
Větrný park Řasnice – představení záměru výstavby větrných elektráren 

Vážení občané, tento leták si klade za cíl Vás stručně informovat o uvažovaném záměru. 

Na katastrálních územích Horní a Dolní Řasnice by naše firma, WEB Větrná Energie se sídlem v Brně, ráda 

zrealizovala až devět větrných elektráren. Skutečný počet bude záviset na volné kapacitě v distribuční soustavě, 

a především na dohodě s majiteli pozemků. Celý proces přípravy projektů trvá v ČR 6-10 roků a z tohoto 

důvodu jsme nuceni plánovat ty nejmodernější větrné elektrárny, v tomto případě zařízení s průměrem rotoru 

140-150 m a s výškou po osu 130-166 m. Současná VtE v Horní Řasnici, kterou provozujeme již od roku 2012,  

má průměr rotoru 100 m. V procesu vlivů na životní prostředí tzv. EIA se 2-3 roky budou zkoumat všechny 

myslitelné vlivy na přírodu i obyvatelstvo. Projekt bude možno zrealizovat, pouze pokud budou všechna velmi 

přísná kritéria posuzování vlivů splněna. 

Nevýhody projektu – dlouhá doby přípravy, určité malé riziko kolize s ptáky či netopýry, ale především 

ovlivnění krajinného rázu – jedná se o vysoké objekty, které prostě budou z určitých míst vidět – pro představu 

jsme připravili vizualizaci pohledů na plánované větrné elektrárny z různých míst v obcích (viz. fotografie) Hluk 

z větrných elektráren nebude v obcích nijak výrazný, jelikož jsou VtE plánovány alespoň kilometr od nejbližších 

rodinných domů. Zákonné normy pro hluk jsou standardně plněny již při odstupové vzdálenosti 300-400 m od 

VtE. 

 

Foto u vlakové zastávky Řasnice 



 

Foto z křižovatky nad Horní Řasnicí, cesta vpravo míří do Jindřichovic 

Výhody projektu – pravidelné roční platby obci ve výši 400 000,- za každou VtE na katastru obce, včetně ročního 

navyšování o aktuální míru inflace. Další finanční prostředky plynoucí majitelům pozemků. Komunikace 

vedoucích k VtE budou na naše náklady zpevněny a udržovány, budou je ale moci využívat všichni obyvatelé 

obce. Pokud se podaří najít vhodného kandidáta, rádi bychom zaměstnali někoho z místních obyvatel 

s elektrotechnickým vzděláním, který by pro nás vykonával dohled nad VtE a drobné opravy. 

 

 

 



 

Foto od hřbitovní zdi v Horní Řasnici 

Obecné přínosy – výstavba větrných elektráren napomůže zásobování energetické soustavy čistou elektřinou, 

což je důležité především s ohledem na plánované, brzké odstavování uhelných zdrojů v ČR. Nové větrné 

elektrárny jsou v současnosti nejlevnějšími nově stavěnými zdroji. 



 

Foto ze silnice u parkoviště stávající VtE v Horní Řasnici výhled na kopce Lipovec a Řasný 

 

 

Máte-li jakékoli dotazy rádi Vám na ně odpovíme. 
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