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1. Úvod 

Město Hrádek nad Nisou vyvolává změnu územního plánu na základě záměru výstavby 16 ks 
větrných elektráren v prostoru mezi obcí Václavice a státní hranicí s Polskou republikou. 

Předkládaná hluková studie jako podklad pro jednání o změně ÚP posuzuje hlukové poměry 
v dotčené lokalitě po výstavbě větrného parku.  

Výpočet akustické situace je proveden pro konkrétní typ zařízení, jehož akustické parametry 
byly poskytnuty zadavatelem studie. 

 

2. Hodnocení 

V rámci navrženého větrného parku bude instalováno 16 ks větrných elektráren typu W2000 
SPG s výškou náboje 80 m. Rozmístění jednotlivých elektráren je v terénu bylo specifikováno 
zadavatelem studie (viz obr.č. 1). 

 

 
Obr.č. 1  Větrný park Hrádek nad Nisou – návrh rozmístění větrných elektráren 
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2.1 Parametry větrných elektráren 

Dvoumegawatový stroj W2000 SPG je výrobek české firmy Wikov Wind nové generace 
s novým systémem proměnlivého převodového poměru (SPG). 
Turbína se jmenovitým výkonem 2 MW má průměr rotoru 80 metrů a výšku náboje 80 m.  

Udávaný akustický výkon ve výšce náboje turbíny při rychlosti větru 10 m/s ve výšce 10 m 
nad zemí (dle požadavku IEC 61400-11) je: LwA = 104,4 dB. 
 
Tabulka 1  Akustický výkon a frekvenční charakteristika pro rychlost větru 10 m/s (ve výšce 
10 m nad terénem) 

Frekvence 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 

LAoct [dB] 79,5 94,3 98,6 99,0 98,2 94,7 83,9 74,0 104,4 

 

2.2 Legislativa 

2.2.1 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto nařízení zrušuje nařízení vlády č. 
502/2000 Sb. a nařízení vlády č. 88/2004 Sb. 

 
§ 11 Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném 
venkovním prostoru 
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve 
venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmot-
ností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvi-
valentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na 
sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu 
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací,  
a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro 
celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).  
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru,vznikajícími při střelbě 
z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotolue-
nu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku 
A LAeq,T podle odstavce 1. 
(3)  Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C  
LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní 
době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční 
době pro nejhlučnější 1 hodinu (LCeq,1h). 

(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku 
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní 
hladiny hluku LAeq,T = 50 dB  a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní 
nebo noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další 
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korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační 
charakter, jako např. řeč, přičte se další korekce -5 dB. 
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impuls-
ního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h = 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h = 40 dB. Ekviva-
lentní hladina akustického tlaku C LCeg,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 
k tomuto nařízení. 
(6)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se 
vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladi-
nou akustického tlaku A LAeq16h = 60 dB  a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akus-
tického tlaku A LAeq16h = 50 dB. 
(7)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 
LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle 
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 
LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin 
vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 
 

 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 

staveb a v chráněném venkovním prostoru 
Část A 

 

Způsob využití území Korekce 
dB 

1) 2) 3) 4) 
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní -5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdra-
votnických zařízení včetně lázní 0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 
chráněný ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, 
s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB. 

1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdro-
jů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a 
dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejmé-
na rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 

2) Použije se pro hluk z  dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových ko-
munikací, a drahách. 
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3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk 
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních po-
zemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu 
dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a dra-
hách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na po-
zemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a 
v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává za-
chována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, případně 
rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunika-
ce nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném ven-
kovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné 
trasy.  

 

2.2.2 Důsledky pro řešení studie 
a. Pro stávající obytné objekty zájmového území ovlivňovaném hlukem z větrných 

elektráren jsou pro tento hluk uvažovány tyto hygienické limity v chráněném ven-
kovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb: 
základní hodnota hluku      LAeq,T = 50 dB 

korekce pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní 
prostory 

− korekce pro noční dobu     k = - 10 dB 

Této korekci odpovídá hygienický limit pro hluk z větrných elektráren pro den 
LAeq,8h = 50 dB, pro noc LAeq,1h = 40 dB. 
V případě větrných elektráren je posuzována situace v noční době, výsledek je porov-
náván s hygienickým limitem pro noční dobu. 

 

2.2.3 Metodika výpočtu 

Pro hodnocení hluku z průmyslových zdrojů hluku byl použit program HLUK+ pásma firmy 
JpSoft ver. 7.16 „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“, licence č. 5202 (RNDr. 
Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek).  
Pro kalibraci modelu pro program HLUK+ byla použita verze programu WinPRO pro výpo-
čet hluku z větrných elektráren v komplexním terénu. Tento program dánské firmy EMD 
International A/S je již vyvíjen a zdokonalován 20 let a slouží pro návrh a plánování větrných 
parků. 
 

3. Hluk z větrných elektráren 

Návrh rozmístění VE v ploše budoucího větrného parku je patrný z obr. č.1. Výsledky vý-
počtu prokázaly, že při použití navržených zařízení W2000 SPG s deklarovaným akustickým 
výkonem LAw = 104,4 dB  a frekvenční charakteristikou uvedenou v tabulce 1  dodrží hluk 
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z elektráren na hranici chráněného venkovního prostoru v obci Václavice hygienický limit 40 
dB. 
Vypočítané hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v bodech 1 až 3 (viz obr.č. 2) 
se pohybují ve výšce 3 m nad terénem od 37,2 do 37,9 dB. 
 

4. Závěr 
V navrhovaném větrném parku Hrádek nad Nisou má být rozmístěno 16 větrných elektráren 
typu W2000 SPG o celkovém instalovaném výkonu 16 x 2 MW. 

Výpočet prokázal, že záměr lze realizovat v navrženém uspořádání. Hluk z větrných elektrá-
ren na hranici chráněného venkovního prostoru (hranice intravilánu obce Václavice) dodrží 
s rezervou limitní hodnotu pro hluk v noční době 40 dB.  Hluk z instalovaných větrných 
elektráren neobsahuje podle podkladů dodaných výrobcem výrazné tónové složky. 
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Obr. č. 2  Větrný park Hrádek – původní návrh, hluková pásma, 3 m nad terénem 
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1. Úvod 

Město Hrádek nad Nisou vyvolává změnu územního plánu na základě záměru výstavby větr-
ných elektráren v prostoru mezi obcí Václavice a státní hranicí se SRN. 

Předkládaná hluková studie jako podklad pro jednání o změně ÚP posuzuje hlukové poměry 
v dotčené lokalitě po výstavbě větrného parku. Ve studii jsou posuzovány dvě varianty rozsa-
hu navrženého větrného parku – s počtem 16 větrných elektráren a s počtem 23 větrných 
elektráren. 

Výpočet akustické situace je proveden pro konkrétní typ zařízení, jehož akustické parametry 
byly poskytnuty zadavatelem studie. 

 

2. Hodnocení 

Větrný park je navržen ve dvou variantách: 

• varianta 1: 16 ks větrných elektráren 

• varianta 2: 23 ks větrných elektráren. 
Navržen je typ W2000 SPG s výškou náboje 80 m. Rozmístění jednotlivých elektráren je 
v terénu bylo specifikováno zadavatelem studie (viz obr.č. 1 a 2). 
 

 
Obr.č. 1  Větrný park Hrádek n. N. – varianta 16 VE, návrh rozmístění  
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Obr.č. 2  Větrný park Hrádek n. N. – varianta 23 VE, návrh rozmístění  

 

2.1 Parametry větrných elektráren 

Dvoumegawatový stroj W2000 SPG je výrobek české firmy Wikov Wind nové generace 
s novým systémem proměnlivého převodového poměru (SPG). 

Turbína se jmenovitým výkonem 2 MW má průměr rotoru 80 metrů a výšku náboje 80 m.  
Udávaný akustický výkon ve výšce náboje turbíny při rychlosti větru 10 m/s ve výšce 10 m 
nad zemí (dle požadavku IEC 61400-11) je: LwA = 104,4 dB. 
 

Tabulka 1  Akustický výkon a frekvenční charakteristika pro rychlost větru 10 m/s (ve výšce 
10 m nad terénem) 

Frekvence 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 

LAoct [dB] 79,5 94,3 98,6 99,0 98,2 94,7 83,9 74,0 104,4 
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2.2 Legislativa 

2.2.1 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

 
§ 11 Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném 
venkovním prostoru 
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve 
venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmot-
ností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvi-
valentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na 
sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu 
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací,  
a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro 
celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).  

(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru,vznikajícími při střelbě 
z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotolue-
nu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku 
A LAeq,T podle odstavce 1. 

(3)  Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C  
LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní 
době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční 
době pro nejhlučnější 1 hodinu (LCeq,1h). 

(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku 
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní 
hladiny hluku LAeq,T = 50 dB  a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní 
nebo noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další 
korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační 
charakter, jako např. řeč, přičte se další korekce -5 dB. 

(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impuls-
ního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h = 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h = 40 dB. Ekviva-
lentní hladina akustického tlaku C LCeg,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 
k tomuto nařízení. 

(6)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se 
vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladi-
nou akustického tlaku A LAeq16h = 60 dB  a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akus-
tického tlaku A LAeq16h = 50 dB. 

(7)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 
LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle 
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 
LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin 
vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 

staveb a v chráněném venkovním prostoru 
Část A 

 

Způsob využití území Korekce 
dB 

1) 2) 3) 4) 
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní -5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdra-
votnických zařízení včetně lázní 0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 
chráněný ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, 
s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB. 

1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdro-
jů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a 
dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejmé-
na rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 

2) Použije se pro hluk z  dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových ko-
munikací, a drahách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk 
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních po-
zemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu 
dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a dra-
hách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na po-
zemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a 
v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává za-
chována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, případně 
rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunika-
ce nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném ven-
kovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné 
trasy.  

 

2.2.2 Důsledky pro řešení studie 
a. Pro stávající obytné objekty zájmového území ovlivňovaném hlukem z větrných 

elektráren jsou pro tento hluk uvažovány tyto hygienické limity v chráněném ven-
kovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb: 
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základní hodnota hluku      LAeq,T = 50 dB 

korekce pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní 
prostory 

− korekce pro noční dobu     k = - 10 dB 

Této korekci odpovídá hygienický limit pro hluk z větrných elektráren pro den 
LAeq,8h = 50 dB, pro noc LAeq,1h = 40 dB. 
V případě větrných elektráren je posuzována situace v noční době, výsledek je porov-
náván s hygienickým limitem pro noční dobu. 

 

2.2.3 Metodika výpočtu 

Pro hodnocení hluku z průmyslových zdrojů hluku byl použit program HLUK+ pásma firmy 
JpSoft ver. 7.16 „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“, licence č. 5202 (RNDr. 
Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek).  
Pro kalibraci modelu pro program HLUK+ byla použita verze programu WinPRO pro výpo-
čet hluku z větrných elektráren v komplexním terénu. Tento program dánské firmy EMD 
International A/S je již vyvíjen a zdokonalován 20 let a slouží pro návrh a plánování větrných 
parků. 
 

3. Hluk z větrných elektráren 

Návrh rozmístění VE v ploše budoucího větrného parku je pro obě varianty prezentován na 
obr. č.1 a 2.  

Výsledky výpočtu jsou prezentovány na mapách hlukových pásem a mapách izofon v příloze. 
Pro posouzení akustické situace na hranici ostatního chráněného venkovního prostoru byly 
vybrány 4 referenční body. Body 1 až 3 na hranici intravilánu obce Václavice a bod 4 u nej-
bližšího objektu obce Jasna Góra na území Polska. Tato obec představuje nejbližší polskou 
obec případně ovlivňovanou hlukem z navržených větrných elektráren. 
Větrné elektrárny č. 1, 6, 8, 12 a především 17 – 19 ve variantě 2 (23 VE) budou při výšce 80 
m vzhledem ke svému umístění přímo viditelné z této polské obce. 
 

Tabulka 2  Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v obou variantách 

Ref. bod výška  [m] 
LAeq

 [dB] 

hygienický limit 
varianta 1 varianta 2 

1 3 37,1 37,3 

40,0 
2 3 37,9 38,4 
3 3 37,5 38,4 
4 3 37,6 42,9 
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3.1 Varianta 1 (16 VE) 

Výsledky výpočtu prokázaly, že při použití navržených zařízení W2000 SPG s deklarovaným 
akustickým výkonem LAw = 104,4 dB  a frekvenční charakteristikou uvedenou v tabulce 1  
dodrží hluk z elektráren na hranici chráněného venkovního prostoru v obci Václavice i na 
polském území hygienický limit 40 dB. 
Vypočítané hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v bodech 1 až 4 (viz obr.č. 3 a 
4) se pohybují ve výšce 3 m nad terénem od 37,1 do 37,9 dB (tabulka 2). 
 

3.2 Varianta 2 (23 VE) 

Akustická zátěž blízkých lokalit v porovnání s variantou 1 se zvýší, významně se zvýší pře-
shraniční vliv a hluk v nejbližší polské obci. Výsledky výpočtu prokázaly, že při použití 
navržených zařízení W2000 SPG s deklarovaným akustickým výkonem LAw = 104,4 dB  a 
frekvenční charakteristikou uvedenou v tabulce 1 bude ekvivalentní hladina akustického tlaku 
na hranici obce Václavice ležet v pásmu nejistoty použité metody a na polském území bude 
významně překročena hodnota hygienického limitu 40 dB. 
Vypočítané hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v bodech 1 až 4 jsou v tabulce 
2 a výsledky výpočtu ve formě izofon a hlukových pásem na obr. č. 5 a 6 v příloze. 
 

4. Závěr 
V navrhovaném větrném parku Hrádek nad Nisou má být rozmístěno ve dvou variantách 16, 
případně 23 větrných elektráren typu W2000 SPG o celkovém instalovaném výkonu 32 MW 
nebo 46 MW. 

