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ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU A V PŘÍLOHÁCH:
AOPK
B.p.v.
BÚ
ČAV
ČKA
ČR
ČSAV
DMT
ES
GIS
GÚ
CHKO
CHOPAV
IČ
JTSK
k.ú.
MKR
MO
MPZ
MŽP
LAU
NUTS

Agentura ochrany přírody a krajiny
NKP
národní kulturní památka
Balt po vyrovnání
NPP
národní přírodní památka
botanický ústav
NPR
národní přírodní rezervace
ObÚ
obecní úřad
Česká akademie věd
Česká komora architektů
OKR
oblast krajinného rázu
Česká republika
PP
přírodní památka
Československá akademie věd
PR
přírodní rezervace
digitální model terénu
SLPZ
světelné letecké překážkové značení
ekologická stabilita
ÚCL
Úřad pro civilní letectví
geografický informační systém
ÚSES
územní systém ekologické stability
geografický ústav
ÚTJ
územně technická jednotka
chráněná krajinná oblast
VD
vodní dílo
chráněná oblast přirozené akumulace vod
VE
větrná elektrárna
identifikační číslo
VKP
významný krajinný prvek
jednotná trigonometrická síť katastrální
VPZ
vesnická památková zóna
katastrální území
VTE
větrná elektrárna (v názvech záměrů)
místo krajinného rázu
VUSS
vojenská ubytovací a stavební správa
VVN
velmi vysoké napětí
ministerstvo obrany
městská památková zóna
ZCHÚ
zvláště chráněné území
ministerstvo životního prostředí
ZÚJ
základní územní jednotka
Local Administrative Unit (místní správní jednotka)
Nomenclature Unit of Territorial Statistic (územně statistická jednotka)
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1.

ÚVOD

1.1.

PŘEDMĚT A CÍL PRÁCE

Předkládané dílo je zpracováno na základě objednávky zadavatele (identifikační údaje viz níže); akce je u
zpracovatele evidována pod číslem GLI1201KR. Předmětem práce je hodnocení krajinného rázu
v souvislosti s plánovaným záměrem VTE Krásné Údolí na lokalitě U sedelské hranice v k. ú. Krásné
Údolí, Karlovarský kraj. Práce je koncipována především jako podklad pro hodnocení vlivů záměru na
životní prostředí podle zák. 100/2001 Sb., v platném znění, případně pro předběžná i následná jednání ve
věci krajinného rázu (např. v rámci územního a stavebního řízení).
Zpracovatel hodnocení je odborně způsobilá fyzická osoba, nezainteresovaná na realizaci či
zamítnutí navrhovaného záměru; totéž platí i pro osoby spolupracující.

1.2.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní jméno:
IČ:
Sídlo:
Oprávněný zástupce:

VTE Krásné Údolí s.r.o.
227 74 726
Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov
Rudolf Kreisinger, jednatel společnosti
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2.

ÚDAJE O POSUZOVANÉM ZÁMĚRU

2.1.

LOKALIZACE ZÁMĚRU

Posuzovaný záměr VTE Krásné Údolí je plánován v místních tratích U sedelské hranice a Nad Lesíky
v k. ú. Krásné Údolí. Zájmová lokalita je situována cca 1 km jz. od obce Krásné Údolí, 3,5 km ssv. od
Otročína, 5 km západně od Toužimi a 6 km vjv. od Bečova nad Teplou (administrativní začlenění – viz
tab. 2.1, lokalizace – viz např. příl. 1.KU6).
Tab. 2.1: Administrativní začlenění zájmové lokality:
Admin. jednotka
NUTS 2 – oblast
NUTS 3 – kraj
LAU 1 – okres
LAU 2 – obec (ZÚJ)
katastrální území (ÚTJ)

2.2.

název
Severozápad
Karlovarský
Karlovy Vary
Krásné Údolí
Krásné Údolí

č. (ident. kód)
CZ04
CZ041
CZ0412
555 304
643 749

CHARAKTERISTIKA POSUZOVANÉ STAVBY

2.2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Stavbou, jejíž vliv je hodnocen touto studií, je větrný park, zahrnující následující objekty:
I.
II.
III.
IV.

5–6 větrných elektráren1 typu Enercon E101;
obslužné komunikace: štětované cesty, navazující na současnou síť silnic (III/19826) a účelových
komunikací na lokalitě;
manipulační plochy: zpevněné (štětované) plochy cca 50 × 25 m pod každou věží;
přípojné kabelové trasy: podzemní, vedené převážně ve stopě obslužných komunikací,
ruderalizovaným lemem silnice III/19826 nebo plochami intenzivních agrocenóz.

2.2.2. VARIANTY ZÁMĚRU
Metodické doporučení AOPK ČR (PETŘÍČEK & MACHÁČKOVÁ 2000) doporučuje, aby byl vliv větrných
elektráren na krajinný ráz posuzován ve více variantách. Je možno uvažovat především o třech variantních
možnostech:
I.
II.
III.

varianty typu a rozměru VE;
varianty zbarvení (uplatnění bezpečnostních prvků);
varianty prostorové konfigurace větrného parku (počet a rozmístění VE na lokalitě).

Ad I.: Typ elektrárny byl investorem vybírán na základě posouzení řady aspektů; jako optimální vyšel
typ Enercon E101 – bezpřevodovková technologie s minimálními nároky na následnou provozní
údržbu. Vliv dalších typů VE shodné nebo blízké rozměrové a výkonové kategorie (Vestas V90,
V100 a V112, REpower MM92, MM100, 3.4M104 a 3.2M114, Nordex N90 a N100, GE Wind 3.6sl
atd.) na krajinný ráz je, vzhledem k velmi podobnému designu a k téměř shodným základním
rozměrům, prakticky totožný. Na základě zkušeností z celé řady jiných lokalit s uvažovanými
větrnými elektrárnami různých rozměrových kategorií (vč. přímého srovnání několika variant
typů/rozměrů/počtů/pozic VE na jedné lokalitě – např. OBST 2004; OBST & OBSTOVÁ 2005a, 2005b,
2006, 2009, 2012) lze totiž konstatovat, že na celkovém hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz se
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
1
podle zvolené varianty – viz kap. 2.2.2
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při změně rozměru VE obvykle nic zásadního nemění, pokud se nejedná o změnu skutečně zásadní
(např. snížení celkové výšky VE o více než 30 % apod.).
Relevantní technické parametry vybraného typu uvádí následující tabulka:
Tab. 2.2: Základní parametry VE typu Enercon E101:
počet rotorových listů
průměr rotoru [m]
výška tubusu [m]
výška celková [m]

3
101
135
186

Ad II.: Hodnocené elektrárny budou celoplošně opatřeny standardním matně šedým nátěrem RAL 7035
(s možnou variací s odstínově odstupňovanou zelenou patou tubusu – tovární standard u VE
Enercon). Investor zatím nemá k dispozici vyjádření ÚCL a MO ČR k posuzovanému záměru,
v daném případě lze nicméně předpokládat, že z hlediska bezpečnosti leteckého provozu budou
požadována shodná opatření, jako v případě dalších obdobných projektů – zabezpečení světelným
leteckým překážkovým a barevné bezpečnostní doplňky v souladu s předpisem L14 Úřadu pro
civilní letectví a s požadavky Armády ČR – červený2 nátěr koncovek rotorových listů (1/7
poloměru) a červený pruh na tubusu ve výšce 40–43 m. V tomto smyslu jsou zpracovány i
vizualizace posuzovaného záměru (příl. 3.01–3.09).
Ad III.: Konfigurace větrného parku byla opět určena dlouhodobým optimalizováním různých faktorů
(technických, přírodních, majetkoprávních). Z celé řady pracovních variant vyplynula dvě
výsledná alternativní rozmístění VE na lokalitě (pozice věží – viz tab. 2.3):
větrný park o 5 elektrárnách Enercon E101, koncentrovaných v západní části lokality (trať

U sedelské hranice) – dále v textu a v přílohách též varianta KU5;
větrný park o 6 elektrárnách Enercon E101, situovaných spíše v severní a východní3 části

lokality – dále v textu a v přílohách též varianta KU6.
Posuzované stavební varianty doplňuje, především ve fotodokumentaci, varianta nulová
reprezentující aktuální stav zájmového území (dále v textu a v přílohách též varianta KU0).
Tab. 2.3: Souřadnice VE posuzovaného záměru:
Věž

Y (–X S-JTSK)

Z (B.p.v.)

VE1
VE2
VE3
VE4
VE5

varianta KU5
–850 029,0
–850 419,0
–850 849,0
–850 457,0
–850 102,0

X (–Y S-JTSK)

–1 029 826,0
–1 029 798,0
–1 030 005,5
–1 030 140,0
–1 030 232,0

661,3
670,2
670,3
661,9
654,8

VE1
VE2
VE3
VE4
VE5
VE6

varianta KU6
–850 032,2
–850 449,0
–850 849,0
–850 117,1
–849 784,9
–849 480,5

–1 029 615,3
–1 029 824,0
–1 030 005,5
–1 029 959,7
–1 029 988,2
–1 029 998,1

654,0
670,4
670,3
664,8
659,0
656,0

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
2
RAL 3020, alternativně RAL 2009
3
místní trať Nad Lesíky
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3.

METODIKA

3.1.

VÝCHOZÍ OBECNÉ PRINCIPY

Zpracování vychází z metodických doporučení AOPK ČR Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve
veřejné správě (MÍCHAL & AL. 1999) a Posuzování záměru výstavby větrných elektráren v krajině (PETŘÍČEK
& MACHÁČKOVÁ 2000), přihlíží i k pracovnímu znění Metodického pokynu MŽP k vybraným aspektům
postupu ochrany přírody při vydávání souhlasu podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. ke stavbám
velkých větrných elektráren ve variantách z r. 2004 a 2005 (MŽP ČR 2004, 2005). Citované materiály mají
ovšem pouze charakter doporučení, případně se jedná o metodické pomůcky pro pracovníky státní správy a
samosprávy. Hodnocení krajinného rázu tak zatím není ani formálně ani obsahově upraveno závaznou právní
nebo metodickou normou. Konkrétní metodický postup, obsah a rozsah studie byl tedy modifikován
především s ohledem na typ hodnocené stavby a charakter krajiny, přičemž využívá jak základních principů
Metodiky posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití na krajinný ráz (VOREL & AL.
2003), případně vhodných postupů dalších metodik hodnocení krajinného rázu a analýz krajiny (Landscape
Character Network – WWW.NATURALENGLAND.ORG.UK, LÖW & MÍCHAL 2003; MÍCHAL & AL. 1999;
HRUŠKA 1942), tak vlastních modelů stanovení vizuálního vlivu stavby v krajině (viz níže).
Vliv větrných elektráren na krajinný ráz je pouze vizuální; pro míru tohoto vlivu jsou důležité tři
(resp. čtyři) kategorie charakteristik a parametrů:
I.

II.

Obecně platné vzhledové charakteristiky větrných elektráren (bez ohledu na jejich lokalizaci):
Jednoduchý design, založený na čistých geometrických liniích, a subtilní konstrukce,
A)
díky níž elektrárny ani při svých celkových rozměrech nepůsobí ze středních a větších
vzdáleností nijak mohutným dojmem.4
Jednolitý světle šedý matný nátěr – z většiny pohledů se věže obvykle rýsují na obzoru
B)
proti obloze, jejíž běžné středoevropské zabarvení je některý z odstínů šedi, přičemž část
nebe těsně nad horizontem bývá našedlá i v jasných modrých dnech.5
Zatímco první dva parametry vizuální vlivy elektráren snižují, další dva je naopak zvyšují:
Otáčivý pohyb rotoru upoutává pozornost a elektrárny jsou pak nápadnější, než by byl
C)
rozměrově a barevně odpovídající objekt statický. Rotace je ale pomalá (u E101
4,0–14,5 ot./min.), takže výsledek působí spíše poklidným než rušivým dojmem.
Světelné letecké překážkové značení, jímž jsou větrné elektrárny vybavovány v souladu
D)
s předpisem L14 Úřadu pro civilní letectví.6
Konkrétní vizuální charakteristiky příslušné stavby, vyplývající z její konfigurace a pozice
v konkrétní lokalitě, tj.:
rozsah viditelnosti VE v okolním území (celková vizuálně ovlivněná plocha);
A)
počet viditelných VE u vícevěžových parků;
B)
)
výšková úroveň viditelnosti VE v rozsahu špička rotorového listu v horní poloze – celá věž.
C

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
4
S jednoduchým designem a subtilní konstrukcí souvisí i další specifický vizuální fenomén – pokud v reálném
terénu náhodou přímo u úpatí tubusu nestojí nějaký objekt známých rozměrů jako měřítko (člověk, automobil,
typizovaná trafostanice), pozorovatel velmi těžko odhaduje, zda se dívá na konvertory o celkové výšce např. 100, 120
nebo 150 m (pokud pochopitelně tuto výšku nezná) a vzhledem k subtilnímu vizuálnímu působení věží, rozebranému
výše v textu, má tendenci jejich rozměry spíše podhodnocovat.
5
Značnou roli hraje i aktuální nasvícení elektráren – za slunného počasí (v hodnoceném území ročně cca 33 %
denní doby) jsou věže na pozadí výrazně kontrastnější (pokud se ovšem neztrácejí na pozadí přesvíceného
přízemního oparu), ve zbývajícím čase (ročně cca 67 % denní doby) pak poměrně často pohledově splývají s šedou
oblohou na obzoru.
6
Ze tří obvykle instalovaných typů SLPZ je pro celkový vliv v zájmovém území určující především denní
návěstidlo střední svítivosti typu A (bílé zábleskové). Toto SLPZ je ovšem nastaveno tak, aby v plné intenzitě
vyzařovalo do prostoru nad horizontální rovinou proloženou gondolou elektrárny, vyzařování v úhlech pod tuto
rovinu (tedy do prostoru pozemních pozorovatelů) je výrazně omezeno.
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III.

Charakteristiky dotčené krajiny, tzn.:
typologie krajiny, především její geomorfologie, vegetace a hustota krajinné mozaiky
A)
(reliéf, zalesnění, zástavba, liniové porosty a solitérní zeleň jako krycí prvky);
exponovanost území z hlediska chráněných zájmů, relevantních ze sledovaného
B)
hlediska (zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, památkové
zóny a rezervace...).

Posledním parametrem, stojícím poněkud mimo výše uvedené kategorie, nicméně pro posouzení vlivu VE
v krajině také důležitým je
IV.

pozorovací vzdálenost, tj. vzdálenost hodnoceného dílčího krajinného segmentu, resp.
příslušného pozorovatele od posuzované stavby. V souvislosti s tímto parametrem byly
SKLENIČKOU & VORLEM (2009) pro velké VE vymezeny zóny viditelnosti (viz tab. 3.1). Takto
definované okruhy viditelnosti jsou potom jedním z výchozích údajů i pro použitý model
vizuálního vlivu stavby (viz kap. 3.2).

Tab. 3.1: Zóny viditelnosti VTE podle SKLENIČKY & VORLA (2009):
Zóna
silná viditelnost
zřetelná viditelnost

poloměr
0–3 km
3–6 km

dobrá viditelnost

6–10 km

slabá viditelnost

10–20 km

charakteristika zóny (projev stavby v krajinných obrazech)
stavba bude velmi dobře viditelná a rozlišitelná od ostatních prvků krajiny
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
stavba se již nebude tak výrazně uplatňovat – viditelná bude, ale její projev
na přímém pohledu bude zmírněn jinými prvky krajinného obrazu
stavba se již příliš neuplatňuje v krajinném rámci a je jen stěží rozlišitelná
v krajině pouhým okem, za ideální viditelnosti může být mírně nápadná

Již z výše uvedeného výčtu parametrů a charakteristik je patrné, že obecně prakticky nelze jednoznačně
stanovit, zda je projev větrných elektráren v krajině pozitivní nebo negativní. Na jedné straně jsou větrné
elektrárny značně rozměrná a navíc částečně pohyblivá zařízení, na straně druhé mají velmi kvalitní,
jednoduchý a elegantní design, zvláště ve srovnání s většinou technologických staveb a objektů zcela
běžně v české krajině přítomných a téměř nikoho výrazněji nevzrušujících (příhradové sloupy vedení
VVN, vysílače a telekomunikační věže s trčícími anténami a parabolami všech typů a velikostí, velké
unifikované zemědělské stavby atd.). Hodnocení vlivu větrných elektráren na krajinu je značně závislé na
konkrétní situaci v terénu a na subjektivních pocitech, znalostech a zaměření každého posuzujícího
jedince; do budoucna bude především otázkou výběru vhodných lokalit, zvyku a celkového „naladění“
společnosti a patrně se časem ustálí velmi blízko obecně neutrálního stanoviska.

3.2.

POUŽITÝ METODICKÝ POSTUP

Z předchozí kapitoly vyplývá, že každé hodnocení krajinného rázu (a to nejen v souvislosti s větrnými
elektrárnami) je poněkud zatíženo subjektivním přístupem a interpretací každého hodnotícího. Existují
nicméně způsoby, kterými lze hodnocení krajinného rázu kvantifikovat a do značné míry objektivizovat:




expertní ohodnocení dílčích charakteristik a parametrů v jednotně definované škále a následné
statistické zpracování takto získaného souboru kvantifikovaných údajů (na tomto principu je
založena např. výše zmiňovaná metodika VORLA & AL. 2003);
digitální modelování relevantních charakteristik (obvykle na podkladě digitálního modelu terénu a
tematických vrstev GIS) a následná grafická a datová analýza výsledných modelů (postup
preferovaný zpracovateli tohoto posouzení, zejména v případě hodnocení rozměrných objektů
s předpokládaným vlivem v rozsáhlejších územích).

V hodnoceném případě jsou využity oba uvedené postupy: na podkladě digitálního modelu terénu je
stanoven jednak rozsah viditelnosti stavby, jednak její vizuální vliv, a s přihlédnutím k závěrům
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uvedených analýz a na základě dalších relevantních informací o předmětném území jsou metodou
expertního hodnocení stanoveny vlivy záměru na krajinný ráz vymezených krajinných celků a segmentů.
Kromě obecně dostupných materiálů o zájmovém území (odborná literatura, informační a mapové
servery, internetové stránky měst, obcí, odborných a zájmových organizací) a vlastní terénní rekognoskace
je tedy hodnocení vizuálního vlivu posuzované stavby v krajině založeno na třech základních typech
podkladů:
I.
II.
III.

mapa viditelnosti záměru;
mapa vizuálního vlivu záměru;
fotorealistické vizualizace záměru.

