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O tomto letáku

Vnitrozemská vodní doprava je považována za bezpečný a 
energeticky efektivní způsob dopravy, relativně přátelský  
k životnímu prostředí. EU již po delší dobu uznává velký potenciál 
vnitrozemské vodní dopravy a oceňuje její významnou úlohu  
v celém dopravním systému. 

Stejně jako všechny ostatní typy využívání řek, i rozvoj a provoz 
vnitrozemských vodních cest probíhají v legislativním rámci EU 
v oblasti životního prostředí, do něhož patří i směrnice o ptácích 
a o stanovištích i rámcová směrnice o vodách. Tento leták je 
souhrnem výkladové příručky o vnitrozemské vodní dopravě a 
naplňování obou zmíněných směrnic v oblasti ochrany přírody, 
zpracované v roce 2012 společně útvary Evropské komise, 
odpovědnými za životní prostředí a dopravu. 

Příručka byla vytvořena proto, aby dala pokyny k tomu, jak 
nejlepším možným způsobem zajistit, aby aktivity, týkající se 
rozvoje a provozu vnitrozemských vodních cest, byly ve shodě jak 
s obecnou politikou EU v oblasti ochrany životního prostředí, tak 
zejména s její politikou ochrany přírody. Může být užitečná jak 
pro odpovědné úřady a developery, tak i pro konzultanty  
v oblasti hodnocení vlivů a správce lokalit  Natury 2000. Úplný 
text výkladové příručky je k dispozici na webové stránce 
Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise. 

https://europa.eu/european-union/contact_cs
https://europa.eu/european-union/contact_cs
https://europa.eu/european-union/index_cs
https://publications.europa.eu/cs/publications
https://europa.eu/european-union/contact_cs
http://data.europa.eu/euodp/cs
http://data.europa.eu/euodp/cs
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Rámec politiky EU 

Vnitrozemské vodní cesty hrají v mnoha částech Evropy 
významnou úlohu v přepravě nákladů. Každým rokem se tímto 
způsobem přepraví více než 500 milionů tun komerčního zboží. 
Vnitrozemské vodní cesty propojují prostřednictvím více než 
40.000 km splavných vodních cest průmyslové uzly a centra 
obchodu a umožňují životně důležitý přístup k mořím.

Ústředním pilířem dopravní politiky EU je transevropská 
dopravní síť (TEN-T), vyvinutá k tomu, aby vytvořila jednotnou 
multimodální síť, integrující pozemní (včetně vnitrozemských 
vodních cest), mořské a vzdušné dopravní sítě uvnitř celého 
Společenství. Program Nástroj pro propojení Evropy (CEF) 
je nástrojem pro financování nařízení TEN-T, disponujícím 
rozpočtem ve výši 32 miliardy eur pro oblast dopravy.

Článek 8 nařízení TEN-T stanoví, že vyvíjené a realizované 
projekty musí projít hodnocením vlivů na životní prostředí nebo 
naturovým hodnocením podle směrnic o ptácích a o stanovištích. 

Hlavním cílem obou těchto směrnic EU v oblasti ochrany přírody 
je aktivně chránit nejvíce ohrožená stanoviště, rostliny a živočichy 
Evropy, a to včetně těch, vázaných svým životním cyklem na řeky. 
Hlavním nástrojem obou směrnic je soustava Natura 2000, která 
chrání nejdůležitější lokality, zřízené pro druhy a typy stanovišť, 
uvedené ve směrnicích. Vedle toho existuje rámcová směrnice 
o vodách, jejímž cílem je dosažení dobrého ekologického stavu 
evropských řek ve smyslu kvality biologických společenstev a 
hydrologických i chemických charakteristik. Tato legislativa není 
zaměřena na to, aby bránila novým plánům a záměrům, požaduje 
však, aby každá nová investice byla realizována způsobem, který 
nebude poškozovat biodiverzitu EU ani její vodní zdroje. 

Evropské řeky: důležitý přírodní zdroj 

Na území EU je kolem 50 hlavních řek, z nichž 20 má povodí větší 
než 50.000 km². Každá z nich má také síť významných  přítoků. 
Řeky představují důležitý multifunkční přírodní zdroj evropské 
ekonomiky a sociální prosperity tím, že slouží řadě různých 
odvětví. 