Výpočet prokázal, že záměr lze realizovat ve variantě 1 (16 VE), kdy bude hluk z větrných 
elektráren na hranici chráněného venkovního prostoru (hranice intravilánu obce Václavice a 
polské obce Jasna Góra) dodrží s rezervou limitní hodnotu pro hluk v noční době 40 dB.  
Hluk z instalovaných větrných elektráren neobsahuje podle podkladů dodaných výrobcem 
výrazné tónové složky. 
Ve variantě 2 bude překročena hodnota hygienického limitu v obci Jasna Góra a případně i 
v některých místech na hranici obce Václavice (výsledky výpočtu jsou v pásmu nejistoty). 
Variantu 2 proto nelze doporučit k realizaci. 
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Obr. č. 3  Větrný park Hrádek, varianta 1 – izofony 5 m nad terénem 
 

 
Obr. č. 4  Větrný park Hrádek, varianta 1 – hluková pásma 5 m nad terénem 
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Obr. č. 5  Větrný park Hrádek, varianta 2 – izofony 5 m nad terénem 
 

 
Obr. č. 6  Větrný park Hrádek, varianta 2 – hluková pásma 5 m nad terénem 
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Studie byla vypracována na základě objednávky firmy SCES Group, spol s r.o., 
Stroupežnického 9, 400 01 Ústí nad Labem. Předmětem posuzování je vliv změny č. 10 
územního plánu města Hrádek nad Nisou na živou přírodu. Předkládané hodnocení bude 
sloužit jako poklad pro SEA. Nejedná se tedy o hodnocení dle §45i ani §67 zákona č. 114/92 
Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
 
 
Objednatel posudku k vypracování studie poskytl následující podklady:  
Zadání zpracování změny č.10 územního plánu města Hrádek nadnesou dle §20 z. č. 50/1976 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů. 
Katastrální mapa 1: 5000, 1: 19200 
Barevná ortofotomapa 
Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje ke koncepci „Návrh změny územního plánu 
města Hrádek n. N. – plochy pro větrné elektrárny k.ú. Václavice u Hrádku n. N.“. 
Stanovisko Magistrátu města Liberce: Změna souhrnného stanoviska ZPIPi/EC263738/2005-
57425 - "Doplnení regulativu ploch pro umístění větrných elektráren ke změně č. 10 ÚPNSÚ 
Hrádek n. Nisou" 
Stanovisko Severočeské pobočky České společnosti ornitologické k záměru výstavby velkých 
větrných elektráren v lokalitě Václavce – Uhelná. 
Eco Energy Hrádek: Doplnění dokumentace dle požadavku vyplývajícího ze stanoviska MML 
OŽP ze dne 14.12.2005 k bodu č. 1 – Ochrana přírody a krajiny. 

 
 
 
Zpracoval: 
Mgr. Adam Véle 
Popluží 116  
468 22 Železný Brod 
 

IČO: 71829059 
tel.: 737 309406 
e-mail:adam.vele@e-ko.cz 
web: www.e-ko.cz

 
 
Spoluřešitelé: 
Ornitologie: 
Mgr. Martin Pudil 
Sametová 720 
460 01  Liberec 

 
 
 
Botanické mapování: 
Bc. Tomáš Rejzek  
Ústavní 529 
471 54 Cvikov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Železném Brodě   16. 6. 2006                                               Adam Véle             
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1. ÚVOD, CÍLE BIOLOGICKÉHO POSOUZENÍ 

 
Předmětem posuzování je změna č. 10 územního plánu města Hrádek nad Nisou, 

jejímž cílem je změna využití zemědělsky využívaných ploch na plochy určené pro 

výstavbu šestnácti ks větrných elektráren.  

 
V České republice se většina energie vyrábí z neobnovitelných zdrojů, což s sebou 

přináší řadu problémů (těžba uhlí, těžba vápence, vznik radioaktivního odpadu atd.). ČR 

se zavázala, ke zvýšení produkce elektrické energie z alternativních zdrojů. Nejpozději v  

roce 2010 by mělo být min. 8 % z celkového množství energie vyprodukované na našem 

území, vyrobeno z alternativních zdrojů. Mezi nevyčerpatelné zdroje energie patří i vítr. 

Výroba energie z větrného proudění se vyznačuje následujícími výhodami: 

- nedochází k produkci skleníkových plynů (nepřispívají ke změně složení 
atmosféry) 

- neodchází k vypouštění škodlivých emisí (oxid siřičitý, oxidy dusíku, složité 
uhlovodíkové sloučeniny, prachové částice) 

- jsou nevyčerpatelné, na vhodných lokalitách dobře dostupné 
- jsou k dispozici na území ČR a není je tedy třeba dovážet, což přispívá ke kladné 

bilanci zahraničního obchodu 
- jejich výskyt je decentralizovaný 

- při využívání obnovitelných zdrojů mohou vznikat nová pracovní místa 
- vyznačují se snadnou likvidací po ukončení životnosti 

 

Česká republika zažívá v současné době rozmach ve stavbě VTE. Díky ekonomické 

výhodnosti se investoři snaží stavět VTE na většině lokalit s dostatečnou rychlostí větru. 

Mnoho z nich se vyskytuje ve hřebenových partiích hor. Vzhledem ke 

značným vertikálním rozměrům může být výstavbou větrných elektráren narušena krajina 

a příroda v jejich nejbližším i širším okolí. Proto je nutno se při jejich výstavbě vypořádat 

s vybranými ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  

 

Stavba VTE vždy znamená zásah do krajinného rázu. Ekosystémy jsou ovlivněny již 

samotným záborem půdy. Samotný provoz VTE může negativně ovlivňovat živočišnou 

složku společenstev. Ze zahraniční literatury je známo, že nejohroženějšími skupinami 

živočichů jsou ptáci a netopýři, jež tráví podstatnou část svého života ve vzduchu. 
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VTE mohou na létající obratlovce působit přímo i nepřímo. Negativní vlivy lze 

rozdělit do čtyř základních skupin: 

 

1) rušení větrnými elektrárnami (hlukem, samotnou přítomností) vedoucí k 

přemístění případně vymizení některých druhů, včetně bariérového efektu na tažné 

druhy;  

2) mortalita způsobená kolizí s těmito stavbami (jak s rotujícími vrtulemi tak 

samotnými stožáry i v klidovém stavu);  

3) ztráta nebo zničení či narušení prostředí a biotopů v důsledku výstavby a 

přítomnosti staveb a s nimi spojenou infrastrukturou;  

4) další potenciální faktory (zejména pobyt a případná stavba hnízd ptáků na zařízení 

VTE).  

2.  POPIS LOKALITY 

Posuzované území se nachází na okraji katastrálního území Václavice u Hrádku 

n.Nisou, při hranicích s Polskem a k.ú. Horní Vítkov (obec Chrastava). Konkrétně se 

jedná o parcely číslo 840/1, 1137/1, 1137/6. Pozemky jsou vesměs využívány 

k zemědělské činnosti (pole, občas malé plošky luk). V okolí se vyskytují menší lesy, 

remízky i louky. Klimaticky spadá posuzovaná lokalita do mírně teplé oblasti. 

 

Potenciální přirozená vegetace 

Z mapy potenciální přirozené vegetace lze vyčíst, že původní vegetaci tvořily dvě 

mapovací vegetační formace: a) Biková a / nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-

Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum) b) Černýšová dubohabřina (Melampyro 

nemorosi-Carpinetum). 

 

Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) se vyznačuje 

slabší příměsí až absencí méně či více náročných listnáčů – břízy (Betula pendula), habru 

(Caprinus betulus), buku (Fagus sylvatica), jeřábu (Sorbus aucuparia), lípy srdčité (Tilia 

cordata), na sušších stanovištích i s přirozenou příměsí borovice (Pinus sylvestris). Dub 

letní (Quercus robur) se objevuje jen na relativně vlhčích místech, zejména v jižní 

polovoně Čech. Zmlazené dřeviny stromového patra jsou nejdůležitější složkou slabě 
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vyvinutého patra keřového, kde se též častěji objevuje Frangula almus a Juniperus 

communis. Fyziognomii bylinného patra určují (sub)acidofilní a mezofilní lesní druhy 

(Poa nemoralit,Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus, Convallaria majalis, Festuca 

ovina, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Melampyrum pretense aj.). 

Mechové patro bývá druhově pestré. Často se v něm objevují Polytrichum formosum, 

Pleurozium schreberi, Dicarnum scoparium, Leucobryum glaucum, Pohla butane). 

Většina těchto lesů je dnes odlesněna a využívána jako pole, méně jako pastviny nebo 

louky. 

Černýšová dubohabřina je tvořena stinnými dubohabřinami s dominantním 

dubem zimním (Quercus petraea) a habrem (Carpinus betulus), s častou příměsí lípy 

(Tilia cordata, na vlhčích stanovištích T. platyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a 

stanovištně náročných listnáčů (jasan – Fraxinus excelsior, klen – Acer pseudoplanatus, 

mléč – A. platanoides, třešeň Cerasum avium). V prosvětlených porostech se nachází 

dobře vyvinuté keřové patro tvořené mezofilními druhy opadavých listnatých lesů. 

V bylinném patře se nachází především (Hepatica nobilis, Galium sylvaticum, Campanula 

persicifolia, Lathyrus vernus, L. niger, Lamium galeobdolon agg., Melampyrum 

nemorosum, Mercurialis perennis, Asarum europaeum, Pyrethrumcorymbosum,Viola 

reichenbachiana) méně často trávy (Festuca heterophylla, Poa nemoralis).  Porosty jsou 

v současné době plošně velmi omezené vlivem odlesnění, následné zemědělské činnosti i 

intenzivní zástavby. 

Územní systém ekologické stability 

Na posuzovaném území se nachází pouze nefunkční lokální biokoridor. V blízkém 

okolí se však nachází funkční lokální biocentra i biokoridory. Vliv na ÚSES nebyl 

součástí biologického hodnocení, neboť je obsažen v hodnocení vlivu na krajinný ráz. 

3. METODIKA 

Průzkum území byl zaměřen na zjištění současného biologického stavu lokality a 

zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, uvedených ve Vyhlášce č. 

395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Součástí práce bylo i 

navržení zmírňujících a především kompenzačních opatření, jež by měly eliminovat či 

alespoň snížit negativní vliv uvažované stavby na přírodu. Zpracování posudku probíhalo 

v době od 8. května do 15. června 2006.  

http://www.e-ko.cz
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Botanika 

Botanický průzkum probíhal během jarního aspektu roku 2006 a postihl celé 

zájmové území. Vzhledem k tomu, že na lokalitě vyskytující se pole jsou botanicky zcela 

bezcenná (aplikace herbicidů) byla zmapováno i blízké okolí  (okraje cest, příkopy, 

remízky, louky), jež mohou být potenciálně stavbou dotčena či naopak sloužit jako zásoba 

diaspor. Během výzkumu nebyla zjištěna žádná přirozená ani přírodě blízká společenstva, 

proto nebylo realizováno fytocenologické snímkování. Vzhledem k absenci zvláště 

chráněných druhů rostlin a k charakteru navrhované změny ve využívání pozemků nebylo 

nutné členit lokalitu do segmentů podle typu ekosystémů. 

 

Bezobratlí 

Přítomnost bezobratlých živočichů byla zjišťována pomocí individuálního sběru, 

zemních pastí a smýkání vegetace. Výzkum byl proveden i v lesních a lučních porostech 

nacházejících se v těsné blízkosti lokality, neboť vybrané druhy na ně mohou být 

ekologicky vázány (potrava, úkryty). Místa průzkumu byla vybrána tak, aby byly 

podchyceny všechny ekosystémy nacházející se v zájmové lokalitě, příp. gradienty mezi 

nimi.  

 

Obratlovci 

Ptáci byli sledováni pomocí modifikované mapovací metody, t.j. s menším 

množstvím kontrol (Janda & Řepa 1986). Metoda předpokládá, že každý pozorovaný 

jedinec s projevy hnízdního chování (zpěv samce, přinášení potravy k hnízdu atd.) 

odpovídá jednomu hnízdícímu páru.  Zaznamenávány byly i druhy zde sbírající potravu 

nebo pravidelně proletující. Vzhledem k účelu průzkumu (změna územního plánu pro 

větrné elektrárny) byly opomíjeny druhy žijící v lesích a křovinách, které nevyletují na 

otevřená prostranství (např. červenka, budníčci, pěnice apod.)  

Přítomnost ostatních skupin obratlovců byla zaznamenávána vizuálně, akusticky a 

pomocí pobytových znaků. Mapovány byly i louky remízky a lesy nacházející se 

v blízkém okolí zájmové lokality. 
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4. VÝSLEDKY 
 

Květena 

Rostlinné taxony nalezené na lokalitě a v jejím okolí jsou uvedeny v tabulce č. 1. Na 

zkoumaném území se nevyskytuje žádný zvláště chráněný druh rostliny. V okolí lokality 

se vyskytují dva druhy rostlin zařazených v Červené knize. Jedná se o druhy Galium 

boreale (svízel severní) zařazený v kategorii C4 a Glyceria nemoralis (zblochan hajní) 

zařazený v kategorii C3. 1Jejich ovlivnění výstavbou VTE lze považovat za nulové. 

 

Tab. 1: Seznam nalezených rostlinných taxonů 

vědecký název český název 
Aegopodium podagraria bršlice kozí noha 
Achillea ptarmica řebříček bertrám 
Achillea sp. řebříček 
Alchemilla monticola kontryhel pastvinný 
Alchemilla vulgaris kontryhel ostrolaločný (obecný) 
Alchemilla xanthochlora kontryhel žlutozelený 
Alnus glutinosa olše lepkavá 
Alopecurus pratensis psárka luční 
Angelica sylvestris děhel lesní 
Anthoxanthum odoratum tomka vonná 
Anthriscus sylvestris kerblík lesní 
Anthyllis vulneraria úročník bohoj 
Arctium sp. lopuch 
Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený 
Artemisia vulgaris pelyněk černobýl 
Avenella flexuosa metlička křivolaká 
Avenula pubescens ovsíř pýřitý 
Betula pendula bříza bělokorá 
Betula pendula (skupina) bříza bělokorá 
Calamagrostis canescens třtina šedavá 
Caltha palustris blatouch bahenní 
Campanula patula zvonek rozkladitý 
Campanula rotundifolia zvonek okrouhlolistý 
Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka 
Carex contigua ostřice klasnatá  
Carex fusca ostřice hnědá 

