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Životné prostredie



O tomto letáku

Ťažbou neenergetických surovín sa zabezpečuje množstvo 
základných surovín pre výrobné a stavebné činnosti v Európe. 
Jednotlivé plány a projekty v tomto odvetví sa však môžu 
dostať do rozporu s ochranou prírody a najmä so smernicou o 
biotopoch a smernicou o vtákoch.

Tento leták predstavuje súhrn príručky „Ťažba neenergetických 
surovín a sústava Natura 2000”, ktorej cieľom je poskytnúť 
usmernenie o tom, ako najlepšie zabezpečiť, aby ťažba bola 
zlučiteľná s ustanoveniami týchto dvoch smerníc EÚ. Zameriava 
sa najmä na postupy, ktoré sa majú dodržiavať podľa článku 6 
smernice o biotopoch a poskytuje vysvetlenia určitých kľúčových 
aspektov procesu povoľovania plánov a projektov z odvetvia 
ťažby neenergetických surovín.

Príručka je určená pre príslušné orgány a subjekty, ktoré sa 
zaoberajú rozvojom ťažby neenergetických surovín, ale aj 
pre konzultantov, správcov lokalít sústavy NATURA 2000 a 
ďalšie subjekty, ktoré sa zaoberajú plánovaním, navrhovaním, 
realizáciou či povoľovaním plánov alebo projektov ťažby 
nerastných surovín. Očakáva sa, že zaujme aj ďalšie organizácie, 
napríklad mimovládne organizácie a medzinárodné orgány, ako 
aj širokú verejnosť.

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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prístupu k surovinám pre EÚ.

Iniciatíva v oblasti surovín je založená na troch pilieroch: 
zabezpečenie prístupu k surovinám z medzinárodných trhov 
za rovnakých podmienok ako majú ostatné konkurenčné 
priemyselné subjekty, stanovenie primeraných rámcových 
podmienok v rámci EÚ s cieľom podporiť udržateľnosť dodávky 
surovín z európskych zdrojov a zvýšenie celkovej efektívnosti 
využívania zdrojov a presadzovanie recyklácie s cieľom znížiť 
spotrebu prvotných surovín v EÚ.

Druhý pilier predstavuje skutočnú výzvu, pretože ťažobný 
priemysel môže pôsobiť iba tam, kde sú prítomné nerasty, a 
teda nemôže pôsobiť len v oblastiach, kde by nedochádzalo 
ku konfliktu s iným využívaním krajiny, so širokou verejnosťou 
alebo oblasťami ochrany prírody, krajiny či oblasťami s vizuálnym 
významom.

Potreba prístupu k určitým pozemkom znamená, že zatiaľ 
čo plocha pozemkov potrebných na ťažbu neenergetických 
surovín je v absolútnom vyjadrení relatívne malá (menej ako 1% 
územia EÚ), individuálne rozvojové projekty sa napriek tomu 
môžu dostať do konfliktu s konkurenčnými spôsobmi využitia 
krajiny alebo širšími spoločenskými záujmami, alebo môžu mať 
neprijateľne vysoký vplyv na životné prostredie.

Odvetvie ťažby neenergetických surovín v EÚ

Odvetvie ťažby neenergetických surovín v Európe sa často delí na 
tri hlavné pododvetvia v závislosti od fyzikálnych a chemických 
vlastností nerastov a predovšetkým od ich využitia a zohľadňuje 
zásobované spracovateľské odvetvia:
•	 „stavebné” nerasty zvyčajne zahŕňajú kamenivo tvorené rôzne 
veľkými časticami, napríklad piesok, štrk a rôzne typy drvených 
skál (napr. krieda, vápenec, pieskovec), prírodné horniny (napríklad 
mramor alebo žula), ako aj celý rad ílov, sadru či ílovité bridlice.
•	 „priemyselné” nerasty, ktoré je možné vymedziť ako nerasty 
dôležité z hľadiska fyzikálnych vlastností (napr. bentonit, boritany, 
uhličitan vápenatý, diatomit) alebo chemických vlastností (napr. 
soľ, potaš a síra), a
•	 „kovové” nerasty zahŕňajú širokú škálu rúd, z ktorých sa 
spracovaním vyťažia kovy alebo kovové látky, napríklad bauxit, 
chróm, meď, zlato, lítium, mangán.

Ťažba stavebných nerastov, najmä kameniva, predstavuje 
z hľadiska hodnoty a objemu najväčšie pododvetvie ťažby 
neenergetických surovín v EÚ.