Zdravé říční ekosystémy poskytují mnoho důležitých statků 
a služeb. Jsou významnými zdroji sladké vody a fungují jako 
čistící centra, odstraňující nadbytečné živiny a znečišťující látky 
z vodních toků a z oblastí okolních povodí. Zabraňují erozi a 
zadržují půdu, živiny a sedimenty; jsou také účinnými přírodními 
překážkami vzniku povodní. Zdravé přírodní řeky a jejich údolní 
nivy mají pozoruhodně bohatou biodiverzitu a poskytují důležitá 
stanoviště významnému počtu evropských volně žijících druhů 
a planě rostoucích rostlin, a to včetně vysoce ohrožených druhů, 
uvedených ve směrnicích o ptácích a o stanovištích. 

Jezerní a říční ekosystémy pokrývají dohromady kolem 4 % 
rozlohy soustavy Natura 2000 (EEA, 2010). Jako lokality Natury 
2000 jsou vyhlašovány pro řadu sladkovodních typů stanovišť a 
druhů, uvedených v obou výše zmíněných směrnicích. Mezi takové 
patří jak velmi populární druhy, jako například losos obecný 
(Salmo salar), vydra (Lutra lutra) nebo ledňáček (Alcedo atthis), tak 
i druhy méně známé, například rak bělonohý (Austropotamobius 
pallipes), velevrub tupý (Unio crassus) nebo želva bahenní (Emys 
orbicularis). V lokalitách také najdeme řadu ohrožených typů 
vodních toků a na ně vázaných stanovišť, jako jsou kupříkladu 
pobřežní a nivní lesy, vlhké louky a rašeliniště a slatiniště.

Nejrůznější způsoby využívání evropských řek během posledních 
150 let vyvolaly nesmírné negativní tlaky na tyto cenné přírodní 
zdroje, v jejichž důsledku je dnes již jen málo úseků nížinných 
řek v přírodním či v přírodě blízkém stavu. Rozvoj zástavby, 
protipovodňová opatření, výroba elektrické energie včetně 
vodních elektráren, vnitrozemská lodní plavba, napřimování toků 
a odvodňování pozemků pro zemědělské účely zásadně ovlivňují 
hydromorfologický stav vodních útvarů. Nejnovější hodnocení 
evropských řek došlo k závěru, že kolem 40 % všech vodních 
útvarů v EU je ve velmi špatném stavu. 
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Řeky také čelí novým problémům, jako je změna klimatu a 
invazní druhy. Existuje stále větší množství důkazů o tom, že 
změny v délce období mrazů, vyvolané změnami klimatu, změny 
říčních průtoků, teplotní stratifikace, dostupnosti živin a doby 
trvání pěstebních období ovlivňují druhové složení a struktury 
potravních řetězců v říčních ekosystémech. To povede i k velkým 
změnám v průtokovém režimu řek. 

Podle zprávy „Stav přírody v EU“ z roku 2015 panují mimořádné 
obavy zejména u sladkovodních ryb a stanovišť, kdy kolem 75 % 
sladkovodních typů stanovišť je v nepříznivém – nedostatečném 
stavu z hlediska ochrany a početnost mnohých rybích druhů, 
vázaných na sladkovodní stanoviště, se snižuje znepokojivou 
rychlostí. Aby se tyto trendy zvrátily, je nutné zastavit silné tlaky 
ze zemědělství i pokračující změny hydrologických podmínek. 

