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Uplatňovanie smerníc o 
vtákoch a biotopoch
v ústiach riek a pobrežných 
zónach
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Životné prostredie



O tomto letáku

Ústia riek a pobrežné zóny patria medzi najdynamickejšie a 
najproduktívnejšie ekosystémy na svete s vysokou hospodárskou 
a ekologickou hodnotou. Nachádzajú sa v nich prístavy a 
navigačné kanály, ktoré sú životne dôležité pre zabezpečenie 
európskeho medzinárodného obchodu. Ústia riek a pobrežné 
zóny sú tiež veľmi dôležité pre voľne žijúce živočíchy, najmä pre 
migrujúce a hniezdiace vtáky a sú významné z hľadiska bohatosti 
prírodných zdrojov.

V tomto letáku sú zhrnuté usmernenia, ktoré majú za cieľ pomôcť 
zosúladiť ochranu prírody v ústiach riek a pobrežných oblastiach 
a potrebu zvýšiť kapacitu  prístavov s cieľom naplniť potreby 
európskej dopravy. Usmernenia sa zaoberajú vykonávaním 
smernice o vtákoch a smernice o biotopoch v ústiach riek a 
pobrežných zónach, pričom osobitnú pozornosť venujú aktivitám 
súvisiacim s bagrovaním a rozvojom prístavov. Publikácia je 
určená pre príslušné miestne, regionálne a národné alebo 
federálne orgány, orgány spravujúce prístavy a vodné cesty, 
prevádzkovateľov, priemyselné odvetvia, bagrovacie spoločnosti 
a združenia, priemysel námorných služieb, environmentálne 
mimovládne organizácie, ochranárske agentúry a správcov lokalít 
Natura 2000.

V celej Európskej únii existujú stovky informačných 
centier Europe Direct. Adresy najbližších z nich môžete 
nájsť na: 
https://europa.eu/european-union/contact_sk

Bezplatná linka: 00 800 67 89 10 11 (niektorí operátori 
môžu tieto hovory spoplatňovať).

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

Informácie o Európskej únii vo všetkých oficiálnych 
jazykoch EÚ sú k dispozícii na webovej stránke: 
https://europa.eu/european-union/index_sk

Publikácie EÚ si môžete stiahnuť alebo objednať na 
adrese:  
https://publications.europa.eu/sk/publications

Väčšie množstvo výtlačkov bezplatných publikácií je 
možné získať v informačných centrách Europe Direct 
alebo v miestnych informačných centrách (pozri https://
europa.eu/european-union/contact_sk).

Portál Európskych údajov (http://data.europa.eu/euodp/
sk) poskytuje prístup k databázam z celej EÚ. Dáta je 
možné sťahovať a používať bezplatne pre komerčné aj 
nekomerčné účely.
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2008/56/ES – ktorá ustanovuje rámec pre ochranu a obnovu 
morských ekosystémov. 

Hospodársky význam európskeho pobrežia je zdôraznený v 
integrovanej námornej politike EÚ. Od svojho prijatia v roku 2007 
sa integrovaná námorná politika EÚ zameriava na posilnenie 
udržateľného rozvoja európskeho námorného hospodárstva 
a na lepšiu ochranu morského prostredia prostredníctvom 
holistického, integrovaného prístupu. Európska prístavná politika 
sa zameriava na výkonný európsky prístavný systém, ktorý 
dokáže čeliť budúcim výzvam európskych dopravných potrieb.

Politické východiská

Smernica o vtákoch a smernica o biotopoch, ktoré sú základom 
politiky EÚ v oblasti biodiverzity, umožňujú členským štátom 
EÚ spolupracovať v rámci rovnakého silného legislatívneho 
rámca na ochranu najcennejších druhov a biotopov Európy v 
celom areáli ich prirodzeného výskytu v EÚ. Obidve smernice 
vyžadujú od členských štátov, aby určili špecifické lokality na 
pevnine a na mori, ktoré spolu tvoria sústavu Natura 2000. 
Cieľom sústavy Natura 2000 je zabezpečiť dlhodobé prežitie 
najohrozenejších druhov a biotopov v Európe. Ďalšie ustanovenia 
smerníc upravujú prísny systém ochrany druhov, ako aj systémy 
monitorovania a podávania správ.

