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Výkladová příručka
Akvakultura 
a Natura 2000 
Souhrn

Životní prostředí



O tomto letáku

Většina rybolovných a rybochovných zařízení ve světě je  
v současnosti na hraně udržitelného využívání či dokonce za 
ní. Zároveň s tím se v posledních desetiletích zdvojnásobila 
celosvětová spotřeba rybích produktů; tomu odpovídá i rozvoj 
akvakulturních chovů, které hrají stále významnější roli  
v zásobování rybami a dalšími druhy potravin z moře. 

Jedním z problémů probíhající i v budoucnu očekávané expanze 
akvakulturních aktivit na souši i v mořích je dostupnost dalšího 
prostoru a jejich environmentální udržitelnost, zejména ve 
vztahu k chráněným územím a s nimi spojeným povolovacím 
procesům. To se týká zejména Natury 2000, soustavy lokalit, 
vyhlašovaných pro ochranu nejvzácnějších a nejohroženějších 
druhů a typů stanovišť v Evropě podle směrnice o stanovištích 
a směrnice o ptácích – předpisů, představujících úhelný kámen 
politiky ochrany biodiverzity na úrovni EU. 

Cílem výkladové příručky “Akvakultura a Natura 2000”, jejíž 
souhrn přináší tento leták, je usnadnit porozumění legislativě EU 
i její naplňování, týkající se Natury 2000 ve vztahu  
k akvakulturním činnostem, přispět k lepšímu pochopení cílů 
ochrany jednotlivých lokalit a podporovat přenos dobré praxe, 
jejíž příklady ilustrují, jak lze sloučit požadavky ochrany přírody  
s rozvojem udržitelné akvakultury.  

Po celé Evropské unii existují stovky informačních center 
Europe Direct. Adresy nejbližších z nich můžete nalézt na:  
https://europa.eu/european-union/contact_cs

Bezplatná linka: 00 800 67 89 10 11 (někteří operátoři 
mohou tato volání zpoplatňovat).

Email: https://europa.eu/european-union/contact_cs

Informace o Evropské unii ve všech oficiálních jazycích EU 
jsou k dispozici na webové stránce: 
https://europa.eu/european-union/index_cs

Publikace EU si lze stáhnout či objednat (některé 
bezplatně, jiné za úplatu) na adrese: 
https://publications.europa.eu/cs/publications

Větší množství výtisků bezplatných publikací lze získat 
v centrech Europe Direct nebo v místních informačních 
centrech (viz https://europa.eu/european-union/contact_cs).

Otevřený datový portál EU (http://data.europa.eu/euodp/
cs) poskytuje přístup k databázím z celé EU. Data lze 
stahovat a používat bezplatně, a to jak pro komerční, tak i 
nekomerční účely. 
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•	 Recirkulační akvakulturní systémy (RAS) jsou systémy 
na souši, v nichž je voda po mechanickém pročištění a jejích 
chemických a biologických úpravách používána opakovaně. 
•	 Klecové chovy ve sladkovodních jezerech a řekách také 
představují sice omezené, ale významné možnosti rozvoje 
akvakultury v určitých vodních útvarech. 

Integrovaná akvakultura 
Integrovaná akvakultura zahrnuje polykultury, multitrofické 
akvakulturní systémy a integraci akvakultury do jiných odvětví, 
jako například zemědělství a podobně. Integrované multitrofická 
akvakultura (IMTA) zahrnuje organismy různých trofických úrovní 
v rámci ekosystému (např. ryby, měkkýši, řasy), kde se odpadní 
produkty některých z nich stávají zdrojem živin pro jiné. Takové 
systémy lze využívat k recyklaci odpadních živin, pocházejících 
od druhů vyšších trofických úrovní, k produkci organismů nižších 
trofických úrovní, majících komerční hodnotu.  Některé státy již 
pro ověření integrované akvakultury zahájily realizaci pilotních 
projektů.  