Ad I.: Mapa viditelnosti záměru je výsledkem grafické analýzy digitálního modelu terénu do
vzdálenosti cca 30 km kolem posuzované lokality. Do použitého algoritmu DMT byl zahrnut krycí
vliv lesů o modelové výšce 22 m7 tak, aby vypočtené areály viditelnosti maximálně odpovídaly
situaci v terénu (pochopitelně s vědomím, že i z lesů může být posuzovaný objekt z příznivě
konfigurovaných partií území nebo z rozhleden a jiných účelových staveb viditelný). Model ale
nezahrnuje obdobnou krycí schopnost zástavby a mimolesní zeleně (aleje podél silnic, remízy,
břehové porosty apod.), v reálném terénu bude tedy viditelnost záměru ještě poněkud nižší než ve
výsledné mapě (příl. 1).8 Model byl zpracován obvyklým způsobem – pro tři úrovně viditelnosti
elektráren:
úroveň (1) – úroveň viditelnosti dynamického prvku elektrárny bez prvku statického, tzn.
území, v němž bude z příslušné elektrárny viditelný pouze rotorový list v horní poloze
(horní polovina rotoru bez gondoly);
úroveň (2) – úroveň viditelnosti dynamického i statického prvku elektrárny s převahou
dynamické složky, tj. území, kde bude z příslušné elektrárny viditelná minimálně horní
polovina rotoru vč. gondoly, maximálně pak celý rotor;
úroveň (3) – úroveň vizuálního uplatnění typického vzhledu větrné elektrárny (rotor na
vrcholu vysokého tubusu), tzn. území, v němž bude z elektrárny vidět minimálně celý
rotor + část tubusu pod spodní úrovní rotoru, maximálně pak celá věž.
Ad II.: Mapa vizuálního vlivu záměru je finálním produktem metody G.L.Impact (v. Wind_1.49), založené
na přímém výpočtu vizuálního vlivu VE kumulativním algoritmem, zohledňujícím v každém bodě
výpočtové sítě (digitální model terénu s krokem 50 m) počet viditelných věží, jejich rozměrovou
kategorii, výškovou úroveň jejich viditelnosti (viz výše, bod Ad I., úrovně 1–3) a jejich vzdálenost od
počítaného uzlu sítě podle vztahu:

IXYZ
f(L)T
f(r)T
f(d)T
f(n)

intenzita vizuálního vlivu záměru v bodě XYZ;
funkce zohledňující výškovou úroveň viditelnosti L věže T v bodě XYZ;
funkce zohledňující vzdálenost r věže T od bodu XYZ;
funkce zohledňující rozměrovou kategorii d věže T;
funkce zohledňující počet viditelných věží n v bodě XYZ (vizuální vliv např. tří shodně
vzdálených a stejně viditelných VE totiž nepředstavuje prostý trojnásobek vlivu jedné VE).

Podle výše uvedeného vztahu je každému bodu výpočtové sítě přiřazena hodnota reprezentující
kumulativní vizuální vliv všech v daném místě viditelných věží větrného parku. Ve výsledném
souboru lze potom na základě vyhodnocení referenčních situací v reálném terénu (pro existující
stavby) nebo ve fotorealistických vizualizacích (pro plánované záměry) přímo stanovit meze
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
7
Výška byla stanovena podle údajů vojenských speciálních map a na základě vlastní znalosti hodnoceného území.
8
Mapa nezobrazuje celý třicetikilometrový okruh, ale jeho reprezentativní obdélníkový výřez do vzdáleností
12–26 km.
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vizuálního vlivu záměru v základní škále vliv nevýznamný → málo významný → středně významný →
→ velmi významný → (určující)9 a výsledek vykreslit do mapy a dále vyhodnocovat. Použitá
hodnotící škála je v rámci použité metody kalibrována tak, aby dosah velmi významného,
významného a málo významného vlivu pro jednu plně viditelnou VE o průměru rotoru 90 m a
celkové výšce 150 m v ideálním modelovém terénu10 odpovídal okruhům silné, zřetelné a dobré
viditelnosti VE podle SKLENIČKY & VORLA 2009 (viz tab. 3.1). Se změnami počtu viditelných
věží, výškové úrovně jejich viditelnosti a pozorovacích vzdáleností potom vliv záměru
odpovídajícím způsobem stoupá nebo klesá.
Do základní škály byly doplněny ještě mezistupně nevýznamný až málo významný, málo
významný až významný, významný až velmi významný a velmi významný až určující. Tyto
mezistupně zohledňují i možnost vyššího vlivu záměru (např. vzhledem k nějaké modelem
nepostižitelné specifické krajinné situaci nebo výrazné vizuální kolizi), než by odpovídalo pouze
hrubé specifikaci podle základní škály modelu; základní kvantifikovaný výstup použité metody
tedy ponechává posuzovateli dostatečný prostor empirického upřesnění konkrétních hodnocených
situací.
Metodou je možno zpracovat jak jednotlivé větrné parky (např. příl. 2.KU6), tak modely
kumulace vlivu více projektů, přičemž u modelů kumulací je možno vyhodnotit nejen celkový
kumulativní vliv, ale specifickými komparativními a analytickými postupy lze stanovit i další
relevantní parametry kumulace – relativní příspěvek hodnoceného záměru k celkové situaci a
relativní významnost synergického efektu. V posuzovaném případě sice ke kumulaci více záměrů
nedochází (viz kap. 5.3), podobným způsobem lze ale stanovit i rozdíl vizuálního vlivu různých
variant téhož záměru (viz příl. 2.dI a kap. 5.1)
Ad III.: Fotorealistické vizualizace, tj. fotomontáže větrných elektráren do panoramat území, jsou
pořízeny a zhotoveny při dodržení následujících principů:
Panoramata jsou pořizována z pozic, vybraných na základě modelu viditelnosti, resp.

modelu vizuálního vlivu záměru (obvykle význačné nebo typické výhledové body
v krajině, stanoviště významná z hlediska případných specifických řešených problémů,
případně potencionálně problémové pozice zmiňované v připomínkách a vyjádřeních
k posuzované stavbě).
Panoramata jsou nasměrována tak, aby záběr zachycoval vše podstatné z hlediska

krajinného rázu (krajinné dominanty přirozené i umělé, specifické krajinné prvky daného
pohledu, apod.), hodnocený záměr tedy v záběrech může být umístěn excentricky.
Panoramata jsou upravena do jednotného měřítka tak, aby snímek pozorovaný z tzv.

konvenční zrakové vzdálenosti (25 cm) rozměrově odpovídal zdánlivým velikostem prvků
v pohledu na reálnou krajinu z dané pozice.
Tisková šířka panoramat (40 cm) v tomto měřítku reprezentuje úhel cca 92°, tedy tzv.

normální zorný úhel (46°),11 rozšířený o ještě přijatelně zřetelně vnímanou část periferního
zorného pole. Panoramata tak zobrazují šíři, kterou pozorovatel pohodlně přehlédne jedním
pohledem s mírným natočením očí nebo hlavy, tzn. způsobem, kterým obvykle sleduje krajinu.
Rozměry a pozice větrných elektráren ve vizualizacích jsou stanoveny proměřením a

propočtením horizontálních i vertikálních úhlových poměrů v podrobném mapovém
podkladu a v daném fotopanoramatu a následně kontrolovány (případně upřesněny) podle
relativních výšek existujících a v daném panoramatu zachycených objektů o známých
rozměrech (typicky např. věže mobilních operátorů, sloupy vedení VVN, dominantní
budovy atd.). Při použití uvedeného postupu nepřesáhne chyba určení pozice nebo
rozměru modelovaného objektu ±5–7 %.
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
9
Vliv určující není použitým modelem přímo kvantifikován. Rozdíl mezi vlivem velmi významným a určujícím totiž
není dán pouze intenzitou vizuálního vlivu stavby, ale závisí i na konkrétní konfiguraci každého jednotlivého krajinného
obrazu a pozici hodnoceného záměru v něm.
10
horizontální rovina proložená patou tubusu
11
Tzv. normální zorný úhel lidského oka – cca 46° – je ve vizualizacích vymezen symboly
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Jas, kontrast a odstín projektovaných elektráren je v příslušných panoramatech kalibrován
podle objektů podobného zbarvení a charakteru povrchu. Ke kalibraci byly využity i
odpovídajícím způsobem nasvícené snímky jiných lokalit z archívu zpracovatelů.
Větrné elektrárny jsou ve vizualizacích zobrazeny v přímém čelním pohledu, tedy ve
směru nejvýraznějšího vizuálního působení.

Na základě výše specifikovaných podkladů je potom hodnocen vliv záměru na krajinný ráz, přičemž je
nutno hodnotit jak kvantitativní stránku (významnost, intenzitu) vlivu, tak kvalitativní stránku vlivu
(míru projevu).
Kvantitativní stránka je hodnocena ve škále vliv nevýznamný → málo významný → středně
významný → velmi významný → určující. Je dána především viditelností záměru v hodnocených
krajinných celcích a segmentech, a tento parametr závisí zejména na pozici záměru v krajině, na reliéfu
terénu a na velikosti a vizuální nápadnosti (tvar, členitost, barva atd.) posuzované stavby. V hodnoceném
případě je kvantitativní stránka vlivu celoplošně stanovena metodou G.L.Impact, popsanou výše pod
bodem Ad II.
Z hlediska míry projevu (kvalitativní stránky vlivu) lze jako u prakticky každé stavby ve volné
krajině předpokládat, že ve škále negativní–indiferentní–pozitivní se projevy posuzovaného záměru
(komplex rozměrných technologických objektů) budou pohybovat spíše v levé polovině uvedené stupnice.
Míru negativity projevu je možno tabulkově kvantifikovat především jako intenzitu případné kolize záměru
se základními hodnotami krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb.,12 nebo změny těchto hodnot
vlivem realizace záměru. Pro kvantifikaci míry kolize je v hodnotících tabulkách použita pětistupňová škála
dle tab. 3.2:
Tab. 3.2: Stupnice hodnocení sledovaných dílčích ukazatelů v tab. 5.1–5.4 a 5.6:
Stupeň
0
–1
–2
–3
–4

slovní hodnocení
beze změny, bezkolizní situace
změna nebo kolize málo významná, mírné dotčení
změna nebo kolize středně významná, středně významné dotčení
změna nebo kolize velmi významná, velmi významné dotčení
změna určující, kolize nebo dotčení zásadní (degradující, stírající)

Výsledný projev (poslední dva řádky hodnotících tabulek 5.1–5.4 a 5.6) je potom charakterizován stupnicí,
specifikovanou v tab. 3.3. Výsledný koeficient v tabulkách není stanoven jako aritmetický průměr hodnot
pro jednotlivé posuzované aspekty, ale algoritmem, založeným na průměru kvadratickém, zvýrazňujícím
relativní podíl významněji dotčených dílčích složek. V případě potřeby mohou být jak pro dílčí, tak pro
celkové hodnocení použity i mezistupně (např. 2,5 – středně až velmi významná kolize, středně až velmi
významný vliv nebo středně až výrazně negativní projev).
Tab. 3.3: Stupnice výsledného projevu v tab. 5.2–5.4 a 5.6:
Stupeň
0 (0 až –0,5)
–1 (–0,5 až –1,5)
–2 (–1,5 až –2,5)
–3 (–2,5 až –3,5)
–4 (–3,5 až –4)

slovní hodnocení
projev indiferentní, neutrální
projev mírně negativní
projev středně negativní
projev výrazně negativní
projev degradující

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
12
Základní hodnoty krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb.: významné krajinné prvky, zvláště
chráněná území, kulturní dominanty krajiny, harmonické měřítko krajiny a harmonické vztahy v krajině. Kromě
chráněných hodnot jmenovaných výše citovanou právní normou jsou do hodnocení doplněny ještě přírodní dominanty
krajiny (nemusí být totožné ani s VKP ani se ZCHÚ) a území zvýšené ochrany krajinného rázu (přírodní parky a krajinné
památkové zóny).
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Do výsledného koeficientu jsou započteny i tzv. „nulové“ kolize (např. dotčení území zvýšené ochrany
krajinného rázu v MKR Krásné Údolí – tab. 5.1), které představují nepominutelnou informaci pro
hodnocení krajinného rázu a to ze dvou možných hledisek:



dokreslují celkový charakter hodnocené krajiny (v případě, kdy „nulová“ kolize je důsledkem
nepřítomnosti příslušných hodnot krajinného rázu v posuzovaném území);
upřesňují pozici a vlivy hodnocené stavby v krajině (v situaci, kdy příslušné hodnoty krajinného
rázu v zájmovém území sice přítomny jsou, ale posuzovaný záměr se jich nijak nedotýká).

Zařazení „nulových“ kolizí do celkového hodnocení tudíž není metodickou chybou nebo účelovým
„ředěním“ výsledku, ale vnesením informace o kontextu zjištěných kolizí „nenulových“ (jsou v daných
územních vztazích ojedinělé, nebo se jedná o systémový problém, provázený kolizemi s dalšími
fenomény?). Tento kontext se naopak poněkud vytrácí v případě také často užívaného stanovení výsledné
míry projevu podle „nejsilnější“ zjištěné hodnoty (metoda kritického prvku).
Metoda kritického prvku je pro hodnocení krajinného rázu pochopitelně také použitelná (a pokud
dotčení některé z hodnot krajinného rázu dosáhne degradující úrovně, je aplikována i v rámci výše
popsané metodiky), ale je vhodná spíše v situacích, kdy hrozí trvalé a nevratné ovlivnění, poškození
nebo zničení některého ze sledovaných aspektů (zde tedy hodnot krajinného rázu). To ovšem obvykle není
případ výstavby větrných elektráren, což jsou stavby dočasné s životností 20–25 let, snadno
demontovatelné a nevyžadující žádné rozsáhlé terénní úpravy, trvale měnící reliéf dotčené lokality.
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4.

VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA DOTČENÉHO ÚZEMÍ

4.1.

OKRUH VIDITELNOSTI STAVBY, VYMEZENÍ DOTČENÝCH KRAJINNÝCH
CELKŮ A SEGMENTŮ

Okruh viditelnosti stavby byl stanoven grafickou analýzou digitálního modelu terénu do vzdálenosti cca
30 km kolem posuzované lokality. Výsledek, pro obě hodnocené stavební varianty téměř totožný,
zobrazují přílohy 1.KU5 a 1.KU6 (mapy nezachycují celý třicetikilometrový okruh, ale jeho výsledkově
reprezentativní obdélníkový výřez do vzdáleností 12–26 km). Rozsah viditelnosti záměru ovlivňují
především dvě charakteristiky krajiny:
morfologie terénu – v daném případě převažující reliéf rozřezaných plošin, v centrální části území

spíše rovinatý, směrem k okrajům (zejména směrem k západu) nabývající na vertikální členitosti;
zalesnění – v centrální části území spíše sporadické, v okrajových partiích (CHKO Slavkovský

les, vyšší polohy Tepelské vrchoviny) naopak velmi výrazné.
Výsledný areál viditelnosti stavby, ovlivněný výše uvedenými charakteristikami území, tak lze rozčlenit
do čtyř podcelků v závislosti na vzdálenosti a charakteru viditelnosti (viz též příl. 1.KU5 nebo 1.KU6):
I.
II.
III.
IV.

areál převážně silné13 (< 3 km) až zřetelné (do cca 7 km) celoplošné viditelnosti objektu v převážně
bezlesé části Toužimské plošiny v okolí Otročína, Krásného Údolí, Útviny a Toužimi;
areál převážně zřetelné až dobré (cca 6–12 km), částečně ale prostorově omezené (ostrůvkovité a
průhledové) viditelnosti objektu v členité a výrazněji zalesněné krajině sev. části Tepelské vrchoviny;
areál dobré až slabé (přev. 6–15 km) ostrůvkovité a průhledové viditelnosti objektu v členité (resp.
morfologicky kontrastní – viz kap. 4.3.1) a silně zalesněné krajině Slavkovského lesa;
areál slabé (přev. > 10–15 km) sporadické ostrůvkovité viditelnosti z vyvýšených poloh jižní a
východní části Tepelské vrchoviny, západního okraje Rakovnické pahorkatiny a jižního okraje
Doupovských hor.

S přihlédnutím k výsledkům modelu vizuálního vlivu záměru a k přírodním a kulturně-historickým
poměrům území bylo tedy v dotčeném okruhu možno vymezit dvě oblasti krajinného rázu (dále též OKR):




Oblast krajinného rázu Slavkovský les, zahrnuje část výše specifikovaného areálu I. a areál III.
Tuto OKR nebylo v rámci předkládaného hodnocení nutno speciálně vymezovat, bylo totiž
účelnější využít již definovaných hranic stejnojmenné CHKO, i když vizuálně dotčena je pouze
její východní část. Aby tedy nedošlo k zmatení pojmů, bude tato OKR v dalším textu označována
přímo jako CHKO Slavkovský les.
Oblast krajinného rázu (dále též OKR) Toužimsko,14 zaujímá výše definované podcelky I. (část)
a II., tj. severní část Tepelské vrchoviny zhruba mezi Teplou na jihozápadě, Třebouňským vrchem
na východě a Bochovem na severu.

Na rozhraní obou OKR byla vymezena dvě místa krajinného rázu (dále též MKR):




MKR Krásné Údolí představuje areál silné a prakticky celoplošné viditelnosti záměru v relativně
plochém okolí lokality mezi Měchovem, Sedlem, Chylicemi a Přílezy, s obcí Krásné Údolí zhruba
v centru. MKR částečně zasahuje i do CHKO Slavkovský les, ovšem i v partiích uvnitř CHKO je
celkovým charakterem krajiny podobné spíše oblasti krajinného rázu Toužimsko.
MKR Otročín, reprezentující areál zřetelné celoplošné viditelnosti stavby v okolí stejnojmenné
obce, je vůči oběma OKR v podobné pozici jako MKR Krásné Údolí. Krajina je zde ale již
poněkud členitější než v předchozím případě a celkově bližší spíše přilehlým partiím CHKO.

