
Usmerňovací dokument o požiadavkách na 
vodnú energiu v súvislosti s právnymi predpismi 

EÚ o ochrane prírody

Životné 
prostredie



Európska komisia ani iná osoba, ktorá koná v mene Komisie nenesie zodpovednosť za možné použitie  informácií 
obsiahnutých v tejto publikácii. 

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2018

© Európska únia, 2018
Opakované použitie je povolené len s uvedením zdroja. 
Politiku opätovného použitia dokumentov Európskej únie upravuje rozhodnutie 2011/833/EÚ (Ú. v. EÚ L 330, 
14.12.2011, s. 39).
Na akékoľvek použitie alebo reprodukciu fotografií alebo iného materiálu, ktorý nie je predmetom autorského práva EÚ, 
je potrebné povolenie priamo od držiteľov práv.

PDF ISBN 978-92-79-92912-0 doi:10.2779/127532 KH-03-18-236-SK-N

Obráťte sa na EÚ
Osobne
V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu centra najbližšieho k vám nájdete na tejto 
webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk

Telefonicky alebo e-mailom 
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto službu môžete kontaktovať:

• prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto hovory
spoplatňovať),

• prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696, alebo
• e-mailom na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk

Vyhľadávanie informácií o EÚ
Online
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webovej stránke Europa: 
https://europa.eu/european-union/index_sk

Publikácie EÚ
Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať z kníhkupectva na webovej stránke https://pu-
blications.europa.eu/sk publications. Ak chcete získať viac než jeden výtlačok bezplatných publikácií, obráťte sa na službu 
Europe Direct alebo vaše miestne informačné centrum (pozri https://europa.eu/european-union/contact_sk).

Právo EÚ a súvisiace dokumenty
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1952 vo všetkých úradných 
jazykoch nájdete na webovej stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

Otvorený prístup k údajom z EÚ
Portál otvorených dát EÚ (http://data.europa.eu/euodp/sk) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ. Dáta možno stiahnuť a 
opätovne použiť bezplatne na komerčné aj nekomerčné účely.

Cover photo: ©GettyImages/Gregory_DUBUS

Tento dokument vyjadruje stanoviská Európskej komisie a nie je záväzný.

© Európska komisia, 2018

Rozmnožovanie je povolené len s uvedením zdroja.

Tento dokument bol vypracovaný s pomocou N2K GROUP EEIG – Ecosystems LTD, Brusel, a Beleco, Česká republika



 3 

OBSAH 
 

 

 

ÚČEL DOKUMENTU 5 

1.PREHĽAD POLITIKY A LEGISLATÍVNEHO RÁMCA EÚ 7 

1.1 Smernica o vtákoch a smernica o biotopoch 7 

1.2 Rámcová smernica o vode 10 

1.3 Koordinácia medzi rámcovou smernicou o vode a smernicami o ochrane prírody 11 

1.4 Smernica o povodniach 14 

1.5 Smernica o strategickom environmentálnom hodnotení a smernica o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie 14 

1.6 Vzťah medzi SEA, EIA a článkom 6 ods. 3 smernice o biotopoch 16 

2.SLADKOVODNÉ EKOSYSTÉMY A VODNÁ ENERGIA V EÚ 18 

2.1 Stav riečnych a jazerných ekosystémov v EÚ 18 

2.2 Záťaže a hrozby súvisiace so sladkovodnými ekosystémami Európy 20 

2.3 Vplyvy vodnej energie na sladkovodné ekosystémy 23 

2.4 Kumulatívne vplyvy 30 

2.5 Rozlišovanie medzi významnými a nevýznamnými vplyvmi 32 

3.PRÍKLADY OSVEDČENÝCH POSTUPOV PRI ZMIERŇOVANÍ ÚČINKOV 

VÝROBY VODNEJ ENERGIE A UPLATŇOVANÍ OPATRENÍ EKOLOGICKEJ 

OBNOVY 35 

3.1. Snaha o čo najlepší možný ekologický stav riek v kontexte vodnej energie 35 

3.2. Riešenie otázky existujúcich vodných elektrární s negatívnym vplyvom na lokalitu 

sústavy Natura 2000 35 

3.3. Zavedenie zmierňujúcich opatrení a opatrení ekologickej obnovy 37 

3.4. Príklady osvedčených postupov zmierňovania vplyvov a/alebo ekologickej obnovy44 

4. OSVEDČENÉ POSTUPY PRI UPLATŇOVANÍ INTEGROVANÉHO 

PLÁNOVANIA V OBLASTI VODNEJ ENERGIE 54 

4.1 Význam integrovaného plánovania 54 

4.2. Integrované vnútroštátne alebo regionálne plány na využívanie vodnej energie 61 

4.3. Citlivosť voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a zonácia 62 



 4 

4.4. Včasné konzultácie 67 

5. POSTUP ODHADU PODĽA SMERNICE O BIOTOPOCH 70 

5.1. Úvod 70 

5.2. Kedy sa vyžaduje postup podľa článku 6? 71 

5.3. Postup vykonávania krok za krokom 72 

5.4. Výnimky v zmysle článku 6 ods. 4 85 

SKRATKY 91 

BIBLIOGRAFIA 92 

 

  



 5 

ÚČEL DOKUMENTU 
 
 
Tento dokument ponúka usmernenie a predstavuje rad praktických prípadových štúdií o 
tom, čo sa dá urobiť, aby sa vodná energia využívala v súlade s požiadavkami smernice o 
biotopoch a smernice o vtákoch. Skúma sa v ňom, aké druhy vplyvov môžu vzniknúť 
následkom činností spojených s využívaním vodnej energie a na sérii praktických 
skúseností sa ukazuje, ako sa im v rôznych podmienkach možno vyvarovať, alebo ich 
aspoň zmierniť. 
 
Vo všeobecnejšej rovine sa usiluje vytvoriť priestor na podporu synergie medzi politikami 
a praxou EÚ v oblasti energetiky, prírody a vôd s cieľom dosiahnuť ciele EÚ 
koordinovanejším spôsobom, a pokiaľ je to možné, so vzájomnou podporou. 
 
V kapitole 1 sa poskytuje prehľad politiky a legislatívneho rámca EÚ, na základe ktorých 
sa má vodná energia v Európe využívať. Obsahuje aj stručné zhrnutie kľúčových 
ustanovení smernice o biotopoch a smernice o vtákoch, ako aj ich vzťah s rámcovou 
smernicou o vode a so smernicou o strategickom environmentálnom hodnotení (SEA) a 
smernicou o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).  
 
V kapitole 2 sa najskôr opisuje všeobecne zlý stav európskych riečnych a jazerných 
ekosystémov, ako aj tlaky a hrozby, ktoré na ne pôsobia. Ďalej sa venuje skúmaniu škály 
vplyvov, ktorý môže mať vodná energia na sladkovodné ekosystémy, pričom sa zvlášť 
zdôrazňuje význam potenciálnych kumulatívnych účinkov.   
 
Život významného počtu voľne žijúcich živočíšnych a rastlinných druhov vrátane približne 
400 sladkovodných druhov chránených smernicou o vtákoch a smernicou o biotopoch 
závisí od riečnych a jazerných ekosystémov. Dnes je však väčšina európskych riek vo 
veľmi zlom stave a pod obrovským tlakom širokého spektra sociálno-ekonomických 
činností (vrátane vodnej energie).  
 
Z posledných správ o stave životného prostredia1 vyplýva, že ešte stále treba vykonať 
veľa práce na dosiahnutie cieľov rámcovej smernice o vode a smerníc o ochrane prírody. 
Dá sa to dosiahnuť iba vtedy, ak prioritou nebude len zabrániť ďalšiemu zhoršeniu našich 
riek, ale aj aktívna obnova ich ekologického stavu a odstránenie alebo aspoň výrazné 
zníženie tlakov a hrozieb, ktorým sú vystavené. 
 
V kapitole 3 sa skúmajú spôsoby, ako sa tieto ciele dajú dosiahnuť, a uvádzajú sa 
príklady osvedčených postupov ekologickej obnovy z celej EÚ.  
 
Zvláštna pozornosť sa v kapitole 4 venuje potrebe strategického plánovania a 
navrhovania integrovanejších plánov a projektov v oblasti využívania vodnej energie, 
ktoré zohľadňujú ekologické požiadavky riek od začiatku procesu plánovania, a pokiaľ je 
to možné, obsahujú aj opatrenia na zlepšenie ekologického stavu rieky. 
 
V dokumente sa pokračuje podrobným opisom postupu (v kapitole 5), ktorý sa má 
dodržiavať pri vykonávaní primeraného vyhodnotenia plánu alebo projektu v oblasti 
vodnej energie podľa článku 6 smernice o biotopoch. Objasňujú sa niektoré kľúčové 
aspekty tohto procesu schvaľovania a jeho vzťah k iným postupom hodnotenia vplyvov na 
životné prostredie EÚ. Zo skúseností opakovane vyplýva, že problémy s procesom 

                                                           
1 https://www.eea.europa.eu/soer 
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schvaľovania podľa článku 6 sú často spôsobené nízkou kvalitou a neúplnosťou 
primeraného vyhodnotenia. 
 
Toto usmernenie je určené predovšetkým na použitie príslušnými orgánmi, developermi a 
konzultantmi. Zaujímať bude aj mimovládne organizácie a ďalšie zainteresované strany, 
ktoré pracujú v sektore využívania vodnej energie. Dokument bol napísaný po konzultácii 
s orgánmi členských štátov, ako aj s viacerými kľúčovými partnermi a záujmovými 
skupinami. Počas prípravnej fázy poskytli všetci cennú spätnú väzbu. 
 
Výsledný dokument je viazaný smernicami o vtákoch a o biotopoch a riadi sa znením 
týchto smerníc, ako aj širšími zásadami politiky EÚ pre životné prostredie a vodnú 
energiu. Osvedčené postupy a navrhované metodiky nie sú normatívne vo svojej 
podstate, ich cieľom je skôr ponúknuť užitočné rady, myšlienky a návrhy na základe 
diskusií so zástupcami odvetvia, vnútroštátnymi a medzinárodnými orgánmi, MVO, 
vedeckými expertmi a ostatnými zainteresovanými stranami. 
 
Dokument teda odráža iba názory Komisie a nemá právne záväzný charakter. 
Poskytovanie konečného výkladu smerníc EÚ je úlohou Európskeho súdneho dvora. V 
relevantných prípadoch sa uvádza aj existujúca európska judikatúra. Preto sa odporúča 
čítať tento dokument spolu s existujúcim všeobecným usmernením a príslušnými 

rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora k obom smerniciam2. 

  

                                                           
2 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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1. PREHĽAD POLITIKY A LEGISLATÍVNEHO RÁMCA EÚ 
 

 

Vodná energia zohráva kľúčovú úlohu pri vykonávaní smernice o obnoviteľných zdrojoch 
energie3 a prispieva k cieľom EÚ v oblasti energetiky na roky 2020 – 2030. Rovnako ako 
všetky ostatné činnosti súvisiace s vodou musí využívanie vodnej energie spĺňať 
požiadavky právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, ktoré sa zaviedli na 
ochranu a obnovu európskych riek. Tieto právne požiadavky sú stanovené v rámcovej 
smernici o vode, smernici o povodniach, smerniciach o vtákoch a biotopoch a smerniciach 
o environmentálnom hodnotení (smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – 
EIA a smernica o strategickom environmentálnom hodnotení SEA). 
 
V tejto kapitole sa opisujú niektoré z hlavných ustanovení týchto predpisov EÚ, ktoré sú 
pre vodnú energiu relevantné. Zameriava sa najmä na dve smernice o ochrane prírody, 
keďže to je hlavná téma tohto dokumentu. 
 

1.1 Smernica o vtákoch a smernica o biotopoch 
 

Európske rieky sú jedným z hlavných zdrojov biodiverzity a dôležitou súčasťou nášho 
bohatého prírodného dedičstva. Za posledné desaťročia však prešli rozsiahlymi zmenami. 
Následkom týchto zmien sa znížila ich odolnosť a schopnosť napĺňať svoje funkcie voči 
prírode a voľne žijúcim živočíchom a rastlinám. Väčšina riek je v súčasnosti v zlom stave 
a vyžaduje si obnovu. 
 
Hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ si uvedomujú alarmujúcu stratu biodiverzity, a preto si 
stanovili ambiciózny cieľ, že do roku 2020 tento vývoj zastavia a zvrátia. Politický rámec 
na jeho dosiahnutie zabezpečuje stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 20204, ktorú 

Komisia prijala v máji 2011. Na prudké zlepšenie praktického vykonávania smerníc o 
biotopoch a vtákoch a rýchlejšie napredovanie na ceste k cieľu EÚ na rok 2020 
spočívajúceho v zastavení a zvrátení straty biodiverzity a ekosystémových služieb 
spustila Komisia v apríli 2017 nový akčný plán5. 
 
Smernice o vtákoch a biotopoch sú základom politiky EÚ na ochranu prírody a 
biodiverzity. Všetkým členským štátom EÚ umožňujú spolupracovať na základe 
spoločného legislatívneho rámca pri ochrane najohrozenejších, najzraniteľnejších a 
najcennejších druhov a biotopov Európy v celej oblasti ich prirodzeného výskytu v rámci 
EÚ bez ohľadu na politické a administratívne hranice. 
 
Celkovým cieľom smernice o ochrane vtáctva a smernice o biotopoch je 
zabezpečiť, aby druhy a typy biotypov, ktoré sa majú týmito smernicami chrániť, 

boli zachované a obnovené s dosiahnutím priaznivého stavu6 ochrany v oblasti ich 

prirodzeného výskytu v rámci EÚ. 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive 
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm 
5 Akčný plán EÚ pre prírodu, ľudí a hospodárstvo 

 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm. 
6 Pozri článok 2 smernice o biotopoch. „Navrhnú sa opatrenia prijaté podľa tejto smernice, aby sa zachovali 

v prirodzenom stave ochrany alebo do takéhoto stavu obnovili, prirodzené biotopy a druhy divokej fauny a 

flóry európskeho významu.“ Koncepcia „priaznivý stav ochrany“ sa v smernici o vtákoch neuvádza, ale 

existujú analogické požiadavky na osobitne chránené územia. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm


 8 

 
Tento cieľ je vymedzený pozitívnymi znakmi, orientovaný na priaznivý stav ochrany, ktorý 
treba dosiahnuť a uchovávať. Presahuje tak rámec základnej požiadavky vyhnúť sa 
zhoršeniu stavu. 
 

Vymedzenie priaznivého stavu ochrany podľa smernice o biotopoch 
 
Článok 1 
 
Stav ochrany prirodzeného biotopu znamená súbor vplyvov pôsobiacich na prirodzený 
biotop a jeho typické druhy, ktoré môžu ovplyvniť jeho dlhodobé prirodzené rozšírenie, 
štruktúru a funkcie, ako aj dlhodobé prežitie jeho typických druhov v rámci územia EÚ. 
 
Stav ochrany prirodzeného biotopu sa bude považovať za „priaznivý“, keď: 

 jeho prirodzený areál a územie, ktoré v tomto areáli pokrýva, zostávajú stabilné alebo 
sa zväčšujú a 

 existuje špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné na jeho dlhodobé udržanie, a 
je pravdepodobné, že budú ďalej existovať v dohľadnej budúcnosti, a 

 stav ochrany jeho typických druhov je priaznivý. 
 
Stav ochrany druhov znamená súhrn vplyvov pôsobiacich na príslušné druhy, ktoré 
môžu ovplyvniť jeho dlhodobé rozšírenie a početnosť ich populácií v rámci územia EÚ. 
 
Stav ochrany sa bude považovať za „priaznivý“, keď: 

 údaje o dynamike populácie príslušného druhu indikujú, že sa tento druh dlhodobo 
udržuje vo svojom prirodzenom biotope ako životaschopný komponent, a 

 prirodzený areál druhu sa ani nezmenšuje, ani sa pravdepodobne v dohľadnej 
budúcnosti nezmenší, a 

 existuje a pravdepodobne bude ďalej existovať dostatočne veľký prirodzený biotop na 
dlhodobé udržanie ich populácií. 

 

 
 
Na dosiahnutie tohto cieľa sa v európskych smerniciach o ochrane prírody od členských 
štátov vyžaduje, aby zaviedli dva typy opatrení, a to: 
 

 Vyhlásenie a ochrana hlavných lokalít na ochranu druhov a typov biotopov 
uvedených v prílohe I a II k smernici o biotopoch a v prílohe I k smernici o vtákoch a na 
ochranu všetkých pravidelne sa vyskytujúcich sťahovavých vtákov. Tieto lokality tvoria 
sústavu Natura 2000 v celej EÚ, ktorá v súčasnosti obsahuje viac ako 27 500 lokalít. 
Jazerné a riečne ekosystémy tvoria približne 4 % celkovej plochy sústavy Natura 2000 
(Európska agentúra pre životné prostredie, 2010, EÚ 27). 

 Vytvorenie systému ochrany druhov pre všetky druhy vtákov voľne žijúce v Európe a 
ďalšie druhy uvedené v prílohe IV k smernici o biotopoch. Tieto opatrenia sa uplatňujú 
na celý areál prirodzeného rozšírenia druhu v EÚ t. j. v chránených lokalitách, ako je 
sústava Natura 2000, a aj mimo nich. 
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Ustanovenia týkajúce sa ochrany lokalít sústavy Natura 2000 
 
Ochrana a riadenie lokalít sústavy Natura 2000 sa riadi ustanoveniami článku 6 
smernice o biotopoch, ktorými sa určuje aj vzťah medzi ochranou tejto lokality a jej ďalším 
využívaním, ako je napríklad vodná energia, v lokalite a v jej okolí7.  
 
