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Výkladová příručka o
těžbě neenergetických 
nerostných surovin a 
Natuře 2000  
Souhrn

Životní prostředí



O tomto letáku

Těžební průmysl neenergetických nerostů poskytuje množství 
základních surovin pro výrobní a stavební odvětví v celé Evropě. 
Jednotlivé plány a záměry takové těžby se však mohou dostávat 
do konfliktu s ochranou přírody a zejména s požadavky směrnic 
EU o stanovištích a o ptácích.

Tento leták je souhrnem příručky „Těžba neenergetických nerostů 
a Natura 2000“, určené k tomu, aby poskytla návody pro to, jak co 
nejlépe zajistit, aby takové projekty byly v souladu  
s ustanoveními obou zmíněných směrnic EU. Zaměřuje 
se zejména na postupy, vyžadované článkem 6 směrnice 
o stanovištích, a přináší vysvětlení hlavních aspektů jimi 
předepsaných schvalovacích procesů konkrétně v kontextu 
těžebních projektů.

Příručka je určena odpovědným úřadům, developerům, ale i 
konzultantským firmám, správcům lokalit Natury 2000 a dalším 
osobám, zapojeným do plánování, projektování, realizace či 
schvalování plánů na těžbu nerostů či konkrétních těžebních 
projektů. Může zaujmout také NGO, mezinárodní organizace i 
širokou veřejnost.

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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Iniciativu v oblasti surovin, která stanovuje cílená opatření pro 
zajištění a zlepšení přístupu k surovinám v EU.

Iniciativa v oblasti surovin je založena na třech pilířích: zajištění 
přístupu k surovinám z mezinárodních trhů za stejných 
podmínek, jaké mají ostatní konkurenti v daném odvětví; 
stanovení správných rámcových podmínek v rámci EU s cílem 
podpořit udržitelné dodávky z evropských zdrojů; zvýšení 
celkové účinnosti využívání zdrojů a podpora recyklace s cílem 
omezit spotřebu v EU.

Skutečný problém představuje druhý pilíř, neboť těžební průmysl 
může fungovat jedině tam, kde se nerostné suroviny vyskytují, a 
nemůže tedy hledat místa ke svému provozu pouze v oblastech, 
kde by nedocházelo ke konfliktům s jinými typy využívání území, 
s veřejností nebo s územími chráněnými pro jejich přírodní, 
krajinné či estetické hodnoty. 

Potřeba zajištění přístupu na konkrétní pozemky znamená, 
že zatímco rozloha území, potřebného k vlastní těžbě 
neenergetických surovin, je v absolutním vyjádření velice malá 
(méně než 1 % území EU), jednotlivé rozvojové projekty se 
mohou přesto dostávat do konfliktu s konkurenčními způsoby 
využívání území či se širšími zájmy společnosti, případně mohou 
mít nepřijatelně vysoké negativní dopady na životní prostředí.

Průmysl neenergetických nerostných surovin v EU

Evropský sektor těžebního průmyslu se často dělí na tři hlavní 
skupiny podle fyzikálních a chemických vlastností nerostů a 
zejména podle způsobu jejich využití a dalších odvětví, která 
zásobují:
•	 „stavební” nerostné suroviny, obvykle kamenivo a agregáty 
o různé velikosti částic, například písek, štěrk a různé druhy 
drceného kamene (kupř. křída, vápenec, pískovec), materiály 
využívané jako přírodní kámen (např. mramor a žula) a dále různé 
jíly, sádra či jílovité břidlice,
•	 „průmyslové” nerosty, mezi něž patří fyzické nerostné suroviny 
(např. bentonit, boritany, uhličitan vápenatý, diatomity) nebo 
suroviny pro chemický průmysl (kupř. sůl, draslík či síra), a
•	 „kovové“ nerosty, zahrnující celou řadu rud, z nichž se 
zpracováním získávají kovy nebo kovové látky, např. hliník, 
chrom, měď, zlato, lithium, mangan. 

Z hlediska obratu a objemu těžby představuje největší oblast 
v rámci těžebního sektoru neenergetických surovin v EU těžba 
stavebních materiálů a zejména kameniva. 