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
13
Ve smyslu SKLENIČKY & VORLA (2009) – viz též tab. 3.1.
14
Názvy vymezených území slouží pouze pro rozlišení předmětných krajinných celků v textu této studie a, pokud
není uvedeno jinak, nesouvisejí s případnými podobnými nebo shodnými názvy v rámci hodnocení nebo dokumentace
jiných záměrů. V případě shody nebo podobnosti s názvy geologických, geomorfologických, orografických nebo jinak
definovaných jednotek nemusí vymezená území těmto jednotkám svým rozsahem přesně odpovídat.
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V rámci OKR Toužimsko bylo potom jako specifický případ území s dominancí koncentrovaného osídlení
městského typu vymezeno třetí hodnocené místo krajinného rázu – MKR Toužim.

4.2.

CHARAKTERISTIKA CHKO SLAVKOVSKÝ LES

4.2.1. VYMEZENÍ A PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
CHKO Slavkovský les zaujímá prakticky celou stejnojmennou orografickou jednotku a část Tepelské
vrchoviny s okrajovými přesahy do dalších geomorfologických celků (viz tab. 4.2). Na jihozápadě a
severozápadě je území vůči okolí vymezeno výraznými zlomovými svahy, v ostatních směrech pozvolna
vyznívá do okolní krajiny (hranice je zde čistě administrativní). Předmětem ochrany je přírodní území
s koncentrací neobvyklých geologických, hydrogeologických a hydrologických fenoménů (minerální
prameny, výrony plynů, rašeliniště).
Z biogeografického a geobiocenologického odpovídá sledovaná OKR západní části
hornoslavkovského bioregionu (1.60 – CULEK & AL. 1996). Biogeografické členění území až do úrovně
biochor upřesňuje tab. 4.1:
Tab. 4.1: Biochory CHKO Slavkovský les:15
bioregion
biochora

1.60
5BJ, 6BJ
5BR
4BS, 5BS
5UJ
4UR, 5UR
4US
5VR
5VS
5Do
5Dr
5Dv
5II
6PR
6PS
4SJ, 5SJ
4SR, 5SR
4SS, 5SS
5ZH
6ZR

hornoslavkovský
rozřezané plošiny na bazickém krystaliniku 5. a 6. veg. stupně
rozřezané plošiny na kyselých plutonitech 5. veg. stupně
rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech 4. a 5. veg. stupně
výrazná údolí v bazickém krystaliniku 5. veg. stupně
výrazná údolí v kyselých plutonitech 4. a 5. veg. stupně
výrazná údolí v kyselých metamorfitech 4. veg. stupně
vrchoviny na kyselých plutonitech 5. veg. stupně
vrchoviny na kyselých metamorfitech 5. veg. stupně
podmáčené sníženiny na kyselých horninách 5. veg. stupně
podmáčené sníženiny s menšími rašeliništi 5. veg. stupně
podmáčené sníženiny s hlubokými rašeliništi 5. veg. stupně
izolované vrchy z bazických vulkanitů 5. veg. stupně
pahorkatiny na kyselých plutonitech 6. veg. stupně
pahorkatiny na kyselých metamorfitech 6. veg. stupně
svahy na bazickém krystaliniku 4. a 5. veg. stupně
svahy na kyselých plutonitech 4. a 5. veg. stupně
svahy na kyselých metamorfitech 4. a 5. veg. stupně
hřbety na hadci 5. veg. stupně
hřbety na kyselých plutonitech 6. veg. stupně

Vymezené oblasti, zejména její vizuálně dotčené východní části, dominují plošinné biochory (5–6BJ,
5BR, 4–5BS), místy přecházející do podmáčených sníženin (5Do, 5Dr a v západní části území i 5Dv).
Výškovou členitost a morfologický kontrast vnášejí do jinak relativně plochého tektonického bloku
výrazná údolí vodotečí (5UJ, 4–5UR, 4US); území tak místy nabývá až charakteru vrchoviny (biochory
5VR a 5VS). Lokálně, zejména v sv. části, je reliéf zpestřen i izolovanými vulkanickými elevacemi (5II).
Pahorkatinné biochory (6PR a 6PS) a výrazné hřbety (5ZH, 6ZR), prokládané již zmíněnými
podmáčenými sníženinami, se výrazněji uplatňují spíše ve vyšší a silně zalesněné západní části CHKO;
biochory svahové (4–5SJ, 4–5SR a 4–5SS) potom tektonickou hrásť Slavkovského lesa vymezují vůči
sousedním pánvím a sníženinám na SZ a JZ, v ostatním území se objevují ojediněle (CULEK & AL. 2003).
Z pohledu obecně geografické typologie přírodních krajin se jedná o krajinu chladných pohoří
s bučinami s jedlí na pseudoglejích a kambisolech, resp. o krajinu silikátových vrchovin a plochých
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
15
Šedě jsou v tabulce podbarveny biochory, uplatňující se převážně nebo výhradně v západní a severní,
vizuálně nedotčené nebo jen minimálně dotčené části CHKO.
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pahorkatin (GÚ ČSAV 1992). Celkovému biogeografickému, geobiocenologickému a obecně
geografickému zařazení odpovídají dílčí přírodní podmínky území:
Geologicky leží CHKO na rozhraní dvou regionálně geologických jednotek – krušnohorské a
středočeské oblasti (MÍSAŘ & AL. 1983). Krušnohorská oblast je zde reprezentována granitizovanými
žulorulami a různými typy pararul a svorů slavkovského krystalinika, pronikaného intruzemi granitoidů
karlovarského plutonu. Se specifickými typy granitů geneticky souvisejí zdejší ložiska cínu, těžená od
raného středověku (prokazatelně v 10. stol. a patrně již i dříve – BERAN & AL. 1996) až do nedávné
minulosti (spolu s ložisky uranu). Středočeská oblast je zastoupena svory a migmatitizovanými pararulami
tepelského krystalinika. Hranicí obou regionálně geologických bloků je litoměřický hlubinný zlom, jehož
výrazným povrchovým projevem je ve sledovaném území mariánskolázeňský bazický komplex, relikt
oceánské kůry spodopaleozoického stáří. Krystalinickými jednotkami místy prorážejí tělesa třetihorních
vulkanitů (nefelinity, bazanity), geneticky souvisejících s doupovským stratovulkánem.
Na geologické stavbě oblasti se významným způsobem podílejí systémy tektonických struktur
především dvou směrů: sv.-jz. systém litoměřického hlubinného zlomu a příčný systém sz.-jv.
(mariánskolázeňský zlom a paralelní struktury). Tektonické struktury uvedených směrů se výrazně
uplatňují i v geomorfologii terénu. Zlomy litoměřického systému modelují strmý sz. svah Slavkovského
lesa nad Sokolovskou pánví, projevem aktivity mariánskolázeňského zlomu je podobně výrazný
vymezující svah na jihozápadě, nepřehlédnutelná je i role tektoniky v predispozici říční sítě území.
Tektonická stavba území spolu se zvýšeným tepelným tokem, vyvolaným doznívající
mladoterciérní až kvartérní vulkanickou aktivitou v kontaktním okolí, podmínila vývoj zřídelních struktur
(karlovarské, mariánskolázeňské) a velkého množství skupinových i jednotlivých výronů studených
kyselek a plynného CO2 (ZAHRADNICKÝ, MACKOVČIN & AL. 2004).
Tab. 4.2: Geomorfologické zařazení a členění CHKO Slavkovský les:16
provincie
subprovincie
oblast
celek
podcelek
subprovincie
oblast
celek
celek
celek
oblast
celek
podcelek
podcelek
podcelek
celek
podcelek
podcelek

I

ČESKÁ VYSOČINA
I1
ŠUMAVSKÁ
I1A
Českoleská
I1A-2
Podčeskoleská pahorkatina
I1A-2A
Tachovská brázda
I3

KRUŠNOHORSKÁ
I3B
Podkrušnohorská
I3B-1
Chebská pánev
I3B-2
Sokolovská pánev
I3B-4
Doupovské hory
I3C
Karlovarská vrchovina
I3C-1
Slavkovský les
I3C-1A
Kynžvartská vrchovina
I3C-1B
Hornoslavkovská vrchovina
I3C-1C
Bečovská vrchovina
I3C-2
Tepelská vrchovina
I3C-2A
Toužimská plošina
I3C-2B
Bezdružická vrchovina

Geomorfologická charakteristika území do značné míry vyplynula již z úvodních odstavců této kapitoly
(biogeografie a geobiocenologie). Orografický celek Slavkovský les lze z tohoto hlediska označit za
členitou vrchovinu s převládajícím reliéfem rozřezaných plošin, relikt původní holoroviny, tektonicky
rozlámané do kerného reliéfu o různých úrovních jednotlivých segmentů. Nadmořská výška OKR se
pohybuje mezi cca 395 m (Ohře u Tašovic) po 983 m (Lesný) při střední hodnotě 661,8 m n.m., výškové
členitosti 200–400 m a středním sklonu 6°35' (SCHLOSSAR & AL. 2000; CZUDEK & AL. 1972). Zařazení
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
16
Šedě jsou v tabulce podbarveny jednotky, uplatňující se v geomorfologickém členění CHKO Slavkovský les
pouze okrajově.
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posuzované OKR do orografických jednotek podle geomorfologického členění České republiky (CZUDEK
& AL. 1972; DEMEK & AL. 1987), upřesněného podle názvosloví vyšších geomorfologických jednotek ČR
(BOHÁČ & KOLÁŘ 1996) je podrobně uvedeno v tab. 4.2.
Hydrologicky patří území k povodí Labe (1), resp. Ohře (1-13), do níž je odvodňováno částečně
přímo (ze sz. svahů), převážně ale prostřednictvím páteřního toku území – Teplé (1-13-02-001; III.). Do
vých. a j. části CHKO okrajově zasahují i povodí Mže (1-10) a Berounky (1-11). Na vodotečích je zde
založena celá řada retenčních nádrží od menších rybníků (často reliktů soustav zdrojů technologické vody
pro zdejší historické dolování) po vodní nádrže, vesměs vodárenské nebo protipovodňové (VD Mariánské
Lázně, VD Podhora, VD Mnichov, VD Stanovice, VD Krásná Lípa, VD Březová – SCHLOSSAR & AL.
2000). Celé území je hydrologicky, hydrogeologicky, balneologicky a vodárensky velmi významné a je
z tohoto hlediska chráněno jednak v rámci CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les, jednak ochrannými
pásmy přírodních léčivých zdrojů a výše zmíněných vodních nádrží a dalších (lokálních) zdrojů pité vody.
Klimaticky se v CHKO prolíná mírně teplá oblast (konkrétně region MT3) s poměrně rozsáhlými
ostrovy oblasti chladné (region CH7) ve vyšších polohách (QUITT 1971). Pro sledované území je tedy
charakteristické velmi krátké až krátké, převážně mírně chladné léto, přechodné období normální až
dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem, a delší zima, mírná až mírně chladná s delším trváním
sněhové pokrývky (detaily v následující tabulce):
Tab. 4.3: Klimatické poměry CHKO Slavkovský les:
Klimatický region
počet letních dní
počet dní s prům. teplotou 10 °C a více
počet mrazových dní
počet ledových dní
průměrná teplota v lednu [°C]
průměrná teplota v červenci [°C]
srážkový úhrn za rok [mm]
počet dnů se sněhovou pokrývkou
počet dnů zamračených
počet dnů jasných

MT3

CH7

20–30
120–140
130–160
40–50
–3 až –4
16 až 17
600–750
60–100
120–150
40–50

10–30
120–140
140–160
50–60
–3 až –4
15 až 16
850–1 000
100–120
150–160
40–50

Podle regionálního fytogeografického členění (BÚ ČAV 1987) zahrnuje CHKO celý okres Slavkovský
les (okr. 86, součást Českého oreofytika), tvořící ostrov v mezofytickém okrese 28. Tepelské vrchy.
Dominující rekonstrukční vegetační jednotkou zájmového území jsou acidofilní bučiny s podstatným
zastoupením jedle, na bazickém podloží potom bučiny květnaté a pro hadce jsou typické chudé
vřesovcové bory (CULEK & AL. 1996). Směrem do nižších poloh (západní a jižní svahu pohoří, otevřenější
partie údolí Teplé) se uplatňovaly i dubohabřiny a acidofilní doubravy. Údolní dna zaujímaly příbřežní
luhy s dominantní olší lepkavou a vrbou křehkou, strmé svahy údolí porůstaly suťové lesy svazu TilioAcerion. Na skalnaté partie svahů byly vázány i ostrůvky primárního bezlesí (vegetace mělkých půd a
štěrbin), další fragmenty bezlesí se vyskytovaly i na rašeliništích, porůstaných jinak především
podmáčenými a rašelinnými smrčinami (ZAHRADNICKÝ, MACKOVČIN & AL. 2004). Ty jsou dosud, i přes
částečnou degradaci výsadbami běžných smrkových monokultur, jedním z nejvýznamnějších typů zdejší
vegetace; dalším jedinečným botanickým prvkem CHKO jsou hadcové biotopy na 15 km dlouhém
serpentinitovém hřbetu Mnichovských hadců (NĚMEC, POJER & AL. 2007).
Vegetační poměry blízké potencionálnímu či přirozenému náhradnímu stavu se v reliktech
zachovaly především v centrální a západní části CHKO a ve vazbě na zázemí lázeňských měst. Východní
okraj oblasti je bližší spíše navazující zemědělské krajině Toužimska – lesům (směrem k jihovýchodu
výrazně ubývajícím) zde dominují kulturní smrčiny, nelesním partiím trvalé travní porosty (obvykle
využívané jako pastviny skotu), případně zorněné plochy scelených lánů.
Podle zoogeografického členění je zájmové území součástí provincie listnatých lesů (MAŘAN
1958). V širším regionu se vyskytovala charakteristická hercynská podhorská fauna se západními prvky,
nyní ovšem druhově pozměněná aktuálním stavem krajiny – nejpočetnější jsou druhy vázané na souvislé
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smrčiny, poměrně významnou složkou fauny, především v historických důlních revírech s možností
hnízdění ve starých štolách, jsou i netopýři. Zemědělský využívané partie území obývá obvyklá ochuzená
(ale s ubývající intenzitou zemědělství postupně regenerující) fauna kulturní krajiny. Tekoucí vody patří
do pstruhového až lipanového pásma (CULEK & AL. 1996).
Z hlediska ekologické stability je sledovaná oblast ve své západní a střední části územím
s převahou spíše méně změněných vegetačních formací s celkově střední až vysokou ES, ekologická
stabilita jihovýchodní části a východního okraje CHKO je potom celkově spíše nízká (území s převahou
vegetačních formací silně změněných intenzivním zemědělským využitím většiny ploch – GÚ ČSAV
1992; ZAHRADNICKÝ, MACKOVČIN & AL. 2004).

4.2.2. KULTURNĚ-HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA A KRAJINNÝ RÁZ
Charakterizovaná oblast nepatří mezi stará sídelní území, přestože s nimi bezprostředně sousedila. Teprve
zhruba v 10. stol. začali do lesních komplexů Slavkovského lesa pronikat první prospektoři a horníci
(BERAN & AL. 1996) a s rozmachem hornictví souvisí i první výraznější vlna kolonistů na konci 13. stol.
(ZAHRADNICKÝ, MACKOVČIN & AL. 2004). Po objevu bohatých ložisek cínové a stříbrné rudy byla
založena řada horních měst a osad (Krásno, Horní Slavkov, Čistá, Prameny…), vybudováno bylo i několik
strategicky situovaných hradů s podhradními sídly (Bečov, Kynžvart) a v podstatě tak vznikla sídelní a
komunikační síť, jejíž základní rysy přetrvaly až do současnosti.
Kromě zformování základní sídelní struktury mělo zdejší hornictví vliv i na vývoj rázu volné
(neosídlené) krajiny, v níž byly vystavěny budovy a povrchová zařízení šachet, puchýrny, hamry, huti a
další účelové objekty, vč. vodních děl (zdrojů technologické vody), vzhledem ke spotřebě vody důlními a
zpracovatelskými provozy často značně rozsáhlých – kaskády retenčních nádrží, umělé kanály apod. Po
rýžování a dolování zůstávaly v krajině také přetěžené a poddolované areály s řadou povrchových
montanistických reliktů, tedy plochy, které obvykle nebyly dále využitelné, zarůstaly náletovými
dřevinami a zhusta se zachovaly až do našich časů buď jako součást kostry interakčních a dělících prvků v
uniformních agrárních partiích krajiny nebo, vzhledem ke specifickému charakteru substrátu a
morfologie, jako refugia jinak v daném území méně obvyklých rostlinných a živočišných druhů.
Středověká a raně novověká těžba nerostných surovin byla, kromě již zmíněné vody, velmi
náročná také na spotřebu dřeva (výdřeva, konstrukce těžních strojů, vodovodní potrubí a akvadukty,
palivo pro hutě atd.) a vedla obvykle k odlesnění rozsáhlých území a ke změně druhového složení
zbytkových nebo obnovených lesů ve svém okolí. Během 16. století tak došlo k masivnímu odlesnění
Slavkovského lesa a původní smíšené lesy byly následně (ale až v 18. stol.) nahrazeny současnými
převažujícími smrčinami.
Zmíněné masivní odlesnění spolu s vyčerpáním snadněji těžitelných a bohatších partií zdejších
ložisek a s celoevropskou politickou a ekonomickou krizí ve 2. pol. 16. stol. bylo i jedním z důvodů
následného úpadku zdejšího hornictví, který ještě výrazně zhoršily události třicetileté války, kdy důlní
práce téměř zcela ustaly a počet obyvatel horních center klesl až na čtvrtinu předválečných hodnot
(BERAN & AL. 1996). Válečný úbytek populace ještě narostl při následné rekatolizaci odchodem části
protestantských věřících do nedalekého Saska.
Po konsolidaci pobělohorských poměrů již k obnově těžby v původním rozsahu nedošlo a značná
část obyvatelstva byla nucena se přeorientovat na jiné zdroje obživy, přičemž s využitím technologického
dědictví starého dolování zde byly přes stádium manufaktur a domácké řemeslné výroby (cínařství,
hrnčířství) vybudovány průmyslové podniky (např. r. 1792 zahájila v Horním Slavkově výrobu první
česká porcelánka). Od přelomu 18. a 19. stol. se začalo výrazně rozvíjet i zdejší lázeňství, založené jednak
na využití minerálních vod, jednak rozsáhlých ložisek rašelin.
Po slibném vývoji v 19. století lze ale století 20. z hlediska sledovaného území označit spíše za
problémové. Ve válečných letech jak 1., tak 2. světové války bylo sice částečně oživeno rudné dolování
pro posílení surovinové základny rakousko-uherské, resp. německé zbrojní výroby, ovšem již
v meziválečném období oblast pozvolna upadala a výrazný zlom potom znamenal konec 2. sv. války.
Jejím důsledkem byl totiž odsun do té doby výrazně převládajícího německého obyvatelstva. Tento
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masivní úbytek trvale žijících obyvatel se nikdy nepodařilo zcela nahradit novými dosídlenci; navíc ve
sledované oblasti proběhla ještě druhá vlna vysídlování, spojená se záborem značné části území
vojenským výcvikovým prostorem. Řada sídelních lokalit tak zcela zanikla (Čistá, Kfely, Žitná, Krásná
Lípa, Vranov – NĚMEC, POJER & AL. 2007) a zbývající osídlení se koncentrovalo do větších obcí, resp. zde
především do lokálních průmyslových center. I uvnitř těchto sídel ale řada starších objektů podlehla
devastaci, původní zástavba silně prořídla, občas byla doplněna stavbami ve stylu socialistického
realizmu, resp. bez jakéhokoliv stylu, často esteticky i rozměrově zcela mimo kontext (panelová sídliště,
průmyslové objekty, v menších obcích pak naddimenzované zemědělské areály). Částečný, ve svých
důsledcích ale problematický rozvoj některým partiím území přineslo obnovení těžby cínu, wolframu a
zahájení těžby uranu, tentokrát zajišťující strategické suroviny pro země sovětského bloku. Tato novodobá
těžební etapa, ukončená se změnou politické situace na počátku 90. let 20. století po sobě zanechala
rozsáhlé a i dobudoucna těžce odstranitelné relikty, koncentrované ale naštěstí do relativně malé části
rozlohy celé CHKO.
Tab. 4.4: Krajinné typy CHKO Slavkovský les (dle typologie LÖWA ET AL. 2005):17
3L2, 5L2
6L8
3L13, 5L13, 6L13
3L15, 5L15, 6L15
3L16
3M2, 5M2
3M13
3M15
3R2, 5R2
3U0

lesní krajiny vrchovin Hercynika
lesní krajiny vysoko položených plošin
lesní krajiny výrazných svahů a skalnatých horských hřebenů
lesní krajiny zaříznutých údolí
lesní krajiny izolovaných kuželů
lesozemědělské krajiny vrchovin Hercynika
lesozemědělské krajiny výrazných svahů a skalnatých horských hřebenů
lesozemědělské krajiny zaříznutých údolí
rybniční krajiny vrchovin Hercynika
urbanizované krajiny bez vymezeného reliéfu