                                                
1  C3 - Taxony se slabším, ale trvalým ústupem. Snížení jejich výskytu se pohybuje mezi 50 - 80 % 
původního zastoupení. 
 C4 - Taxony, u kterých lze předpokládat v krátké době ohrožení. Zároveň jsou do této kategorie 
řazeny i taxony nedostatečně prostudované, u nichž zatím nelze přesněji stanovit stupeň ohrožení. 
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Carex gracilis ostřice štíhlá 
Carex hirta ostřice srstnatá 
Carex nigra ostřice obecná 
Carex vesicaria ostřice měchýřkatá 
Centaurea jacea chrpa luční 
Cerastium arvense rožec rolní pravý 
Cerastium holosteoides ssp. triviale rožec obecný luční 
Cirsium arvense pcháč oset 
Cirsium palustre pcháč bahenní 
Convallaria majalis konvalinka vonná 
Crataegus sp. hloh 
Crepis biennis škarda dvouletá 
Dactylis glomerata srha laločnatá 
Daucus carotha mrkev obecná 
Deschampsia caespitosa metlice trsnatá 
Dryopteris filix-mas kapraď samec 
Epilobium sp. vrbovka 
Equisetum arvense přeslička rolní 
Equisetum fluviatile přeslička poříční 
Equisetum palustre přeslička bahenní 
Equisetum sylvatocum přeslička lesní 
Erigeron acris turan ostrý 
Festuca ovina kostřava ovčí 
Festuca rubra kostřava červená 
Ficaria verna orsej jarní 
Filipendula ulmaria tužebník jilmový 
Filipendula vulgaris tužebník obecný 
Galeopsis sp. konopice 
Galium album svízel bílý 
Galium aparine svízel přítula 
Galium boreale  svízel severní 
Galium harcynicum svízel hercynský 
Galium mollugo agg. svízel povázka 
Galium pumilum svízel nízký 
Galium sylvaticum svízel lesní 
Genista tinctoria kručinka barvířská 
Geum urbanum kuklík městský 
Glyceria nemoralis zblochan hajní 
Glyceria sp. zblochan 
Heracleum sphondylium bolševník obecný 
Hieracium glomeratum jestřábník klubkatý 
Hieracium sp. jestřábník   
Holcus lanatus medyněk vlnatý 
Holcus mollis medyněk měkký 
Hylotelephium jullianum rozchodník křovištní  
Hypericum maculatum třezalka třítupá 
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Hypericum perforatum třezalka tečkovaná 
Hypocharis radicata  
Chaerophyllum aromaticum krabilice zápašná 
Juncus effusus sítina rozkladitá 
Knautia arvensis chrastavec rolní 
Lathyrus pratensis hrachor luční 
Leontodon hispidus máchelka srstnatá 
Leucanthemum ircutianum kopretina irkutská 
Linaria vulgaris lnice květel  
Lotus corniculatus štírovník Borbásův 
Lotus uliginosus štírovník bažinný 
Luzula campestris bika ladní 
Luzula multiflora bika mnohokvětá 
Lychnis flos-cuculi kohoutek luční 
Lychnis viscaria smolnička obecná  
Lysimachia vulgaris vrbina obecná 
Malus domestica jabloň domácí 
Myosotis palustris pomněnka bahenní 
Pimpinella saxifraga bedrník obecný 
Plantago lanceolata jitrocel kopinatý 
Poa nemoralis lipnice hajní 
Poa pratensis lipnice luční 
Polygonatum multiflorum kokořík mnohokvětý 
Polygonatum verticilatum kokořík přeslenitý 
Potentilla erecta mochna nátržník 
Prunus avium třešeň ptačí  
Quercus sp. dub 
Ranunculus acer pryskyřník prudký 
Ranunculus auricomus pryskyřník zlatožlutý 
Ranunculus repens pryskyřník plazivý 
Rosa canina růže šípková 
Rubus idaeus ostružiník maliník  
Rubus sp. ostružiník 
Rumex acetosa šťovík kyselý 
Rumex acetosella šťovík menší  
Rumex obtusifolius šťovík tupolistý 
Sambucus nigra bez černý 
Sanguisorba officinalis krvavec toten 
Scirpus sylvaticus skřípina lesní 
Scrophularia nodosa krtičník hlíznatý 
Selinum carvifolia olešník kmínolistý 
Senecio jacobaea starček přímětník 
Senecio ovatus starček Fuchsův  
Solidago virgaurea zlatobýl obecný  
Sorbus aucuparia jeřáb ptačí 
Stellaria graminea ptačinec trávovitý 
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Symphytum officinale kostival lékařský 
Tanacetum vulgare vratič obecný 
Taraxacum sec. Ruderalia pampeliška 
Trifolium medium jetel prostřední 
Trifolium pratense jetel luční  
Trisetum flavescens trojštět žlutavý 
Tussilago farfara podběl lékařský 
Urtica dioica kopřiva dvoudomá 
Vaccinium myrtillus brusnice borůvka 
Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek 
Veronica officinalis rozrazil lékařský 
Veronica serphyllifolia rozrazil douškolistý 
Vicia angustifolia vikev úzkolistá 
Vicia cracca vikev ptačí 
Vicia sepium vikev plotní 
Viola arvensis violka rolní 

 

 

Bezobratlí  

V tabulce č. 2 jsou uvedeny nalezené druhy střevlíkovitých brouků, blanokřídlých a 

vybraných čeledí denních motýlů, tedy skupin jež lze považovat za bioindikační. Všechny 

nalezené druhy lze považovat za relativně hojné a běžné, ekologicky eurytopní. Dle 

poznatků z literatury není žádný z nich vázán pouze na přirozené či přírodě blízké 

ekosystémy. Pouze mravence Formica sanguinea lze charakterizovat jako druh osídlující 

více či méně přirozené nebo přirozenému stavu blízké stanoviště. Vyskytuje se i na 

druhotných, dobře regenerovaných biotopech, zvláště v blízkosti původních ploch. Ostatní 

nalezené mravence Camponotus herculeanus, Formica fusca, Lasius niger, Myrmica 

rubra, Myrmica ruginodis lze zařadit do skupiny eurytopních druhů, jež často nemají 

žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy nestabilních a měnících se 

habitatů, stejně jako druhy obývající silně antropogenně ovlivněnou krajinu.  

Pět druhů nalezených bezobratlých je dle vyhlášky 395/1992 Sb. zařazeno mezi 

zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii ohrožený druh. Pouze dva z nich Formica 

fusca a Bombus terrestris se vyskytují přímo na lokalitě určené ke změně ÚP. Dle 

autorových poznatků se jedná o relativně běžné druhy, jejichž populace na dané lokalitě 

nemohou být stavbou nijak výrazně negativně dotčeny. Ostatní zvláště chráněné druhy se 

vyskytují pouze  na okolních lokalitách. Vzhledem k jejich biologickým a ekologickým 

vazbám nelze předpokládat, že by byly  stavbou či provozem VTE ohroženi. 
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Tab. 2: Seznam nalezených druhů brouků (čeleď Carabidae), blanokřídlých a motýlů 

řád vědecký název český název výskyt 395/1992 
Coleoptera Anchomenus dorsalis střevlíček ošlejchový P, R  
 Carabus auronitens střevlík zlatolesklý R  
 Carabus cancellatus střevlík měděný P  
 Carabus hortensis střevlík zahradní R  
 Carabus problematicus  R  O 
 Poecilus cupreus střevlíček měděný P, OP, L  
 Pseudophonus rufipes kvapník plstnatý P, L, R  
Hymenoptera Bombus lapidarius čmelák skalní L  O 
 Bombus terrestris čmelák zemní L, OP  O 
 Camponotus herculeanus mravenec dřevokaz R  
 Formica fusca mravenec otročící L, OP  O 
 Formica sanguinea mravenec loupeživý R  O 
 Lasius niger mravenec obecný P  
 Myrmica rubra mravenec žahavý L, P  
 Myrmica ruginodis  R  
Lepidoptera Aglais urticae babočka kopřivová L, OP  
 Coenonympha pamphilus okáč poháňkový L  
 Inachis io babočka paví oko L, OP  
 Pieris napi bělásek řepkový L, P  
 Polyommatus icarus modrásek jehlicový L  
 Synanthedon nesytka R  

L – louka, OP,- okraj pole, P – pole, R – remízek, les, O – ohrožený druh 

 

 

Obratlovci 

Na sledovaném území bylo nalezeno 27 druhů obratlovců (tab. 3 a 4), z toho 2 druhy 

plazů, 7 druhů savců a 18 druhů ptáků. Z uvedeného seznamu lze vyčíst, že 7 druhů je dle 

Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. zařazeno mezi zvláště chráněné druhy živočichů. 

V kategorii kriticky ohrožených druhů je to strnad luční, mezi silně ohrožené druhy patří 

krahujec obecný a ještěrka obecná. Čtyři druhy jsou zařazeny v kategorii ohrožených: 

bramborníček hnědý, ťuhýk obecný, užovka obojková a veverka obecná.  
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Veverka obecná, vyskytující se v remízcích a lesních porostech, by neměla být 

stavbou ani provozem VTE nijak dotčena. Ještěrka obecná byla nalezena na zarůstajícím 

okraji pole u přístupové cesty a poblíž hromad kamení nanošeného do remízků. Její 

ohrožení spočívá především v potenciálních úpravách okolí stávající cesty, hustém 

provozu během stavby nových cest a VTE. Užovka obecná byla zjištěna na zarůstajícím 

okraji pole a na přístupové cestě vedoucí po jižním okraji pozemku. I její ohrožení spočívá 

především v potenciálních úpravách stávající cesty hustém provozu během stavby nových 

cest a VTE. 

Stavbou či provozem VTE by mohly být ovlivněny všechny druhy uvedených 

zvláště chráněných ptáků. V souladu s §5a zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny 

je v rámci hodnocení nutno uvažovat o všech ptačích druzích. Provoz větrných elektráren 

může ohrožovat především velké druhy ptáků, menší druhy pak zejména v místech jejich 

velké koncentrace např. pokud stojí větrné elektrárny v jejich tahové cestě. Na základě 

tohoto průzkumu nemohly být vzhledem k termínu zadání a odevzdání práce zjišťovány 

tahové cesty ptáků, proto byla tato možnost posouzena pouze na základě autorových 

zkušeností z dané oblasti. Již v dřívějších letech bylo zjištěno, že hlavní tahová cesta na 

Frýdlantsku vede východněji od sledované lokality a směřuje zhruba od SV na JZ od 

Frýdlantu kolem Albrechtic u Frýdlantu dále k Chrastavě. Není však vyloučen průběh 

tahové cesty ani touto lokalitou, ačkoliv dosud není znám. Migrační trasy jsou velmi málo 

známé a teprve v posledních několika letech jim začíná být věnována pozornost.  
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Tab. 3  Avifauna sledovaného území 

vědecký název český název poznámka ochrana 

Buteo buteo káně lesní  hnízdí min. 3 páry, běžně zde loví 
potravu  

Accipiter nisus krahujec obecný  zjištěn při lovu potravy SO 
Falco tinnunculus poštolka obecná  zjištěna 2x při lovu potravy  
Phasianus colchicus bažant obecný  pozorován 1 M  
Vanellus vanellus čejka chocholatá  1 pár hnízdí na poli  
Columba palumbus holub hřivnáč  zjištěn při přeletech a sběru potravy  

Streptopelia turtur hrdlička divoká  hnízdí hojně v remízech,  
na polích a loukách sbírá potravu  

Cuculuc canorus kukačka obecná  zjištěna 2x při přeletu  
Alauda arvensis skřivan polní  velmi hojně hnízdí na celém území  
Anthus trivialis linduška lesní  hnízdí při okrajích polních lesíků  
Anthus pratensis linduška luční  zjištěn 1 pár na Kamenném vrchu  

Saxicola rubetra bramborníček hnědý hojně hnízdí na celém území (min. 10 
párů) O 

Acrocephalus palustris rákosník zpěvný hnízdí v jižní části sledovaného území  

Sylvia communis pěnice hnědokřídlá hojně hnízdí na celém sledovaném 
území  

Lanius collurio ťuhýk obecný na sledovaném území hnízdí 2 páry O, Nat 
Sturnus vulgaris špaček obecný  nehnízdí zde, ale hojně sbírá potravu  
Emberzia citrinella strnad obecný na sledovaném území běžně hnízdí  
Miliaria calandra strnad luční  1 pár zjištěn u Kamenného vrchu KO 

KO – kriticky ohrožený druh, SO – silně ohrožený druh, O – ohrožený druh, Nat – druhu 

zařazený v příloze 1 směrnice 79/409/EHS 

 

Jiná situace je u velkých druhů ptáků. Pro tyto druhy může znamenat větrná 

elektrárna hrozbu nejen v době tahu ale po celý rok a to zejména v případě kumulace 

většího počtu elektráren na menším prostoru (tzv. větrné farmy).  Z těchto velkých druhů 

se na sledované lokalitě vyskytují káně lesní, krahujec obecný, poštolka obecná, čejka 

chocholatá, hrdlička divoká a holub hřivnáč.  U těchto druhů může např. při snížené 

viditelnosti docházet ke kolizím s větrnými elektrárnami. Riziko takového střetu stoupá se 

zvyšujícím se počtem elektráren blízko sebe. Jako nejohroženější se jeví především káně 

lesní vzhledem ke své velikosti i početnosti na sledovaném území. Dále pak také čejka 

chocholatá, neboť je známo, že bahňáci poměrně citlivě reagují na výstavbu větrných 

elektráren (např. Langston & Pullan 2003). 
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Menší druhy ptáků jsou víc než vlastní kolizí ohroženi zabráním vhodné hnízdní 

lokality. Ze zvláště chráněných druhů může být kolizemi ohrožen především krahujec 

obecný. Vliv větrných elektráren na strnada lučního není v literatuře uváděn. Lze 

předpokládat, že bude obdobný jako u ostatních pěvců. Tedy bude se jednat spíše o vliv 

ztráty lokality, riziko střetů zřejmě nehrozí. Ostatní druhy (bramborníček hnědý a ťuhýk 

obecný) by byly výstavbou větrných elektráren jen málo dotčené. 

 

Tab. 4: Seznam zjištěných druhů savců 

vědecký název český název výskyt 395/1992 

Apodemus sylvaticus myšice křovinná R  

Capreolus capreolus srnec obecný R, P, L  

Lacerta agilis ještěrka obecná OP  SO 

Lepus europaeus zajíc polní P  

Martes foina kuna skalní R  

Microtus arvalis hraboš polní P  

Natrix natrix užovka obojková OP O 

Sciurus vulgaris veverka obecná R O 

Talpa europaea krtek obecný OP, L  

L – louka, OP,- okraj pole, P – pole, R – remízek, les, O – ohrožený druh, SO – silně 

ohrožený druh 

 

Stručná charakteristika nalezených zvláště chráněných taxonů 

bramborníček hnědý  

Vyskytuje se především na rovinatých loukách s vysokým a nepříliš hustým porostem, na 

tahu i v polích. Hnízdo ukryté ve vegetaci staví na zemi. Za potravu mu slouží převážně 

hmyz a jiní drobní živočichové. Hnízdí V. - VI., tažný ( IV. – V. a VIII. – IX.). 

čmelák zemní (Bombus terrestris) 

Druh vyznačující se širokou ekologickou valencí. Hojný na xerotermních stráních i na 

mezofilních loukách. Vyskytuje se od nížin do podhorských oblastí.  