Ústia riek a pobrežné zóny pozostávajú zo širokej škály rôznych 
typov biotopov, z ktorých väčšina je chránená smernicou o 
vtákoch a smernicou o biotopoch. Právne predpisy EÚ v oblasti 
ochrany prírody nebránia rozvojovým činnostiam v lokalitách 
Natura 2000 a v ich okolí. Kľúčovú úlohu pri správe a udržateľnom 
využívaní lokalít tvoriacich sústavu Natura 2000 zohráva článok 
6 smernice o biotopoch. Poskytuje celý rad procedurálnych 
záruk, ktoré zabezpečujú, že hospodársky rozvoj ide ruka v 
ruke s ochranou prírody. Článok 6 vyžaduje, aby akýkoľvek plán 
alebo projekt, ktorý by mohol mať významný negatívny vplyv 
na jednu alebo viaceré lokality sústavy Natura 2000, podliehal 
primeranému posúdeniu (PP) v súlade s ods. 3 tohto článku s 
cieľom zhodnotiť ich vplyvy na lokalitu.

Pri príprave plánov a projektov v ústiach riek a pobrežných 
zónach sú relevantné aj nižšie uvedené environmentálne 
smernice EÚ:
•	 Smernica o strategickom environmentálnom posudzovaní 
(SEA) - 2001/42/ES – o posudzovaní vplyvov určitých plánov a  
programov na životné prostredie.
•	 Smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) 
- 2014/52/EU - o posudzovaní vplyvov verejných a súkromných 
projektov na životné prostredie.
•	 Rámcová smernica o vode (RSV) - 2000/60/ES – ktorá 
ustanovuje rámec pre ochranu povrchových vôd (riek, jazier, 
brakických a pobrežných vôd) and podzemných vôd v EÚ.
•	 Rámcová smernica o morskej stratégii (RSMS) -  
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Problematické oblasti

Tlaky na ústia riek a pobrežné zóny
Ľudské aktivity v pobrežných oblastiach a ústiach riek môžu byť 
veľmi rozmanité, od urbanizácie, navigácie alebo bagrovania 
až po akvakultúru, priemysel alebo získavanie vody. Tieto 
činnosti, posudzované jednotlivo alebo v kombinácii, môžu mať 
potenciálne významný vplyv na ciele ochrany prírody v týchto 
oblastiach. Príklady vplyvov súvisiacich s vodnými cestami a 
činnosťami v prístavoch sú uvedené nižšie.
•	 Bagrovanie a súvisiace činnosti: bagrovanie veľkého rozsahu 
na vytvorenie, prehlbovanie alebo rozšírenie prístavov, nádrží, 
kanálov tak aby ich mohli využívať väčšie lode; bagrovanie 
za účelom údržby existujúcich vodných ciest, prístavov a 
kanálov a premiestňovanie vyťaženého materiálu ovplyvňujú 
hydrodynamický režim a geomorfológiu ústí riek. To môže 
zmeniť rovnováhu a tok sedimentov a lokalizáciu biotopov 
ktoré tvoria pobrežne ekosystémy a ekosystémy ústia riek 
(napr. bažiny alebo piesčiny). Bagrovanie veľkého rozsahu môže 
zvrátiť trend sedimentácie v ústí riek a ovplyvniť ich rovnovážny 
stav, pretože prehĺbenie ústia môže umožniť prenikanie slanej 
vody hore prúdom rieky vo väčšom rozsahu, zvýšiť pôsobenie 
pobrežných vĺn, zmeniť rozsah prílivu, prílivových prúdov a 