Výše popsaný rozklad sídelní struktury sledované oblasti, resp. jejích partií mimo větší centra, se
zpomalil až s nástupem chalupářské módy na přelomu 60. a 70. let (zde tedy navíc časové
korespondujícím i s celkovým uvolněním území a snížením jeho vojenského významu po ukončení těžby
uranu). Další vlna revitalizace zdejší sídelní struktury následovala po roce 1989. Ve sledované oblasti
byly, i přes současně působící problémy ekonomické transformace, opraveny stovky prázdných a
chátrajících domů, byly rekonstruovány i některé komunikace a kulturní památky. Současné osídlení
území je koncentrováno do několika měst a větších sídel vesnického typu, (Horní Slavkov, Bečov nad
Teplou, Krásno, Mnichov, Lázně Kynžvart, okrajově Mariánské lázně, Teplá atd.); uplatňují se i menší
obce a zástavba rozptýlená do krajiny (zde ovšem vzniklá spíše prořídnutím původně většího a
koncentrovanějšího osídlení). Základem dopravní struktury sledovaného území jsou silnice I/20,
II/208–II/211 a II/230; z nich odbočuje poměrně hustá síť silnic III. třídy a lokálních komunikací.
Ze sledovaného hlediska důležitý byl i vývoj ve volné krajině. Po odsunu německého obyvatelstva
byla menší část původně obhospodařovaných ploch znovu zalesněna, větší část pak časem přešla do
majetku (užívání) socialistických zemědělských podniků, přičemž se původní extenzivní hospodaření na
malých plochách změnilo na intenzivní obhospodařování scelených pozemků; analogický vývoj proběhl i
v lesích. Toto intenzivní využívání krajiny ovšem vedlo k degradaci krajinného rázu zejména již
zmíněným scelováním pozemků, odstraňováním drobných krajinných prvků, regulováním vodotečí (za
současné likvidace břehových porostů), odvodňováním rozsáhlých ploch (vč. lesů a rašelinišť), rušením
polních cest atd. Ve sledovaném území byl ale tento vývoj zmírněn jeho značnou členitostí, hustým
zalesněním, preferováním jiných způsobů využití (armáda, těžba, lázně a vodní zdroje, vč. jejich
ochranných pásem apod.) a, v neposlední řadě, vyhlášením CHKO v r. 1974. Výrazněji se tak uplatnil
pouze při východním okraji území, kde oblast plynule navazuje na zemědělské Toužimsko.
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
17
Šedě jsou v tabulce podbarveny krajinné typy, uplatňující se převážně nebo výhradně v západní a severní,
vizuálně nedotčené nebo jen minimálně dotčené části CHKO, případně krajinné typy, uplatňující se v rámci CHKO
zcela okrajově (a vizuálně opět vesměs nedotčené). Krajinné typy jsou řazeny podle využití (písmeno) a typu reliéfu
(druhé číslo); první číslo označuje období kolonizace (3 – krajiny vrcholně středověké kolonizace, 5 – krajiny pozdně
středověké kolonizace, 6 – krajiny novověké kolonizace).
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Výsledkem výše popsaných procesů a historického vývoje na daném přírodním pozadí je místy
značně kontrastní území s partiemi téměř přirozeného charakteru na straně jedné, a se specifickými
urbanizovanými a technizovanými segmenty na straně druhé. Relativně přírodní plochy a navazující řídce
osídlená extenzivní krajina ale nad antropicky silně přeměněnými partiemi výrazně převažují, a to
především v centrální a západní části CHKO s převahou lesních krajinných typů dle krajinné typologie
LÖWA ET AL. 2005 (viz tab. 4.4).
V platném plánu péče (SCHLOSSAR & AL. 2000) je CHKO z hlediska krajinného rázu členěna do
10 krajinných celků:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Tepelsko;
svahové až údolní partie na Mariánskolázeňsku a Kynžvartsku;
západní svahy Slavkovského lesa do Chebské pánve;
svahy Slavkovského lesa do Sokolovské pánve a zaniklé osady;
centrální lesnatá vrchovina Slavkovského lesa a lesní komplex vrcholové části;
oblast bezprostředně ovlivněná středověkou těžbou cínu;
údolí středního a dolního toku řeky Teplé a lesní komplex Bečovska;
severní svahy Slavkovského lesa a údolní kaňon řeky Ohře;
východní část oblasti;
údolí Kosího a Jilmového potoka.

Z hlediska hodnocení vlivu posuzované stavby je ovšem uvedené dělení až nadměrně detailní – areál
viditelnosti externě situovaného záměru totiž prostupuje tímto členěním poněkud napříč:


ve vymezujících svahových celcích (II., III., IV., VIII.) a v celcích převážně zalesněných a/nebo
údolních (V., VII., X.) záměr nebude viditelný buď vůbec, nebo bude viditelný velmi sporadicky
z nemnoha vyvýšených pozic, pohledově otevřených směrem k uvažované stavební lokalitě;



v ostatních celcích (I., VI., IX.) se plochy viditelnosti otevírají především z nezalesněných
vrcholových plošin specifického blokového reliéfu území, údolní a svahové partie zůstávají
vesměs opět vizuálně nedotčeny.

Z rozsáhlé a krajinářsky pestré CHKO jsou tedy vizuálně dotčeny (a předmětem následujícího hodnocení
budou) především partie, odpovídající plošinným biochorám (nejčastěji 5BJ, méně též 4–5BS), resp.
lesozemědělské krajině typu 3M2 ± 3M15 (viz tab. 4.4) s okrajovými přesahy do krajiny lesní (5L2) a
sporadických segmentů krajiny rybniční (3R2); z hlediska zonace spadají dotčené partie CHKO téměř
beze zbytku do III. a IV. zóny (viz též tab. 5.5).

4.3.

CHARAKTERISTIKA OKR TOUŽIMSKO

4.3.1. VYMEZENÍ A PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
OKR Toužimsko zaujímá severní část Tepelské vrchoviny zhruba mezi Teplou na jihozápadě,
Třebouňským vrchem na východě a Bochovem na severu. Oproti okolí je prakticky ze všech stran
ohraničena pásmy zalesněných elevací, z výjimkou části západního okraje, kde přechází do typologicky
podobné krajiny jihovýchodní části CHKO Slavkovský les (hranice je zde čistě administrativní).
Z biogeografického a geobiocenologického odpovídá sledovaná oblast podle členění CULKA & AL.
1996 východní části bioregionu hornoslavkovského (1.60), konkrétně biochor, specifikovaných v tab. 4.5:
Vymezené oblasti výrazně dominují plošinné biochory (5BJ, 4–5BS), lokálně přecházející do
podmáčených sníženin (5Do, ojediněle i 5Dr). Reliéf sporadicky a vesměs okrajově (v případě
Třebouňského vrchu ale velmi výrazně) zpestřují izolované vulkanické elevace (5II, 5IO); místy, opět ale
spíše okrajově a nepříliš často, je celkově plochý reliéf oblasti členěn i údolími vodotečí (4US).
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Tab. 4.5: Biochory OKR Toužimsko (CULEK & AL. 2003):
bioregion
biochora

1.60
5BJ
4BS, 5BS
5Do
5Dr
5II
5IO
4US

hornoslavkovský
rozřezané plošiny na bazickém krystaliniku 5. veg. stupně
rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech 4. a 5. veg. stupně
podmáčené sníženiny na kyselých horninách 5. veg. stupně
podmáčené sníženiny s menšími rašeliništi 5. veg. stupně
izolované vrchy z bazických vulkanitů 5. veg. stupně
izolované vrchy z neutrálních vulkanitů 5. veg. stupně
výrazná údolí v kyselých metamorfitech 4. veg. stupně

Z pohledu obecně geografické typologie přírodních krajin se jedná o krajinu chladných pohoří s bučinami
s jedlí na pseudoglejích a kambisolech, resp. o krajinu silikátových vrchovin a plochých pahorkatin (GÚ
ČSAV 1992). Celkovému biogeografickému, geobiocenologickému a obecně geografickému zařazení
odpovídají dílčí přírodní podmínky území:
Z geologického hlediska je vymezená OKR situována při hranici dvou regionálně geologických
jednotek – krušnohorské a středočeské oblasti (MÍSAŘ & AL. 1983). Převážná většina OKR náleží k oblasti
středočeské, konkrétně k tepelskému krystaliniku, budovanému zde svory a migmatitizovanými
pararulami s lokálními průniky granitoidů. Od západu do sledovaného území okrajově zasahuje
mariánskolázeňský bazický komplex, relikt oceánské kůry spodopaleozoického stáří vmístěný do pozice
na hranici dvou regionálně geologických zón vlivem aktivity litoměřického hlubinného zlomu.
Krystalinickými jednotkami místy prorážejí tělesa třetihorních vulkanitů (nefelinity, bazanity), geneticky
souvisejících s doupovským stratovulkánem.
Podle geomorfologického členění České republiky (CZUDEK & AL. 1972, DEMEK & AL. 1987),
upřesněného podle názvosloví vyšších geomorfologických jednotek ČR (BOHÁČ & KOLÁŘ 1996), spadá
posuzovaná oblast převážně do orografického podcelku Toužimská plošina, s okrajovými přesahy do
celků sousedních (viz tab. 4.6).
Tab. 4.6: Geomorfologické zařazení a členění OKR Toužimsko:18
provincie
oblast
celek
podcelek
celek
podcelek
podcelek

I

ČESKÁ VYSOČINA
I3C
Karlovarská vrchovina
I3C-1
Slavkovský les
I3C-1C
Bečovská vrchovina
I3C-2
Tepelská vrchovina
I3C-2A
Toužimská plošina
I3C-2C
Žlutická vrchovina

Podcelek Toužimská plošina lze obecně charakterizovat jako členitou pahorkatinu o střední nadmořské
výšce 680,1 m a převládající výškové členitosti 75–300 m. V rámci vymezené OKR je ale území členité
podstatně méně – nadmořská výška se zde pohybuje od cca 520 m (Střela nad VD Žlutice) po 780–790 m
(nejvyšší vrcholy vymezujícího věnce elevací), pouze ojedinělý neovulkanický útvar Třebouňského vrchu
přesahuje 800 m n. m. (hlavní vrchol 824 m, vedlejší 813 m), a výšková členitost pouze výjimečně
dosahuje 100 m.
Hydrologicky patří území k povodí Labe (1), resp. Berounky (1-11), do níž je odvodňováno
prostřednictvím Střely (1-11-02-001; IV.) a jejích přítoků. Do jz. části OKR okrajově zasahuje i povodí
Ohře (1-13), resp. Teplé a Otročínského potoka. Na vodotečích je založena celá řada retenčních nádrží,
místy (jižně od Krásného Údolí, v okolí Toužimi) v kaskádách, dodávajících svému bezprostřednímu
okolí charakter až rybničních krajin.
Klimaticky náleží sledované území převážně k mírně teplé oblasti, konkrétně k regionu MT3,
pouze zcela okrajově (Třebouňský vrch) se uplatňuje i region CH7 chladné oblasti. Pro sledovanou oblast
je tedy charakteristické krátké, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché léto, přechodné období
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
18
Šedě jsou podbarveny jednotky, uplatňující se v geomorfologickém členění OKR Toužimsko pouze okrajově.
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normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima normálně dlouhá, mírná až mírně chladná,
suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky. Klimatické parametry obou
zmíněných regionů byly již uvedeny v tab. 4.3.
Fytogeograficky spadá posuzovaná oblast dle regionálního fytogeografického členění (BÚ ČAV
1987) do mezofytika, konkrétně do fytogeografického okresu 28. Tepelské vrchy. Převládající
rekonstrukční vegetační jednotkou zájmového území jsou acidofilní bučiny, místy s podstatným
zastoupením jedle (ZAHRADNICKÝ, MACKOVČIN & AL. 2004). V nižších polohách (otevřenější partie
údolí Střely) se uplatňovaly i dubohabřiny a acidofilní doubravy. Údolní dna zaujímaly příbřežní luhy
s dominantní olší lepkavou a vrbou křehkou, strmé svahy údolí porůstaly suťové lesy svazu Tilio-Acerion.
Přirozenou náhradní vegetaci tvoří louky svazu Calthion a patrně i rašelinné louky svazů Caricion fuscae,
Caricion rostratae a Polygono-Trisetion. Oproti popsanému rekonstrukčnímu stavu je ovšem, vzhledem
k intenzivnímu zemědělskému využití, aktuální vegetace zcela odlišná, s výraznou dominancí agrocenóz
s kulturními plodinami. Přírodě bližší poměry se dochovaly pouze ve sporadických členitějších nebo
zemědělsky nevyužívaných partiích (údolí, strmější svahy, okolí rybníků).
Podle zoogeografického členění je zájmové území součástí zoogeografické provincie listnatých
lesů (MAŘAN 1958). V regionu se vyskytuje charakteristická ochuzená fauna hercynské kulturní krajiny.
Tekoucí vody patří převážně do lipanového pásma (CULEK ET AL. 1996).
Z hlediska ekologické stability je sledovaná oblast území s převahou vegetačních formací silně
změněných intenzivním zemědělským využitím většiny ploch s celkově nízkou až střední ES (GÚ ČSAV
1992; ZAHRADNICKÝ, MACKOVČIN & AL. 2004).

