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Výkladová příručka o
směrnicích o ptácích a o 
stanovištích v estuáriích a  
v pobřežních oblastech 
Souhrn

Životní prostředí



O tomto letáku

Estuária a pobřežní oblasti patří mezi nejvíce dynamické a 
produktivní ekosystémy na světě s vysokou ekonomickou i 
ekologickou hodnotou. Leží v nich přístavy i plavební kanály, 
které jsou životně důležité pro provozování evropského 
mezinárodního obchodu. Estuária a pobřežní oblasti mají však 
zároveň i mimořádný význam pro živou přírodu, zejména pro 
tažné a rozmnožující se ptáky, a hrají i důležitou úlohu díky svým 
bohatým přírodním zdrojům. 

Příručka, jejíž souhrn zde přinášíme, má pomoci při hledání 
souladu mezi ochranou přírody v estuáriích a pobřežních 
zónách a požadavky na růst kapacity přístavů, potřebný pro 
plnění úkolů dopravy v Evropě. Zaměřena je na implementaci 
směrnic o ptácích a o stanovištích v estuáriích a pobřežních 
oblastech se zvláštním důrazem na prohrábky plavebních cest a 
rozvoj přístavů. Cílovou skupinou uživatelů příručky jsou místní, 
regionální a státní nebo federální odpovědné úřady, přístavní 
úřady, úřady odpovědné za vodní cesty, různá odvětví námořní 
dopravy, environmentální NGO, instituce ochrany přírody a 
správci lokalit Natury 2000.

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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•	 Rámcová směrnice pro strategii pro mořské prostředí (MSFD) 
- 2008/56/EC – vytvářející rámec pro ochranu a obnovu mořských 
ekosystémů. 

Ekonomický význam pobřežních oblastí EU je zdůrazněn  
v integrované námořní politice EU. Od svého přijetí v roce 2007 
se tato politika snaží zvýraznit udržitelný rozvoj evropského 
námořního hospodářství a lépe chránit mořské prostředí 
holistickým, integrovaným přístupem. Evropská politika přístavů 
se zaměřuje na výkonný evropský přístavní systém, který bude 
schopen zvládat budoucí výzvy evropských dopravních potřeb.

Rámec politiky EU 

Směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích, úhelné kameny 
politiky ochrany biologické rozmanitosti v EU, umožňují 
členským státům spolupracovat v rámci jednoho pevného 
legislativního rámce při ochraně nejcennějších evropských druhů 
a typů stanovišť v celém jejich přirozeném areálu rozšíření uvnitř 
EU. Obě směrnice požadují, aby členské státy vyhlásily specifické 
suchozemské i mořské lokality, které dohromady tvoří soustavu 
Natura 2000. Cílem této soustavy je zajistit dlouhodobé přežívání 
nejohroženějších druhů a stanovišť Evropy. Jiná ustanovení 
směrnic obsahují povinnost vytvoření systému přísné druhové 
ochrany i monitorovacích a reportovacích programů.  

Estuária a pobřežní oblasti jsou tvořeny širokou škálou různých 
typů stanovišť, z nichž většina je chráněna směrnicemi o 
ptácích a o stanovištích. Legislativa EU v oblasti ochrany přírody 
nevylučuje uvnitř ani v okolí lokalit Natury 2000 rozvojové 
aktivity. Klíčovou úlohu v péči a v udržitelném využívání lokalit, 
tvořících soustavu Natura 2000, hraje článek 6 směrnice o 
stanovištích. Obsahuje řadu procedurálních ustanovení, která 
zajišťují, aby ekonomický rozvoj šel ruku v ruce s ochranou 
přírody. Požaduje, aby jakákoli koncepce nebo záměr, u nichž 
existuje pravděpodobnost významného negativního vlivu 
na jednu či více lokalit Natury 2000, byly podrobeny tzv. 
naturovému hodnocení v souladu s odstavcem 6(3) a byly 
vyhodnoceny důsledky takové koncepce nebo záměru pro tyto 
lokality.

Pro přípravu koncepcí a záměrů v estuáriích a pobřežních 
oblastech jsou relevantní i tyto další směrnice EU: 
•	 Směrnice o strategickém hodnocení vlivů na životní 
prostředí (SEA) - 2001/42/ES - o hodnocení účinků některých 
plánů a programů na životní prostředí.
•	 Směrnice o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) 
- 2014/52/EU – o hodnocení účinků některých veřejných a 
soukromých projektů na životní prostředí. 
•	 Rámcová směrnice o vodách (WFD) - 2000/60/EC – vytvářející 
rámec pro ochranu všech povrchových (řek, jezer, přechodných a 
pobřežních vod) a podzemních vod na úrovni EU.
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Důvody k obavám

