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Věc: Vyjádřeni k návrhu koncepce „Windpark Nord" v Dolním Rakousku

V reakci na' zveřejněnou koncepci větrného parku „Windpark Nord" mezi dolnorakouskými
obcemi Weitersfeld, Hardegg a Langau včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní
prostředí zasíláme naše vyjádření.
Okrašlovací spolek ve Znojmě o. s. sc záměrem vybudovat v těsné blízkosti moravskodolnorakouské hranice veliký větrný park „Windpark.Nord" s 31 elektrárnami zásadně
a ostře nesouhlasí z důvodu závažného poškození krajinného rázu velké části
jihozápadní Moravy (převážná část okresu.Znojmo, část okresu Třebíč, východní Část
okresu Jindřichův Hradec).
Okrašlovací spolek ye Znojmě o.s. je občanským sdružením s dlouholetou tradicí v regionu
Znojma a širší jihozápadní Moravy, v jehož stanovách je na předním místě ochrana přírody a
krajiny. V posledních letech jsme s velkou pozorností a znepokojením sledovali snahy
různých investorů v zachované a cenné venkovské krajině v širším okolí Znojma umístit
vysoké sloupy větrných elektráren. Iniciovali jsme taktéž, aby Město Znojmo nechalo v roce
2008 vypracovat odborné preventivní hodnocení krajinného rázu Znojemska v širších
souvislostech s ohledem právě na hrozící výstavbu větrných elektráren. Tato velmi kvalitní
studie
z pera
autorizované
osoby
Ing.
Bínové
CSc.
je
k dispozici
na
http://www.znoimocity.cz/znojemsko-preventi vni-hodnoceni-kraiinneho-razu-spravnihouzemi/d-5186/. Zde odkazujeme na pádné odborné argumenty, které výstavbu takto velkého
počtu větrných elektráren v bezproslřední blízkosti Znojemska (konkrétné Vranovská a
Národního parku Podyjí) nepřipouštějí.
Zdůrazňujeme fakt, že navrhovaný větrný park na dolnorakouské půdě těsně u státní hranice
leží v nadmořské výšce okolo 480 m n. m. Vzhledem k průměrné nadmořské výšce přilehlého
vranovského mikroregionu (cca 400 m n.m.) a výšce sloupů elektráren (150 metrů, s rotorem
dohromady 200 metrů!) se bude beze vší pochybnosti jednat o dominantní průmyslový prvek
v krajině doposud industrializací nedotčené jihozápadní Moravy s turisticky atraktivní oblastí
Národního parku Podyjí, Vranovské přehrady (chráněná krajinná památková zóna VranovskoBítovsko) á dále jemnického, slavonického, dačického a moravskobudějovického
mikroregionu, kde obce, podnikatelé a turistické centrály vydávají nemalé prostředky na
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propagaci zdejších památek a krás krajiny, zřizují naučné stezky, cyklostezky apod. Realizací
posuzovaného záměru by efekt těchto opatření směřujících k trvale udržitelnému místnímu
rozvoji této ekonomicky zaostalé a opomíjené periferie České republiky přišel do značné míry
vmvec.
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