Mezi typy možných negativních vlivů záměrů v oblasti 
vnitrozemské plavby na stanoviště a druhy, chráněné směrnicemi 
EU v oblasti živé přírody, lze uvést: 
•	 úbytek, degradaci a fragmentaci stanovišť: např. 
přímé fyzické zničení stanovišť, narušení přírodních 
hydromorfologických procesů, rovnováhy sedimentů a 
živinových cyklů, zabránění kolísání vodní hladiny a sezónních 
záplav a napřimování říčních toků;

•	 vyrušování a vytlačování druhů: hlukem, zakalením vody, 
znečištěním, přítomností lidí, sedimentací nebo pravidelnými 
pohyby (např. vznikem vln a podtlakem, způsobeným turbínami);
•	 překážky migrace a šíření druhů: např. hráze a retenční 
prostory, představující fyzické bariéry pro tahy ryb, nebo umělé 
kanály, fungující jako bariéry pohybu druhů tím, že fragmentují 
suchozemská stanoviště;
•	 znečištění: např. z odpadů z lodí, balastní vodou nebo – velmi 
vzácně – havarijním únikem ropných látek.

Zkušenosti však ukazují, že metody rozvoje vnitrozemských 
vodních cest mohou hrát významnou úlohu nejen při zmírňování 
negativních dopadů nových investičních aktivit, ale i pomáhat 
při aktivním zlepšování ekologie a přírodních funkcí takto 
regulovaných řek způsobem, který je přínosný jak pro řeky, tak i 
pro jejich uživatele včetně vnitrozemské vodní dopravy.  
V kontextu těchto nových metod lze nové záměry projektovat 
tak, že budou brány v úvahu hlavní přírodní funkce říčních 
systémů a kdekoli to bude možné, budou se tyto jejich hlavní 
funkce udržovat nebo obnovovat.  
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Důležitost integrovaného plánování

Stále větší počet projektantů infrastrukturních investic začíná 
uznávat potřebu holistického a více integrovaného přístupu při 
projektování záměrů. Takový přístup k jejich plánování umožňuje 
nacházet soulad mezi často konfliktními zájmy, neboť bere  
v úvahu jak potřeby infrastruktury, tak i ekologické požadavky 
spolu s dalšími způsoby využívání řek již na samém začátku 
prací a zapracovává je již do prvotní verze projektu. Kromě toho 
podporuje i aktivnější a transparentnější plánovací proces i 
aktivní pomoc a přínos se strany ekologů i dalších stakeholderů 
od úplného počátku.

Je sice pravda, že příprava a provádění takového integrovaného 
plánovacího procesu může vyžadovat větší počáteční investice, 
avšak existuje stále více důkazů o tom, že tento přístup téměř 
vždy přináší značné výhody, které daleko přesahují tyto vyšší 
počáteční vstupy.

Integrované plánování může být z dlouhodobého pohledu i 
nákladově výhodnější, vede k nalezení holističtějších řešení, která 
mohou současně uspokojovat zájmy a potřeby různých odvětví 
a kromě toho i zlepšovat meziresortní komunikaci a podporovat 
vývoj nových, kreativních a inovativních řešení, u nichž není 
pravděpodobné, že by byla nalezena při využití klasických 
resortních přístupů k plánování záměrů, a přispívá ke zlepšení 
obrazu záměrů i odpovědných institucí v očích veřejnosti.

Právě z těchto důvodů Evropská komise důrazně doporučuje 
používat integrovaný přístup při plánování záměrů na 
vnitrozemských vodních cestách, zejména v případech, kdy se 
žádá o (ko)financování z programů EU typu TEN-T, strukturálních 
nebo kohezních fondů nebo – od roku 2014 - Nástroje pro 
propojení Evropy. 

Příklad dobré praxe: Živý Rýn

Rýn je současně největší evropskou vodní cestou i mimořádným 
typem říčního stanoviště, propojujícím řeky a mokřady 
mezi Alpami a Severním mořem.  Podél jeho toku najdeme 
kolem 200 lokalit Natury 2000. Velký úbytek přirozených 
hydromorfologických struktur a dynamiky vedl k realizaci dvou 
po sobě jdoucích projektů, vedených nevládními organizacemi 
(2003 - 2010), na revitalizaci degradovaných poříčních lokalit 
podél rýnské vodní cesty. Projekty pod názvem „Živý Rýn – 
řeka tisíce ostrovů“, vedené německou nevládní organizací 
NABU (BirdLife), budovaly krok za krokem postupnou důvěru 
a intenzívní spolupráci mezi zájmovými skupinami na ochranu 
životního prostředí a pro dopravu (včetně ustavení společných 
poradních rad, složených z odborníků z nevládních i státních 
organizací včetně expertů na vodní cesty).  