zaťaženia prostredia sedimentami. Vyťažené materiály sa za 
určitých okolností môžu využiť na prospešné účely, napríklad 
na zvyšovanie zásob sedimentov na plážach, vtedy je však 
potrebné dbať na to, aby sa zabránilo zanášaniu dôležitých 
spoločenstiev pod prílivovou zónou. Toto ilustruje potrebu 
dôkladného posúdenia hydrodynamických vplyvov v ústiach 
riek a v pobrežných vodách. Starostlivá príprava bagrovania 
a premiestňovania vyťaženého materiálu je neoddeliteľnou 
súčasťou schém riadenia sedimentov.
•	 Činnosti údržby: výmena alebo inštalácia navigačných značiek, 
pilót, svetiel, schém plavby a kotvenia plavidiel, rozšírenie sklzov 
a mól alebo údržba pobrežných múrov a infraštruktúry na 
ochranu proti vlnám a povodniam môžu mať nepriaznivé účinky 
na ciele ochrany chránených ústí riek a pobrežných zón.
•	 Rekultivácia prístavov a využívanie pôdy: budovanie novej 
infraštruktúry (terminály, železnice, potrubia, cesty, signalizačná  
infraštruktúra, atď.) v nadväznosti na prístav môže mať vplyv aj 
na blízke lokality sústavy Natura 2000. V niektorých oblastiach, 
v dôsledku nedostatku iného priestoru, môže vzniknúť potreba 
využitia ochranársky významného územia pre túto infraštruktúru a 
následne uplatnenie schémy na kompenzáciu prírodného územia.
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•	 Obchodné námorné operácie: v rámci prístavov ide o 
prevádzku a pohyby plavidiel a manipuláciu s nákladom. 
Pohyb lodí cez ústie riek a pobrežné vody môže potenciálne 
ovplyvniť vlastnosti biotopu, a to prostredníctvom vytvárania 
vĺn, ako aj turbidity vyvolanej vrtuľou vo vodnom stĺpci. Vplyvy 
pohybu plavidiel môžu byť buď škodlivé, napr. prílivová erózia 
ústí riek a/alebo navrátenie sedimentov do suspenzie alebo 
priaznivé, napr. prevzdušnenie vodného stĺpca. Hluk (nad vodou 
a pod vodou) spojený s lodnou dopravou môže rušiť chránené 
morské živočíchy. 
Manipulácia s nákladom za sucha môže spôsobiť emisie prachu 
a znečistenie ovzdušia a balastná voda môže viesť k zavádzaniu 
cudzích druhov. Manipulácia s kvapalným nákladom si môže 
vyžadovať vypúšťanie tekutiny cez potrubia, čo predstavuje 
potenciálne riziko jej únikov, emisií a rozliatia. A v neposlednom 
rade, pohyb plavidiel predstavuje riziko nehôd.
•	 Priemyselné komplexy: priemyselné komplexy v prístavných 
oblastiach môžu zahŕňať rafinérie, energetické továrne, „suché“ 
a „mokré“ nákladné uzly a kontajnerové terminály, priemyselné 
prevádzky, lodnú a suchozemskú dopravu, pričom každá z 
uvedených prevádzok má osobitný vplyv na životné prostredie. 
Ich kumulatívne vplyvy môžu viesť k nepriaznivým ekologickým 
dopadom na blízke lokality sústavy Natura 2000.

Klimatická zmena
Pobrežné zóny patria medzi oblasti, ktoré sú najviac ohrozené 
následkom zmeny klímy, pretože sú ohrozené zvyšovaním 
hladiny morí v kombinácii so zvýšeným rizikom búrok, 
intenzívnymi zrážkami a rýchlymi povodňami, ktoré vedú k 
rozsiahlemu poškodeniu zastavaných oblastí a infraštruktúry. 
Opatrenia protipovodňovej ochrany, ako sú výstavba hrádzí, 
rekultivácia pôdy a iné typy ochrany pred morom, môžu viesť 
k fenoménu “stláčania pobrežia”, kedy je k dispozícii menej a 
menej priestoru pre prírodné pobrežné procesy a znižuje sa ich 
kapacita prispôsobiť sa eróznym silám alebo iným zmenám ako je 
zvyšovanie hladiny morí. “Stláčanie pobrežia” sa vyskytuje najmä 
v nízko položených oblastiach a v prílivovej zóne, ktoré by sa 
prirodzene prispôsobili zmenám hladiny mora, búrkam a prílivu 
ale nedokážu to kvôli antropogénnej infraštruktúre. V ústiach 
riek a pobrežných zónach by sa mali preto vykonávať inovatívne 
opatrenia, ktoré by zabránili stláčaniu pobrežia 

Klimatická zmena bude výrazne ovplyvňovať prírodné prostredie 
v Európe a takmer všetky časti spoločnosti a hospodárstva. 
Zvýšenie hladiny morí zníži ochranný vplyv existujúcich 
vlnolamov a nábrežných múrov. Obdobia so zníženou úrovňou 
zrážok v povodiach môžu viesť k zníženiu rýchlosti odtoku 
sladkej vody a vyššej úrovni sedimentácie v ústiach riek.
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Kľúčové odporúčania

Usmernenia poskytujú množstvo odporúčaní a prvkov 
osvedčených postupov, ktoré zahŕňajú tieto aspekty:

