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Vyjádření k návrhu koncepce „Windpark Nord“
Správa Národního parku Podyjí (dále jen „Správa NP“) posoudila zveřejněné podklady
k záměru vybudovat „Windpark Nord“. Předložený návrh koncepce zahrnuje změnu územních
plánů dolnorakouských obcí Hardegg, Langau a Weitersfeld v souvislosti se záměrem výstavby
větrného parku. V návrhu jsou zakresleny pozice celkem 31 větrných elektráren (VE). Nejkratší
vzdálenost zamýšlených větrných elektráren k hranici České republiky je cca 250 m, nejkratší
vzdálenost k hranici ochranného pásma NP Podyjí je cca 4 km. V důvodové zprávě k záměru je
uvedeno, že záměr byl projednán se správami obou blízkých národních parků (Podyjí a Thayatal),
což budí dojem, že obě správy se záměrem souhlasí. Zástupci investora však zástupcům obou
správ záměr pouze představili, k žádnému vyjádření k záměru ze strany Správy NP nebo Správy
Národního parku Thayatal nedošlo. Správa NP se záměrem formulovaném v předložené koncepci
nesouhlasí, a to zejména z těchto důvodů:
- Negativní vliv záměru na krajinný ráz – z podkladů je Správě NP zřejmé, že nelze vyloučit
významný negativní vliv na obraz krajiny a to nejen vlastního Národního parku Podyjí a
jeho ochranného pásma, tak 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.
- Záměr větrného parku se nachází v rozsáhlém lesním komplexu v nadmořské výšce cca
480-490m n m. (Příklad: Při výšce stožáru 140 m se už samotná věž dostává do výšky 620
až 630 m n. m., při průměru rotoru 120 m je celková výška 200 m, list vrtule v horní úvrati
se objeví až ve výšce 680 až 690). Nejvyšší hora v této oblasti je Býčí hora v NP Podyjí
s výškou 536 m n. m., pohledově větrný park neodcloní. Větrné elektrárny se naprosto
vymykají měřítku krajiny Podyjí. Větrný park se projeví jako negativní industriální
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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).
-

Orientační okruhy viditelnosti přikládáme v příloze. (Při stanovení orientačních okruhů
viditelnosti jsme vycházeli z projednávané Obecné odborné metody hodnocení krajinného
rázu, Bukáček, STUDIO B&ČZU, Fakulta ŽP, vychází z údajů pro jednu elektrárnu. U
větrného parku budou zóny okruhů viditelnosti větší, orientační rozsah uplatnění větrných
elektráren je okruh okolo 30 km). Windpark 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.

-

Záměr 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 za státní
hranicí 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.

-

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 nedalekém NP 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).

-

V podkladech dále chybí studie ovlivnění migrační prostupnosti krajiny pro savce –
výstavba VE 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 souladem záměru s mezinárodními konvencemi (např. Úmluva o
krajině, Bonnská či Bernská konvence atd.).

-

Záměr se nachází v bezprostřední blízkosti území NATURA 2000, z nichž dvě se
nacházejí na území České republiky (Ptačí oblast Podyjí – CZ0621032 a EVL Podyjí –
CZ0624096) a jedno na území Rakouska (EVL Thayatal bei Hardegg – AT1208A00).
Pokud bude Správa NP 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., vyjádří se v tom smyslu, že nebude možné vyloučit významný vliv
záměru na zmíněné lokality.
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Jako doplňující informaci uvádíme, že dle sdělení MěÚ Znojmo, odboru životního
prostředí byly v průběhu posledního desetiletí v širším regionu Národního parku Podyjí v ČR
posuzovány a následně z různých důvodů odmítnuty záměry výstavby větrných elektráren v
lokalitách: Milíčovice - Vracovice, Pavlice, Chvalovice, Stálky. V této souvislosti dále uvádíme,
že Městský úřad Znojmo pořídil v roce 2008 studii "Znojemsko - preventivní hodnocení
krajinného rázu správního území".
Správa NP na základě prozatímních dostupných informací došla k závěru, 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 č. 114/1992 Sb., a tím i do nesouladu s legislativou EU. Z těchto důvodů Správa NP
Podyjí k předloženému záměru (koncepci) uplatňuje toto negativní vyjádření.
V případě, že se bude záměr dále projednávat, má Správa NP Podyjí zájem účastnit se
případných mezistátních konzultací v této věci.

S pozdravem

Ing. Tomáš Rothröckl
ředitel

Příloha:
orientační mapa vymezení okruhů viditelnosti
okruh silné viditelnosti

5km

okruh zřetelné viditelnosti

7,5km

okruh snížení viditelnosti

20km
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