
ZO ČSOP Veronica, Nadace Partnerství a Hnutí DUHA si Vás dovolují pozvat na odborný seminář

Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji
pod záštitou Ing. Milana Venclíka, zástupce hejtmana Jihomoravského kraje

18. června 2007 od 8.30 do 16 hodin v Brně
v zasedací místnosti 7A Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Tento odborný seminář je určen pro zaměstnance státní správy a samosprávy, odborníky, akademickou 
obec, investory, nevládní neziskové organizace, občanská sdružení a občany Jihomoravského kraje. Jeho 
smyslem je nastartovat smysluplnou diskuzi o budoucnosti větrné energetiky v Jihomoravském kraji 
prostřednictvím rovnoprávné výměny názorů všech zainteresovaných.

V rámci semináře bude kromě odborných příspěvků kladen důraz zejména na řízenou diskuzi vedenou 
Tomášem Růžičkou (Nadace Partnerství). Jejím cílem bude mimo jiné vyjasnit některé z otázek týkajících se 
potenciálu větrných elektráren na jižní Moravě, předestřít postoje investorů, pojmenovat okruhy problémů, na 
které se názory různí, navrhnout způsob vyjasnění sporných otázek a formulovat některá doporučení 
směrem k veřejné správě.

Předběžný program semináře:
08.30-09.00 – Prezence účastníků
09.00-09.15 – Zahájení
09.15-10.00 – 1. Blok: Větrná energetika v ČR a Evropě
10.15-12.00 – 2. Blok: Vliv větrných elektráren na krajinný ráz
12.00-12.45 – Oběd
13.00-13.45 – 3. Blok: Vliv větrných elektráren na faunu
14.00-14.45 – 4. Blok: Větrné elektrárny a proces EIA
15.00-15.45 – Závěrečná diskuze
          16.00 – Ukončení

PŘIHLÁŠKA
Máte-li zájem se tohoto semináře zúčastnit, popř. chcete-li přispět svým článkem na výše uvedená témata do 

sborníku vydaného u příležitosti tohoto semináře, vyplňte prosím údaje uvedené v přihlášce a zašlete je 
nejpozději do 11. 6. 2007 e-mailem na adresu radim.vitek@veronica.cz či faxem na číslo 542 422 752.

Jméno a příjmení, titul:
Organizace (příp. funkce): 
Adresa (příp. adresa organizace): 
Telefon/fax: 
E-mail: 
Téma vašeho příp. příspěvku do sborníku:

Rozsah textu zaslaného příspěvku by se měl pohybovat od 7.000 do 10.000 znaků vč. mezer (formát souboru: 
MS Word, OpenOffice). Účastníci semináře jsou na místě povinni uhradit účastnický poplatek ve výši 100,- Kč 
(studenti a neziskové organizace polovic). Za tento poplatek obdrží účastníci sborník ze semináře, občerstvení a 
bio-raut během obědové pauzy.
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Širší souvislosti a cíle semináře
Eskalace klimatických změn v posledních letech, závislost na energetických zdrojích z Ruska a z 

nestabilních oblastí Blízkého východu, i nedořešená rizika jaderných elektráren jsou imperativem pro 
urychlený rozvoj obnovitelných zdrojů současně s prosazováním úspor energie.

Obnovitelné zdroje však také nejsou bez vlivu na životní prostředí a proto je nutno hledat rozumný 
kompromis mezi jejich nesporným přínosem a dopady na kvalitu prostředí místních obyvatel, ochranu 
přírody a krajiny.

Na jižní Moravě vyvolávají vášnivé diskuse zvláště záměry na výstavbu větrných elektráren a větrných 
parků. Na jedné straně stojí velmi rychlé zdokonalování technologií, zájmy investorů, zájem některých obcí 
na projektech participovat i progresivní zákon motivovaný obecným zájem společnosti podporovat 
obnovitelné zdroje. 

Na druhé straně jsou obavy ornitologů z vlivu na ptačí populace, ochránců přírody a krajinářů 
z negativního vlivu na krajinný ráz a zprostředkovaně i na rekreační potenciál některých území. Čeští 
ekologové, na rozdíl od většiny evropské „zelené lobby“,  nemají sami mezi sebou postoj k obnovitelným 
zdrojům vydiskutovaný.

Postoj Jihomoravského kraje k investičním záměrům větrných elektráren byl dosud spíše negativní a 
současná stanoviska vycházejí mj. ze skutečnosti, že kraj nezařadil rozvoj větrné energie do své energetické 
koncepce.

Investoři se ocitají ve velmi nejisté situaci, kdy není dopředu jednoznačně určeno, která území jsou pro 
rozvoj větrných farem z hlediska ochrany přírody a krajiny nepřijatelná. I když z oblasti zájmu vyloučí území 
s legislativní ochranou, často prověřují lokality, k nimž dostanou až v poměrně pokročilé fázi zpracování 
dokumentace zásadní negativní stanovisko zdůvodněné narušením krajinného rázu nebo výskytem 
chráněno ptačího druhu.

Ochránci přírody na druhé straně nedůvěřují objektivnosti a nezávislosti zpracovaných dokumentací EIA, 
což je dáno samotným systémovým nastavením procedury EIA. Zvláště tím, že si zpracovatele vybírá sám 
investor a také že lze velkou stavbu rozdělit na posuzování dílčích komplexů. Touto „salámovou“ metodou je 
pak možno relativizovat posouzení vlivu na životní prostředí (praxe zejména u dopravních staveb, ale může 
to být i případ velké větrné farmy). 

Panuje spíše atmosféra vzájemné nedůvěry, používání účelových argumentů a ve veřejnosti koluje řada 
nepravdivých mýtů. Chybí věcná otevřená diskuse opřená o fakta a nezávislý monitoring. Minimálně jsou 
také využívány výsledky výzkumu a sledování vlivu větrných elektráren v zahraničí.

Tuto neproduktivní situaci je možno zlepšit mj. otevřenější komunikací a společným definováním 
problémových okruhů, které je třeba monitorovat nebo verifikovat. Bylo by proto vhodné zpracovat studii, 
která jednoznačně vymezí oblasti, kde větrné elektrárny není možno lokalizovat z důvodů ochrany přírody a 
krajinného rázu a ostatní území budou ponechána standardním zákonným postupům.

V případě jakýchkoliv připomínek či dotazů ve k semináři
se prosím obracejte na kontaktní osobu:

Ing. Radim Vitek
ZO ČSOP Veronica

Panská 9
602 00 Brno

tel.: +420 542 422 757
mob.: +420 731 617 192

e-mail: radim.vitek@veronica.cz 
web: www.veronica.cz
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