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„Windpark Nord“ – vyjádření krajského úřadu k oznámení koncepce podle § 14b odst. 2
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
zákonů.
Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 28.05.2013 od Ministerstva životního
prostředí oznámení koncepce „Windpark Nord“. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor
životního prostředí, jako dotčený správní úřad zasílá ve smyslu ustanovení § 14b odst. 2
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
toto
vyjádření:
Odbor životního prostředí posoudil předložené oznámení koncepce z hlediska možných
dopadů na jednotlivé složky životního prostředí s těmito závěry:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Předložená koncepce spočívá ve změně územních plánů tří obcí ve spolkové zemi Dolní
Rakousko v souvislosti se záměrem výstavby větrného parku Windpark Nord. Podle
předložené dokumentace by se mělo jednat o 31 větrných elektráren rozmístěných v lesních
celcích, přičemž jejich vzdálenost od hranice s Českou republikou se pohybuje cca od 250 do
5000 m. Zdejší orgán ochrany přírody považuje záměr za problematický, a to z následujících
důvodů:
- území dotčené záměrem se nachází v blízkém sousedství (cca 2-5 km od hranice) zvláště
chráněného území nejvyšší kategorie ochrany v České republice – Národního parku
Podyjí. Kompetentním orgánem ochrany přírody je zde Správa NP Podyjí, toto stanovisko
se tedy přímo dotčením národního parku dále nezabývá, mnohé níže uvedené argumenty
však mají širší platnost. Ve vyjádření správy bude řešeno také dotčení lokalit soustavy
Natura 2000 záměrem, protože Národní park Podyjí v ní hraje významnou roli - je zároveň
ptačí oblastí a má ve své územní působnosti několik evropsky významných lokalit.
V navazujícím území na české straně se lokality soustavy Natura 2000, které by byly
záměrem negativně ovlivněny, nenacházejí.
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- větrné elektrárny mají být rozmístěny v lesním celku, jehož nejvyšší bod dosahuje 493 m
n. m. Nadmořská výška šafovské kotliny, která na území záměru bezprostředně navazuje
severním a severozápadním směrem na české straně, se pohybuje v rozmezí cca 420 –
466 m. Je tedy zřejmé, že pro širokou oblast obcí Stálky, Šafov, Starý Petřín, Lančov a
Podmyče se zamýšlené stavby stanou nepřehlédnutelnou krajinnou dominantou. Budou
nesporně výrazně patrné i z území navazujícího směrem do vnitrozemí, např. turisticky
velmi oblíbeného Bítovska či Vranovska. Zdejším orgánům ochrany přírody se doposud
daří chránit krajinný ráz této oblasti, charakteristické střídáním nízkých pahorků a
mělkých pánví, která je tradičně využívána pouze lesnicky a zemědělsky, před nápadnými
industriálními stavbami. Výstavba větrných elektráren v bezprostředním sousedství,
třebaže na rakouském území, by toto úsilí v podstatě degradovala.
- území navazující na oblast záměru na české straně je zdejšímu orgánu 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 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. Z podkladů, které jsou přiloženy k žádosti o
stanovisko k předložené koncepci, se ornitologický průzkum jeví jako nedostatečný.
- větrné elektrárny mají být rozmístěny v lese. Přitom je známo, že tento typ biotopu
využívá řada druhů netopýrů, u nichž byla sledováním vlivu již realizovaných záměrů
prokázána vysoká mortalita způsobená střety s lopatkami rotoru či jen prudkými změnami
tlaku v okolí při jejich pohybu. Nadnárodní organizace Eurobats, která se zabývá netopýry
a jejich ochranou, umisťování větrných elektráren do lesních porostů považuje obecně za
rizikové. Obdobně jako u ptáků je i u netopýrů zřejmé, že jednotlivé druhy využívají
dotčeného území bez ohledu na státní hranici, Šafovské rybníky se například jeví jako
vhodné loviště, přilehlé lesy na rakouské straně mohou poskytovat potřebné úkryty
letním i zimním koloniím. Je tedy nutno této skupině živočichů věnovat adekvátní
pozornost a zjistit, jaké druhy zde žijí, jak území využívají, v jakých letových výškách se
pohybují atd., a teprve na základě tohoto podrobného průzkumu rozhodnout, zda je vliv
záměru na tuto skupinu živočichů přijatelný.
- v roce 2007 probíhalo posouzení vlivů na životní prostředí pro záměr vybudování dvou
větrných elektráren u Stálek, cca 3 km severozápadně od nejbližší hranice zájmového
území. V jeho průběhu byla shromážděna řada dokumentů, jako problematické byly
akcentovány především otázky dotčení krajinného rázu a ornitofauny. Závěrečné
stanovisko bylo vydáno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního
prostředí, dne 05.03.2008 pod č.j. JMK 5253/2007 a bylo nesouhlasné, hlavním důvodem
bylo hnízdění orla mořského v bezprostřední blízkosti záměru. Na základě tohoto výsledku
byly investory zastaveny i další záměry obdobného charakteru v dané oblasti. Z pohledu
státní správy se tedy situace, kdy by byl na rakouském území s obdobnými přírodními
charakteristikami vybudován rozsáhlý větrný park, jeví jako velmi obtížně obhajitelná.

2

Ze všech výše uvedených důvodů jsme dospěli k závěru, že realizace záměru v daném
území a v daném rozsahu je z pohledu zájmů chráněných zdejším správním orgánem
nežádoucí. Obáváme se, že jeho vliv na krajinný ráz, ptáky a netopýry bude neúnosně
vysoký, navíc může poškodit důvěru veřejnosti v konzistentnost přístupu výkonných
orgánů jednotlivých států EU.

otisk razítka

Ing. Bc. Anna Hubáčková, v. r.
vedoucí odboru životního prostředí
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