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O tomto letáku

Vnútrozemská vodná doprava (VVD) sa považuje za bezpečný, 
energeticky účinný spôsob dopravy, ktorý je šetrnejší k 
životnému prostrediu. EÚ si už nejaký čas uvedomuje veľký 
potenciál VVD a uznáva dôležitú úlohu, ktorú zohráva v celom 
dopravnom systéme.

Tak ako v prípade všetkých ostatných užívateľov riek, aj rozvoj 
a riadenie vnútrozemských vodných ciest sa uskutočňuje v 
rámci environmentálnych právnych predpisov EÚ, ku ktorým 
patria smernica o vtákoch a smernica biotopoch (tzv. „smernice 
o prírode“), ako aj rámcová smernica o vode (RSV). Tento 
leták predstavuje zhrnutie usmerňovacieho dokumentu o 
vnútrozemskej vodnej doprave a implementácii dvoch smerníc o 
prírode, ktoré spoločne vypracovali útvary Európskej komisie pre 
životné prostredie a dopravu v roku 2012.

Dokument bol vypracovaný s cieľom poskytnúť usmernenie 
k tomu, ako najlepšie zabezpečiť, aby aktivity súvisiace s 
rozvojom a riadením vnútrozemských vodných ciest boli v 
súlade s environmentálnou politikou EÚ a najmä s právnymi 
predpismi o ochrane prírody. Môže byť užitočný pre príslušné 
orgány a developerov zodpovedných za rozvoj infraštruktúry 
vnútrozemských vodných ciest, ako aj pre konzultantov v oblasti 
posudzovania vplyvu a správcov lokalít sústavy Natura 2000. 
Úplné znenie usmerňovacieho dokumentu je k dispozícii na 
internetovej stránke Generálneho riaditeľstva Európskej komisie 
pre životné prostredie.

https://europa.eu/european-union/contact_sk
https://europa.eu/european-union/contact_sk
https://europa.eu/european-union/index_sk
https://publications.europa.eu/sk/publications
https://europa.eu/european-union/contact_sk
https://europa.eu/european-union/contact_sk
http://data.europa.eu/euodp/sk
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Rámec politiky EÚ 

Vnútrozemské vodné cesty zohrávajú dôležitú úlohu v preprave 
tovaru v mnohých častiach Európy. Každý rok sa takto prepraví 
viac než 500 miliónov ton obchodného tovaru. V rámci splavnej 
siete vodných ciest v dĺžke viac než 40 000 km vnútrozemské 
vodné cesty navzájom prepájajú priemyselné uzly a obchodné 
centrá a poskytujú dôležitý prístup k moru.

Ústredným pilierom dopravnej politiky EÚ je Transeurópska 
dopravná sieť (TEN-T), ktorá bola zriadená s cieľom poskytnúť 
jednotnú multimodálnu sieť, ktorá integruje pozemnú (vrátane 
vnútrozemskej vodnej dopravy), námornú a leteckú dopravu v 
Spoločenstve. Na financovanie rozvoja dopravnej infraštruktúry 
slúži nástroj „Spájame Európu“ (CEF) v rámci ktorého je 32 mld. 
EUR vyčlenených na dopravu.

V článku 8 usmernenia o TEN-T sa stanovuje, že pri vypracúvaní 
a realizácii projektov sa ich vplyv na životné prostredie musí 
posudzovať prostredníctvom posúdenia vplyvov na životné 
prostredie alebo primeraného posúdenia podľa smernice o 
vtákoch a smernice o biotopoch.