Akvakultura v EU

Pod pojmem akvakultura chápeme odchov nebo kultivaci 
vodních organismů za pomoci technik, vyvinutých pro zvýšení 
produkce takových organismů nad rámec přírodní kapacity 
jejich životního prostředí. Tyto organismy zůstávají ve vlastnictví 
fyzických nebo právnických osob v průběhu celé etapy 
odchovu nebo pěstování až do fáze jejich využití. Akvakulturu 
můžeme charakterizovat mnoha různými způsoby podle druhu 
odchovávaných organismů, prostředí daného odchovu, intenzity 
produkce a typu použitého produkčního systému. Pochopení 
těchto charakteristik je klíčové pro určení dopadů provozu 
akvakulturních chovů na životní prostředí. 

Akvakultura v EU je tvořena třemi hlavními odvětvími, která mají 
rozdílnou historii a charakteristiky. Těmi jsou chov měkkýšů (57 % 
celkové produkce v roce 2009), sladkovodní chovy ryb (18 %) a 
mořské chovy ryb (25 %). Chovy měkkýšů produkují přibližně 
stejný objem živé hmoty jako chovy paprskoploutvých ryb, avšak 
vytvářejí pouze kolem 34 % celkových zisků.

Akvakultura na moři a v pobřežních oblastech 
•	 Chovy měkkýšů: primárně jsou založeny na chovu jedinců, 
ulovených v přírodě a krmených živinami, přidávanými do 
jejich prostředí. Většinu evropských chovů měkkýšů tvoří chovy 
slávek jedlých. Další důležitou aktivitou v EU je chov ústřic. Jinou 
skupinou mlžů, odchovávaných ve velkém množství v EU, jsou 
zaděnkovití. 
•	 Mořské chovy paprskoploutvých ryb: chovy 
paprskoploutvých ryb v mořích lze rozdělit podle umístění rybích 
farem, které se mohou nacházet v pobřežní zóně nebo na volném 
moři. V pobřežních oblastech se akvakulturní systémy umísťují do 
pobřežních lagun nebo do nádrží, budovaných na pevnině.  

Sladkovodní akvakultura
Různé produkční systémy sladkovodních ryb v EU můžeme 
rozlišit především podle intenzity produkce, použitých systémů 
pro nakládání s vodou a podle cílových druhů. 
•	 Rybniční chovy představují nejstarší typ akvakultury v Evropě, 
jehož počátky sahají až do středověku. 
•	 Průtočné systémy: v tradičních systémech jimi voda proteče 
pouze jednou a poté je vypuštěna zpět do vodního prostředí.  
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Směrnice EU v oblasti ochrany přírody 

Směrnice o stanovištích (92/43/EHS) vychází z poznání, že uvnitř 
Evropské unie pokračuje zhoršování stavu přírodních stanovišť 
i stále většího počtu volně žijících druhů, což způsobuje, že část 
přírodního dědictví EU je vážně ohrožena. Cílem směrnice je 
zajistit jejich obnovu nebo udržení ve stavu příznivém z hlediska 
ochrany prostřednictvím vyhlašování území zvláštní ochrany 
(u nás „evropsky významné lokality“), které vytvářejí soudržnou 
evropskou ekologickou soustavu Natura 2000. Tato soustava 
zahrnuje i území, vymezená jako ptačí oblasti podle směrnice o 
ptácích (2009/147/ES).

Tyto dvě směrnice chrání kolem 1500 vzácných a ohrožených 
druhů a kolem 230 typů stanovišť (včetně mořských a pobřežních 
stanovišť, sladkovodních stanovišť, mokřadů a podobně), které 
mají být udrženy ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo jej 
dosahovat, a to především vyhlašováním a péčí o lokality v rámci 
soustavy Natura 2000.

Soustava Natura 2000 podporuje princip udržitelného rozvoje.  
Jejím cílem není zakazovat lidské aktivity, nýbrž zajistit, aby 
se tyto aktivity realizovaly způsoby, které umožní naplnit cíle 
ochrany, stanovené pro každou lokalitu Natury 2000 (ve vztahu 
k druhům a typům stanovišť v zájmu Společenství, vyskytujících 
se na lokalitách). Tento princip je podložen článkem 6 směrnice 
o stanovištích, který předepisuje, že členské státy musí ve všech 
lokalitách Natury 2000:
•	 přijmout ochranná opatření, odpovídající ekologickým 
požadavkům chráněných typů stanovišť a druhů, vyskytujících se 
v daných lokalitách (článek 6.1);
•	 vyloučit škodlivé činnost, které by mohly způsobit významné 
vyrušování takových druhů nebo poškodit biotopy chráněných 
druhů či přírodní stanoviště (článek 6.2),
•	 při plánování nových aktivit, které by mohly mít vliv na lokality 
Natury 2000, uplatňovaly postup, popsaný v článcích 6.3 a 6.4. 
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Různé akvakulturní systémy mají různé dopady na životní 
prostředí a mohou se projevovat různými způsoby, například  
v podobě ubývání stanovišť, vyrušování druhů, vytlačování druhů 
či změn v lokálních společenstvech. 

