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Spor ekonomika versus krajinný ráz skončil ve 
prospěch větrných elektráren 
 
7.srpna 2008, Praha – První velký úspěch ve sporu se svými odpůrci 
zaznamenala větrná energie v České republice. K precedentnímu 
rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové přitom došlo až po téměř 
dvou letech od chvíle, kdy Krajský úřad Pardubického kraje zablokoval 
původní záměr na stavbu větrných elektráren na katastru obce Jedlová. 
 
Na počátku stál záměr firmy ELDACO  a.s., člena České společnosti pro větrnou energii, postavit na 
katastru a se souhlasem obce Jedlová (okres Svitavy) dvě větrné elektrárny. Zdánlivý konec této 
aktivity, která jinak prošla úspěšně řízeními u všech dotčených orgánů státní správy, učinilo 
rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje. Ten svým výrokem potvrdil předchozí zamítavé 
rozhodnutí k záměru vydané Městským úřadem v Poličce ohledně krajinného rázu.  
 
Společnost ELDACO se přesto odvolala ke krajskému soudu. Během času do řízení vstoupil i 
Nejvyšší správní soud se svým výrokem o upřednostnění dopadu staveb na krajinu před ekonomickým 
zájmem. Po dlouhém a komplikovaném řízení nakonec Krajský soud v Hradci Králové rozhodl ve 
prospěch investora s tím, že může na projektu pracovat dál. Žaloba uspěla zejména s tvrzením, že KÚ 
Pardubického kraje nepřezkoumal v rámci odvolacího řízení rozhodnutí správního orgánu prvního 
stupně v celém rozsahu a k hodnocení podkladů přistoupil nedostatečně a zaujatě. Současně rozhodl i 
o tom, že investor v žádném směru nenadřazoval ekonomické zájmy nad ochranou krajinného rázu. 
 
„Potvrzuje se, že pokud někdo chce stavbě zabránit, používá i podpásové argumentu typu, že 
investorovi jde jen o peníze, a o krajinný ráz se nestará. Je to však vždy trochu jinak,“ komentuje 
rozhodnutí soudu Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii. „Krajinný ráz 
ovlivní jakákoliv lidská stavba, nejen větrné elektrárny. A jistě se shodneme na tom, že není možné 
zakázat stavbu, aniž se dostatečně a objektivně posoudí, jaký má na okolí vliv. To se právě stalo 
v Jedlové.   
KÚ Pardubického kraje oproti několika posudkům investora použil posudek zhotovený Agenturou 
ochrany přírody a krajiny. Ta ale po organizačních změnách od 1. ledna 2006 získala postavení 
státního orgánu a její posudek vůbec neměl být jako důkaz připuštěn. 
 
V poslední době jsme svědky masivních útoků proti stavbám větrných elektráren. Požadavky a 
námitky přitom často zacházejí až do absurdit.  
„Informovanost odpůrců větrné energie je mnohdy nedostatečná a vychází z dávno překonaných mýtů. 
Rád bych jim vzkázal, že větrné elektrárny si nevymysleli investoři sami, ale jsou součástí vládou 
schválené energetické koncepce ČR. Větrné elektrárny jsou dnes již na celém světě běžnou součástí 
energetického mixu. To snad bude v budoucnu platit i v naší republice, což ostatně potvrdily i závěry 
Pačesovy komise,“ dodává Janeček. 
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