Celkovým cieľom dvoch smerníc EÚ o ochrane prírody je 
zachovanie najcennejších a najohrozenejších biotopov a 
druhov rastlín a živočíchov, vrátane tých, ktoré sú závislé od 
riek. Dôležitou súčasťou smerníc o prírode je sieť Natura 2000, 
ktorá chráni hlavné lokality pre druhy a typy biotopov uvedené 
v prílohách. Na druhej strane, RSV sa zameriava na dosiahnutie 
dobrého ekologického stavu vôd EÚ z hľadiska kvality rastlinných 
a živočíšnych spoločenstiev a hydrologických a chemických 
charakteristík. Cieľom týchto právnych predpisov nie je zabrániť 
novým plánom alebo projektom, ale vyžadujú, aby sa každý nový 
projekt realizoval spôsobom, ktorý chráni biodiverzitu a vodné 
zdroje.

Európske rieky: významný zdroj

V EÚ sa nachádza približne 50 veľkých riek, z ktorých 20 má 
povodie väčšie ako 50 000 km². Každá z nich podporuje tiež 
dôležitú sieť prítokov. Rieky sú dôležitým multifunkčným zdrojom 
európskeho hospodárstva a sociálneho blahobytu, a podporujú 
veľké množstvo rôznych sektorov.

Zdravé riečne ekosystémy poskytujú veľa dôležitých tovarov 
a služieb. Sú významným zdrojom sladkej vody a pôsobia ako 
čistiace centrá, ktoré odstraňujú prebytočné živiny a znečisťujúce 
látky z vodného toku a okolitého povodia. Zabraňujú erózii a 
zadržiavajú pôdu, živiny a sedimenty a sú životne dôležitou 
prirodzenou ochranou proti povodniam. Zdravé prírodné rieky 
a s nimi spojené záplavové oblasti sú miestom s mimoriadne 
bohatou biodiverzitou, predstavujú dôležité biotopy pre 
významné množstvo európskych voľne žijúcich rastlinných a 
živočíšnych druhov vrátane ohrozených druhov uvedených v 
smerniciach o vtákoch a biotopoch.

Ekosystémy jazier a riek spolu tvoria približne 4% plochy 
sústavy Natura 2000 (EEA, 2010). Ako lokality NATURA 2000 boli 
vyhlásené pre ochranu rôznych typov sladkovodných biotopov 
a druhov uvedených v oboch smerniciach o prírode. Patria 
sem známe druhy, ako napríklad losos atlantický (Salmo salar), 
vydra riečna (Lutra lutra) alebo rybárik riečny (Alcedo atthis), 
ako aj menej známe druhy ako napríklad rak (Austropotamobius 
pallipes), korýtko riečne (Unio crassus) alebo korytnačka močiarna 
(Emys orbicularis). Zahŕňajú aj množstvo ohrozených typov 
vodných tokov a s nimi spojených biotopov, ako sú brehové a 
lužné lesy, vlhké lúky, vlhké travinno – bylinné porasty a slatiny.

Rozsiahle využívanie mnohých európskych riek viac než 150 
rokov kládlo obrovský tlak na tento cenný zdroj, výsledkom 
čoho je, že len veľmi málo úsekov nížinných riek Európy je 
dnes v prírodnom alebo prírode blízkom stave. Tlaky spojené 
s rozvojom miest, ochranou proti povodniam, výrobou 
energie vrátane vodnej energie, vnútrozemskou vodnou 
lodnou dopravou, napriamovaním tokov a odvodňovaním 
pôdy na poľnohospodárske účely majú najväčší vplyv na 
hydromorfologický stav vodných útvarov. V najnovšom 
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hodnotení stavu európskych riek sa konštatovalo, že okolo 40 % 
všetkých vodných útvarov EÚ je vo veľmi zlom stave.

Rieky čelia aj novým výzvam ako napríklad zmena klímy a 
nepôvodné invázne druhy. Stále viac dôkazov potvrdzuje, že 
zmeny období so snehovou pokrývkou, režimov prietoku riek, 
tepelnej stratifikácie, dostupnosti živín a dĺžky vegetačného 
obdobia v dôsledku zmeny klímy ovplyvnia zloženie živočíšnych 
a rastlinných druhov a štruktúru potravinového reťazca. Mohlo by 
to tiež viesť k významným zmenám režimov prietoku v riekach.

