohé z nich zároveň využívají obdobných
biotopů na rakouské straně. Mezi potenciálně ohrožené zde patří především orel mořský, čáp
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černý a čáp bílý, včelojed lesní, moták pochop, moták lužní, moták pilich, z méně vzácných
volavka popelavá nebo husy. Některé tyto a další ptačí druhy v území hnízdí, jiné se zastavují
jen v době jarní či podzimní migrace nebo zde stráví část zimy, ty pak mohou oblast
přeletovat různými směry a v různých výškách. Všechny tyto aspekty je nutno důkladně
vyhodnotit v ornitologickém průzkumu, který obsáhne nejen samotnou oblast záměru,
ale i území na ni navazující, přitom se nebude věnovat jen ptákům hnízdícím, ale obsáhne
i ptáky, kteří nad územím „pouze“ přeletují, neboť ve stávajících podkladech zcela chybí
speciální zprávy z podrobného ornitologického a chiropterologického průzkumu, které by
konkrétními seriózně sbíranými daty doložily a jejich následným vyhodnocením stanovily
míru ohrožení pro tyto skupiny živočichů. Vzhledem k vysoké mobilitě ptáků a netopýrů je
ovlivnění populací některých druhů i v Národním parku Podyjí vysoce rizikové.
V bezprostřední blízkosti záměru se nachází mj. významné tahové zastávky a shromaždiště
ptáků (Šafovské rybníky) i netopýrů (Ledové sluje). Průzkumy by měly zohledňovat nejen
období rozmnožování, ale všechny fáze životních cyklů těchto rizikových skupin živočichů,
tedy celý rok. Ve stávajících podkladech však namísto toho zaznívají pouze obecné, nepříliš
konkrétní formulace, které tyto otázky spíše odbývají, než osvětlují. Pro případné konzultace
se lze obrátit na mezinárodní organizace BirdLife International a Eurobats.
Záměr se nachází rovněž v bezprostřední blízkosti území NATURA 2000, z nichž dvě
se nacházejí na území České republiky (Ptačí oblast Podyjí – CZ0621032 a Evropsky
významná lokalita Podyjí – CZ0624096) a jedno na území Rakouska (Evropsky významná
lokalita Thayatal bei Hardegg – AT1208A00). Pokud bude Správa Národního parku
Podyjí, jako příslušný orgán ochrany přírody, kompetentní pro první dvě jmenovaná
území NATURA 2000, požádána o stanovisko v této věci dle § 45i zákona 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody
a krajiny“) vyjádří se v tom smyslu, že nebude možné vyloučit významný vliv koncepce
na zmíněné lokality. To bude znamenat posouzení vlivů na druhy ptáků, které jsou
předmětem ochrany ptačí oblasti Podyjí (pěnici vlašskou, strakapouda jižního) a na druhy
netopýrů, které jsou předmětem ochrany Evropsky významné lokality Podyjí (netopýra
černého a velkouchého, vrápence malého). Dále upozorňujeme, že zpracovatel
ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí nezohlednil skutečnost, že přímo v dotčeném
lesním komplexu plánovaného záměru bylo zjištěno hnízdění orla mořského, který je v České
republice přísně chráněn jako kriticky ohrožený druh.
V podkladech dále chybí studie ovlivnění migrační prostupnosti krajiny pro
savce – výstavba větrných elektráren může tuto významně narušit a je nutno, aby záměr byl
posouzen specialisty, a to i v kontextu k navazujícímu území (včetně České republiky).
Podklady se nezabývají ani souladem záměru s mezinárodními konvencemi (např. Úmluva
o krajině, Bonnská či Bernská konvence atd.).
Záměr výstavby větrného parku se opírá o rakouskou studii, která údajně stanoví
plochy vhodné pro výstavbu větrných elektráren. Studie však používá pouze jediné kritérium,
kterým je minimální vzdálenost plochy 2 km od osídleného území (na rakouské straně,
osídlením na území České republiky se nezabývá). Nejsou posuzovány ani meteorologické
parametry (např. směr, síla a frekvence větru použitelné intenzity), ani přírodní hodnoty –
blízkost chráněných území a území Natura 2000, výskyt vzácných druhů, migrační cesty,
zachovalost krajiny apod.