Článok 6 je rozdelený na dva typy opatrení: 
 

 Prvý sa týka riadenia ochrany všetkých lokalít sústavy Natura 2000 a stanovenia 
cieľov ochrany týchto lokalít. Od členských štátov sa vyžaduje: 

a) vypracovať a vykonávať pozitívne ochranné opatrenia, ktoré zodpovedajú 
ekologickým požiadavkám typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a 
druhov uvedených v prílohe II vyskytujúcich sa v daných lokalitách (článok 6 ods. 
1); a 
b) prijať vhodné opatrenia s cieľom predísť poškodeniu rôznych typov biotopov a 
biotopov druhov alebo akémukoľvek rušeniu prítomných druhov (článok 6 ods. 2). 

 
V smernici o biotopoch sa odporúča otvoreným a transparentným spôsobom 
vypracovať plány riadenia sústavy Natura 2000, ktoré budú slúžiť ako prostriedok na 
identifikáciu potrebných ochranných opatrení lokalít sústavy Natura 2000. Sú 
užitočnými nástrojmi na stanovenie cieľov ochrany a pomáhajú vytvárať konsenzus 
medzi všetkými zainteresovanými stranami a záujmovými skupinami, pokiaľ ide o 
riešenia v oblasti riadenia lokality. Poskytujú aj mechanizmus na začlenenie 
ochranných opatrení pre sústavu Natura 2000 do širšieho programu opatrení podľa 
rámcovej smernice o vode. 

 

 Druhý typ opatrení (riadi sa článkom 6 ods. 3) sa týka postupu odhadu akéhokoľvek 
plánu alebo projektu, ktorý by mohol mať dosah na jednu alebo viacero lokalít 
sústavy Natura 2000 (podrobnosti pozri v kapitole 5). V podstate sa pri postupe 
odhadu požaduje, aby akýkoľvek projekt, ktorý môže významne ovplyvniť lokalitu 
sústavy Natura 2000, podliehal primeranému odhadu, ktorý tieto dosahy podrobne 
vyhodnotí z hľadiska cieľov ochrany lokality. 
 
Príslušný orgán môže plán alebo projekt odsúhlasiť len v prípade, ak sa na základe 
zistení primeraného odhadu presvedčí, že plán alebo projekt nepriaznivo neovplyvní 
integritu príslušnej lokality. Je dôležité poznamenať, že povinnosťou je demonštrovať 
absenciu (nie prítomnosť) významných negatívnych účinkov. 

 
Vo výnimočných prípadoch je možné uplatniť výnimku (článok 6 ods. 4) a schváliť plán 
alebo projekt s nepriaznivým účinkom na integritu lokality sústavy Natura 2000, ak sa 
dá preukázať, že nie sú menej škodlivé alternatívy a plán alebo projekt sa musí 
realizovať z nevyhnutných dôvodov vyššieho verejného záujmu. V takýchto prípadoch 
treba zabezpečiť primerané kompenzačné opatrenia, aby sa zaistila ochrana celkovej 
súdržnosti sústavy Natura 2000. 

 
Je dôležité poukázať na to, že postup odhadu podľa smernice o biotopoch nie je 
rovnaký ako podľa smernice SEA alebo smernice EIA8 a článku 4 ods. 7 rámcovej 

                                                           
7 Podrobnosti o dostupných usmerneniach k riadeniu sústavy Natura 2000 sa nachádzajú na stránke 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/index_en.htm. 
8 Webové stránky Komisie o smerniciach EIA a SEA — http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-

legalcontext.htm a http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm
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smernice o vode, aj keď by v ideálnom prípade mali byť vzájomne prepojené alebo 
aspoň koordinované. 
 

 Opatrenia na ochranu živočíšnych a rastlinných druhov: 

 
Druhá séria opatrení smerníc o ochrane prírody sa týka ochrany určitých druhov v celej 
oblasti ich prirodzeného výskytu v rámci EÚ t. j. bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v 
lokalitách sústavy Natura 2000. Opatrenia na ochranu druhov sa uplatňujú na druhy 
uvedené v prílohe IV k smernice o biotopoch a všetkých druhov voľne žijúcich vtákov v 
EÚ. Presné podmienky sú ustanovené v článku 5 smernice o vtákoch a článku 12 (pre 
živočíchy) a článku 13 (pre rastliny) smernice o biotopoch. 

 
V zásade sa od členských štátov požaduje pre tieto druhy zakázať: 

 úmyselné rušenie počas obdobia reprodukcie, odchovu mláďat, zimného spánku a 
migrácie, 

 poškodzovanie alebo ničenie miest na reprodukciu alebo miest na oddych, 

 úmyselné ničenie hniezd alebo vajec alebo vytrhávanie s koreňmi alebo ničenie 
chránených rastlín. 

 
Výnimky z ustanovení o ochrane druhov sú povolené len v obmedzenej miere – ako sú 
napr. prípady, keď treba zabrániť vážnym škodám na pestovaných plodinách alebo 
hospodárskych zvieratách, alebo ak je to v záujme verejného zdravia a bezpečnosti – za 
predpokladu, že neexistuje iné uspokojivé riešenie a dôsledky týchto výnimiek nebudú v 
rozpore s celkovými cieľmi príslušných smerníc. Podmienky uplatňovania výnimiek sú 
stanovené v článku 9 smernice o vtákoch a v článku 16 smernice o biotopoch9.  
 
Ustanovenia o ochrane druhov sú veľmi významné aj pre vodné elektrárne 
vykonávajúce činnosť aj mimo lokalít sústavy Natura 2000. Ich cieľom je zabezpečiť, 
aby žiadna z nových realizácií nepoškodzovala miesta na párenie a miesta na oddych 
žiadnych voľne žijúcich vtákov alebo akýchkoľvek druhov uvedených v prílohe IV k 
smernici o biotopoch, pokiaľ jej nebola príslušnými orgánmi udelená výnimka v súlade s 
podmienkami smernice. Toto ustanovenie môže byť dôležité najmä pre vodné elektrárne 
umiestnené na riekach, ktoré poskytujú útočisko sťahovavým druhom, ako sú napr. 
sťahovavé vtáky alebo ryby (napr. jeseter veľký acipenser sturio alebo kolok rhônsky 
zingel asper, ktoré sú uvedené v prílohe IV k smernici o biotopoch). 
 
 

1.2 Rámcová smernica o vode 
 
Rámcovou smernicou o vode sa stanovuje rámec na ochranu a udržateľné 
obhospodarovanie vnútrozemských povrchových vôd (riek a jazier), brakických vôd (ústí 
riek), pobrežných vôd a podzemnej vody. Jej cieľom je zabezpečiť, aby všetky vodné 
útvary dosiahli do roku 2015 „dobrý stav“ (s výnimkou výrazne zmenených a umelých 
vodných útvarov, v ktorých prípade je cieľom dosiahnuť dobrý ekologický potenciál). 
Rovnako ako v smerniciach o ochrane prírody, rámcová smernica o vode si kladie vyššie 

                                                           
9 Pozri usmerňujúci dokument Komisie o prísnejšej ochrane živočíšnych druhov európskeho záujmu podľa 

smernice o biotopoch  

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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ciele ako len základnú požiadavku zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu vodných útvarov a 
suchozemských ekosystémov a mokradí priamo závislých od vodných ekosystémov. 
 
Na účely dosiahnutia tohto cieľa sa v smernici o vode od členských štátov vyžaduje, aby 
stanovili plán manažmentu povodia pre každé správne územie povodia. V smernici sa 
stanovuje cyklický postup, v ktorom sa plány vodohospodárskeho manažmentu povodia 
pripravujú, vykonávajú a preverujú každých šesť rokov. 
 

1.3 Koordinácia medzi rámcovou smernicou o vode a smernicami o 

ochrane prírody 
 
Rámcová smernica o vode a obe smernice o ochrane prírody sú navzájom úzko 
prepojené, keďže cieľom oboch je chrániť a obnovovať európske sladkovodné 
ekosystémy. Aby sa zabezpečila ich integrovaná realizácia, mali by sa vykonávať 
koordinovaným spôsobom. V ďalšom texte sa upriami pozornosť na kľúčové body 
vzájomného pôsobenia medzi rámcovou smernicou o vode a smernicami o ochrane 
prírody, ktoré sú relevantné konkrétne pre vodné elektrárne. Vychádzajú z často 
kladených otázok Komisii o prepojení medzi rámcovou smernicou o vode a smernicami o 
ochrane prírody10. 
 

Rôzne ciele rámcovej smernice o vode a smerníc o ochrane prírody 

Rámcová smernica o vode aj smernice o ochrane prírody sa aspoň sčasti uplatňujú v 
rovnakom prostredí a majú zhruba podobné ambície zabezpečiť, aby sa nezhoršoval stav 
riek a zlepšil stav vodných ekosystémov. Aj keď sú celkové ciele podobné, špecifické ciele 
sa líšia, hoci sú úzko prepojené. 
 
Cieľom rámcovej smernice o vode je ochrana a zlepšenie všetkých povrchových a 
podzemných vôd tak, aby dosiahli dobrý stav alebo potenciál a zabránilo sa ich zhoršeniu. 
Na druhej strane cieľom smernice o vtákoch a smernice o biotopoch je chrániť, udržiavať 
a obnovovať konkrétne druhy rastlín či živočíchov a typy biotopov, aby sa dosiahol 
priaznivý stav ich ochrany v oblasti ich prirodzeného výskytu v rámci EÚ. 
 
Keď sa dosiahne dobrý ekologický stav v zmysle rámcovej smernice o vode, zvyčajne sa 
tým prispieva k dosiahnutiu cieľov ochrany biotopov a druhov závislých od vody v rámci 
sústavy Natura 2000 a naopak. Požiadavka „dobrý ekologický stav“ sa však týka vodných 
útvarov, kým priaznivý stav ochrany sa vzťahuje na špecifické typy biotopov a druhov. 
 
Dosiahnutie dobrého ekologického stavu ale nestačí nevyhnutne na dosiahnutie 
priaznivého stavu ochrany, aj keby všetky vodné útvary dosiahli dobrý ekologický stav. 
Preto môže byť potrebné zaviesť dodatočné ochranné opatrenia, aby sa dosiahli ciele 
ochrany lokality Natura 2000 pre druhy a typy biotopov, pre ktoré bola lokalita označená 
za chránenú. 
 
V rámcovej smernici o vode sa to explicitne uznáva. V článku 4 ods. 2 rámcovej smernice 
o vode sa uvádza „ak sa na daný vodný útvar vzťahuje viac ako jeden z cieľov [...] uplatní 
sa najprísnejší z nich“. Napríklad ak je lokalita sústavy Natura 2000 určená pre vydry 
alebo sladkovodné perlorodky riečne, môže byť potrebné upraviť aj nadmerný rybolov, aj 

                                                           
10 Pozri často kladené otázky Komisii o rámcovej smernici o vode a smerniciach o ochrane prírody: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD%20final.pdf. 
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keď to nie je nevyhnutné na dosiahnutie dobrého ekologického stavu podľa rámcovej 
smernice o vode. 
 
Tieto dodatočné požiadavky by v ideálnom prípade mali byť zahrnuté do plánu 
vodohospodárskeho manažmentu povodia podľa rámcovej smernice o vode, alebo by sa 
na ne mali aspoň odvolávať konkrétne ustanovenia plánu týkajúce sa chránených oblastí, 
aby sa zabezpečil súlad (a zabránilo sa konfliktom) s opatreniami rámcovej smernice o 
vode a opatreniami sústavy Natura 2000 (pozri článok 4 ods. 1 písm. c). 
 

Výrazne zmenené vodné útvary alebo umelé vodné útvary a Natura 2000 

 
Podľa článku 4 ods. 3 rámcovej smernice o vode môžu byť niektoré vodné útvary, ktorých 
fyzické znaky sú významne zmenené ľudskou činnosťou, vyhlásené za výrazne zmenené 
vodné útvary, ak spĺňajú ustanovenia článku 4 ods. 311. Vodné útvary, ktoré boli vytvorené 

ľudskou činnosťou na miestach, kde predtým neexistoval žiaden vodný útvar (napr. nádrž 
vytvorená človekom alebo umelý plavebný kanál) sa môžu označiť za umelé vodné 
útvary.  
 
Ak sa nedajú uplatniť požiadavky na menej prísne ciele ako „priemerný ekologický 
potenciál“, tak sa na výrazne zmenené vodné útvary a umelé vodné útvary uplatňuje 
„dobrý ekologický potenciál“ podľa rámcovej smernice o vode (namiesto dobrého 
ekologického stavu). Jednoducho povedané to znamená ekologický stav, ktorý je 
kompatibilný s oprávneným využívaním, na základe ktorého bol označený za výrazne 
zmenený vodný útvar alebo umelý vodný útvar12.  
 
Výrazne zmenený vodný útvar alebo umelý vodný útvar je možné označiť aj ako lokalitu 
sústavy Natura 2000, ak sa tam nachádzajú druhy alebo typy biotopov uvedené v prílohe I 
k smernici o vtákoch alebo v prílohách I a II k smernici o biotopoch. V takýchto prípadoch 
sa musia pre tento druh alebo biotop vykonať aj vhodné ochranné opatrenia v súlade s 
cieľmi ochrany lokality. Aj tu platí, že opatrenia môžu byť prísnejšie ako tie, ktoré sa 
požadujú na dosiahnutie „dobrého ekologického potenciálu“. Takisto by mali byť 
začlenené do plánov manažmentu povodia v zmysle rámcovej smernice o vode podľa 
osobitných ustanovení týkajúcich sa chránených oblastí (pozri článok 4 ods. 1 písm. c) v 
spojení s článkom 4 ods. 2). 
 

Hodnotenie novej výstavby podľa rámcovej smernici o vode 

 
Rovnako ako v smerniciach o ochrane prírody, aj v rámcovej smernici o vode sú 
konkrétne ustanovenia o hodnotení novej výstavby vo vodných útvaroch. Podľa článku 4 
ods. 7 rámcovej smernice o vode orgány môžu za určitých podmienok schváliť výnimky 
pre nové zmeny a udržateľné rozvojové činnosti človeka, ktoré vedú k zhoršeniu stavu 
vodných útvarov alebo bránia dosiahnutiu dobrého ekologického stavu alebo potenciálu 

                                                           
11 Výrazne zmenené vodné útvary sú útvary, ktorých charakter sa v dôsledku fyzikálnych zmien spôsobených 

ľudskou činnosťou podstatne zmenil, a preto nemôžu spĺňať kritériá „dobrého ekologického stavu“. 
12 Podrobnejšie informácie o osobitných požiadavkách je možné získať z usmerňovacieho dokumentu CIS č. 4 

„Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies“ (Identifikácia a označene 

výrazne zmenených a umelých vodných útvarov). 
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alebo dobrého stavu podzemnej vody. K týmto výnimkám môže patriť aj nová výstavba 
súvisiaca s vodnou energiou13.  

 
Ak výstavba môže mať vplyv na cieľ rámcovej smernice o vode a aj na lokalitu sústavy 
Natura 2000, potom treba vykonať postup podľa článku 4 ods. 7 rámcovej smernice o 
vode a aj postup odhadu podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch (najlepšie 
koordinovaným a integrovaným spôsobom). Každý postup má iné právne zameranie: v 
jednom sa hodnotí, či projekt môže ohroziť hlavné ciele rámcovej smernice o vode, v 
druhom sa posudzuje, či nepriaznivo ovplyvní integritu lokality sústavy Natura 2000. 
Nebráni to však tomu, aby niektoré aspekty hodnotenia neprebiehali koordinovane, 
napríklad prostredníctvom prieskumov a konzultácií. 
 
V rámcovej smernici o vode je jasne stanovené, že výstavba sa nemôže uskutočniť, ak 
nie je v súlade s ďalšími environmentálnymi právnymi predpismi EÚ. Inými slovami, ak 
projekt neohrozuje ciele rámcovej smernice o vode, ale nepriaznivo ovplyvňuje 
integritu lokality sústavy Natura 2000, tak nemôže byť schválený podľa rámcovej 
smernice o vode, ak mu nebola udelená aj výnimka v zmysle článku 6 ods. 4 smernice o 
biotopoch. Objasnenie uplatňovania článku 4 ods. 7 rámcovej smernice o vode o 
výnimkách z environmentálnych cieľov vrátane prepojenia so smernicami o ochrane 
prírody sa nachádza v usmerňovacom dokumente č. 36 o článku 4 ods. 7 rámcovej 
smernice o vode, ktorý bol vydaný v roku 201714.  
 

Zachovanie sladkovodnej perlorodky riečnej v írskych podpovodiach 
 
Sladkovodná perlorodka riečna Margaritifera margaritifera je jeden z najdlhšie žijúcich 
mäkkýšov na zemi. Z dôvodu svojej komplikovanej histórie a potreby takmer prírodnej 
čistej tečúcej vody je tento druh kľúčovým biologickým indikátorom, ktorý dokazuje kvalitu 
riečnych ekosystémov. Druh je chránený podľa smernice EÚ o biotopoch, dochádza však 
k nepriaznivému stavu ochrany v celom Írsku. Ako hlavná príčina bolo identifikované 
usadzovanie alebo usadzovanie spolu s eutrofizáciou. 
 
Na dosiahnutia priaznivého stavu ochrany sladkovodných perlorodiek riečnych boli v roku 
2009 prijaté vnútroštátne právne predpisy. V tejto legislatíve sa stanovili povinné ciele v 
oblasti kvality životného prostredia na biotopy sladkovodnej perlorodky riečnej v 
rámci lokalít sústavy Natura 2000. Požadovalo sa aj vypracovanie plánov 
manažmentu podpovodia spolu s programom opatrení. Cieľom týchto plánov je riešiť 
otázky celého povodia, ktoré prispievajú k úbytku tohto druhu. Použitý formát kopíroval 
plány manažmentu povodia podľa rámcovej smernice o vode, aby tieto plány 
manažmentu podpovodia mohli neskôr fungovať v rámci plánov manažmentu povodia. 
 