Podľa správy o stave prírody v EÚ z roku 2015 sú sladkovodné 
ryby a biotopy v obzvlášť znepokojujúcom stave, keďže približne 
75% sladkovodných biotopov má nepriaznivý-nedostatočný stav 
ochrany a početnosť mnohých druhov viazaných na sladkovodné 
biotopy, napr. migrujúcich druhov rýb, klesá v znepokojujúcej 
miere. Významné tlaky zo zmien v poľnohospodárstve a 
pokračujúce zmeny v hydrologických podmienkach je potrebné 
riešiť, aby sa tieto trendy zvrátili.

Medzi možné negatívne vplyvy projektov rozvoja 
vnútrozemských vodných ciest na biotopy a druhy chránené 
smernicami EÚ o ochrane prírody patria nasledujúce: 
•	 Strata, degradácia a fragmentácia biotopov, napr. 
fyzické zničenie samotných biotopov, narušenie prírodných 
hydromorfologických procesov, rovnováhy sedimentov 

a kolobehu živín, zabránenie fluktuáciám vodnej hladiny, 
sezónnym záplavám a napriamovanie vodných tokov.
•	 Rušenie a vytláčanie rastlinných a živočíšnych druhov 
spôsobuje hluk, mútnosť vody, znečistenie, prítomnosť ľudí, 
sedimentácia, pravidelné pohyby (napr. pôsobenie vĺn a nasávací 
efekt lodnej skrutky), atď.
•	 Prekážky migrácii a šíreniu, napr. priehrady a zavzduté oblasti, 
ktoré predstavujú fyzické prekážky brániace migrácii rýb, alebo 
umelé kanály, ktoré spôsobujú fragmentáciu suchozemských 
biotopov a prekážajú pohybu druhov.
•	 Znečistenie, napr. odpad z lodí, voda z podpalubia lodí, alebo 
veľmi zriedka havarijné úniky prepravovaných látok.

Zo skúseností vyplýva, že moderný rozvoj vnútrozemských 
ciest môže zohrávať dôležitú úlohu nielen pri zmierňovaní 
potenciálnych negatívnych vplyvov nového rozvoja, ale môže 
tiež pomôcť pri aktívnom zlepšovaní ekológie a prirodzeného 
fungovania takýchto regulovaných riek spôsobom, ktorý je 
prínosný tak pre rieku, ako aj pre jej užívateľov, vrátane dopravy 
po vnútrozemských vodných cestách. V kontexte týchto nových 
metód sa nové projekty môžu navrhovať tak, aby zohľadňovali 
hlavné prírodné funkcie riečnych systémov a vždy, keď je to 
možné, aby boli zamerané na zachovanie alebo obnovenie 
týchto hlavných funkcií.
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Význam integrovaného plánovania

Stále viac projektantov priznáva, že je potrebný ucelenejší a 
integrovanejší prístup k plánovaniu a projektovaniu, v rámci 
ktorého dôjde k zosúladeniu niekedy protichodných záujmov, a 
snažia sa osvojiť si ho. Pri tomto prístupe sa na začiatku posúdi 
infraštruktúra a ekologické potreby spolu s inými spôsobmi 
využitia krajiny a rieky a tieto aspekty sa zahrnú do počiatočného 
návrhu projektu. Zároveň sa tak podporuje interaktívnejší a 
transparentnejší proces plánovania a aktívna pomoc a zapojenie 
ekológov a ďalších zainteresovaných strán.

Napriek tomu, že príprava a vykonávanie takéhoto 
integrovaného procesu plánovania si skutočne môže vyžadovať 
značné počiatočné investície, existuje stále viac dôkazov, ktoré 
preukazujú, že prínosy takéhoto prístupu sú takmer vždy veľmi 
významné a zďaleka prevyšujú zvýšené počiatočné investície.