Zajištění spolehlivého a nenarušovaného přístupu ke 
zdrojům surovin je stále významnější faktor ekonomické 
konkurenceschopnosti v rámci EU. Evropská komise tuto 
skutečnost bere na vědomí, a proto přijala v listopadu 2008 
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Rámec politiky EU 

Soustava Natura 2000 v současné době zahrnuje více než 27.500 
lokalit, pokrývajících kolem 18 % území EU a více než 9 % rozlohy 
moří, která ji obklopují. Nejde o soustavu přísných rezervací, kde 
by byly vyloučeny veškeré lidské činnosti. Směrnice o ptácích a o 
stanovištích představují společný legislativní rámec pro všechny 
členské státy EU, jenž zajišťuje, že lidské činnosti – mezi nimi i 
těžba neenergetických nerostných surovin – budou prováděny 
takovým způsobem, aby neměly negativní vliv na integritu lokalit 
Natury 2000.

Článek 6 směrnice o stanovištích stanoví postup, který je třeba 
dodržovat při povolování koncepcí a záměrů, u nichž existuje 
pravděpodobnost významného vlivu na lokality Natury 2000. 
V zásadě požaduje to, aby strategie nebo záměry s možností 
významného vlivu byly podrobeny „naturovému hodnocení”, při 
němž budou tyto účinky podrobně studovány z hlediska jejich 
dopadu na cíle ochrany konkrétních lokalit.

Stejně jako v případě jiných typů využívání území, i těžební 
průmysl neenergetických nerostných surovin musí být provozován 
v mezích zákonodárství EU v oblasti ochrany životního prostředí, 
do něhož patří i směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích. 
Tyto dvě směrnice jsou úhelnými kameny politiky EU v oblasti 
ochrany biologické rozmanitosti. Umožňují všem členským 
státům spolupracovat při ochraně a zajištění přežití nejcennějších 
evropských ohrožených a zranitelných druhů a typů stanovišť. 

Směrnice mají dva hlavní cíle: 
•	 chrání druhy jako takové na celém území EU (prostřednictvím 
ustanovení o ochraně druhů); 
•	 aktivně chrání určité vzácné a ohrožené typy stanovišť nebo 
nejdůležitější stanoviště vybraných vzácných a ohrožených druhů 
s cílem zajistit jejich trvalou existenci (prostřednictvím ustanovení 
o územní ochraně, vedoucí k ustavení soustavy Natura 2000).
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Těžební plány a záměry mohou být také předmětem posuzování 
podle směrnic o strategickém hodnocení (SEA) a hodnocení vlivů 
na životní prostředí (EIA).

Účelem směrnice SEA je zajistit, aby dopady určitých plánů a 
programů na životní prostředí byly identifikovány, vyhodnoceny 
a brány v úvahu během jejich přípravy a před jejich schválením. 
Pokud takové hodnocení proběhne, umožňuje to zpravidla nalézt 
vhodnější umístění záměrů mimo území s rizikem potenciálních 
konfliktů s ochranou přírody. 

Směrnice EIA funguje na úrovni jednotlivých veřejných nebo 
soukromých záměrů. Povolení k realizaci záměrů, u nichž existuje 
pravděpodobnost významných dopadů na životní prostředí, by 
mělo být uděleno pouze poté, co byla provedena EIA a byla vzata 
v úvahu její zjištění. 

Mezi postupy SEA nebo EIA a naturovým hodnocením existují 
podobnosti; doporučuje se proto, aby byly prováděny současně. 
Zároveň však jsou mezi nimi významné rozdíly; SEA nebo EIA 
proto nemohou nahradit naturové hodnocení, neboť ani jeden 
z těchto postupů není nadřazen ostatním. Jedním ze zásadních 
rozdílů – vedle skutečnosti, že naturové hodnocení je specificky 
zaměřeno na cíle ochrany lokalit Natury 2000 - je míra závaznosti 
výstupů naturového hodnocení. Na rozdíl od SEA a EIA nesmějí 

úřady strategii nebo záměr v případě, že naturové hodnocení 
nemůže vyloučit, že (ani po zahrnutí nezbytných zmírňujících 
opatření) nebudou mít negativní vliv na integritu lokalit Natury 
2000, odsouhlasit (s výjimkou situací, kdy jsou splněny další 
specifické podmínky, tj. neexistuje méně škodlivé alternativní 
řešení, existují naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu 
a jsou stanovena kompenzační opatření). Naproti tomu postupy 
SEA/EIA jsou určeny k tomu, aby povolující úřady získaly úplné 
informace o důsledcích navrhované koncepce nebo záměru pro 
životní prostředí, které potom musí být vzaty v úvahu při jejich 
konečném rozhodování ve věci.