Ciele ochrany v dynamickom prostredí
Formulácia cieľov ochrany prírody v ústiach riek a pobrežných 
oblastiach chránených v rámci sústavy Natura 2000 je 
skutočnou výzvou, pretože tieto oblasti sú veľmi zložité a 
dynamické ekosystémy. Pred stanovením cieľov ochrany je 
dôležité pochopiť, ako tieto komplexné ekosystémy fungujú, 
ako sa “morfologicky” vyvíjajú a ako môžu byť ovplyvnené 
antropogénnymi tlakmi a zmenou klímy. Mali by sa preskúmať 
fyzické procesy a morfologický vývoj špecifických ústí riek a 
pobrežných zón. Príslušné orgány by pri stanovení cieľov ochrany 
prírody pre takéto ekosystémy mali vychádzať z najlepšie 
dostupných a spoľahlivých vedeckých poznatkov.

Ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie by mali vychádzať 
z hodnotenia stavu ochrany chránených biotopov a druhov na 
lokálnej úrovni, relatívnej významnosti lokality pre koherenciu 
sústavy Natura 2000 a pre zachovanie alebo obnovu priaznivého 
stavu takýchto biotopov a druhov. 
V prípade lokalít Natura 2000, ktoré sú situované v blízkosti 
prístavov alebo navigačných ciest je dôležité aby orgány 
spravujúce prístavy a prístupové vodné cesty boli konzultované 
v počiatočných fázach navrhovania a realizácie ochranárskych 
opatrení pre tie lokality. 
Ciele ochrany by nemali byť statické; naopak, je potrebné ich 
prispôsobiť aktuálnemu vývoju stavu ochrany druhov a biotopov 
a vývoju ďalších ekologických faktorov v zložitom a dynamickom 
prostredí.

Integrované plánovanie
Odporúča sa aby pre lokality sústavy Natura 2000 boli 
vypracované manažmentové plány, aj keď podľa smernice 
o biotopoch nie sú povinné. Vytvárajú však príležitosti na 
zosúladenie udržateľného hospodárskeho rozvoja, otázok 
bezpečnosti a dostupnosti s cieľmi ochrany prírody.

Územné plánovanie a integrovaná správa môžu napomôcť 
realizácii ochranárskych opatrení na lokalitách a väčšej právnej 
istote pri príprave plánov rozvoja prístavov. Integrované 
plánovanie je spôsob, ako nájsť synergie a komplementárnosť; 
poskytuje nástroj na podporu sociálnej zodpovednosti a 
udržateľného rozvoja. Malo by pomôcť vyhnúť sa paradoxom, 
konfliktom a v konečnom dôsledku súťaženiu o priestor. 
Integrované územné plánovanie, predložené na strategické 
environmentálne posúdenie, by sa malo uplatňovať vždy, keď 
je to možné, pretože umožňuje predvídať ťažkosti a nepriaznivé 
vplyvy na životné prostredie a predchádzať možným konfliktom 
a oneskoreniam pri vývoji projektov. Priestorové plánovanie by 
malo jasne rozlišovať medzi strategickou úrovňou a projektovou 
úrovňou. Posúdenia na strategickej úrovni možno zjednodušiť, 
keď sa zabráni zohľadňovaniu  bezvýznamných podrobností 
týkajúcich sa projektu. 
Národné, regionálne a miestne príslušné orgány zodpovedné za 
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Usmernenia pre manažmentové plány 
pre lokality Natura 2000
Pre lokality Natura 2000 by sa mali vytvoriť integrované 
manažmentové plány. Platí to najmä pre lokality susediace s 
prístavmi alebo inými priemyselnými činnosťami.

Orgány, ktoré sú zodpovedné za chod prístavov a 
vodných ciest by sa mali aktívne zapájať do vytvárania 
manažmentových plánov pre lokality Natura 2000 situované 
v blízkosti prístavov a súvisiacich vodných ciest.

Strategické plány pre prístavy, plány riadenia povodí podľa 
RSV a manažmentové plány pre lokality Natura 2000 by mali 
byť navzájom koordinované a ak je to možné aj integrované. 
Umožní to naplno využívať potenciálne situácie, ktoré 
prinášajú priaznivý výsledok pre všetky zúčastnené strany.

Opakujúce sa činnosti potrebné na zabezpečenie 
prevádzky prístavov a navigácie by sa mali začleniť do 
manažmentových plánov a mali by byť navrhnuté tak, aby 
nepoškodzovali ciele ochrany lokality.