Integrované plánovanie môže byť z dlhodobého hľadiska 
nákladovo efektívnejšie, viesť k ucelenejším riešeniam, čo môže 
poslúžiť súčasne záujmom a potrebám viacerých odvetví a môže 
tiež pomôcť zlepšiť medziodvetvovú komunikáciu a viesť k 
rozvíjaniu nových, kreatívnych a inovatívnych riešení, ktoré by sa 
pravdepodobne neskúmali v prípade klasickejšieho odvetvového 
prístupu k plánovaniu projektu a prispievať k zlepšovaniu 
vnímania projektu a zodpovedných inštitúcií.

Práve z týchto dôvodov Európska komisia dôrazne odporúča 
uplatňovanie integrovaného prístupu k plánovaniu projektov 
vnútrozemských vodných ciest, najmä pri podávaní žiadosti o 
(spolu)financovanie v rámci programov EÚ, ako napríklad TEN-T, 
štrukturálnych fondov alebo Kohézneho fondu a od roku 2014 aj 
v rámci nástroja „Spájame Európu“. 

Príklad dobrej praxe: Žijúci Rýn

Rýn je najväčšou vnútrozemskou vodnou cestou v Európe a 
výnimočným riečnym biotopom spájajúcim rieky a mokrade od 
Álp až po Severné more. Pozdĺž rieky sa nachádza asi 200 lokalít 
sústavy Natura 2000. Podnetom pre iniciovanie dvoch po sebe 
nasledujúcich projektov mimovládnych organizácií (2003 – 2010) 
na revitalizáciu degradovaných riečnych lokalít pozdĺž toku 
rieky Rýn bola rozsiahla strata prírodných hydromorfologických 
štruktúr a dynamiky. Tieto projekty sa začali realizovať pod 
názvom „Žijúci Rýn – Rieka tisícich ostrovov“ pod vedením 
nemeckej mimovládnej organizácie NABU (BirdLife) a rozvíjali 
sa krok po kroku na základe budovania dôvery a intenzívnej 
spolupráce medzi záujmovými skupinami v oblasti životného 
prostredia a v oblasti dopravy (vrátane zriadenia spoločných 
poradných výborov pozostávajúcich z expertov z mimovládnych 
organizácií, vlády a z oblasti vodných ciest).

Za celú dobu tohto projektu bolo naplánovaných 15 miestnych 
projektov a doteraz sa zrealizovalo 7 z nich. Finančné prostriedky 
poskytli rôzne verejné a súkromné nadácie, podniky, ako aj fondy 
EÚ LIFE a INTERREG IIIB. Na financovaní a realizácii sa podieľali 
spolkové a miestne správy spolu s mimovládnymi organizáciami. 
Projekty zahŕňajú napríklad odstránenie rozličných ochrán 
brehov, rekonštrukciu vlnolamov a obnovu bočných ramien. 
Monitorovací program na overenie vplyvu opatrení na obnovu 
a komunikačná stratégia tiež boli nápomocné pri informovaní 
širokej verejnosti a získavaní politickej podpory pre túto 
iniciatívu.

Viac informácií sa uvádza na:   
www.lebendiger-rhein.de 

www.lebendiger-rhein.de
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Vykonanie primeraného posúdenia

Strategické plánovanie a prístupy integrovaného manažmentu 
založené na koncepcii „spolupráca s prírodou“, môžu v značnej 
miere pomôcť pri hľadaní obojstranne výhodných riešení pri 
zosúlaďovaní rôznych spoločenských potrieb. Mali by tiež 
uľahčiť proces schvaľovania plánu alebo projektu rozvoja VVD so 
zreteľom na životné prostredie, v prípade že môže mať významný 
(negatívny) vplyv na lokality v sústave NATURA 2000.

