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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 GLI0728. Předmětem práce je hodnocení krajinného rázu 
v souvislosti s plánovanou výstavbou 2 větrných elektráren v lokalit ě Varnsdorf-Špičák, Ústecký 
kraj. Práce je koncipována především jako podklad pro oznámení záměru  ve smyslu § 6 Zák. 100/2001 
Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 

Zpracovatel posudku je odborně způsobilá fyzická osoba, nezainteresovaná na realizaci či 
zamítnutí navrhovaného záměru; totéž platí i pro osoby spolupracující. 

1.2. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Obchodní jméno: M3V Praha, a.s.   
IČO: 25614011 

Sídlo: Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9 
Oprávněný zástupce: Ing. Miroslav Černý, člen představenstva 

1.3. LOKALIZACE POSUZOVANÉ STAVBY 

Posuzovaná lokalita Varnsdorf-Špičák zaujímá severní svahy kóty 544 Špičák, situované téměř na česko-
německé hranici. Zájmové území leží v sv. části okresu Děčín, cca 2 km sv. od Varnsdorfu, 2 km jv. od 
Seifhennersdorfu (SRN) a 3 km jz. od Leutersdorfu (SRN). Administrativní začlenění lokality podává  
následující tabulka: 

Admin. jednotka název č. (ident. kód) 

NUTS 2 – oblast Severozápad CZ04 

NUTS 3 – kraj Ústecký CZ042 

NUTS 4 – okres Děčín CZ0421 
NUTS 5 – obec (ZÚJ) Varnsdorf 562882 

katastrální území (ÚTJ) Varnsdorf 776971 

1.4. CHARAKTERISTIKA POSUZOVANÉ STAVBY 

Stavbou, jejíž vliv je hodnocen touto studií, je větrná elektrárna, zahrnující následující objekty:  

I. 2 větrné elektrárny Enercon E82 s třílistým rotorem o průměru 82 m, umístěné v daném případě 
na tubusu o výšce 98 m (tzn. o celkové výšce 139 m). 

II. obslužné komunikace: štětované cesty navazující na současnu komunikační síť lokality (asfaltové 
silnice a účelové komunikace); 

III. manipula ční plochy: štětované plochy 40 × 25 m při úpatí tubusů VE;  

IV. podzemní přípojná kabelová trasa, vedená pod obslužnými komunikacemi nebo podél lokálních 
cest. 

1.5. PŘEHLED HODNOCENÝCH VARIANT 

Metodický materiál AOPK ČR (PETŘÍČEK, MACHÁČKOVÁ 2000) doporučuje posuzovat vliv větrných 
elektráren na krajinný ráz ve více variantách. Je možno uvažovat především o třech variantních 
možnostech:  
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I.  varianty typu a rozměru VE; 

II.  varianty po čtu a umístění VE;  

III.  varianty zbarvení. 

Ad I.:  Typ elektráren byl určen dlouhodobým posuzováním různých aspektů, z něhož jako optimální vyšel 
typ Enercon E82. Pro případ problémů na straně dodavatele technologie jsou v záloze i další typy 
shodné rozměrové a výkonové kategorie (Vestas V90, REpower MM82/MM92, Nordex N80/N90, 
DeWind D8 apod.). Vzhledem k velmi podobnému designu a k téměř shodným základním 
rozměrům, tedy i k prakticky totožnému vizuálnímu působení v krajině, není nutno pro uvedené 
záložní typy zpracovávat variantní hodnocení krajinného rázuI. Relevantní technické parametry 
vybraného typu uvádí následující tabulka (další podrobnosti v kap. 2.1):  

Rozměry:  
počet rotorových listů  3 
průměr rotoru  82,0 m 
výška tubusu 98,0 m 
výška celková 139,0 m 

Ad II.:  Počet a pozice větrných elektráren na lokalitě jsou dány kombinací technických, přírodních a 
majetkoprávních faktorů, přičemž relativně těsný prostor lokality mezi státní hranicí a lesem ve 
vrcholové partii Špičáku žádné zásadní varianty rozmístění ani neumožňuje. 

Ad III.:  Hodnocené elektrárny budou celoplošně opatřeny standardním matně šedým nátěrem RAL 7035, 
což je v souladu jak s metodickým pokynem MŽP, článek 8, odst. 8.3 (MŽP 2005), tak 
s předpisem L14 Úřadu pro civilní letectví.  

Hodnocena byla pouze jedna varianta záměru, varianta stavební, pro níž byly zpracovány počítačové 
vizualizace projektovaného výsledného stavu z 10 pohledů (příl. 4). Posuzovanou stavební variantu 
doplňuje varianta nulová, tzn. nestavět v lokalitě žádnou větrnou elektrárnu (fotodokumentaci nulové 
varianty zachycuje příl. 3). 

1.6. METODIKA 

Zpracování vychází z metodických doporučení AOPK ČR Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování 
ve veřejné správě (MÍCHAL ET AL . 1999) a Posuzování záměru výstavby větrných elektráren v krajině 
(PETŘÍČEK, MACHÁČKOVÁ 2000), využívá i metodických postupů Metodiky posouzení vlivu navrhované 
stavby, činnosti nebo změny využití na krajinný ráz (VOREL ET AL. 2003) a přihlíží i k 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 (MŽP ČR 2005) a k pracovní verzi 
předchozí varianty tohoto metodického pokynu (MŽP ČR 2004). Citované materiály mají ovšem pouze 
charakter doporučení, případně se jedná o metodické pomůcky pro pracovníky státní správy a samosprávy, 
a hodnocení krajinného rázu není zatím 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. 

Zadaný úkol byl zpracován ve třech etapách: 

I. terénní práce – rekognoskace budoucího staveniště a širšího okolí, fotodokumentace;  

II. kamerální práce – kompletace podkladů o přírodních a kulturně-historických podmínkách území, 
zpracování obrazové dokumentace a mapových podkladů; 

III.  syntéza výsledků kamerálních a terénních prací, vč. zpracování závěrečné zprávy a finalizace 
grafických výstupů. 

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
I  Zejména vzhledem ke skutečnosti, že vybraný typ Enercon E82 je ve své rozměrové kategorii konstrukčně 
nejmohutnější a z hlediska vizuálního vlivu tedy metodicky představuje modelový nejhorší případ (Worst Case). 
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2. VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA DOT ČENÉHO ÚZEMÍ 

2.1. OKRUH VIDITELNOSTI STAVBY 

Okruh viditelnosti stavby byl stanoven grafickou analýzou digitálního modelu terénu do vzdálenosti cca 
30 km kolem posuzované lokality; výsledek zobrazuje příloha 1 (mapa nezobrazuje celý 
třicetikilometrový okruh, ale jeho reprezentativní obdélníkový výřez zohledňující výsledek analýzy). Pro 
možnost podrobnějšího posouzení vizuálního vlivu záměru v jednotlivých částech hodnoceného území byl 
model zpracován pro tři úrovně viditelnosti elektráren (viz též vysvětlivky k příl. 1): 

I.  žluté plochy v příl. 1 zachycují areál viditelnosti dynamického prvku elektráren bez prvku 
statického, tzn. území, v němž bude alespoň z jedné z elektráren vidět minimálně špička 
rotorového listu v horní poloze, maximálně pak celá horní polovina rotoru bez gondoly a stožáru; 

II. oranžové plochy vymezují areál viditelnosti dynamického i statického prvku elektráren 
s převahou dynamické složky, tzn. území, kde bude alespoň z jedné z elektráren viditelná 
minimálně horní polovina rotoru vč. gondoly, maximálně pak celý rotor; 

III. červené plochy vyznačují území, v němž bude alespoň z jedné z elektráren vidět minimálně celý 
rotor + část tubusu pod spodní úrovní rotoru, maximálně pak celá věž, tj. areál vizuálního 
uplatnění charakteristického vzhledu větrné elektrárny (rotor na vrcholu vysokého tubusu). 

Použitý model a grafická analýza zahrnují funkci lesů jako krycího prvku, výrazně omezujícího viditelnost 
objektů v krajině – do použitého algoritmu DMT byl zahrnut krycí vliv lesů o modelové výšce 25 mII tak, 
aby modelové 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).  

Další omezení vizuálního vlivu větrné elektrárny v reálné krajině jsou dána fyziologickými 
vlastnostmi lidského zraku. Rozlišovací schopnost zdravého oka za optimálních pozorovacích podmínek u 
kontrastních objektů je maximálně 30 úhlových vteřin (GOODWIN 1996), z čehož aplikací jednoduchého (ale 
přesného) výpočtu pomocí základních goniometrických funkcí vyplývají pro uvažovaný typ VE následující 
maximální vzdálenosti viditelnosti jednotlivých komponent:  

Komponenta rozměr (m) viditelnost (km) 
rotorový list – šířka profilu    

minimální (vrchol rotorového listu) 0,53 3,6 
střední 2,08 14,3 
maximální 4,14 28,5 

tubus – průměr   
minimální (při zaústění do gondoly) 2,18 15,0 
střední 4,25 29,2 
maximální (pata věže) 8,83 60,7 

Z tabulky je zřejmé, že již ve vzdálenosti 14–15 km bývá za normální viditelnosti obtížně rozlišitelná 
podstatná část rotoru, od 15  km se mimo mez rozlišitelnosti pozvolna dostává i tubus věže (spodní, širší část 
tubusu již v těchto vzdálenostech bývá zakryta prvky terénu). Pro hodnocení krajinného rázu stavby 
z uvedeného vyplývají dva základní závěry: 

I.  Okruh 30 km, použitý pro digitální model viditelnosti stavby je v daném případě dostatečný. 

II. Případný významnější vizuální vliv VE dané kategorie lze očekávat především v okruzích silné a 
zřetelné viditelnosti velkých větrných elektráren podle metodického pokynu MŽP (2005), tj. ve 
vzdálenostech do 5 a do 10 km od posuzované stavby (viz též příl. 1). Ve vzdálenosti nad cca 
15 km se u zvoleného typu VE za normální viditelnosti již ze zorného pole pozvolna vytrácí 
podstatná část rotoru (tzn. dynamické části stavby), VE ztrácí svůj typický vzhled a jejich vizuální 
vliv se výrazně snižuje, přičemž ve vzdálenostech nad cca 20 km již bývá hodnocení vlivu VE 
dané rozměrové kategorie obvykle bezpředmětné.  

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
II  Výška je stanovena podle údajů vojenských speciálních map a na základě vlastní znalosti hodnoceného území. 
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2.2. VYMEZENÍ OBLASTI A MÍST KRAJINNÉHO RÁZU 

Z výsledků digitálního modelu viditelnosti (příl. 1) je patrné, že areál viditelnosti posuzovaného záměru je 
v závislosti na reliéfu terénu poněkud asymetrický. Zatímco jihozápadně od posuzované lokality je 
viditelnost záměru poměrně rychle a ostře eliminována výraznými severními okrajovými hřbety 
Lužických hor a Šluknovské pahorkatiny, směrem k severovýchodu, kam je celé území generelně 
ukloněno, se silná celoplošná viditelnost stavby mění na úrovni cca 4 km ve viditelnost průhledovou a 
ostrůvkovitou, přičemž od úrovně cca 10–15 km se vizuálně dotčené plochy dále drobí, průhledy se zužují 
a viditelnost záměru pozvolna vyznívá do vytracena. 

Na základě výše uvedených výsledků digitálního modelu viditelnosti stavby a s přihlédnutím 
k přírodním a kulturně-historickým charakteristikám území bylo tedy možno vymezit oblast krajinného 
rázu (OKR) Lužické pomezíIII  jako území, zahrnující areály plošné, ostrůvkovité a průhledové 
viditelnosti v okruhu do 8–15 (směrem k V až 20) km. Takto vymezená OKR zasahuje území tří států: 
České republiky, SRN a Polska. Podle státních hranic zmíněných zemí byla oblast rozdělena do tří 
podoblastí krajinného rázu (PoKR) – Rumbursko (ČR), Zittau-Ebersbach (SRN) a Turow  (Polsko); 
dělícími liniemi jednotlivých podoblastí jsou sice umělé linie státních hranic, jak ale vyplyne z kap. 2.3, 
v daném případě má toto „zjednodušené“ vedení dělících linií opodstatnění i v přírodních a kulturně-
historických charakteristikách území. Posuzovaný záměr je potom situován prakticky přímo na hranici 
PoKR Rumbursko a Zittau-Ebersbach; v rámci uvedených PoKR byla tedy v okruhu silné celoplošné 
viditelnosti stavby definována dvě místa krajinného rázu (MKR) – MKR Varnsdorf a MKR  
Seifhennersdorf (viz příl. 1).    

Kromě výše uvedených krajinných prostorů (MKR, PoKR, OKR) bude vliv záměru v okruhu do cca 
15 km (okruh viditelnosti dynamické části VE – viz kap. 2.1) posouzen i v dalších vizuálně dotčených 
celcích, které není nutno vymezovat, protože v předmětném území již definovány jsou, a to legislativně –             
– NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory a LSG Oberlausitzer Bergland. 