Už od počiatočnej fázy sa v Írsku zdôrazňovalo úzke prepojenie medzi smernicami o 
biotopoch a vtákoch a rámcovou smernicou o vode. Národná technická koordinačná 
skupina pre rámcovú smernicu o vode zriadila v roku 2009 podvýbor – národnú 
ochranársku pracovnú skupinu, ktorej úlohou bolo rozvíjať aspekty ochrany prírody 
v zmysle rámcovej smernice o vode. Hlavným cieľom pracovnej skupiny bolo 
zabezpečiť, aby rozvoj aspektov ochrany prírody podľa rámcovej smernice o vode bol v 
rámci Írska dobre koordinovaný a podporovaný, a vytvoriť podmienky na účinnú 
komunikáciu medzi zapojenými príslušnými vládnymi agentúrami. 

                                                           
13 Judikatúra k uplatňovaniu článku 4 ods. 7 – pozri rozsudky Súdneho dvora vo veci C-461/13 a C-346/14. 
14 Usmerňovací dokument v rámci spoločnej stratégie vykonávania č. 36 o článku 4 rámcovej smernice o 

vode: https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec3-9f3b-4d91-bdbb-

939185be3e89/CIS_Guidance_Article_4_7_FINAL.PDF. 
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Pri plánoch podpovodia týkajúcich sa sladkovodných perlorodiek riečnych zohrala 
pracovná skupina kľúčovú úlohu pri spresňovaní a ďalšom rozvoji národného manuálu 
(súboru nástrojov) štandardných opatrení v povodiach pre sladkovodné perlorodky 
riečne, ktoré sú praktické, funkčné a efektívne z hľadiska nákladov. Preverila aj plány, 
aby sa zabezpečila ich praktickosť a účinnosť, a identifikovala medzery v politike a 
usmerneniach, ktoré by bránili ich vykonávaniu. 
 
http://www.wfdireland.ie/docs/5_FreshwaterPearlMusselPlans/ 
http://kerrylife.ie 
http://www.environ.ie/en/Environment/Water/WaterQuality/WaterFrameworkDirective/ 
 

 

1.4 Smernica o povodniach 
 
V novembri 2007 bola prijatá smernica 2007/60/ES. Vytvára sa ňou rámec na hodnotenie 
a manažment povodňových rizík a od členských štátov sa vyžaduje, aby vypracovali: 
 

 Mapy povodňového ohrozenia a povodňových rizík, v ktorých sú zaznamenané 
identifikované oblasti povodňového rizika podľa povodia (alebo inej dohodnutej 
plošnej jednotky riadenia). V týchto mapách by mali by tiež zaznamenané potenciálne 
nepriaznivé dôsledky spojené s rôznymi povodňovými scenármi vrátane informácií o 
možných zdrojoch znečistenia životného prostredia v dôsledku povodní, ako aj o 
chránených oblastiach, napr. lokality sústavy Natura 2000 (termín december 2013). 
 

 Plány manažmentu povodňového rizika na riadenie a obmedzenie potenciálnych 
nepriaznivých dôsledkov povodní. Tieto plány by mali obsahovať prioritný súbor 
opatrení zameraný na všetky aspekty manažmentu povodňových rizík od prevencie a 
ochrany k pripravenosti s prihliadnutím na charakteristiky jednotlivých povodí alebo 
čiastkových povodí (termín december 2015). 

 
Činnosti v rámci smernice o povodniach musia byť v súlade s požiadavkami smerníc o 
ochrane prírody. Napríklad ak hrozí, že protipovodňové opatrenie ovplyvní jednu alebo 
viac lokalít sústavy Natura 2000, tiež je potrebné sa riadiť článkom 6 smernice o 
biotopoch a mali by sa primerane posúdiť možné vplyvy plánu alebo projektu na integritu 
lokality(-ít) sústavy Natura 2000. 
 
 

1.5 Smernica o strategickom environmentálnom hodnotení a smernica 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
 

Smernica o strategickom environmentálnom hodnotení 

 
Cieľom smernice 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na 
životné prostredie (ďalej len „smernica SEA“) je poskytovať vysoký stupeň ochrany 
životného prostredia. a zabezpečiť, aby sa vplyvy určitých plánov a programov na 
životné prostredie identifikovali, posúdili a zohľadnili v priebehu ich prípravy a pred ich 
prijatím. 
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Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) je povinné pre rozmanité plány a 
programy, ktoré stanovujú rámec pre budúce povoľovanie projektov uvedených v smernici 
o EIA. Povinné je aj v prípade všetkých plánov alebo programov, pri ktorých sa 
vyžaduje posúdenie podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch z dôvodu ich 
pravdepodobného významného účinku na lokality sústavy Natura 2000. 
 
Podľa postupu SEA sú členské štáty povinné vypracovať environmentálnu správu, ktorá 
posúdi pravdepodobné environmentálne účinky plánov a programov a účinky primeraných 
alternatív. Navyše sa musia poradiť s orgánmi, ktoré sú z dôvodu svojej špecifickej 
environmentálnej pôsobnosti pravdepodobne zainteresované v environmentálnych 
účinkoch vykonávania plánov a programov (t. j. s orgánmi pre životné prostredie), a s 
verejnosťou.  
 
Konzultácie by mali byť včasné a účinné, aby umožnili orgánom pre životné prostredie a 
verejnosti vyjadriť svoje stanovisko k návrhu plánu alebo programu a k príslušnej 
environmentálnej správe ešte pred prijatím plánu alebo programu. Postup vypracúvania 
strategického environmentálneho hodnotenia (SEA) má byť koordinovaný s vypracúvaním 
plánu, čím sa umožní začlenenie environmentálnych hľadísk do konečnej verzie tohto 
plánu. 
 
V konečnom dôsledku cieľom SEA je podporiť integrovanejší a účinný prístup k 
územnému plánovaniu, v rámci ktorého sa životné prostredie vrátane biodiverzity v 
procese plánovania zohľadní oveľa skôr a na oveľa vyššej strategickej úrovni. Malo by to 
viesť k menšiemu počtu konfliktov na nižšej úrovni jednotlivých projektov. Umožňuje to 
tiež vhodnejšie umiestnenie budúceho rozvoja mimo oblastí možného konfliktu, ako sú 
napr. lokality sústavy Natura 2000. 
 

Smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

 
Zatiaľ čo postup SEA sa týka plánov a programov smernica EIA 2011/92/EÚ zmenená 
smernicou 2014/52/EÚ (bežne označovaná ako „smernica EIA“) je určená pre jednotlivé 
verejné a súkromné projekty. Súhlas s projektom15, ktorý môže mať významný vplyv na 
životné prostredie, by sa mal poskytnúť až po posúdení jeho pravdepodobných vplyvov na 
životné prostredie. 
 
Smernica EIA rozlišuje medzi projektmi vyžadujúcimi povinné posudzovanie EIA („projekty 
prílohy I“16) a projektmi, keď úrady členských štátov musia určiť, či projekty môžu mať 
významný vplyv („projekty prílohy II“). Uskutočňuje sa to prostredníctvom „zisťovacieho 
konania“, v ktorom sa zohľadňujú kritériá uvedené v prílohe III k smernici. Väčšina 
zariadení na výrobu hydroelektrickej energie sú projekty uvedené v prílohe II17.  
 
 

                                                           
15 V smernici o EIA je „projekt“ vymedzený ako realizácia stavieb alebo iných zariadení, alebo plánov alebo 

zásahy do prírodného prostredia a krajiny. 
16 Projekty, na ktoré sa vzťahuje príloha I, zahŕňajú „vodné priehrady a iné zariadenia určené na 

zadržiavanie alebo akumuláciu vody, ak nový alebo dostatočný objem zadržanej vody presahuje 10 miliónov 

kubických metrov. 
17 Projekty, na ktoré sa vzťahuje príloha II, zahŕňajú priehrady a iné zariadenia na dlhodobé zadržiavanie 

vody (projekty neobsiahnuté v prílohe I). 
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1.6 Vzťah medzi SEA, EIA a článkom 6 ods. 3 smernice o biotopoch 
 
Ak sa vyžaduje posúdenie projektu na základe smernice EIA a aj smerníc o ochrane 
prírody, mali by sa podľa smernice EIA (zmenenej smernicou 2014/52/EÚ) ustanoviť 
koordinované a/alebo spoločné procedúry. Komisia vydala usmernenie o vytváraní 
koordinovaných a/alebo spoločných procedúr pre projekty18, ktoré sú súčasne predmetom 
posúdení podľa smerníc o EIA, biotopoch, vtákoch, rámcovej smernice o vode a smernice 
o priemyselných emisiách. 

 
V rámci koordinovanej procedúry musia členské štáty koordinovať rôzne samostatné 
posúdenia vplyvov konkrétnych projektov na životné prostredie požadované príslušnými 
právnymi predpismi Únie určením orgánu na tento účel. V rámci spoločnej procedúry 
členské štáty majú vykonať jedno posúdenie vplyvov konkrétneho projektu na životné 
prostredie požadované príslušnými právnymi predpismi Únie. 
 
Primeraný odhad podľa právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody by malo 
zostať jasne rozoznateľnou a identifikovateľnou časťou celkovej environmentálnej 
správy. Je to z toho dôvodu, že primeraný odhad podľa smernice o biotopoch skúma 
odlišné aspekty prírodného prostredia a na určenie „významu“ má odlišné kritériá ako 
smernice o EIA a SEA. EIA a SEA zvažujú všetky aspekty životného prostredia vrátane 
biodiverzity, kým smernice o ochrane prírody sa zameriavajú konkrétne na možné vplyvy 
na druhy a typy biotopov, pre ktoré boli vyhlásené za lokality sústavy Natura 2000. 
 
Rozdielne sú aj výstupy každého posúdenia. Posúdenia v rámci EIA a SEA stanovujú 
procesné požiadavky, ale nie povinné normy týkajúce sa životného prostredia. Na druhej 
strane výstup odhadu podľa smernice o biotopoch je pre príslušný orgán bezprostredne 
záväzný a podmieňuje jeho konečné rozhodnutie. 
 
Inými slovami, ak sa primeraným odhadom nedá preukázať, že plán alebo projekt 
nepriaznivo neovplyvní integritu lokality sústavy Natura 2000, príslušný orgán nemôže 
súhlasiť s plánom alebo projektom v danom stave, iba ak vo výnimočných prípadoch 
spĺňajú podmienky postupu na udelenie výnimky podľa článku 6 ods. 4. 
 
Ak je potrebné vykonať odhad podľa smernice o biotopoch, Súdny dvor Európskej únie 

objasnil, že smernica SEA sa uplatňuje na plány a programy samostatne19. 

  

                                                           
18 Ú. v. EÚ C 273, 27.7.2016, s. 1 – 6. 
19 C-177/11, EU:C:2012:378, body 19 – 24. 
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Usmernenie v záujme zefektívnenia postupov posudzovania vplyvu na životné 
prostredie v súvislosti s projektmi spoločného záujmu v oblasti energetickej 
infraštruktúry (projekty spoločného záujmu) 
 
Rovnako ako všetky ostatné rozvojové projekty aj na projekty súvisiace s vodnou 
energiou sa vzťahujú viaceré postupy posudzovania vplyvu. Komisia vydala usmernenia o 
tom, ako zefektívniť tieto rôzne postupy, najmä v prípade projektov spoločného záujmu, 
ktoré spadajú pod nariadenie o TEN-E, a zároveň zabezpečiť maximálnu úroveň ochrany 
životného v súlade s právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia. 
 
V usmernení Komisie sa uvádza rad odporúčaní, ktoré, aj keď boli pripravované pre 
projekty spoločného záujmu, sú relevantné aj pre všetky plány alebo projekty v oblasti 
energetiky vrátane využívania vodnej energie. Odporúčania sa zameriavajú najmä na: 

 včasné plánovanie, „roadmapping“ a stanovenie rozsahu posudzovania, 

 včasnú a účinnú integráciu environmentálneho posúdenia a ďalších 
environmentálnych požiadaviek, 

 koordináciu postupov a lehôt, 

 získavanie údajov, spoločné využívanie údajov a kontrolu kvality, 

 cezhraničnú spoluprácu a 

 včasnú a účinnú účasť verejnosti. 
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf 
 

 

 

 

 

  

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf
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2. Sladkovodné ekosystémy a vodná energia v EÚ 

2.1 Stav riečnych a jazerných ekosystémov v EÚ 
 
Rieky a jazerá sú vďaka štrukturálnej zložitosti a veľmi dynamickému charakteru 
mimoriadne bohatými ekosystémami prinášajúcim životodarnú silu, v tomto prípade vodu, 
do veľkých oblastí okolitej krajiny. Nie sú len samy osebe cennými biotopmi, ale pôsobia 
aj ako životne dôležité ekologické koridory, ktoré podnecujú šírenie a migráciu 
živočíšnych a rastlinných druhov na veľké vzdialenosti. Sú zodpovedné za vývoj bohatej 
mozaiky navzájom prepojených mokradí závislých od vody, ako napr. lužné lesy, močiare, 
slatiny, mokré lúky, ktoré všetky ďalej zlepšujú svoju celkovú biodiverzitu. 
 
Život významného počtu voľne žijúcich živočíšnych a rastlinných druhov vrátane približne 
400 sladkovodných druhov chránených smernicou o vtákoch a smernicou o biotopoch 
závisí od riečnych a jazerných ekosystémov. Jazerá a rieky spolu pokrývajú 4 % povrchu 
sústavy Natura 2000 (asi 31 560 km2, čo predstavuje plochu väčšiu ako Belgicko) a bola 
vymedzená pre druhy, ako sú losos atlantický (Salmo salar), vydru riečnu (Lutra lutra), 
rybárika riečneho (Alcedo atthis), raka Austropotamobius pallipes, korýtko riečne (Unio 
crassus), ako aj rôzne druhy biotopov od nížinných až po horské vodné toky, aluviálne 
lesy, mokré lúky, vlhké travinno-bylinné porasty a slatiny. 
 
Rieky sú navyše pre európske hospodárstvo, sociálny blahobyt, služby a veľký počet 
rozličných sektorov dôležitým multifunkčným zdrojom a prinášajú spoločnosti mnohé 
dôležité statky a služby. Viac než 150 rokov sa na tento cenný zdroj jeho intenzívnym 
využívaním vyvíja obrovský tlak, výsledkom čoho je, že len niekoľko hlavných riek Európy 
je dnes v úplne prirodzenom stave. Okrem toho v dôsledku vystavenia rozličnému stupňu 
znečisťovania a veľkého zaťaženia živinami, ktoré vedie k významnému zhoršeniu kvality 
vody, mnohé rieky prešli významnými zmenami hydromorfológie, dynamiky prirodzeného 
prietoku a ekologickej konektivity. 
 
Európska environmentálna agentúra v roku 2015 v správe o stave životného prostredia v 
Európe20 dospela k tomu, že viac než polovica riek a jazier v Európe nedosahuje dobrý 
ekologický stav alebo potenciál. Iba 43 % útvarov povrchovej vody bolo v roku 2009 v 
dobrom alebo veľmi dobrom ekologickom stave. Neočakávalo sa výrazné zlepšenie 
situácie do roku 2015, predpokladalo sa, že len 53 % vodných útvarov dosiahne dobrý 
ekologický stav. Táto situácia je veľmi vzdialená od cieľov stanovených v rámcovej 
smernici o vode. 

 
Z pohľadu chránených sladkovodných druhov a biotop v EÚ je situácia ešte závažnejšia. 
Podľa poslednej správy Komisie za roky 2007 – 2012 o stave prírody a ochrany biotopov 
a druhov chránených v zmysle dvoch smerníc o ochrane prírody21 boli takmer tri štvrtiny 
sladkovodných druhov (74 %) a sladkovodných biotopov (73 %) v nepriaznivom – 
nedostatočnom alebo nepriaznivom – zlom stave. Naopak, len 17 % a 16 % bolo 
označených priaznivým stavom. 
 
 
  

                                                           
20 http://www.eea.europa.eu/soer 
21 http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu 

http://www.eea.europa.eu/soer
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Stav ochrany Stav ochrany 

a) Druhy (5615 odhadov) b) Biotopy (94 odhadov) 
 

 

  Priaznivý   Neznámy 

  Nepriaznivý – nedostatočný Nepriaznivý – zlý 

 
Stav ochrany a trendy druhov (a) a biotopov (b) (smernica o biotopoch) v súvislosti s riečnymi a jazernými 
ekosystémami. Zdroj: EEA, 2015b, článok 17 správy a odhady. 

 
Celkový zlý stav európskych riek je výrazným dôvodom na obavy. Je očividné, že mnohé 
európske rieky sú vo veľmi zlom stave a že je potrebné toho veľa urobiť, aby sa dosiahli 
ciele rámcovej smernice o vode a dvoch smerníc o ochrane prírody. Dá sa to dosiahnuť 
iba vtedy, ak prioritou nebude len predchádzať ďalšiemu zhoršovaniu, ale aj 
aktívne zlepšovať ich ekologický stav. 
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2.2 Záťaže a hrozby súvisiace so sladkovodnými ekosystémami Európy 
 
Vodné útvary čelia tlakom v dôsledku širokého spektra činností. Výrazný vplyv mali najmä 
hydromorfologické tlaky a ovplyvňujú viac ako 40 % riečnych a brakických vodných 
útvarov. Na základe prvej charakterizácie povodí riek v súvislosti s rámcovou smernicou o 
vode22 väčšina členských štátov EÚ uviedla, že tlaky spojené s rozvojom miest, ochranou 
proti povodniam, výrobou elektrickej energie vrátane vodnej energie, vnútrozemskou 
vodnou dopravou, napriamovaním tokov a odvodňovaním pôdy na poľnohospodárske 
účely sú najvýraznejšie a majú najväčší vplyv na hydromorfologický stav vodných útvarov. 
 