čmelák skalní (Bombus lapidarius) 

Eurytopní druh, obývající nížiny až pahorkatiny. Nejčastěji na skalních lesostepích, 

loukách a pastvinách i na plochách s ruderální vegetací v blízkosti obcí. 
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ještěrka obecná (Lacerta agilis) 

V polohách do 600 m n. m. běžný až rozšířený druh vyskytující se na suchých a slunných 

stanovištích (stráně, pastviny, paseky, okraje lesů silniční a železniční náspy, křovinaté 

meze, zahrady, zbořeniště). Díky častému výskytu je naší nejběžnější ještěrkou. Živí se 

především bezobratlými živočichy.  

krahujec obecný (Accipiter nisus) 

Obývá okraje rozsáhlých lesních porostů a kulturní krajinu s roztroušenými velkými i 

menšími lesíky mezi poli a loukami. Je potravním specialistou na lov ptáků. Při 

pronásledování kořisti mnohdy narazí do nejrůznějších překážek. Hnízdí V. – VI., 

částečně tažný (IX.- X. a III.- IV.). 

mravenci Formica ssp. 

Rod mravenců skládající se ze čtyřech podrodů. Nejohroženější je podrod Formica (lesní 

mravenci), jehož zástupci nebyli na posuzované lokalitě nalezeni. Potrava se skládá 

z bílkovinné (především bezobratlí živočichové) a cukerné (medovice) potravy. Ani jeden 

z nalezených druhů není vzácný či skutečně ohrožený. 

strnad luční (Miliaria calandra) 

Vyskytuje se spíše v rovinatých a vlhčích nezalesněných plochách s loukami i poli, 

roztroušenými stromy a keři. Častěji podél potoků i jiných vod. Potrava se skládá 

z rostlinné i živočišné složky. Hnízdo bývá umístěno na zemi v trávě i jiných rostlinách, 

v příkopech nebo rumištní vegetaci, vzácněji i výše  v křovinách. Hnízdí V. – VI., 

částečně tažný (III. a X.). 

ťuhýk obecný (Lanius collurio) 

Vyskytuje se v sušších travnatých plochách s roztroušenými křovinami. Hnízdo si staví 

v křovinách, nejčastěji trnce a růži, vzácněji na stromech a polokeřích. Za potravu mu 

slouží hmyz, pavouci, drobní savci, ptáci, plazi i obojživelníci. Hnízdění V. – VII., tažný 

(V. a VIII. – IX.) 

veverka obecná (Sciurus vulgaris) 

Druh vyskytující se na celém území ČR ve všech typech lesů včetně velkých zahrad, 

parků a hřbitovů. Živí se semeny stromů, plody, pupeny, letorosty, kůrou, příležitostně i 

houbami, hmyzem, vejci, mláďaty. Mláďata odchovává v letním hnízdě. 
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5. ZÁVĚR 

V území určeném ke změně ÚP ani v jeho blízkém okolí nebyl zaznamenán výskyt 

žádného zvláště chráněného druhu  rostlinného druhu. Nebyl zjištěn ani výskyt rostlinného 

společenstva přirozeného složení. Vegetace lokality je silně ovlivněna antropogenní 

činností. Dle výše uvedených informací není důvod, proč z důvody ochrany květeny bránit 

změně ÚP pro výstavbu VTE. 

Rovněž z důvodu ochrany bezobratlých živočichů nelze proti změně ÚP nic 

namítat. Přímo na lokalitě se vyskytují pouze nevzácný a neohrožený (i když chráněný) 

druh mravence Formica fusca a čmelák zemní. Oba druhy se vyskytují i v okolí 

posuzované lokality a jejich populace nebudou při realizaci zmírňujících opatření  

negativně ovlivněny. Další chráněné druhy bezobratlých se vyskytují na okolních 

pozemcích. Výstavbou VTE mohou být jejich populace ovlivněny pouze minimálně. 

Jejich případné negativní ovlivnění lze snadno kompenzovat. 

Poněkud složitější situace nastává v případě obratlovců. Během výzkumu bylo 

nalezeno sedm zvláště chráněných druhů. U obratlovců zejména velkých ptáků je nutno 

vzhledem k jejich rozsáhlým domovským okrskům brát v potaz i druhy vyskytující se 

v okolí posuzované lokality. Ještěrka obecná a užovka obojková nebudou nijak výrazně 

ohroženi, potenciálnímu negativnímu ovlivnění jejich populací lze zabránit 

kompenzačními opatřeními.  

Nejvíce ohroženým taxonem jsou ptáci, jedná se zejména o na lokalitě nalezené 

chráněné druhy, ale dle § 5a zákona č. 114/1992 Sb. o všechny druhy ptáků. Tedy i o 

druhy nezařazené ve vyhlášce 395/1992 a druhy vyskytující se v okolních lučních a 

lesních společenstvech, jež by mohly být ovlivněny vyrušováním, změnou či snížením 

potravní nabídky.  Pro odstínění těchto negativních vlivů bude nutné dodržet níže uvedená 

zmírňující a kompenzační opatření. 

  Ovlivnění veverky obecné pozorované v okolních remízcích lze hodnotit jako 

nulové. 
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Zmírňující a kompenzační opatření 

 

1. Výstavba bude probíhat od poloviny srpna do konce dubna. Před zahájením jarních 

prací bude proveden odborný ornitologický průzkum, který vyloučí hnízdění čejky 

chocholaté v trase plánované cesty a jejím blízkém okolí. V případě nálezu 

hnízdění, bude daná část stavby realizována až po skončení jejího hnízdění. 

2. Minimální vzdálenost mezi lesními porosty a VTE bude 150 m v případě 

rozsáhlých lesních pozemků (nad 2 ha). Vzdálenost od menších lesních pozemků 

bude min. 100 m. Lze ji snížit na 70 m, v tom případě však budou jako 

kompenzační opatření vytvořeny nové plošky osázené vzrostlejší dřevinnou 

vegetací (seznam druhů dle přirozené vegetace). Plocha nově vzniklých porostů 

bude odpovídat ploše porostů narušených, umístěny budou nejlépe na zájmové 

lokalitě či v jejím okolí, co nejdále od VTE. V odůvodněných případech, lze VTE 

postavit i v kratších vzdálenostech od lesních porostů. V takovém případě bude 

stavbě každé VTE předcházet odborný zoologický posudek (se zaměřením na 

avifaunu), v němž bude zhodnocen výskyt a ohrožení jednotlivých druhů 

nacházejících se na lokalitě, jež by mohla být stavbou poškozena. Stavbu lze 

realizovat, pouze bude-li narušení lesních ekosystémů přijatelné. Zároveň budou 

zpracovatelem posudku navržena kompenzační a zmírňující opatření.  Stanovená 

opatření budou pro investora závazná. 

3. Podél nově zbudovaných cest bude ponechán 2,5 široký pruh půdy, jež nebude 

využíván k produkci plodin, ale zatravněn (druhové spektrum viz. potenciální 

přirozená vegetace) nebo ponechán samovolné sukcesi. Tento pruh bude jednou až 

dvakrát ročně pokosen. První seč bude uskutečněna nejdříve začátkem července. 

Kosena nebudou místa osázená či zarostlá dřevinnou vegetací (viz bod č. 3). Kosení 

pozemku bude probíhat minimálně ve dvou fázích. 

4. Na části neobdělávaných pruhů (viz. bod 2) budou mozaikovitě vysázeny keře 

(druhové spektrum viz. potenciální přirozená vegetace) v minimálním počtu tři keře 

na každých 50 m cesty. Tím bude kompenzován negativní vliv na vybrané druhy 

pěvců. Jako kompenzaci pro ťuhýka lze doporučit, aby minimálně 1/3 těchto keřů 

tvořila růže šípková. 
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5. Pro odstínění potenciálního negativního vlivu na dutinové ptáky budou v okolí 

posuzované lokality vyvěšeny ptačí budky v počtu 1 malá budka na každých 1500 

m2 ovlivněné lokality a 1 velká budka na každých ovlivněných 5000 m2. Na 

každých ovlivněných 2500 m2 bude v náhradních lesních porostech či remízcích 

umístěna jedna hnízdní podložka pro dravce. Za ovlivněné lze považovat lokality 

zarostlé dřevinnou vegetací, nacházející se do vzdálenosti 300 m od VTE.  

6. Během posuzování stavby VP v rámci procesu EIA bude provedena samostatná 

migrační studie s cílem zjistit či vyvrátit potenciální migrační koridory nad 

zájmovou lokalitou resp. jednotlivými VTE. 

7. Jako kompenzační opatření pro vyskytující se druhy plazů budou sloužit zatravněné 

pásy podél nově vzniklých cest (viz. bod 2). Dále bude na jižním okraji lokality 

v místech, která navazují na luční či lesní společenstva, zbudována nízká kamenná 

zídka (rovnané kameny s mezerami) či nízký kamenný val (sypané kameny) a dvě 

menší hromady (průměr do 3 m) tlejícího rostlinného materiálu (nejlépe travinná a 

bylinná vegetace posečená na lokalitě či v jejím okolí). 

8. Listy vrtulí budou barevně zvýrazněny. Z pohledu ochrany avifauny se jako vhodné 

jeví např. jeden list černý, ostatní bílé. Osvětlení VTE bude pouze přerušované, ze 

stran stíněné. Doporučená barva bílá nebo červená s minimálním možným počtem 

záblesků za minutu (bude-li to v návaznosti na ostatní právní předpisy možné). 

Elektrická energie bude přiváděna a odváděna pomocí podzemních kabelů. 

 

 

 

Z výsledků biologického posouzení vyplývá, že za dodržení uvedených 

zmírňujících a kompenzačních opatření lze změnu územního plánu č. 10 

města Hrádek nad Nisou realizovat. 
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7.  PŘÍLOHY 
Seznam použitých zkratek 

k. ú. katastrální území 

ÚP územní plán 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VTE větrná elektrárna 

VP větrný park 
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Ornitologický průzkum 
 
 
Předložená zpráva je výsledkem terénního průzkumu oblasti severně od obce 
Václavice u Hrádku nad Nisou provedeného v průběhu května a začátku června 
2006. Sledované území je na severu vymezeno státní hranicí s Polskem, na východě 
zhruba vrchem Výhledy, z jihu polní cestou vedoucí od Uhelné směrem k Hornímu 
Vítkovu a ze západu polní cestou vedoucí po západním úbočí Kamenného vrchu. 
Cílem průzkumu bylo zjistit složení ornitofauny lokality s ohledem na plánovanou 
změnu územního plánu.  
 
 
 

Metodika 
 
 
Ptáci byli sledováni pomocí modifikované mapovací metody, t.j. s menším množstvím 
kontrol (Janda & Řepa 1986). Metoda předpokládá, že každý pozorovaný jedinec s 
projevy hnízdního chování (zpěv samce, přinášení potravy k hnízdu atd.) odpovídá 
jednomu hnízdícímu páru.  Zaznamenávány byly i druhy zde sbírající potravu nebo 
pravidelně proletující. Vzhledem k účelu průzkumu (změna územního plánu pro 
větrné elektrárny) byly opomíjeny druhy žijící v lesích a křovinách, které nevyletují na 
otevřená prostranství (např. červenka, budníčci, pěnice apod.) 
. 
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Výsledky 

 
V sledovaném území byly zjištěny následující druhy:  
 
káně lesní - Buteo buteo 
ve sledovaném území hnízdí min 3 páry, běžně zde loví potravu 
 
krahujec obecný - Accipiter nisus 
§ druh silně ohrožený 
zjištěn při lovu potravy 
 
poštolka obecná - Falco tinnunculus 
zjištěna 2x při lovu potravy 
 
bažant obecný - Phasianus colchicus 
pozorovám 1 M 
 
čejka chocholotá - Vanellus vanellus 
1 pár hnízdí na poli 
 
holub hřivnáč - Columba palumbus 
zjištěn při přeletech a sběru potravy 
 
hrdlička divoká - Streptopelia turtur 
hnízdí hojně v remízech, na polích a loukách sbírá potravu 
 
kukačka obecná - Cuculus canorus 
zjištěna 2x při přeletu 
 
skřivan polní - Alauda arvensis 
velmi hojně hnízdí na celém sledovaném území 
 
linduška lesní - Anthus trivialis 
hnízdí při okrajích polních lesíků 
 
linduška luční - Anthus pratensis 
zjištěn 1 pár na Kamenném vrchu 
 
bramborníček hnědý - Saxicola rubetra 
§ druh ohrožený 
hojně hnízdí na celém sledovaném území (min. 10 párů) 
 
rákosník zpěvný - Acrocephalus palustris 
hnízdí v jižní části sledovaného území 
 
pěnice hnědokřídlá - Sylvia communis 
hojně hnízdí na celém sledovaném území 
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ťuhýk obecný - Lanius collurio 
§ druh ohrožený 
na sledovaném území hnízdí 2 páry 
 
špaček obecný - Sturnus vulgaris 
nehnízdí zde, ale hojně sbírá potravu 
 
strnad obecný - Emberiza citrinella 
na sledovaném území běžně hnízdí 
 
strnad luční – Miliaria calandra 
§ druh kriticky ohrožený 
1 pár zjištěn u Kamenného vrchu 
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Závěr 
 
 
Ve sledovaném území bylo zjištěno 18 druhů ptáků vyskytujících se v otevřené 
krajině.. Z toho jsou podle zákona 114/92Sb. a vyhl. 395/92Sb. chráněny 4 druhy: 
mezi kriticky ohrožené patří strnad luční (Miliaria calandra), mezi silně ohrožené patří 
krahujec obecný (Accipiter nisus), mezi ohrožené patří bramborníček hnědý 
(Saxicola rubetra) a ťuhýk obecný (Lanius collurio).  
Provoz větrných elektráren může ohrožovat především velké druhy ptáků, menší 
druhy pak zejména v místech jejich velké koncentrace např. pokud stojí větrné 
elektrárny v jejich tahové cestě. Na základě tohoto průzkumu nemohly být vzhledem 
k termínu zadání a odevzdání práce zjišťovány tahové cesty ptáků, proto byla tato 
možnost posouzena pouze na základě autorových zkušeností z dané oblasti. Již 
v dřívějších letech bylo zjištěno, že hlavní tahová cesta na Frýdlantsku vede 
východněji od sledované lokality a směřuje zhruba od SV na JZ od Frýdlantu kolem 
Albrechtic u Frýdlantu dále k Chrastavě. Není však vyloučen průběh tahové cesty 
ani touto lokalitou, ačkoliv dosud není znám. Migrační trasy jsou velmi málo známé a 
teprve v posledních několika letech jim začíná být věnována pozornost.  
Jiná situace je u velkých druhů ptáků. Pro tyto druhy může znamenat větrná 
elektrárna hrozbu nejen v době tahu ale po celý rok a to zejména v případě 
kumulace většího počtu elektráren na menším prostoru (tzv. větrné farmy).  Z těchto 
velkých druhů se na sledované lokalitě vyskytují káně lesní, krahujec obecný, 
poštolka obecná, čejka chocholatá, hrdlička divoká a holub hřivnáč.  U těchto druhů 
může např. při snížené viditelnosti docházet ke kolizím s větrnými elektrárnami. 
Riziko takového střetu stoupá se zvyšujícím se počtem elektráren blízko sebe. Jako 
nejohroženější se jeví především káně lesní vzhledem ke své velikosti i početnosti 
na sledovaném území. Dále pak také čejka chocholatá, neboť je známo, že bahňáci 
poměrně citlivě reagují na výstavbu větrných elektráren (např. Langston & Pullan 
2003). 
Menší druhy ptáků jsou víc než vlastní kolizí ohroženi zabráním vhodné hnízdní 
lokality.  
Ze zvláště chráněných druhů může být kolizemi ohrožen především krahujec 
obecný. Vliv větrných elektráren na strnada lučního není v literatuře uváděn. Lze 
předpokládat, že bude obdobný jako u ostatních pěvců. Tedy bude se jednat spíše o 
vliv ztráty lokality, riziko střetů zřejmě nehrozí. Ostatní druhy (bramborníček hnědý a 
ťuhýk obecný) by byly výstavbou větrných elektráren jen málo dotčené. 
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Ornitologický průzkum 
 
 
Předložená zpráva je výsledkem terénního průzkumu migrace ptáků v oblasti 
severně od obce Václavice u Hrádku nad Nisou provedeného v období od začátku 
září do začátku listopadu 2006. Sledované území je na severu vymezeno státní 
hranicí s Polskem, na východě zhruba vrchem Výhledy, z jihu polní cestou vedoucí 
od Uhelné směrem k Hornímu Vítkovu a ze západu polní cestou vedoucí po 
západním úbočí Kamenného vrchu. Cílem průzkumu bylo zjistit intenzitu migrace 
ptáků nad lokalitou s ohledem na plánovanou výstavbu větrných elektráren.  
 