Mezi další předpisy a politiky EU v oblasti životního prostředí, 
jež jsou relevantní pro oblast těžby neenergetických nerostných 
surovin, patří:
•	 směrnice o nakládání s odpady z těžebního průmyslu 
(2006/21/ES),
•	 směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (2004/35/ES),
•	 rámcová směrnice o vodách (2000/60/ES) a směrnice o ochraně 
podzemních vod (2006/118/ES),
•	 rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí (2008/56/ES),
•	 Strategie EU pro udržitelné využívání přírodních zdrojů,
•	 princip předběžné opatrnosti.
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těžebny (včetně rotace těžby uvnitř dobývacího prostoru/
rozšiřování) až po případné ukončení těžby a rekultivaci. 

Typ a stupeň dopadů na životní prostředí se velmi liší místo od 
místa v závislosti na řadě faktorů. Musí být proto identifikovány 
případ od případu. 

Kromě toho je třeba brát v úvahu i kumulativní účinky, které 
mohou vznikat, je-li v určitém území více těžebních prostor či 
jiných druhů rozvojových záměrů (např. jiná infrastrukturní nebo 
průmyslová zařízení). Proto i když pro individuální těžební záměr 
může hodnocení vyloučit negativní účinky na lokalitu Natury 
2000, musí investoři brát v úvahu i potenciální kumulativní účinky 
jejich záměrů v kombinaci s jinými plány a záměry v daném území. 

Mezi potenciální účinky těžebních činností na druhy a typy 
stanovišť v zájmu EU patří: 
•	 úbytek a degradace stanovišť: primární dopady těžby na 
biodiverzitu často vznikají při čištění pozemků a odstraňování 
povrchových struktur kvůli těžbě nerostů nebo výstavbě související 
infrastruktury typu příjezdových komunikací, skládkových míst a 

Potenciální dopady těžby neenergetických nerostných surovin na přírodu 

Těžba nerostných surovin má již samotnou svou podstatou 
vždy závažné dopady, často negativní, na území, v jehož rámci 
se provozuje. Existuje však i stále rostoucí počet příkladů, kde 
na těžební lokalitě během celé doby jejího provozování došlo 
k vytvoření takových podmínek pro živou přírodu, které jsou v 
konečném důsledku pozitivní. Důvodem je to, že stále více lomů, 
pískoven a dolů prochází po skončení těžby rekultivací, při níž se 
dbá i na biodiverzitu. Pokud k tomu dojde v prostředí, které bylo 
již předtím ochuzené, mají takové rekultivované lokality potenciál, 
aby významně přispěly k ochraně biologické rozmanitosti tím, že 
vytvářejí nová stanoviště pro rostliny a živočichy. 

Při vyhodnocování potenciálních dopadů těžební činnosti na 
přírodu a živé organismy je důležité mít na paměti, že tyto 
dopady mohou nastávat nejen ve vlastním těžebním prostoru, 
ale mohou pocházet i ze souvisejících zařízení, například z 
příjezdových komunikací, dopravníkových pásů, drtičů, míst 
pro ukládání materiálu, záchytných nádrží na ropné produkty, 
odkalovacích nádrží apod. Mohou vznikat i v jakékoli etapě 
realizace záměrů od předběžných průzkumů a řádného provozu 
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Význam strategického plánování 

Územní plánování na strategické úrovni je nástroj, používaný 
úřady veřejné správy při vytváření koherentní politiky 
udržitelného rozvoje pro jejich území. Je jedním z nejúčinnějších 
prostředků pro odhalování potenciálních konfliktů a pro 
minimalizaci dopadů na přírodu a živé organismy na samém 
počátku plánovacího procesu. Vede nejenom k vytváření více 
integrovaného, transparentního a stabilního rozvojového 
rámce pro průmysl, ale snižuje i riziko potíží nebo zpoždění u 
individuálních projektů.

Nejlepších výsledků se dosahuje, když se územní plánování 
provádí s využitím konzultací se všemi stakeholdery a zájmovými 
skupinami, takže jsou zkoumány všechny realizovatelné 
alternativy.