Zabezpečenie spoľahlivého a nerušeného prístupu k 
surovinám je čoraz dôležitejším faktorom hospodárskej 
konkurencieschopnosti EÚ. Uznávajúc to, Európska komisia 
prijala v novembri 2008 Iniciatívu v oblasti surovín, ktorá 
stanovuje cielené opatrenia na zabezpečenie a zlepšenie 
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Politický rámec EÚ pre ťažbu neenergetických surovín

Sústava Natura 2000 v súčasnosti zahŕňa viac ako 27 500 lokalít, 
ktoré pokrývajú približne 18% pevninskej časti územia EÚ a 
viac ako 9% okolitých morí. Nejde o systém prísne chránených 
prírodných rezervácií, v ktorých sa vylučuje akákoľvek 
ľudská činnosť. Obe uvedené smernice tvoria skôr spoločný 
legislatívny rámec platný vo všetkých členských štátoch EÚ, 
ktorým sa zaisťuje, že sa ľudské činnosti (okrem iného aj ťažba 
neenergetických surovín) vykonávajú takým spôsobom, ktorý 
neovplyvňuje nepriaznivo integritu lokalít sústavy Natura 2000.

V článku 6 smernice o biotopoch sa stanovuje postup, ktorý sa 
má dodržiavať pri povoľovaní plánov a projektov, ktoré môžu mať 
významný vplyv na lokalitu sústavy Natura 2000. V podstate sa 
vyžaduje, aby plán alebo projekt, ktorý by mohol mať významný 
vplyv na lokality Natura 2000, bol predmetom „primeraného 
posúdenia” (PP), v rámci ktorého sa tieto vplyvy podrobne 
preskúmajú aby sa zistilo, ako súvisia s cieľmi ochrany lokality.

Podobne ako všetci ostatní užívatelia pôdy, aj odvetvie ťažby 
neenergetických surovín musí pôsobiť v rámci právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, medzi ktoré patrí 
smernica o biotopoch a smernica o vtákoch. Smernice EÚ o 
biotopoch a vtákoch sú základnými kameňmi politiky EÚ v oblasti 
biodiverzity. Umožňujú všetkým členským štátom spolupracovať 
na ochrane a zabezpečení prežitia najohrozenejších a 
najzraniteľnejších druhov a typov biotopov v Európe.

Smernice majú dva hlavné ciele:
•	 chrániť živočíšne a rastlinné druhy ako také v celej EÚ 
(prostredníctvom ustanovení o ochrane druhov);
•	 zachovať určité vzácne a ohrozené typy biotopov, resp. kľúčové 
biotopy určitých vzácnych a ohrozených druhov s cieľom zaistiť 
ich trvalé prežitie (prostredníctvom ustanovení o ochrane lokalít 
vedúcich k vytvoreniu sústavy Natura 2000).
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Plány a projekty ťažby neenergetických surovín môžu 
tiež podliehať ustanoveniam smernice o strategickom 
environmentálnom posudzovaní (SEA) a smernice o hodnotení 
vplyvu na životné prostredie (EIA).

Účelom smernice SEA je zabezpečiť, aby boli environmentálne 
vplyvy určitých plánov a programov identifikované, posúdené a 
zohľadnené počas ich prípravy a pred ich schválením. Ak sa tak 
stane, spravidla to umožní vhodnejšie umiestnenie rozvojových 
projektov mimo oblastí potenciálneho konfliktu s ochranou 
prírody.

Smernica EIA sa uplatňuje na jednotlivé verejné a súkromné 
projekty. Povolenie na realizáciu projektov, ktoré môžu mať 
významný vplyv na životné prostredie, by sa malo udeliť až po ich 
posúdení a zohľadnení ich vplyvov na životné prostredie.

Postupy SEA alebo EIA a primerané posúdenie majú veľa 
spoločného a preto sa odporúča ich zefektívnenie. Avšak 
existujú medzi nimi aj niektoré významné rozdiely, a preto SEA 
ani EIA nemôže nahradiť primerané posúdenie, pretože žiadny 
z uvedených postupov nie je nadradený ostatným postupom. 
Jedným z kľúčových rozdielov, popri tom, že PP sa osobitne 
zameriava na ciele ochrany lokality Natura 2000, je záväznosť 

výsledku PP. Na rozdiel od hodnotenia SEA a EIA, ak v rámci 
procesu PP nie je možné zistiť, či plán alebo projekt (vrátane 
všetkých potrebných zmierňujúcich opatrení) nebude mať 
nepriaznivý vplyv na integritu lokality sústavy Natura 2000, 
kompetentný organ ho nemôže schváliť (ak sa neuplatňujú 
osobitné podmienky, t. j. neexistujú menej škodlivé alternatívne 
riešenia, existujú naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu 
a sú určené kompenzačné opatrenia). Na druhej strane, 
hodnotenia SEA / EIA sa vykonávajú takým spôsobom, aby 
umožnili kompetentným orgánom plne sa oboznámiť s vplyvmi 
navrhovaného plánu alebo projektu na životné prostredie a 
zohľadniť ich pri finálnom rozhodnutí.