4.3.2. KULTURNĚ-HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA A KRAJINNÝ RÁZ
Toužimsko, nacházející se po celou svou historii poněkud v „meziprostoru,“ stranou starých sídelních
území (Plzeňsko, Rakovnicko-Žatecko, Sokolovsko-Karlovarsko), bylo souvisleji osídleno až ve 12. a 13.
stol., v souvislosti s kolonizačními aktivitami jednak tehdejších předních velmožů (Hroznata z Ovence,
Jiří z Milevska), jednak nově zakládaných klášterů (zde zejména Teplá, jejímž proboštem se stal již
zmíněný Hroznata, ale i vzdálené Milevsko, jemuž daroval své zdejší panství spolu s opevněným dvorem
na ostrožně nad pravým břehem Střely – budoucí Toužimí – druhý z jmenovaných šlechticů).
Území leželo, až na jednu výjimku, i mimo důležité dálkové trasy a obchodní stezky. Zmíněnou
výjimkou byla dálková komunikace Praha – Žlutice – Bečov nad Teplou – Cheb, na níž byl založen jak
opevněný dvůr Jiřího z Milevska – pozdější premonstrátské proboštství Toužim, po husitských válkách
přestavěné Janem z Vřesovic na tzv. Horní (Janův) hrad –, tak trhová osada – město Útvina. Zajímavá a
významná i pro výsledný charakter krajiny byla historická etapa mezi husitskými válkami a válkou
třicetiletou. R. 1469, během bojů Jiřího z Poděbrad se zelenohorskou jednotou, bylo prakticky zcela
zničeno městečko Útvina. Přeživší útvinští měšťané se rozhodli obnovit svou obec na bezpečnějším místě,
a to přímo pod ochranou blízkého hradu Jana z Vřesovic, a se souhlasem krále tak bylo vybudováno
město Toužim, jehož založení představuje v českých dějinách ojedinělý příklad translace (KUČA 1996),
unikátní i dalším vývojem:
Část měšťanů se totiž vrátila do původní Útviny a město obnovila i s jeho původními privilegii.
Toužimskými měšťany ani vrchností nebylo ovšem obnovení Útviny vítané a jejímu rozvoji byly kladeny
značné překážky. Kolem roku 1482 bylo navíc úhlavním nepřítelem pánů z Vřesovic – Jindřichem III.
z Plavna – založeno jako konkurence Toužimi městečko Krásné Údolí, pouhých 2,5 km záp. od Útviny a
5 km zsz. od Toužimi. Nebývalá situace – zhruba rovnocenná konkurence tří měst na 5 kilometrech téže
dálkové trasy – trvala až do třicetileté války, kdy si Toužim zvolil za rezidenci a sídlo svých držav Julius
Heinrich, vévoda sasko-lauenburský. Přestože tato etapa trvala poměrně krátce (rezidence vévody byla do
poloviny 17. stol. přenesena do Ostrova), iniciovala značný rozvoj, kterým město Toužim dobudoucna
zastínilo své dva blízké konkurenty.
Od 19. stol. nicméně již celá oblast vývojově stagnuje a nijak zásadní vliv, kromě vzniku menší
průmyslové periferie na jižním okraji Toužimi, nemělo ani zprovoznění železnice Rakovník – Bečov
v r. 1898. Stejně jako v již výše charakterizované CHKO Slavkovský les (viz kap. 4.2.2), byla i v OKR
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Toužimsko zlomovým obdobím druhá světová válka, resp. poválečný odsun do té doby výrazně
zastoupeného německého obyvatelstva. Následné dosídlování území bylo sice poněkud úspěšnější, než
např. v Krušných horách nebo v Pošumaví, přesto zdejší osídlení výrazně prořídlo. Do značné míry se
změnila i struktura využití území a tento proces se dále zrychlil a prohloubil v následující socialistické
etapě historie území („urbanizace“ sídel, scelování volné krajiny atd.).
Celkově lze nicméně konstatovat, že ani přes socialistickou urbanizační a industrializační fázi nebyl
ve sledovaném území vliv měst a městského stylu života nijak významný. Vymezená oblast byla totiž, zvláště
v kontextu kontaktního okolí, poměrně chudá na přírodní zdroje, především na nerostné suroviny, a zdejším
městům tak chyběly potřebné podnikatelské možnosti a z nich vyplývající ekonomický a mocenský vliv.
Sledovaného území se významněji se nedotkla ani těžba rud v bezprostředně sousedícím Slavkovském lese,
ani industrializace sousedního Hornoslavkovska či vzdálenějšího Karlovarska, Sokolovska nebo Plzeňska.
Oblast si tak od kolonizačních časů prakticky až dosud dochovala výrazně zemědělský charakter;
přinejmenším spoluurčujícím kulturně-historickým fenoménem krajinného rázu území ovšem byla a dosud je
i jeho komunikační funkce. Původní dálková trasa Praha – Žlutice – Cheb sice postupně pozbyla svého
významu, v letech 1845–1860 byla ale nahrazena novou císařskou silnicí Plzeň – Loket, transformovanou
později do podoby nynější I/20 (E49). Současné osídlení OKR je tak koncentrováno do jediného menšího
města (Toužim) a do řady sídel vesnického typu, přičemž větší sídla jsou soustředěna právě podél
zmíněné silnice I/20. Zástavba rozptýlená mimo zastavěné území obcí je spíše ojedinělá.
Na sídelní struktuře území i na celkovém rázu krajiny se ovšem podepsaly události posledních
šesti desetiletí 20. století. Jak již bylo uvedeno výše, zlomovým bodem novodobého vývoje krajiny zde
byla druhá světová válka, po níž bylo odsunuto původní německé obyvatelstvo. Tento poměrně masivní
úbytek trvale žijících obyvatel se sice do značné míry podařilo nahradit novými dosídlenci, přesto osídlení
lokálně prořídlo a změnila se struktura využití objektů. Řada starších budov uvnitř sídel byla zanedbána či
nevyhovovala dobovému „vkusu“ a byla přestavována nebo demolována a nahrazována stavbami reálného
socializmu, přehnaně zdůrazňujícího užitné funkce na úkor estetického působení a přijatelných
rozměrových parametrů.
Ve vsích se původní zemědělské usedlosti i jednotlivé chalupy také zhusta změnily na objekty
individuální rekreace; v těchto případech se tak podařilo zachránit vlastní stavby, ale většinou nikoliv
jejich krajinné vazby. Větší část navazujících pozemků totiž přešla do majetku (užívání) socialistických
zemědělských podniků, přičemž se původní extenzivní hospodaření na malých plochách změnilo na
intenzivní obhospodařování scelených lánů (doprovázené odstraněním dělících strukturních krajinných
prvků). Technické zázemí a živočišná výroba byly v tomto pojetí zemědělství často koncentrovány do
areálů tvořených striktně účelovými objekty, architektonicky i rozměrově zcela mimo kontext původní
venkovské zástavby. Mohutné areály byly navíc často situovány do nápadných pozic, v nichž působí jako
výrazný technizující prvek území.
V případě OKR Toužimsko je technizace dále posílena pozicí území na významném dopravním
koridoru, do něhož byly kromě již zmíněné silnice I/20 a její doprovodné infrastruktury koncentrovány i
další transportní linie a přenosová zařízení, především vedení VVN 440 a 110 kV (místy vícenásobná) a
nejnověji i hustá síť věží mobilních operátorů.
Oblast krajinného rázu Toužimsko lze tedy souhrnně charakterizovat jako poměrně výrazně
antropicky ovlivněný krajinný celek, zejména v osové části (podél silnice I/20) s převahou složky technické
(včetně vlivů industrializovaného zemědělství) a kulturní (vč. urbanizace městského typu) nad složkou
přírodní. Směrem od této osy technizující vlivy ubývají a velkoplošná zemědělská krajina
s lokálními urbanizujícími prvky se mění na krajinu lesozemědělskou s uplatněním krajin rybničních,
okrajově i lesních (viz tab. 4.7).
Přírodní vizuální dominantou relativně plochého území jsou izolované neovulkanické elevace,
především mohutný Třebouňský vrch, převyšující okolí o 150–200 m.
Oblast jako celek postrádá jednoznačnou kulturně-historickou dominantu. Historický vývoj území
sice zanechal řadu archeologicky, historicky a kulturně hodnotných staveb a areálů, zčásti zanesených i do
Státního seznamu nemovitých kulturních památek, z hlediska krajinného rázu v měřítku celé oblasti se ale
tyto objekty, až na výjimky, výrazněji neuplatňují. Spadají totiž buď do kategorie tzv. drobných památek
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(kamenné artefakty, menší sakrální stavby, jednotlivé domy), nebo nejsou v krajině v dominantní pozici.
Zmíněné výjimky, projevující se ale spíše v lokálním měřítku míst krajinného rázu, jsou podrobněji
rozebrány v následujících kapitolách.
Tab. 4.7: Krajinné typy OKR Toužimsko (dle typologie LÖWA ET AL. 2005): 19
3L2
3L7, 5L7
5L15
3M2, 5M2
5M15
5M16
3R2
3Z2, 5Z2

4.4.

lesní krajiny vrchovin Hercynika
lesní krajiny sopečných pohoří
lesní krajiny zaříznutých údolí
lesozemědělské krajiny vrchovin Hercynika
lesozemědělské krajiny zaříznutých údolí
lesozemědělské krajiny izolovaných kuželů
rybniční krajiny vrchovin Hercynika
zemědělské krajiny vrchovin Hercynika

CHARAKTERISTIKA MKR KRÁSNÉ ÚDOLÍ

Vymezené MKR Krásné Údolí je zhruba symetrické území do cca 2–5 km kolem posuzovaného záměru,
který je situován zhruba v jeho středu. Přestože částečně přesahuje do CHKO Slavkovský les, je MKR
Krásné Údolí typickým „osovým“ segmentem oblasti krajinného rázu Toužimsko. Přírodovědná a
kulturně-historická charakteristika MKR je tak do značné míry shodná s charakteristikou této OKR (kap.
4.3) a v následujících odstavcích jsou tedy uvedeny především případné odlišnosti nebo upřesňující údaje.
Z biogeografického a geobiocenologického hlediska je prakticky celé MKR, až na menší segment
biochory 5Do (podmáčené sníženiny na kyselých horninách 5. veg. stupně), tvořeno biochorami
rozřezaných plošin, konkrétně 4BS (rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech 4. veg. stupně) a 5BJ
(rozřezané plošiny na bazickém krystaliniku 5. veg. stupně), tzn. dominantními biochorami obou oblastí
krajinného rázu, na jejichž rozhraní je MKR vymezeno.
Rozřezání plošinného reliéfu je ale nevýrazné – geomorfologicky a hydrologicky totiž celé MKR
představuje rozsáhlou společnou pramennou mísu Útvinského a Odolenovického potoka, a mělká údolí
vlásečnicových zdrojnic se zahlubují až poblíž soutoku obou zmíněných vodotečí na východním okraji
MKR. Výšková členitost území tak pouze sporadicky přesahuje 30 m při nadmořské výšce cca 580–739 m
(Útvinský potok před ústím do Střely a kóta U Odolenovických hranic).
Na výše popsaném přírodním pozadí se na většině rozlohy MKR vyvinula zemědělská krajina (typy
3Z2 a 5Z2 dle LÖWA ET AL. 2005), okrajově přecházející do krajin lesozemědělských (3M2, 5M2) pouze
biochoře podmáčených sníženin na plochém rozvodí Střely a Otročínského potoka mezi Měchovem a Sedlem
odpovídá krajina rybniční (3R2) s kaskádou rybníků na zdrojnicích Útvinského a Měchovského potoka.
Základní osnovou krajiny MKR je tedy poměrně hrubozrnná mozaika zemědělských ploch (scelené
lány orné půdy, pastviny, místy i poměrně rozsáhlá postagrární lada), pouze sporadicky doplněná menšími
lesy. Větší lesní celky se uplatňují spíše na vymezujících horizontech (bečovské lesy při západní hranici
MKR nebo lesy mezi Posečí a Toužimí při jv. okraji území), uvnitř MKR potom pouze v rybniční krajině
mezi Měchovem a Sedlem (Sedelské lesy). Řídká je i dělící a strukturní mimolesní zeleň, omezená prakticky
pouze na břehové porosty vodotečí, partie v bezprostředním okolí sídel a linie podél komunikací.
Výrazná alej vzrostlých stromů doprovází i komunikační osu MKR – silnici I/20 (E49). Na této
komunikaci, bývalé císařské silnici Plzeň – Loket, jsou situována i dvě relativně největší sídla MKR –
– Krásné Údolí a Útvina. Historie obou bývalých měst byla již podána v kap. 4.3.2; jejím výsledkem jsou
v obou případech architektonicky a urbanisticky nevyrovnané celky. Krásné Údolí náleží podle Plánu
péče CHKO Slavkovský les mezi obce kategorie III. – sídla bez zvláště významné zástavby, případně s
takovou zástavbou ve velmi narušeném stavu nebo jen ojediněle se vyskytující, tzn. sídla, jejichž
krajinotvorný význam byl podstatně narušen nevhodnou a těžko odstranitelnou zástavbou (SCHLOSSAR &
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
19
Šedě jsou v tabulce podbarveny krajinné typy, uplatňující se v rámci OKR sporadicky nebo okrajově.
Krajinné typy jsou řazeny podle využití (písmeno) a typu reliéfu (druhé číslo); první číslo označuje období
kolonizace (3 – krajiny vrcholně středověké kolonizace, 5 – krajiny pozdně středověké kolonizace).
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AL.

2000). Kromě této obecné definice je v témž materiálu Krásné Údolí charakterizováno jako celek,
jehož intravilán je narušen jednak procházející silnicí I. tř., jednak nevhodnými stavbami zemědělských
provozů a panelových obytných domů, a v nevýrazném terénu širšího okolí se uplatňuje většinou jako
silueta na obzoru. Naprosto totožnou charakteristiku lze ovšem vztáhnout i na sousední Útvinu a do
kategorie III. byla zahrnuta i menší sídla v MKR s výjimkou Odolenovic, jejichž relativní dochovanost jak
z hlediska půdorysu (okrouhlice), tak stavebního stylu jednotlivých objektů zařadila tuto ves do kategorie
II20 (SCHLOSSAR & AL. 2000).
Vzhledem k charakteru a stavu sídel tak místo krajinného rázu postrádá kulturně-historickou
dominantu. Sakrální stavby – obvyklá dominanta českých obcí a venkovských krajin – jsou v daném
případě buď nevýrazné (Přílezy – kostel sv. Bartoloměje) nebo převrstvené mohutnou a výrazněji působící
novodobou zástavbou (Krásné Údolí, Útvina). Aktuální umělou dominantou území, zřetelně viditelnou
prakticky z celé plochy MKR, tak je silo v Krásném Údolí; výrazně se uplatňují též další zemědělské
stavby, věže mobilních operátorů (opět Krásné Údolí, zde v dominantní poloze nad kostelem) a
příhradové sloupy vedení VVN 110 kV (dvojitá linie, protínající jižní část MKR).
Z plochého reliéfu popisovaného krajinného segmentu nevystupuje ani žádná vlastní dominanta
přírodní, externí přirozenou dominantou MKR je mohutný útvar Třebouňského vrchu, situovaný cca 4 km
od jv. okraje MKR.
Vymezené místo krajinného rázu lze tedy označit za segment zemědělské až zemědělsko-lesní
krajiny, částečně degradované a ekologicky destabilizované vývojem ve 2. polovině 20. století. V MKR
nebyly identifikovány žádné přírodní ani kulturně-historické hodnoty, které by z hlediska krajinného
rázu bylo možno v širším kontextu označit za jedinečné nebo alespoň významné.21

4.5.

CHARAKTERISTIKA MKR OTROČÍN

Vymezené MKR Otročín je mírně východozápadně protažený krajinný segment, z jihu navazující na
MKR Krásné Údolí; posuzovaný záměr je vůči MKR Otročín situován cca 1,5–2 km severně.
Z biogeografického a geobiocenologického hlediska prakticky celému MKR opět dominují
plošinné biochory (5BS a 5BJ), rozřezané ale v tomto případě již poněkud výrazněji, než v předchozím
MKR Krásné Údolí. Od západu totiž do MKR Otročín proniká hluboké údolí Otročínského potoka a
s ním i biochora 5UJ (výrazná údolí v bazickém krystaliniku 5. veg. stupně). Území tak nabývá na
členitosti jak vertikální (výšková členitost až 80 m při rozsahu nadmořských výšek 584–703 m), tak
horizontální (zmenšuje se krajinná mozaika) a zemědělská krajina centrálního Toužimska (MKR Krásné
Údolí) se mění na krajinu lesozemědělskou (3M2 ± 3M15), celkovým charakterem bližší navazujícím
partiím CHKO Slavkovský les, do něhož MKR svou západní částí zasahuje.
Hranicí CHKO je zde silnice III/19824, původně poměrně významná (variantní trasa dálkové
stezky Praha – Chebsko, v tomto případě přes Krásné Údolí a Teplou). Na ní, přesněji na její křižovatce
s další variantní trasou, tentokrát přímo z Toužimi (nyní silnice III/19820), je situována obec Otročín,
největší ze tří vesnických sídel v MKR. Z hlediska urbanistických a architektonických kvalit je obec,
podobně jako sídla předchozí MKR Krásné Údolí, řazena do kategorie III. (viz kap. 4.3.2), její
krajinotvorný vliv je ale hodnocen poněkud výše, vzhledem k uplatnění zdejšího kostela jako dominanty
v širších panoramatech území. Dominantní působení kostela je ale narušeno výrazným technizujícím
prvkem stožárového vodojemu s kulovitou nádrží.22
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
20
Sídla se zástavbou v jednotlivých částech a v jednotlivých stavbách typickou pro CHKO Slavkovský les, sídla
významná svým působením v krajině, narušená zásahy, které je možno zmírnit nebo vyloučit (SCHLOSSAR & AL. 2000).
21
Uvedený závěr neznamená, že by v hodnocené krajině nebyly identifikovány objekty pozoruhodné
z architektonického, kulturního, historického nebo jiného hlediska, ovšem vzhledem ke své velikosti, pozici v reliéfu,
vzájemné poloze a hustotě zastoupení v předmětném území je jejich vizuální (resp. obecně krajinotvorné) působení
omezené, krajinný ráz území jako celku výrazněji neovlivňují a z tohoto hlediska tedy nejsou významné.
22
Typ známý též jako „řadicí páka socialismu.“
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Zbývajícím dvěma sídlům v MKR (Brť, Poseč) významnější stavební dominanta chybí a MKR
jako celek postrádá i vlastní dominantu přírodní. Přirozenou dominantou území je tak opět Třebouňský
vrch, situovaný cca 5 km od vých. okraje MKR; subdominantou, také externí, je v tomto případě i
Prachometský kopec, sice poněkud nižší (780 m n.m.), ale blíže položený (2 km jv.).
Vymezené místo krajinného rázu lze tedy označit za segment zemědělsko-lesní krajiny,
představující přechod mezi plochým zemědělským Toužimskem a členitějšími lesními krajinami CHKO
Slavkovský les. Krajina je opět částečně vizuálně postižena vývojem ve 2. polovině 20. století,
významnost přírodních ani kulturně historických hodnot území nepřesahuje z hlediska krajinného rázu
lokální úroveň.

4.6.

CHARAKTERISTIKA MKR TOUŽIM

Místo krajinného rázu Toužim bylo v rámci OKR Toužimsko vymezeno jako specifický případ území
s výrazným uplatněním koncentrovaného osídlení městského typu. Vůči okolí je MKR vizuálně vymezeno
věncem částečně zalesněných elevací ve východních směrech, okrajem lesního celku Obora na jihu a
údolím Střely s taktéž zalesněnými hranami a svahy na západě.
Z biogeografického a geobiocenologického hlediska je místo krajinného rázu opět součástí
biochor rozřezaných plošin (4BS, 4BQ), v detailu má ale spíše charakter kotliny na soutoku Střely,
Toužimského potoka a několika menších vodotečí. Na všech zmíněných tocích je zde založena řada
rybníků (obvykle sdružených do kaskád), takže v typologických mapách (LÖW ET AL. 2005; KOUBEK,
POLÁČKOVÁ & AL. 2010) je jižní část MKR z okolní lesozemědělské krajiny (3M2) vyčleňována jako
krajina rybniční (3R2).
Oba zmíněné krajinné typy jsou ovšem ve vymezeném krajinném segmentu proloženy výraznou
technizující a urbanizující vrstvou, spojenou jednak s vlastním městem Toužim, jednak s technickými a
dopravními koridory k městu směřujícími (z vizuálně markantních především silnice I/20, železniční trať
č. 161 a vedení VN a VVN, sbíhající se do rozvodny na sv. okraji města).
Historie města byla již nastíněna v kap. 4.3.2; z hlediska jeho aktuálního vizuálního projevu byly
určující dvě období – 2. polovina 19. století a 2. polovina 20. století. V r. 1847 a 1872 postihly město dva
ničivé požáry, které prakticky dokonale setřely historickou podobu městské zástavby. Vzhledem
k nezámožnosti tehdejších měšťanů byly opravy a přestavby vyhořelých domů zcela utilitární, jednoduché
vzhledově i materiálově, a v polovině 19. stol. byla výrazně ochuzena i podoba toužimského zámku.
Horní zámek byl snížen o patro, vč. štítů, všechny věže a některé další části zámku byly zbořeny a zanikl i
letohrádek v zahradě (KUČA 1996). Ve 2. pol. 20. stol. město jednak v souvislosti se socialistickou
industrializací obklopily průmyslové a zemědělské podniky (v dobově typickém provedení), které zaplnily
rozsáhlé plochy v. a sv. od historického jádra a v okolí nádraží, jednak se výrazně změnila struktura
vlastní městské zástavby. V 50. letech a v r. 1965 byla postavena dvě sídliště j. a jv. od městského jádra a
po r. 1960 bylo zcela zbořeno původní severní předměstí. Na jeho místě, v dominantní pozici městského
panoramatu, nejprve (1965) vyrostlo sídliště 5 panelových domů, na které později (1972–1978 a 1988–
–1989) navázala další panelová zástavba sídlišť Na Hájence a Na Zámecké.
Dominantou siluety města tak není jeho historické jádro s věží kostela Narození Panny Marie, ale
panelová sídliště a komín teplárny na severní straně a masivní silo jednoho ze skladových areálů na jižní
straně (u nádraží). Přírodní dominantou MKR je opět externě situovaný masiv Třebouňského vrchu a
Prachometského kopce 3–4 km jižně.
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5.