2.3. CHARAKTERISTIKA OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU LUŽICKÉ POM EZÍ  

2.3.1. Přírodní podmínky 

Jednotícím geologickým prvkem vymezené oblasti krajinného rázu je podloží tvořené granitoidy 
lužického plutonu, jimž dominuje dvojslídný zawidovský granodiorit, hybridní, s četnými xenolity 
proterozoických metasedimentů, a poměrně výrazně se uplatňují i biotitické hrubozrnné granity,                   
tzv. rumburská a brtnická žula. Všechny zmíněné horniny jsou silně metamorfovány a tektonicky 
postiženy (katakláza, mylonitizace, metamorfní zbřidličnatění). Postižení hornin je jedním z důsledků 
výrazného uplatnění tektonických struktur prakticky všech významnějších směrů Českého masivu 
v geologické stavbě území. Nejvýrazněji – jako hranice geologických jednotek, přívodní kanály 
terciérního vulkanismu a okrajové struktury příkopu neogenní žitavské pánve – se projevují systémy 
labského lineamentu (SZ–JV) a oháreckého riftu (SV–JZ). 

Zmíněné terciérní geologické fenomény (vulkanismus a pánevní sedimenty) v rámci vymezené 
„granitoidní“ oblasti geologicky a geomorfologicky odlišují jednotlivé vymezené podoblasti: V PoKR 
Rumbursko převažuje usměrněný granitoidový reliéf s táhlými hřbetnicemi a dlouhými, relativně přímými 
údolími vodotečí, pouze lokálně zpestřený sporadickými výraznějšími elevacemi, tvořenými neovulkanity 
(Jedlová, Dymník, Vlčí hora). V západní části PoKR Zittau-Ebersbach výrazně přibývá neovulkanických 
těles, postupně se slévajících až do poměrně rozsáhlého masivu Kottmar-Breiteberg. Neovulkanity se  
v morfologii terénu projevují ostřejšími, spíše „bodovými“ elevacemi a celkově neuspořádaným reliéfem 
bez výraznějšího usměrnění. Směrem k východu se terén snižuje do spíše rovinaté Žitavské pánve, jejíž 
mírně zvlněný reliéf pokračuje (resp. pokračoval) i na polskou stranu, do PoKR Turow. Zde je ovšem 

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
III   Názvy vymezených území slouží pouze pro rozlišení předmětných krajinných celků a segmentů v textu této 
studie a nesouvisejí s případnými podobnými nebo shodnými názvy v rámci hodnocení 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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morfologie terénu prakticky celoplošně antropicky změněna až 150 m hlubokými povrchovými velkodoly, 
těžícími lignit a hnědé uhlí z produktivních neogenních souvrství žitavské pánve. 

Kvartérní pokryv sledované oblasti lze charakterizovat jako jílovito-písčitý až jílovitý zvětralinový 
plášť, místy se vyskytují mocnější hlinité až kamenité svahoviny (obvykle soliflukčního původu), nivy 
vodních toků jsou tvořeny především hlinitopísčitými fluviálními sedimenty. Specifikem území je výskyt 
glacigenních sedimentů (morénové hlíny, glacifluviální štěrkopísky atd.) elsterského kontinentálního 
ledovce (MATOUŠEK, STEJSKAL 1928). 

Hydrologicky  má vymezená OKR zajímavou pozici přímo na hlavním evropském rozvodí            
Labe–Odra, přičemž linie rozvodí rámcově kopíruje západní a jižní hranici OKR. K povodí Labe náleží 
pouze pramenná mísa Sprévy (Spree) v okolí Ebersbachu a Neugersdorfu při severozápadním okraji 
území. Prakticky celá zbývající oblast patří k povodí Odry, do níž je odvodňována prostřednictvím 
Lužické Nisy (Lausitzer Neiße, Nysa Łużycka), protékající východním okrajem území, a jejích přítoků –      
– Pließnitz, ale především Mandau (Mandava), jejíž celé povodí je součástí OKR.  

Na celé řadě vodotečí, včetně pramenných vlásečnic, je ve sledovaném území založeno poměrně 
velké množství retenčních nádrží, od drobných rybníčků až po několikahektarové vodní plochy (např. 
Rybnišťský velký rybník, Světlík nebo Varnsdorfský ryb. na české straně nebo Goldfabianteich na straně 
německé), další vodní plochy vznikly jako rekultivační jezera po bývalých hnědouhelných velkolomech 
(Olbersdorfer See).  

 Klimaticky náleží sledované území k mírně teplé oblasti (QUITT 1971), konkrétně k regionům 
MT2 ve vyšších polohách, MT7 ve středních polohách (především na neovulkanitech) a k MT9 a MT11 
v pánevních oblastech – detaily v následující tabulce: 

Klimatický region MT2 MT7 MT9 MT11 

počet letních dní 20–30 30–40 40–50 40–50 
počet dní s prům. teplotou ≥ 10 °C  140–160 140–160 140–160 140–160 
počet mrazových dní 110–130 110–160 110–160 110–130 
počet ledových dní 40–50 40–50 30–40 30–40 
průměrná teplota v lednu [°C] –3 až –4 –2 až –3 –3 až –4 –2 až –3 
průměrná teplota v červenci [°C] 16 až 17 16 až 17 17 až 18 17 až 18 
srážkový úhrn za rok [mm] 700–800 650–750 650–750 550–650 
počet dnů se sněhovou pokrývkou 80–100 60–80 60–80 50–60 

Mimo tyto obecné parametry je pro sledovanou oblast charakteristický poměrně vysoký úhrn srážek 
(důsledek relativně oceaničtějšího podnebí) a výrazná převaha větru ze západních směrů (až 60 % roku). 

 Z biogeografického a geobiocenologického hlediska je převážná část sledované oblasti včetně 
německé a polské části podle členění CULKA ET AL . 1996 součástí bioregionu žitavského (1.56). Pouze 
okrajově, svou západní částí, zasahuje do bioregionu šluknovského (1.57) a nejvyšší partie území (hřeben 
Lužických hor při jižním okraji OKR) jsou součástí bioregionu lužickohorského (1.66). Z pohledu obecně 
geografické typologie přírodních krajin se jedná o krajinu na přechodu mezi moderátními až chladnými 
členitými silikátovými pahorkatinami, vulkanickými vrchovinami a polygenetickými pahorkatinami 
moderátních kotlin a pánví (GÚ ČSAV 1992).  

Fytogeografické členění do značné míry odpovídá členění biogeografickému – převážná část 
posuzované oblasti spadá do obvodu mezofytika, podokresu 48a Žitavská kotlina (a jeho ekvivalentů na 
německé a polské straně), jižní okraj území je součástí okresu 50 Lužické hory a na západě oblast 
okrajově zasahuje do okresu 47 Šluknovská pahorkatina (BÚ ČAV 1987).  

Převládající rekonstrukční vegetační jednotkou zájmového území jsou podle MIKYŠKY  ET AL. 
1970 a CULKA  ET AL. 1996 acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion) s autochtonní borovicí, 
ojediněle se uplatňují i dubohabřiny polonské asociace Tilio-Carpinetum. Ve vyšších polohách sledované 
oblasti doubravy přecházejí do bučin, převážně acidofilních (Luzulo-Fagetum), na neovulkanitech             
potom květnatých (Melico-Fagetum). Podél vodotečí jsou rekonstruovány především olšiny podsvazu 
Alnetion glutinoso-incanae, případně luhy (Stellario-Alnetum glutinosae, Carici remotae-Fraxinetum, 
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Carici-Quercetum). Primární bezlesí prakticky neexistovalo. Přirozenou náhradní vegetaci tvořily zejména 
vlhké louky svazu Calthion a rašelinné louky svazu Caricion fuscae.  

Současnou vegetací území je mozaika lesních ekosystémů smíšených lesů a zemědělsky 
obdělávaných ploch (resp. luk a pastvin). Oproti potencionálnímu i náhradnímu stavu jsou ovšem aktuální 
porosty poměrně silně degradované. V nelesních partiích se na této situaci podepsalo poněkud 
jednosměrně zaměřené intenzivní zemědělské využití, lesní plochy byly zase částečně narušeny imisními 
vlivy z žitavské hnědouhelné pánve. 

Podle zoogeografického členění je zájmové území součástí zoogeografické provincie listnatých 
lesů (MAŘAN 1958). V regionu se vyskytuje ochuzená hercynská fauna s vlivy západními a polonskými. 
Tekoucí vody menších vodotečí patří do pstruhového pásma, větší toky (Lužická Nisa) pak do pásma 
lipanového až parmového  (CULEK ET AL. 1996).  

Z hlediska využití území převažuje ve vymezené OKR lesozemědělská až zemědělská krajina 
s urbanizovanými ostrovy větších sídel, okrajově (při západní a jižní hranici) přecházející až do krajiny 
lesní. Výjimkou z uvedeného popisu je pouze PoKR Turow s převahou industrializované těžební krajiny. 
Využitím ploch je určena i ekologická stabilita území – převažuje ES střední, v lesních partiích oblasti až 
vysoká, v urbanizovaných a industrializovaných územích se naopak snižující až na velmi nízkou úroveň.  

2.3.2. Kulturn ě-historická charakteristika 

Jak naznačuje již název hodnocené oblasti krajinného rázu, jedná se o hraniční region, v němž se po 
většinu jeho dějin často střídaly vlivy historických státních útvarů na území dnešní České republiky a 
Spolkové republiky Německo (polský příspěvek k historii území je otázkou až 2. poloviny 20. století). 

V předstátním, pravěkém období jsou první výraznější sídelní aktivity doloženy až z mladší doby 
bronzové, kdy zájmové území spadá do prostoru rozšíření a patrně i formování tzv. lužické kultury a je 
současně koridorem, kterým lid této kultury proniká tzv. Žitavskou cestou do vnitřních Čech (PLEINER, 
RYBOVÁ ET AL . 1978).  

V době železné se tehdy převládající keltské osídlení soustřeďovalo spíše do nejúrodnějších 
nížinných partií hercynských terénů (WALDHAUSER 2001), nicméně z laténského období jsou ze širšího 
okolí sledované oblasti popisovány nálezy, patřící tzv. podmokelské a kobylské skupině. Ty již 
předznamenávají průnik Germánů do prostoru nynějších Čech, patrně stejnými koridory (Česká brána, 
Žitavská cesta) jako některé kultury předchozí i řada skupin následných. 

V době římské a v době stěhování národů se v celé střední Evropě pohybovaly různé, převážně 
germánské kmeny. Z hlediska posuzovaného území je asi nejzajímavější přechod Langobardů koncem 
5. stol. n. l. z jejich původního území na dolním Labi do jihomoravské a slovenské části Panonie 
(BUCHVALDEK ET AL . 1985). Podle řady indicií (vč. jejich vlastních dochovaných eposů) totiž Langobardi 
procházeli územím Čech (PLEINER, RYBOVÁ ET AL . 1978), kam patrně opět pronikli oběma již 
zmiňovanými severními cestami.  

Koncem období stěhování národů začíná do střední Evropy masivně pronikat další etnikum –                 
– Slované. Zhruba od přelomu 6. a 7. stol. tedy sledovaná oblast začíná být tím, čím je v podstatě dosud: 
charakteristickým územím styku a překrývání kultur slovanských (české, lužickosrbské a nyní i polské) a 
germánských (především saské; HONCŮ, SMEJKAL 2004). 

Z hlediska krajinného rázu je popisované pravěké období významné tím, že většina zmiňovaných 
kultur byly kultury zemědělské nebo zemědělsko-nomádské a jejich aktivity tedy vyžadovaly již 
nezanedbatelné zásahy do původního charakteru území (odlesňování, introdukce nových druhů rostlin, 
doprovodné změny druhového složení fauny atd.), tedy první kroky v pozvolné změně původních 
hercynských pralesů do podoby současné kulturní krajiny. 

Až do 13. stol. bylo území vymezené OKR z pohledu Českého knížectví a království záhvozdím 
s řídkým slovanským osídlením v ještě převážně lesní krajině. Centrem zmíněného osídlení byla osada 
Žitava, poprvé zmíněná k r. 1238, ale existující již dávno předtím jako zastávka na solné stezce 
z Míšeňska, při níž vznikala i další zdejší sídla, např. Ronnenberg, nyní Rumburk (první zmínka 
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k r. 1289). Výraznější rozvoj území ale přinesla až Přemyslovská vnější kolonizace. Do kraje byli pozváni 
kolonisté z Frank, Durynska a Vlámska, z nichž posledně jmenovaní s sebou přinesli znalost zpracování 
lnu (BALATKA ET AL . 1984). Byly zakládány nové vesnice, obvykle v podobě typických německých 
údolních lánových vsí, pro pěstování lnu (a pochopitelně i dalších plodin) byly v návaznosti na nová sídla 
odlesněny rozsáhlé plochy. Význam území stoupl i s povýšením Žitavy na město (1255), později i                      
s  královským sídelním dvorem (1367).  

Po kolonizaci bylo původní slovanské obyvatelstvo absorbováno německými osídlenci a celá 
oblast se celkově (obchodně i kulturně) zaměřila spíše na přilehlou Lužici a Sasko (po určitou dobu byla 
dokonce jeho součástí), než na hůře dostupné vnitřní Čechy. Poměrně rychle se střídali majitelé 
jednotlivých zdejších panství, z nichž z předbělohorské doby stojí ze sledovaného hlediska za zmínku 
především Šejnicové, kteří od 15. stol. ve sledované oblasti zaváděli a podporovali těžbu stříbra a mědi 
(BALATKA ET AL . 1984, KRATOCHVÍL ET AL. 1963). Středověká a raně novověká těžba nerostných surovin 
byla totiž velmi náročná na spotřebu dřeva (výdřeva, konstrukce těžních strojů, vodovodní potrubí a 
akvadukty, palivo pro hutě atd.) a vedla obvykle k odlesnění rozsáhlých území ve svém okolí, k čemuž 
muselo v té době zákonitě dojít i v zájmovém území.  