Iné právne predpisy a politiky EÚ v oblasti životného prostredia, 
ktoré sú relevantné pre odvetvie ťažby neenergetických surovín sú:
•	 smernica o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu 
(2006/21/ES),
•	 smernica o environmentálnej zodpovednosti (2004/35/ES),
•	 rámcová smernica o vode (2000/60/ES) a smernica o ochrane 
podzemných vôd (2006/118/ES),
•	 rámcová smernica o morskej stratégii (2008/56/ES),
•	 stratégia EÚ pre udržateľné využívanie prírodných zdrojov,
•	 zásada predbežnej opatrnosti.
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Preto sa musia určiť v každom jednotlivom prípade.

Treba tiež posúdiť kumulatívne vplyvy, pretože môžu vzniknúť 
vtedy, ak sa v danej oblasti nachádza niekoľko ťažobných lokalít 
alebo v dôsledku kombinácie vplyvu ťažobnej činnosti a ďalších 
druhov plánov či projektov (napr. iných infraštruktúrnych alebo 
priemyselných). Takže aj keď sa zdá, že samostatný projekt ťažby 
nebude mať nepriaznivý vplyv na lokalitu sústavy Natura 2000, 
autori projektu musia zohľadniť aj možné kumulatívne účinky 
tohto projektu v kombinácii s ostatnými plánmi a projektmi v 
danej oblasti.

Medzi potenciálne vplyvy ťažobných činností na druhy a biotopy 
európskeho významu patria:
•	 strata a degradácia biotopov: primárny vplyv ťažby 
neenergetických surovín na biodiverzitu je často spôsobený 
odstraňovaním vegetácie a povrchových prvkov počas ťažby 
nerastov alebo budovaním súvisiacej infraštruktúry, ako sú 
prístupové cesty, skládky a odkaliská. Takýmto spôsobom môže 
prísť k pozmeneniu, poškodeniu, fragmentácii alebo lokálnemu 
odstráneniu biotopov.

Potenciálne vplyvy ťažby neenergetických surovín na prírodu

Ťažba nerastov bude mať zo svojej povahy vždy vplyv na lokalitu, 
na ktorej sa uskutočňuje, a tento vplyv je väčšinou negatívny. 
Existuje však rastúci počet príkladov ťažobných lokalít, ktoré boli 
počas celého životného cyklu pre biodiverzitu celkovo prínosné. 
Dôvodom je, že čoraz viac lomov, ťažných jám a baní prechádza 
na konci svojej životnosti procesom rekultivácie so zreteľom 
na biodiverzitu. V prostredí, ktoré bolo ochudobnené ešte 
pred ťažbou, majú rekultivované lokality potenciál významne 
pozitívne prispieť k biodiverzite, keďže poskytujú nové biotopy 
pre voľne žijúce rastliny a živočíchy.

Pri posudzovaní potenciálnych vplyvov ťažobných činností na 
prírodu a voľne žijúce druhy je dôležité mať na pamäti, že vplyvy 
sa môžu týkať nielen samotnej ťažobnej lokality, ale aj súvisiacej 
infraštruktúry, ako sú prístupové cesty, dopravné pásy, drviče, 
sklady, výsypky, odpadové rybníky a odkaliská. Týkajú sa taktiež 
všetkých etáp návrhu plánu či projektu od prvotného prieskumu 
a skutočnej prevádzky lokality (vrátane jej rotácie a rozširovania) 
do jej zatvorenia a rekultivácie.

Typ a miera vplyvov na životné prostredie sa na jednotlivých 
ťažobných lokalitách značne líšia v závislosti od rôznych faktorov. 
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Prínosy strategického plánovania

Územné plánovanie na strategickej úrovni je nástroj, ktorý 
používajú verejné orgány ako pomôcku pri tvorbe koherentnej 
politiky udržateľného rozvoja svojej obce, regiónu či štátu. 
Je to jeden z najúčinnejších prostriedkov na identifikáciu 
potenciálnych konfliktov a minimalizáciu vplyvov ľudskej 
činnosti na prírodu a voľne žijúce živočíchy na začiatku 
procesu plánovania. To vedie nielen k integrovanejšiemu, 
transparentnejšiemu a stabilnejšiemu rozvojovému rámcu 
pre priemysel, ale znižuje aj riziko ťažkostí alebo oneskorenia 
jednotlivých projektov.

Dôležitou súčasťou strategického plánovania sú konzultácie so 
všetkými zainteresovanými subjektami a záujmovými skupinami 
umožňujúce preskúmať životaschopné alternatívy.