Účinky různých akvakulturních systémů závisejí na řadě 
faktorů včetně hydrografických podmínek v místě chovu, 
druhů odchovávaných organismů, typů produkčních metod, 
způsobů hospodaření a podobně.  Při vyhodnocování možných 
rizik je nutno brát tyto faktory v úvahu spolu s citlivostí 
nebo zranitelností ekosystému možnými tlaky, vyvolanými 
akvakulturními činnostmi.  

Tabulka ukazuje druhy faktorů, které je potřeba zvažovat při 
hodnocení různých typů akvakulturních systémů. Je zapotřebí 
zdůraznit, že tyto potenciální dopady nenastávají vždy či nemusí 
být relevantní pro cíle ochrany konkrétních lokalit. Při identifikaci 
skutečných potenciálních dopadů, které budou záviset na 
podmínkách prostředí i daného chovu a na zmírňujících 
opatřeních a odpovídajících způsobech hospodaření, nutných 
pro minimalizaci takových dopadů, je proto nutný individuální 
přístup. 

Příručka přináší řadu specifických návrhů zmírňujících opatření, 
která je možno aplikovat v akvakulturních systémech.  Zde je 
několik příkladů: 
•	 u mořských klecových chovů lze řízením a omezením 
velikosti obsádky snížit možné dopady způsobené konkrétními 
organickými odpadními látkami; kromě toho je možné zlepšit 
stravitelnost krmiv i systémy, s jejichž pomocí lze snížit množství 
odpadu z nich;
•	 vhodné umístění prámů a provazů pro  chov měkkýšů  
v oblastech s rychlou výměnou vody a adekvátní dimenzování 
chovů s využitím prediktivních modelů, umožňujících odhad 
dopadů chovů na bentos, může minimalizovat možné účinky 
těchto systémů;
•	 u systémů nádrží pro mořské druhy na souši se jedno 
potenciální zmírňující opatření týká vypouštěné vody, kterou lze 
před vypuštěním do komunikačního kanálu mezi nádrží a mořem 

podrobit mikrofiltraci vedením přes kruh usazovacích a čistících 
nádrží, což umožňuje absorpci živin mikrořasami. 

Pokud se příslušná legislativa EU i národní předpisy implementují 
správným způsobem, lze působení většiny potenciálních 
negativních tlaků a dopadů akvakultury zabránit či je 
minimalizovat. Navíc i provozovatelé akvakulturních zařízení 
dobrovolně vynakládají značné úsilí k tomu, aby používali 
správné managementové postupy (např. kodexy chování, 
monitoring, certifikace), a EU podporuje i rozvoj organické 
akvakultury. 

Tabulka: Přehled faktorů, na něž je třeba brát zřetel v různých 
akvakulturních systémech.

Pobřežní a mořské Sladkovodní
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Sedimentace X X X X X X X X

Biogeochemické 
změny ve vodě X X X X X X X

Chemické vstupy X X X X X

Infrastrukturní dopady X X X X X X X

Vyrušování X X X X X X X X X X

Kontrola predátorů 
control X X X X X X X X X

Interbreeding X X X X

Přenos patogenů X X X X X X X X

Invazní druhy* X X X X X X X X X

* Zavádění invazních druhů pro jejich využití v akvakultuře je regulováno 
nařízením 708/2007

Dopady na přírodu, faunu a flóru a zmírňující opatření
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Akvakultura však může mít i příznivé účinky na lokality Natury 
2000 tím, že poskytuje environmentální přínosy a služby a 
udržuje vhodná stanoviště (např. rybníky) druhů v zájmu EU,  
jako jsou například biotopy vodních ptáků. 