Právne predpisy EÚ o ochrane prírody požadujú aby sa pre 
každý plán alebo projekt, ktorý môže významne negatívne 
ovplyvniť jednu alebo viac lokalít sústavy Natura 2000, vykonalo 
primerané posúdenie (PP) v súlade s článkom 6 ods. 3 smernice 
o biotopoch na posúdenie dôsledkov tohto plánu alebo projektu 
na lokalitu(-ity).

Postup stanovený v odsekoch 3 a 4 článku 6 sa musí vykonávať 
v postupných krokoch. V každom kroku sa stanoví, či sa v rámci 
tohto postupu vyžaduje ďalší krok. Napríklad, ak sa na základe 
zisťovacieho konania usúdi, že lokalita sústavy Natura 2000 
nebude negatívne ovplyvnená, potom plán alebo projekt možno 
schváliť bez potreby ďalšieho posúdenia.

Kroky sú nasledovné:
•	 Prvý krok: zisťovacie konanie – tento prvý krok slúži na 
určenie, či je potrebné vykonať pre plán alebo projekt primerané 
posúdenie vplyvov. Ak je možné, že významne negatívne 
ovplyvní lokalitu sústavy Natura 2000, potom je potrebné 
vykonať primerané posúdenie.
•	 Druhý krok: primerané posúdenie – po rozhodnutí, že 
primerané posúdenie vplyvu je podľa článku 6 ods. 3 potrebné, 
musí sa vykonať podrobná analýza vplyvov plánu alebo 
projektu na integritu lokality(-ít) Natura 2000 z hľadiska cieľov jej 
ochrany, a to samostatne alebo v spojení s inými plánmi alebo 
projektmi. Ak z primeraného posúdenia vplyvu vyplynie, že 
existuje negatívny vplyv na integritu lokality (napriek zavedeniu 
zmierňujúcich opatrení), potom príslušné orgány musia plán 
alebo projekt zamietnuť alebo uplatniť postup udelenia výnimky 
podľa článku 6 ods. 4.
•	 Krok tri: výnimočne prípady – v článku 6 ods. 4 sú stanovené 
výnimky z článku 6 ods. 3. A preto, ak sa usúdi, že plán alebo 
projekt bude mať nepriaznivý vplyv lokalitu sústavy Natura 2000, 
môže byť napriek tomu schválený vo výnimočných prípadoch, ak 
sú splnené podmienky uvedené v článku 6 ods. 4.

V článku 6 ods. 4 sa vyžaduje, aby príslušné orgány predtým, ako 
budú môcť prijať rozhodnutie o tom, či povolia alebo nepovolia 
plán alebo projekt, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť lokalitu, 
zabezpečili dodržanie týchto podmienok:
•	 Alternatíva predložená na schválenie je najmenej škodlivá pre 
integritu lokality sústavy Natura 2000 a neexistujú žiadne iné 
realizovateľné alternatívy, ktoré by nemali nepriaznivý vplyv na 
integritu lokality sústavy Natura 2000.
•	 Existujú naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu, ktoré 
odôvodňujú povolenie plánu alebo projektu, vrátane dôvodov 
sociálnej a ekonomickej povahy.
•	 Boli prijaté všetky kompenzačné opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ochrany celkovej koherencie sústavy Natura 2000.
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chránené druhy rastlín a živočíchov, na ktoré sa vzťahujú tieto 
dve smernice a ktoré sú priamo závislé od vody.

S rozvojom VVD priamo súvisia dva ďalšie dôležité 
environmentálne právne predpisy EÚ:
•	 Smernica 2001/42/ES o posudzovaní vplyvov určitých plánov 
a programov na životné prostredie (všeobecne označovaná ako 
„smernica o SEA“);
•	 Smernica 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na životné prostredie, 
zmenená a doplnená v roku 1997 (97/11/ES) a v roku 2003 
(2003/35/ES) – všeobecne označovaná ako „smernica o EIA“, 
zmenená a doplnená smernicou 2009/31/ES.