Tlaky na estuária a pobřežní oblasti
Lidské činnosti v pobřežních oblastech a v estuáriích mohou 
být velmi rozmanité, počínaje urbanizací přes vodní plavbu a 
prohrábky plavebních cest po akvakulturu, průmysl nebo odběry 
vod. Tyto činnosti, jak jednotlivě, tak v různých kombinacích, 
mohou mít potenciálně významné účinky na cíle ochrany přírody 
v takových oblastech. Některé ilustrativní příklady, vztahující se  
k vodním cestám a přístavům, jsou uvedeny dále. 
•	 Prohrábky: prohrábky pro vytváření, prohlubování nebo 
rozšiřování přístavů, přístavních zátok, kanálů a příbřežních kotvišť, 
umožňující vjezd větších lodí; udržovací prohrábky pro údržbu 
stávajících vodních cest, přístavů a průplavů; a přemísťování 
vybagrovaného materiálu s cílem ovlivnit hydrodynamický režim 
a geomorfologii estuárií. To může změnit rovnováhu a toky 
sedimentů a lokalizaci stanovišť, tvořících ekosystémy estuárií a 
pobřežních oblastí (např. bahnité náplavy nebo písečné lavice). 
Nové prohrábky mohou zvrátit trendy v zanášení estuárií a 
ovlivnit rovnováhu v nich, neboť prohloubení estuária může 
vést k pronikání slané vody dále proti proudu, zvýšit působení 
vln na pobřeží, změnit rozsah přílivu a odlivu i přílivové proudy 

a množství ukládaných rozpuštěných částic i sedimentaci. 
Mohou ovšem nastat i situace, kdy vytěžený materiál může být 
použit výhodně, například jako zvýšená zásoba sedimentů pro 
pláže, i když v takových případech je nutné dávat pozor na to, 
aby nedocházelo k zanášení významných společenstev pod 
úrovní odlivu. To ilustruje potřebu pečlivého vyhodnocování 
hydrodynamických účinků v estuáriích a pobřežních oblastech. 
Promyšlený design prohrábek a přemísťování vytěženého 
materiálu je integrální součástí programů nakládání se sedimenty.
•	 Údržba: výměna nebo instalace plavebních znaků, stožárů, 
světel, systémů pro plavbu plavidel a pro kotviště, rozšiřování 
skluzů a mol, údržba měkkých mořských stěn, protipovodňových 
ochran a sítí proti vlnám mohou mít negativní dopady na cíle 
ochrany v chráněných estuáriích a pobřežních oblastech. 
•	 Rekultivace přístavů a nové využití území: výstavba nové 
infrastruktury (terminálů, železnic, produktovodů, silnic, nových 
průmyslových podniků apod.), sloužící přístavům, může také 
ovlivnit lokality Natury 2000 v jejich blízkosti.  
V určitých oblastech, kde chybí potřebný prostor, mohou přístavy 
požadovat nové zábory půdy, což bude zase hlediska ochrany 
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přírody vyžadovat kompenzační programy. 
•	 Komerční dopravní operace: uvnitř přístavů mezi ně patří 
provoz a pohyby lodí a nákladní operace.  
Pohyby lodí v estuáriích a v pobřežních vodách mohou 
potenciálně ovlivnit vlastnosti stanovišť jak vytvářením vln, tak 
vyvoláním zákalu vodního sloupce činností lodních šroubů. I 
účinky pohybu lodí mohou být škodlivé, např. tím, že v přílivové 
zóně estuárií vyvolávají erozi a/nebo navracejí sedimenty do 
stavu suspenze, avšak i prospěšné, např. provzdušňováním 
vodního sloupce. Hluk (nad i pod hladinou), vyvolaný provozem 
lodí, může vyrušovat chráněné mořské živočichy.  
Manipulace s velkým kusovým nákladem může způsobovat 
emise prachu a znečištění ovzduší a balastní vody mohou 
způsobit zavlečení invazívních druhů. Nakládání s kapalnými 
náklady zase vyžaduje jejich vypouštění potrubím, což s sebou 
nese potenciální nebezpečí průsaků, emisí a úniků. A konečně 
pohyb lodí s sebou nese riziko dopravních nehod. 
•	 Industriální komplexy: industriální komplexy v přístavních 
oblastech mohou tvořit rafinérie, elektrárny, překladiště na souši 
i na vodě a kontejnerové terminály; průmyslové operace v nich 
a lodní a pozemní doprava má specifické dopady na životní 
prostředí. Jejich kumulativní účinky mohou vést k negativním 
ekologickým dopadům na lokality Natury 2000 v okolí. 