V případě odvětví těžby neenergetických nerostných surovin 
jsou nezbytné podrobné mapy výskytu všech typů nerostů, 
které zároveň udávají, zda jsou jednotlivá ložiska využitelná 
z komerčního hlediska. Porovnání těchto map s mapami, na 
nichž jsou vyznačeny polohy a hranice lokalit Natury 2000, 
může pomoci při rychlém odhalení území, kde není žádné či je 
jen malé riziko potenciálních konfliktů, a kde je naopak takové 
riziko vysoké. Podrobný průzkum potenciálních konfliktních 
území může být prováděn samotnými těžebními firmami jako 
součást jejich výhledové strategie nebo při zpracovávání plánů 
na využívání nerostných surovin či územních nebo rozvojových 
plánů, pořizovaných úřady veřejné správy. Tyto plány mohou 
být dále zkoumány prostřednictvím SEA, EIA a naturového 
hodnocení.

odkalovacích nádrží. Během těchto činností může dojít ke změně, 
poškození, fragmentaci a místně i k likvidaci stanovišť. 
•	 vyrušování a vytlačování druhů: těžba nerostných surovin 
může také být zdrojem významného rušení určitých rostlin nebo 
živočichů. Dopady mohou být dočasné nebo trvalé, přímé či 
nepřímé, v těžebním prostoru i mimo něj, a mohou nastávat  
v různých etapách realizace a provozu záměru. Živočichové 
mohou být vyrušováni řadou faktorů, například hlukem, prachem, 
znečištěním, přítomností lidí, pravidelnými pohyby (kupř. při 
přepravě zboží) apod. To může ovlivňovat rozmnožování, přijímání 
potravy, odpočinek či šíření a migrace živočichů.

Dopady těžebních činností na biodiverzitu mohou pocházet  
z řady faktorů, včetně: 
•	 odstraňování vegetace a čištění pozemků: území se často 
zbavuje vegetace a půdy pro získání přístupu k těžebním 
plochám i pro uvolnění míst na instalaci všech souvisejících 
infrastrukturních zařízení včetně deponií vytěžené suroviny 
nebo odpadních hmot, odkalovacích nádrží a zařízení typu 
dopravníkových pásů, zpracovatelských provozů apod.;
•	 narušení hydraulických poměrů (změna hydrologických 
nebo hydrogeologických podmínek): je-li zapotřebí odvodňovat 
jak rudná ložiska, tak i další těžební plochy, mohou těžební 
činnosti potenciálně změnit hydrologické podmínky v těžebních 
oblastech i v jejich okolí s následnými změnami v odvodňovací 
síti, vyvolanými dočasnou nerovnováhou mezi povrchovým 
odtokem, vsakováním apod. V takových případech to může vést  
k dopadům na blízká i vzdálená prameniště a mokřady, a to jak  
z hlediska množství, tak i jakosti vody; 
•	 změn jakosti vody: některé těžební a výrobní procesy mohou 
způsobovat znečištění i další změny v jakosti vody, což může buď 
přímo ovlivnit vodní stanoviště a druhy na takových lokalitách, a/
nebo mít nepřímý vliv na jiné lokality citlivé na tento typ změn;
•	 změn stanovišť, jež mohou podpořit kolonizaci území 
invazními druhy: ekologické změny vyvolané těžbou v lomech 
a pískovnách mohou podporovat kolonizaci území pionýrskými 
rostlinami, z nichž některé mohou být invazivní;
•	 dalších faktorů, jako je například hluk a vibrace, vyrušování 
způsobené pohyby strojů, prašnost.
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•	 ve výjimečných případech vytvořit mechanismus pro 
schválení i takových koncepcí či záměrů, u nichž ani po doplnění 
zmírňujících opatření nelze s jistotou vyloučit významné 
negativní vlivy na lokalitu Natury 2000, pokud takové koncepce 
či záměry nemají alternativní řešení a dojde se k závěru, že na 
jejich schválení či realizaci existuje převažující veřejný zájem.

Je na odpovědných úřadech na úrovni každého státu, aby ve 
světle výsledků naturového hodnocení koncepci nebo záměr 
schválily. Pokud z odborného hlediska přetrvávají odůvodněné 
pochybnosti o tom, že koncepce nebo záměr nemá negativní 
účinky na integritu lokality, musí odpovědný úřad odmítnout 
udělení povolení či požadovat zapracování dalších zmírňujících 
opatření v takovém rozsahu, aby tyto odborné pochybnosti 
mohly být vyloučeny. 

Provádění tzv. naturového hodnocení

Jak plány (např. plány na těžbu nerostných surovin) a koncepce, 
tak i individuální záměry mohou být podrobeny naturovému 
hodnocení podle článku 6(3) směrnice o stanovištích.