•	 Aktivity súvisiace s údržbou na lokalite sústavy Natura 2000 
alebo v jej blízkosti by mali byť osobitne navrhnuté pre každé 
ústie rieky alebo pobrežnú zónu a mali by byť podporené 
monitorovacím systémom, ktorý umožňuje detekciu a včasnú 
nápravu nepredvídaných nepriaznivých vplyvov na ciele ochrany.
•	 V rámci prípravy projektu je dôležite zaviesť spoľahlivý systém 
na monitorovanie skutočných vplyvov plánu alebo projektu, 
ktorý umožní adaptovať zmierňujúce a kompenzačné opatrenia 
podľa potreby v prípade neočakávaných vplyvov plánu alebo 
projektu alebo v prípade, keď sa existujúce opatrenia ukážu 
nedostatočné.

správu lokalít sústavy Natura 2000 by mali úzko spolupracovať s 
orgánmi zodpovednými za územné plánovanie. Všetky príslušné 
zainteresované strany vrátane orgánov spravujúcich prístavy 
a vodné cesty, prevádzkovateľov terminálov, mimovládnych 
organizácií pôsobiacich v oblasti životného prostredia a 
iných verejných zainteresovaných strán by mali byť zapojené 
do plánovania od počiatku. To umožní zosúladiť sociálne a 
hospodárske záujmy s cieľmi ochrany prírody v lokalitách Natura 
2000 alebo v ich blízkosti. 
Kumulatívne vplyvy projektov by mali byť identifikované a 
posúdené už pri vypracovávaní územných plánov.

Aktivity súvisiace s prípravou a podporou projektu
Príprava plánov alebo projektov by mala byť vždy založená 
na vzájomne výhodných stratégiách za účelom dosiahnutia 
dvojakých cieľov – cieľov ochrany lokalít Natura 2000, ako aj 
sociálno-ekonomických cieľov podľa konceptu “pracujeme s 
prírodou“.
•	 Opatrenia na predchádzanie poškodeniu alebo vyhýbanie 
sa poškodeniu by mali mať vždy prednosť pred kompenzačnými 
opatreniami.
•	 Vždy je potrebné urobiť vopred predbežné posúdenie 
potenciálu vplyvu plánu alebo projektu na lokality Natura 2000. 
Je to nevyhnutné na to, aby bolo možné rozhodnúť, či plán alebo 
projekt pravdepodobne bude mať významné vplyvy na lokalitu 
sústavy Natura 2000, a či je potrebné jeho “primerané posúdenie” 
v zmysle článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch.
•	 Odporúča sa vždy viesť dôkladné a včasné konzultácie 
so zainteresovanými stranami, aby sa zabránilo vznášaniu 
námietok počas procesu povoľovania projektu.
•	 Špecifické usmernenia k ustanoveniam článku 6.ods.3. sú k 
dispozícii on-line spolu s usmerneniami týkajúcimi sa ustanovení 
článku 6 ods. 4 smernice o biotopoch, ktoré by sa mali uplatňovať 
vtedy, keď neexistujú alternatívne riešenia a povolí sa realizácia 
takých rozvojových projektov, ktoré spôsobia poškodenie, a 
budú potrebné kompenzačné opatrenia na úplne vynahradenie 
straty alebo poškodenia lokality.
•	 Údržba prístavov a prístupové vodné cesty by sa mali riešiť 
v kontexte integrovaných manažmentových plánov pre celú 
vodnú cestu alebo dotknutú lokalitu Natura 2000. Bagrovanie 
veľkého rozsahu by malo byť súčasťou schém pre udržateľné 
bagrovanie a manažment sedimentov.



Ďalšie odporúčané zdroje
Usmerňovací dokument EK “Implementácia smernice o vtákoch a 
smernice o biotopoch v ústiach riek a pobrežných zónach” 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm 

Usmerňovacie dokumenty týkajúce sa procesu primeraného 
posúdenia a ustanovení článku 6 ods. 3 a ods.4 smernice o 
biotopoch sú k dispozícii na webstránke Európskej komisie 
venovanej sústave Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Často kladené otázky o sústave Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_sk.htm

Vytváranie synergií medzi rámcovou smernicou o vode, 
rámcovou smernicou o morskej stratégii a smernicami o 
biotopoch a vtákoch: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Compilation%20WFD%20MSFD%20HBD.pdf

Prehľad hlavných ustanovení rámcovej smernice o vode, 
rámcovej smernice o morskej stratégii, smerníc o vtákoch, 
biotopoch a o hodnotení a manažmente povodňových rizík: 
https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/
cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1

Prehliadač NATURA 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/
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