Aplikace dobré praxe, přispívající k ochraně biodiverzity:
•	 Přírodní park La Brenne ve Francii je tvořen téměř 4000 rybníky, 
vytvořenými člověkem v pozdním středověku. V parku se aplikují 
akva-environmentální opatření s cílem obnovit či udržet příznivé 
podmínky pro hmyz, obojživelníky, ptáky a ryby (vytváření 
otevřené hladiny za rákosinami, tvorba mělčin, vysazování 
rákosových trsů a leknínů, likvidace vrb, které přerůstají porosty 
rákosu, apod.), udržovat vegetační pásy, vyloučit hnojení a 
regulovat invazní druhy, jako například nutrie, ondatry a raky 
(odstřelem, odchytem do pastí, používáním filtrů), a podobně. 
•	 V některých slovenských rybnících je běžnou praxí zabraňovat 
odstraňování vodní vegetace, což vede ke vzniku ostrůvků  
s rákosem a orobincem. Ty slouží jako místa rozmnožování pro 
volavkovité ptáky (volavky červené, kvakoše a lžičáky), motáka 
pochopa, bukače, bukáčka malého, potápku rudokrkou, potápku 
černokrkou (dnes vzácnou) a poláka malého. 

•	 V České republice je na rybníku Nesyt, který je součástí 
evropsky významné lokality „Lednické rybníky“ a kde se provádí 
chov ryb, managementovým opatřením letnění, jehož cílem je 
vytvoření vhodných environmentálních podmínek pro halofilní 
vegetaci obnaženého rybničního dna a pro některé ohrožené 
druhy mokřadních ptáků. 

Podpora systémů, poskytujících environmentální přínosy a 
služby
•	 Chovy měkkýšů mohou poskytovat ekosystémové služby díky 
odstraňování anorganických živin z eutrofizovaných ekosystémů 
(bioextrakce). Chov a využívání slávek pro konzumaci se používá 
jako metoda péče o kvalitu vody v oblastech s difúzními vstupy 
živin, například ve Švédsku.
•	 Měkkýše a chaluhy lze chovat a pěstovat v kombinaci s chovy 
ryb v integrované multitrofické akvakultuře (IMTA), kde měkkýši 
a chaluhy spotřebovávají přebytky živin z potravy, podávané 
rybám. Tyto typy akvakultury se dnes rozvíjejí v Norsku a ve 
Středomoří.
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Výhody strategického plánování

Strategický přístup k naplňování cílů různých resortních politik 
umožňuje jejich přezkoumání integrovaným způsobem na 
velkém geografickém území, takže lze vytvořit koherentnější 
rozvojový rámec, který všude, kde to je možné, maximalizuje 
vzájemně výhodná řešení a zároveň minimalizuje konflikty.  

Prostorové nebo resortní plánování spolu se strategickým 
hodnocením vlivů, které je jeho nedílnou součástí, by mělo hrát 
klíčovou úlohu při vytváření směrnic a spolehlivých údajů pro 
umísťování akvakulturních aktivit, poskytovat jistotu investorům, 
vyloučit konflikty na lokální úrovni a nacházet synergie mezi 
komerčními aktivitami a cíli ochrany. 

Rozvoj a aplikace územního plánování námořních prostor spolu 
s integrovanou péčí o pobřežní zóny může kupříkladu usnadnit 
nacházení vhodných míst – se správnou kvalitou vody  - pro 
akvakulturní zařízení, přičemž budou chráněny oblasti citlivé 
z hlediska biodiverzity a předem brána v úvahu nebezpečí, 
pocházející např. z dopadů změny klimatu, povodní nebo 
pobřežní eroze. 