Záťaž na rieky 

 

Vplyvy na rieky 

 
 

žiadne tlaky (22) žiadne vplyvy (19) 

bodové zdroje (22) 

 

organické 
obohacovanie (16) 

difúzne zdroje (22) 
 

obohacovanie 
o živiny (19) 

 kontaminácia (18) 
 

 
odber vody (19) 
 

okysľovanie (10) 

hydromorfológia (22) 
 

zmenené biotopy 
(16) 

iné tlaky (19) 
 

iné vplyvy (14) 

  Percentuálny podiel vodných útvarov   Percentuálny podiel vodných útvarov 

 
Významné tlaky (vľavo) a vplyvy (vpravo) riek; počet členských štátov sa uvádza v zátvorkách 
(Európske vodné útvary – posúdenie stavu a záťaže 2012) 

 
 
 
  

                                                           
22 Oznámenie Komisie K trvalo udržateľnému hospodáreniu s vodou v Európskej únii – Prvé štádium 

implementácie rámcovej smernice o vode 2000/60/ES [KOM(2007) 128 v konečnom znení]. 
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Čo sa týka záťaže a ohrozenia sladkovodných vodných útvarov sústavy Natura 2000, v 
správe o stave prírody sa v porovnaní s inými ohrozeniami a záťažami identifikovali 
„zmeny podmienok vodných útvarov“ zďaleka najčastejšie. 
 
 
 

Obrázok 4.37. Top 10 (% frekvencie) najčastejších ohrození a záťaží v prípade druhov (smernica o biotopoch) 
v súvislosti s riečnymi a jazernými ekosystémami 

 
J02 Zmeny podmienok 
vodných útvarov 

 

 

J03 Iné zmeny ekosystémov 
 

H01 Znečistenie povrchovej 
vody 

 
I01 Invázne nepôvodné 
druhy 

 
A02 Zmena postupov 
obrábania pôdy 
 

K03 Medzidruhové vzťahy 
živočíchov 
 

F02 Rybolov a zber 
vodných zdrojov 
 

A07 Používanie pesticídov v 
poľnohospodárstve 
 

D01 Cesty, železnice a trate 
 

K02 Sukcesia 
vegetácie/vývoj biocenózy 

      

Záťaže Ohrozenia 
 
Správa o stave prírody, EEA 2015 
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Vodná energia v EÚ 
 
V EÚ bolo v roku 2011 zaznamenaných približne 23 000 hydroelektrární. Pri veľkej väčšine (91 %) 
ide o malé (menej ako 10 MWH) elektrárne, ktoré generujú asi 13 % celkovej výroby elektriny z 
vodnej energie. Na druhej strane veľké vodné elektrárne predstavujú len 9 % všetkých zariadení, 

ale generujú asi 87 % celkovej výroby elektriny z vodnej energie23. 

 
Hydroelektrárne sa väčšinou z technických dôvodov nachádzajú v horských oblastiach, ale ich 
vplyv výrazne zasahuje veľké aj malé rieky a jazerá vo všetkých typoch rôznych regiónov. V 
malých riekach aj malé zníženie prietoku alebo narušenie prírodných ekologických podmienok 
môže mať výrazný negatívny vplyv na rieku. 
 
Toto sú najčastejšie používané zariadenia na využívanie vodnej energie: 
 
Prietokové vodné elektrárne V systéme prietokových vodných elektrární výroba elektriny spočíva 
v existujúcom toku a spáde rieky. Tento druh zariadení využíva prirodzený prietok v rieke, a tak 
generuje elektrickú energiu. Ich cieľom nie je akumulovať vodu a používať ju neskôr. Tento typ je 
najčastejší v prípade malých vodných elektrární, ale neobmedzuje sa len na ne. 
 
Prietokové vodné elektrárne so zadržiavaním vody Umelá vodná nádrž poskytuje možnosť 
zadržať vodu v obdobiach s nízkym dopytom a uvoľniť ju počas období špičky. Výrobná kapacita je 
tak menej závislá od dostupnosti dostatočného prietoku. Takéto vodné nádrže môžu zahŕňať 
dennú, sezónnu alebo ročnú zásobu, čím umožňujú plniť najvyšší dopyt po elektrickej energii a 
uľahčujú integráciu kolísavej výroby energie z obnoviteľných zdrojov, napr. z veternej energie, do 
energetického systému. 
 
Akumulačné vodné elektrárne Konvenčná akumulačná elektráreň má nádrž dostatočnej veľkosti, 
ktorá jej poskytuje zásoby vody aj v obdobiach sucha. Voda sa akumuluje za hrádzou a elektráreň 
ju má k dispozícii kedykoľvek podľa potreby. Takáto elektráreň sa dá využívať efektívne počas 
celého roka, či už ako elektráreň základného odberu alebo elektráreň určená na odber počas 
špičky. 
 
Prečerpávacie vodné elektrárne Tieto sú založené na vodných nádržiach v rôznych 
nadmorských výškach, ktoré umožňujú generovať doplnkovú elektrickú energiu počas špičkového 
odberu. Voda sa v období nízkeho odberu prečerpáva do vyššie položených nádrží a cez turbíny 
sa uvoľňuje späť dole, keď je vysoký dopyt. Prečerpávacie vodné elektrárne nie sú vylúčené zo 
smernice o obnoviteľných zdrojoch energie, ale nie sú zohľadnené v štatistikách energie z 
obnoviteľných zdrojov. 
 

 

                                                           
23 Arcadis 2011: Hydropower generation in the context of the EU WFD (Energetické využitie vody v kontexte 

rámcovej smernice EÚ o vode). EK, GR pre životné prostredie 168 s. 

http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-

pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-

N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsK

wiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&Cata

logueNumber=KH-30-13-438-EN-N 

Pozri aj „Riadenie vodných zdrojov, rámcová smernica o vode a vodná energia. Seminár spoločnej stratégie 

vykonávania“. 

http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
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2.3 Vplyvy vodnej energie na sladkovodné ekosystémy 
 
Spektrum vplyvov, ktoré môže mať vodná elektráreň na druhy a typy biotopov chránených 
podľa oboch smerníc EÚ o ochrane prírody sa bude značne líšiť od lokality k lokalite. 
Bude závisieť od individuálnych vlastností rieky, jej fyzického a ekologického stavu – či už 
je znehodnotená alebo ešte stále nedotknutá, veľká alebo malá, horská alebo nížinná atď. 
– ako aj od druhu a veľkosti zariadení na využívanie vodnej energie a druhov a biotopov, 
pre ktoré bola lokalita vytýčená. Preto treba každé zariadenie posudzovať 
individuálne. 
 
Vplyvy môžu nastať v ktorejkoľvek fáze životného cyklu zariadenia na využívanie vodnej 
energie, počas pôvodnej výstavby, renovácie, v čase vyraďovania z prevádzky, alebo 
počas každodennej prevádzky a bežného riadenia. Môžu spôsobiť zánik, zhoršenie alebo 
fragmentáciu prirodzeného biotopu a populácie druhov, ktorých existencia je závislá od 
týchto biotopov. Významnosť straty závisí od rozsahu vplyvu, ako aj od zriedkavosti a 
zraniteľnosti postihnutých biotopov a druhov. 
 
Zvyšná časť tejto kapitoly je venovaná rôznym vplyvom, ktoré môže mať využívanie 
vodnej energie na biotopy a druhy najmä v rámci smerníc EÚ o ochrane prírody. 
Prevádzkovatelia, ktorí sú informovaní o rôznych druhoch vplyvov a ktorí chápu zložitosť 
riečnych ekosystémov, budú môcť lepšie zabezpečiť kompatibilitu svojich činností s 
požiadavkami rámcovej smernice o vode a smerníc o ochrane prírody. Ľahšie rozpoznajú 
všeobecne prospešné riešenia, ako pomôcť obnoviť už znehodnotené rieky všade, kde 
bude možné. 
 

 Zmeny morfológie riek a riečnych biotopov 
 
Fyzickými zmenami vodných útvarov sa ovplyvnia normálne hydrologické procesy a 
naruší sa ekologická kontinuita24 sladkovodných systémov, tak pozdĺžna, ako aj laterálna, 
napr. prerušením spojenia medzi riekou a záplavovými oblasťami a mokraďami 
nachádzajúcimi sa v jej okolí, alebo vytváraním jazerného efektu okolo elektrární. 
 
Najviditeľnejšie formou straty biotopu je priame fyzické zničenie samotných biotopov v 
hornom alebo dolnom toku rieky alebo v okolitých oblastiach (napr. zaberanie pôdy, 
zatopenie, likvidácia brehovej vegetácie alebo fyzických štruktúr rieky). Ale aj bez toho, 
aby došlo k fyzickému zaberaniu pôdy, narušenie prírodných hydromorfologických 
procesov môže zničiť alebo zmeniť biotické a abiotické podmienky, ktoré sú životne 
dôležité pre štruktúru a fungovanie biotopu. Okrem toho môže viesť ku kolonizácii 
degradovaných biotopov inváznymi druhmi, ktoré môžu v konečnom dôsledku nahradiť 
prirodzenú faunu. 

 
 Prekážky migrácie a šírenie chránených druhov 
 
Rieky, jazerá a brehové zóny zohrávajú dôležitú úlohu v šírení a migrácii sladkovodných 
druhov živočíchov a rastlín a v lokalizovanejších presunoch medzi jednotlivými oblasťami 
kŕmenia, reprodukcie, oddychu a hniezdenia. V rámci celého krajinného prostredia slúžia 

                                                           
24 Ďalšie podrobnosti sú uvedené v spoločnej stratégii vykonávania rámcovej smernice o vode pod názvom 

WFD and hydromorphological pressures, Technical Report, Good practice in managing the ecological 

impacts of hydropower schemes (Rámcová smernica o vode a hydromorfologické tlaky, technická správa, 

osvedčený postup riadenia ekologických vplyvov systémov na využívanie vodnej energie). 

https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf
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Škála vplyvov spôsobených rôznymi zariadeniami na využívanie vodnej energie, zdroj: Veronika 
Koller-Kreimel 

 

ako dôležité ekologické koridory alebo nášľapné kamene. Bariéry a prekážky brániace ich 
voľnému pohybu po prúde alebo proti prúdu, akokoľvek malé, môžu mať významné 
následky na prežitie týchto druhov.  
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Vodné elektrárne môžu buď priamo, alebo nepriamo narušovať šírenie a migráciu 
jednotlivých druhov alebo im brániť. K najviac viditeľným patria priehrady a vzduté úseky 
tokov, ktoré tvoria fyzické prekážky brániace migrácii rýb, a tým aj ich presunu hore a dole 
po toku rieky. Má to zásadný vplyv na prežitie mnohých sladkovodných druhov a 
následkom je fragmentácia, izolácia a úplne vymiznutie najmä niektorých populácií 
sladkovodných rýb. 
 
Bariérový efekt je obzvlášť závažný, ak sa na úseku rieky nachádza viac ako jedna 
prekážka. Aj veľmi malé stavby alebo fyzické prekážky môžu znamenať, že sa rieka stane 
nepriechodnou. Umelé kanály tiež môžu brániť pohybu jednotlivých druhov, pretože 
narúšajú a následne fragmentujú suchozemské biotopy. Ich prostredníctvom sa môžu 
vytvoriť umelé spojenia medzi povodiami, čo znásobí rozšírenie nepôvodných druhov na 
úkor pôvodných druhov. 
 
Aj keď je migrácia proti prúdu a po prúde dôležitá pre všetky druhy rýb, osobitne pre 
diadrómne druhy je kontinuita nevyhnutná. Migrácia proti prúdu je najdôležitejšia pre 
populácie anadrómnych rýb a druhov mihúľ, ako napríklad Salmo salar, mihuľu morskú 
Petromyzon marinus a Lampetra fluviatilis, alebo niektorých jeseterovitých, ako Acipenser 
sturio, z dôvodu ich potreby periodickej (optimálne ročnej) migrácie na veľké vzdialenosti. 
Migrácie po prúde sú dôležité pre mláďatá a dospelé jedince katadrómnych rýb, ako je 
úhor európsky Anguilla anguilla, ktorý je chránený nariadením na ochranu úhora 
európskeho25.  
 
 

 Narušenie dynamiky sedimentov 
 
Sedimenty sú prirodzenou súčasťou vodných ekosystémov a sú nevyhnutné pre 
hydrologické, geomorfologické a ekologické fungovanie týchto systémov. Sediment 
vytvára rôzne biotopy, ktoré priamo a nepriamo podporujú širokú škálu druhov. V 
prírodných podmienkach dochádza k neustálemu presunu sedimentov po prúde rieky 
(najmä štrku), čo zachováva ekologické štruktúry a funkcie rieky. Priečne stavby, ako sú 
napríklad hate alebo hrádze, majú tendenciu narúšať prirodzenú dynamiku sedimentov. 
 
Veľké nádrže môžu zachytiť viac ako 90 % prichádzajúceho sedimentu, čo môže viesť k 
zvýšenej erózii na dne koryta toku a jeho brehoch v dolnej časti toku, ako aj k lokálnemu 
zničeniu dôležitých hydromorfologických štruktúr, ako sú štrkové lavice. Údržbové práce 
na hatiach a priehradách, medzi ktoré patrí pravidelné preplachovanie sedimentov (najmä 
v lete, keď je nedostatok vody), tiež môžu ohrozovať biotopy a druhy, ak nie sú 
vykonávané správne. 
 
V toku rieky nad hrádzou v nádrži alebo na vzdutom úseku spôsobuje zníženie prenosu 
sedimentu jeho hromadenie, čo môže mať negatívny účinok na druhy aj biotopy napr. 
tým, že sa podporuje rast rias a ďalších vodných rastlín, ktoré vytláčajú chránené druhy. 
Hromadenie štrku alebo iných prachovitých sedimentov na dne koryta rieky alebo vo 
vodnom stĺpci môže byť mimoriadne škodlivé pre litofilné druhy, napr. lipňa tymiánového 
Thymallus thymallus, ktorý sa v týchto oblastiach neresí, ďalej pre sladkovodnú 
perlorodku riečnu Margaritifera margaritifera a korýtko riečne Unio crassus. Škodí to aj 
druhom vtákov, ako napr. kulíkom alebo pobrežníkom, ktoré využívajú suché štrkové 
lavice ako miesta na hniezdenie. 
 
 

                                                           
25 Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32007R1100. 
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Odstránenie prekážok na povodí rieky Dunaj 
 
Energetické využitie vody zodpovedná za približne 45 % narušení kontinuity rieky a biotopov v 
povodí rieky Dunaj. Na dunajských prítokoch s povodím viac ako 4 000 km2 sa nachádza celkovo 
1 688 prekážok, z ktorých je 600 priehrad a hrádzí, 729 rámp/prahov a 359 je klasifikovaných ako 
iný typ bariéry V súčasnosti sa na 756 nachádzajú funkčné objekty umožňujúce migráciu rýb. Po 
roku 2009 existuje stále 932 prekážok priechodnosti (55 %), ktoré zabraňujú rybám v migrácii, a v 
súčasnosti sú klasifikované ako významný tlak. Podľa najnovšieho plánu manažmentu povodia 
Dunaja plánujú krajiny, ktorými Dunaj preteká, významne znížiť prerušenia kontinuity spôsobené 
hrádzami do roku 2021. 
 

 
  
 
 
 
Povodie rieky Dunaj: prerušenie kontinuity rieky a biotopu – (hore) súčasný stav 2015; (1. mapa), očakávané 
zlepšenia do 2021 (2. mapa) – zdroj DRBMP  
https://www.icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published 

 
 

https://www.icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published
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 Zmeny v režime ekologického prietoku 
 
Ekologický prietok je životne dôležitý mechanizmus na zachovanie dôležitých procesov 
zdravých riečnych ekosystémov, od ktorých závisia chránené druhy a biotopy EÚ. 
Zabezpečuje sa ním dobrý ekologický stav vodných útvarov26. Zmena ekologického 

prietoku môže znížiť alebo narušiť rozsah vodných biotopov, ako aj ich konektivitu s 
brehovými biotopmi. 
 
Napríklad príliš malý prietok vody môže mať za následok širokú škálu negatívnych 
účinkov vrátane vysušovania oblastí trenia, čo sa týka najmä niektorých druhov rýb (napr. 
mihúľ), alebo bráni vývoju rybích ikier a mladých rýb. Migrácia rýb proti prúdu môže byť 
tiež narušená vo vyčerpaných úsekoch tokov, či už z dôvodu nízkeho prietoku alebo 
nedostatočných stimulov, ktoré by podnietili ryby k migrácii. 
 
Nedostatočný prietok v pôvodnom koryte môže viesť aj k prehrievaniu vody a spôsobovať 
nedostatočné okysličovanie vody (ako je uvedené vyššie). Vytvárajú sa tak nevyhovujúce 
životné podmienky pre celý rad druhov, ako sú ryby, raky a mihule, lastúrniky alebo vážky 
závislé od biotopov s tečúcou vodou. 

 
 Zmeny v režime prietoku špičkovaním vodných elektrární 
 
Silné výkyvy v prietoku vody môžu spôsobiť 
veľké škody druhom a ich biotopom, a to 
najmä v malých riekach. Špičkovanie 
spôsobuje živočíchom žijúcim v postihnutých 
častiach vodného toku stres, predovšetkým 
tým, ktorí nie sú schopní zvládať náhle 
zmeny hladiny vody, ako sú mladé jedince, 
alebo iné pomalé alebo statické organizmy 
(najmä rastlinné druhy). Režim špičkovania 
ovplyvňuje správanie dravcov chránených 
druhov a následne vplýva na ich úroveň 
fyzickej kondície. 
 