Převažujícím způsobem obživy zde ale bylo plátenictví, přičemž domy tkalců představovaly v řadě 
sídel až 70 % zástavby (KUČA 1996) a další velká část obyvatelstva se zabývala podomním obchodem 
s tuzemskem i cizinou; obce tak získávaly na svou dobu neobvyklý nezemědělský charakter. Vývoj, 
směřující pozvolna k industrializaci území, byl ale na delší čas přerušen třicetiletou válkou, která kraj 
značně vylidnila. Na české straně znamenala další významný úbytek obyvatel i nucená pobělohorská 
emigrace zdejších hojně zastoupených nekatolíků do sousedního Saska, které ovšem často začínalo hned 
na protější stráni za potokem. V daném případě se tedy jednalo vesměs o pohyb obyvatelstva v rámci 
vymezené OKR z české na saskou stranu hranice (takto vznikly např. Neugersdorf nebo Neusalza).  

Po řadě peripetií se ale situace pozvolna konsolidovala a koncem 17. stol. se na předchozí vývoj 
podařilo navázat. Zdejší vrchnost totiž vesměs podporovala manufakturní výrobu, nyní již nejen textilní, 
ale i např. strojírenskou nebo dřevozpracující; uplatňovaly se i specifické výrobní obory: knoflíkářství, 
stuhařství, výroba hudebních nástrojů, umělých květin, kartáčů a také tzv. spartemie (výroba drobných 
okrasných a užitkových předmětů ze dřeva). Manufakturní výroba byla ještě intenzifikována 
prostřednictvím faktorského podnikání a čilým obchodním stykem s cizinou.  

S postupující industrializací se oblast zalidňovala a přes mezistupeň velkých lidnatých vesnic 
nezemědělského charakteru (až několik tisíc obyvatel) se jak na české, tak na německé straně oblasti vytvořil 
zvláštní sídelní typ „raně kapitalistických měst“ z archaickým polovenkovským charakterem zástavby 
(BALATKA ET AL . 1984), v nichž další stavební vývoj vedl k rozvolnění do té doby téměř výhradně lánové 
zástavby území s hrázděným domem a patrovým roubeným domem s podsádkami jako vůdčími 
architektonickými prvky (MENCL 1980). V centrech větších sídel vznikala náměstí po obvodu 
s vícepatrovými hrázděnými nebo zděnými domy s mansardovou střechou, na náměstí často navazovala 
pravidelná síť nových ulic a obytná zástavba neuspořádaně expandovala i do přilehlé volné krajiny, mimo 
dosavadní poměrně striktní urbanistické celky. Koncem 19. stol. se objevují i první secesní stavby, případně 
stavby v historizujících stylech, nejprve jako objekty tradičního typu, později i jako vilky; místy vznikají celé 
nové vilové čtvrti. Osídlení území tak dostalo podobu, v základních rysech dochovanou prakticky dodnes.  

Romantismus a s ním související nazírání na přírodní krásy vedl během 19. stol. k rozvoji turistiky, 
nejprve u vyšších vrstev, později i u měšťanské střední třídy. Turisté se začali sdružovat do spolků, jejichž 
činnost obohatila zdejší krajinu mj. i o řadu rozhleden na výraznějších vrcholech (Dymník, Vlčí hora, 
Schlechteberg, Kottmar, Breiteberg atd.). 

 Události 20. stol. se na posuzovaném území podepsaly spíše negativně: 1. světová válka, národnostní 
problémy po vzniku Československa, velká hospodářská krize, další eskalace národnostního napětí, Mnichov, 
zábor Sudet a vyhnání české menšiny… Zlomovým obdobím, po němž se poměrně výrazně rozrůznil další 
vývoj jednotlivých vymezených podoblastí krajinného rázu byla druhá světová válka.  

Z české části vymezeného území, tj. z podoblasti krajinného rázu Rumbursko, bylo odsunuto 
původní německé obyvatelstvo a tento masivní úbytek trvale žijících obyvatel se nikdy nepodařilo zcela 
nahradit novými dosídlenci. Zanikla řada staveb ve volné krajině, osídlení se koncentrovalo do větších 
obcí. I uvnitř těchto sídel řada starších objektů podlehla devastaci nebo nevyhovovala dobovému „vkusu“ 
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a byla přestavována nebo nahrazována stavbami ve stylu socialistického realizmu s „užitností“ 
hypertrofovanou na úkor estetického působení a přijatelných rozměrových parametrů, např. panelová 
sídliště ve městech a značně naddimenzované a architektonicky většinou zcela nezvládnuté zemědělské 
objekty a areály ve vsích.  

Kouzlem nechtěného měla poválečná stagnace regionu i příznivé vlivy: nová výstavba ve městech 
a větších obcích byla minimální, i míra přestaveb byla poměrně malá a chalupářské aktivity zpomalily 
destrukci venkovských partií území, což vedlo k tomu, že se dochovala řada ukázek typické architektury 
dřívějších období od jednotlivých staveb až po větší celky. Několik desítek archeologicky, historicky a 
kulturně hodnotných objektů a areálů, které po sobě zanechal historický vývoj území, je zapsáno do 
Státního seznamu nemovitých kulturních památek. 

Z posuzovaného hlediska asi nejzajímavějšími objekty jsou větrné mlýny. Vymezená PoKR 
Rumbursko, resp. celé Děčínsko, je totiž prakticky jediným regionem Čech, kde se tento způsob využití 
větrné energie významněji uplatnil: z dochovaných 24 mlýnů v Čechách jich 8 stojí v okrese Děčín a 
přímo v hodnocené OKR (resp. PoKR Rumbursko) se odchovaly tři (JANOŠKA 2003): 

– Strážní vrch nad Rumburkem – barokní kostel z let 1722–1725, 1787 přestavěný na větrný mlýn, 
1845 rekatolizován, od 1959 pronajat pravoslavné církvi; 

– Horní Podluží-Světlík – mlýn holandského typu z r. 1843, nyní nefunkční; 
– Varnsdorf-Mlynářská ulice – větrný mlýn, založený údajně r. 1870, ale již před první světovou 

válkou přestavěný na obytné stavení, kterémuž účelu slouží dosud. 

Na německé straně, ve vymezené PoKR Zittau-Ebersbach, se po druhé světové válce do jisté míry 
opakovala pobělohorská situace – území se opět stalo útočištěm vysídlenců, jednak z českých Sudet, ale i 
z území nového, k západu posunutého Polska. V podoblasti se tak sídelní struktura zachovala nejen 
v předválečném rozsahu, ale ještě se dále rozrostla. I zde se v nové zástavbě projevil vliv socialistického  
pojetí architektury i dobových materiálových možností; výsledek ale není tak kontrastní jako na české 
straně – architektura socialistického období v německé části OKR svou koncepcí i detailním tvaroslovím 
plynuleji navazovala na předválečné tradice. Novodobá zástavba, vč. panelových sídlišť, se uplatnila 
zejména v Zittau jakožto centru těžby hnědého uhlí, navazujícího průmyslu a výroby elektrické energie 
v tepelných elektrárnách (Hirschfelde). 

Povrchová těžba hnědého uhlí v německé části žitavské pánve byla již ukončena, lomové jámy a 
výsypky byly rekultivovány (rekreační území Olbersdorfer See/Olbersdorfer Höhe j. od Zittau) a patrně i 
v reakci na nepříliš pozitivní zkušenosti s intenzivní těžbou a využitím hnědého uhlí jako energetické 
suroviny byla ve vymezené PoKR Zittau-Ebersbach vybudována celá řada větrných parků.   

V polské části žitavské pánve, tj. v PoKR Turow, je naproti tomu povrchová těžba hnědého uhlí a 
lignitu určujícím krajinotvorným fenoménem dosud – prakticky celou vymezenou PoKR zaujímá velkodůl 
Turow s dominantou stejnojmenné tepelné elektrárny. Původní struktura agrární krajiny, reliktně 
dochovaná pouze při jižním okraji PoKR mezi Kopaczowem a Porajowem, zde byla převrstvena 
strukturou industriálně-těžební s naprosto odlišnou a navíc značně proměnlivou sítí prostorových vztahů.  

2.3.3. Krajinný ráz oblasti  

Vymezená oblast krajinného rázu tedy představuje území přechodu od sudetských hornatin a vrchovin 
(Lužické hory o nadmořské výšce až 793 m) přes pásmo více či méně členitých pahorkatin (Oberlausitzer 
Bergland a Šluknovská pahorkatina se střední nadmořskou výškou cca 420 m) do podhorských pánví 
(Žitavská pánev na úrovni cca 320 m n.m.) a následně do rozsáhlých severoněmeckých a polských nížin. 

Z hlediska krajinného rázu a jeho vývoje byla původní převážně lesní krajina vymezené oblasti 
postupnou kolonizací změněna na pestrou mozaiku lesů, luk, orné půdy, větších sídel i drobných sídelních 
enkláv, rybníků a vodotečí (v původních korytech), členěnou ještě detailněji řadou dělících prvků (meze, 
kamenné snosy, remízy, lesíky, aleje podél cest, břehové porosty).  

Intenzivní využívání krajiny, především socialistickou zemědělskou velkovýrobou, ovšem vedlo 
k degradaci krajinného rázu scelováním pozemků, odstraňováním drobných krajinných prvků, regulováním 
vodotečí (za současné likvidace břehových porostů), odvodňováním rozsáhlých ploch, rušením polních cest 
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atd. Původní sídelní struktura území se sice v základních rysech dochovala, ale především na české straně 
(PoKR Rumbursko) byla narušena zejména v detailu (demolice jednotlivých objektů, případně menších 
celků, prořídnutí zástavby větších sídel, výstavba architektonicky nekompatibilních obytných a účelových 
staveb a areálů ...). Krajina popsaná v předchozím odstavci se tak ve sledované oblasti dochovala již spíše 
v reliktech a náznacích (i když poměrně výrazných – v zemědělsky neatraktivní a v rámci bývalé ČSSR i 
NDR okrajově situované oblasti nebyly degradační procesy příliš intenzivní). 

Výsledkem sídelně-historického vývoje a výše popsaných procesů je krajina s převážně 
hrubozrnnou mozaikou krajinných složek, s jemnozrnným šumem v okrajových partiích osídlení, podél 
vodotečí (břehové porosty, nivní mokřady), případně ve sporadických partiích s členitějším mezoreliéfem 
terénu (remízy, drobné lesíky). Ve většině pohledů ze vzdáleností řádově vyšších stovek metrů až 
kilometrů navíc krajina získává nápadné horizontální členění, často zvýrazněné barevným kontrastem: 
v nejspodnější úrovni je obvykle koncentrovanější osídlení (původní lánové údolní vsi), strukturně a 
barevně pestré, následuje monotónní úroveň zemědělských ploch (nyní převážně trvalé travní porosty, 
většinou ve světlých odstínech), dále opět monotónní (pro změnu tmavý) pás lesů, a obloha, jejíž jas, 
odstín a strukturní členitost závisí na počasí a denní době. Zonální stavba území je dobře patrná zejména 
mimo vegetační období; za plné vegetace je poněkud zastřena hustou a vzrostlou intravilánovou zelení 
v sídlech a již zmíněnou liniovou a solitérní zelení v reliktech dělicích prvků zemědělských pozemků. 

Uvedené horizontální členění krajiny je markantní zejména v PoKR Rumbursko 
s nekomplikovaným reliéfem dlouhých zalesněných hřbetnic a relativně přímých bezlesých údolí na 
podloží usměrněných granitoidů. Směrem k východu, do PoKR Zittau-Ebersbach, přechází morfologie 
terénu do chaotičtějšího reliéfu neovulkanického, v němž se uplatňují spíše jednotlivé výraznější vrcholy. 
Souvislé zóny zalesněných vyšších poloh jsou tak fragmentovány do oddělených celků ve vrcholových 
partiích neovulkanických elevací, přičemž ještě dále východním směrem, v mělké pahorkatině Žitavské 
pánve, lesní patro téměř mizí.       

Za přírodní dominantu vymezené OKR lze považovat hřbet Lužických hor s výraznou kótou Luž 
(Lausche, 793 m n.m.). Vizuální účinek uvedeného hřbetu je ještě zvýrazněn zalesněním a strmým 
zlomovým severním svahem, jímž Lužické hory vystupují z podhorských pahorkatin a pánví. V některých 
panoramatech přebírají roli pohledových dominant i další neovulkanitové suky, některé s rozhlednami, 
ojediněle i se zříceninami hradů (Tolštejn) na vrcholech. Nejde ale o dominanty příliš výrazné, a to ze 
dvou příčin, poněkud odlišných v různých částech OKR: 

���� v západní části území (PoKR Rumbursko), kde se neovulkanity vyskytují jako solitérní tělesa, 
neovulkanické útvary selektivně vyvětrávají z pozadí poměrně odolných granitoidů; výsledek tedy 
není morfologicky tak kontrastní jako např. v centrálním Českém středohoří nebo právě v blízkých 
Lužických horách, kde vulkanické horniny ostře vystupují z měkkých křídových sedimentů 

���� v centrální části OKR (PoKR Zittau-Ebersbach) se neovulkanická tělesa slévají do rozsáhlejšího 
masivu Kottmar-Breiteberg, morfologicky sestávajícího z celé řady tvarově i výškově podobných 
elevací,IV z nichž žádná v širším měřítku nepůsobí dominantně sama o sobě, ale společně tvoří 
poměrně výrazný pohledový horizont v pohledech z níže položené východní části OKR. 