Změna klimatu
Pobřežní zóny patří mezi oblasti nejcitlivější na klimatické změny, 
neboť jsou velmi zranitelné zvyšováním hladiny oceánů  
v kombinaci se zvýšeným nebezpečím bouří, intenzívních 
srážek a bleskových povodní, způsobujících rozsáhlé škody 
v zastavěných územích a na infrastruktuře. Protipovodňová 
opatření typu výstavby hrází, rekultivace území a jiných typů 
obrany proti škodlivému působení moří vedou k jevu, známému 
jako „smršťování pobřeží“, kdy zbývá stále menší a menší prostor 
pro udržování přírodních pobřežních procesů, schopných 
vypořádat se s pobřežní erozí nebo přizpůsobovat se změnám, 
jako je například růst hladiny. Ke „smršťování pobřeží“ dochází 
zejména v nízko položených oblastech a v přílivových zónách, 
které by se přirozeně přizpůsobily změnám ve výšce mořské 
hladiny, bouřím a přílivu, avšak díky lidským stavbám jim to není 
umožněno. V estuáriích a pobřežních oblastech by proto bylo 
zapotřebí pro zabránění „smršťování pobřeží“ přijímat inovativní 
opatření.

Změna klimatu silně ovlivní přírodní prostředí v Evropě i téměř 
všechna odvětví společnosti i hospodářství. Na jedné straně růst 
hladiny moří sníží ochranné účinky vlnolamů a nábřeží, na druhé 
období nižších srážek v říčních povodích může vést ke snížení 
říčních průtoků a k vyšší míře sedimentace v estuáriích.
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Klíčová doporučení

Příručka přináší řadu doporučení a ukázek správné praxe, 
týkajících se následujících aspektů: 

Cíle ochrany v dynamickém prostředí
Stanovení cílů ochrany pro estuária a pobřežní oblasti, chráněné 
v rámci soustavy Natura 2000, představuje skutečný problém, 
neboť tyto oblasti zahrnují velmi složité a dynamické ekosystémy. 
Před stanovením cílů ochrany je důležité porozumět tomu, jak 
takové složité systémy fungují, jak se vyvíjejí „morfologicky“ a jak 
mohou být ovlivněny antropogenními vlivy i změnou klimatu. 
Nejprve by měly být podrobně prozkoumány fyzikální procesy 
a morfologický vývoj v konkrétních estuáriích a pobřežních 
oblastech. Odpovědné úřady by jako základ pro stanovení cílů 
ochrany přírody v takových ekosystémech měly brát ty nejlepší 
dostupné vědecké poznatky.  

Cíle ochrany a ochranná opatření by měly být založeny na 
vyhodnocení stavu chráněných stanovišť a druhů v dané lokalitě, 
relativním významu lokality pro koherenci soustavy Natura 
2000 a pro udržování nebo obnovu stavu příznivého z hlediska 
ochrany pro tyto typy stanovišť a druhy.  
Úřady, odpovědné za přístavy a vodní cesty, by měly být osloveny 
hned na počátku procesu stanovování a implementace cílů 
ochrany pro lokality Natury 2000, ležící poblíž přístavů nebo 
spojené s vodními cestami, které do nich umožňují přístup. 
Cíle ochrany by neměly být statické; právě naopak, je zapotřebí, 
aby se přizpůsobovaly aktuálnímu vývoje stavu z hlediska 
ochrany druhů a typů stanovišť a vývoji dalších ekologických 
faktorů ve složitém a dynamickém prostředí. 

Integrované plánování
Pro lokality Natury 2000 směrnice o stanovištích doporučuje 
plány péče, jež však nejsou povinné. Tyto dokumenty nicméně 
představují příležitost, jak uvádět do souladu ekonomický rozvoj, 
otázky bezpečnosti a přístupnost s cíli ochrany přírody. 

Územní plánování a integrovaná péče mohou pomoci při 
dosahování implementace ochranných opatření v lokalitách 
i zajištění větší právní jistoty u projektů na rozvoj přístavů. 
Integrované plánování je cestou pro hledání synergií a 
komplementarity; představuje nástroj na podporu společenské 
odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Má pomáhat odstraňovat 
paradoxy, konflikty a v konečném důsledku soutěžení o prostor.  
Integrované územní plánování ve spojení se strategickým 
hodnocením vlivů na životní prostředí by bylo zapotřebí 
aplikovat, kdykoli je to možné, jako způsob předvídání 
potíží a negativních environmentálních dopadů a vyloučení 
potenciálních konfliktů i zpoždění při přípravě projektů. Územní 
plánování by mělo jasně rozlišovat mezi strategickou úrovní 
a úrovní záměrů. Na strategické úrovni, kde není zapotřebí 
uvažovat o podrobnostech potřebných pro úroveň záměrů, může 
být hodnocení značně zjednodušeno.  
Státní, regionální a místní úřady, odpovědné za péči o lokality 
Natury 2000, by měly pracovat v úzké součinnosti s úřady, 
odpovědnými za územní plánování. Již od počátečních fází 
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Směrnice pro plány péče pro lokality 
Natury 2000
Pro lokality Natury 200 by měly být zpracovány integrované 
plány péče, zejména pro lokality, ležící poblíž přístavů nebo 
jiných průmyslových aktivit.