V prípade ťažby neenergetických surovín majú zásadný význam 
podrobné mapy nerastných surovín, podľa ktorých sa určuje, kde 
sa nachádzajú aké druhy nerastov a či sú z hľadiska komerčného 
využitia použiteľné alebo nie. Prekrytie týchto máp nerastných 
surovín a máp, ktoré ukazujú polohu a hranice lokalít Natura 
2000, môže pomôcť rýchlo identifikovať oblasti, v ktorých nie je 
žiadne alebo existuje len malé riziko potenciálnych konfliktov a 
oblastí, kde je riziko vyššie. Podrobné preskúmanie potenciálnych 
konfliktných oblastí môže vykonať buď samotné odvetvie 
ťažby nerastov v rámci vlastného strategického plánovania, 
alebo verejné orgány prostredníctvom plánov ťažby nerastných 
surovín, územného plánu alebo plánu územného rozvoja. Tieto 
potom môžu byť predmetom postupov SEA, EIA a PP.

•	 rušenie alebo premiestnenie lokálnych populácií druhov: 
ťažba neenergetických surovín môže tiež spôsobiť významné 
poškodenie určitých rastlín alebo živočíchov. Vplyv môže byť 
dočasný alebo trvalý, priamy alebo nepriamy, priamo na ťažobnej 
lokalite alebo mimo nej a môže sa prejaviť v rôznej etape 
projektového cyklu. Živočíchy môžu byť rušené radom faktorov 
ako sú hluk, prach, znečistenie, prítomnosť ľudí, pravidelné 
pohyby (napr. preprava tovaru), atď. To môže ovplyvniť schopnosť 
druhu sa rozmnožovať, prijímať potravu, odpočívať a migrovať.

Vplyvy ťažobných aktivít na biodiverzitu sú zapríčinené 
množstvom faktorov, ktoré zahŕňajú:
•	 odstraňovanie vegetácie: vegetácia sa často odstraňuje preto, 
aby sa získal prístup k nerastom, a aby sa vytvoril priestor pre 
súvisiacu infraštruktúru vrátane skladových priestorov alebo 
skládok, odkalísk a fyzických štruktúr, ako sú dopravné pásy, 
spracovateľské závody, atď.
•	 hydraulické poruchy (zmena hydrologických / 
hydrogeologických podmienok): ak sa vyžaduje odvodnenie 
rudného telesa alebo akéhokoľvek iného ťažobného miesta, 
ťažobné činnosti môžu potenciálne modifikovať hydrologické 
podmienky v ťažobných oblastiach a v ich okolí s následnými 
zmenami v odvodňovacej sieti, spôsobenými dočasnou 
nerovnováhou povrchového odtoku, infiltrácie, a pod., v takýchto 
prípadoch by to mohlo viesť k vplyvom na okolité i vzdialené 
pramene a mokrade, a to z kvalitatívneho aj kvantitatívneho 
hľadiska
•	 zmeny v kvalite vody: niektoré ťažobné a výrobné procesy 
môžu spôsobiť znečistenie, ako aj iné zmeny kvality vody, ktoré 
by mohli priamo ovplyvniť vodné biotopy a druhy nachádzajúce 
sa na lokalite a / alebo nepriamo ovplyvniť iné lokality, ktoré sú 
citlivé voči tomuto typu zmeny
•	 zmeny biotopov, ktoré môžu podporovať prenikanie 
inváznych druhov: ekologické zmeny spôsobené baňami a 
lomami môžu vytvárajú podmienky pre pionierske druhy, z 
ktorých niektoré môžu byť invazívnymi
•	 medzi ďalšie faktory patrí hluk a vibrácie, rušenie následkom 
pohybu, prach.
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podmienky plánovania, ktoré odstránia alebo minimalizujú 
nežiaduce vplyvy na lokalitu;
•	 umožniť vo výnimočných prípadoch povoľovanie plánov a 
projektov, pri ktorých sa nedá presne určiť, či aj po zavedení 
zmierňujúcich opatrení nebudú mať nepriaznivý vplyv na lokalitu 
sústavy Natura 2000, ak sa takéto plány a projekty pri absencii 
alternatívnych riešení považujú za plány vo vyššom verejnom 
záujme.

Plán alebo projekt povoľuje príslušný vnútroštátny orgán na 
základe záverov PP. Ak pretrvávajú opodstatnené vedecké 
pochybnosti o tom, či v súvislosti s uvažovaným plánom alebo 
projektom neexistujú nepriaznivé vplyvy na integritu lokality, 
príslušný orgán bude musieť zamietnuť povolenie a / alebo 

Vykonávanie primeraného posúdenia

Plány (napr. plány ťažby) a individuálne projekty môžu byť 
predmetom primeraného posúdenia podľa článku 6 ods. 3 
smernice o biotopoch.