Naturové hodnocení posuzuje účinky těžebních záměrů na 
lokality Natury 2000, samotných nebo v kombinaci s jinými plány 
či záměry. Účelem tohoto postupu je:
•	 kompletně vyhodnotit dopady plánů, koncepcí a záměrů, 
u nichž existuje pravděpodobnost významných negativních 
dopadů na lokalitu Natury 2000;
•	 stanovit, zda lze vyloučit negativní dopady na integritu lokality. 
V negativním případě lze koncepci nebo záměr schválit pouze  
v případě, že je lze doplnit o zmírňující opatření nebo podmínky, 
které odstraní či sníží na nejmenší možnou míru negativní 
dopady na lokalitu;
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Rekultivace a kompenzace 

Těžební záměry neenergetických nerostných surovin vyvíjejí 
velké úsilí nejen na snižování svých dopadů, ale i na příspěvek  
k aktivní ochraně biodiverzity, zejména prostřednictvím 
rekultivace těžebních ploch a kompenzováním cenných 
přírodních hodnot.

Rekultivace je proces přeměny opuštěných pozemků po těžbě 
na využitelné pozemky, a to jak pomocí technických, tak i 
ekologických zásahů. Plán rekultivace je za běžných okolností 
integrální součástí každého těžebního záměru a podmínek 
povolení těžby; je-li správně naplánován a realizován, může 
přispět ke zmírnění či kompenzování negativních dopadů. 

Hlavním kritériem rekultivace, má-li splňovat podmínky 
zmírňujících opatření podle článku 6 (3), je to, že za všech 
okolností musí být prokázáno, že zůstane zachována integrita 
dané lokality. Zejména je nutné, aby:
•	 rekultivační opatření se týkalo negativně ovlivněných stanovišť 
a/nebo druhů (tj. musí jít o obnovu stejného typu stanoviště/
stanoviště druhu);
•	 rekultivační opatření bylo zacíleno na postižené území;
•	 výsledkem rekultivace bylo významné snížení negativních 
účinků z hlediska jejich trvání, rozsahu a intenzity. Tohoto snížení 
musí být dosaženo v krátké době již během těžby. 

Kompenzování cenných přírodních hodnot představuje 
praxi, často využívanou při těžbě neenergetických nerostných 
surovin pro vyvážení nevyhnutelných dopadů na biologickou 
rozmanitost, vyplývajících z těžebních aktivit. Mohou zahrnovat 
vytváření, obnovu nebo zlepšování stavu stanovišť i výkupy 
území s ekvivalentními stanovišti pro jejich dlouhodobou 
ochranu. V některých případech lze přistoupit i k přemístění 
živočišných či rostlinných společenstev. Tyto kompenzace mohou 
představovat i možnost kompenzačních opatření ve smyslu 
článku 6(4) směrnice o stanovištích, pokud jsou zároveň splněny 
všechny další požadavky tohoto článku. 

Pokud na základě naturového hodnocení nemůže být vyloučeno, 
že koncepce nebo záměr budou mít negativní vliv na integritu 
dané lokality, musí se při přijímání veškerých dalších rozhodnutí 
o pokračování v přípravě projektu použít postup podle článku 
6(4) směrnice o stanovištích, který stanoví řadu podmínek, za 
nichž odpovědný úřad může takovou koncepci nebo záměr 
povolit. Je vždy na tom, kdo se rozhodne použít článek 6(4), aby 
prokázal, že jsou splněny všechny tyto podmínky:
•	 alternativa, předložená ke schválení, má nejméně negativní 
dopady na integritu lokality Natury 2000 z hlediska jejích 
předmětů ochrany a zároveň neexistuje jiná realizovatelná 
alternativa bez negativního vlivu na integritu žádné lokality 
Natury 2000;
•	 existují naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, 
týkající se lidského zdraví, veřejné bezpečnosti a převažujících 
pozitivních účinků na životní prostředí, případně jiné naléhavé 
důvody, pokud bylo ještě před udělením souhlasu s koncepcí 
nebo záměrem získáno stanovisko Komise (tento postup se týká 
lokalit s prioritními druhy nebo typy stanovišť);
•	 byla přijata veškerá kompenzační opatření k zajištění toho, aby 
byla udržena celková soudržnost soustavy Natura 2000. 