Během celého období trvání projektů bylo naplánováno 15 
lokálních záměrů, z nichž sedm bylo již realizováno. Financování 
bylo zajištěno z různých veřejných i soukromých nadací, firem 
i z programů EU LIFE a Interreg IIIb. Projekty byly realizovány 
federálními i místními úřady i nevládními organizacemi. 
Mezi projekty patřilo například odstraňování různých typů 
břehového opevnění, rekonstrukce výhonů a obnova bočních 
ramen.  Program monitoringu, zaměřený na ověřování dopadů 
obnovních opatření, a komunikační strategie pomáhaly zajišťovat 
širokou informovanost i politickou podporu této iniciativy.  

Více informací lze získat na:  
www.lebendiger-rhein.de 

www.lebendiger-rhein.de
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Provádění tzv. naturového hodnocení

Přístupy strategického plánování a integrovaného řízení, 
založené na konceptu „činnosti v souladu s přírodou“, mohou 
významně napomoci při nacházení vzájemně výhodných řešení 
při uspokojování různých společenských potřeb. Měly by také 
usnadňovat proces schvalování z hlediska environmentálních 
požadavků u záměrů na vnitrozemských vodních cestách, kde 
existuje pravděpodobnost významného (negativního) vlivu na 
lokality Natury 2000.

Legislativa EU v oblasti ochrany přírody požaduje, aby 
jakýkoli plán nebo záměr, u něhož existuje pravděpodobnost 
významného negativního vlivu na jednu nebo více lokalit 

Natury 2000, prošel tzv. naturovým hodnocením podle článku 
6(3) směrnice o stanovištích, požadujícího posoudit důsledky 
takového plánu nebo záměru pro lokality. 

Proces, popsaný v článcích 6(3) a 6(4), musí být realizován  
v daném pořadí. Každý krok rozhoduje o tom, zda bude potřebný 
krok následující. Kupříkladu pokud se v etapě screeningu dojde 
k závěru, že negativní vlivy na lokalitu Natury 2000 nenastanou, 
plán nebo záměr lze schválit bez potřeby dalšího hodnocení.

Etapy celého procesu jsou tyto:
•	 První krok: screening – cílem této počáteční etapy je stanovit, 
zda plán nebo záměr musí být podroben naturovému hodnocení. 
Pokud je pravděpodobné, že bude mít negativní vliv na lokalitu 
Natury 2000, naturové hodnocení je nutné.
•	 Druhý krok: naturové hodnocení – pokud bylo rozhodnuto, 
že je potřebné naturové hodnocení podle článku 6(3), musí 
být provedena podrobná analýza dopadů plánu nebo záměru, 
samostatně či ve spojení s jinými plány nebo záměry, na integritu 
lokality (lokalit) Natury 2000 z hlediska jejích cílů ochrany. Dojde-
li naturové hodnocení k závěru, že nastanou negativní důsledky 
pro integritu lokality (a to i při uplatnění zmírňujících opatření), 
odpovědné úřady musí plán či záměr zamítnout, případně použít 
odchylný postup podle článku 6(4).
•	 Třetí krok: výjimečné případy – článek 6(4) popisuje odchylný 
postup od článku 6(3). Pokud se dojde k závěru, že plán 
nebo záměr bude mít negativní důsledky pro lokalitu Natury 
2000, může být přesto ve výjimečných případech schválen za 
předpokladu, že jsou splněny podmínky článku 6(4). 