Vplyv špičkovania je obzvlášť akútny počas citlivých období (napr. v období sucha alebo 
mrazu) a v kontexte zmeny klímy je čoraz relevantnejší. Ďalším negatívnym dôsledkom 
špičkovania vodných elektrární je často výrazne odlišná teplota (omnoho nižšia) 
vypúšťanej vody počas obdobia špičky. Druhy, ktoré sú prispôsobené na bežnú teplotu 
vody nemôžu prežiť náhle zmeny trvajúce niekoľko hodín denne. 

 
 Zmeny cyklov sezónnych povodní 
 
Na lepšiu kontrolu vodného toku sa niekedy používajú opatrenia meniace koryto rieky. 
Zásahy meniace tok vody môžu viesť k narušeniu cyklu sezónnych povodní, čo niekedy 
spôsobí aj úplne vymiznutie cieľových typov biotopov a druhov naviazaných na tieto cykly. 
Medzi príklady zasiahnutých biotopov patria lužné lesy, dočasné rybníky a mŕtve ramená 
jazier a riek, ako aj s nimi spojené druhy rastlín a živočíchov. 

                                                           
26 ‘Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive’ (Ekologický prietok vo 

vykonávaní rámcovej smernice o vode) — https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-

b51b0acb2570/Guidance%20No%2031 %20-%20Ecological%20flows%20%28final%20version%29.pdf. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%20-%20Ecological%20flows%20(final%20version).pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%20-%20Ecological%20flows%20(final%20version).pdf
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RIPEAK — VÝSKUMNÝ PROJEKT EÚ Reakcia brehových lesov na špičkovanie 
vodných elektrární (Responses of RiParian forests to hydroPeaking): za 
udržateľné riadenie vodnej energie 
 
Špičkovanie znamená krátkodobé zmeny prietoku rieky, ktoré sa vyskytujú v priebehu 
dňa a sú spôsobené zapínaním alebo vypínaním vodných turbín pri výrobe elektrickej 
energiu podľa dopytu na trhu. Výsledkom sú zmeny v hydrológii dolného a horného toku 
rieky, hydraulických parametroch, kvalite vody, morfológii rieky a hlavne v riečnom 
ekosystéme. Vedecké štúdie o účinkoch špičkovania sú obmedzené a väčšina z nich sa 
zamerala na rybiu faunu. Navyše o brehovej vegetácií neexistujú žiadne štúdie. 
 
Špičkovanie môže spôsobiť kolaps výberu brehových druhov rastlín a živočíchov, čo 
bude mať vplyv aj na brehové populácie. Analýzou klíčenia semena a výkonnosti 
semenáčikov by bolo možné vymedziť špičkovanie – vzťahy a reakcie vegetácie, čo by 
umožnilo kvantifikovať, korelovať a predpovedať biologickú odpoveď na špičkovanie. 
Takéto vzťahy sú nevyhnutné, aby sa dalo objektívne stanoviť limity, ktorými by sa 
minimalizovali ekologické vplyvy energetického využívania vody bez spôsobenia 
významných výrobných strát. 
 
Cieľom tohto projektu je objasniť udržateľné riadenie riek, na ktorých sa využíva vodná 
energia. Na splnenie tohto cieľa sú naplánované hĺbkové preskúmania literatúry, analýzy 
toku v priebehu jednotlivých dní, výskumy v teréne a počítačové modelovanie. Od 
projektu sa očakávajú tieto prínosy: 1) nová hydrologická a ekologická (napr. brehová 
vegetácia) metrika vplyvu špičkovania, 2) nové hydrologicko-ekologické modely na 
kvantifikáciu týchto vplyvov 3) nové efektívne opatrenia zamerané na udržateľnú 
prevádzku priehrad na energetické využívanie vodnej energie. 
 
http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-
forests-to-hydropeaking/ 

 

 
 

 Zmeny chemického zloženia a teploty vody 
 
Priehrady môžu zásadne zmeniť chemickú kvalitu, minerálne zloženie a hodnotu pH v 
rieke na jej hornom aj dolnom toku napríklad zhromažďovaním kontaminujúcich látok v 
sedimentoch. Všetky tieto zmeny majú vplyv na zloženie prítomných rastlinných a 
živočíšnych spoločenstiev. Organizmy sú ovplyvnené aj zmenami teploty vody a s tým 
spojenými zmenami koncentrácie kyslíka. Nádrže môžu viesť k významnému nárastu 
teploty, ale aj k zníženiu teploty, ak sa voda odčerpáva zo spodnej časti. 
 

 Zranenia a usmrtenia jednotlivých zvierat 
 
V prípade rýb a iných druhov, ktoré prechádzajú cez vodnú elektráreň, môže dôjsť k 
zraneniam alebo zabitiu. Vodná elektráreň môže spôsobiť27: 
 

                                                           
27 Arcadis 2011: Hydropower generation in the context of the EU WFD (Energetické využitie vody v kontexte 

rámcovej smernice EÚ o vode). ES GR pre životné prostredie, s. 168. 

http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-forests-to-hydropeaking/
http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-forests-to-hydropeaking/
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- zranenia prostredníctvom fyzického kontaktu s vodiacimi lopatkami, rotorom 
turbíny alebo jej krytom, 

- škody spôsobené výkyvom tlaku počas prechodu turbínou, 
 

- zaseknutie do clôn na vtoku alebo zranenia spôsobené čistiacimi strojmi, 
- zranenia spôsobené intenzívnym tokom a priepadmi, 
- znížená pozornosť pred predátormi z dôvodu dezorientácie. 

 
Úmrtnosť sa v priestoroch jednej vodnej elektrárne môže pohybovať od 0 do 100 %28. 
Mnohé závisí od druhu prítomných rýb a typu stavby vodnej elektrárne a použitých 
zmierňovacích opatrení. Úmrtnosť zapríčinená turbínami sa zvyšuje s rýchlosťou a 
počtom rotorových lopatiek a menšou vzdialenosťou medzi nimi (Kaplanova turbína). Ak 
ryby prechádzajú cez turbíny, ktoré sú najmä vo vysokotlakových zariadeniach (napr. 
Peltonova turbína), môže úmrtnosť dosiahnuť 100 %. 

 
 Vytláčanie a rušenie 
 
Inžinierske práce na riekach môžu niektoré druhy rušiť a narúšať ich životné cykly v 
lokalitách sústavy Natura 2000 aj mimo nich, najmä v prípade bentickej fauny a flóry, 
ktoré závisia od dobrej kvality vody. Môžu negatívne vplývať na jednotlivé druhy, pokiaľ 
ide o reprodukciu, kŕmenie, odpočinok alebo šírenie a migráciu. 
 
Ak rušenie dosiahne značnú úroveň, môže to viesť k vypudeniu živočíšnych a rastlinných 
druhov z takejto oblasti, a teda k strate využitia biotopu, alebo môže spôsobiť zhoršenie 
úspešnosti prežitia a/alebo reprodukcie. V prípade vzácnych a ohrozených živočíšnych a 
rastlinných druhov aj malé alebo dočasné rušenie môže mať vážne dôsledky pre ich 
dlhodobé prežitie v oblasti. Takéto situácie by neboli v súlade s ustanoveniami o ochrane 
druhov z dvoch smerníc o ochrane prírody. 
 

 Vplyvy na suchozemské druhy a biotopy 
 
Využívanie vodnej energie môže mať vplyv nielen na sladkovodné druhy a biotopy, ale aj 
na suchozemské. Môže k tomu dôjsť kedykoľvek napr. počas výstavby, vyraďovania z 
prevádzky alebo rekonštrukcie vodnej elektrárne. Na vine môžu byť aj s ňou súvisiace 
infraštruktúry, ako sú napríklad prístupové cesty, rozvodné trasy alebo elektrické vedenie, 
ktoré slúži na napojenie zariadenia na využívanie vodnej energie k elektrizačnej sústave. 
 
Okrem straty, degradácie alebo fragmentácie dotknutých biotopov môžu tieto stavby 
spôsobiť smrť alebo závažné narušenie pozemských druhov. Napríklad vtáky môžu vo 
vzduchu naraziť do elektrického vedenia a byť usmrtené elektrickým prúdom, alebo ich 
miesta na párenie môžu byť vážne rušené pravidelnou dopravou na prístupových cestách. 
Tieto vplyvy môžu byť obzvlášť závažné, ak sa vodná elektráreň a s ňou súvisiaca 
infraštruktúra nachádza na migračných trasách alebo pozdĺž úzkych údolí s útesmi, ktoré 
obývajú dravce, alebo vedľa mokradí dôležitých pre vtáky. 
 
 

                                                           
28 Referenčné dokumenty: Ferguson, Absolon, Carlson and Sandford 2006. Transaction of the American 

Fisheries Society 135:139-150). Calles and Greenberg 2009. River Research and Applications 25:1268-

1286. Gustafsson 2010. 
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2.4 Kumulatívne vplyvy 
 

Ako sa uvádza v správe o stave prírody v EHP, väčšina európskych riek je v súčasnosti v 
zhoršenom stave a väčšina z nich dosiahla taký stupeň „nasýtenia“, že už nezvládne 
žiadne ďalšie nové stavby alebo činnosti bez toho, aby nedošlo k ďalšiemu závažnému 
zhoršeniu stavu rieky. Zvláštnu pozornosť treba preto venovať posudzovaniu 
možných kumulatívnych vplyvov každej novej činnosti vrátane tých, ktoré sa týkajú 
vodných elektrární, na riekach vo všeobecnosti a v lokalitách sústavy Natura 2000 zvlášť. 
 
Posúdenie kumulatívnych vplyvov je osobitne dôležité na takmer prirodzených riekach, 
najmä malých, ktoré sú citlivé na zmeny hydromorfológie. Aj jedno alebo dve malé 
zariadenia môžu mať neprimerane vysoký účinok, ktorý je v rozpore so zákonnými 
požiadavkami rámcovej smernice o vode a dvomi smernicami o ochrane prírody. 
 
V posúdení kumulatívnych vplyvov by sa mali brať do úvahy všetky vodné elektrárne a 
ďalšie stavby v povodí bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v lokalitách sústavy Natura 
2000 alebo mimo nich. Môže sa stať, že jeden projekt na využívanie vodnej energie sám 
osebe nebude mať výrazný vplyv, ale ak sa vplyv pridruží k už existujúcim činnostiam 
alebo schváleným projektom, ich kombinované vplyvy sa môžu stať závažnými. 
 
Kumulatívne vplyvy sa často prejavia po čase. Je preto je dôležité v priebehu posúdenia 
zohľadniť všetky plány alebo projekty. Týka sa to aj plánov a projektov, ktoré boli 
schválené v minulosti, ale ešte neboli zrealizované či dokončené, ako aj akýchkoľvek 
existujúcich tlakov a hrozieb. V tomto kontexte môžu byť užitočné informácie dostupné v 
plánoch manažmentu povodia a plánov riadenia sústavy Natura 2000 podľa rámcovej 
smernice o vode. 
 
Rovnako je dôležité poznamenať, že už schválený plán alebo projekt nie je predpokladom 
v prospech žiadnych ďalších plánov alebo projektov, ktoré môžu byť navrhnuté v 
budúcnosti. Ak napríklad stavbou na využívanie vodnej energie nevzniká riziko 
podstatného vplyvu, a je preto schválená, toto schválenie nie je predpokladom v prospech 
schválenia ďalších takýchto stavieb v budúcnosti. Naopak schválenie tohto projektu môže 
znamenať, že rieka dosiahne únosné zaťaženie a už nebude ďalej možné, aby uniesla 
ďalšie stavby, nech sú akokoľvek malé. 
 
Posúdenie kumulatívnych a kombinovaných vplyvov nie je obmedzené na posudzovanie 
podobných typov plánov alebo projektov v tom istom odvetví. Počas posudzovania treba 
brať do úvahy všetky ďalšie typy plánov alebo projektov, ktoré by mohli spolu s 
posudzovaným plánom alebo projektom mať závažný vplyv. Potenciálne kumulatívne 
vplyvy by mali byť posúdené na základe spoľahlivých základných údajov a nemali by sa 
neopierať sa len o kvalitatívne kritériá. Mali by sa posudzovať ako neoddeliteľná súčasť 
celkového posudzovania a nie len ako okrajová záležitosť na konci procesu 
posudzovania. 
 
Pri kumulatívnom posúdení sa musia brať do úvahy už existujúce zariadenia na rieke (tzv. 
existujúce zaťaženie)29. Ak sa napríklad plánuje nový projekt s novou turbínou, jej vplyv 
sa musí posudzovať z hľadiska existujúcej vodnej elektrárne, aj keď bola vybudovaná 
pred niekoľkými desaťročiami. Ak sú kumulatívne vplyvy významné, nový projekt sa 
zamietne. 

                                                           
29 Rozsudok Európskeho súdneho dvora C-142/16. 
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Odporúčania k malým vodným elektrárňam, Spolková agentúra pre životné 
prostredie, Nemecko 
 
V Nemecku sa už využíva asi 80 % využiteľného potenciálu vodnej energie. 
Technologický potenciál sa tiež vo veľkej miere vyčerpal. Výsledkom tohto je, že v 
podporných programoch je pre využívanie vodnej energie k dispozícii len relatívne nízka 
miera podpory. Zostávajúci využiteľný potenciál sa preto sa týka hlavne malých, v 
minulosti nerozvinutých, prakticky nenarušených vodných útvarov. Preto je možné, že 
potenciálne škodlivé ekologické vplyvy na tých niekoľko zostávajúcich malých 
neporušených vodných tokoch budú v Nemecku výrazné. 
 
V makroekonomickej analýze nákladov a prínosov sa ukázalo, že ekonomické náklady 
môžu byť v porovnaní s prínosom značné. Čím je kapacita zariadenia menšia a čím je 
vodný tok prírodnejší, tým vychádza analýza nákladov a prínosov menej výhodne. Z 
ekonomických posúdení vyplýva, že najmä v prípade malých vodných elektrární do 
100 kW sú vo všetkých troch prípadoch, teda novej výstavby, modernizácie a reaktivácie, 
náklady na výrobu energie vyššie ako platby podľa zákona o energii z obnoviteľných 
zdrojov. V mnohých prípadoch sa tak stáva, že aj za priaznivých okolností sa elektrická 
energia dá len ťažko vyrobiť ekonomicky výhodne. 
 
Z hľadiska hospodárnosti vyplýva, že podpora, ktorá pokrýva prevádzkové náklady 
malých vodných elektrární, najmä elektrární s kapacitou do 100 kW, vedie k vysokým 
makroekonomickým nákladom na zamedzenie emisií CO2. Vzhľadom na negatívne 
ekologické vplyvy nie je ďalšie využívanie potenciálu malých vodných elektrární z 
pohľadu ochrany klímy prioritou. 
 
Vzhľadom na príslušné právne ustanovenia a požiadavky rámcovej smernice ES o vode 
boli vypracované tieto odporúčania: 

 Z dôvodu vyššej efektívnosti sa na sekundárne využitie vodných útvarov, na ktorých 
už existuje výstavba a zadržiavanie vody pred malými zariadeniami vo 
všeobecnosti uprednostňujú veľké vodné elektrárne. V prípade rozvoja kapacity 
vodnej energie treba venovať pozornosť optimalizácii. 

 Pri prakticky nenarušených vodách alebo tých, ktoré sa plánujú renaturalizovať, 
by sa malo upustiť od využívania vodnej energie. 

 Výstavba a reaktivácia malých vodných elektrární je neproblematická na 
existujúcich hatiach, ktoré nemožno zbúrať, najmä ak sa zároveň dajú dosiahnuť 
ekologické zlepšenia, napr. spriechodnenie. 

 V prípade reaktivácie zariadení, ktoré v súčasnosti nie sú v prevádzke, a obnovy práv 
na využívanie vody by sa mali prísnejšie brať do úvahy požiadavky na ochranu vody a 
stanovovať podmienky (napr. funkčné rybovody, štrukturálne garantovaný dynamický 
minimálny prietok vody, zákaz priehrad s nárazovým vypúšťaním do dolného toku). 

 Pri nových zariadeniach sa treba vyhýbať zavzdúvaniu vodných útvarov na 
účely odkláňania. Mali by sa zvoliť také konštrukčné metódy, ktoré odvádzajú 
používanú vodu tak, že zostáva zachovaný voľný priechod a charakter vodného toku 
(napr. laterálny odber vody s odvádzacím zariadením vo vodnom útvare). Musia byť 
vydané požiadavky na minimálny tok a na opatrenia na predchádzanie škodám na 
rybách spôsobených turbínami. Priehrady s nárazovým vypúšťaním do dolného toku 
treba zakázať. 

Abstrakt z: Hydroelectric Power Plants as a Source of Renewable Energy- legal and 
ecological aspects –Umweltbundesamt (Hydroelektrárne ako zdroj energie 
z obnoviteľných zdrojov – právne a ekologické aspekty), november 2003 
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2544.pdf. 

 

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2544.pdf
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2.5 Rozlišovanie medzi významnými a nevýznamnými vplyvmi 
 
Prvým krokom každého posúdenia vplyvu je identifikácia rozsahu vplyvov na biotopy a 
druhy, ktoré budú pravdepodobne ovplyvnené plánom alebo projektom na výstavbu 
zariadenia na využívanie vodnej energie. Ďalej je potrebné určiť, či je vplyv významný z 
hľadiska cieľov ochrany lokality sústavy Natura 2000, alebo nie je. Posúdenie významu sa 
musí vykonávať od prípadu k prípadu, z hľadiska druhov a biotopov nachádzajúcich sa v 
lokalite a z hľadiska presnej charakteristiky projektu ako takého a na základe spoľahlivých 
vedeckých poznatkov (pozri kapitolu 5). 
 