Kompenzační opatření by měla:
•	 přispět k aktivní ochraně přírodních stanovišť a druhů v zájmu 
Společenství v rámci dané biogeografické oblasti či v rámci 
celého areálu, tahové cesty nebo zimoviště v případě ptačích 
druhů (tj. v případě lokalit vymezených podle směrnice o ptácích) 
v daném členském státě;
•	 týkat se v odpovídajícím rozsahu těch stanovišť a druhů  
v zájmu Společenství, které jsou negativně ovlivněny;
•	 zajišťovat funkce srovnatelné s těmi, na jejichž základě bylo 
zdůvodněno vyhlášení původní lokality, zejména pokud jde o 
adekvátní geografické rozšíření. 
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Těžba v mořských územích Natury 2000

Význam těžby kameniva a písku v mořských oblastech neustále 
vzrůstá. Většinu nerostných surovin těžených z mořského dna 
představují písek a štěrk, avšak vyskytují se zde i další nerosty, 
například diatomické vápence nebo nerosty, obsahující kovy.

Hlavním nástrojem k optimalizaci využívání mořských oblastí 
ku prospěchu ekonomického rozvoje i mořského prostředí je 
územní plánování námořních prostor. Přijetí zonačního přístupu 
může být příležitostí k začlenění těžby nerostných surovin 
z moře do existujícího mnohočetného využívání mořského 
prostředí strategickým způsobem cestou identifikace oblastí, 
v nichž je vyšší pravděpodobnost, že těžba bude vhodná nebo 
akceptovatelná.

Bagrování z mořského dna může mít potenciální dopady na 
mořské prostředí, například odstraňováním bentosu, zvyšováním 
zákalu ve vodě, změnami ve složení sedimentů, změnami  
v hydrodynamice a transportu sedimentů a podobně. Význam a 
rozsah těchto účinků bude záviset na řadě faktorů včetně polohy 
těžební oblasti, povahy povrchu dna a sedimentů pod ním, 
pobřežních procesů, na způsobu, metodách, rychlosti, objemu a 
intenzitě těžby a na citlivosti stanovišť a druhů, vyskytujících se  
v lokalitách Natury 2000.

Nejvýznamnějším účinkem bagrování je snižování úrovně 
mořského dna a odstraňování dnových sedimentů; to způsobuje 
dočasné změny v topografii mořského dna a ve složení 
sedimentů a jejich struktury, což vede k likvidaci bentických 
organismů. Různé studie uvádějí 30 – 80 % úbytek druhové 
diverzity, populační hustoty a biomasy bentických bezobratlých 
v těžebních oblastech, přičemž rozsah úbytku závisí na intenzitě 
těžby v rámci území jako celku. Tyto ztráty nejsou vázány jen 
přesně na oblast těžby, neboť „stopa“ znečištění, způsobeného 
bagrováním, se může šířit na velké vzdálenosti od vlastního místa 
těžby. Proto i bagrování mimo mořské lokality Natury 2000 může 
mít na některé z nich nepřímé dopady.

Určité druhy mohou být obzvláště zranitelné, pokud se těžební 
činnosti překrývají s oblastmi, kde se rozmnožují či vytírají. 
Hlavním nebezpečím, pramenícím z ukládání sedimentů ve 
„stopě“ znečištění, je zanášení rybích vajíček či míst vhodných 
pro tření, například sleďů nebo smačků. Důsledky poškozování 
bentických společenstev byly také pozorovány ve vztahu  
k potravním řetězcům, jež jsou zásadní pro chráněné druhy. 
Kupříkladu smačci představují klíčový faktor v mořských 
potravních pyramidách a mají mimořádný význam pro mořské 
ptáky a mořské savce. 
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Příklady zmírňujících opatření při těžbě 
písku a kameniva z moře
Období intenzívního bagrování je omezeno na konkrétní 
počet hodin na jednotku povrchu (ha).

Pro ochranu ptačích druhů citlivých k vyrušování nebude 
během určitých měsíců v roce probíhat žádné bagrování. 

Bagrování bude vyloučeno během období rozmnožování a 
péče o mláďata mořských savců, kteří jsou mimořádně citliví 
na vyrušování.

Kolem zvláště citlivých území budou stanoveny dostatečně 
velké zóny bez jakéhokoli využívání.

Aby se minimalizoval rozsah mořského dna postiženého 
těžbou a tím i celkové dopady, oblasti bagrování budou 
relativně malé. V rámci každé koncese bude přidělen jen 
omezený počet pracovních dní. Nové těžební místo lze otevřít 
teprve tehdy, když bude plně vytěženo místo předchozí. 
Není povoleno vracet se do již vytěžených území, aby se tak 
umožnily optimální podmínky pro přirozenou regeneraci. 