Historicky a kulturně hodnotné objekty a areály se ve větším krajinném měřítku příliš neuplatňují –             
– buď spadají do kategorie tzv. drobných památek (sochy, kamenné kříže, malé zvonice, kaple, jednotlivé 
domy), nebo se nacházejí uvnitř hustší zástavby v nižších partiích údolí, takže jejich výraznější 
krajinotvorný účinek je omezen pouze na nejbližší okolí nebo na sporadické, směrově omezené pohledy. 
Větší sídelní útvary v OKR navíc postrádají ucelené a z dálky patrné nápadné pohledové horizonty, 
tvořené historickou zástavbou. Jedinou výjimkou je charakteristické, věžemi několika kostelů zvýrazněné 
panorama města Zittau, situovaného v rovinaté východní části PoKR Zittau-Ebersbach. Kromě uvedeného 
historického městského panoramatu jsou tak pohledově nejvýraznějšími stavbami posuzovaného území již 
zmíněné rozhledny na některých vulkanických vrcholech a – větrné elektrárny. 

Z analýzy OKR v kap. 2.3.1 a 2.3.2 dále vyplývá, že ve sledované oblasti nebyly identifikovány 
žádné přírodní ani kulturně-historické hodnoty, které by bylo možno z hlediska krajinného rázu označit 

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
IV  Dokladem vizuální podobnosti zdejších neovulkanitových vrcholů je i jejich názvosloví – hned tři kóty 
rozlohou poměrně malé vulkanické pahorkatiny nesou název Spitzberg, resp. Špičák.    
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v širším kontextu za jedinečné: Přítomnost glacigenních sedimentů, v ČR poměrně výjimečná, je pouze 
geologickou zajímavostí, v morfologii krajiny se uplatňují stejně jako kterékoliv jiné písčité, hlinité nebo 
jílovité sedimenty; polonské prvky ve zdejších biotopech jsou zase spíše detailní specialitou z pohledu 
botaniků a zoologů. Ani sídelně-historický vývoj, vedoucí k poloprůmyslovým vesnicím a „raně 
kapitalistickým městům“ není až tak výjimečný, jak by vyplývalo např. z BALATKY ET AL . (1984); 
k podobnému vývoji došlo v řadě horských a podhorských oblastí Sudet jak na české, tak na německé a 
polské straně hor: Kraslicko a další regiony Krušnohoří, Liberecko, Podkrkonoší, Náchodsko, Orlické 
podhůří apod.  

Vymezenou oblast krajinného rázu jako celek lze tedy označit za poměrně typickou zemědělsko-            
-lesní krajinu česko-německo-polského pohraničí s osídlením koncentrovaným do průmyslových 
maloměst a do vesnických sídelních útvarů s převažujícím zemědělsko-rekreačním charakterem. 
Jednotlivé části (podoblasti) posuzované OKR se nicméně svým rázem poněkud odlišují, především 
v závislosti na geologické stavbě a z ní vyplývající morfologii terénu, určující další přírodní podmínky a 
možnosti sídelně-historického vývoje. Základní charakteristiky vymezených podoblastí lze shrnout do 
následujících bodů: 

PoKR Rumbursko: 
���� geologické podloží tvořené granitoidy, s pouze sporadickým uplatněním terciérních vulkanitů; 
���� výškově sice značně členitý, ale celkově klidnější reliéf táhlých hřbetnic a dlouhých přímých údolí; 
���� výrazná horizontální zonálnost krajiny z hlediska využití ploch: sídelní celky v údolích, 

zemědělské pozemky ve svazích a zalesněné meziúdolní hřbetnice; 
���� nepříliš výrazné a pouze lokálně působící krajinné dominanty přírodní (neovulkanitové elevace) a 

na ně vázané dominanty umělé (rozhledny); dominantní hřbet Lužických hor je pohledově obrácen 
spíše do následující podoblasti Zittau-Ebersbach; 

���� historická tradice využití větrné energie (3 dochované větrné mlýny, resp. jejich účelové přestavby). 

PoKR Zittau-Ebersbach: 
���� granitoidové geologické podloží v západní části překryté neovulkanity, ve východní pak navíc 

převrstvené neogenními sedimenty Žitavské pánve; 
���� výškově členitý chaotičtější (všesměrný) reliéf „bodových“ neovulkanitových elevací přecházející do 

mělké pahorkatiny a pánevních rovin; 
���� horizontální zonálnost krajiny z hlediska využití ploch částečně fragmentovaná (rozpad souvislé lesní 

zóny do oddělených celků); 
���� hřeben Lužických hor s výraznou kótou Luž jako krajinná dominanta; uplatnění i dalších výrazných 

pohledových horizontů (profil vulkanické pahorkatiny Kottmar-Breiteberg, panorama města Zittau) 
���� využití větrné energie jako spoluurčující fenomén krajinného rázu (řada větrných parků). 

PoKR Turow: 
���� granitoidové geologické podloží převrstvené neogenními sedimenty Žitavské pánve 

v produktivním vývoji; 
���� antropicky naprosto přeměněné území povrchové těžby hnědého uhlí s gigantickou tepelnou 

elektrárnou jako krajinnou dominantou; 
���� v jižní části PoKR reliktně dochovaná zemědělská krajina odpovídající obdobným partiím sousední 

PoKR Zittau-Ebersbach. 
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2.4. CHARAKTERISTIKA MÍSTA KRAJINNÉHO RÁZU VARNSDORF                 

Vymezené MKR Varnsdorf představuje klínovitý segment PoKR Rumbursko, vůči okolí ohraničený horní 
hranou zalesněného pravobřežního svahu údolí Mandavy na jihozápadě a státní hranicí ČR/SRN na severu 
a na východě. Podstatnou část vymezeného MKR zaujímá zástavba města Varnsdorf, přičemž posuzované 
VE jsou v takto definovaném území situovány výrazně excentricky, na samém vrcholu severovýchodně 
orientovaného klínu (viz příl. 1).  

Protože základní přírodovědné charakteristiky MKR jsou do značné míry shodné 
s charakteristikou oblasti (resp. podoblasti) krajinného rázu (kap. 2.3), jsou v následujících odstavcích 
uvedeny především případné odlišnosti nebo upřesňující údaje: 

Geologické podloží MKR je tvořeno hybridním dvojslídným zawidovským granodioritem, místy 
s proniky neovulkanitů (bazalty na hraně údolního svahu u Světlin, bazaltoidy a fonolity Špičáku, fonolit 
Hrádku). Geomorfologicky (a hydrologicky) je místo krajinného rázu úsekem údolí Mandavy mezi 
táhlou hřbetnicí východního okraje Rumburské pahorkatiny na straně jedné a neovulkanickým reliéfem 
pahorkatiny Kottmar-Breiteberg (vč. lokality Špičák s plánovanými VE) na straně druhé. Nadmořská 
výška MKR se pohybuje mezi cca 315 m (Mandava na odtoku z MKR) a 545 m (Špičák).  

Relativně nižší polohou místa krajinného rázu v rámci širšího sledovaného území je dán vyšší 
podíl doubrav v rekonstruované vegetaci. Aktuální vegetaci nezastavěných partií MKR ovšem 
představují především rozsáhlé plochy zemědělských pozemků – kromě orné půdy (biotop X2 ve smyslu 
CHYTRÉHO ET AL. 2001), většinou strojově kosené louky (X5), ruderalizované pastviny (X7), v méně 
ruderalizovaných partiích přecházejících do mezofilních ovsíkových luk (T1.1), poháňkových pastvin 
(T1.3), v podmáčených polohách i do vlhkých pcháčových luk (T1.5) a tužebníkových lad (T1.6). 
Okrajové lesy MKR nicméně poměrně dobře odpovídají rekonstruované vegetaci. Uplatňují se v nich sice  
i obvyklé monokultury (X9A), ale většinou se jedná o lesy smíšené nebo čistě listnaté charakteru různých 
typů acidofilních doubrav (L7.1, L7.3 a L7.4) a hercynských dubohabřin (L3.1) v nižších polohách, a 
květnatých a acidofilních bučin (L5.1 a L5.4), případně suťových lesů (L4) v polohách vyšších. 

Dosud uvedené biotopy ale v rámci MKR představují pouze okrajový rámec městské zástavby 
Varnsdorfu, která zaujímá většinu vymezeného území. Plošně nejrozšířenějším biotopem MKR je tedy 
urbanizované území (X1), doprovázené obvyklou městskou a příměstskou vegetací (biotopy X6, X7, X12, 
zahrady, parky). Z hlediska typologie biotopů se tedy jedná o území s výraznou převahou antropogenních a 
antropicky ovlivňovaných stanovišť, okrajově lemovaných plochami s vyšším podílem biotopů přírodních 
formací. 

Ani kulturn ě-historickým vývojem se MKR výrazněji nevymyká z kontextu širší oblasti, s níž 
prodělalo celou historii, popsanou v kap. 2.3.2. První kolonizační ves na území dnešního Varnsdorfu 
vznikla patrně již počátkem 13. stol., poprvé zmíněn je Varnsdorf ale až k roku 1341 v Žitavské kronice 
v souvislosti s Jindřichem z Varnsdorfu,V příslušníkem rodu, od něhož pochází dnešní znak města. 

Původně zemědělské osídlení měnilo v následujících stoletích pozvolna svůj charakter způsobem 
popsaným v kap. 2.3.2 a zejména po třicetileté válce prodělával Varnsdorf spolu s okolním územím vývoj, 
vedoucí k průmyslovým raně kapitalistickým městům. K původním plátenickým manufakturám přibyly po 
r. 1786 i přádelny bavlny a sídlo se stalo významným centrem textilního průmyslu. Osídlení se dále 
rozrůstalo a v roce 1804 nabídl císař František II. Varnsdorfu povýšení na město, což bylo tehdy 
představiteli obce ještě s díky odmítnuto.  

Současný Varnsdorf vznikl v roce 1849 sloučením šesti vsí – Starého Varnsdorfu, Nového 
Varnsdorfu (vznikl roku 1689), Floriánsdorfu (1700), Karlsdorfu (1727), Starého Francentálu (1783) a 
Nového Francentálu (1800) – které se spojily v jednu obec o 9 600 obyvatelích, čímž vznikla největší 
vesnice v Rakousku-Uhersku. Zejména z tohoto důvodu byl Varnsdorf císařem Františkem Josefem I. dne  
28. července 1868 povýšen na město a na pozici největší vsi monarchie byl vystřídán nedalekými 
Mikulášovicemi (KUČA 1996). 
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
V  Jindřich z Varnsdorfu (cca 1265–1346) – johanitský rytíř, komtur žitavské komendy; podle historika 
Tomáše Edela pravděpodobně autor Dalimilovy kroniky. 
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Druhá polovina 19. století představuje současně období intenzivní industrializace území. Dosud 
spíše manufakturní textilky se mechanizovaly, což následně ve Varnsdorfu vedlo i k rozvoji strojírenské 
výroby. Vznikly zde slévárny, strojírny (výroba textilních a dřevoobráběcích strojů), tažírny drátu, 
výrobna ocelových pružin a další podniky. Industrializace byla umožněna i výhodnějším dopravním 
připojením – r. 1839 byly dokončeny silnice do přes Studánku a Dolní Podluží, které umožnily nové 
spojení do nitra Čech, a r. 1869 byla postavena železniční trať z Děčína, jejímž prostřednictvím byl 
Varnsdorf napojen na labskou vodní cestu.  

Začátkem 20. století měl Varnsdorf již 160 továren a kolem 80 % obyvatel pracovalo 
v průmyslové výrobě. První světovou válkou ovšem začalo dlouhé období stagnace, prohloubené 
hospodářskou krizí v 30. letech a  završené událostmi a důsledky 2. sv. války, po níž bylo odsunuto dosud 
výrazně převažující německé obyvatelstvo (v roce 1930 se z 22 793 obyvatel hlásilo k německé národnosti 
21 281, tj. 93,4 %). 

Masivní úbytek obyvatelstva se sice podařilo nahradit relativně úspěšněji než ve většině 
sudetských regionů, přesto ale představoval počet obyvatel k roku 1950 pouhých 66 % předválečné 
úrovně. V souvislosti s úbytkem obyvatelstva prořídla i původní zástavba, řada zchátralých objektů, vč. 
některých historicky cenných budov, byla demolována a vzniklé prostory a případné chybějící kapacity 
byly nahrazovány a doplňovány výstavbou v obvyklé dobové kvalitě (panelová sídliště, účelové a 
průmyslové objekty).  

I přes uvedený poválečný vývoj se ve městě dochovala řada historicky a kulturně hodnotných 
objektů, které se ovšem většinou nacházejí uvnitř husté městské zástavby, takže jejich krajinotvorný 
účinek je, až na výjimky, omezen pouze na nejbližší okolí (desítky až nižší stovky m) a v daném případě je 
i do značné míry vizuálně převrstven důsledky „urbanistických počinů“ socialistického období. 
Zmíněnými výjimkami jsou jednak kostely,VI které se v panoramatu města uplatňují svými věžemi, ale 
především rozhledna a restaurace Hrádek,VII  která je jednoznačnou kulturní dominantou města. 

Z hlediska krajinného rázu lze tedy Varnsdorf charakterizovat jako průmyslové maloměsto se 
spíše sporadicky dochovanými historickými partiemi a jednotlivými stavbami, bez výrazného 
pohledového horizontu tvořeného historickou zástavbou. 