Strata niekoľkých jedincov môže byť pre niektoré druhy bezvýznamná, ale pre iné môže 
mať vážne dôsledky. Veľkosť populácie, jej rozmiestnenie, areál, reprodukčná stratégia a 
dĺžka života budú ovplyvňovať význam vplyvov a môžu sa líšiť od jednej lokality sústavy 
Natura 2000 k druhej, aj keď boli označené pre ten istý druh. Malo by sa zohľadniť aj 
prepojenie vplyvov. Napríklad zaberanie pôdy samo osebe nemusí byť významné pre 
určitý druh, ale ak sa spojí s veľkým prerušením vodného toku, môže sa vplyv stať 
významným. 
 
Posúdenie významu by sa malo zvážiť v rámci vhodnej geografickej mierky. V prípade 
niektorých sťahovavých druhov, ktoré sa pohybujú na veľmi veľké vzdialenosti (napr. 
losos atlantický Salmo salar), sa vplyv konkrétneho miesta na dané druhy môže prejaviť 
vo väčšej geografickej oblasti (povodie). Podobne v prípade nesťahovavých druhov na 
veľkých územiach alebo v meniacich sa podmienkach využitia biotopu môže byť potrebné 
zvažovať potenciálne vplyvy v regionálnom a nie miestnom rozsahu. 
 
Ciele ochrany lokality sústavy Natura 2000 sú tiež zásadné pri určovaní, či ide o 
významný vplyv. Je to potvrdené aj rozhodnutím Súdneho dvora vo veci Waddenzee30, v 
odseku 49 sa hovorí, že „pokiaľ existuje nebezpečenstvo, že plán alebo projekt nie priamo 
súvisiaci alebo nevyhnutný pre správu určitej lokality, môže ohroziť ciele jej ochrany, musí 
byť považovaný za taký, ktorý môže mať na ňu významný dopad“. Posúdenie uvedeného 
nebezpečenstva sa musí vykonať s ohľadom na charakteristické vlastnosti a podmienky 
životného prostredia lokality dotknutej takýmto plánom alebo projektom.“ 
 
Primerané posúdenie sa musí opierať o najlepšie dostupné údaje. Môže si to vyžadovať 
pred samotným projektom osobitné prieskumy v teréne alebo monitorovacie programy. 
Investori musia byť schopní pri plánovaní toto predvídať a zabezpečiť, aby relevantné 
údaje z biologického a hydrologické dohľadu zahŕňali informácie o všetkých dôležitých 
aspektoch (životný cyklus a sezónnu variabilitu). Takéto štúdie môžu niekedy trvať 
niekoľko rokov, kým môžu dostatočne zachytiť životný cyklus druhov a typov biotopov 
(pozri podrobnosti v kapitole 5). 
 

                                                           
30 Rozsudok Európskeho súdneho dvora C-127/02.  
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Usmernenie k stanoveniu prahov významnosti v Nemecku 
 
V Nemecku, rovnako ako aj inde, bolo pre vysokú subjektivitu ťažké posúdiť závažnosť 
vplyvov na cieľové prvky sústavy Natura 2000, čo je kľúčové pri primeranom posúdení. Z 
tohto dôvodu príslušné orgány často nemali primeranú vedeckú istotu, ktorú potrebovali 
na rozhodnutie o schválení plánu alebo projektu. Zároveň riskovali právne komplikácie. 
Na riešenie tohto problému a zabezpečenie jednotnejšieho a konzistentnejšieho prístupu 
pri posudzovaní významu vplyvu v praxi Nemecká spolková agentúra pre ochranu prírody 
(BfN) zadala výskumný projekt, ktorý poskytol vedecky testované pravidlá a zásady pre 
všetky typy biotopov a druhov uvedené v smernici o vtákoch a biotopoch, ktoré sa 

vyskytujú v Nemecku31. Výsledné usmernenia boli uverejnené v roku 2007. 

 
Usmernenie vychádza z predpokladu, že každá trvalá strata každého typu biotopu a 
biotopu pre rastlinné a živočíšne druhy v lokalite sústavy Natura 2000 by sa mala 
považovať za významný vplyv. Určitá úroveň strát by sa napriek tomu mohla považovať 
za určitých podmienok za nevýznamnú v prípade niektorých typov biotopov a druhov. 
Usmernenie poskytuje vedecky podložené prahové hodnoty a kritériá na určenie 
významu, ktoré sú založené tak na kvalitatívnych, ako aj na funkčných aspektoch – nie 
len na kvantitatívnych kritériách. 
 
Na to, aby sa vplyv považoval za nevýznamný, musia byť splnené všetky tieto podmienky: 

- konkrétne znaky daného biotopu/biotopov pre druhy alebo kľúčové biotopy 
typických druhov musia zostať nezmenené, 

- orientačné hodnoty „kvantitatívnej – absolútnej straty územia“ sa nesmú prekročiť, 
- doplnkové hodnoty „kvantitatívnej – absolútnej straty územia“ vo výške 1 % sa 

nesmú prekročiť, 
- kumulatívne vplyvy s inými projektmi neprekračujú uvedené prahové hodnoty a 
- kumulatívne účinky s inými faktormi sa nevyskytujú. 

 
Pre druhú podmienku bolo vytvorených 7 veľkostných tried pre biotopy a 8 tried pre druhy, 
ktorými sa poskytol rozsah, v ktorom sa nachádzajú prahové hodnoty pre každý typ 
biotopu/druhu; pre každú triedu boli stanovené 3 prahové stupne. V praxi to znamená, že 
pre 21 z 91 typov biotopov vyskytujúcich sa v Nemecku nie je prijateľná žiadna strata a 
pre zvyšné biotopy sa niektoré straty považujú za nevýznamné, ak je rozsah v súlade s 
veľkosťou a stupňom triedy. Čo sa týka 53 druhov z prílohy II, pre 16 z nich nie sú 
stanovené prahové hodnoty, ani pre 20 druhov z 98 uvedených v smernici o vtákoch. 
Inými slovami, prijateľný je žiadny vplyv. Všetky tieto závery/údaje/prahové hodnoty sú 
určené len ako usmernenie. Znamená to, že stále sa vyžaduje prístup od prípadu k 
prípadu v rámci každého primeraného posúdenia. 
 
Od zverejnenia usmerňujúci dokument bol úspešne testovaný na nemeckých súdoch a v 
súčasnosti sa uplatňuje v celej krajine. 
 
http://www.bfn.de/0306_ffhvp.html 
 
 
  

                                                           
31 Lambrecht H., Trautner J. (2007) Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der 

Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. 

(Odborný informačný systém a odborné pravidlá na posúdenie významu v rámci primeraného posúdenia – 

Záverečná správa, časť Odborné pravidlá, posledné znenie jún 2007, v nemčine). 

http://www.bfn.de/0306_ffhvp.html
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Kritériá používané odborníkmi oprávnenými na primerané posúdenie v Českej republike 
 
Praktickým prínosom sú kritériá používané na posúdenie významu vplyvu počas primeraného 
posúdenia. Nie je to záväzný predpis, ale na základe dlhodobých praktických skúseností sa 

odporúča, aby zákonne oprávnení odborníci v Českej republike používali tieto kritériá32: Význam 

vplyvu sa posudzuje pre každý cieľový znak danej lokality. Ak vplyv hoci len na jeden cieľový 
znak je označený číslom „-2“, automaticky to znamená, že to má na integritu lokality nepriaznivý 
vplyv a na takýto projekt sa nesmie udeliť povolenie v zmysle postupu podľa článku 6 ods. 3. 

 

Hodnota Označenie Opis Príklady 

-2 Výrazný 
negatívny 
vplyv 

Výrazný negatívny vplyv. 
Plánovanie/vykonávanie projektu je 
vylúčené. 
Významné narušenie alebo deštruktívny 
vplyv na biotop alebo populáciu druhu 
alebo jej podstatnú časť, významné 
narušenie ekologických požiadaviek 
biotopov alebo druhov, významné vplyv na 
biotop alebo prirodzený vývoj druhu. Za 
určitých podmienok možno vplyv znížiť 
zmierňovacími opatreniami. 

Narušenie 
migračných trás na 
miestach neresenia 
anadrómnych 
druhov, 
zničenie biotopu 
zaplavením z dôvodu 
nových priehrad, 
hydrologické zmeny 
z dôvodu odvedenia 
vôd, ktoré významne 
ovplyvňujú populáciu. 

-1 Mierny 
negatívny 
vplyv 

Obmedzený/mierny/nevýznamný negatívny 
vplyv. Vykonanie plánu/projektu sa 
nevylučuje. 
Mierne problematický vplyv na biotop alebo 
populáciu druhu, mierne narušenie 
ekologických požiadaviek biotopov alebo 
druhov, okrajový vplyv na biotop alebo 
prirodzený vývoj druhu. 
Jeho odstránenie prostredníctvom 
zmierňovacích opatrení je možné, ale 
aplikáciu zmierňovacích opatrení je možné 
presadiť, iba ak to vyžadujú vnútroštátne 
právne predpisy. 

Modernizácia – 
využitie technológie 
je pre ryby menej 
škodlivé, výstavba 
rybích priechodov 
cez existujúce 
prekážky, 
vplyv na okrajovú 
časť populácie, 
vplyv na biotop 
bežný v okolitej 
oblasti. 

0 Nulový vplyv Plán/projekt nemá žiadny preukázateľný 
vplyv. 

Mimo oblasti výskytu. 

+1 Mierne 
pozitívny 
vplyv 

Mierne priaznivý vplyv na biotop alebo 
populáciu druhu, mierne zlepšenie 
ekologických požiadaviek biotopu alebo 
druhu, mierne priaznivý vplyv na biotop 
alebo prirodzený vývoj druhu. 

Rekonštrukcia vodnej 
elektrárne 
projektovanej na 
špičkovanie na 
prietokovú vodnú 
elektráreň bez hate 
alebo hrádze. 

+2 Významne 
pozitívny 
vplyv 

Významne pozitívny vplyv na biotop alebo 
druh, významné zlepšenie ekologických 
požiadaviek biotopu alebo druhu, 
významný priaznivý vplyv na biotop alebo 
prírodný vývoj druhu. 

Demolácia vodnej 
elektrárne. 

                                                           
32 Tieto kritéria boli odporúčané zákonne oprávneným odborníkom v Českej republike, ktorí majú povolenie 

na primerané posúdenie od roku 2007 – http://www.mzp.cz/cz/hodnoceni_vyznamnosti_vlivu_koncepci. 

http://www.mzp.cz/cz/hodnoceni_vyznamnosti_vlivu_koncepci
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3. Príklady osvedčených postupov pri zmierňovaní účinkov 

výroby vodnej energie a uplatňovaní opatrení ekologickej 

obnovy 
 
 

3.1. Snaha o čo najlepší možný ekologický stav riek v kontexte vodnej 

energie  
 
Ako bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, len málo európskych veľkých riek sa 
zachovalo v relatívne prirodzenom stave po tom, ako sa z rôznych dôvodov, vrátane 
výroby elektriny s využitím vodnej energie, roky zasahovalo do ich fyzického stavu. Preto 
by v záujme zlepšenia ekologickej stopy vodných elektrární mala pred výstavbou 
nových mať prednosť modernizácia už existujúcich.  
 
Na zmiernenie negatívnych vplyvov vodných elektrární na riečne ekosystémy a okolité 
biotopy a druhy a na zlepšenie stavu ich ochrany je možné prijať celý rad opatrení. To 
vo veľkej miere znamená dosahovanie cieľov rámcovej smernice o vode a dvoch smerníc 
o ochrane prírody. 
 
Treba sa usilovať aj o vyraďovanie neúčinných alebo zastaraných zariadení a ich úplné 
odstránenie z riečneho systému. Treba poznamenať, že štandardným opatrením, ktoré sa 
má podľa rámcovej smernice o vode prijať v prípade, že určitý vodný útvar je 
znehodnotený existujúcim zariadením, je obnova dobrého ekologického stavu rieky. 
Značné modifikácie fyzikálnych vlastností možno vykonať len vtedy, ak zároveň slúžia 
legitímnemu účelu, ktorý sa nedá dosiahnuť inou lepšou environmentálnou voľbou (viac 
o požiadavkách na označenie vodných útvarov za výrazne zmenené/umelé sa uvádza 
v článku 4 ods. 3 rámcovej smernice o vode a v príslušných usmerneniach). 
 
Možnosti technického zlepšenia vodných elektrární a zavádzania opatrení ekologickej 
obnovy sa musia vyhodnocovať od prípadu k prípadu a so zohľadnením ich 
kumulatívnych účinkov. Druh možného ekologického opatrenia bude veľmi závisieť 
od miestnych okolností, akými sú napríklad stav rieky, iné aktuálne záťaže na jej toku a už 
fungujúce zariadenia, ako aj typ prítomných druhov a biotopov. 
 
 

3.2. Riešenie otázky existujúcich vodných elektrární s negatívnym 

vplyvom na lokalitu sústavy Natura 2000 
 
Existujúce zariadenia na využívanie vodnej energie umiestnené v lokalite sústavy Natura 
2000, v jej blízkosti alebo s negatívnym vplyvom na ňu musia za každých okolností byť 
v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 smernice o biotopoch. Konkrétnejšie sa 
v článku 6 ods. 2 ukladá povinnosť zabezpečiť, aby sa stav lokality nezhoršil 
v porovnaní so stavom, keď bola po prvý raz vyhlásená za lokalitu sústavy Natura 
2000. To znamená, že členské štáty by mali podnikať akékoľvek primerané kroky, ktoré 
možno rozumne očakávať v záujme toho, aby sa predišlo poškodeniu biotopov a/alebo 
vážnemu rušeniu príslušných druhov. 
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To znamená, že členské štáty sú právne zaviazané:  
 

 skúmať hrozby a záťaže, ktoré sú vyvolané prítomnosťou zariadení na využívanie 
vodnej energie, na druhy a typy biotopov, pre ktoré bola lokalita vyhlásená za 
chránenú, a  

 prijímať potrebné nápravné opatrenia, ak sú tieto záťaže príčinou poklesu alebo 
zhoršovania stavu prítomných cieľových druhov a biotopov.  

 

Európsky súdny dvor túto požiadavku potvrdil vo veci Owenduff (C-117/00)33, kde 

rozhodol, že došlo k porušeniu článku 6 ods. 2, pretože neboli prijaté opatrenia, aby sa 
predišlo poškodeniu biotopov druhov, pre ktoré bolo vyhlásené osobitne chránené 
územie. Vo viacerých veciach Súdny dvor EÚ34 ďalej objasnil typ režimu právnej ochrany, 

ktorý treba zaviesť na účely článkov 4 ods. 1 a 2 smernice o vtákoch a článku 6 ods. 2 
smernice o biotopoch. Zdôrazňuje sa najmä potreba právneho režimu, ktorý by bol 
osobitný, koherentný a úplný, a teda spôsobilý zabezpečiť trvalé riadenie a účinnú 
ochranu príslušných území (C-293/07). 
 
Súdny dvor takisto konštatoval porušenia v prípadoch, keď zavedený režim bol „príliš 
všeobecný a netýkal sa špecificky osobitne chráneného územia alebo druhov, ktoré 
v ňom žijú“ (C-166/04), prijaté opatrenia boli „čiastočnými a roztrúsenými opatreniami, 
z ktorých len niektoré podporujú ochranu populácií dotknutých vtákov, ale nepredstavujú 
koherentný celok“ (C-418/04), alebo že osobitne chránené územia boli podriadené 
„heterogénnym právnym režimom, ktoré nepriznávajú osobitne chráneným územiam 
dostatočnú ochranu“ (C-293/07). Takisto sa domnieval, že na účely článku 6 ods. 2 
(C-96/98) čisto administratívne alebo dobrovoľné opatrenia nie sú dostačujúce. 
 
Je potrebné pripomenúť, že v súvislosti s lokalitami sústavy Natura 2000, sa podľa článku 
6 ods. 1 smernice o biotopoch od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli ochranné 
opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým požiadavkám typov biotopov uvedených 
v prílohe I a druhov uvedených v prílohe II vyskytujúcich sa v daných lokalitách. To 
znamená, že zariadenia na využívanie vodnej energie musia tiež spĺňať ambicióznejšie 
ciele ochrany než len nepoškodzovanie podľa článku 6 ods. 2. Rovnako by mali byť 
zahrnuté do programu opatrení v rámci plánu manažmentu povodia. 
 
Hoci to nie je povinné, smernica o biotopoch nabáda orgány pôsobiace v oblasti ochrany 
prírody, aby plány riadenia sústavy Natura 2000 vypracúvali v úzkej spolupráci 
so zainteresovanými stranami na miestnej úrovni a dotknutými vlastníkmi pôdy, 
identifikovali ohrozenia a záťaže v každej lokalite sústavy Natura 2000, a tak spoločne 
určovali ochranné opatrenia, ktoré treba realizovať. 
 
Základom je dobrá komunikácia prevádzkovateľov vodných elektrární s úradmi a/alebo 
inými subjektmi zodpovednými za plánovanie riadenia, čo môže viesť k prijímaniu 
opatrení, ktoré môžu byť osožné tak z pohľadu cieľov ochrany, ako aj výroby vodnej 
energie.  
 