VLIV ZÁMĚRU NA KRAJINNÝ RÁZ

5.1.

POROVNÁNÍ HODNOCENÝCH VARIANT ZÁMĚRU

Jak již bylo uvedeno v kap. 2.2.2, je záměr rozpracován ve dvou variantách:
varianta KU5: větrný park o 5 VE Enercon E101, koncentrovaných v západní části lokality (trať U
sedelské hranice);
varianta KU6: větrný park o 6 VE Enercon E101, situovaných spíše v sev. a vých.23 části lokality.
Na podkladě map viditelnosti, map vizuálního vlivu a fotorealistických vizualizací hodnocených variant
předmětné stavby byly vyhodnoceny tři základní aspekty posuzované situace:
I.
II.
III.

rozdíl celkového rozsahu viditelnosti větrného parku (vizuálně dotčené plochy)
rozdíl celkové intenzity vizuálního vlivu větrného parku
rozdíl vizuálního působení (projevu) větrné farmy v krajinných pohledech.

Ad I.: Ve sledovaném okruhu, odpovídajícím vymezeným oblastem krajinného rázu Toužimsko a CHKO
Slavkovský les, bude variantou KU5 vizuálně dotčeno 134,6 km2 a variantou KU6 138,4 km2
(z celkových 758,2 km2). Při instalaci varianty KU6 se tedy rozloha dotčeného území zvětší
pouze o 2,8 % (3,7 km2), přičemž nárůst má charakter drobných plošek nebo úzkých zón při
okrajích již aktuálně dotčených území a ve vymezených oblastech nezakládá žádnou nově
ovlivněnou rozsáhlejší enklávu (viz příl. 2.dS). Zvýšení rozlohy dotčeného území při výstavbě var.
KU6 namísto varianty KU5 lze tedy hodnotit jako nevýznamné.
Ad II.: Z příl. 2.dI vyplývá, že rozdíl intenzity vizuálního vlivu záměru obou variant se na vyšších
hladinách významnosti pohybuje pouze v blízkém okolí záměru, zhruba v rozsahu centrální a
severovýchodní části místa krajinného rázu Krásné Údolí.
V uvedeném výsledku se odráží způsob rekonfigurace záměru – ze semknuté skupiny
v západní části stavební lokality ve var. KU5 jsou věže ve var. KU6 poněkud roztaženy směrem
k východu (VE5 a VE6) a k severu (VE1). V těchto směrech potom také narůstá celkový vizuální
vliv stavby, přičemž dotčeným územím je zde převážně intenzivní zemědělská krajina,
technizovaná navíc koridorem silnice I/20 (viz kap. 4.3.2). V hodnotnějších partiích širšího okolí,
zejména pak směrem do CHKO Slavkovský les, se nárůst již prakticky neprojeví.
V kontextu širšího dotčeného území lze tedy zvýšení intenzity vizuálního vlivu při
instalaci varianty KU6 celkově hodnotit jako málo významné.
Ad III.: Změna vizuálního působení (projevu) záměru v krajinných pohledech opět souvisí se způsobem
rekonfigurace záměru (viz bod Ad II.). Nejmarkantnější je v pohledech od jihu a ze severu, v nichž
je patrné východozápadní protažení varianty KU6 oproti sevřené skupině KU5 (srov. např. příl.
3.01.KU5 a 3.01.KU6). V ostatních směrech, zejména opět ve směrech do hodnotnějších vnitřních
partií CHKO, se pouze mírně zahustí věže na zhruba totožném krátkém úseku dotčeného horizontu
(srov. příl. 3.02.KU5 a 3.02.KU6 nebo 3.03.KU5 a 3.03.KU6).
V ploché krajině Toužimska ale stavební lokalita nepředstavuje ani v dotčených pohledech
ze severu a z jihu významnější pohledový horizont a významné horizonty nebo výrazné
krajinotvorné siluety (např. typu Třebouňského vrchu) se v těchto pohledech neuplatňují ani
v jižním, resp. severním pozadí záměru (viz např. příl. 3.05.KU6, 3.07.KU6 a 3.08.KU6).
Rozdíl vizuálního vlivu záměru v krajinných pohledech lze tedy pro porovnávané varianty
označit za málo významný.
Z uvedených výsledků vyplývá i poměrně zásadní závěr z hlediska vlivu záměru na krajinný ráz:


oběma rozpracovanými variantami záměru bude ovlivněno téměř totéž území (viz výše, bod I.), tj.
i stejný soubor základních hodnot krajinného rázu podle § 12 zák. č. 114/1992 Sb.;

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
23
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instalací různých variant záměru se významněji nezmění ani intenzita vizuálního vlivu větrného
parku v dotčeném území (viz výše, bod II.) ani projev stavby v krajinných pohledech (bod III.),
tzn. nezvýší se ani závažnost případných kolizí záměru s výše zmíněným souborem základních
hodnot krajinného rázu.

Vliv variant KU5 a KU6 na krajinný ráz tedy bude téměř totožný, varianta KU6 ovšem představuje,
vzhledem k většímu počtu věží a širšímu prostoru stavební lokality, z metodického a modelového
hlediska mírně (v daném kontextu ale nikoli významně) horší případ. V souladu s metodickým principem
Worst Case budou tudíž v následujícím textu hodnoceny vlivy varianty KU6, přičemž výsledky hodnocení
lze vztáhnout i na variantu KU5 s vědomím, že v blízkém okolí lokality (v rozsahu zhruba místa
krajinného rázu Krásné Údolí) může být její vliv v některých hodnocených aspektech poněkud nižší (opět
ale nikoli významně).

5.2.

VLIV ZÁMĚRU VE VYMEZENÝCH KRAJINNÝCH CELCÍCH A SEGMENTECH

5.2.1. VLIV V MÍSTĚ KRAJINNÉHO RÁZU KRÁSNÉ ÚDOLÍ
Jak již bylo uvedeno v kap. 3.2, je u posuzované stavby, stejně jako u každého jiného záměru, z hlediska
vlivu na krajinný ráz nutno hodnotit kvantitativní stránku (významnost, intenzitu) vlivu a kvalitativní
stránku vlivu (míru projevu).
Kvantitativní stránka je hodnocena ve škále vliv nevýznamný – málo významný – středně
významný – velmi významný – (určující). Je dána především viditelností záměru v hodnocených
krajinných celcích a segmentech, přičemž tento parametr závisí zejména na pozici záměru v krajině, na
reliéfu terénu a na velikosti a vizuální nápadnosti (tvar, členitost, barva atd.) posuzované stavby.
V hodnoceném případě je kvantitativní stránka vlivu celoplošně stanovena metodou G.L.Impact
(viz kap. 3.2), z jejíž výsledné mapy (příl. 2.KU6) vyplývá pro přehledný segment s mělkým reliéfem a
prakticky celoplošnou viditelností stavby, která se zde stane novou antropogenní dominantou, převážně
velmi významný vizuální vliv záměru. Vlivu určujícího zde záměr nedosáhne, protože dominantní
působení elektráren bude poněkud zmírněno hrubozrnnou mozaikou24 a pohledovou otevřeností území
s převahou širokých panoramatických výhledů; ani poměrně rozsáhlý záměr tak předmětné místo krajinného
rázu nezmění na území s určující vizuální převahou větrné energetiky nad ostatními formami využití krajiny.
Míra projevu (kvalitativní stránka vlivu) je stanovena tabulkově (viz tab. 5.1), postupem
popsaným v kap.3.2:
Tab. 5.1: Hodnocení míry projevu posuzovaného záměru v MKR Krásné Údolí:
Chráněná hodnota
–4
I. významné krajinné prvky
II. území zvýšené ochrany krajinného rázu
III. zvláště chráněná území
IV. přírodní dominanty krajiny
V. kulturní dominanty krajiny
VI. harmonické měřítko krajiny
VII. harmonické vztahy v krajině
celková míra projevu
– koeficient:25
– slovně:

–3

kolize se záměrem
–2
–1

0

×
×
×
×
×
×
×

–2 (–2,0)
projev středně negativní

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
24
Základní pohledovou osnovou krajiny MKR je hrubozrnná mozaika zemědělských ploch – scelené lány orné
půdy, pastviny, místy i poměrně rozsáhlá postagrární lada (viz též kap. 4.4).
25
Výsledný koeficient v tab. 5.1–5.4 a 5.6 není stanoven jako aritmetický průměr hodnot pro jednotlivé
posuzované aspekty, ale jako průměr kvadratický, zvýrazňující relativní podíl významněji dotčených složek
krajinného rázu.
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Vysvětlující poznámky k tabulce 5.1 (identifikace dotčených hodnot krajinného rázu a stanovení míry
jejich ovlivnění posuzovaným záměrem):
Ad I.: Posuzovanou stavbou, stejně jako jakýmkoliv jiným záměrem obecně, mohou být významné
krajinné prvky, v daném konkrétním případě lesy, vodoteče a rybníky jako VKP ze zákona,26
ovlivňovány dvěma základními způsoby:
a)
přímo, tzn. situováním záměru do plochy VKP nebo do vzdálenosti nedostatečné
k eliminaci možných přímých vlivů stavební činnosti nebo provozu zařízení na VKP;
b)
nepřímo, tj. vizuálně.
Ad a): V posuzovaném případě je dodrženo zákonem požadované ochranné pásmo lesa (50 m),
výkopové a zemní práce se lesních porostů nedotknou (všechny stavební objekty záměru
vč. obslužných komunikací a kabelových tras jsou situovány ve stávajících plochách
intenzivních agrocenóz nebo v tělese silnice III/19826) a při dodržení patřičných stavebních
postupů nehrozí ani riziko eroze stavbou dotčených pozemků nebo narušení koryt vodotečí
při jižním a severním okraji stavební lokality (jižní vodoteč je částečně zatrubněna). Od
nejbližšího rybníka (Silniční r.) je lokalita oddělena sinicí III/19826. K přímému zásahu do
VKP posuzovaným záměrem tedy nedojde.
Ad b): Z hlediska možného nepřímého – vizuálního – ovlivnění VKP je významná pozice stavební
lokality v těsném sousedství rybniční krajiny mezi Měchovem, Sedlem a Brtí.
V přehlednějších panoramatech rovinatého území se ale rybníky překvapivě příliš
neuplatňují, a to ani v pohledech z nadhledu (viz příl. 3.08); jejich širší krajinotvorná role
tedy posuzovaným záměrem dotčena nebude. Ovlivněny, a to až velmi významně, zde
tedy budou spíše pohledy zevnitř rybniční krajiny, s detaily jednotlivých rybníků v popředí
a jednou nebo více věžemi VTE Krásné Údolí v pozadí.
Vizuální dotčení ostatních VKP (lesy, vodoteče) nepřekročí v daném kontextu
hladinu malé významnosti.
Ad II.: Posuzovaný záměr v MKR vizuálně nekontaminuje žádné území zvýšené ochrany krajinného rázu ve
smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb. nebo § 6 zák. 20/1987 Sb., protože MKR není součástí území této
kategorie ochrany ani v něm žádné obdobné území není situováno (viz příl. 1.KU6).
Ad III.: Posuzovaný záměr v MKR vizuálně nekontaminuje žádné maloplošné zvláště chráněné území
přírody a krajiny ve smyslu § 14 zák. 114/1992 Sb., protože zde žádné obdobné území není situováno
(viz příl. 1.KU6).
Záměr je ale situován těsně vně za hranicí velkoplošného ZCHÚ – CHKO Slavkovský les –
– a areál velmi významného vizuálního vlivu stavby tak zasahuje i na území CHKO. Dotčeny jsou
ovšem výhradně plochy III. a IV. zóny, zaokrouhlující území CHKO k nejbližší jednoznačně
vymezitelné hranici (postupně navazující úseky silnic III/1794, III/1792, III/19826 a III/19824). Ve
Zhodnocení krajinného rázu na území Karlovarského kraje (ANDĚL & AL. 2005) je toto poměrně
široké pásmo ploch III. a IV. zóny při východním okraji CHKO řazeno do kategorie střední
ochrany krajinného rázu (kat. 3. ve škále 1.–5.), přičemž krajinářskými charakteristikami se nijak
výrazně neliší od navazujícího Toužimska, řazeného v témž materiálu do kategorie ochrany
převážně nízké.
Ad IV.: Stavba pohledově nedegraduje žádnou přirozenou dominantu krajiny. Vnitřní přírodní dominantu
ploché MKR postrádá (viz kap. 4.4 a příl. 3.01 nebo 3.05) a možné vizuální kolize stavby s externí
regionální dominantou Třebouňského vrchu jsou poměrně úzce směrově omezeny na pohledy
z vyvýšených pozic při vyústění silnice I/20 z bečovských lesů, tzn. prakticky pouze na výhled
z vrcholu a vých. svahů návrší U Bečova (kóta 701 m záp. od Krásného Údolí). Vzhledem k takto
úzkému úhlu možných kolizních pohledů lze situaci z hlediska přírodní krajinné dominanty
hodnotit nanejvýš jako mírné dotčení.
Ad V.: Projektované elektrárny ve vymezeném MKR z hlediska krajinného rázu nedegradují žádnou
kulturní dominantu území ani žádný památkově či historicky hodnotný objekt nebo areál, protože
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
26
Registrované VKP ve smyslu § 6 zák. 114/1992 Sb. nejsou ve vymezeném MKR vyhlášeny.
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tyto objekty se zde ve vizuálně dominantních pozicích výrazněji neuplatňují. Možné pohledové
kolize historických objektů s posuzovaným záměrem pochopitelně nelze vyloučit; zcela jistě
nastanou v případě kostela v Krásném Údolí, situovaného ve vyvýšené pozici na j. okraji obce.
Přes tuto polohu ale kostel v krajinných panoramatech nijak výrazně nepůsobí – poměrně malá
bezvěžová stavba (velikostí téměř srovnatelná např. se sousední budovou ObÚ) je totiž pohledově
potlačena jednak okolní zástavbou (nedaleký zemědělský areál a další větší až dominantní objekty
v intravilánu obce – viz kap. 4.4), jednak v poměrně těsné blízkosti situovaným stožárem
mobilního operátora.
Ad VI. a VII.: Posuzovaný záměr je rozměrnou technologickou stavbou, která v hodnoceném MKR
dosud nemá měřítkový nebo funkční ekvivalent a stává se zde technizující pohledovou
dominantou. Vzdálenými obdobami (vertikální technologická zařízení) jsou pouze již několikrát
zmíněná vedení VVN s vysokými příhradovými sloupy (viz např. příl. 3.01 a 3.08) a stožáry
mobilních operátorů (viz obr. 3.04). Vzhledem k převažujícímu vlastnímu měřítku a vztahům
hodnoceného segmentu (makromozaika intenzivních agrocenóz se spíše sporadickým uplatněním
prvků středního a drobného měřítka a s výrazným vlivem technizující krajinné vrstvy – viz kap.
4.4) ale ani přes poměrně značný rozsah záměru nejde z hlediska krajinného rázu o kolizi zásadní
(degradující) a míra dotčení měřítka i vztahů se ve většině krajinných panoramat MKR bude
pohybovat na střední úrovni, přičemž měřítko bude nápadnou vertikální stavbou dotčeno vesměs
poněkud výrazněji.
Vliv posuzovaného záměru na krajinný ráz vymezeného MKR Krásné Údolí je tedy na základě uvedených
skutečností možno hodnotit jako převážně velmi významný se středně negativním projevem, daným
především rozměry posuzovaného zařízení a jeho pozicí v těsné blízkosti CHKO a segmentu rybniční
krajiny.