Takto charakterizované sídlo je centrem vymezeného místa krajinného rázu, které lze označit za  
poměrně hrubozrnný segment sídelní a zemědělsko-lesní krajiny, vizuálně částečně degradovaný a 
ekologicky destabilizovaný vývojem ve 2. pol. 20. stol., s jednoduchou zonální krajinnou strukturou, 
typickou pro celou hodnocenou oblast (viz kap. 2.3.3) – centrální (resp. vzhledem k údolní pozici spíše 
osová) sídelní plocha je oboustranně lemována 0,5–1,5 km širokými zónami zemědělských pozemků 
(většinou luk a pastvin), do nichž místy, především podél komunikací, proniká rozptýlené osídlení; celá 

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
VI  Chrám sv. Petra a Pavla – pozdně barokní stavba s rokokovým a klasicistním interiérem, vystavěná v letech 

1766–1776 v místě původního kostelíka z 13. stol. V chrámu byla premiérově uvedena Beethovenova Missa 
solemnis (1830). Ve státním seznamu nemovitých památek (SSNP) je kostel evidován pod č.  18203/5-4022. 

 Kostel sv. Karla Boromejského (SSNP 26839/5-4042) – historizující stavba z let 1904–1912 se zajímavě 
řešeným průčelím a neobvyklým plochým zakončením nedostavěné hlavní věže. 

 Starokatolický kostel (SSNP 16073/5-4041) – novorománský z let 1872–1875; jeho stavba byla zahájena 
v témž roce, kdy v samotném Varnsdorfu vznikla starokatolická církev, jako protest proti dogmatu o 
neomylnosti papeže.  

 Červený kostel (SSNP: 26639/5-4043) – evangelický kostel, vystavěný v letech 1904–1905 v novo-
gotickém slohu z glazovaných červených cihel (odtud jeho název); stavebně-technickou zajímavostí budovy 
je původní systém teplovzdušného vytápění.  

VII   Hrádek (Burgbergswarte) – historizující budova vyhlídkové restaurace, vystavěná v letech 1903–1904 
z iniciativy varnsdorfské sekce Horského spolku pro nejsevernější Čechy. Stavba, zahrnující kromě restaurace také 
společenské a ubytovací prostory a 29 m vysokou vyhlídkovou věž, byla během své historie dvakrát zásadně 
rekonstruována pro celkovou zchátralost. Poprvé v r. 1967 městem Varnsdorf a podruhé je podle původní 
dokumentace z roku 1903 dosud rekonstruován Nadačním fondem Hrádek-Burgsberg a obdobným zájmovým 
sdružením na německé straně (Förderverein Burgsberg e.V. Seifhennersdorf). Ve státním seznamu nemovitých 
památek je objekt evidován pod č.  51203/5-5913. 
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situace je potom rámována okraji rozsáhlých lesních celků na poměrně výrazných hřbetnicích. Kulturně-          
-historickou dominantou MKR je vyhlídková restaurace Hrádek na stejnojmenném fonolitovém suku, který 
je spolu se Špičákem a vzdálenějším, již mimo MKR situovaným Lužem, současně i dominantou přírodní. 

2.5. CHARAKTERISTIKA MÍSTA KRAJINNÉHO RÁZU SEIFHENNERSDO RF                 

Vymezené MKR Seifhennersdorf (segment PoKR Zittau-Ebersbach) je do určité míry německým protějškem 
výše charakterizovaného MKR Varnsdorf; zahrnuje totiž enklávu Seifhennersdorfu a Leutersdorfu, tj. sídel 
přímo navazujících na město Varnsdorf. 

Přírodní poměry ani kulturně-historický vývoj MKR se nijak neliší od příslušných charakteristik 
PoKR Zittau-Ebersbach, proto pouze stručně:  

Geomorfologicky a hydrologicky představuje MKR mísovitou sníženinu na soutoku Mandavy 
(Mandau) a Leutersdorfer Bachu. Geologické podloží vlastního MKR je tvořeno granitoidy, okrajové 
(vymezující) elevace jsou ale vesměs neovulkanického původu (jednou z nich je i Špičák , tj. lokalita 
posuzovaných VE, situovaných těsně mimo MKR, při jeho jižním okraji). Rekonstrukční i aktuální 
vegetace území je velmi podobná MKR Varnsdorf, pouze s výraznou převahou zemědělsky užívaných 
ploch a relativně nižším podílem lesních celků a koncentrované zástavby. 

Zmíněnou zástavbu představuje město Seifhennersdorf a obec Leutersdorf, v obou případech 
původně kolonizační lánové vsi. Seifhennersdorf byl založen franckými kolonisty po r. 1250, Leutersdorf je 
poprvé uváděn k r. 1347. Obě sídla sestávají z řady dílčích osad, které během své historie často měnily 
majitele, spojovaly se a znovu rozdělovaly, až se v 2. polovině 19 stol. osídlení konsolidovalo zhruba do 
současné podoby, rámcově zachovávající původní kolonizační strukturu. Shodně s vývojem v přilehlých 
Čechách se zdejší sídla (zejména Seifhennersdorf) industrializovala do podoby raně kapitalistických měst. 
Opět shodně s českou stranou oblasti se rozvíjel zejména textilní průmysl, ale i obuvnictví a strojírenství; 
v menší míře se uplatnila i těžba hnědého uhlí (doly Schwarzkohlenwerk am großen Teich, Einigkeitszech 
a Heilige Dreifaltigkeit Zeche).  

Z hlediska krajinného rázu je tedy MKR Seifhennersdorf poměrně typickým segmentem 
sledované oblasti, vykazujícím obvyklou horizontální zonálnost zástavba/zemědělské pozemky/lesy; zóna 
lesů je ale již fragmentovaná do menších celků (viz kap. 2.3.3). Přírodními dominantami MKR jsou 
neovulkanické elevace Špičák a Hrádek s vyhlídkovou restaurací. Restaurace s rozhlednou (viz též kap. 
2.4) je vůči MKR Seifhennersdorf současně jednou ze dvou dominant stavebních, přičemž druhou, patrně 
ještě výraznější, je větrný park Wacheberg na stejnojmenném návrší v severní části MKR. 

2.6. CHARAKTERISTIKA DALŠÍCH HODNOCENÝCH KRAJINNÝCH CELK Ů  

Jak již bylo uvedeno v kap. 2.2 bude mimo posuzovanou oblast krajinného rázu vliv záměru hodnocen i 
v dalších krajinných celcích v okruhu do cca 15 km, a to v územích legislativně vymezených a chráněných 
z posuzovaného hlediska – NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory a 
LSG Oberlausitzer Bergland. Vzhledem k tomu, že uvedené celky jsou z přírodovědného a/nebo 
kulturně-historického pohledu velmi podrobně popsány v obecně dostupné odborné a vlastivědné 
literatuře (např. ZAHRADNICKÝ , MACKOVČIN ET AL. 2004) bude v dalším textu uvedena pouze jejich 
velmi stručná charakteristika z pohledu krajinného rázu:  

���� NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce byly zřízeny na ochranu nejrozsáhlejší 
středoevropské pískovcové oblasti, modelované erozí Labe a jeho přítoků do podoby, v níž se 
v dokonalé kvalitě a neobvyklém množství uplatňují prvky pískovcového fenoménu. S popsaným 
morfologickým charakterem území souvisí pestré mikroklimatické podmínky, umožňující existenci 
stejně pestrých a zajímavých rostlinných a živočišných společenstev. Z hlediska využití ploch jde 
o oblast s velmi výraznou převahou lesů (71 %); osídlení, převážně vesnického zemědělsko-
rekreačního charakteru, je zde situováno spíše okrajově.  
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Vizuální účinek území je v širším měřítku založen především na neobvyklém uplatnění 
ostrých a výrazných vertikál (skalní stěny) a dlouhých horizontál (úrovně jednotlivých 
strukturních stupňů pískovcové krajiny).  

� Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla vyhlášena na ochranu harmonické krajiny 
v pískovcovém území České křídové tabule. Výrazný a kontrastní reliéf území, v němž se čedičové 
a znělcové kupy střídají s bizarními tvary pískovcových skal,  je důsledkem jeho geologického 
složení – svrchnokřídové sedimenty (kvádrové, kaolinické a jílovité pískovce, méně často slínovce 
a jílovce), byly na mnoha místech proraženy třetihorními neovulkanity (fonolit, trachyt, čedič), 
jejichž tělesa z okolních sedimentů selektivně vyvětrala. Území je silně zalesněno, přičemž zbytky 
přirozených lesních porostů ve vrcholových partiích patří k přírodovědecky nejhodnotnějším 
částem CHKO. Zemědělská krajina nezalesněných partií území je tvořena především loukami a 
pastvinami protkanými sítí hájků, remízků a břehových porostů podél potoků, útočišti mnohých 
vzácných druhů rostlin a živočichů. Krajinný ráz území doplňují sídla, mnohde s dochovanou 
lužickou architekturou. 

� LSG Oberlausitzer Bergland představuje typickou granitoidovou vysočinu o nadmořské výšce 
kolem 400–500 m. Krajina je velmi podobná Šluknovské pahorkatině, na níž přímo navazuje –                      
– táhlé zalesněné hřbetnice dominují údolní zemědělsko-sídelní krajině s převahou luk a pastvin 
nad ornou půdou.  



 

GLI0728: VE Varnsdorf-Špičák – krajinný ráz                                                                                         - 15 - 

3. VLIV OBJEKTU NA KRAJINNÝ RÁZ 

3.1. VIZUÁNÍ VLIV V ĚTRNÝCH ELEKTRÁREN V KRAJIN Ě (OBECNÉ 
PRINCIPY) 

Vliv v ětrných elektráren na krajinný ráz je pouze vizuální; pro míru tohoto vlivu jsou důležité tři kategorie 
charakteristik a parametrů: 

I.  Obecně platné vzhledové charakteristiky větrných elektráren (bez ohledu na jejich lokalizaci): 

A) Subtilní konstrukce a jednoduchý design, založený na čistých geometrických liniích bez 
různých ochozů, nástaveb, rozměrných antén atd. Díky tomu elektrárny i při svých 
celkových rozměrech nepůsobí ze středních a větších vzdáleností nijak mohutným 
dojmem, a exaktně vypočtené okruhy jejich reálné viditelnosti jsou na objekty o celkové 
výšce 139 m až překvapivě malé (viz kap. 2.1). 

S oběma zvýrazněnými parametry navíc 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 v předchozím odstavci, má tendenci jejich rozměry spíše podhodnocovat. 

B) Jednolitý světle šedý matný nátěr  – z většiny pohledů se věže obvykle rýsují na obzoru 
proti obloze, jejíž běžné středoevropské zabarvení je některý z odstínů šedi, přičemž část 
nebe těsně nad horizontem bývá našedlá i v jasných modrých dnech. Značnou roli hraje i 
aktuální nasvícení elektráren – za slunného počasí (ročně cca 30 % denní doby) jsou věže 
na pozadí výrazně kontrastnější, ve zbývajícím čase (ročně cca 70 % denní doby) pak 
poměrně často pohledově splývají s oblohou na obzoru. 

Zatímco první dva parametry vizuální vlivy elektráren snižují, další dva je naopak zvyšují: 

C) Otáčivý pohyb rotoru  upoutává pozornost a elektrárna je pak nápadnější, než by byl 
rozměrově a barevně odpovídající objekt statický. Rotace je ale pomalá (u E82                  
6–19,5 ot./min.) takže výsledek působí spíše poklidným než chaotickým dojmem. 

D) Světelné letecké překážkové značení, jímž jsou větrné elektrárny vybavovány v souladu 
s předpisem L14 Úřadu pro civilní letectví. Ze tří současně instalovaných typů – denní 
SLPZ střední svítivosti typu AVIII , denní SLPZ střední svítivosti typu B (obvykle jako 
duální zařízení s předchozím typem) a noční SLPZ nízké svítivosti typu B – je pro celkový 
vliv SLPZ v zájmovém území určující především návěstidlo střední svítivosti typu A, vlivy 
návěstidel zbývajících dvou typů lze považovat za nevýznamné buď vzhledem k jejich 
relativně nižší svítivosti (zábleskové denní SLPZ střední svítivosti typu B) nebo vzhledem 
ke kombinaci nízké svítivosti a stálosti zdroje (nezábleskové noční SLPZ nízké svítivosti 
typu B). 

Intenzita sledovaného jevu, potencionálně ovlivňující krajinný ráz, je primárně 
určena svítivostí zdroje (vč. její vertikální zonace), vzdáleností pozorovatele od zdroje a 
pozicí pozorovatele v reliéfu terénu, přičemž případné kolizní situace je v případě potřeby 
možno řešit technicky – jednak osazením softwaru, schopného přizpůsobit svítivost SLPZ 
aktuálnímu jasu oblohy, jednak instalací stínítka, eliminujícího vyzařování ve vertikálních 
úhlech < –1° za současného dodržení minimální svítivosti, požadované Předpisem L14 
pro úrovně –1° a ±0°).  

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
VIII   Vybrané relevantní charakteristiky uvedených typů návěstidel podle Tab. 6–3 Předpisu L14:  

Typ barva frekvence maximální svítivost v daných vertikálních úhlech 
návěstidla  záblesku svítivost (cd) –10° –1° ±0° 
střední svítivosti A bílá 20–60 min–1 20 000 ± 25 % max. 3 % min. 50 %, max. 75 % min. 100 % 
střední svítivosti B červená 20–60 min–1 2 000 ± 25 % – min. 50 %, max. 75 % min. 100 % 
nízké svítivosti B červená stálé min. 32 – – – 
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II. konkrétní vizuální charakteristiky p říslušné stavby, vyplývající z její konfigurace a pozice 
v konkrétní lokalitě, tj.: 

A) rozsah viditelnosti VE v okolním území (celková vizuálně ovlivněná plocha); 

B) počet viditelných VE u vícevěžových parků; 

C) výšková úroveň viditelnosti VE v rozsahu špička rotorového listu v horní poloze–celá věž.  