 
 
 

                                                           
33 Pozri aj veci C-75/01, C-418/04, C-508/04. 
34 Pozri aj veci C-166/97, C-96/98, C-57/89, C-44/95, C-75/01, C-415/01, C-6/04, C-508/04, C-241/08, C-

491/08, C-90/10. 
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3.3. Zavedenie zmierňujúcich opatrení a opatrení ekologickej obnovy 
 
Na zníženie vplyvov, ktoré majú existujúce aj nové vodné elektrárne na životné prostredie, 
možno prijať široké spektrum opatrení.35 Môžu zmierniť potenciálne vplyvy pred tým, než 
sa prejavia, alebo napraviť škody, ku ktorým už došlo. Takéto opatrenia môžu napríklad 
zahŕňať: 
 
- obnovu priechodnosti riek a migrácie rýb napríklad odstránením starých alebo 

zastaraných konštrukcií alebo vybudovaním rybovodov, 

- znižovanie úhynu rýb napríklad inštaláciou clôn na vpustoch a osobitne 
prispôsobenými turbínami, 

- obnovenie primeraného premenlivého ekologického prietoku (čo zahŕňa riešenie 
nízkeho prietoku, dynamického prietoku, prietoku vhodného pre ryby a rýchlo sa 
meniaceho prietoku) a dynamiky sedimentov, čím sa zlepšuje štruktúra a fungovanie 
sladkovodných biotopov. 

Takisto možno zaviesť celý rad opatrení na aktívnu obnovu, prepojenie alebo 
znovuvytvorenie hodnotných prírodných riečnych biotopov a biotopov pre vzácne a 
ohrozené druhy, čím sa dosiahne čistý kladný príspevok k zlepšeniu ekologického stavu 
rieky v súlade s cieľmi rámcovej smernice o vode a smerníc o ochrane prírody. Druh 
zvoleného opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od ekologického stavu daného 
vodného útvaru, druhu existujúceho zariadenia na využívanie vodnej energie, iných záťaží 
a hrozieb, celkových nákladov a potenciálu na zvýšenie účinnosti a výkonu zariadenia na 
využívanie vodnej energie.  
 
Po zrealizovaní opatrení by sa v záujme dosiahnutia očakávaného účinku mali zaviesť 
monitorovacie systémy a v prípade zaostávania by sa na riešene akýchkoľvek 
nedostatkov mali prijať nápravné opatrenia. 
  

                                                           
35 Je dôležité poukázať na veľký rozdiel medzi zmierňujúcimi opatreniami a opatreniami ekologickej obnovy 

alebo kompenzácie (pozri oddiel 5.3., strana 80). 
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Rozlišovanie medzi zmierňovaním, kompenzáciou a environmentálnou obnovou 
 
Zmierňujúce opatrenia sú priamo naviazané na pravdepodobné účinky a sú súčasťou 
projektu, alebo ich zavedením príslušný úrad podmieňuje povolenie plánu alebo projektu. 
Podľa zásady predbežnej opatrnosti sú určené na odstránenie pravdepodobných 
negatívnych účinkov, ich zabránenie alebo zníženie na úroveň, na ktorej už nebude 
dochádzať k nepriaznivému vplyvu na integritu príslušnej lokality. Ku dňu rozhodnutia 
o povolení realizácie projektu sa musí zabezpečiť, že zmierňujúce opatrenia v rámci 
daného projektu vylučujú akúkoľvek dôvodnú vedeckú pochybnosť o tom, že nedôjde 
k nepriaznivým vplyvom na integritu dotknutej lokality36. 
 
Kompenzačné opatrenia sú určené na kompenzáciu škôd, ku ktorým môže projekt viesť. 
Môže sa o nich uvažovať výlučne v kontexte článku 6 ods. 4, ak sa plán alebo projekt 
považuje za nevyhnutný z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a v prípade, 
že neexistujú žiadne alternatívy (pozri oddiel 5). 
 
Opatrenia ekologickej obnovy nie sú nevyhnutne spojené s určitým posudzovaním 
vplyvov na životné prostredie a sú navrhnuté tak, aby boli čistým kladným príspevkom 
k zlepšeniu ekologického stavu už znehodnotenej rieky, a to v súlade s cieľmi rámcovej 
smernice o vode a smerníc o ochrane prírody. 
 

Tabuľka: Prehľad najrozšírenejších opatrení na zmiernenie následkov akumulácie vody 

Hydromorfologické 
zmeny 

Hlavný ekologický 
vplyv 

Zmierňuje sa Možnosti 
zmierňujúcich 
opatrení 

Priechodnosť riek v 
smere proti prúdu, 
znížená alebo 
prerušená migrácia 
rýb 

Ryby: absencia 
populácií migračných 
a iných riečnych 
druhov rýb alebo 
znížená abundancia 

Priechodnosť 
pre ryby v 
smere proti 
prúdu 

– Rampa 
– Rybovod 
– Obtokový kanál 
 

Priechodnosť riek v 
smere po prúde, 
znížená alebo 
prerušená migrácia 
rýb 

Ryby: absencia 
populácií migračných 
a iných riečnych 
druhov rýb alebo 
znížená abundancia 

Priechodnosť 
pre ryby v 
smere po 
prúde 

– Turbíny 
ohľaduplnejšie k rybám 
– Rybie clony 
– Obtokový kanál 
– Rybovod 

Umelo vyvolané 
extrémne nízke 
prietoky alebo 
dlhotrvajúce nízke 
prietoky 

Znížená abundancia 
rastlinných a 
živočíšnych druhov, 
zmeny zloženia 
rastlinných a 
živočíšnych druhov 

Nízky prietok – Zvýšenie prietoku 
– Zmeny riečnej 
morfológie 

Strata alebo zníženie 
prietoku, ktorý 
nepostačuje na 
vyvolanie a udržanie 
migrácie rýb 

Absencia alebo 
znížená abundancia 
migrujúcich rýb 

Tok rýb Umožnenie toku rýb 

Strata, zníženie Zmena/znížená Variabilný – Pasívna variabilita 

                                                           
36 Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ 142/16 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16, o ktorom 

sa píše na strane 45. Príklady možných zmierňujúcich opatrení v oblasti vodnej energie sa uvádzajú aj na 

strane 47. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=sk&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-142%252F16&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=532546
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Hydromorfologické 
zmeny 

Hlavný ekologický 
vplyv 

Zmierňuje sa Možnosti 
zmierňujúcich 
opatrení 

alebo absencia 
variabilného prúdenia 
postačujúceho na 
preplachovanie 

abundancia druhov rýb 
a bezstavovcov 

prietok prietoku 
– Aktívna variabilita 
prietoku 

Rýchlo sa meniace 
prietoky (vrátane 
intenzívnej fluktuácie 
prietoku – 
špičkovania) 

Zníženie abundancie 
živočíšnych a 
rastlinných druhov v 
dôsledku uviaznutia na 
plytčime alebo 
spláchnutia 

Rýchlo sa 
meniace 
prietoky 

– Vyrovnávacia(-ie) 
nádrž(-e) (na toku) 
– Premiestnenie 
odtokového kanála 
– Zníženie intenzity 
– Úprava riečnej 
morfológie 
– Vyrovnávacia(-ie) 
nádrž(-e) (mimo toku) 
 

Zmena všeobecných 
fyzikálno-chemických 
podmienok tak proti 
prúdu, ako aj po 
prúde (napr. teplota, 
supersaturácia atď.) 
 

Zmena zloženia alebo 
rast spoločenstiev 
makrobezstavovcov a 
rýb alebo úhyn rýb 

Fyzikálno-
chemické 
zmeny 

– Flexibilný vtok 
– Viaceré vtoky 
– Manažment hladiny v 
nádrži 

Kontinuita toku pre 
sediment prerušená 
alebo redukovaná s 
následkom zmien v 
zložení substrátu 

Znížená abundancia 
rýb a bezstavovcov a 
zmeny v zložení 
druhov 

Zmeny v 
sedimentoch 

– Mechanické 
narušenie výstuže 
koryta 
– Odstránenie 
sedimentu 
– Opätovné zanesenie 
sedimentmi (vtoky) 
– Opätovné zanesenie 
sedimentmi (vodné 
nádrže) 
– Obnovenie procesov 
bočnej erózie 
– Zavedenie 
mobilizačného 
prúdenia 
 

Umelo extrémne 
zmeny hladiny vody, 
zníženie kvality a 
rozsahu plytkých vôd 
a príbrežných 
biotopov 

Znížená abundancia 
rastlinných a 
živočíšnych druhov, 
zmeny zloženia 
druhov 

Zmeny hladiny 
vody 

– Zníženie odberu 
– Zvýšenie vtokov 
– Vytvorenie miest so 
stabilnou hladinou 
– Manažment 
príbrežných/plytkých 
biotopov 
– Konektivita s prítokmi 
– Umelé plávajúce 
ostrovy 
 

Odvodnená 
príbrežná línia a 

Zmeny zloženia 
rastlinných a 

Stojaté rieky 
(vzdúvanie) 

– Obtokový kanál 
– Zníženie zádržnej 
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Hydromorfologické 
zmeny 

Hlavný ekologický 
vplyv 

Zmierňuje sa Možnosti 
zmierňujúcich 
opatrení 

znížený prietok vody 
v rieke – stojatá rieka 

živočíšnych druhov 
(napr. šírenie druhov 
netolerantných na 
disturbancie/druhy 
šíriace sa v stojatých 
vodách) 

kapacity 
– Zlepšenie biotopov v 
korytách 
– Obnovenie laterálnej 
konektivity 

 
Zdroj: Upravené na základe tabuľky 3 zo správy pracovnej skupiny ECOSTAT-u o 
jednotnom chápaní používania zmierňujúcich opatrení na dosiahnutie dobrého 
ekologického potenciálu výrazne zmenených vodných útvarov, časť 2: Vplyv akumulácie 
vody.37 

 
V zariadeniach na využívanie vodnej energie sa často venuje osobitná pozornosť celej 
možnej škále metód, ktoré možno použiť na obnovu alebo uľahčenie protiprúdového 
alebo poprúdového pohybu rýb a iných vodných živočíchov v riečnych systémoch. Ide o 
neustále sa vyvíjajúcu oblasť, v ktorej sa pravidelne testuje a prehodnocuje široká škála 
metód a inovatívnych riešení. Nie je to však liekom na všetko.  
 
Existuje príliš veľa príkladov objektov umožňujúcich migráciu rýb, pri ktorých zavedení sa 
predpokladal zmierňujúci účinok, ukázalo sa však, že sú buď neúčinné, či dokonca 
populáciám rýb, ktorým mali pomáhať, škodia. Dôvodom môže byť zlá koncepcia takýchto 
zariadení a ich nevhodnosť na daný účel, alebo skutočnosť, že sa nezohľadnili 
kumulatívne vplyvy ďalších už existujúcich prekážok na danom riečnom úseku. Môže to 
byť aj tým, že sa nedodržali podmienky údržby a prevádzkovania alebo neexistoval 
žiaden monitorovací systém na kontrolu toho, či zariadenie vôbec spĺňa účel, na ktorý 
bolo určené.  
 
Je preto dôležité zabezpečiť nielen to, že sa rybovod alebo prispôsobená turbína 
vybuduje so zreteľom na najnovší vývoj v tomto odvetví a aktuálne najlepšie 
postupy, ale aj to, že sa v záujme spätnej väzby, pokiaľ ide o efektívnosť, zavedie 
spoľahlivý systém ich monitorovania. Vo všeobecnosti platí, že monitorovanie by 
malo preukázať, že dané zariadenie umožňuje všetkým riečnym druhom vstúpiť do 
rybovodu a že prevažná väčšina z nich (napr. 85 %) ostáva tiež na výstupe z neho 
nažive. 
 
Vždy, keď je to možné, treba uprednostňovať prírodne pôsobiace rybovody, keďže vo 
všeobecnosti platí, že čím prírodnejšie rybovod pôsobí, tým lepšie funguje. Výber 
najvhodnejšieho druhu rybovodu (napr. štrbinový, obtokový, balvanitá rampa, výťah) vo 
veľkej miere závisí od miestnych podmienok (výška prekážky, charakter prúdu, 
použiteľnosť susedných lokalít atď.) a vyžaduje si dôkladné preskúmanie od prípadu k 
prípadu. 
 
Podobne aj vplyv turbín na ryby je zvyčajne veľký, niekedy sa však môže znížiť určitými 
úpravami ich geometrie a spôsobu prevádzky. Avšak pri takýchto prispôsobených 
turbínach sa doposiaľ nepreukázalo, že sú zárukou toho, že ryby nebudú usmrtené a ani 
to, že už nebránia migrácii. Opäť teda platí, že účinnosť treba posudzovať a monitorovať 

                                                           
37 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-

mitigation-measures-reaching-good-ecological 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-mitigation-measures-reaching-good-ecological
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-mitigation-measures-reaching-good-ecological
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od prípadu k prípadu. 
 
Plánovanie rybovodov alebo prispôsobených turbín by tiež malo závisieť od hodnotenia 
kumulatívneho vplyvu prekážok v širšom riečnom systéme. Postavenie jedného rybovodu 
na rieke plnej prekážok sa môže ukázať ako drahé a súčasne neúčinné. V záujme 
zvolenia čo najlepšieho postupu nápravných opatrení je teda dôležitý strategickejší 
pohľad na všetky prekážky na danom riečnom úseku.  
 
V neposlednom rade je nevyhnutné disponovať plánom pravidelnej údržby 
všetkých nových stavieb. Ak sa neudržiavajú dostatočne pravidelne, v stredno- a 
dlhodobom horizonte nebudú mnohé rybovody alebo turbíny účinné. 
  



 42 

 
Kedy možno rybovod považovať za primerané zmierňujúce opatrenie?  
Zistenia z rozsudku Súdneho dvora 142/16 vo veci uhoľnej elektrárne Moorburg 
 
Uhoľná elektráreň Moorburg sa nachádza v prístave Hamburg na južnom brehu južnej 
vetvy rieky Labe. Ide o migračné pásmo niektorých druhov rýb uvedených v prílohe II 
k smernici o biotopoch, a má teda dôležitú funkciu pre sériu sústav Natura 2000, ktorých 
ciele ochrany obsahujú tieto druhy a ktoré sa nachádzajú pred vstupom do priehrady 
Geesthacht (Nemecko). Tieto oblasti sa nachádzajú vo vzdialenosti až do približne 600 
km od tejto elektrárne. Priehrada Geesthacht sa nachádza na toku Labe medzi 
elektrárňou Moorburg a sústavami Natura 2000. 
 
Povoleniu na výstavbu elektrárne v Moorburgu vydanému 30. septembra 2008 
predchádzalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle nemeckej právnej 
úpravy o vodách. Pri tomto posudzovaní sa dospelo k záveru, že povolenie je zlučiteľné 
s cieľmi zachovania sústav Natura 2000, pretože sa prevádzkovateľ zaviazal, že 
na priehrade Geesthacht, približne 30 km od tejto elektrárne, nainštaluje druhý rybovod. 
Teda cieľom bolo vyrovnať straty druhov rýb pri činnosti chladiacej sústavy elektrárne, 
ktorá potrebuje odber veľkého množstva vody na chladenie elektrárne Moorburg 
(v rozsudku ako „prechod“). Záver posudzovania vplyvov navyše uvádzal dohľad 
vo viacerých fázach určený na overenie účinnosti tohto rybovodu. Komisia sa nazdávala, 
že príslušný orgán nesprávne klasifikoval rybovod ako zmierňujúce opatrenie. 
 
Zistenia Súdneho dvora: 
 
„Na to, aby sa nemecké orgány presvedčili, že projekt výstavby elektrárne Moorburg 
nenaruší integritu dotknutých sústav Natura 2000, prislúchalo im zohľadniť ochranné 
opatrenia zahrnuté do tohto projektu výstavby. V tejto súvislosti z ustálenej judikatúry 
vyplýva, že uplatnenie zásady predchádzania škodám v rámci uplatňovania článku 6 ods. 
3 smernice o biotopoch vyžaduje, aby príslušný vnútroštátny orgán najmä zohľadnil 
ochranné oparenia zahrnuté do uvedeného projektu, ktoré majú za cieľ vyhnúť sa 
prípadným priamo spôsobeným nepriaznivým vplyvom alebo ich znížiť, aby sa 
presvedčil, že nenaruší uvedenú lokalitu (… C-521/12, ... C-387/15 a C-388/15…). 
 
V prejednávanej veci je potrebné uviesť, že zo spisu predloženého Súdnemu dvoru 
vyplýva, že... prechod údajne umožňuje posilnenie stavu zásob migrujúcich rýb, pričom 
týmto druhom poskytuje možnosť rýchlejšie dosiahnuť svoje reprodukčné zóny na 
strednom a hornom toku Labe. Posilnenie stavu zásob údajne kompenzuje straty blízko 
elektrárne Moorburg a z tohto dôvodu údajne nie sú významne dotknuté ciele zachovania 
sústav Natura 2000 nachádzajúcich sa pred vstupom do tejto elektrárne. 
 
Z posudzovania vplyvov však vyplýva, že neobsahuje konečné zistenia v súvislosti 
s účinnosťou prechodu, ale obmedzuje sa na spresnenie, že táto účinnosť bude 
potvrdená až po niekoľkých rokoch dohľadu. 
 
Preto je potrebné konštatovať, že napriek tomu, že cieľom prechodu bolo znížiť 
nepriaznivé účinky priamo spôsobené v sústavách Natura 2000 nachádzajúcich sa pred 
vstupom do elektrárne Moorburg, v okamihu vydania povolenia nemohol spoločne 
s ostatnými opatreniami uvedenými v bode 35 tohto rozsudku zaručiť neprítomnosť 
akejkoľvek primeranej pochybnosti o tom, či uvedená elektráreň nenaruší integritu 
lokality v zmysle článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch. 
 
Pokiaľ ide o predpovede, z ktorých vychádzalo posudzovanie vplyvov, je potrebné uviesť, 
že Spolková republika Nemecko poskytla zistenia týkajúce sa rokov 2011 až 2014 až 
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po vydaní povolenia z 30. septembra 2008. 
 