Úřady, odpovědné za přístavy a vodní cesty, by se měly 
aktivně podílet na sestavování plánů péče o lokality Natury 
2000 v okolí přístavů a vodních cest.

Strategické plány na rozvoj přístavů, plány péče o říční 
povodí podle rámcové směrnice o vodách a plány péče pro 
lokality Natury 2000 by měly být koordinovány a pokud to je 
možné, navzájem integrovány, aby se tak plně využilo všech 
možností vzájemně výhodných řešení.

Opakované činnosti údržby, nezbytné pro fungování přístavů 
a vodních cest, by měly být integrovány do plánů péče a 
plánovány tak, aby nebyly fatální pro cíle ochrany daných 
lokalit. 

účinky na cíle ochrany.
•	 Aby bylo možné reagovat na jakékoli neočekávané účinky 
strategií nebo záměrů či v případě neúčinnosti souvisejících 
zmírňujících nebo kompenzačních opatření, je potřeba vytvořit 
rámec, umožňující monitorovat skutečné dopady a podle toho 
upravovat zmírňující a kompenzační opatření.

plánování by do něj měli být zapojeni všichni odpovídající 
stakeholdeři včetně úřadů odpovědných za přístavy a vodní 
cesty, provozovatelů terminálů, environmentálních NGO i 
ostatních veřejných institucí s cílem uvádění společenských a 
ekonomických zájmů do souladu s cíli ochrany přírody  
v lokalitách Natury 2000 nebo v jejich okolí.  
Kumulativní účinky projektů by měly být identifikovány a 
vyhodnoceny již při přípravě územních plánů. 

Činnosti spojené s realizací a údržbou záměrů
Design koncepcí a záměrů by měl vždy být založen na vzájemně 
výhodných strategiích, zaměřených na postihnutí dvojího cíle 
– jednak z pohledu cílů ochrany lokalit Natury 2000, jednak 
pro splnění socioekonomických cílů, a to na základě myšlenky 
„pracujeme v souladu s přírodou“.
•	 Opatření pro prevenci či vyloučení dopadů by měla mít vždy 
přednost před kompenzačními opatřeními.
•	 Vždy by se mělo uvažovat o předběžném hodnocení pro 
vyhodnocení potenciálních dopadů koncepce nebo záměru 
na lokality Natury 2000. To je nezbytné pro rozhodnutí, zda 
existuje pravděpodobnost, že koncepce nebo záměr mohou 
mít významné účinky na lokalitu Natury 2000 a zda bude 
vyžadováno naturové hodnocení ve smyslu článku 6(3) směrnice 
o stanovištích. Vždy se doporučují podrobné a včasné konzultace 
se stakeholdery, aby se předešlo vyslovení námitek během 
procesu povolování záměru.
•	 K dispozici online je specifická výkladová příručka pro 
ustanovení čl. 6.3 spolu s další, týkající se ustanovení čl. 6.4 
směrnice o stanovištích, které by se mělo aplikovat v případech, 
kdy při absenci alternativních řešení je zapotřebí povolit i 
škodlivé rozvojové aktivity. V takových případech je nutné, aby 
byla realizována kompenzační opatření, plně nahrazující veškeré 
ztráty nebo poškození na původní lokalitě. 
•	 Údržba přístavů a vodních cest by měla být řešena v 
kontextu integrovaných plánů péče pro celou vodní cestu 
nebo ovlivněnou lokalitu Natury 2000. Prohrábky, sloužící pro 
nové investice, by měly být plánovány jako součást programů 
udržitelných prohrábek a nakládání se sedimenty.
•	 Údržbové práce v lokalitách Natury 2000 nebo v jejich 
okolí by měly být plánovány specificky pro každé estuárium 
nebo pobřežní oblast a podloženy programem monitoringu, 
umožňujícím zjistit a včas korigovat nepředvídané negativní 



Další doporučené zdroje
Výkladová příručka EK „Naplňování směrnice o ptácích a směrnice 
o stanovištích v estuáriích a pobřežních oblastech“  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm 

Výkladové příručky o postupu naturového hodnocení a o 
ustanoveních článků 6(3) a (4) směrnice o stanovištích jsou  
k dispozici na webové stránce Komise o Natuře 2000 : 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Často kladené otázky týkající se Natury 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_cs.htm

Usilování o vytvoření součinnosti mezi směrnicemi WFD, MSFD a 
směrnicemi o stanovištích a ptácích  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Compilation%20WFD%20MSFD%20HBD.pdf

Přehled hlavních ustanovení směrnic WFD, MSFD, o ptácích, o 
stanovištích a povodňové směrnice: https://publications.europa.
eu/cs/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-
01aa75ed71a1

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