Článek 6(4) požaduje, aby odpovědné úřady před udělením 
povolení pro plán nebo záměr podle odchylného postupu 
zajistily splnění následujících podmínek: 
•	 alternativa, o jejíž povolení se žádá, má nejméně negativní vlivy 
na stanoviště, druhy i integritu lokality Natury 2000 a zároveň 
neexistují další proveditelné alternativy bez vlivu na integritu 
lokality;
•	 existují naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, které 
opravňují povolení plánu nebo záměru, a to včetně důvodů 
sociálních i ekonomických;
•	 byla přijata veškerá kompenzační opatření, zajišťující ochranu 
celkové soudržnosti soustavy Natura 2000. 
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Pro rozvoj vnitrozemské vodní plavby jsou přímo relevantní další 
dva klíčové předpisy environmentální legislativy EU: 
•	 Směrnice 2001/42/ES o hodnocení účinků některých plánů a 
programů na životní prostředí (běžně označovaná jako „směrnice 
SEA”);
•	 Směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných 
a soukromých záměrů na životní prostředí, novelizovaná v letech 
1997 (97/11/ES) a 2003 (2003/35/ES) – běžně označovaná jako 
„směrnice EIA” ve znění směrnice 2009/31/ES.

I když se hodnocení SEA nebo EIA velmi často provádějí současně 
s naturovým hodnocením v rámci integrovaného postupu, každý 
z těchto dvou typů hodnocení má odlišný účel a hodnotí vlivy na 
rozdílné aspekty životního prostředí. SEA nebo EIA tedy nemůže 
nahradit či zastoupit naturové hodnocení. 

Vztahy mezi příslušnými směrnicemi 

Kromě směrnice o ptácích a o stanovištích existuje řada jiných 
environmentálních předpisů EU, které jsou relevantní pro 
vnitrozemskou vodní dopravu. Konkrétně se jedná o rámcovou 
směrnici o vodách, směrnici o strategickém hodnocení vlivů na 
životní prostředí (SEA), směrnici o hodnocení vlivů na životní 
prostředí (EIA) a o povodňovou směrnici. 

Rámcová směrnice o vodách: je jasné, že mezi touto směrnicí 
a směrnicemi o ptácích a o stanovištích existuje silná vazba. 
Všechny tyto předpisy se alespoň zčásti týkají téhož prostředí – 
vodních ekosystémů i suchozemských ekosystémů a mokřadů 
přímo závisejících na vodě – a mají podobně široké ambice zajistit 
nezhoršování stavu řek a zlepšování ekologických podmínek  
v těchto vodních ekosystémech. 

V rámcové směrnici najdeme jasné odkazy na směrnice o ptácích a 
o stanovištích, které zajišťují jejich plnou vzájemnou shodu (články 
4(1)(c), 4(2), 4(8), 4(9), článek 6 a příloha IV, článek 8 a příloha V 
(1.3.5), článek 11(3)(a), a přílohy VI a VII rámcové směrnice).

Článek 6 požaduje, aby členské státy zřídily pro každé říční povodí 
registr všech území vyžadujících zvláštní ochranu podle specifické 
unijní legislativy, vyhlášených pro ochranu jejich povrchových 
i podzemních vod, nebo pro ochranu stanovišť a druhů, přímo 
závisejících na vodě. Mezi taková území patří i lokality Natury 2000.

Článek 8 požaduje vypracování programů monitoringu stavu 
vod pro získání koherentního a komplexního přehledu o stavu 
vod v každém povodí. Zde existuje významná příležitost pro 
jejich koordinaci s monitorovacími programy pro Naturu 2000, 
zaměřenými na sledování stavu druhů a typů stanovišť.

Článek 11, popisující obsah programu opatření, požaduje i to, aby 
do něj byla zahrnuta opatření pro naplňování směrnic o ptácích a 
o stanovištích, pokud jsou taková opatření potřebná pro druhy a 
typy stanovišť přímo závislé na vodě, chráněné podle těchto dvou 
směrnic. 



Další doporučené zdroje
Výkladová příručka EK „Vnitrozemská vodní doprava a Natura 
2000”: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Bílá kniha dopravy:   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/
ALL/?uri=celex%3A52011DC0144

Nařízení TEN-T (EU) č. 1315/2013    
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/
TXT/?uri=CELEX:32013R1315

Směrnice o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/
TXT/?uri=CELEX:32014L0052

Směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a 
programů na životní prostředí (směrnice SEA):   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/
TXT/?uri=CELEX:32001L0042

Přehled hlavních ustanovení rámcových směrnic o vodách, 
o strategii pro mořské prostředí, 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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