III. charakteristiky dot čené krajiny, tzn.: 

A) typologie krajiny , především její geomorfologie, vegetace a hustota krajinné mozaiky 
(reliéf, zalesnění, zástavba, liniové porosty a solitérní zeleň jako krycí prvky);  

B) exponovanost území z hlediska chráněných zájmů, relevantních ze sledovaného 
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 hodnocené stavby.    

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; dobudoucna bude především otázkou výběru vhodných lokalit, zvyku a celkového „naladění“ 
společnosti a patrně se časem ustálí velmi blízko obecně neutrálního stanoviska.  

3.2. VLIV ZÁM ĚRU V MÍSTĚ KRAJINNÉHO RÁZU VARNSDORF 

U každého záměru je z hlediska jeho vlivu na krajinný ráz nutno hodnotit kvantitativní stránku 
(významnost, intenzitu) vlivu ve škále nevýznamný – určující a kvalitativní stránku vlivu (míru projevu) 
na stupnici negativní – indiferentní – pozitivní.  

Významnost vlivu je dána především rozsahem vizuálně ovlivňované oblasti (viditelností záměru 
v hodnoceném území) a tento parametr závisí zejména na pozici záměru, na reliéfu terénu a na velikosti a 
vizuální nápadnosti (tvar, barva atd.) posuzované stavby.  

V daném případě je hodnocený objekt vůči vymezenému místu krajinného rázu Varnsdorf situován 
výrazně okrajově, a to v jeho severovýchodním cípu, na severním svahu kóty 544 Špičák (viz příl. 1). 
Vzhledem ke své výšce a k vertikální pozici v enklávě s převahou spíše horizontálních a subhorizontálních 
krajinných struktur se větrné elektrárny v tomto umístění stanou jednou z vizuálních dominant 
vymezeného MKR. Dominantní působení elektráren bude sice poněkud zmírněno jejich výše zmíněnou 
okrajovou pozicí a pohledovou hrubozrnností a členitostí území, jejich vliv na krajinný ráz lze přesto 
označit za významný až velmi významný (vliv nedosáhne úrovně určující, protože je zřejmé, že dvě 
okrajově situované větrné elektrárny rozhodně nezmění předmětné MKR na území s dominancí větrné 
energetiky nad dosavadními způsoby využití krajiny). 

Z hlediska míry projevu  lze (jako u prakticky každé stavby ve volné krajině) i v hodnoceném 
případě předpokládat, že ve škále negativní–indiferentní–pozitivní se projevy posuzovaného záměru 
(rozměrný technologický objekt) budou pohybovat spíše v levé polovině uvedené stupnice. Míru 
negativity projevu je možno kvantifikovat především jako intenzitu případné kolize záměru se základními 
hodnotami krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb., kterými jsou: 
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� významné krajinné prvky 
� zvláště chráněná území (ve smyslu § 14 zák. 114/1992 Sb.) 
� kulturní dominanty krajiny 
� harmonické vztahy v krajině 
� harmonické měřítko krajiny 

Pro následující hodnocení byly kromě zmíněných, zákonem jmenovaných chráněných hodnot doplněny ještě:  

� přírodní dominanty krajiny (nemusí být nutně totožné ani s VKP ani se ZCHÚ) a  
� území zvýšené ochrany krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb., tj. přírodní parky. 

Pro kvantifikaci míry kolize byla v následující tabulce použita pětistupňová škála: 0 – kolize žádná,              
–1 – málo významná (mírné dotčení), –2 – středně významná (výraznější dotčení), –3 – velmi významná, 
–4 – zásadní. Výsledný projev je potom charakterizován stupnicí 0 – projev indiferentní (neutrální),IX                  
–1 – mírně negativní, –2 – (středně) negativní, –3 – výrazně negativní, –4 – degradující; pozitivní část 
stupnice není, vzhledem k výše uvedenému předpokladu, hodnocena: 

Chráněná hodnota kolize se záměrem 
 –4 –3 –2 –1 0 
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:X –1 (–1,46) 
 – slovně: projev mírn ě negativní 

Vysvětlující poznámky k tabulce: 

Ad I.:  Jediným VKP, který je se stavbou v hodnotitelném vizuálním kontaktu, jsou lesy jako VKP „ze 
zákona“. Posuzovanou stavbou, stejně jako jakýmkoliv jiným záměrem obecně, mohou být lesy 
ovlivňovány dvěma základními způsoby: 
a) přímo, tzn. situováním záměru na lesní pozemky nebo na plochu sice mimo les, ale 

ve vzdálenosti nedostatečné k eliminaci možných vlivů stavební činnosti nebo provozu 
zařízení na lesní porost;  

b) nepřímo, tj. v daném případě vizuálně.  

Ad a): Za potencionálně rizikové faktory pro lesy jsou při výstavbě a provozu větrných elektráren 
považovány jednak pozice VE příliš blízko porostových stěn (možnost destabilizace), 
jednak možnost narušení kořenového systému dřevin a zvýšené erozní ohrožení při 
zemních pracích (výkopy základů věží a podzemních kabelových tras). V posuzovaném 
případě jsou větrné elektrárny situovány cca 130 m, přičemž ochranné pásmo lesa je 50 m 
a orgány ochrany přírody je již i vzdálenost 30 m považována za dostatečnou (viz např. 
souhlasné stanovisko MŽP k záměru MZP028 – WWW.ENV.CZ). Výkopové a zemní práce se 
v navrhovaných trasách lesním porostům nepřiblíží a při dodržení patřičných stavebních 
postupů nehrozí na stavbou dotčených pozemcích ani riziko eroze. 

Ad b): Zejména z porovnání aktuálních panoramat území, v nichž jsou lesní celky výrazným 
krajinotvorným prvkem (příl. 3A,C) s odpovídajícími vizualizacemi (příl. 4A,C) je patrné, 

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
IX  Podle definice objektu s neutrálním projevem znaků a charakteristik dle VORLA ET AL. (2003): „Neutrální 
projev charakteristik je nezanedbatelnou charakteristikou, která se však jednoznačně nevyznačuje pozitivním ani 
negativním projevem...“ Citovaná metodika používá termín neutrální ve smyslu indiferentní (nejednoznačný), 
přičemž oba termíny se v textu metodiky místy suplují ve stejném významu. Z konzultací se spoluautory metodiky 
(P. MATĚJKA, R. BUKÁČEK) vyplynulo, že vzhledem k řadě možných obecnějších významů a interpretací výrazu 
neutrální bude v daném kontextu přesnější používat přímo výraz indiferentní. 
X  Koeficient v této ani v následujících tabulkách není stanoven jako prostý průměr hodnot pro jednotlivé 
posuzované složky krajinného rázu. 
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že záměr lesům na funkci významného krajinotvorného fenoménu nijak neubírá. V místě 
krajinného rázu je nicméně posuzovaný záměr v blízkém vizuálním kontaktu s lesy 
v poměrně nápadné pozici ve vrcholové partii pohledově výrazné elevace (Špičák); tuto 
situaci lze tedy hodnotit až jako středně významné dotčení (–2). 

Případné ojedinělé vizuální kolize s dalšími VKP ze zákona (rybníky, vodoteče), situovanými zde 
vesměs mimo vizuální kontakt s posuzovaným záměrem nebo uvnitř koncentrované městské 
zástavby, nepřekročí úroveň mírného dotčení (–1). 

Ad II.:  Posuzovaný záměr v MKR vizuálně nekontaminuje žádné území zvýšené ochrany krajinného rázu 
ve smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb. (přírodní park), protože MKR není součástí území této kategorie 
ochrany ani v do něho žádné obdobné území nezasahuje (viz příl. 1). 

Ad III.:  Posuzovaný záměr v místě krajinného rázu vizuálně nekontaminuje žádné velkoplošné ani 
maloplošné 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 ZCHÚ není situováno (viz příl. 1). 

Ad IV.: Za přírodní dominanty MKR Varnsdorf  lze považovat poněkud vzdálenější hřeben Lužických hor 
s výraznou kótou Luž, neovulkanitový vrch Špičák a fonolitový suk Hrádku, přičemž prvně 
jmenovaná dominanta bude posuzovaným záměrem dotčena minimálně, ovlivnění dalších dvou 
bude poněkud výraznější:  

Ve vrcholové partii (na severním svahu) Špičáku je záměr přímo situován, což je ze 
sledovaného hlediska ovlivnění velmi významné. Nejde ale o kolizi zásadní, protože hodnocená 
stavba nevyžaduje rozsáhlé terénní úpravy a nezpůsobí tak nevratnou změnu charakteristického tvaru 
návrší a z vizualizací záměru je navíc patrné, že ve většině panoramat MKR je Špičák součástí 
výrazného zalesněného horizontu Špičák-Lindeberg, vůči němuž je stavba situovaná okrajově.  

Z vizualizací záměru z odpovídajících pozic (příl. 4C) je patrné, že nelze vyloučit ani případná 
kolizní panoramata posuzované stavby a vrchu Hrádek (s vyhlídkovou restaurací na vrcholu). Tato 
panoramata budou ale směrově omezena na pohledy z údolí hraničního Zlatého potoka s mohutnými, 
výhled zakrývajícími břehovými porosty, a nepůjde o kolize zákrytové (Hrádek nebude překryt 
vertikálami elektráren, protože je z tohoto úhlu situován v popředí před lokalitou VE).  

Ad V.:  Kulturní (stavební) dominantou MKR je již výše zmíněná vyhlídková restaurace Hrádek na 
stejnojmenném vrchu, jehož vizuálnímu dotčení byl věnován předchozí odstavec, který je nutno 
v tomto případě doplnit ještě o ovlivnění výhledu z rozhledny (viz příl. 4A); situaci lze potom 
hodnotit jako středně významnou kolizi. 

Kulturně a historicky hodnotné objekty v intravilánu Varnsdorfu budou posuzovaným 
záměrem ovlivněny minimálně. V záběrech z větších vzdáleností se uplatňují v odlišné výškové 
úrovni panoramat (příl. 4C) a v pohledech přímo z města se projevuje značná neprůhlednost 
městské zástavby, omezující viditelnost jak posuzovaného záměru, tak historicky významnějších 
budov (příl. 4B). 

Ad VI. a VII: Hodnocené větrné konvertory jsou rozměrnými vertikálními technologickými objekty, které 
sice dosud nemají rozměrový a funkční ekvivalent přímo v posuzovaném MKR,XI prakticky z celého 
místa krajinného rázu (resp. z jeho vyšších poloh mimo zástavbu) je ale zřetelně viditelný větrný park 
Wacheberg nad sousedním Seifhennersdorfem (viz příl. 4A,C a 5C). Z hlediska funkčních vztahů a 
krajinného měřítka tedy posuzovaný záměr nebude v hodnoceném území představovat kolizní 
cizorodý prvek, ale pouze další z technizujících objektů v krajině s historickou tradicí využití větrné 
energie XII  i aktuálně instalovanými větrnými parky v kontaktním okolí. 

Vliv projektovaných větrných elektráren na krajinný ráz MKR Varnsdorf lze  tedy na základě 
uvedených skutečností označit za významný až velmi významný s mírně negativním projevem 
daným především značnými rozměry projektované technologie a její pozicí na jedné z lokálních 
krajinných dominant.   

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
XI  Rozměrově se posuzovaným elektrárnám blíží pouze komíny varnsdorfských průmyslových podniků, 
dosahující výšky až 121 m. 
XII   Varnsdorf-Mlynářská ulice – větrný mlýn, založený údajně r. 1870, ale již před první světovou válkou 
přestavěný na obytné stavení, kterémuž účelu slouží dosud. 
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3.3. VLIV ZÁM ĚRU V PODOBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU RUMBURSKO 

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 je patrné, že v členité a značně zalesněné PoKR bude posuzovaný záměr mimo výše 
hodnocené MKR Varnsdorf viditelný pouze sporadicky, jednak v občasných průhledech z nezalesněných 
výše položených ploch, souvisleji potom z rumburské sídelní enklávy, kde ale bude jeho viditelnost 
omezena obecně značně neprůhlednou koncentrovanou zástavbou. 

Na základě výše uvedených charakteristik viditelnosti záměru lze tedy vizuální vliv posuzované 
stavby v PoKR hodnotit jako málo až středně významný. Kvalitu projevu lze opět kvantifikovat analogickým 
způsobem jako v předchozí kapitole: 

Chráněná hodnota kolize se záměrem 
 –4 –3 –2 –1 0 
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: –1 (–0,62) 
 – slovně: projev mírn ě negativní, blízký projevu 

indiferentnímu 

Vysvětlující poznámky k tabulce: 

Ad I.:   Jediným VKP, který je se stavbou ve významnějším vizuálním kontaktu, jsou lesy jako VKP „ze 
zákona“. Z porovnání aktuálních panoramat PoKR, v nichž jsou lesní celky výrazným 
krajinotvorným prvkem (příl. 3E), s odpovídajícími vizualizacemi (příl. 4E) je patrné, že záměr 
lesům na funkci významného krajinotvorného fenoménu nijak neubírá. Jako mírné dotčení lze 
hodnotit pouze bezprostřední vizuální kontakt záměru s výraznými zalesněnými horizonty. 

Ad II.:  Posuzovaný záměr v PoKR vizuálně nekontaminuje žádné území zvýšené ochrany krajinného rázu 
ve smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb. (přírodní park), protože PoKR není součástí území této 
kategorie ochrany ani v do něho žádné obdobné území nezasahuje (viz příl. 1). 