PP by malo posúdiť vplyv projektu týkajúceho sa nerastných 
surovín /projektu ťažby na integritu lokalít Natura 2000 
samostatne alebo v kombinácii s inými plánmi alebo projektmi. 
Cieľom tohto postupu je:
•	 v plnom rozsahu posúdiť vplyvy plánov či projektov, ktoré 
pravdepodobne významne ovplyvnia lokalitu sústavy Natura 
2000;
•	 zistiť, či je možné vylúčiť nepriaznivý vplyv na integritu 
lokality. Ak tomu tak nie je, plán alebo projekt možno povoliť len 
vtedy, keď sa dajú uplatniť zmierňujúce opatrenia alebo zaviesť 
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Rekultivácia a vyrovnanie straty biodiverzity

Odvetvie ťažby neenergetických surovín vynakladá značné úsilie 
nielen na zníženie svojho vplyvu, ale aj na ochranu biodiverzity, 
najmä prostredníctvom rekultivácie ťažobných lokalít a 
implementácie kompenzačných opatrení.

Rekultivácia je proces premeny opustenej pôdy na využiteľnú 
pôdu a môže zahŕňať technické a ekologické riešenia. 
Rekultivačný plán je zvyčajne neoddeliteľnou súčasťou projektu 
ťažby neenergetických surovín a súčasťou podmienok povolenia; 
ak je správne navrhnutý a realizovaný, môže prispieť ku 
kompenzácii nepriaznivých vplyvov.

Hlavným kritériom pre to aby rekultivácia mohla byť považovaná 
za zmierňujúce opatrenie podľa článku 6.odst. 3 je to, že musí byť 
vždy preukázané, že je zachovaná integrita lokality. Musí platiť 
najmä nasledujúce:
•	 rekultivačné opatrenie je zamerané na negatívne ovplyvnené 
biotopy alebo druhy (t. j. obnova rovnakých typov biotopov 
alebo druhov);
•	 rekultivačné opatrenie sa zameriava na postihnutú oblasť;
•	 rekultivácia musí viesť k zásadnému obmedzeniu negatívnych 
vplyvov z hľadiska ich trvania, rozsahu a intenzity. Toto sa musí 
dosiahnuť v krátkom čase od začatia ťažby.

Vyrovnanie straty biodiverzity predstavuje koncepciu, ktorú 
odvetvie ťažby neenergetických surovín často využíva na 
kompenzáciu nevyhnutných vplyvov na biodiverzitu, ktoré 
sú výsledkom ich činností. Opatrenia môžu zahŕňať tvorbu, 
obnovu alebo zlepšovanie stavu biotopov a tiež kúpu oblasti 
s rovnocenným biotopom na dlhodobú ochranu. V niektorých 
prípadoch sa môžu uskutočniť translokácie druhov alebo 
rastlinných spoločenstiev. Vyrovnanie straty biodiverzity môže 
ponúknuť určitú príležitosť na kompenzáciu v zmysle článku 6 
odseku 4 smernice o biotopoch, ak sa dodržia všetky požiadavky 
ustanovené v tomto článku smernice.

vyžadovať doplnenie ďalších zmierňujúcich opatrení, ktoré 
odstránia opodstatnené vedecké pochybnosti.

Ak na základe PP nie je možné zistiť, či plán alebo projekt 
nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu dotknutej lokality, 
pri následných rozhodnutiach, ktoré sa majú prijať aby projekt 
pokračoval podľa návrhu a na stanovenie súboru podmienok, za 
ktorých príslušný orgán projekt povolí sa uplatnia ustanovenia 
článku 6 ods. 4 smernice o biotopoch. Preukázanie splnenia 
podmienok na uplatnenie tohto článku je zodpovednosťou 
subjektu, ktorý ho chce použiť. Tieto podmienky sú nasledujúce:
•	 navrhnutá alternatíva je najmenej škodlivá pre integritu 
lokality Natura 2000 z hľadiska cieľov jej ochrany a neexistuje 
žiadna iná realizovateľná alternatíva, ktorá by nemala nepriaznivý 
vplyv na integritu lokality Natura 2000;
•	 existujú naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu týkajúce 
sa ľudského zdravia a bezpečnosti verejnosti alebo prevažujú 
priaznivé vplyvy na životné prostredie alebo existujú iné 
naliehavé dôvody, ak bolo pred povolením plánu alebo projektu 
vydané stanovisko Komisie;
•	 boli prijaté všetky potrebné kompenzačné opatrenia na 
zabezpečenie celkovej súdržnosti sústavy Natura 2000.