Z podkladů dále vyplývá, že nelze vyloučit významný negativní vliv na krajinný ráz,
resp. na obraz krajiny a to nejen Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma, tak
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i širšího území České republiky. Z hlediska dochovaných hodnot krajinného rázu jsou
Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo výjimečné. Dalším dokladem o vysokých
hodnotách dotčených krajinných celků je i existence památkové zóny Vranovsko – Bítovsko
(vyhlášené podle § 6 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona
č. 132/2000 Sb., vyhláškou Ministerstva kultury č. 157/2002 Sb.), kde se doposud mimo jiné
i orgánům ochrany přírody a krajiny daří chránit krajinný ráz před nápadnými industriálními
stavbami. Oblast je charakteristická střídáním nízkých pahorků a mělkých pánví a je tradičně
využívána pouze lesnicky a zemědělsky. Výstavba větrných elektráren by toto úsilí v podstatě
degradovala.
Záměr větrného parku se nachází v rozsáhlém lesním komplexu v nadmořské výšce
cca 480-490 metrů nad mořem. Při své výšce až 200 m včetně rotoru se větrné elektrárny
naprosto vymykají měřítku krajiny Podyjí. Větrný park se projeví jako negativní industriální
dominanta v krajinném obraze národního parku. Dojde k narušení jedinečných a zásadních
znaků a hodnot krajinného rázu s pozitivním projevem. Změní se vizuální projev reliéfu
dotčeného krajinného prostoru. Jedná se o záměr, který významně znehodnotí přírodní
horizont národního parku jak z širšího pohledu, tak z významných turistických cest i vyhlídek
(např.: Větrník, Nový Hrádek, Claryho kříž). Záměr větrného parku bude viditelný z většiny
území národního parku a jeho ochranného pásma.
V případě, že rakouská strana bude i nadále záměr vybudování větrného parku chtít
realizovat, je třeba záměr vyhodnotit z hlediska jeho vlivu na krajinný ráz České republiky. Je
nezbytné zpracovat analýzu viditelnosti stavby, vymezení okruhů viditelnosti stavby, hladiny
uplatnění stavby. Dále je nezbytné zpracovat vizualizaci záměru z významných vyhlídek
a míst v Národním parku Podyjí a jeho ochranném pásmu. V této souvislosti dále uvádíme,
že Městský úřad Znojmo pořídil v roce 2008 studii "Znojemsko - preventivní hodnocení
krajinného rázu správního území". Tato velmi kvalitní studie je k dispozici
na http://www.znojmocity.cz/znojemsko-preventivni-hodnoceni-krajinneho-razu-spravnihouzemi/d-5186/p1=1164. Zde odkazujeme na odborné argumenty, které výstavbu takto
velkého počtu větrných elektráren v bezprostřední blízkosti Znojemska (konkrétně Vranovska
a Národního parku Podyjí) nepřipouštějí. Na základě prozatímních dostupných informací
jsme toho názoru, že případná realizace záměru vybudování větrného parku
„Windpark Nord“ je nepřijatelná. Významným způsobem by narušila krajinný ráz,
přičemž její vliv na faunu ptáků a netopýrů uvnitř i v bezprostřední blízkosti národního parku
by byl natolik značný, že by mohl ohrozit celou řadu legislativně chráněných a celoevropsky
ohrožených druhů. Tím by se záměr dostal do rozporu se zákonem o ochraně přírody
a krajiny, a tím i do nesouladu s legislativou Evropské unie.
Požadujeme, aby byly vypořádány veškeré připomínky uvedené ve vyjádřeních,
která jsou v příloze tohoto dopisu, a předložená zpráva o vlivech na životní prostředí
byla doplněna o odborná vyhodnocení ve smyslu výše uvedených připomínek a mohla se
tak stát objektivním odborným podkladem, který vyhodnotí skutečné dopady záměru
větrného parku na území České republiky, resp. na území Národního parku Podyjí,
Ptačí oblasti Podyjí, Evropsky významné lokality Podyjí a památkové zóny Vranovsko –
Bítovsko.
Na základě výše uvedeného Vám proto sdělujeme, že Ministerstvo životního prostředí
České republiky jako příslušný orgán dle § 21 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb., vyžaduje
účast na mezistátních konzultacích dle ustanovení článku 7 směrnice Evropského
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parlamentu a Rady 2001/42/ES, o posuzování vlivů některých programů a plánů na životní
prostředí.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r.
vrchní ředitelka sekce technické ochrany
životního prostředí, pověřena řízením
odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence

Přílohy:
− Vyjádření Správy Národního parku Podyjí
− Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí
− Vyjádření ředitelky odboru zvláště chráněných částí přírody Ministerstva životního
prostředí
− Vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně
− Vyjádření Okrašlovacího spolku ve Znojmě o.s.
− Vyjádření občanského sdružení „Za Znojmo přívětivější“

Na vědomí: (č.j. 49359/ENV/13)
Ministerstvo zahraničních věcí
odbor států střední Evropy
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1
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