Ad III.: Posuzovaná stavba ve vymezené oblasti krajinného rázu vizuálně nekontaminuje žádné maloplošné 
zvláště chráněné území ve smyslu zák. 114/1992 Sb., protože jediné zde vyhlášené  území této 
kategorie ochrany – PR Světlík – je situováno mimo vizuální kontakt se záměrem (viz příl. 1). 

Do jižní části PoKR zasahuje CHKO Lužické hory, která je ale posuzovaným záměrem 
dotčena naprosto okrajově v prostoru Dolního Podluží a střediska zimních sportů Rozhled na sv. 
svazích Jedlové při pozorovacích vzdálenostech 5,5–10 km. V celé zbývající ploše rozsáhlé 
CHKO nebudou projektované VE již prakticky vůbec viditelné (viz příl. 1 a kap. 3.7). 

Ad IV.:  Stavba pohledově nedegraduje žádnou přirozenou dominantu krajiny, protože PoKR 
jednoznačnou dominantu tohoto typu prakticky postrádá (viz kap. 2.3.3). Občasné vizuální kolize 
záměru s výraznějšími kótami a krajinnými horizonty lze hodnotit nejvýše jako mírné dotčení.  

Ad V.:   Vzájemná pozice projektovaných elektráren a památkově nebo historicky hodnotných objektů, 
areálů nebo částí sídelních celků ve vymezené členité PoKR prakticky vylučuje vizuální kolizi 
záměru s kulturními dominantami území. Málo významně až nevýznamně může být ovlivněn 
pouze výhled z některých rozhleden a vyhlídkových objektů. 

Ad VI.:  Z hlediska krajinného měřítka je situace podobná jako ve výše hodnoceném místě krajinného 
rázu – posuzovaná stavba zde dosud nemá rozměrový ekvivalent. V členitém území s omezenou 
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viditelností záměru ale tato skutečnost není tak markantní a situaci lze hodnotit jako mírné, 
nejvýše (v bližších pohledech) střední dotčení.  

Ad VII:  Ani z hlediska funkčních vztahů zatím posuzovaný záměr nemá v rámci hodnocené PoKR 
Rumbursko odpovídající ekvivalent. Větrné elektrárny jsou ale instalovány na řadě lokalit 
v navazující německé PoKR Zittau-Ebersbach (např. již několikrát zmíněný VP Wacheberg nad 
Leutersdorfem – viz příl. 5C) a celá oblast je územím s výraznou historickou tradicí využívání větrné 
energie (viz kap. 2.3.2 a kap. 3.2, bod  Ad VII.).  

Vliv posuzovaných větrných elektráren na krajinný ráz vymezené PoKR Rumbursko lze na základě 
uvedených skutečností hodnotit jako málo až středně významný (v závislosti na vzdálenosti a terénní 
konfiguraci stanoviště pozorovatele a na aktuálním kontrastu oblohy) s mírně negativním projevem, 
blízkým projevu indiferentnímu.  

3.4. VLIV ZÁM ĚRU V MÍSTĚ KRAJINNÉHO RÁZU SEIFHENNERSDORF 

Stejně jako v případě MKR Varnsdorf, stanou se i v místě krajinného rázu Seifhennersdorf posuzované 
elektrárny jednou z vizuálních dominant. Dominantní působení elektráren bude sice poněkud zmírněno 
jejich okrajovou pozicí těsně mimo vymezené MKR a výškovou členitostí území, jejich vizuální vliv na 
krajinný ráz lze nicméně opět označit za významný až velmi významný. Kvalitu projevu lze kvantifikovat 
analogickým způsobem jako v předchozí kapitole:XIII  

Chráněná hodnota kolize se záměrem 
 –4 –3 –2 –1 0 
I. významné krajinné prvky      ××××  

II. velkoplošná území ochrany krajiny (LSG, Naturpark)  ××××      

III. maloplošná území ochrany přírody (NSG)     ××××    

IV. přírodní dominanty krajiny  ××××      

V. kulturní dominanty krajiny      ××××  

VI. harmonické měřítko krajiny       ×××× 
VII harmonické vztahy v krajině       ×××× 

celková míra projevu – koeficient: –1 (–1,46) 
 – slovně: projev mírn ě negativní 

Vysvětlující poznámky k tabulce: 

Ad I.: Ve vztahu k VKP je situace analogická jako v případě MKR Varnsdorf (kap. 3.2, bod Ad I.).  

Ad II.:  Posuzovaný záměr je podle aktuálních údajů SLfUG (Sächsisches Landesamt für Umwelt und 
Geologie) situován při hranici LSG Mandautal, částečně se kryjící s Naturparkem Zittauer 
Gebirge. Přilehlé partie LSG/Naturparku tak vizuálně ovlivňuje významně až velmi významně, 
nikoli ale zásadně, protože dotčené partie zmíněných chráněných území jsou již aktuálně 
ovlivňovány a technizovány poměrně frekventovanou silnicí S139, zástavbou Seifhennersdorfu a 
Spitzkunnertsdorfu a větrnou farmou Wacheberg. 

Ad III.:  Posuzovaný záměr v MKR Seifhennersdorf vizuálně nekontaminuje žádné maloplošné území 
ochrany přírody (NSG), protože podle aktuálních údajů SLfUG není v MKR žádné obdobné území 
vyhlášeno (viz příl. 1). 

Ad IV.: Posuzované VE jsou situovány na vrchu Špičák, jehož vrcholové partie již sice do vymezeného 
MKR nespadají, přesto je ale jednou z jeho pohledových (ale nepříliš výrazných) dominant. Vztah 
posuzovaného záměru a kóty Špičák byl již rozebrán v kap. 3.2 (bod Ad IV.), přičemž 
v hodnoceném MKR je situace do značné míry obdobná. 

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
XIII   MKR Seifhennersdorf, PoKR Zittau-Ebersbach a PoKR Turow jsou vymezeny na území SRN, resp. Polska. 
Pro srovnatelnost s výsledky hodnocení na české straně (MKR Varnsdorf, PoKR Rumbursko) byly ale vyhodnoceny 
způsobem, vycházejícím z českých právních norem, pouze některé položky seznamu posuzovaných hodnot byly 
mírně modifikovány vzhledem k poněkud odlišné kategorizaci a pojetí chráněných území v dotčených státech (u 
velkoplošných chráněných území je český režim ochrany obvykle přísnější). 
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Ad V.:  Jedinou kulturní (stavební) dominantou MKR, u níž připadá v úvahu možné významnější ovlivnění 
posuzovaným záměrem, je vyhlídková restaurace Hrádek na stejnojmenném vrchu, situovaném 
prakticky přímo na hranici ČR/SRN, tedy na hranici MKR Varnsdorf a MKR Seifhennersdorf 
v pojetí této studie. Případnému dotčení tohoto objektu posuzovaným záměrem bylo již 
vyhodnoceno kap. 3.2 (bod Ad V.), přičemž v hodnoceném MKR Seifhennersdorf je z tohoto 
hlediska situace analogická. 

Ad VI. a VII: Hodnocený záměr již má v hodnoceném MKR rozměrový a funkční ekvivalent – větrný 
park Wacheberg. Z hlediska funkčních vztahů a krajinného měřítka lze tedy vizuální vliv 
posuzované stavby hodnotit jako mírné dotčení – VE na lokalitě Špičák budou poněkud vyšší než 
konvertory větrného parku Wacheberg (což ovšem ke specifickému vizuálnímu působení VE – viz 
kap. 3.1, bod I.A – není skutečnost příliš významná) a jejich instalací se mírně zvýší celková 
technizace území. 

I přes určité rozdíly krajinných charakteristik je tedy vliv projektovaných větrných elektráren na 
krajinný ráz MKR Seifhennersdorf obdobný jako v MKR  Varnsdorf – významný až velmi 
významný s mírně negativním projevem daným především značnými rozměry projektované technologie 
a její pozicí na jedné z lokálních krajinných dominant.  

3.5. VLIV ZÁM ĚRU V PODOBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU                              
ZITTAU-EBERSBACH 

Ve zbývajícím území PoKR Zittau-Ebersbach mimo MKR Seifhennersdorf je posuzovaný záměr viditelný 
s již poměrně značným odstupem 4–17 km, tzn. ve vzdálenostech, kde se již původní celoplošná 
viditelnost (v bezprostředním okolí stavby) mění ve viditelnost průhledovou a ostrůvkovitou. Na základě 
výše uvedených charakteristik viditelnosti záměru lze tedy vizuální vliv posuzované stavby v PoKR hodnotit 
jako středně významný (v bližších pohledech) až nevýznamný (v průhledech z okrajových partií PoKR). 
Kvalita projevu opět tabulkově: 

Chráněná hodnota kolize se záměrem 
 –4 –3 –2 –1 0 
I. významné krajinné prvky    ××××    

II. velkoplošná území ochrany krajiny (LSG, Naturpark)   ××××     

III. maloplošná území ochrany přírody (NSG)    ×××× 
IV. přírodní dominanty krajiny   ××××     

V. kulturní dominanty krajiny    ×××× 
VI. harmonické měřítko krajiny     ×××× 

VII
. 

harmonické vztahy v krajině     ×××× 

celková míra projevu – koeficient: –1 (–0,74) 
 – slovně: projev mírn ě negativní  

Vysvětlující poznámky k tabulce: 

Ad I.:   Ve vztahu k VKP je situace analogická jako v případě PoKR Rumbursko (kap. 3.3, bod Ad I.).  

Ad II.:  Jak již bylo uvedeno v kap. 3.4 (bod Ad II.), je posuzovaný záměr situován při hranici LSG 
Mandautal a Naturparku Zittauer Gebirge. Situace v bezprostředně dotčených partiích těchto 
chráněných území byla již vyhodnocena v rámci MKR Seifhennersdorf. Ve zbývající části LSG 
Mandautal a v navazujícím LSG Zittauer Gebirge je posuzovaná stavba viditelná již se značným 
odstupem a je zde pouze jedním z celé řady přinejmenším srovnatelných nebo lokálně ještě 
významnějších antropogenních vlivů (koncentrovaná zástavba, komunikace, vedení VN, stožáry 
mobilních operátorů, větrné parky...). 

V dalších územích ochrany krajiny v rámci hodnocené PoKR bude stavba viditelná buď zcela 
okrajově (LSG Kottmar) nebo nebude viditelná vůbec (LSG Herrnhuter Bergland – viz příl. 1). 

Ad III.: Předchozí odstavec platí i pro zde vyhlášená maloplošná území ochrany přírody (NSG), situovaná 
buď zcela mimo vizuální kontakt s posuzovaným záměrem (NSG Schönbrunner Berg, 



 

GLI0728: VE Varnsdorf-Špičák – krajinný ráz                                                                                         - 22 - 

Jonsdorfer Felsenstadt, Hengstberg) nebo ve vzdálenostech jakýkoliv významnější vliv 
vylučujících (NSG Lausche) – viz příl. 1. 

Ad IV.:  Stavba pohledově nedegraduje žádnou přirozenou dominantu krajiny, v některých krajinných 
panoramatech je ale poměrně nápadnou součástí výrazného krajinného horizontu vulkanické 
pahorkatiny Kottmar-Breiteberg. 

Ad V.:   Vzájemná pozice projektovaných elektráren a památkově nebo historicky hodnotných objektů, 
areálů nebo částí sídelních celků ve vymezené členité PoKR s historickým osídlením situovaným 
v západní (tj. posuzovanému záměru bližší) části území vesměs do údolních partií prakticky 
vylučuje vizuální kolizi záměru s kulturními dominantami území. Málo významně až nevýznamně 
může být ovlivněn pouze výhled z některých rozhleden (Breiteberg, Kottmar). 

Úroveň mírného dotčení nepřesáhne ani vliv záměru na historické panorama města Zittau –   
– v pohledech na město od východu a jihovýchodu se posuzované VE promítají na vzdálený (> 15 km) 
krajinný horizont vulkanické pahorkatiny Kottmar-Breiteberg, přičemž součástí prakticky všech 
pohledů na Zittau jsou vizuálně podstatně výraznější větrné parky nebo jednotlivé větrné 
elektrárny situované v bezprostředním okolí města (viz např. příl. 4I).  

Ad VI. a VII:  Krajinné měřítko a funkční vztahy PoKR Zittau-Ebersbach nebudou posuzovaným 
záměrem dotčeny prakticky vůbec, protože větrné parky (vesměs rozsáhlejší, až o 8 VE) jsou 
jedním ze spoluurčujících fenoménů krajinného rázu území (viz kap. 2.3.2, 2.3.3 a příl. 4I a 5A,B). 

Vliv posuzovaných větrných elektráren na krajinný ráz vymezené PoKR Zittau-Ebersbach lze na 
základě uvedených skutečností hodnotit jako středně významný až nevýznamný (v závislosti na 
vzdálenosti a terénní konfiguraci stanoviště pozorovatele a na aktuálním kontrastu oblohy) s mírně 
negativním projevem, daným především pozicí záměru na jednom z výraznějších pohledových horizontů 
území. 