Kompenzačné opatrenia by mali:
•	 prispievať k ochrane prírodných biotopov a druhov 
európskeho významu v rámci príslušného biogeografického 
regiónu alebo v rámci rovnakého areálu, migračnej trasy alebo 
zimoviska pre vtáčie druhy (t. j. v prípade lokalít vyhlásených 
podľa smernice o vtáctve) v príslušnom členskom štáte;
•	 byť zamerané na negatívne ovplyvnené typy biotopov a druhy 
európskeho významu v porovnateľnom rozsahu;
•	 zabezpečiť funkcie porovnateľné s tými funkciami, ktoré sa 
využili na opodstatnenie výberu pôvodnej lokality, a to najmä tie, 
ktoré sa týkajú primeraného geografického rozloženia.
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Ťažba neenergetických surovín v morských lokalitách sústavy Natura 2000

Najvýznamnejším vplyvom ťažby je zníženie úrovne morského 
dna a odstránenie sedimentov, čo spôsobuje dočasné zmeny 
topografie morského dna, zloženia a štruktúry sedimentov, 
čo následne spôsobuje zničenie bentickej bioty. V štúdiách sa 
uvádza 30 – 80 % úbytok druhovej diverzity, hustoty populácií 
a biomasy bentických bezstavovcov v ťažobných oblastiach, 
pričom rozsah strát závisel od intenzity ťažby v celej oblasti. Tieto 
straty nie sú striktne obmedzené len na samotnú ťaženú plochu, 
pretože vplyvy, ktoré vznikajú pri bagrovaní môžu do značnej 
vzdialenosti presahovať pracovnú plochu. Z tohoto dôvodu ťažba 
lokalizovaná mimo morských lokalít Natura 2000 môže mať na ne 
nepriame vplyvy.

Niektoré druhy môžu byť mimoriadne zraniteľné, ak sa ťaží v 
oblastiach, kde sa rozmnožujú alebo liahnu. Hlavným rizikom 
nánosov spôsobených zákalom zvírených sedimentov je 
zadusenie ikier, napríklad v prípade sleďov a rýb z čelade 
piesočnicovité. Následky poškodenia bentických spoločenstiev 
treba tiež skúmať v súvislosti s potravovými reťazcami, ktoré 
sú pre chránené druhy rozhodujúce. Napríklad ryby z čelade 
piesočnicovité sú kľúčovým prvkom potravových reťazcov v mori 
a majú mimoriadny význam pre morské vtáky a morské cicavce.

Ťažba kameniva v morských oblastiach nadobúda na význame. Z 
morského dna sa najčastejšie ťaží piesok a štrk, ale aj iné nerasty, 
napríklad skamenené zvyšky lastúr a rudné nerasty.

Kľúčovým nástrojom na optimalizáciu využívania morského 
priestoru v prospech hospodárskeho rozvoja a aj samotného 
morského prostredia je námorné priestorové plánovanie. 
Využitie zonácie umožňuje zavedenie ťažby kameniva do 
existujúceho viacúčelového prostredia strategickým spôsobom 
prostredníctvom identifikácie oblastí, v ktorých bude ťažba 
vhodnejšia alebo prijateľnejšia.

Ťažba kameniva môže mať potenciálny vplyv na morské 
prostredie, ako je napríklad odstraňovanie bentosu, zvýšená 
turbidita vody, zmeny v zložení sedimentov, zmeny v 
hydrodynamike / transporte sedimentov, atď. Významnosť a 
miera vplyvov bude závisieť od širokej škály faktorov, vrátane 
umiestnenia ťažobnej oblasti, povahy povrchu a základného 
sedimentu, pobrežných procesov, designu, metódy, miery, 
objemu a intenzity ťažby a citlivosti biotopov a druhov 
prítomných v lokalite sústavy Natura 2000.
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Príklady zmierňujúcich opatrení v 
morských ťažobných lokalitách
Obdobie intenzívnej ťažby je obmedzené na konkrétny 
počet hodín na jednotku plochy (ha).

V záujme ochrany druhov vtákov, ktoré sú citlivé na rušenie, 
sa v určitých mesiacoch roka neuskutočňujú žiadne ťažobné 
činnosti.

Žiadne ťažobné činnosti sa nevykonávajú v období párenia 
a starostlivosti o mláďatá morských cicavcov, ktoré sú 
mimoriadne citlivé na rušenie.

V okolí mimoriadne citlivých oblastí sa vyčleňujú dostatočne 
veľké nárazníkové zóny, ktoré sa nevyužívajú.