5.2.2. VLIV V MÍSTĚ KRAJINNÉHO RÁZU OTROČÍN
MKR Otročín bylo vymezeno jako součást areálu zřetelné viditelnosti stavby, zahrnujícího také ostatní
definovaná MKR. Oproti předchozímu MKR Krásné Údolí je zde ale krajina poněkud členitější (viz kap.
4.5) a viditelnost externě situovaného záměru (v nejbližším místě cca 1,7 km od okraje MKR) je již
výrazněji omezována reliéfem a krycími prvky terénu. Podle výsledků použitého modelu tak velmi
významný vizuální vliv stavby při sev. okraji MKR poměrně rychle klesá na celkově v MKR převažující
vliv významný. Míru negativity projevu lze opět kvantifikovat tabulkově:
Tab. 5.2: Hodnocení míry projevu posuzovaného záměru v MKR Otročín:
Chráněná hodnota
–4
I. významné krajinné prvky
II. území zvýšené ochrany krajinného rázu
III. zvláště chráněná území
IV. přírodní dominanty krajiny
V. kulturní dominanty krajiny
VI. harmonické měřítko krajiny
VII. harmonické vztahy v krajině
celková míra projevu
– koeficient:
– slovně:

–3

kolize se záměrem
–2
–1

0
×
×

×
×
×
×
×

–1 (–1,4)
projev mírně negativní

Vysvětlující poznámky k tabulce 5.2 (identifikace dotčených hodnot krajinného rázu a stanovení míry
jejich ovlivnění posuzovaným záměrem):
Ad I.: Jediným VKP, který je v MKR Otročín se stavbou v hodnotitelném vizuálním kontaktu, jsou lesy
jako VKP „ze zákona“. Posuzovaný záměr se ve většině panoramat do MKR promítá přes více či
méně (mezernatě) zalesněný horizont (pravobřežní hrana údolí Otročínského potoka se Sedelskými
lesy v pozadí – viz příl. 3.02) a mírně tak potlačuje krajinotvorný účinek dotčených lesů.
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Úroveň mírného dotčení nepřekročí ani případné ojedinělé vizuální kolize s dalšími VKP
ze zákona (vodoteče a jejich nivy, rybníky), situovanými zde v údolních partiích, tzn. ve zcela
odlišných výškových úrovních pohledových panoramat než posuzovaný záměr na horní hraně
vymezujícího horizontu.
Ad II.: Posuzovaný záměr v MKR vizuálně nekontaminuje žádné území zvýšené ochrany krajinného rázu ve
smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb. nebo § 6 zák. 20/1987 Sb., protože MKR není součástí území této
kategorie ochrany ani v něm žádné obdobné území není situováno (viz příl. 1.KU6).
Ad III.: Posuzovaný záměr v MKR vizuálně nekontaminuje žádné maloplošné zvláště chráněné území
přírody a krajiny ve smyslu § 14 zák. 114/1992 Sb., protože zde žádné obdobné území není situováno
(viz příl. 1.KU6).
Podobně jako předchozí MKR Krásné Údolí, zasahuje i MKR Otročín do CHKO
Slavkovský les. Dotčenou částí CHKO je zde opět široké pásmo ploch III. a IV. zóny při
východním okraji oblasti (viz kap. 5.2.1, bod Ad III.), přičemž vliv externě umístěného a
omezeněji viditelného záměru je zde již výrazně nižší, než v bezprostředním okolí stavební
lokality v rámci MKR Krásné Údolí.
Ad IV.: Stavba pohledově nedegraduje žádnou přirozenou dominantu krajiny. Vnitřní přírodní dominantu
MKR postrádá (viz kap. 4.5 a příl. 3.02) a vizuální kolize stavby s externí regionální dominantou
Třebouňského vrchu jsou v pohledech z MKR vzhledem k vzájemné poloze záměru, zmíněné
dominanty a místa krajinného rázu vyloučeny. Za mírnou až střední kolizi z tohoto hlediska lze
pokládat pouze pozici záměru na poměrně výrazném vymezujícím pohledovém horizontu (viz příl.
3.02.KU6).
Ad V.: Projektované elektrárny ve vymezeném MKR z hlediska krajinného rázu nedegradují žádnou
kulturní dominantu území ani žádný památkově či historicky hodnotný objekt nebo areál, protože
tyto objekty se zde, až na jedinou výjimku, ve vizuálně dominantních pozicích neuplatňují.
Zmíněnou výjimkou je kostel v Otročíně, poměrně výrazný prvek i v širších panoramatech území
(současně ale poněkud potlačený technickou dominantou nedalekého vodojemu). Úhel možných
kolizních panoramat „bodové“ dominanty kostela a posuzovaného záměru bude ale poměrně úzký,
omezený prakticky pouze na pohledy z návrší nad otročínským hřištěm, přičemž ani v tomto
případě nepůjde o kolize zákrytové (tzn. o pohledy, v nichž by předmětná dominanta byla
překryta nebo „přeškrtána“ vertikálami větrných elektráren). Přestože tedy vizuální kolize
historických objektů s posuzovaným záměrem nelze vyloučit, nepřesáhnou v daném kontextu úroveň
mírného dotčení.
Ad VI. a VII.: Pomineme-li výše zmíněný otročínský vodojem, nemá posuzovaný záměr (rozměrné
vertikální technologické zařízení) v hodnoceném MKR měřítkový nebo funkční ekvivalent.
Vzhledem umístění záměru a perspektivnímu zkreslení rozměrů vlivem pozorovacích vzdáleností
(až 5,5 km) ale stavba, i přes poměrně výraznou pozici na pohledovém horizontu, nepůsobí natolik
dominantně jako v předchozím MKR Krásně Údolí a situaci lze z hlediska krajinného měřítka a
vztahů hodnotit jako mírné až střední dotčení.
Vliv posuzovaného záměru na krajinný ráz vymezeného MKR Otročín lze tedy označit za převážně
významný s převládajícím mírně negativním projevem, daným především relativně nápadnou pozicí
záměru na vymezujícím pohledovém horizontu a vizuálním dotčením části území CHKO.

5.2.3. VLIV V MÍSTĚ KRAJINNÉHO RÁZU TOUŽIM
MKR Toužim je svým charakterem specifické – jedná se krajinný segment s výrazným uplatněním
koncentrovaného osídlení městského typu. Určení vizuálního vlivu hodnoceného záměru se zde rozpadá
na dva dílčí úkoly – hodnocení situace uvnitř města a hodnocení z hlediska pozorovatele v nezastavěném
příměstí. Vnitřní prostor každého města, tedy i Toužimi, se totiž vyznačuje jednak značnou pohledovou
členitostí (barevnou, strukturní i rozměrovou), jednak nízkou průhledností (širší výhledy se otevírají jen
z několika příznivě konfigurovaných míst), a v denní době navíc i téměř nepřetržitým pohybem.
V popsaném prostředí bude posuzovaný záměr, vzdálený od centra města 4,5–6 km, postřehnutelný pouze
obtížně a spíš jen náhodně, a jeho vliv zde bude převážně málo významný až nevýznamný, tzn. výrazně
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nižší, než v relativně přehledné příměstské krajině MKR, pro níž z výsledků použitého modelu vyplývá
vliv převážně významný. Míra negativity projevu opět tabulkově:
Tab. 5.3: Hodnocení míry projevu posuzovaného záměru v MKR Toužim:
Chráněná hodnota
–4
I. významné krajinné prvky
II. území zvýšené ochrany krajinného rázu
III. zvláště chráněná území
IV. přírodní dominanty krajiny
V. kulturní dominanty krajiny
VI. harmonické měřítko krajiny
VII. harmonické vztahy v krajině
celková míra projevu
– koeficient:
– slovně:

–3

kolize se záměrem
–2
–1

0
×
×
×
×

×
×
×

0/–1 (–0,5)
projev neutrální (indiferentní) až mírně negativní

Vysvětlující poznámky k tabulce 5.3 (identifikace dotčených hodnot krajinného rázu a stanovení míry
jejich ovlivnění posuzovaným záměrem):
Ad I.: Přes svůj specifický charakter je vymezené místo krajinného rázu Toužim poměrně bohaté na
významné krajinné prvky ze zákona (lesy, rybníky. vodoteče a jejich nivy), zvláště v jižní části,
jednak relativně výrazně zalesněné (les Obora a navazující celky), jednak vyčleňované v typologiích
krajiny (LÖW ET AL. 2005; KOUBEK, POLÁČKOVÁ & AL. 2010) jako krajina rybniční. Současně je
zde ale popsaná lesně-rybniční krajina proložena výraznou technizující vrstvou, tvořenou
zemědělskými, průmyslovými a skladovými areály v komunikačním uzlu silnic I/20, II/198 a
železniční tratě č. 161, resp. kolejiště toužimského nádraží. V kontextu uvedených kontaktních
areálů s často mohutnými (v městském panoramatu až dominantními27) objekty lze vliv relativně
vzdáleného záměru na významné krajinné prvky MKR Toužim hodnotit nanejvýš jako málo
významný (viz též příl. 3.06).
Ad II. a III: Posuzovaný záměr v MKR vizuálně nekontaminuje žádné území zvýšené ochrany krajinného
rázu ve smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb. nebo § 6 zák. 20/1987 Sb. ani maloplošné nebo
velkoplošné zvláště chráněné území přírody a krajiny ve smyslu § 14 zák. 114/1992 Sb., protože
MKR není součástí území této kategorie ochrany ani v něm žádné obdobné území není situováno
(viz příl. 1.KU6).
Ad IV.: Stavba pohledově nedegraduje žádnou přirozenou dominantu krajiny. Vnitřní přírodní dominantu
MKR postrádá (viz kap. 4.6 a příl. 3.06) a vizuální kolize posuzovaného záměru s externí
dominantou Třebouňského vrchu jsou v pohledech z MKR, vzhledem k vzájemné poloze VTE
Krásné Údolí a zmíněné dominanty, vyloučeny.
Ad V., VI. a VII: Projektované elektrárny ve vymezeném MKR z hlediska krajinného rázu
nedegradují žádnou kulturní dominantu území ani žádný památkově či historicky hodnotný objekt
nebo areál. Historické centrum města je sice vyhlášeno městskou památkovou zónou, pro
vnitřního pozorovatele je ale střed města prakticky mimo vizuální kontakt s posuzovaným
záměrem (viz úvodní odstavec této kapitoly) a historická zástavba se nijak výrazně neuplatňuje
ani v panoramatu města, jehož dominantami jsou spíše panelová sídliště a komín teplárny na
severní straně a masivní silo jednoho ze skladových areálů u nádraží. Relativně vzdálený záměr
v této situaci představuje pouze mírné zvýšení stávající výrazné technizace nevyrovnaného
městského panoramatu (viz též příl. 3.06), výrazněji dotčeny tedy nebudou ani krajinné měřítko a
funkční vztahy urbanizovaného MKR.
S přihlédnutím k uvedeným dílčím závěrům lze tedy vliv posuzovaného záměru na krajinný ráz
vymezeného MKR Toužim charakterizovat jako málo až středně významný s neutrálním
(indiferentním) až mírně negativním projevem, daným především mírným zvýšením stávající výrazné
technizace městského panoramatu.
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
27
silo jednoho ze skladových areálů u nádraží
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5.2.4. VLIV V OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU TOUŽIMSKO MIMO VYMEZENÁ MKR
Ve větších krajinných celcích měřítka oblasti krajinného rázu závisí intenzita vizuálního vlivu
posuzovaného záměru především na vzdálenosti pozorovatele od hodnocené stavby a na celkové členitosti
daného území a z ní vyplývajícím typu viditelnosti (celoplošná, ostrůvkovitá, průhledová apod.). Z příl.
1.KU6 je patrné, že v části OKR Toužimsko mimo již hodnocená místa krajinného rázu se původní areál
prakticky celoplošné viditelnosti záměru v krajině postupně rozpadá do menších ostrůvků a ve vzdálenosti
cca 10 km od uvažované stavební lokality vyznívá do vytracena. Shodně klesá i vizuální vliv záměru (příl.
2.KU6) – z velmi významného až významného vlivu v kontaktním prostoru s místy krajinného rázu po
nevýznamný vliv na vnějším okraji OKR při celkově převládajícím vlivu málo až středně významném.
Kvalitu projevu lze opět kvantifikovat analogickým způsobem jako v předchozích případech:
Tab. 5.4: Hodnocení míry projevu posuzovaného záměru v OKR Toužimsko:
Chráněná hodnota
–4
I. významné krajinné prvky
II. území zvýšené ochrany krajinného rázu
III. zvláště chráněná území
IV. přírodní dominanty krajiny
V. kulturní dominanty krajiny
VI. harmonické měřítko krajiny
VII. harmonické vztahy v krajině
celková míra projevu
– koeficient:
– slovně:

–3

kolize se záměrem
–2
–1

0
×
×
×
×
×

×
×

–1 (–0,7)
projev mírně negativní

Vysvětlující poznámky k tabulce 5.4 (identifikace dotčených hodnot krajinného rázu a stanovení míry
jejich ovlivnění posuzovaným záměrem):
Ad I. a IV.: Stavba pohledově nedegraduje žádnou přirozenou dominantu krajiny. Vizuální kolize
posuzovaného záměru s dominantou Třebouňského vrchu jsou, vzhledem k vzájemné poloze VTE
Krásné Údolí a zmíněné dominanty, v rámci hodnocené OKR vyloučeny. Poměrně omezené, opět
z důvodu vzájemné pozice v krajině, jsou i možnosti případných kolizí s dalšími výraznějšími
elevacemi (viz kap. 4.3.2) a nanejvýš jako mírné dotčení lze v daném krajinném kontextu hodnotit i
ovlivnění vymezujících nebo vnitřních pohledových horizontů. Tyto elevace a horizonty jsou často
zalesněné, situaci lze tedy považovat i za mírné dotčení lesů jako VKP, tuto úroveň významnosti
nepřesáhnou ani případná ovlivnění ostatních VKP ze zákona a VKP registrovaných.28
Ad II.: Posuzovaný záměr v OKR vizuálně nekontaminuje žádné území zvýšené ochrany krajinného rázu ve
smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb. nebo § 6 zák. 20/1987 Sb., protože OKR není součástí území této
kategorie ochrany a žádné obdobné území v ní není situováno ani do ní nezasahuje (viz příl. 1.KU6).
Ad III.: Posuzovaný záměr v OKR Toužimsko vizuálně nekontaminuje žádné velkoplošné zvláště chráněné
území přírody a krajiny ve smyslu § 14 zák. 114/1992 Sb., protože OKR není součástí území této
kategorie ochrany a žádné obdobné území v ní není situováno ani do ní nezasahuje (viz příl. 1.KU6).
Jediné zde situované maloplošné ZCHÚ – PP Prachomety – je sice v dosahu málo až
středně významného vizuálního vlivu záměru, jedná se ale o botanickou lokalitu, jejíž význam
primárně nespočívá v ochraně krajinného rázu (komplex podmáčených luk s početnou populací
kosatce sibiřského a dalších ohrožených druhů rostlin) a vizuální ovlivnění 5,5 km vzdáleným
záměrem tak nepřesáhne úroveň mírného dotčení.
Ad V.: Projektované elektrárny ve vymezené OKR z hlediska krajinného rázu nedegradují žádnou kulturní
dominantu území ani žádný památkově či historicky hodnotný objekt nebo areál, protože tyto
objekty se zde, až na výjimky,29 v dominantních nebo alespoň výraznějších pozicích neuplatňují.
To platí i v případě vesnických památkových zón Kosmová a Kojšovice s dochovanými hodnotami
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
28
VKP Lom u Políkna a VKP Louky u Číhané (MELICHAR ET AL. 2005)
29
Zmíněné výjimky – kostel v Otročíně a historická část městského panoramatu Toužimi – byly již
vyhodnoceny v rámci MKR Otročín (viz kap. 5.2.2) a MKR Toužim (viz kap. 5.2.3).
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orientovanými spíše do vnitřního prostoru sídel. Sporadické pohledové kolize historických objektů
s posuzovaným záměrem pochopitelně nelze vyloučit, v celkovém kontextu ale nepřesáhnou
úroveň mírného dotčení (také vzhledem k již značným vzdálenostem od hodnocených VE).
Ad VI. a VII: V širších panoramatech vymezené OKR, tzn. v pohledech z větších pozorovacích vzdáleností
(4–12 km), budou posuzované větrné elektrárny, i přes své značné absolutní rozměry, perspektivou
zkresleny do podoby relativně malých prvků, jejichž projev bude zmírněn situacemi v bližších
plánech daných krajinných obrazů (viz též tab. 3.1, charakteristika zóny dobré viditelnosti). V území
s dominancí intenzivního zemědělství a lokálně i poměrně výraznou technizací (viz kap. 4.3.2) tak
budou funkční vztahy dotčeny vesměs málo významně až nevýznamně, krajinné měřítko může být
v relativně plochém území ovlivněno poněkud výrazněji.
Vliv posuzovaného větrného parku na krajinný ráz vymezené OKR Toužimsko lze na základě uvedených
skutečností označit za málo až středně významný s mírně negativním projevem.

5.2.5. VLIV ZÁMĚRU V CHKO SLAVKOVSKÝ LES
V členité a silně zalesněné CHKO Slavkovský les se areál viditelnosti záměru rozpadá a vyznívá ještě
výrazně rychleji, než v předchozí rovinaté zemědělské OKR Toužimsko (viz příl. 1.KU6 a 2.KU6). I přes
pozici záměru prakticky přímo na hranici CHKO je tak vizuálně dotčeno pouhých 10,1 % její rozlohy (vč.
částí hodnocených v rámci MKR Krásné Údolí a Otročín), přičemž převažují plochy málo významného a
nevýznamného vizuálního vlivu záměru (cca 7 % – viz tab. 5.5).
Tab. 5.5: Struktura významnosti vizuálního vlivu záměru v CHKO Slavkovský les:
Vliv záměru
velmi významný až určující
velmi významný
významný až velmi významný
významný
málo významný až významný
málo významný
nevýznamný až málo významný
nevýznamný
vizuálně dotčeno celkem
z toho:

I. a II. zóna
III. a IV. zóna

% rozlohy CHKO
1,1
0,3
0,6
0,4
0,9
1,5
1,3
4,0
10,1
0,8
9,3

Míra projevu záměru v CHKO Slavkovský les, je opět stanovena tabulkově (viz tab. 5.6), postupem
popsaným v kap.3.2. (v tabulce a vysvětlujících poznámkách je hodnoceno území CHKO mimo části
spadající do MKR Krásné Údolí a MKR Otročín):
Tab. 5.6: Hodnocení míry projevu posuzovaného záměru v CHKO Slavkovský les:
Chráněná hodnota
–4
I. významné krajinné prvky
II. území zvýšené ochrany krajinného rázu
III. zvláště chráněná území
IV. přírodní dominanty krajiny
V. kulturní dominanty krajiny
VI. harmonické měřítko krajiny
VII. harmonické vztahy v krajině
celková míra projevu
– koeficient:
– slovně:
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Vysvětlující poznámky k tabulce 5.6 (identifikace dotčených hodnot krajinného rázu a stanovení míry
jejich ovlivnění posuzovaným záměrem):
Ad I. a IV.: Stavba pohledově nedegraduje žádnou přirozenou dominantu krajiny, protože hodnocené
území se specifickým blokovým reliéfem rozřezaných plošin takovou dominantu postrádá
(alespoň ve své východní, vizuálně dotčené části). Ve většině panoramat z CHKO je ale záměr
situován na místy poměrně výrazných vymezujících pohledových horizontech, což lze ze
sledovaného hlediska považovat za mírnou až střední kolizi (viz příl. 3.03 a 3.09).
Uvedené horizonty jsou vesměs zalesněné, situaci lze tedy považovat i za mírné dotčení
lesů jako VKP ze zákona, tuto úroveň významnosti nepřesáhnou ani případná ovlivnění ostatních
VKP ze zákona (vodoteče a jejich nivy, rybníky), v daném krajinném kontextu ale spíše ojedinělá
(uvedené VKP jsou vesměs situovány v údolích, mimo vizuální kontakt s posuzovaným záměrem).
Ad II.: Nehodnoceno – území zvýšené ochrany krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb. nebo §
6 zák. 20/1987 Sb. nejsou v rámci CHKO vymezována.
Ad III.: V posuzovaném případě je velkoplošným zvláště chráněným územím – CHKO – celá vymezená
oblast krajinného rázu; celkové hodnocení vlivu záměru na CHKO bude tedy vlastně závěrem této
kapitoly. V rámci tabulkového stanovení míry projevu záměru je ale z tohoto hlediska možno
vyhodnotit některé dílčí aspekty:
V rámci CHKO jako velkoplošného ZCHÚ jsou vyhlášena i maloplošná zvláště chráněná