3.6. VLIV ZÁM ĚRU V PODOBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU  TUROW  

Vymezenou PoKR Turow lze vesměs označit za silně  technizované území s vlivy velkoplošné povrchové 
těžby a navazující výroby elektrické energie v tepelných elektrárnách (viz příl. 4J a 5A,B). Jižní okraj 
území představuje relikt agrární krajiny s rámcově dochovanou původní sídelní strukturou. A právě 
z rozsáhlých zemědělských ploch zmíněné reliktní krajiny a dále z vrcholových partiích výsypek zdejších 
velkodolů se zde otevírají výhledy směrem k posuzovanému záměru. Při pozorovacích vzdálenostech          
14–21 km a s přihlédnutím k charakteru převážné většiny vlastního území PoKR (industrializovaná 
pánevní oblast) je ovšem možno konstatovat, že až na mírné dotčení vzdáleného pohledového horizontu 
vulkanické pahorkatiny Kottmar-Breiteberg (viz PŘÍL . 4J) zde záměr nebude v kolizi s žádnou ze 
základních hodnot krajinného rázu. I bez dalšího podrobnějšího rozboru situace tedy vliv záměru v PoKR 
Turow lze hodnotit jako nevýznamný s indiferentním projevem (stanovení míry negativity projevu 
v následující tabulce).  

Chráněná hodnota kolize se záměrem 
 –4 –3 –2 –1 0 
I. významné krajinné prvky     ×××× 

II. velkoplošná území ochrany krajiny     ×××× 

III. maloplošná zvláště chráněná území     ×××× 

IV. přírodní dominanty krajiny    ×××× 
V. kulturní dominanty krajiny     ×××× 

VI. harmonické měřítko krajiny     ×××× 

VII
. 

harmonické vztahy v krajině     ×××× 

celková míra projevu – koeficient: 0 (–0,16) 
 – slovně: projev indiferentní  
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3.7. VLIV ZÁM ĚRU V DALŠÍCH CELCÍCH MIMO VYMEZENOU OKR 

Jak již bylo uvedeno v kap. 2.2 bude vliv záměru hodnocen i v dalších krajinných celcích v okruhu cca 
15 km (okruh viditelnosti dynamické části VE – viz kap. 2.1)  a to v územích legislativně vymezených a 
chráněných z posuzovaného hlediska – NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické 
hory a LSG Oberlausitzer Bergland.  

CHKO Lužické hory okrajově zasahuje do jižní části vymezené oblasti krajinného rázu Rumbursko, 
v jejímž rámci byla tato situace již hodnocena (viz kap. 3.3, bod Ad III.). Zbývající partie CHKO a ostatní 
zmíněná velkoplošná chráněná území jsou posuzovaným záměrem dotčeny naprosto mizivě (viz též příl. 1): 

Chráněné území vizuální dotčení pozorovací 
vzdálenost 

NP České Švýcarsko mimo vizuální kontakt – 
CHKO Labské pískovce okrajově v prostoru obce Vlčí Hora 11,5–13 km 
CHKO Lužické hory mimo PoKR Rumbursko okrajově v prostoru obce Rybniště 11–12 km 
LSG Oberlausitzer Bergland okrajově v prostoru Neusalza-Spremberg > 13 km 

Vliv posuzovaného záměru na krajinný ráz okolních území se zvýšenou ochranou krajiny (CHKO, 
národní parky, LSG) mimo vymezenou oblast krajinného rázu lze tedy celkově charakterizovat jako 
nevýznamný. 

3.8. KUMULACE VLIV Ů PROJEKTOVANÉ V ĚTRNÉ FARMY S DALŠÍMI 
OBDOBNÝMI ZÁM ĚRY V PŘEDMĚTNÉM ÚZEMÍ 

Vzhledem k tomu, že Šluknovský výběžek, jehož součástí je česká část hodnocené oblasti krajinného rázu, 
a Žitavsko na německé straně jsou z hlediska firem zabývajících se větrnou energetikou poměrně 
atraktivními regiony, pohybuje se zde celá řada potencionálních investorů s množstvím záměrů, často 
vzájemně kolidujících na shodných lokalitách. Záměry jsou v různých stádiích rozpracovanosti, od 
lokalizačních studií až po územní a stavební řízení, přičemž plány a projekty se v řádu týdnů mění, 
lokality se rekonfigurují, záměry jsou odkládány ad acta a vzápětí se objevují nové.  

V relevantním okolí (do cca 15 km – viz kap. 2.1) dospěly minimálně do stádia oznámení záměru 
tři projekty – ULK105 Windpark Šluknov-Království (11–13 km sz.), ULK210 Větrné elektrárny 
Horní Podluží-Světlík (6,5 km jz.) a ULK399 Větrná elektrárna Ji říkov (11 km sz.). Další větrné parky 
i jednotlivé elektrárny jsou již aktuálně v provozu na území SRN, přičemž nejbližší z nich je již několikrát 
zmiňovaný Wacheberg u Leutersdorfu (3,5 km ssz. – viz příl. 4A,C,E a 5C) a nejvyšší koncentrace VE ve 
sledované oblasti je v severním kontaktním okolí Zittau – větrné parky Wittgendorf , Oberherwigsdorf a 
Oberseifersdorf (8–14 km v. – viz příl. 4I,J a 5A,B). 

Ze vzájemné polohy posuzované stavby a okolních větrných parků, ať již provozovaných nebo 
teprve plánovaných, je patrné, že především vzhledem k poměrně značné vzájemné vzdálenosti 
předmětných záměrů v posuzovaném území a částečně i k jejich výrazně odlišné pozici v členitém terénu 
ale případná kumulace ani zdaleka nedosáhne nežádoucí úrovně „vizuální neprostupnosti krajiny“ 
a lze ji považovat za málo významnou až nevýznamnou. 
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4. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ  

Předmětem předkládané studie bylo hodnocení krajinného rázu v souvislosti s plánovanou stavbou dvou 
větrných elektráren Enercon E82 v lokalitě Varnsdorf-Špičák, Ústecký kraj. Grafickou analýzou digitálního 
modelu terénu byl stanoven rozsah viditelnosti stavby. Na jeho základě a s přihlédnutím k přírodním a 
kulturně-historickým charakteristikám území byla vymezena oblast krajinného rázu Lužické pomezí, 
zasahující na území tří států – České republiky, SRN a Polska. Podle jejich státních hranic byla vymezená 
oblast krajinného rázu rozdělena do tří poněkud odlišných podoblastí – Rumbursko (ČR), Zittau-Ebersbach 
(SRN) a Turow (Polsko). Posuzovaný záměr je potom situován prakticky přímo na hranici podoblastí 
Rumbursko a Zittau-Ebersbach, v jejichž rámci byla v okruhu silné celoplošné viditelnosti stavby 
definována dvě místa krajinného rázu (MKR) – MKR Varnsdorf a MKR Seifhennersdorf. S využitím 
relevantních údajů o posuzovaném území a s pomocí fotorealistických vizualizací záměru byl hodnocen vliv 
předmětné stavby na krajinný ráz vymezených celků; výsledky hodnocení lze shrnout do následujících bodů: 

���� V místě krajinného rázu Varnsdorf  jsou posuzované větrné elektrárny situovány výrazně 
okrajově, a to v jeho severovýchodním cípu, na severním svahu kóty 544 Špičák. Vzhledem ke své 
výšce a k vertikální pozici v enklávě s převahou spíše horizontálních a subhorizontálních 
krajinných struktur se větrné elektrárny v tomto umístění stanou jednou z vizuálních dominant 
vymezeného MKR.  

���� V místě krajinného rázu Varnsdorf  není stavbou degradováno žádné z kritérií ochrany 
krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb. (významné krajinné prvky, zvláště chráněná 
území, kulturní dominanty krajiny, harmonické měřítko, harmonické vztahy v krajině) ani žádné 
z relevantních kritérií zákonem nejmenovaných (přírodní parky, přírodní dominanty krajiny). 
Z uvedených základních hodnot krajinného rázu jsou posuzovaným záměrem nejvýrazněji (až 
velmi významně) ovlivněny přírodní dominanty krajiny (na jedné z nich je záměr přímo situován), 
dotčení ostatních kritérií nepřesáhne úroveň střední významnosti. 

���� V místě krajinného rázu Varnsdorf  lze tedy na základě uvedených skutečností a kvantifikace 
případných kolizí záměru se základními hodnotami krajinného rázu vliv projektovaných větrných 
elektráren na krajinný ráz označit za významný až velmi významný s mírně negativním projevem, 
daným především značnými rozměry projektované technologie a její pozicí na jedné z lokálních 
krajinných dominant.   

���� Podobným způsobem a prakticky se shodným výsledkem byly vizuální vliv a míra projevu znaků a 
charakteristik posuzované stavby stanoveny i v druhém hodnoceném místě krajinného rázu – přes 
určité rozdíly krajinných charakteristik je vliv projektovaných větrných elektráren na krajinný ráz 
MKR Seifhennersdorf podobný jako v MKR Varnsdorf – významný až velmi významný s mírně 
negativním projevem, daným zde kromě pozice záměru na lokální krajinné dominantě také 
vizuálním vlivem stavby v kontaktním velkoplošném chráněném území.  

���� V měřítku vymezených podoblastí krajinného rázu Rumbursko (její součástí je MKR 
Varnsdorf) a Zittau-Ebersbach (zahrnující MKR Seifhennersdorf) jsou sledovaná kritéria 
ovlivněna výrazně méně, než v detailu obou MKR: 

���� vliv posuzovaných větrných elektráren na krajinný ráz méně rozsáhlé a pohledově 
uzavřenější PoKR Rumbursko lze hodnotit jako středně až málo významný s mírně 
negativním projevem, blížícím se projevu indiferentnímu; 

���� vliv posuzovaných větrných elektráren na krajinný ráz rozsáhlejší a vizuálně otevřenější 
PoKR Zittau-Ebersbach lze hodnotit jako středně významný až nevýznamný s mírně 
negativním projevem, daným především pozicí záměru na jednom z výraznějších 
pohledových horizontů území. 

���� Vliv posuzovaných větrných elektráren na krajinný ráz industrializované PoKR Turow s povrchovou 
těžbou hnědého uhlí jako určujícím krajinotvorným fenoménem lze hodnotit jako nevýznamný 
s indiferentním projevem. 
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���� Z hlediska přeshraničních vlivů je v daném případě dotčené území SRN reprezentováno PoKR 
Zittau-Ebersbach (s MKR Seifhennersdorf) a dotčené území Polska představuje PoKR Turow. 
Vlivy záměru v SRN a Polsku tedy odpovídají vlivům stavby v uvedených krajinných celcích a 
segmentech. 

���� Vliv posuzovaného záměru na krajinný ráz okolních území se zvýšenou ochranou krajiny (CHKO, 
národní parky, LSG) mimo vymezenou oblast krajinného rázu (NP České Švýcarsko, CHKO 
Labské pískovce, CHKO Lužické hory a LSG Oberlausitzer Bergland) lze celkově charakterizovat 
jako nevýznamný. 

���� Ve vymezené oblasti je instalována (na německé straně) nebo plánována (v ČR) řada dalších 
větrných parků. Z jejich polohy vůči posuzované stavbě je patrné, že především vzhledem 
k poměrně značné vzájemné vzdálenosti předmětných záměrů v posuzovaném území a částečně i 
k jejich výrazně odlišné pozici v členitém terénu ale případná kumulace vlivů ani zdaleka 
nedosáhne nežádoucí úrovně „vizuální neprostupnosti krajiny“ a lze ji považovat za málo 
významnou až nevýznamnou. 

���� Záměr není nevratným zásahem do rázu krajiny – po vypršení doby životnosti (20–30 let) lze 
technologii snadno demontovat a lokalitu uvést do původního stavu (jediným reliktem stavby by 
mohly být betonové základové desky, umístěné ovšem pod povrchem terénu).  

Pro zmírnění vizuálního vlivu stavby je nezbytné ji udržovat pohledově v perfektním stavu, tzn.: 

���� zachovat a udržovat celoplošný standardní matně šedý nátěr věží, bez jakýchkoliv barevných 
doplňků, reklamních nápisů atp.;  

���� zachovat elegantní hladké linie větrných elektráren, bez dodatečných instalací různých ochozů, 
antén, kabelů apod.;  

���� instalované světelné letecké zabezpečovací zařízení vybavit jednak softwarem, schopným 
přizpůsobit svítivost SLPZ aktuálnímu jasu oblohy, jednak stínítkem, snižujícím, případně zcela 
eliminujícím vyzařování ve vertikálních úhlech < –1° za současného dodržení minimální 
svítivosti, požadované Předpisem L14 pro úrovně –1° a ±0° (příslušné řešení je ovšem 
pochopitelně nutno konzultovat  s ÚCL a příslušnou VUSS). 

���� související technické příslušenství (trafostanice apod.) umístit buď do tubusů elektráren nebo do 
menších typizovaných objektů řádově metrových rozměrů těsně při úpatí věží (v závislosti na 
technickém řešení zvoleného typu elektrárny); 

���� přípojné elektrické vedení řešit přednostně jako podzemní kabelové; 

���� areál větrného parku ani dílčí stanoviště jednotlivých věží neoplocovat. 

Na základě výsledků hodnocení lze tedy posuzované větrné elektrárny v lokalit ě Varnsdorf-Špičák 
z hlediska ochrany krajinného rázu považovat za záměr akceptovatelný za podmínky dodržení všech 
výše uvedených opatření k minimalizaci případných negativních dopadů stavby na krajinný ráz. 

V Humpolci, 24. 9. 2008 

 

RNDr. Petr Obst 
 –  soudní znalec v oboru ochrana přírody 
 –  držitel autorizace k hodnocení vlivů staveb, činností a 

technologií na životní prostředí podle zák. 100/2001 Sb., 
č. autorizace MŽP 17832/2781/OPVŽP/01  

 –  autorizovaný projektant územních systémů ekologické 
stability, č. autorizace ČKA 02 873  
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