 Na minimalizáciu oblasti ťažby na morskom dne, a tým aj na 
zmenšenie ekologickej stopy, sú oblasti, v ktorých sa pracuje, 
pomerne malé. V rámci každého udeleného povolenia je 
schválený len obmedzený počet pracovných oblastí. Nová 
oblasť sa môže otvoriť až po vyťažení predchádzajúcej 
oblasti. Návrat do starej ťažobnej oblasti nie je povolený, 
aby sa mohlo vytvoriť optimálne prostredie pre prirodzenú 
obnovu biotopov.

Obmedzuje sa hĺbka ťažby sedimentov.

Na zmenšenie zákalu je prietok nadbytočného materiálu 
nasmerovaný z bagra pod dno plavidla do mora.

Kľúčové odporúčania
Na podporu celkového účinného a efektívneho procesu 
hodnotenia a implementácie činností v oblasti ťažby 
neenergetických surovín je potrebné:

vypracovanie monitorovacieho plánu na kontrolu účinnosti 
preventívnych, zmierňujúcich a prípadne kompenzačných 
opatrení,

zabezpečenie spolupráce medzi príslušnými orgánmi a 
navrhovateľmi projektov s cieľom prediskutovať obmedzenia 
a nájsť najvhodnejšie riešenia v jednotlivých prípadoch,

zabezpečenie včasných a pravidelných konzultácií medzi 
príslušnými orgánmi, tvorcami projektov a príslušnými 
zainteresovanými subjektami,

zohľadnenie existujúcich ustanovení o ochrane druhov 
podľa smerníc o vtákoch a biotopoch.
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Vybrané prípadové štúdie 
CHVÚ vyhlásené v kameňolome

Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko sa nachádza v 
oblasti, kde sa v minulosti vykonávala priemyselná ťažba štrku z 
rieky Váh. Vďaka neúplným výkopovým prácam (t. j. ponechaniu 
malých ostrovov) vznikla prirodzená lokalita. Po zastavení ťažby 
nastala rýchla prirodzená obnova, ktorá viedla k vytvoreniu 
vysokokvalitnej oblasti pre voľne žijúce vtáctvo. Na Slovensku 
je táto lokalita (cca 60 ha) jedným z troch najlepších biotopov 
na hniezdenie druhu Sterna hirundo, chráneného smernicou 
o vtákoch, ktorý je závislý od pravidelného manažmentu 
prirodzenej obnovy, ktorú v tomto prípade vykonáva štát 
spoločne s mimovládnymi organizáciami. V tejto lokalite sa 
nachádza šesť ďalších hniezdiacich druhov vtákov, vrátane 
druhov Ixobrychus minutus a Porzana porzana.

Bývalý lom využívajú aj sťahovavé a zimujúce druhy. Lokalita 
si zachováva svoj ekologický charakter napriek skutočnosti, že 
je súčasťou povolenej ťažobnej oblasti a nachádza sa v oblasti 
výrazne ovplyvnenej ľudskou činnosťou, v blízkosti mesta a 
diaľnice.

Ministerstvo životného prostredia, Slovensko, 2008.

Osvedčené postupy pri bagrovaní kameniva z mora 

Kamenivo z mora hrá významnú úlohu pri poskytovaní 
vysokokvalitných surovín pre stavebný priemysel Spojeného 
kráľovstva, ako aj pre ochranu pobrežia. Licenciu na tieto 
ťažobné oblasti získala spoločnosť Crown Estate po rozsiahlom 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a konzultáciách 
so zainteresovanými subjektami, ktoré v minulosti riadilo 
Ministerstvo pre samosprávu a miestnu správu a Ministerstvo 
životného prostredia, výživy a vidieka (Defra) a v súčasnosti 
Agentúra pre moria a rybárstvo (Marine and Fisheries Agency), 
ktorá je výkonnou agentúrou Defra.

V roku 2002 vláda vytvorila ďalší zdroj financovania zdanením 
primárneho kameniva z pozemných aj morských zdrojov. Tento 
Fond dane z kameniva pre udržateľný rozvoj (Aggregate Levy 
Sustainability Fund) má štyri hlavné ciele:
•	 minimalizovať dopyt po primárnom kamenive
•	 podporovať ťažbu a prepravu kameniva šetrnú voči životnému 
prostrediu
•	 riešiť environmentálne vplyvy ťažby kameniva v minulosti
•	 odškodňovať miestne komunity za vplyvy ťažby kameniva.

Marine aggregate extraction: Helping to determine good practice. 
Zborník z konferencie: september 2006. Editori: Newell and Garner. 
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Usmernenia pre plánovanie ťažby nerastných surovín 
v Anglicku 

Oznámenia o politike využívania nerastných surovín (Minerals 
Policy Statements) ustanovili celonárodné politiky plánovania 
ťažby nerastných surovín v Anglicku. Určujú konkrétne ciele pre 
rôzne typy surovín (kamenivo, hlina na výrobu tehál, prírodný 
kameň na stavebné účely a pokrývanie striech, ropa a plyn).