území, zde celkem 27 (2 v kategorii NPR, 3 NPP, 10PR a 12 PP – ZAHRADNICKÝ,
MACKOVČIN
& AL. 2004). Všechna se ale nacházejí mimo vizuální kontakt
s posuzovaným záměrem (v zalesněných nebo údolních partiích).
V zonaci CHKO mírou ochrany maloplošným zvláště chráněným územím zhruba

odpovídají plochy I. a II. zóny (maloplošná ZCHÚ jsou do těchto zón také zahrnuta). Jak
vyplývá z tab. 5.5, je posuzovaný záměr na území CHKO viditelný z cca 10 % rozlohy,
ovšem převážně v III. a IV. zóně – 9,3 % oproti 0,8 % dotčení I. a II. zóny. Území I. a II.
zóny je navíc dotčeno z pouhých cca 2 % své celkové plochy, a to převážně nevýznamně
až málo významně (viz tab. 5.7).
Tab. 5.7: Struktura významnosti vizuálního vlivu záměru v I. a II. zóně CHKO Slavkovský les:
Vliv záměru
velmi významný až určující
velmi významný
významný až velmi významný
významný
málo významný až významný
málo významný
nevýznamný až málo významný
nevýznamný
vizuálně dotčeno celkem

% rozlohy I. a II.
zóny CHKO
–
–
–
0,1
0,2
0,4
0,3
0,9
1,9

Na základě uvedených dílčích výsledků lze vizuální dotčení maloplošných ZCHÚ a zón vyšší
ochrany v rámci CHKO považovat za málo významné až nevýznamné.
Ad V: Projektované elektrárny ve vymezené oblasti krajinného rázu nedegradují žádnou kulturní
dominantu území ani žádný památkově či historicky hodnotný objekt nebo areál. V hodnocené
části CHKO se sice nachází celá řada objektů historizující krajinné vrstvy, ale většinou jsou
umístěny v nevýrazných pozicích (např. v údolích nebo v menších sídelních enklávách mezi
lesními celky), vesměs mimo vizuální kontakt s posuzovaným záměrem (NKP a MPZ Bečov nad
Teplou, VPZ Popovice). Případné výrazněji až dominantně situované výjimky (kostel v Mnichově,
panorama MPZ Teplá) se nacházejí již ve vzdálenostech vylučujících významnější pohledové
kolize (viz např. příl. 3.09). Ojedinělá vizuální dotčení historických objektů posuzovaným
záměrem nelze pochopitelně vyloučit, ve výše popsaném kontextu ale nepřesáhnou úroveň
mírného dotčení.
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Ad VI. a VII.: Z hlediska krajinného měřítka a funkčních vztahů je situace podobná jako v již hodnocené
OKR Toužimsko – v pohledech z větších pozorovacích vzdáleností (3–16 km), budou posuzované
větrné elektrárny, i přes své značné absolutní rozměry, perspektivou zkresleny do podoby relativně
malých prvků, jejichž projev bude zmírněn situacemi v bližších plánech daných krajinných obrazů.
Technizace krajiny (pomineme-li nejbližší okolí Horního Slavkova) je zde ale nižší než v předchozí
OKR, čemuž odpovídá poněkud vyšší dotčení funkčních vztahů.
Vliv posuzovaného záměru na krajinný ráz CHKO Slavkovský les v partiích mimo již výše hodnocená
MKR Krásné Údolí a MKR Otročín lze tedy hodnotit jako málo významný s mírně negativním
projevem.
Na celém území CHKO (vč. partií, zahrnutých do MKR Krásné Údolí a MKR Otročín) bude
posuzovaným záměrem vizuálně dotčeno 10,1 % její rozlohy (z toho 0,8 % v I.+II. zóně a 9,3 % v III.+IV.
zóně) při převládajícím vlivu málo významném až nevýznamném (cca 7 % rozlohy CHKO oproti cca 3 %
ovlivněným významně až velmi významně), přičemž lze odlišit dvě základní situace:




Vyšší intenzity vlivu a výraznější kolize s hodnotami krajinného rázu jsou omezeny na
bezprostřední okolí uvažované stavební lokality při východním okraji CHKO (viz příl. 2.KU6).
Zde jsou ovšem dotčeny výhradně plochy III. a IV. zóny, tvořící podél hranice CHKO poměrně
široké pásmo, krajinářskými charakteristikami se nijak výrazně nelišící od navazujícího
Toužimska.
Směrem do jádra CHKO se v členitém a silně zalesněném území areál viditelnosti záměru rychle
rozpadá a výrazně, na převažující málo významnou až nevýznamnou úroveň, klesá i jeho vizuální
vliv. Také v těchto partiích CHKO jsou ale vizuálně ovlivňovány především plochy III. a IV. zóny.
Podíl dotčených ploch I. a II. zóny je mizivý – 0,8 % celkové rozlohy CHKO, resp. 1,9 % celkové
rozlohy ploch I. a II. zóny (viz tab. 5.5) – a vizuální vliv záměru v těchto plochách pouze výjimečně
dosáhne významné úrovně30 (viz tab. 5.7).

I přes pozici VTE Krásné Údolí prakticky na hranici CHKO lze tedy s přihlédnutím k výše uvedeným
skutečnostem předpokládat, že záměr v předkládané podobě nebude mít degradující nebo
neakceptovatelně negativní dopad na chráněné zájmy CHKO Slavkovský les.

5.3.

KUMULACE VLIVŮ PROJEKTOVANÉHO VĚTRNÉHO PARKU S DALŠÍMI
OBDOBNÝMI ZÁMĚRY V PŘEDMĚTNÉM ÚZEMÍ

V relevantním okolí posuzované lokality (do 12 km)31 není realizován nebo plánován32 žádný obdobný
záměr s možnou kumulací vlivů s posuzovanou stavbou.
V některých partiích předmětného území se do jisté míry mohou kumulovat vizuální vlivy
posuzovaného záměru s vlivy dalších vertikálních staveb, zde především věží mobilních operátorů a
stožárů VVN. Instalace posuzované stavby tak poněkud posílí vliv technizující krajinné vrstvy; v daném
krajinném kontextu (charakterizovaném a vyhodnoceném v předchozích kapitolách) lze ale příspěvek
záměru z tohoto hlediska hodnotit nejvýše jako málo významný.

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
30
Oproti výsledkům modelu, nezahrnujícího krycí schopnost mimolesní zeleně, zvláště v plochách I. a II. zóny
poměrně hojně zastoupené, může být viditelnost záměru (a tím i jeho vizuální vliv) v dotčených partiích ještě nižší.
31
Dvojnásobek poloměru okruhu zřetelné viditelnosti velkých VE podle metodického pokynu MŽP (2005).
32
Za plánované záměry byly považovány takové projekty, které ze stádia úvah a předběžných interních příprav
dospěly k datu 31. 3. 2012 alespoň do úvodní fáze veřejně přístupných řízení, tj. do stádia oznámení záměru (ve
smyslu zák. 100/2001 Sb.), indikujícího již vážný zájem příslušného investora o realizaci daného projektu, nebo byly
k uvedenému datu již předmětem dalších etap posuzování, případně územního nebo stavebního řízení.
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6.

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Předmětem předkládané studie bylo hodnocení krajinného rázu v souvislosti s plánovanou výstavbou
záměru VTE Krásné Údolí na lokalitě U sedelské hranice v k. ú. Krásné Údolí, Karlovarský kraj.
Předmětný záměr byl podrobně hodnocen ve variantě osazení 6× VE Enercon E101 o výšce tubusu 135 m
(var. KU6), srovnávací analýzou byla ze sledovaného hlediska prověřena varianta KU5 (5× VE Enercon
E101 o výšce tubusu 135 m).
Grafickou analýzou digitálního modelu terénu byl stanoven okruh viditelnosti stavby, přičemž lze
konstatovat, že výsledek je pro obě hodnocené varianty téměř totožný. Toto území bylo rozčleněno na dvě
oblasti krajinného rázu (dále též OKR):
CHKO Slavkovský les a
OKR Toužimsko zaujímající severní část Tepelské vrchoviny zhruba mezi Teplou na jihozápadě,
Třebouňským vrchem na východě a Bochovem na severu.




V na rozhraní obou OKR byla vymezena dvě místa krajinného rázu (dále též MKR):
MKR Krásné Údolí představující relativně ploché okolí lokality mezi Měchovem, Sedlem,
Chylicemi a Přílezy, s obcí Krásné Údolí zhruba v centru. MKR částečně zasahuje i do CHKO
Slavkovský les, ovšem i v partiích uvnitř CHKO je celkovým charakterem krajiny podobné spíše
oblasti krajinného rázu Toužimsko.
MKR Otročín, reprezentující poněkud členitější a přilehlým partiím CHKO bližší krajinu v okolí
stejnojmenné obce.





V rámci OKR Toužimsko bylo potom jako specifický případ území s dominancí koncentrovaného osídlení
městského typu vymezeno třetí hodnocené místo krajinného rázu – MKR Toužim.
Pomocí matematického modelu vizuálního vlivu stavby, fotorealistických vizualizací
z význačných a/nebo typických pozic v krajině a s využitím relevantních údajů o posuzovaném území byl
hodnocen vliv předmětné stavby na krajinný ráz vymezených území. Výsledky hodnocení, reprezentující
vlivy varianty KU6 jakožto modelového horšího případu (více věží na větší ploše), lze shrnout do
následujících bodů:
I.

V přehledném plochém MKR Krásné Údolí bude plánovaný záměr novou antropogenní
pohledovou dominantou, jejíž vliv na krajinný ráz MKR bude převážně velmi významný se
středně negativním projevem, daným především rozměry posuzovaného zařízení a jeho pozicí
v těsné blízkosti CHKO a segmentu rybniční krajiny. I přes vyšší významnost vlivu zde ale stavba
nebude působit vyloženě rušivým nebo dokonce degradujícím dojmem, protože dominantní
působení elektráren bude poněkud zmírněno hrubozrnnou mozaikou a pohledovou otevřeností území
s převahou širokých panoramatických výhledů.

II.

V poněkud členitějším MKR Otročín je již viditelnost stavby výrazněji omezována reliéfem a
krycími prvky terénu. Vliv posuzovaného záměru na krajinný ráz vymezeného MKR Otročín tak
lze označit za převážně významný s převládajícím mírně negativním projevem, daným především
relativně nápadnou pozicí záměru na vymezujícím pohledovém horizontu a vizuálním dotčením části
území CHKO.

III.

V MKR Toužim s výrazným uplatněním koncentrovaného osídlení městského typu se poněkud
liší situace uvnitř města a v nezastavěném příměstí. V omezeně průhledném a barevně, strukturně i
rozměrově členitém prostředí městské zástavby bude posuzovaný záměr, postřehnutelný pouze
obtížně a spíš jen náhodně, a jeho vliv zde bude převážně málo významný až nevýznamný, tzn.
výrazně nižší, než v relativně přehledné příměstské krajině MKR, pro níž z výsledků použitého
modelu vyplývá vliv převážně významný. Mírná negativita projevu záměru je zde dána lehkým
zvýšením stávající výrazné technizace městského panoramatu.
V OKR Toužimsko mimo již hodnocená místa krajinného rázu se původní areál prakticky
celoplošné viditelnosti záměru v krajině postupně rozpadá a ve vzdálenosti cca 10 km od
uvažované stavební lokality vyznívá do vytracena. Shodně klesá i vizuální vliv záměru z velmi

IV.
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V.

VI.

významné až významné úrovně v kontaktním prostoru s místy krajinného rázu po nevýznamný
vliv na vnějším okraji OKR při celkově převládajícím vlivu málo až středně významném s mírně
negativním projevem.
V CHKO Slavkovský les (vč. partií, zahrnutých do MKR Krásné Údolí a MKR Otročín)
bude posuzovaným záměrem vizuálně dotčeno 10,1 % její rozlohy, převážně v III.+IV. zóně (9,3
%) při převládajícím vlivu málo významném až nevýznamném, přičemž lze odlišit dvě základní
situace:
Vyšší intenzity vlivu a výraznější kolize s hodnotami krajinného rázu jsou omezeny na

bezprostřední okolí uvažované stavební lokality při východním okraji CHKO. Zde jsou
ovšem dotčeny výhradně plochy III. a IV. zóny, tvořící podél hranice CHKO poměrně široké
pásmo, krajinářskými charakteristikami se nijak výrazně nelišící od navazujícího
Toužimska.
Směrem do jádra CHKO se v členitém a silně zalesněném území areál viditelnosti záměru

rychle rozpadá a výrazně, na převažující málo významnou až nevýznamnou úroveň, klesá i
jeho vizuální vliv. Také v těchto partiích CHKO jsou ale vizuálně ovlivňovány především
plochy III. a IV. zóny.
Podíl dotčených ploch I. a II. zóny je mizivý (0,8 % celkové rozlohy CHKO, resp. 1,9 %

celkové rozlohy ploch I. a II. zóny) a vizuální vliv záměru v těchto plochách pouze
výjimečně dosáhne významné úrovně (převažuje vliv nevýznamný).
I přes pozici VTE Krásné Údolí prakticky na hranici CHKO lze tedy s přihlédnutím k výše
uvedeným skutečnostem předpokládat, že záměr v předkládané podobě nebude mít degradující
nebo neakceptovatelně negativní dopad na chráněné zájmy CHKO Slavkovský les.
Ani v jednom z hodnocených území posuzovaný záměr nebude vizuálně degradovat nebo
nevratně měnit žádnou ze základních hodnot krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. 114/1992
Sb., tzn. významné krajinné prvky, zvláště chráněná území, kulturně-historické dominanty krajiny,
harmonické měřítko a harmonické vztahy.

Rozdílovou analýzou byly porovnány vlivy variant KU6 a KU5. Na podkladě map viditelnosti, map
vizuálního vlivu a fotorealistických vizualizací hodnocených variant předmětné stavby byly vyhodnoceny tři
základní aspekty posuzované situace – změna celkového rozsahu viditelnosti větrného parku (vizuálně
dotčené plochy), změna celkové intenzity vizuálního vlivu větrného parku a změna vizuálního působení
(projevu) větrné farmy v krajinných pohledech – se závěrem, že vliv variant KU5 a KU6 na krajinný ráz
bude téměř totožný. Výše (pod body I.–VI.) prezentované výsledky hodnocení var. KU6 lze tedy
vztáhnout i na variantu KU5 s vědomím, že v blízkém okolí lokality (v rozsahu zhruba místa krajinného
rázu Krásné Údolí) může být její vliv v některých hodnocených aspektech poněkud nižší (nikoli ale
významně).
Pro zmírnění vizuálního vlivu stavby je nezbytné ji udržovat pohledově v perfektním stavu, tzn.:
zachovat a udržovat celoplošný standardní matně šedý nátěr VE (se zeleně odstupňovanou patou

tubusu), bez jakýchkoliv barevných doplňků, reklamních nápisů apod., s výjimkou prvků,
zajišťujících bezpečnost leteckého provozu dle specifikace ÚCL a příslušné VUSS;
zachovat elegantní hladké linie věží, bez dodatečných instalací různých ochozů, antén, kabelů apod.;

související technické příslušenství (trafostanice apod.) umístit do tubusů elektráren;

přípojné elektrické vedení řešit přednostně jako podzemní kabelové;

stanoviště větrných elektráren neoplocovat.

Další možnost snížení vizuálního vlivu stavby spočívá v úpravách instalovaného světelného leteckého
zabezpečovacího zařízení:


instalované světelné letecké překážkové značení je možno jednak vybavit softwarem, schopným
přizpůsobit svítivost SLPZ aktuálnímu jasu oblohy, jednak stínítkem, snižujícím (případně zcela
eliminujícím) vyzařování ve vertikálních úhlech < –1° za současného dodržení minimální
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svítivosti, požadované Předpisem L14 pro úrovně –1° a ±0° (příslušné řešení je pochopitelně
nutno konzultovat s ÚCL a příslušnou VUSS).
Lze konstatovat, že takto koncipovaný záměr je, vzhledem ke svému charakteru, neumožňujícímu
žádné zásadní vzhledové nebo měřítkové variace, projektován s ohledem na zachování všech
kritérií ochrany krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb., a je tedy z tohoto hlediska
záměrem v dané lokalitě akceptovatelným, zvláště s ohledem na skutečnost, že záměr není nevratným
zásahem do rázu krajiny – po vypršení doby životnosti (20–30 let) lze technologii snadno demontovat a
lokalitu uvést do původního stavu. Tento závěr hodnocení není v rozporu ani s relevantními krajskými
územně plánovacími a analytickými koncepcemi:






v platných Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje (KOUBEK, POLÁČKOVÁ & AL. 2010)
je lokalita VTE Krásné Údolí vymezena jako plocha s podmíněně nebo potencionálně možnou
lokalizací vysokých větrných elektráren;
podle Zhodnocení krajinného rázu na území Karlovarského kraje (ANDĚL & AL. 2005) je
lokalita VTE Krásné Údolí řazena do území nízké ochrany krajinného rázu, její bezprostřední
okolí (zhruba v rozsahu MKR Krásné Údolí) potom do území nízké a střední ochrany;
Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje (MELICHAR & AL. 2005) zahrnuje
lokalitu VTE Krásné Údolí do II. (střední) zóny stavu krajiny a v jejím rámci potom mimo
území s vysokou krajinářskou hodnotou.
V Humpolci, 8. 6. 2012

RNDr. Petr Obst
 držitel autorizace k hodnocení vlivů staveb, činností a
technologií na životní prostředí podle zák. 100/2001 Sb.
 autorizovaný architekt ČKA – autorizace A.3.1 (ÚSES)
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