 
 

Metodika 
 
 
Migrace ptáků byla sledována za různého počasí, tak aby byly co možná nejvíce 
zastoupeny všechny typy povětrnostních podmínek. Sledování probíhalo na 
vyvýšených místech tak, aby pozorovatel měl dobrý přehled na většině lokality. 
Zaznamenáváni byli všichni jedinci proletující nad lokalitou ve výšce do 150 m nad 
terénem (dosah listů vrtule VE) nezávisle na tom, zda se jednalo o skutečnou 
migraci nebo jen průlet. Celkem proběhlo 62 hodin pozorování v různých denních 
dobách. 
. 
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Výsledky 

 
 
Výsledky pozorování jsou shrnuty v tabulce 1. Ve sloupci „Počet“ je uveden celkový počet 
zaznamenaných jedinců druhu. Ve sloupci „Frekvence“ je uveden počet zaznamenaných 
průletů hejna, dvojice či jednotlivce daného druhu.  
 
Tab. 1 
Druh Počet Frekvence 
Volavka popelavá 1 1 
Kormorán velký 5 1 
Orel mořský 1 1 
Krahujec obecný 7 6 
Káně lesní 115 76 
Káně rousná 4 4 
Orlovec říční 1 1 
Poštolka obecná 1 1 
Holub hřivnáč 836 43 
Datel černý 1 1 
Skřivan polní 619 110 
Skřivan lesní 29 8 
Linduška luční 46 28 
Linduška lesní 7 4 
Konipas bílý 30 9 
Vlaštovka obecná 137 19 
Drozd kvíčala 190 12 
Drozd zpěvný 85 14 
Drozd brávník 27 16 
Rehek obecný 1 1 
Červenka obecná 4 3 
Budníček menší 1 1 
Mlynařík dlouhoocasý 7 1 
Ťuhýk šedý 1 1 
Špaček obecný 456 12 
Sojka obecná 10 9 
Krkavec velký 14 11 
Kavka obecná 1 1 
Pěnkava obecná 2167 254 
Pěnkava jikavec 21 10 
Zvonek zelený 30 8 
Čížek lesní 8 4 
Stehlík obecný 51 11 
Konopka obecná 6 3 
Strnad obecný 137 36 
Součet 5057 721 
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Z tabulky 1 vyplývá, že nejpočetnější skupinou migrujících ptáků jsou jednoznačně 
drobní pěvci, z nichž dominuje pěnkava obecná. Významné početnosti dosáhl také 
holub hřivnáč a káně lesní.  Z velkých druhů ptáků byl častěji při přeletech 
zaznamenáván také krkavec velký. V případě krkavců se jedná o místní ptáky, u 
kterých je předpoklad, že si na existenci větrných elektráren zvyknou. Průtah dalších 
velkých druhů je nevýznamný nebo dokonce nahodilý.  
 
 
 
 

Závěr 
 
 
Ve sledovaném území bylo v době tahu zjištěno 35 druhů ptáků. Z toho je podle 
zákona 114/92Sb. a vyhl. 395/92Sb. chráněno 9 druhů: mezi kriticky ohrožené patří 
orel mořský (Haliaeetus albicilla), orlovec říční (Pandion haliaetus), mezi silně 
ohrožené patří krahujec obecný (Accipiter nisus), kavka obecná (Corvus monedula) 
skřivan lesní (Lululla arborea), mezi ohrožené patří kormorán velký (Phalacrocorax 
carbo), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), krkavec velký (Corvus corax) a ťuhýk 
šedý (Lanius excubitor).  
Provoz větrných elektráren může ohrožovat především velké druhy ptáků 
(www.rspb.org.uk/poli cy/windfarms), menší druhy pak zejména v místech jejich velké 
koncentrace např. pokud stojí větrné elektrárny v jejich tahové cestě. Na základě 
tohoto průzkumu lze určit, že sledovaným územím protahují převážně druhy, které 
migrují v široké frontě celou krajinou. S největší pravděpodobností zde tedy 
neprochází žádná významná migrační trasa. Přesto při počtech drobných ptáků jako 
jsou skřivani polní, drozdovití, pěnkavovití hrozí ojedinělé kolize s větrnými 
elektrárnami.  
Nejrizikovější skupinou ptáků z hlediska provozu větrných elektráren jsou velké 
druhy vodních ptáků, neboť tyto druhy běžně létají i za horších povětrnostních 
podmínek a neumějí se větrným elektrárnám příliš vyhnout (např. Langston & Pullan 
2003). Z těchto druhů byly zaznamenány pouze dva průlety (5 ex. kormorána 
velkého a 1 ex. volavky popelavé). Lze tedy konstatovat, že vodní ptáci tudy proletují 
jen nahodile. 
Z dalších velkých druhů byl významný průtah káně lesní. Jedná se o druh, který 
migruje v široké frontě otevřenou krajinou (tak tomu je i na této lokalitě) a vyšších 
koncentrací dosahuje v horských sedlech apod. Průtah dalších dravců nebyl 
významný (káně rousná, krahujec obecný) nebo se jednalo spíše o náhodné průlety 
(orel mořský, orlovec říční, poštolka obecná). Jako nejohroženější se jeví především 
káně lesní vzhledem k početnosti protahujících jedinců na sledovaném území.  
 
Na žádost investora byl dodatečně zvážen vliv výstavby a provozu větrných 
elektráren umístěných v rámci dosavadní lokality, avšak blíže k lesním celkům než 
bylo dosud plánováno. Na základě získaných poznatků o migraci i hnízdění ptáků 
v lokalitě (Pudil 2006) lze konstatovat, že umístění větrných elektráren blíže okraji 
lesa by nemělo ovlivnit dosavadní výsledky a závěry. 
 
 

http://www.rspb.org.uk/poli
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Studie byla vypracována na základě objednávky firmy SCES Group, spol s r.o., 
Stroupežnického 9, 400 01 Ústí nad Labem. Předmětem posuzování je vliv změny č. 10 
územního plánu města Hrádek nad Nisou na krajinný ráz.  

 

Objednatel posudku k vyprácování studie poskytl následující podklady:  

Zadání zpracování změny č.10 územního plánu města Hrádek nadnesou dle §20 z. č. 50/1976 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů. 

Katastrální mapa 1: 5000, 1: 19200 

Barevná ortofotomapa 

Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje ke koncepci „Návrh změny územního plánu 
města Hrádek n. N. – plochy pro větrné elektrárny k.ú. Václavice u Hrádku n. N.“. 

Stanovisko Magistrátu města Liberce: Změna souhrnného stanoviska ZPIPi/EC263738/2005-
57425 - "Doplnení regulativu ploch pro umístění větrných elektráren ke změně č. 10 ÚPNSÚ 
Hrádek n. Nisou" 

Eco Energy Hrádek: Doplnění dokumentace dle požadavku vyplývajícího ze stanoviska MML 
OŽP ze dne 14.12.2005 k bodu č. 1 – Ochrana přírody a krajiny. 
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1. ÚVOD 

Předmětem posuzování je změna č. 10 územního plánu města Hrádek nad Nisou, 

jejímž cílem je změna využití zemědělsky využívaných ploch na plochy určené pro 

výstavbu šestnácti ks větrných elektráren. Stavbu lze charakterizovat jako „velkou 

farmu vysokých větrných elektráren“. 

Většina energie vyrobené v České republice pochází z neobnovitelných zdrojů, 

což s sebou přináší řadu problémů (těžba uhlí, těžba vápence, vznik radioaktivního 

odpadu atd.). ČR se zavázala (Atény, březen 2003) že podíl výroby elektrické energie z 

alternativních zdrojů bude v roce 2010 činit 8 % z celkového množství energie 

vyrobené na našem území. Mezi nevyčerpatelné zdroje energie patří i vítr. Výroba 

energie z větrného proudění se vyznačuje následujícími výhodami: 

- nedochází k produkci skleníkových plynů (nepřispívají ke změně složení 
atmosféry) 

- neodchází k vypouštění škodlivých emisí (oxid siřičitý, oxidy dusíku, složité 
uhlovodíkové sloučeniny, prachové částice) 

- jsou nevyčerpatelné, na vhodných lokalitách dobře dostupné 

- jsou k dispozici na území ČR a není je tedy třeba dovážet, což přispívá ke 
kladné bilanci zahraničního obchodu 

- jejich výskyt je decentralizovaný 
- při využívání obnovitelných zdrojů mohou vznikat nová pracovní místa 

- vyznačují se snadnou likvidací po ukončení životnosti 
 

Vzhledem ke značným vertikálním rozměrům může být výstavbou větrných 

elektráren narušena krajina a příroda v jejich nejbližším i širším okolí. Proto je nutno se 

při jejich výstavbě vypořádat s vybranými ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon). Ochrana krajinného rázu je nařízena §12 

(Ochrana krajinného rázu a přírodní park) zmiňovaného zákona. 

V současné době neexistuje jednotná metodika stanovující postup při hodnocení 

krajinného rázu. Metodiky a literatura použité k této studii jsou uvedeny na konci 

posudku. Hodnocení krajinného rázu je částečně subjektivní záležitostí. Cílem této 

studie je objektivně zhodnotit danou situaci. Estetická hodnota a harmonické měřítko, 

které bývají často zaměňovány za komplexní hodnocení nemůže samostatně 

rozhodovat o realizaci či nerealizaci záměru. 

http://www.e-ko.cz
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Ráz krajiny je významnou hodnotu dochovaného přírodního a kulturního 

prostředí a je proto chráněn před znehodnocením. Ráz krajiny je dán specifickými rysy 

a znaky krajiny, které vytvářejí její rázovitost – odlišnost a jedinečnost. Ráz krajiny 

vyjadřuje nejenom přítomnost pozitivních jevů a znaků, ale též kulturní a duchovní 

dimenzi krajiny (Vorel et al. 2004). 

 

Tab. 1: §12, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
 

§ 12 

Ochrana krajinného rázu a přírodní park 

 

(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti, 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, harmonické 
měřítko a vztahy v krajině. 

(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo 
změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu 
může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. 

(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, 
který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně 
závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by 
znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. 
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2. POPIS ÚZEMÍ 
Vymezení hodnoceného území 

Posuzované území se nachází na okraji katastrálního území Václavice u Hrádku 

n.Nisou, při hranicích s Polskem a k.ú. Horní Vítkov (obec Chrastava). Konkrétně se 

jedná o p.p.č.  uvedené v tabulce č. 2. Pozemky jsou evidovány jako orná půda, zřídka  

se vyskytují i plošky kulturních lučních porostů či skupinky několika stromů. 

Tab. 2: Identifikace a charakter pozemkových parcel 

Parcelní číslo výměra (m2) druh pozemku 

840/1 905 747 orná půda 

1137/1 227 874 orná půda 

1137/6 111 828 orná půda 

 
Vymezení krajinného rázu 

Oblast krajinného rázu je možné vytyčit jako území leží mezi obcemi Bílý Kostel nad 

Nisou, Hrádek nad Nisou, Grabštejn, Chrastava, Oldřichov na Hranicích, Nová Ves, 

Vítkov. Jedná se o kopcovitou krajiny se zařízlými údolími. Krajina je převážně 

zemědělsky využívána (pole, louky, pastviny), pouze malou část krajiny zaujímají lesní 

porosty, vesměs menší rozlohy. Výraznější lesní celky se vyskytují pouze v jižní části 

vytyčeného území. Lesní vegetační stupeň 3 – dubobukový, v okrajové východní části 

4 – bukový. 

Místo krajinného rázu leží na hřbetu severně od Václavic. Lze jej charakterizovat 

jako pole ve vrchní části kopce a na jeho vrcholu. Základní matrix tvořená poli je 

rozčleněna lesy, remízky a loukami menší rozlohy.  

Geomorfologie 
Tab. 3: Zařazení posuzované lokality dle geomorfologického členění ČR 

systém Hercynský 
provincie Česká vysočina 
subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava 
oblast Krkonošská oblast 
celek Žitavská pánev 
podcelek Hrádecká pánev 
okrsek Oldřichovská pánev 

 

http://www.e-ko.cz
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Geologie a pedologie 

Okolí Hrádku nad Nisou leží v Žitavské pánvi, což je rozsáhlá tektonicky 

podmíněná kotlina, protažená zhruba SZ-JV směrem. Vyskytují se zde efuzivní a 

pyroklastické horniny. V nadloží se nachází faciálně proměnlivé hrádecké souvrství 

mocné až 380 m. Ve spodní části leží bazální slepence, které výše přecházejí do 

písčitého a jílovitého sledu s uhelnými slojemi .  

Povrch území okolí Hrádku n. N. je pokryt slabě podzolovanými půdami, které 

v severním okraji přecházejí do hnědozemí. Jedná se vesměs o půdy hlinitopísčité. 

Půdotvorným substrátem jsou převážně sprašové hlíny. Reakce půdy je kyselá, 

minerální síla půd je slabá; obsah humusu je střední až vysoký. Na posuzovaném území 

se nachází 11 BPEJ, patřících do  I. až V. třídy ochrany ZPF.  