Ak je ťažba nerastných surovín navrhnutá v rámci lokality 
Natura 2000, v jej blízkosti alebo tam, kde by takúto lokalitu 
pravdepodobne významne ovplyvnila, musia sa zohľadniť 
určité politiky a usmernenia pre plánovanie takejto ťažby. Tieto 
dokumenty stanovujú jasné pravidlá a podmienky pre rozvoj 
plánovaných činností. Tiež určujú úlohy a povinnosti úradu 
zodpovedného za plánovanie, navrhovateľa projektu a agentúry 
Natural England.

Usmernenia sa zaoberajú obsahom PP, možnosťami pre 
konzultácie s verejnosťou, posudzovaním alternatívnych riešení, 
zohľadnením vyššieho verejného záujmu a podmienkami 
realizácie kompenzačných opatrení.

V národnej politike plánovania sa uvádza, ako by mali jednotlivé 
orgány zodpovedné za plánovanie ťažby nerastných surovín 
(Mineral Planning Authorities) pri plánovaní postupovať. Každý 
orgán vypracuje Rámec rozvoja ťažby nerastných surovín, ktorý 
by mal:
•	 ukázať umiestnenie lokalít s významom pre biodiverzitu a 
súčasne jasne rozlišovať medzi hierarchiou lokalít vyhlásených na 
medzinárodnej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, a
•	 identifikovať všetky oblasti alebo lokality na obnovu alebo 
vytvorenie nových prioritných biotopov, ktoré prispievajú k 
regionálnym cieľom.

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

Opatrenia na zmiernenie rizika pre poletušky 

Na juhozápade Fínska bola navrhnutá a povolená zlatá baňa, 
ktorej súčasťou je povrchová aj podzemná ťažba. Okrem 
posúdenia environmentálneho vplyvu bola vypracovaná aj 
podrobná štúdia o prírodných hodnotách danej oblasti, podľa 
ktorej bol v ťažobnej oblasti zaznamenaný výskyt 1 až 3 samcov 
a troch plodných samíc poletušky (Pteromys volans), ktorá je 
najdôležitejším cicavcom v oblasti a je chránená smernicou o 
biotopoch. Každé z troch teritórií bolo podrobne preskúmané aj 
vzhľadom na možné prepojenie medzi nimi a ďalšími oblasťami 
výskytu poletušky mimo miesta ťažby. Najbližšia takáto lokalita 
sústavy Natura 2000 sa nachádzala 5 km na severovýchod od 
bane.

Žiadateľ po konzultácii s regionálnymi úradmi životného 
prostredia doplnil svoju žiadosť o časť týkajúcu sa ochrany 
poletušky a podmienky udelenia povolenia obsahovali okrem 
iného nasledujúce nariadenia:
•	 Okraj povrchovej ťažby môže zasahovať najviac do vzdialenosti 
40 m od najbližšieho hniezdneho stromu, medzi hniezdnym 
stromom a baňou sa nesmú stínať stromy s výnimkou oblasti 
medzi okrajom bane a lesom v šírke 5 metrov, v ktorej je možné 
výrub povoliť z dôvodu bezpečnosti bane. Tak sa zachová 
zóna lesa medzi hniezdnym stromom v teritóriu 1 a okrajom 
povrchovej bane so šírkou 40 m.
•	 V hniezdnych teritóriách poletušky v danej oblasti sa nesmú 
zničiť stromy, na ktorých sa poletušky rozmnožujú a starajú sa 
o mláďatá, ani okolitý hniezdny biotop. Na trasách poletušky v 
rámci ťažobnej lokality sa nesmie ťažiť drevo.

Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Finland).



Ďalšie odporúčané zdroje
Táto publikácia je súhrnom usmerňovacieho dokumentu EK 
„Ťažba neenergetických surovín a sústava Natura 2ooo“. Plné 
znenie usmerňovacieho dokumentu možno nájsť na tejto 
adrese: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/neei_report_sk.pdf

Európska komisia vypracovala usmerňovacie dokumenty 
aby pomohla občanom pochopiť a uplatňovať procedúru 
primeraného posúdenia. Sú k dispozícii na stránke Európskej 
komisie o Natura 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/guidance_en.htm

Správa lokalít sústavy Natura 2000: Ustanovenia článku 6 
smernice 92/43/EHS o biotopoch   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_sk.pdf

Smernica o biotopoch: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/
TXT/?uri=CELEX:31992L0043

Smernica o vtákoch: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/
TXT/?uri=CELEX:32009L0147

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