Posudzovanie podľa smernice o SEA a EIA a primerané posúdenie 
vplyvov často prebiehajú súbežne v integrovanom procese, ale 
každé hodnotenie má iný účel a je zamerané na iné aspekty 
vplyvu na životné prostredie. Hodnotenia SEA alebo EIA nemôžu 
preto nahradiť alebo slúžiť ako alternatíva k primeranému 
posúdeniu vplyvov.

Vzťah medzi relevantnými smernicami

Okrem smerníc o vtákoch a biotopoch existujú aj viaceré ďalšie 
environmentálne právne predpisy EÚ, ktoré sú relevantné, 
pokiaľ ide o vnútrozemskú vodnú dopravu. Sú to predovšetkým 
rámcová smernica o vode (RSV), smernica o strategickom 
environmentálnom hodnotení (SEA), smernica o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie (EIA) a smernica o hodnotení 
povodňových rizík.

RSV: je zrejmé, že medzi RSV a smernicami o vtákoch a biotopoch 
existujú silné spojitosti. Rozsah ich pôsobnosti sa vzťahuje 
aspoň na časť rovnakého prostredia, t. j. na vodné ekosystémy a 
suchozemské ekosystémy a mokrade, ktoré sú od nich priamo 
závislé, a majú v podstate podobné ambície, pokiaľ ide o cieľ 
zabezpečiť, aby nedochádzalo k zhoršovaniu stavu riek a posilniť 
ekologický stav týchto vodných ekosystémov.

V RSV sa uvádzajú jasné odkazy na smernice o vtákoch a 
biotopoch, čo zabezpečuje že sú v úplnom súlade (článok 4 ods. 
1 písm. c), čl. 4 ods. 2, čl.4 ods. 8, čl. 4 ods. 9, článok 6 a príloha IV, 
článok 8 a príloha V (1.3.5), článok 11 ods. 3 písm. a) a prílohy VI a 
VII k RSV).

V článku 6 sa členské štáty vyzývajú, aby vytvorili register 
všetkých oblastí v každom správnom území povodia, ktoré boli 
vymedzené ako oblasti vyžadujúce si zvláštnu ochranu podľa 
príslušnej právnej úpravy Spoločenstva týkajúcej sa ochrany 
povrchovej a podzemnej vody alebo zachovania prírodných 
biotopov a rastlinných a živočíšnych druhov priamo závislých od 
vody. Tieto zahŕňajú aj lokality sústavy Natura 2000.

V článku 8 sa vyžaduje, aby sa zabezpečilo vytvorenie programov 
pre monitorovanie stavu vody tak, aby sa vytvoril zosúladený 
a komplexný prehľad stavu vody v každom správnom území 
povodia. To vytvára dobré možnosti na koordinovanie týchto 
monitorovacích programov s programami na monitoring stavu 
druhov a biotopov v rámci sústavy NATURA 2000.

V článku 11, v ktorom je vytýčený obsah programu opatrení, sa 
vyžaduje aby sa zahrnuli tiež opatrenia na vykonávanie smerníc 
o vtákoch a biotopoch, pokiaľ sú tieto opatrenia potrebné pre 



Ďalšie odporúčané zdroje
Usmerňovací dokument EÚ “Vnútrozemská vodná doprava a 
právne predpisy EÚ o ochrane prírody”: http://ec.europa.eu/
environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Biela kniha o doprave:   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/
ALL/?uri=celex%3A52011DC0144

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

Smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA):  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/
TXT/?uri=CELEX:32014L0052

Smernica 2001/42/EC o posudzovaní účinkov určitých plánov a 
programov na životné prostredie (smernica SEA):  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/
TXT/?uri=CELEX:32001L0042

Prehľad hlavných ustanovení rámcovej smernice o vode, 
rámcovej smernice o morskej stratégii, smerníc o vtákoch a 
biotopoch a povodňovej smernice: 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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