Finský plán výběru lokalit pro 
akvakulturu
Plán výběru lokalit pro akvakulturu pro severní Finsko a 
Satakuntu je příkladem regionálního plánování. Tento 
plán byl zpracován reprezentativní skupinou regionálních 
expertů, delegovaných akvakulturním průmyslem, úřady 
pro ochranu životního prostředí a rybářství, organizacemi 
regionálního plánování a výzkumem. Byly identifikovány 
vhodné lokality a naopak vyloučeny ty nevhodné. Kolem 
ptačích ostrovů v lokalitách Natury 2000 byly vymodelovány 
široké bezpečnostní zóny pro období rozmnožování. Díky 
tomu je nepravděpodobné, že by rybí farmy mohly mít 
významný negativný účinek na předměty ochrany lokalit 
Natury 2000.
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Články 6.3 a 6.4 směrnice o stanovištích stanoví postup při 
plánování nových rozvojových aktivit, které by mohly ovlivnit 
lokalitu Natury 2000. Tento postup má tři fáze: screening, tzv. 
naturové hodnocení a ve výjimečných případech tzv. odchylný 
postup. Výsledek každé fáze rozhoduje o tom, zda bude či 
nebude potřebné aplikovat další krok. 

Účelem fáze screeningu je stanovit, zda plán nebo záměr „…
může mít významný dopad…“ na lokalitu Natury 2000, z čehož 
vyplývá, zda bude nutné naturové hodnocení. Screening plánů 
i záměrů se provádí jak individuálně, tak i v kombinaci s jinými 
plány či záměry. Může nastat situace, kdy akvakulturní projekt 
sám o sobě nebude mít významné účinky, avšak v kombinaci 
s jinými plány nebo záměry (jinými rybochovnými farmami či 
dalšími zařízeními) v daném území může dojít k tomu, že jejich 
kumulativní účinky budou významné. 

Vlastní naturové hodnocení by se mělo vypořádat  
s potenciálními dopady jednotlivých prvků plánu nebo záměru 
na cíle ochrany dané lokality soustavy Natura 2000 a mělo by 
obsáhnout všechny etapy realizace akvakulturního projektu, 
například přípravu lokality, výstavbu či instalaci infrastruktury 
a vlastních zařízení, provoz a údržbu, demontáž a podobně. 
Zapotřebí je identifikovat všechny potenciální významné vlivy 
plánovaných akvakulturních zařízení na cíle ochrany dané 
lokality Natury 2000, které by mohly nastat jak díky přímému 
překryvu (např. sedimentace na mořském dně), tak vzniknout i ve 
větším měřítku (např. obohacení živinami), a zhodnotit citlivost 
a zranitelnost relevantních druhů a stanovišť vůči těmto tlakům, 
aby bylo možné zhodnotit míru rizika významného vlivu.  

Integrální součástí specifikace každého plánu nebo záměru jsou 
zmírňující opatření; ta by také měla být posouzena v průběhu 
naturového hodnocení. V kontextu akvakultury je pod pojmem 
zmírňující opatření potřebné chápat technicky proveditelná 
řešení, která budou nejméně škodlivá pro druhy a stanoviště i 
integritu celé lokality Natury 2000, zejména tehdy, nelze-li nalézt 
alternativní umístění.

Poté, co dojde ke zhodnocení potenciálních účinků plánu nebo 
záměru, je zapotřebí rozhodnout, zda může negativně ovlivnit 
integritu lokality Natury 2000 – jak samostatně, tak i v kombinaci 
s jinými plány nebo záměry. 

Tento rozhodovací proces musí být veden principem předběžné 
opatrnosti. Důraz je třeba klást na objektivní demonstraci 
skutečnosti, že nedojde k negativnímu dopadu na integritu 
lokalit Natury 2000, podloženou spolehlivými důkazy. Proto 
také nedostatek vědecky podložených údajů nebo informací o 
potenciálních rizicích či významnosti vlivů nemůže být důvodem 
pro to, aby daný plán nebo záměr byl schválen či povolen. 

Třetí etapa procesu nastane tehdy, pokud nelze potvrdit absenci 
negativních účinků na integritu konkrétní lokality Natury 2000. 
Článek 6.4 směrnice o stanovištích popisuje soubor podmínek, 
které musí být splněny, aby odpovědný úřad mohl za výjimečných 
okolností takový plán nebo záměr povolit. Tyto podmínky se 
týkají absence alternativních řešení, potvrzení naléhavých důvodů 
převažujícícho veřejného zájmu a přijetí všech nezbytných 
kompenzačních opatření. Právě kompenzační opatření 
představují „poslední pojistku“, která se použije jedině tehdy, 
když bylo přijato rozhodnutí plán nebo záměr, který by mohl mít 
negativní účinky na integritu lokality Natury 2000, povolit.