Hodnocení půd bylo provedeno na základě bonitovaných půdně ekologických 

jednotek (BPEJ). Na zkoumaném území se nachází následující BPEJ: 72911, 72914, 

72941, 74410, 74710, 83421, 83424, 83441, 83444, 83716, 85011. 

Přehled hlavních půdních jednotek: 
29 Kambizemě  modální   eubazické  až  mezobazické   včetně  slabě oglejených  
variet,  na  rulách,  svorech,  fylitech, popřípadě žulách, středně  těžké až středně  těžké 
lehčí, bez  skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry 
 
34 Kambizemě    dystrické,     kambizemě    modální    mezobazické i kryptopodzoly 
modální na žulách,  rulách, svorech a fylitech, středně těžké  lehčí až středně  
skeletovité, vláhově zásobené, vždy však v mírně chladném klimatickém regionu 
 
37 Kambizemě  litické,  kambizemě   modální,  kambizemě  rankerové a rankery  
modální   na  pevných  substrátech   bez  rozlišení, v podorničí od 30 cm silně  
skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až  středně skeletovité, v ornici  středně 
těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách 
 
44 Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích), 
středně těžké,  těžší ve  spodině, bez skeletu nebo s příměsí, se sklonem k dočasnému 
zamokření 
 
47 Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 
(polygenetických) hlínách,  středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se 
sklonem k dočasnému zamokření 

 
50 Kambizemě  oglejené  a  pseudogleje  modální  na žulách, rulách a jiných pevných 
horninách (které  nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké,  slabě až 
středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření 
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Pozemky navrhované ke změně územního plánu mají všesměrnou až jižní 

(jihozápadní až jihovýchodní) expozici. Sklonitost terénu je mírná (3-7°) až střední (7-

12°). Půda je bezskelovitá až středně skeletovitá (obsah kamene a štěrku 0-25%). 

Hloubku půd lze charakterizovat jako mělkou až hlubokou (<30 - >60 cm). 

 
Klimatologie 

Dle výsledků klimatického hodnocení regionů v rámci ohodnocení půd BPEJ se 

zájmové území nachází v mírně teplém, vlhkém a v mírně chladném, vlhkém 

klimatickém regionu. Suma teplot nad 10 °C se pohybuje mezi 2000-2400,  průměrný 

roční úhrn srážek činí 650 - 800 mm, průměrná roční odpovídá teplota 5°- 7°C. Podle 

Quitta (1977) patří posuzovaná lokalita do klimatické oblasti MT 11, jež je 

charakterizována jako mírně teplá, s mírnou zimou, velmi vlhká. Hustota výkonu větru 

měřená 40 m nad povrchem se v zájmové lokalitě pohybuje v rozmezí 150 - 200 W/m2.  

 

Tab. 4: Charakteristické údaje o klimatu 

průměrná roční teplota vzduchu 7,8°C 

průměrná teplota vzduchu v lednu 1,6°C 

průměrná teplota vzduchu v červenci 17,4°C 

první mrazy 26.9. 

poslední mrazy 13.5. 

průměrný počet dnů mrazových 108,2 

průměrný počet dnů letních 41,8 

průměrný roční úhrn srážek 451 mm 

průměrný měsíční nejnižší úhrn srážek (II.) 47 mm 

průměrný měsíční nejvyšší úhrn srážek (VII.) 85 mm 

průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou 44,3 

průměrná roční doba slunečního svitu v hod 1603 

průměrný roční počet dnů jasných 45,4 

průměrný roční počet dnů zamračených 143,3 

průměrný roční počet dnů s mlhou 46 
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Tab. 5: Průměrné teploty a srážkové úhrny ve stanici Nová Ves 

 
měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
teplota -2,4 1,5 2,1 6,7 11,9 14,9 16,6 15,6 12 7,3 2,8 -0,7 
srážky 55 46 50 64 79 91 98 102 65 62 62 57 

 

Hydrologie a hydrogeologie, vodohospodářství 

Zájmové území patří podle hydrogeologické rajonizace do HGR 641 

Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor, typ rajonu – v horninách krystalinika, 

proterozoika a paleozoika. Hydrologicky patří do povodí Odry. Území je odvodňováno 

malým tokem v hydrologické mapě pojmenovaným „Pod Kamenným vrchem“ (ID 

207570001400) a Václavickým potokem (ID 207570000100). Větrné elektrárny nejsou 

situovány do těsné blízkosti žádného vodního toku nebo vodní plochy.  

Posuzované území větrného parku se nenachází v žádném pásmu hygienické 

ochrany vod. V jeho těsné blízkosti se však nachází  pásma hygienické ochrany prvního 

stupně: U Větrolamů a Mimo les (viz. obr. 1). 

 
Obr. 1: Pásma hygienické ochrany vod (modře) 
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Fauna a flora 

Krajina zájmového území je charakterizována jako zemědělská orná půda, 

pastviny a lesy nacházející se v bioregionu 1.56 – Žitavský. Koeficient ekologické 

stability je na zájmové lokalitě nízký (0.1-0.3), jedná se o území nadprůměrně 

využívané se zřetelným narušením přírodních struktur. Ekologickou stabilitu území 

zvyšují remízky a lesy nacházející se v okolí lokality. 

Z mapy potenciální přirozené vegetace lze vyčíst, že původní vegetaci tvořily 

dvě mapovací vegetační formace: a) Biková a / nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-

Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum) b) Černýšová dubohabřina (Melampyro 

nemorosi-Carpinetum). 

 

Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) se vyznačuje 
slabší příměsí až absencí méně či více náročných listnáčů – břízy (Betula pendula), 
habru (Caprinus betulus), buku (Fagus sylvatica), jeřábu (Sorbus aucuparia), lípy 
srdčité (Tilia cordata), na sušších stanovištích i s přirozenou příměsí borovice (Pinus 
sylvestris). Zmlazené dřeviny stromového patra jsou nejdůležitější složkou slabě 
vyvinutého patra keřového, kde se též častěji objevuje Frangula almus a Juniperus 
communis. Fyziognomii bylinného patra určují (sub)acidofilní a mezofilní lesní druhy 
(Poa nemoralit,Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus, Convallaria majalis, Festuca 
ovina, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Melampyrum pretense aj.). 
Mechové patro bývá druhově pestré. Často se v něm objevují Polytrichum formosum, 
Pleurozium schreberi, Dicarnum scoparium, Leucobryum glaucum, Pohla butane). 
Většina těchto lesů je dnes odlesněna a využívána jako pole, méně jako pastviny nebo 
louky. 

 
Černýšová dubohabřina je tvořena stinnými dubohabřinami s dominantním dubem 
zimním (Quercus petraea) a habrem (Carpinus betulus), s častou příměsí lípy (Tilia 
cordata, na vlhčích stanovištích T. platyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a 
stanovištně náročných listnáčů (jasan – Fraxinus excelsior, klen – Acer 
pseudoplanatus, mléč – A. platanoides, třešeň Cerasum avium). V prosvětlených 
porostech se nachází dobře vyvinuté keřové patro tvořené mezofilními druhy 
opadavých listnatých lesů. V bylinném patře se nachází především (Hepatica nobilis, 
Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, L. niger, Lamium 
galeobdolon agg., Melampyrum nemorosum, Mercurialis perennis, Asarum 
europaeum, Pyrethrumcorymbosum,Viola reichenbachiana) méně často trávy (Festuca 
heterophylla, Poa nemoralis).  Porosty jsou v současné době plošně velmi omezené 
vlivem odlesnění, následné zemědělské činnosti i intenzivní zástavby. 
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Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Na posuzované lokalitě se nenachází žádné biocentrum nadregionálního, regionálního 

ani místního významu. V její blízkosti však leží 5 biocenter lokálního významu. 

Konkrétně se jedná o LBC Vrtalů rokle, U vodárny, U celnice, Výhledy, U kostela. 

Bližší informace o jednotlivých LBC jsou uvedeny v tabulce č. 6. V blízkosti lokality 

se rovněž nachází dva funkční biokoridory lokálního významu. První z nich prochází 

od státní hranice směrem k jihu, druhý směřuje severně od přístupové cesty nacházející 

na hranici posuzovaného území. Na lokalitě se rovněž vyskytuje nefunkční biokoridor 

lokálního významu, napojený na LBC výhledy, další 2 nefunkční LBK jsou u hranic 

posuzované lokality. Umístění jednotlivých prvků ÚSES je znázorněno na obrázku č. 2. 

Vzhledem k nízkým vzdálenostem od posuzované lokality je v hodnocení zkoumán i 

vliv na výše zmíněné prvků ÚSES. 

 

Tab. 6: Lokální biocentra nacházející se v blízkém okolí posuzované lokality 

Název LBC číslo stav pozemky 
Vrtalů rokle 1246 vymezený les, TTP, ost, voda 
U vodárny 1247 vymezený les, TTP, ost, voda 
U celnice 1244 vymezený les  
Výhledy 1248 vymezený les 
U kostela 1249 vymezený les, orná 

 
 

Zvláště chráněná území, jiná chráněná území  

V posuzované lokalitě se nenachází žádné zvláště chráněné území ani jeho 

ochranné pásmo. Ve vzdálenosti do deseti km se nachází pět „maloplošných“ ZCHÚ, 

dvě „velkoplošná“ ZCHÚ a jeden přírodní park. Níže je uveden výčet jednotlivých 

území, jejich základní charakteristiky a přibližná vzdálenost od posuzované lokality. 
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Obr. 2: Umístění jednotlivých prvků ÚSES. Zelené plochy – lokální biocentra, zelené 
linie – lokální biokoridory funkční, červené linie – lokální biokoridory nefunkční. 

 

PP Bílé kameny  

Význačná skupina skal u osady Jitrava. Skály jsou tvořeny jemným, stejnoměrně 

zrnitým pískovcem. V jejich vrcholové části se nachází skalní mísa s odtokovým 

kanálkem, pod vrcholem pak několik pseudokrasových jeskyněk. 

- přibližná vzdálenost od posuzovaného území: 9 km 

PR Dlouhá hora 

Předmětem ochrany je komplex společenstev bukových lesů zahrnující vrcholové, 

klimaticky exponované kyselé bučiny s bikou bělavou (Luzula luzuloides), kapradinové 

typy na hlubších balvanitých půdách i suťový les s jasanem, javorem a jilmem, místy 

s lokálním ovlivněním povrchovou či podzemní vodou. 

- přibližná vzdálenost od posuzovaného území: 8 km 
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PR Hamrštejn 

 Chráněné území zahrnuje ostroh, obtékaný ze všech stran Lužickou Nisou, a dále 

navazující enklávu smíšeného a listnatého lesa v prudkém svahu nad silnicí na 

protějším břehu řeky. Pestrou mozaiku lesních společenstev tvoří dubohabřiny, 

květnaté bučiny, acidofilní bučiny, suťový les a na říční terase též fragmenty lužního 

lesa s olší lepkavou (Alnus glutinosa). V prostoru Ještědského hřbetu jsou ojedinělá 

společenstva teplomilných druhů, jejichž přítomnost zde souvisí s říčním fenoménem a 

se středověkým odlesněním ostrohu. 

- přibližná vzdálenost od posuzovaného území: 8,8 km 

NPR Jizerskohorské bučiny 

Rozsáhlý komplex smíšených, převážně bukových lesů přirozeného charakteru. 

Nacházejí se zde nejcennější lesní porosty v Jizerských horách. Acidofilní bučiny na 

balvanitých svazích jsou doplněny v hlubokých údolích potoků klenovými bučinami a 

na skalních výchozech ve vyšších polohách jeřábovými smrčinami.  

- přibližná vzdálenost od posuzovaného území: 9,5 km 

PR Velký Vápenný  

Rezervace zahrnuje společenstva původního horského kleno-bukového lesa ve 

vrcholové poloze Velkého Vápenného (770–790 m n. m.) a společenstvo květnatých 

bučin na devonských vápencích. V rezervaci jsou chráněny i podzemní krasové 

prostory a povrchové krasové či pseudokrasové jevy. Jeskyně Západní patří 

k nejvýznamnějším krasovým jeskyním severních Čech a současně je důležitým 

zimovištěm netopýrů 

- přibližná vzdálenost od posuzovaného území: 8,5 km 

CHKO Jizerské hory 

Spolupůsobením žulového podkladu spolu a drsného horského klimatu vznikly chudé 

kyselé půdy, v extrémních polohách se skalními výchozy, suťovými poli i rozsáhlými 

rašeliništi. Nachází se zde unikátní rostlinná a živočišná společenstva s řadou zákonem 

chráněných druhů, podivuhodná květena rašelinišť s mnoha glaciálními relikty 

(pozůstatky doby ledové), květnaté horské louky, mokřady, bohatá společenstva 

listnatých lesů.  

- přibližná vzdálenost od posuzovaného území: 7 km 
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CHKO Lužické hory 

Na území CHKO Lužické hory se nacházejí čedičové a znělcové kupy střídající se s 

bizarními tvary pískovcových skal. Zdejší souvislé lesy přecházejí v pestré podhorské 

louky s bohatstvím remízků, mezí i soliterních stromů. Částečně je zachována i 

původní lužická architektura. V těžko přístupných a odlehlých partiích se zachovaly 

zbytky původních lesních porostů (buk, jedle, javor, jilm). Na území CHKO se 

vyskytuje i zemědělská krajina tvořená mozaikou luk, pastvin. 

- přibližná vzdálenost od posuzovaného území: 7 km 

PrP Ještěd 

Šedesát sedm procent plochy PrP Ještěd pokrývají lesy, zbytek připadá na louky, ornou 

půdu, bezlesí a zastavěné plochy. Lesní ekosystémy jsou více než v 75 % tvořeny 

druhotnými smrkovými monokulturami, zbývající čtvrtina lesů je tvořena listnatým či 

smíšeným lesem se silnou převahou buku. Ochranářsky nejhodnotnější tzv. květnaté 

bučiny na vápencových půdách jsou chráněny v samostatných zvláště chráněných 

územích. Ještědský hřbet je již více než 150 let sportovním a turistickým zázemím.  

- přibližná vzdálenost od posuzovaného území: 3,5 km 

 

Natura 2000 

Na posuzovaném území se nenachází žádná ptačí oblast ani evropsky významná 

lokalita. Vztah změny územního plánu  k soustavě Natura 2000 nebyl posuzován, 

neboť dle rozhodnutí KÚ Libereckého kraje nemá koncepce významný negativní vliv 

na lokality Natura 2000. 

 

Významné krajinné prvky 

Na posuzovaném území se nenachází žádný zákonem definovaný ani registrovaný 

VKP. V blízkosti lokality se vyskytují lesní pozemky (viz. obr. 3), jež jsou dle zákona 

mezi VKP zařazeny. 
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Archeologická zóna 

Dle informací uvedených na Portálu veřejné správy leží lokalita v archeologické 

zóně druhého stupně. 