Hloubka bagrování je omezena.

Pro snížení „stopy“ znečištění usměrňuje bagr tok vody pod 
dnem plavidla směrem do moře.

Klíčová doporučení
Je třeba podporovat celkový efektivní a účinný proces 
hodnocení dopadů a provádění těžebních aktivit 
neenergetických nerostů:

vytvořením plánu monitoringu pro kontrolu účinnosti 
preventivních, zmírňujících a v případě potřeby i 
kompenzačních opatření;

spoluprací mezi odpovědnými úřady a investory při 
projednávání překážek a nacházení nejvhodnějších řešení 
případ od případu.;

včasnými a pravidelnými konzultacemi mezi odpovědnými 
úřady, navrhovateli záměrů a vhodnými stakeholdery;

braním v úvahu i existujících ustanovení o ochraně druhů 
podle směrnic o ptácích a o stanovištích. 
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Případové studie
Ptačí oblast vymezená v lomu

Ptačí oblast Dubnické štrkovisko se nachází v území, kde 
probíhala průmyslová těžba štěrku z řeky Váhu (Slovensko). Díky 
tomu, že lokalita nebyla zcela vytěžena (např. zůstaly zachovány 
malé ostrůvky), došlo k vytvoření polopřírodního území. Poté, 
co skončila těžební činnost, nastala rychlá přirozená sukcese, 
jež vedla ke vzniku velmi kvalitního území pro volně žijící ptáky. 
Tato lokalita (o rozloze kolem 60 ha) je na Slovensku jedním ze tří 
nejlepších hnízdních stanovišť rybáka obecného (Sterna hirundo), 
druhu ze směrnice o ptácích, jenž je závislý na pravidelném 
omezování přirozené sukcese, což je v tomto případě zajišťováno 
jak úřady, tak nevládními organizacemi. Na lokalitě se nachází 
šest dalších hnízdících druhů včetně bukáčka malého (Ixobrychus 
minutus) a chřástala kropenatého (Porzana porzana).

Bývalá štěrkovna je využívána i tažnými druhy a též jako 
zimoviště. Lokalita si udržuje svůj ekologický charakter navzdory 
skutečnosti, že je součástí povoleného těžebního prostoru a leží  
v území silně pozměněném člověkem, poblíž města a dálnice. 

Ministerstvo životního prostředí Slovenska, 2008

Správná praxe při získávání kameniva a písku z moře

Kamenivo a písek z moře hrají ve Velké Británii významnou úlohu 
při poskytování surovin vysoké kvality jak pro stavební průmysl, 
tak pro ochranu pobřeží. Pro oblasti těžby jsou vydávány 
licence pro The Crown Estate (britská státní realitní společnost). 
Vydání předchází rozsáhlé hodnocení vlivů na životní prostředí 
a proces konzultací se stakeholdery, za který dříve odpovídalo 
Ministerstvo bydlení, obcí a místní správy (MCLG) a Ministerstvo 
životního prostředí, výživy a venkova (Defra), a v současnosti 
Agentura pro moře a rybolov (MFA), což je výkonná složka Defry.

V roce 2002 poskytla vláda dodatečný zdroj financování uložením 
daně na primární stavební suroviny jak ze suchozemských, tak  
z mořských zdrojů. Nově vzniklý Fond pro zajištění udržitelné 
těžby nerostných surovin (Aggregate Levy Sustainability Fund, 
ALSF) má čtyři základní cíle:
•	 minimalizace požadavků na těžbu primárních stavebních 
surovin
•	 podpora těžby a dopravy příznivé k životnímu prostředí
•	 zabývání se environmentálními dopady bývalé těžby
•	 poskytování kompenzací místním společenstvím za negativní 
dopady těžby primárních stavebních surovin.

Těžba kameniva a písku z moře: pomoc při určování správné praxe. 
Sborník konference. Září 2006. Editoři: Newell a Garner 
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Směrnice pro plánování těžby nerostných surovin  
v Anglii

Prohlášení a pokyny pro politiku plánování nakládání  
s nerostnými surovinami (Minerals Policy Statement) stanovují 
pravidla pro plánování využívání nerostných surovin v Anglii. 
Stanovují specifické cíle pro různé typy surovin (stavební 
suroviny, jíly na výrobu cihel, přírodní kamenivo na stavbu zdí a 
střech, ropa a zemní plyn).