Posuzování akvakulturních projektů v lokalitách Natury 2000
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Naturové hodnocení akvakulturních chovů v SAC a 
SPA Castlemaine Harbour (Irsko)

V SAC a SPA Castlemaine Harbour bylo provedeno úplné 
naturové hodnocení vlivů vícenásobných akvakulturních 
a pomocných zařízení. Místně specifickými cíli ochrany, 
stanovenými orgány ochrany přírody (National Parks and Wildlife 
Service - NPWS) a zohledněnými při hodnocení, byly: 
•	 udržení příznivého stavu následujících druhů: mihule mořské, 
mihule říční, lososa, vydry, játrovky Petalophyllum ralfsii, slípky 
rudonohé, kormorána, bernešky tmavé atlantské, hvízdáka 
eurasijského, kachny divoké, ostralky štíhlé, poláka kaholky, 
turpana černého, ústřičníků, kulíka písečného, jespáka písečného, 
břehouše rudého, vodouše rudonohého, vodouše šedého, 
kameňáčka pestrého a kavčat;
•	 udržení příznivého stavu následujících typů stanovišť: estuárií, 
bahnitých a písčitých stanovišť za odlivu nezaplavených 
mořskou vodou, jednoleté vegetace naplavenin, trvalé vegetace 
kamenitých břehů, porostů slanorožce (Salicornia spp.) a dalších 
jednoletých rostlin kolonizujících bahno a písek, atlantských 
slaných luk, středomořských slaných luk, pohyblivých dun  
v zárodečném stádiu, pohyblivých dun podél pobřeží s porosty 
Ammophila arenaria, zpevněných pobřežních dun s bylinnou 
vegetací (šedých dun), dun s porosty Salix repens ssp. argentea 
(Salicion arenariae) a vlhkých proláklin v dunách;
•	 obnovení příznivého stavu typu přírodního stanoviště lužních 
lesů s olší lepkavou a jasanem ztepilým.

Dále je uveden příklad specifických cílů ochrany pro mořský typ 
stanoviště z přílohy I směrnice o stanovištích, které umožnily 
provedení naturového hodnocení.  

Obecný cíl: udržovat bahnitá a písčitá stanoviště za odlivu 
nezaplavená mořskou vodou v příznivém stavu, což je 
definováno těmito atributy a dílčími cíli:
•	 Cíl 1: trvalá rozloha typu stanoviště je stabilní nebo roste  
v závislosti na přírodních procesech
•	 Cíl 2: rozsah společenstev s převahou rodu Zostera (vocha) je 
stabilní v závislosti na přírodních procesech
•	 Cíl 3: následující typy společenstev je zapotřebí udržovat 
v přírodním stavu: přílivové bahnité komplexy s jemným 
pískem; jemné až bahnité jemné písky s komplexy společenstev 
mnohoštětinatců; přílivové písčité lavice s mnohoštětinatcem 
Nephtys cirrosa.

Příklad zohlednění cílů ochrany při naturovém hodnocení



Další doporučené zdroje
Tato publikace je souhrnem výkladové příručky EK „Akvakultura  
a Natura 2000“. Úplné znění příručky lze nalézt na:   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm 

Komise vydala výkladové příručky s cílem umožnit lepší 
porozumění naturovému hodnocení a jeho aplikaci: “Péče o 
lokality Natury 2000. Ustanovení článku 6 směrnice o stanovištích 
92/43/EHS”, “Hodnocení plánů a projektů s významným vlivem 
na lokality Natury 2000. Metodologická příručka k ustanovením 
článku 6(3) a (4) směrnice o stanovištích 92/43/EHS ”, “Pokyny  
k článku 6(4) směrnice o stanovištích 92/43/EHS ”.  
Tyto příručky jsou ke stažení na webové stránce Komise o Natuře 
2000 a na webové stránce Ministerstva životního prostředí ČR: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm (původní anglické znění)

Prohlížeč lokalit Natury 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/
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