 

Kulturní a historické památky 

Na posuzovaném území ani ve vzdálenosti do 3 km se nenachází žádná památka 

zařazená mezi světové kulturní dědictví, národní kulturní památky, archeologické 

památkové rezervace, ostatní památkové rezervace, městské památkové rezervace, 

vesnické památkové rezervace, vesnické památkové rezervace, krajinné památkové 

zóny, městské památkové zóny či vesnické památkové zóny. Nejblíže se nachází 

Městská památková zóna Hrádek nad Nisou. Na lokalitě se nenachází ani žádné 

nemovité památky. Do Vzdálenosti cca 3 km od lokality se vyskytují NMP uvedené 

v tabulce č. 7. 

 
Tab. 7: Seznam nemovitých kulturních památek (do 3 km od lokality) 

 
Sídelní útvar Část obce čp. Památka Číslo rejstříku 

Dolní Vítkov Dolní Vítkov  kostel 38462 / 5-4494 
Dolní Vítkov Dolní Vítkov  krucifix 38462 / 5-4492 
Dolní Vítkov Dolní Vítkov čp. 34 venkovská usedlost 38462 / 5-4493 
Dolní Vítkov Dolní Vítkov čp. 71 fara  38462 / 5-4495 
Hrádek nad Nisou Václavice čp.81 venkovská usedlost 23451 / 5-4476 
Hrádek nad Nisou Václavice čp.151 fara 19611 / 5-4477 
Hrádek nad Nisou Václavice čp.168 venkovská usedlost 32435 / 5-4478 
Hrádek nad Nisou Uhelná čp? větrný mlýn 32435 / 5-4479 
Grabštejn Grabštejn čp.? hrad 32126 / 5-4317 
Grabštejn Grabštejn čp.? zemědělský dvůr 29821 / 5-4318 
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Obr. 3: Lesní pozemky (VKP) – zeleně. 

 
Estetická hodnota a harmonické měřítko krajiny 

Stavba vysokých vertikálních staveb vždy znamená změnu parametrů krajiny. 

Vnímání výškových staveb je velmi subjektivní záležitostí každého pozorovatele. 

Vzhledem k tomu, že část populace vnímá výstavbu a provoz větrných elektráren 

v krajině jako rušivý element, měly by být postaveny tak, aby nepůsobily rušivě při 

pohledu z blízkých obcí (do vzdálenosti 6 km).  

V zóně silné viditelnosti (cca do 3 km) se nachází obce (či jejich místní části) 

Václavice, Uhelná, Grabštejn, Bílý Kostel, Pekařka, Vítkov. 

V zóně zřetelné viditelnost (cca do 6 km) se navíc nachází obce Hrádek nad 

Nisou, Chotyně, Dolní Suchá, Oldřichov na Hranicích, Panenská Hůrka, Chrastava, 

Nová Ves. 

V krajině lze do vzdálenosti cca 3 km identifikovat kulturní dominantu hrad 

Grabštejn. Mezi přírodní dominanty patří samotný hřbet nad Václavicemi zakončený 

kopcem Výhledy. Dominanty nacházející se za pomyslnou hranicí tří km od lokality by 

neměly být stavbou VP potlačeny. 
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3. POSOUZENÍ ZÁSAHŮ DO KRAJINNÉHO RÁZU 

Vliv změny ÚP na jednotlivé složky krajiny je hodnocen dle tabulky č. 8. Za 

pozitivní změny lze považovat vlivy způsobené vlastními obnovovacími silami přírody 

nebo i činností člověka, pokud přírodní síly nahrazuje. Negativní vlivy souvisejí 

s antropogenní činností typu rozvoj průmyslu, těžba surovin, zábor zemědělské a lesní 

půdy atd. U estetických hodnot charakteristika významu negativní/pozitivní spadá do 

oblasti subjektivního hodnocení každého pozorovatele. 

 

Tab. 8: Způsob hodnocení změn na vybrané krajinného rázu 
 

dle významu dle rozsahu (velikosti) 
- nulový  

pozitivní minimální, malé, střední, velké 
negativní minimální, malé, střední, velké 

 

Půda 

Celkový zábor půdy na stavbu VET a přístupových komunikací bude činit 

přibližně 3200 m2. Vzhledem k celkové rozloze lokality (114549 m2) nebude mít zábor 

půdy negativní vliv.  

Vodohospodářství  

Provoz větrných elektráren by neměl mít z vodohospodářského pohledu negativní 

vliv. Jejich umístění,  výstavba a provoz se dá realizovat tak, aby nedošlo k ohrožení 

vodních zdrojů. 

Flóra a fauna 

Vliv na flóru a faunu je předmětem samostatné studie, kde jsou řešena i 

zmírňující a kompenzační opatření. 

ÚSES 

Na lokalitě se nachází pouze nefunkční biokoridor lokálního významu. Výstavba 

VP by však mohla poškodit biocentra a biokoridory nacházející se v její blízkosti. 

Stavbu lze realizovat pouze za dodržení podmínky odstupu jednotlivých VTE od prvků 
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ÚSES. VTE mohou být postaveny v minimální vzdálenosti 200 m od funkčních LBC a 

LBK. Vzdálenost od nefunkčních LBK lze snížit na 80 m, v případě, že během změny 

využívání pozemku budou pozměněny tak, aby v brzké době začaly svoji funkci plnit, 

s tím, že biokoridor bude realizován jinou trasou  se zachováním původního začátku a 

konce a povede ve vzdálenosti 200 m od VTE. V odůvodněných případech lze VTE 

postavit i v kratších vzdálenostech od ÚSES. V takovém případě bude stavbě každé 

VTE předcházet odborný posudek, v němž bude zhodnoceno narušení daného prvku 

ÚSES. 

Významné krajinné prvky  

V těsné blízkosti posuzované lokality se nachází lesy, jež by mohly být změnou 

negativně dotčeny. V zemědělsky využívané krajině plní i kulturní lesy významnou 

ekologicko-stabilizační funkci. Pro vyloučení negativních změn bude nutné dodržovat 

mezi  VTE a VKP minimální odstup 150 m v případě  rozsáhlých lesních pozemků 

(nad 2 ha). Vzdálenost od menších lesních pozemků bude min. 100 m. Lze ji snížit na 

70 m, v tom případě však budou jako kompenzační opatření vytvořeny nové plošky 

osázené vzrostlejší dřevinnou vegetací (seznam druhů dle přirozené vegetace). Plocha 

nově vzniklých porostů bude odpovídat ploše porostů narušených, umístěny budou 

nejlépe na zájmové lokalitě či v jejím okolí, co nejdále od VTE.  V odůvodněných 

případech, lze VTE postavit i v kratších vzdálenostech od lesních porostů. V takovém 

případě bude nutno dodržet ustanovení, jež jsou součástí biologického posouzení. 

Výstavba částečně naruší estetickou hodnotu VKP Výhledy. 

Zvláště chráněná území, jiná chráněná území 

Vzhledem k předmětům ochrany uvedených ZCHÚ lze jejich ovlivnění 

výstavbou a provozem větrného parku je hodnotit jako nulové. 

PrP Ještěd  

Vlastní území PrP Ještěd nebude stavbou VTE nijak dotčeno. Při pohledu z cesty 

vedoucí po jižním okraji  posuzovaného území směrem k PrP nebude krajinný ráz 

přírodního parku nijak dotčen. Při pohledu z PrP Ještěd směrem k Václavicím budou 

elektrárny vnímány jako nová dominanta krajiny. Většina vyvýšených míst na území 

PrP Ještěd je zalesněna, proto lze plánovanou výstavbu považovat za přijatelnou. 
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Kulturní a historické památky 

Žádná z památek se nenachází na posuzované lokalitě. Výstavbou VET nebude 

žádná z památek narušena. Přímý výhled na lokalitu je pouze z větrného mlýna 

v Uhelné a z hradu Grabštejn, jež se nachází na hranici posuzované vzdálenosti.  

Estetická hodnota a harmonické měřítko krajiny 

Harmonické měřítko krajiny bude narušeno zejména při pohledu ze vzdálenosti 

do 3 km. Jeho narušení bude s největší pravděpodobností negativně vnímáno především 

místními obyvateli. Přímý výhled na VP budou mít ze svých domů obyvatele Uhelné a 

svahu jižně od Václavic. Z hluboce zaříznutého údolí v okolí Václavického potoka, kde 

se nachází většina zástavby, bude pravděpodobně vidět  max. část VTE (točící se listy). 

Z obce Grabštejn bude přímý výhled na VP pouze z oken a věže místního hradu. Horní 

části VTE by v závislosti na jejich velikosti a umístění mohly být vidět i ze všech 

ostatních obcí nacházejících se v zóně silné viditelnosti. Rovněž se všech obcí či jejich 

částí nacházejících se v zóně zřetelné viditelnosti budou pravděpodobně horní části 

některých VTE vidět. 

Hrad Grabštejn je od lokality oddělen hlubokým údolím a dostatečně vzdálen. 

Autor posudku se domnívá, že jeho estetická resp. duchovní funkce v krajině nebude 

výstavbou VTE potlačena. Přírodní dominanta tvořená hřbetem nad Václavicemi a 

kopcem Výhledy bude stavbou VTE narušena. Jedná se o poslední hřbet, díky čemuž 

nebude docházet k zastínění horizontu. Změna bude citelná zejména při pozorování 

z vyvýšených míst, u nichž lze předpokládat, že pozorovatelovu  pozornost upoutá 

spíše těžbou povrchového uhlí zničená krajina a uhelná elektrárna Turow nacházející se 

na území Polska. I přes výše uvedenou okolnost může narušení zmiňované přírodní 

dominanty působit na část populace velice negativně, zejména ve vztahu k harmonii 

VKP Výhledy. 

Vztah k turistice, sportu, podnikatelským subjektům      

Posuzované území nepatří mezi turisticky nejatraktivnější lokality. Turisté 

navštěvují spíše blízké Jizerské či Lužické hory případně přírodní park Ještěd. 

V nejbližším okolí je jejich zájem soustředěn především na hrad Grabštejn, centrum 

Hrádku nad Nisou a lokalitu Kristýna. Na Hrádecku se nachází několik cyklotras, 

z nichž jedna prochází v těsné blízkosti posuzované lokality. Významná technická díla 
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(a to i novodobá) budí zájem podstatné části turistické veřejnosti (viz. například 

zvýšení turistické návštěvnosti Jindřichovic pod Smrkem po realizaci výstavby tamních 

VTE) a lze tedy předpokládat zvýšení návštěvnosti zdejší lokality zejména cykloturisty. 

Nová významný technická dominanta v krajině může při vhodné propagaci přispět 

k rozvoji turistiky a na ni vázaných podnikatelských záměrů. Z pohledu turismu lze 

označit změnu krajinného rázu jako spíše pozitivní. 

Souhrnně lze říci, že stavbou VP bude krajinný ráz významně pozměněn. 

Doposud byly posuzované pozemky využívány pouze k zemědělským účelům a 

výškové objekty (pokud se vyskytovaly) byly soustředěny do intravilánů přilehlých 

obcí. Jakákoliv vertikální stavba postavená ve vrchní části kopců se stane novou 

významnou dominantou. Lokalita určená pro výstavbu větrných elektráren není 

v blízkosti žádných, kulturních či historických dominant, jejichž hodnota by mohla být 

stavbou elektráren výrazně snížena. V blízkém okolí se vyskytuje přírodní dominanta 

Výhledy a na ni navazující hřbet, na němž je umístěna plánovaná výstavba. Území 

kopce Výhledy nebude stavbou dotčeno, bude však narušena jeho estetická funkce. 

Z údolí ve Václavicích, kde je postavena většina budov budou vidět maximálně vrchní 

časti VTE. Většina obydlí v blízkém i širším okolí je od lokality vizuálně oddělena 

geomorfologicky (nacházejí se v údolích) či výskytem lesních porostů, jež významně 

zastiňují výhledy směrem k plánované výstavbě. VTE budou v zóně silné a zřetelné 

viditelnosti vidět pouze z několika domů v Uhelné a budov umístěných na svahu jižně 

od Václavic, dále z vyvýšených a nezalesněných míst okolních kopců a pouze částečně 

z ostatní sídelní zástavby. Stavbou a provozem nebudou dotčena žádná ZCHÚ a 

v případě dodržených podmínek ani VKP a ÚSES. Rovněž lze zabezpečit, aby nebyla 

narušena blízká pásma PHO. Zábor půdy pro stavbu VET a přístupových cest je pouze 

minimální.  

 
Tab. 9: Identifikace a klasifikace hodnot krajinného rázu a určení míry zásahu 

 

hodnota rozsah význam 
přírodní minimální - 
kulturní minimální 0 
historické minimální - 
estetická, pohledová velký ? (většinou -) 
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4. ZÁVĚRY,  ZMÍRŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

Posuzovaná krajina je využívaná k zemědělské výrobě a na jejím území se 

nenachází žádné historické památky. Živá složka krajiny nebude významně narušena a 

při vhodném umístění, načasování stavby a dodržení navržených zmírňujících a 

kompenzačních opatření bude vliv stavby a provozu zcela minimální.  Ze sídelní 

zástavby nacházející se v zóně silné viditelnosti by mohly být VTE vidět pouze 

minimálně (několik málo budov), jako výrazná dominanta budou vidět pouze z výše 

položených bezlesých míst v širším okolí. VP naruší estetickou funkci VKP Výhledy a 

na něho navázaného hřbetu na němž budou VTE umístěny. Nemovité kulturní památky 

nacházející se blízkosti lokality nebudou stavbou poškozeny, jejich význam v krajině 

nebude výrazně narušen. S realizací stavby se pravděpodobně zvýší přísun investic do 

okolních obcí. V neposlední řadě nelze opomenout fakt, že výroba elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů přispívá k udržitelnému rozvoji zdejšího regionu. 

Jedinou hodnotou území, jež bude výrazně ovlivněna (pro určitou část 
pozorovatelů zřejmě negativně) je krajinná hodnota estetická a harmonická. 
Změna územního plánu č. 10 města Hrádek nad Nisou je z pohledu vlivu na 
krajinný rázu přijatelná, pokud budou dodržena uvedená zmírňující opatření. 
 

Zmírňující opatření 

1. Při výstavbě VP budou dodržována opatření pro minimalizaci negativních vlivů 
na podzemní vodu (PHO) a půdu. 

2. Během budoucího posuzovaní záměru stavby konkrétního VP v rámci EIA, 
bude provedeno nové hodnocení vlivu na estetickou hodnotu a harmonické 
měřítko krajiny, jež bude obsahovat posouzení jednotlivých VTE v závislosti na 
jejich umístění a velikosti. 