Pokud je těžba nerostných surovin navrhována v blízkosti lokality 
Natury 2000 či pokud je pravděpodobné, že by takovou lokalitu 
mohla ovlivnit, je třeba brát v úvahu konkrétní prohlášení o 
politice plánování a příslušné pokyny. Tyto dokumenty určují 
jasná pravidla a podmínky pro provádění činností, které by 
mohly mít nepříznivý vliv na lokalitu. Jsou v nich stanoveny role 
a odpovědnost povolovacího orgánu, realizátora projektu a 
organizace Natural England. 

Pokyny popisují obsah naturového hodnocení, možnosti 
konzultace s veřejností, posouzení alternativních řešení, 
zdůvodnění naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a 
podmínky pro stanovení kompenzačních opatření. 

Národní politika plánování popisuje, jak by měly jednotlivé 
orgány plánování těžby nerostných surovin provádět plánování 
takové těžby. Každý orgán vytváří rozvojový rámec pro těžbu 
nerostných surovin, jenž má: 
•	 vyznačovat polohu lokalit významných z hlediska biologické 
rozmanitosti, přičemž má rozlišovat mezi hierarchií lokalit 
vyhlášených na úrovni mezinárodní, národní, regionální a místní;
•	 identifikovat veškeré oblasti nebo lokality vhodné pro obnovu 
či vytváření nových prioritních stanovišť, která by mohla přispívat 
k naplňování regionálních cílů. 

http://www.communities.gov.uk/publications/
planningandbuilding/mineralspolicystatement5

Zmírňující opatření pro poletušku slovanskou

V jihozápadním Finsku bylo zažádáno o povolení k otevření 
zlatého dolu, sestávajícího z povrchové těžební jámy a podzemní 
části dolu. Podle přírodovědné studie, zpracované zároveň 
s hodnocením vlivů na životní prostředí, se v této oblasti 
vyskytují 1 – 3 samci a 3 rozmnožující se samice poletušky 
slovanské (Pteromys volans), nejvýznamnějšího zdejšího druhu 
savce, chráněného směrnicí o stanovištích. Byla podrobně 
prozkoumána všechna teritoria těchto jedinců a v úvahu byly 
vzaty i možné spojovací cesty mezi nimi a teritorii dalších 
poletušek mimo oblast zamýšlené těžby. Nejbližší lokalita Natury 
2000 se nacházela 5 km od dolu.

Po konzultacích s regionálními orgány ochrany životního 
prostředí žadatel doplnil svoji žádost, týkající se ochrany 
poletušky, o následující podmínky:
•	 Okraj otevřené těžební jámy smí dosahovat nejvýše do 
vzdálenosti 40 m od nejbližších hnízdních stromů. Les mezi 
hnízdním stromem a těžební jámou nesmí být těžen vyjma 
pětimetrový pás od kraje jámy, kde lze kácení povolit pro zajištění 
bezpečnosti v dolu. Tak vznikne čtyřicetimetrový ochranný pás 
lesa mezi hnízdním stromem v okrsku 1 a okrajem těžební jámy.
•	 Stromy v okrscích poletušek, využívané jimi k rozmnožování 
a hledání potravy, nesmí být ničeny a kolem hnízdních stromů 
musí být zachováno dostatečné množství stromových úkrytů. Na 
spojovacích cestách poletušek uvnitř těžebního prostoru nesmí 
být káceny stromy.

Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Finsko).



Další doporučené zdroje
Tato publikace je souhrnem příručky Evropské komise 
nazvané „Těžba neenergetických nerostných surovin a Natura 
2000”: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/neei_report_cs.pdf

Komise sestavila výkladové příručky, které mají pomoci lidem 
pochopit a správně uplatňovat postup naturového hodnocení. Ty 
jsou dostupné na webové stránce Komise o Natuře 2000: http://
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/
guidance_en.htm

Péče o lokality Natury 2000: Ustanovení článku 6 směrnice o 
stanovištích 92/43/EHS   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_cs.pdf

Směrnice o stanovištích: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
CS/TXT/?uri=CELEX:31992L0043

Směrnice o ptácích: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/
TXT/?uri=CELEX:32009L0147

Přehled hlavních ustanovení rámcové směrnice o vodách, 
rámcové směrnice pro mořské prostředí, směrnic o ptácích a 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/

KH
-02-19-072-CS-N
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