3. Výstavbou nebudou dotčeny plochy lesních porostů ani dřevin rostoucích mimo 
les. Minimální vzdálenost mezi lesními porosty a VTE bude 150 m v případě 
rozsáhlých lesních pozemků (nad 2 ha). Vzdálenost od menších lesních 
pozemků bude min. 100 m. Lze ji snížit na 70 m, v tom případě však budou 
jako kompenzační opatření vytvořeny nové plošky osázené vzrostlejší 
dřevinnou vegetací (seznam druhů dle přirozené vegetace). Plocha nově 
vzniklých porostů bude odpovídat ploše porostů narušených, umístěny budou 
nejlépe na zájmové lokalitě či v jejím okolí, co nejdále od VTE. V 
odůvodněných případech, lze VTE postavit i v kratších vzdálenostech od 
lesních porostů. V takovém případě bude nutno dodržet ustanovení, jež jsou 
součástí biologického posouzení.  
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4. Výstavbou nebude narušena žádná část ÚSES. VTE mohou být postaveny 
v minimální vzdálenosti 200 m od LBC a LBK. Vzdálenost od nefunkčních 
LBK lze snížit na 80 m, v případě, že během změny využívání pozemku budou 
pozměněny tak, aby v brzké době začaly svoji funkci plnit, s tím, že biokoridor 
bude realizován jinou trasou  se zachováním původního začátku a konce a 
povede ve vzdálenosti 200 m od VTE. V odůvodněných případech, lze VTE 
postavit i v kratších vzdálenostech od ÚSES. V takovém případě bude stavbě 
každé VTE předcházet odborný posudek, v němž bude zhodnoceno narušení 
daného prvku ÚSES. Stavbu lze realizovat, pouze pokud bude narušení daného 
prvku ÚSES přijatelné. V takovém případě budou zpracovatelem posudku 
stanovena opatření k minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů. Tato 
opatření budou pro investora závazná. 
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6. PŘÍLOHY 
 
Vysvětlení pojmů 
 
Estetická hodnota krajiny je vyjádřením přírodních a kulturních hodnot, 
harmonického měřítka a vtahů v krajině; předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou 
subjektivní vlastnosti pozorovatele, objektivní okolnosti pozorování a objektivní 
vlastnosti krajiny (Vorel et al. 2004). 

Harmonické měřítko krajiny vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá 
harmonickému vztahu činností člověka a přírodního prostředí, z hlediska fyzických 
vlastností krajiny se jedná o soulad měřítka celku a měřítka jednotlivých prvků (Vorel 
et al. 2004). 

Kulturní dominanta krajiny je krajinný prvek či složka v krajině nebo to jsou 
dochované stopy kultivace krajiny,jejichž význam je nesporný z historického hlediska, 
architektury či jiného oboru lidské činnosti a které ve svém projevu převládajícím 
způsobem ovlivňují znaky charakteristik krajinného rázu (Vorel et al. 2004). 

Místo krajinného rázu je část krajiny, stejnorodá z hlediska přírodních, kulturních a 
historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují 
místo krajinného rázu od ostatních míst krajinného rázu. Místa krajinného rázu jsou 
prostory s jasně určeným individuálním charakterem zpravidla o velikosti desítek až 
stovek hektarů (Míchal et al. 1999). 

Oblast krajinného rázu  je dle Míchala et al. (1999) možné definovat jako rozsáhlou 
část území s podobnou přírodní, kulturní a historickou charakteristikou, která se 
výrazně liší od jiné oblasti ve všech charakteristikách či v některé z nich a která 
zahrnuje více míst krajinného rázu. Jejich výměra obvykle dosahuje tisíce hektarů. 

Zóna silné viditelnosti (0-3 km)- prostor v okruhu cca 3 km, kdy stavba bude velmi 
dobře viditelná a rozlišitelná od ostatních prvků krajiny (Sklenička 2005). 

Zóna zřetelné viditelnosti (3-6 km) – okruh bezprostředního působení stavby, okruh 
potenciální dobré viditelnosti stavby, stavba se uplatňuje v krajinném obrazu zřetelně a 
jednoznačně. Částečně může být potlačena, nebo její projev ovlivněn či zmírněn jinými 
převážně většími skladebnými prvky obrazu (Sklenička 2005). 
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Seznam použitých zkratek 
 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

HGR Hydrogeologický rajon 

HPJ Hlavní půdní jednotka 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

k.ú. Katastrální území 

LBC Lokální biocentrum 

LBK Lokální biokoridor 

PP Přírodní památka 

NPR Národní přírodní památka 

PR Přírodní rezervace 

PrP Přírodní park 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

VTE Větrná elektrárny 

VKP Významný krajinný prvek 

VP Větrný park 

ZCHÚ Zvláště chráněné území 

PHO Pásmo hygienické ochrany 
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Fotodokumentace 
 

 

 
Obr. 4: Posuzovaná lokalita 

 
 

 
Obr. 5: Pohled ze zájmové lokality směrem k VKP Výhledy 
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Obr. 6: Pohled z posuzované lokality k PrP Ještěd 

 

 

 
Obr.7: Pohled z posuzované lokality směrem do Polska 
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Obr. 8: Pohled na zájmovou lokalitu (nejvzdálenější hřbet) z obce Horní Sedlo 
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BIOLOGICKÉ POSOUZENÍ 
 
Charakter a vyu�ití území na zájmové lokalit  a v jejím okolí je podobný na eské i polské 

stran . Vegetace na polské stran  nebude výstavbou VTE nijak ovlivn na. Z �ivo ich  m �e 

dojít pouze k ovlivn ní pták  a to dv ma zp soby: ru�ením a kolizemi.  

 

Ru�ení 

Ornitologický pr zkum na polském území nebyl provád n. P esto lze p edpokládat, �e 

vzhledem k podobným podmínkám (charakter a vyu�ití krajiny) bude vý et druh  dostate n  

korespondovat s provedenou ornitologickou studií v lokalit  Uhelná. Provozem VTE dojde 

pouze k mírnému  ru�ení pták  akustickým �umem, nebo  VTE budou od státní hranice 

vzdáleny min. 150 m. Za dosta ující od hnízdi�  pták  je pova�ována vzdálenost cca 200 m.  

Vizuální ru�ení p ítomností VTE je pro v t�inu druh  pták  znatelné do vzdálenosti cca  300 

m. Druhy citlivé na vizuální ru�ení zp sobené p ítomností VTE nebyly v rámci 

ornitologického pr zkumu zaznamenány. Lze tedy konstatovat, �e vizuální ru�ení bude mít 

pouze mírný negativní vliv. 

 

Mo�nost st etu s VTE 

Dle poznatk   z literatury dochází ke st et m pták  s VTE. Mortalita pták  je v�ak ni��í ne� 

mortalita zp sobená st ety s automobily i elektrickým vedením. Ptáci trvale obývající území 

si na p eká�ku zvyknou a ke st et m dochází pouze minimáln . K ast j�ím st et m pták  

s VTE dochází u migrujících pták . Na podzim 2006 byla provedena migra ní studie (Mgr. 

M. Pudil) v rámci ní� bylo zaznamenáno celkem 5057 p elet  pták  o frekvenci 721 nad 

zájmovou lokalitou. Jako frekvence je uveden po et zaznamenaných pr let  hejna, dvojice i 

jednotlivce daného druhu. 

Z výsledk  studie vyplývá, �e nejpo etn j�í skupinou migrujících pták  jsou drobní 

p vci (dominuje p nkava obecná). Významné po etnosti dosáhl také holub h ivná  (Columba 

palumbus) a kán  lesní (Buteo buteo). Z velkých druh  pták  byl ast ji p i p eletech 

zaznamenáván krkavec velký. V p ípad  krkavc  se jedná o místní ptáky, u kterých je 

p edpoklad, �e si na existenci v trných elektráren zvyknou. Pr tah dal�ích velkých druh  je 

nevýznamný nebo dokonce nahodilý.  

Ve sledovaném území bylo v dob  tahu zji�t no 35 druh  pták . Za ochraná sky významné 

lze ozna it orla mo ského (Haliaeetus albicilla), orlovce í ního (Pandion haliaetus), 

krahujce obecného (Accipiter nisus), kavku obecnou (Corvus monedula), sk ivana lesního 
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(Lululla arborea), kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), vla�tovku obecnou (Hirundo 

rustica), krkavce velkého (Corvus corax) a uhýka �edého (Lanius excubitor).  

Sledovaným územím protahují p evá�n  druhy, které migrují v �iroké front  celou krajinou. 

S nejv t�í pravd podobností zde tedy neprochází �ádná významná migra ní trasa. St etem 

s VTE nejvíce ohro�ení vodní ptáci proletují nad zájmovou lokalitou jen nahodile. 

Z dal�ích velkých druh  byl významný pr tah kán te lesního. Jedná se o druh, který migruje 

v �iroké front  otev enou krajinou (tak tomu je i na této lokalit ) a vy��ích koncentrací 

dosahuje v horských sedlech apod. Pr tah dal�ích dravc  nebyl významný (kán  rousná, 

krahujec obecný) nebo se jednalo spí�e o náhodné pr lety (orel mo ský, orlovec í ní, 

po�tolka obecná). Jako nejohro�en j�í se jeví p edev�ím kán  lesní vzhledem k po etnosti 

protahujících jedinc  na sledovaném území.  

 
Z biologického posouzení p eshrani ního vlivu vyplývá, �e zm nu ÚP Hrádek nad Nisou 

. 18/07 lze realizovat. 

 
 
 
 
 
 
POSOUZENÍ VLIVU NA KRAJINNÝ RÁZ 
 
V zón  silné viditelnosti (cca do 3 km) se nachází obce ( i jejich místní ásti) Jasna Góra, 

Opolno Zdrój, Kopaczów. 

V zón  z etelné viditelnosti (cca do 6 km) se nachází obce Rybarzowice a Bogatynia. 

 
Z obcí Jasna Góra, Opolno Zdrój a jejich blízkého okolí je dobrý výhled na VTE nacházející 

se poblí� obce Vítkov, které tvo í významnou krajinou dominantu. Rovn � posuzované VTE 

budou z uvedených obcí z eteln  vid t a tvo it novou krajinnou dominantu. Vzhledem 

k existenci stávající lokality (Vítkov) bude zm na krajinného rázu vnímána pravd podobn  

negativn , nebo  VTE zaberou dal�í ást krajiná sky hodnotného a vysokými vertikálními 

stavbami doposud neovlivn ného území. Z psychologického hlediska je vnímání p ítomnosti 

VTE velmi nejednozna né. Nové vertikální objekty, v tomto p ípad  v trné elektrárny, ka�dý 

z obyvatel blízkého i vzdáleného okolí vnímá velmi individuáln , co� také platí pro místní 

obyvatele i pro turisty (pravidelné i p íle�itostné). D le�itou úlohu zde hraje p edev�ím 

adaptabilita lov ka. N kte í jedinci si dob e zvykají na nové zm ny a jsou jejich zastánci. 

Adaptabilita mimo jiné vyplývá z hodnot a �ivotní zku�enosti jedince. N kterým lidem práv  
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na základ  zku�eností otá ivý pohyb vadí (zvedání �aludku, to ení hlavy). Svoji roli hraje 

také aktuální psychický stav a to zejména p i pozorovaní otá ejících se lopatek z blízké 

vzdálenosti a s velmi intenzivn  zam enou pozorností. Otá ející se vrtule mohou mít ov�em 

také uklid ující vliv a mohou p sobit jako relaxa ní prost edek.  

 Z kulturn  historického hlediska jsou kruh a oblé tvary pro lidi zcela p irozenými 

k ivkami, v mnoha kulturách je kruh d le�itým symbolem. I v prvních kresbách malého dít te 

se objevují oblé k ivky, které asto mají tvar spirály. Ve vztahu k podv domí m �e být 

vnímání rotujících kruh  na horizontu spí�e p íjemné. 

 Lidé jsou dnes zvyklí na mnoho takových vertikálních staveb (viz. elektrická vedeni, 

vysílací v �e, rozhledny), proto pro n které jsou dal�í stavby tohoto typu jen dal�í stavbou v 

okolí, n kterým v�ak mohou práv  z tohoto d vodu nevyhovovat, co� je pravd podobné u 

obyvatel obce Jasna Góra. 

 VTE by mohly být vnímány pozitivn ji kdyby  barevn  zapadaly do krajiny (odstíny 

zelené i hn dé barvy) nebo naopak svým vhodn  zvoleným umíst ním pozitivn  dotvá ely 

stávající krajinný ráz.  

  
 
 
 
Tab. 1: Posouzení vlivu na krajinný ráz  
hodnota rozsah význam 
p írodní minimální - 
kulturní minimální 0 
historické minimální - 
estetická, pohledová velký ? (v t�inou -) 
 
Zm na ÚP Hrádku nad Nisou . 18/07 zp sobí zm nu velkého rozsahu estetické 
hodnoty krajinného rázu. Ostatní hodnoty budou naru�eny pouze minimáln  nebo 
nebudou naru�eny v bec. 
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Obr. 1: Pohled na VTE poblí� obce Vítkov a na h bet vedoucí severozápadn  od kopce 
Výhledy 
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Obr. 2: Pohled na VTE �Vítkov� z okolí obce Jasna Góra 
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Obr. 3: Pohled na kopec Výhledy a h bet ur ený k výstavb  VTE z okolí obce Jasna Góra 
 
 
 
ZHODNOCENÍ MAXIMÁLNÍ VARIANTY 
 
 
 
Maximální varianta p edstavuje výstavbu 23. VTE na pozemcích v katastrálním území 

Václavice u Hrádku nad Nisou a tím pádem úplné vyu�ití ploch o p edpokládané rozloze cca 

120 ha.  

 

Maximální varianta by znamenala naru�ení krajinného rázu a to zejména p i pohledu 

z polských obcí nacházejících se v zón  silné viditelnosti. P i pohledu z t chto obcí je ji� nyní 

krajina ovlivn na p ítomností VTE poblí� obce Vítkov. Maximální varianta by nebyla vhodná 

ani z d vodu ochrany pták , nebo  vzhledem k p ítomnosti VTE v lokalit  Vítkov by mohlo 

teoreticky dojít u n kterých druh  k naru�ení ekologických vazeb v rámci jejich domovských 

okrsk . Dle údaj  z literatury by m la být v�dy dodr�ena minimální vzdálenost 50 m od 

hranice lesa. 
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Obr. 4: Mapa zón viditelnosti VTE z okolních obcí (zdroj mapového podkladu: 

http://www.mapa.scs.pl/) 

legenda: zóna silné viditelnosti (cca do 3 km) erven   

    zóna z etelné viditelnosti (cca do 6 km) ern  
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