V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že v deň prijatia rozhodnutia nesmie 
existovať žiadna primeraná pochybnosť z vedeckého hľadiska, pokiaľ ide 
o neprítomnosť škodlivých následkov na integritu dotknutej lokality (rozsudok z 26. 

októbra 2006, Komisia/Portugalsko, C-239/04, EU:C:2006:665, bod 24 a citovaná 

judikatúra).“ 
 
Komisia tiež uviedla, že mesto Hamburg vydalo príslušné povolenie bez toho, aby pri 
posudzovaní vplyvov elektrárne Moorburg zohľadnilo možné kumulatívne účinky spojené 
s existenciou prečerpávacej stanice Geesthach, ktorá existuje od roku 1958 a nie je 
vybavená osobitnými zariadeniami na ochranu rýb. Podľa Komisie je irelevantné, že 
prečerpávacia stanica Geesthacht bola postavená pred uplynutím lehoty na prebratie 
smernice o biotopoch, lebo ustanovenia článku 6 ods. 3 tejto smernice sa neobmedzujú 
len na plány a projekty schválené alebo ukončené po uplynutí tejto lehoty. 
 
 
Zistenia Súdneho dvora: 
 
Podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch sa od vnútroštátnych orgánov vyžaduje, aby 
pri posudzovaní kumulatívnych vplyvov zohľadnili všetky projekty, ktoré spoločne 
s projektom, pre ktorý sa žiada o povolenie, môžu mať vzhľadom na ciele sledované touto 
smernicou podstatný vplyv na chránenú lokalitu, aj keď projekty predchádzajú dňu 
prevzatia uvedenej smernice. 
 
Projekty, ktoré rovnako ako projekt prečerpávacej stanice Geesthacht môžu v kombinácii 
s projektom, ktorého sa týka posudzovanie vplyvov, spôsobiť zhoršenia alebo narušenia, 
ktoré môžu mať vplyv na migrujúce ryby vo vodnom toku a v dôsledku toho na zhoršenie 
stavu dotknutej lokality vzhľadom na ciele sledované smernicou o biotopoch, nemožno 
vylúčiť z posudzovania vplyvov na základe článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch. 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16  
 
 
 

 
Technický dokument ICPDR: Opatrenia na zabezpečenie migrácie rýb na priečnych 
objektoch 
 
Cieľom tohto dokumentu je informovať podunajské štáty o existujúcich technických 
riešeniach na obnovu priechodnosti riek, pokiaľ ide o migráciu rýb. Jeho predmetom sú 
všetky usmernenia, ktoré sa v súčasnosti týkajú horného povodia Dunaja. Z porovnania 
vyplynulo, že ich celková štruktúra a obsah sa v zásade zhodujú a odchýlky sú vo väčšine 
prípadov len okrajové. Keďže väčšina usmerňujúcich dokumentov je k dispozícii len 
v nemeckom jazyku, v tomto dokumente sa najdôležitejšie skutočnosti uvádzajú 
v angličtine. 
 

 https://www.icpdr.org/main/practical-advice-building-fish-migration-aids  

 
 
 
 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=sk&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-142%252F16&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=539409
https://www.icpdr.org/main/practical-advice-building-fish-migration-aids
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3.4. Príklady osvedčených postupov zmierňovania vplyvov a/alebo 

ekologickej obnovy 
 
Nasledujúce príklady osvedčených postupov ukazujú, ako sa za rôznych okolností 
zaviedli pri zariadeniach na využívanie vodnej energie rôzne typy opatrení zmierňovania 
a/alebo ekologickej obnovy. 
 
Manažment sladkovodných lokalít sústavy Natura 2000 v Anglicku s osobitným 
zreteľom na využívanie vodnej energie a osobitné chránené územia riek 
 
Natural England je oficiálnou agentúrou zodpovednou za poskytovanie poradenstva o 
chránených lokalitách v Anglicku, vrátane lokalít sústavy Natura 2000. Pri rozhodovaní o 
chránených sladkovodných lokalitách agentúra uplatňuje prístup, ktorý sa zameriava v 
prvom rade na biotopy, avšak so zohľadnením druhov. Ciele sú založené na prirodzenej 
funkcii ekosystémov, pričom sladkovodné druhy sa chránia, vždy keď je to možné, ako 
charakteristické zložky prirodzene fungujúceho ekosystému. 
 
Na črty chráneného sladkovodného biotopu sa nazerá holisticky – riečny biotop (napríklad 
položka 3260 prílohy II k smernici o biotopoch: vodné toky s vegetáciou typu Ranunculion 
a Callitricho-Batrachion) znamená celý riečny koridor, ktorý zahŕňa všetky biotopy 
menšieho rozsahu v jeho rámci. Základné prvky prirodzenej funkcie biotopu (režim toku, 
prírodná morfológia a sedimentačný režim, chemické zloženie vody a absencia zdrojov 
priameho biologického stresu ako napr. nepôvodné druhy) sú neoddeliteľnou súčasťou 
cieľov dohodnutých pre charakter biotopu. Cieľové hodnoty prírodnosti týchto 
komponentov sa uvádzajú v dokumente UK guidance for protected sites (Usmerneniach 
Spojeného kráľovstva pre chránené lokality). Účinky na tieto zložky prirodzenej funkcie sa 
riešia pomocou celej škály ochranných a obnovných opatrení. 
 
Tento prístup má veľa spoločného s princípmi stanovovania cieľov v oblasti ekologického 
stavu podľa rámcovej smernice o vode, líši sa však z hľadiska miery obozretnosti pri 
rozhodovaní, stupňa ambicióznosti pri ochrane prirodzenej funkcie a riešení historických 
škôd, ako aj miery, v akej sa účinky na prirodzené fungovanie ekosystému berú do úvahy. 
Zvolený prístup takisto korešponduje s princípmi adaptácie na zmenu klímy 
pre sladkovodné ekosystémy, kde sa vyžaduje zameranie na obnovu prirodzenej funkcie. 
 
V korytách anglickej siete povrchových vôd (zahŕňajúcej sladkovodné osobitné chránené 
územia) sú tisíce konštrukcií, ktoré výrazne ovplyvňujú prirodzenú funkciu riečnych 
a jazerných ekosystémov. Niektoré z nich sú rozsahom veľké s výraznými ekologickými 
vplyvmi, zatiaľ čo iné sú malé a početné, a teda ich účinky sa kumulujú. K mnohým z ich 
sú vydané povolenia na odber vody, ktoré sa môžu alebo nemusia využívať. Niektoré 
z nich boli postavené na využívanie vodnej energie, pričom mnohé z nich by sa dali 
upraviť. 
 
Boli vypracované plány obnovy s cieľom odstrániť fyzické úpravy riečnych 
osobitných chránených území všade tam, kde je to možné, s cieľom obnoviť 
prirodzenú funkciu biotopov. Ide o ambiciózny a dlhodobý program, ktorý sa začal 
pred desiatimi rokmi (Wheeldon et al. 2015). Existujú aj programy na zníženie 
zaťaženia z odberu vody a znečistenia a na riešenie problému nepôvodných 
druhov. 
 
Rozhodovacie procesy týkajúce sa chránených lokalít boli stanovené v spoločnom 
vyhlásení o vodnej energii, ktoré bolo vypracované v spolupráci s anglickým regulačným 
orgánom vo veciach vody (Environment Agency – Agentúra pre životné prostredie). 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/CSM_rivers_jan_14.pdf
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/CSM_rivers_jan_14.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
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Uznáva sa v ňom potreba obozretnosti vo veciach životného prostredia, riadneho 
zohľadňovania kumulatívnych účinkov, a toho, že pri rozhodovaní treba brať do úvahy 
ciele ochrany špecifické pre danú lokalitu a príslušné plány obnovy. 
 
Ak sa v pláne obnovy rieky v sústave Natura 2000 považuje určitý objekt v koryte rieky za 
trvalý, prípadne na jeho odstránenie bude potrebný dlhý čas, potom môže existovať 
priestor na výrobu elektriny s využitím vodnej energie (trvalú alebo dočasnú). Takýto 
objekt by sa však mal upraviť tak, aby sa minimalizoval jeho vplyv na prirodzenú funkciu 
biotopov a dosiahli sa cieľové hodnoty pre prirodzený režim toku (vrátane limitov na 
kumulovaný rozsah úsekov s nedostatočným prietokom v dôsledku odberu vody). 
Vzhľadom na ciele ochrany sladkovodných lokalít v Anglicku a obozretnosť a ambície 
súvisiace s obnovou prirodzenej funkcie biotopov, rozvoj využívania vodnej energie sa na 
sladkovodnú sieť Natura 2000 prirodzene nezameriava. Aj keď môžu existovať miestne 
okolnosti, za ktorých by využívanie vodnej energie bolo zlučiteľné s cieľmi sústavy Natura 
2000, väčšie príležitosti existujú mimo chránených lokalít v širšej sieti povrchových vôd. 
 
Ak sa kroky v prospech využívania vodnej energie osobitne sústreďujú na sústavu Natura 
2000, ale sú v rozpore s cieľmi ochrany, potom možno dôvodiť vyšším verejným 
záujmom. Platí však, že alternatívne riešenia s využitím iných foriem energie z 
obnoviteľných zdrojov s menším vplyvom na ochranu prírody môžu byť nákladovo 
efektívnejšie.  
 
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=56059
10663659520  
 
 
Realizácia riadených záplav z vodných elektrární na rieke Ebro (Španielsko)  
 
Riadené záplavy boli v Španielsku právne upravené v roku 2008. Odvtedy sa na 
mediteránnych riekach zrealizovalo viacero záplav. Napríklad boli vypočítané a z 
komplexu priehrad (Mequinenza, Ribarroja, Flix), ktoré regulujú rieku Ebro, po roku 2002 
zrealizované riadené záplavy na jeho dolnom toku v severovýchodnom Španielsku. 
 
Hlavným cieľom týchto záplav bola regulácia populácií makrofytov a zlepšenie 
sedimentácie v koryte (Tena et al., 2013). Komplex priehrad bol vybudovaný v rokoch 
1948 až 1969 s celkovou kapacitou približne 1700 hm3. Systém nádrží bol zrealizovaný 
na viacero účelov: výroba elektriny s využitím vodnej energie, zásobovanie vodou 
(vrátane dodávok vody do nižšie po prúde položenej jadrovej elektrárne) 
a protipovodňové opatrenia. 
 
Záplavy z týchto priehrad riadil hydroelektrárenský podnik (Endesa Generación S.A.) pod 
dozorom úradu povodia rieky Ebro. Dohoda v prospech záplav bola medzi 
hydroelektrárenským podnikom, vodohospodárskymi úradmi a vedeckou komunitou 
dosiahnutá v roku 2002. Odvtedy sa riadené záplavy realizujú pravidelne dvakrát ročne 
(na jeseň a na jar). Zvyčajne sa vypúšťala voda v objeme približne 36 hm3 za 16 hodín 
s vrcholovým prietokom 900 až 1 300 m3/s. 
 
Dizajn týchto záplav a ich účinky nižšie na toku boli monitorované a rozobraté 
vo viacerých štúdiách (Batalla et al., 2006; Batalla & Vericat, 2009; Tena et al., 2013). 
Predmetom výpočtov a analýz boli aj náklady na vypúšťanie záplavovej vody, pričom sa 
ukázalo, že náklady na realizáciu umelých záplav zodpovedali zlomku energie dodanej na 
trh a celkových ročných príjmov (0,17 % za obe každoročné riadené záplavy) (Gómez et 
al., 2014). 
 

http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520


 46 

 

 

 
Odkazy: 
Gómez, C. M., Pérez-Blanco, C. D., Batalla, R. J.: Tradeoffs in river restoration: Flushing flows vs 
hydropower generation in the Lower Ebro River, Spain. Journal of Hydrology, 518, s. 130 – 139. 

 
 
 
 
Národná rámcová stratégia pre migrujúce ryby vo Francúzsku 
 
Francúzske rieky sú domovom jedenástich diadrómnych druhov rýb, ktoré v rámci svojho 
zložitého životného cyklu migrujú na veľké vzdialenosti medzi morom a sladkými vodami. 
Viaceré z nich, ako napr. európsky jeseter, losos atlantický, alóza májová a mihuľa riečna, 
sú chránené podľa smernice EÚ o biotopoch. Napriek úsiliu vynaloženému na ochranu 
týchto druhov sa vo Francúzsku, ani inde v EÚ, netešia priaznivým podmienkam.  
 
Francúzske ministerstvo životného prostredia a udržateľného rozvoja, vedomé si vážnosti 
problémov, akým tieto druhy čelia, spustilo v roku 2010 národnú stratégiu ochrany 
migrujúcich druhov rýb. V pružnej rámcovej stratégii sa stanovuje viacero cieľových 
hodnôt a cieľov, ktoré sa časom v závislosti od obnovnej schopnosti jednotlivých druhov 
môžu prispôsobiť. 
 
Vzhľadom na množstvo rôznych orgánov a aktérov, ktorí sú do ochrany, využívania a 
obnovy týchto migrujúcich rýb zapojení alebo sú týmito činnosťami potenciálne zasiahnutí, 
bolo od samého začiatku vyvinuté úsilie zapojiť do vypracovania stratégie každého, 
koho sa týka, aby tak každý podporil zvolený celkový prístup a bol pripravený prispieť k 
napĺňaniu stratégie. Ministerstvo stratégiu formálne prijalo v roku 2010, pričom ju podporili 
všetci zainteresovaní. 
 
Vo viacerých francúzskych plánoch manažmentu povodí (známych ako Schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, SDAGE) sa uvádza veľké množstvo 
opatrení na zlepšenie situácie prítomných migrujúcich druhov, ako sa uvádza v národnej 
stratégii. 
 
Dôležitú úlohu pri vykonávaní národnej stratégie pre migrujúce druhy zohráva aj národný 
plán na obnovu priechodnosti riek prijatý v roku 2010. Jeho základ tvorí päť pilierov: 

 vytvorenie národného registra 60 000 prekážok, ktoré majú významný vplyv 
na fungovanie vodného ekosystému, 

 vymedzenie prioritných oblastí zásahov na úrovni každého jedného povodia 
(v súlade s dokumentom Plan Grenelle pre zelenú a modrú infraštruktúru), 

 revízia náplne činnosti vodohospodárskych agentúr s cieľom sprístupniť 
prostriedky potrebné na obnovné práce v prioritných oblastiach, 

 mobilizácia služieb vodnej polície v rámci viacročného programu kontrol tých 
prekážok, ktoré sú z pohľadu migrácie rýb najproblémovejšie, 

 posúdenie environmentálnych prínosov obnovných opatrení a zabezpečenie 
dôkladného monitorovania ich účinkov. 

 
Referenciel des obstables a L’ecoulement: une cartographe nationale des obstacles sur 
les cours d’eau: http://www.eaufrance.fr/referentiel-des-obstacles-a-l.  
 
 
 
 
 

http://www.eaufrance.fr/referentiel-des-obstacles-a-l
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Obnova konektivity vodných tokov v Rakúsku 
 
V rakúskych plánoch manažmentu povodí sa uvádza, že strata pozdĺžnej a laterálnej 
konektivity patrí k hlavným záťažiam rakúskych riek. Uznáva, že dobrý ekologický 
stav podľa rámcovej smernice o vode je možné dosiahnuť len vtedy, ak je umožnená 
migrácia vodných druhov a transport sedimentov tak od prameňa toku po jeho ústie, ako 
aj z toku do jeho mokradí. Konektivita vodných tokov je tiež nevyhnutná pre obnovu 
druhov a biotopov chránených podľa oboch smerníc o ochrane prírody. 
 
Za jeden z hlavných cieľov plánov manažmentu sa teda pokladá obnova pozdĺžneho 
kontinua riek. Prioritné oblasti pre odstránenie migračných prekážok boli stanovené 
v roku 2009 a odvtedy sa zrealizovalo viacero projektov obnovy riek. Niektoré z nich 
boli spolufinancované z programu EÚ LIFE. Tým sa zabezpečilo, že zavedené nápravné 
opatrenia zlepšujú nielen konektivitu, a sú tak prospešné z pohľadu rámcovej smernice 
o vode a migrujúcich rýb, ale aj z pohľadu celkového stavu ochrany jednotlivých lokalít 
sústavy Natura 2000 na riečnom toku. 
 
V roku 2011 sa tieto úsilia ešte zintenzívnili po tom, ako sa spustil veľký projekt LIFE+ 
zameraný na realizáciu rozsiahleho súboru opatrení na rakúskej časti Dunaja. Projekt 
pod názvom „LIFE+ Network Danube“ je s celkovým rozpočtom 25 miliónov EUR 
najväčším projektom svojho druhu v Rakúsku. Projekt realizuje spoločnosť 
VERBUND, najväčší rakúsky výrobca elektriny, s podporou federálneho ministerstva 
životného prostredia a rybárskych združení. Jeho cieľom je stavať na výsledkoch 
predchádzajúcich projektov LIFE realizovaných na Dunaji, pri ktorých sa už pre migráciu 
rýb podarilo spriechodniť 20 km na riekach Melk, Pielach a Ybbs. 
 
V rámci projektu sa zrealizuje široká škála rôznych činností na hornom toku Dunaja s 
cieľom zlepšiť jeho celkový ekologického stav a stav ochrany 17 druhov rýb uvedených v 
smernici o biotopoch. Takisto sa medzi štyrmi hlavnými lokalitami sústavy Natura 2000 
pozdĺž rieky vytvoria „nášľapné kamene“, čím by sa celkový stav ochrany daných 
lokalít mal zlepšiť. 
 
Konkrétnejšie sa v rámci projektu „Network Dunaj“ obnovia súvislé migračné trasy rýb 
v dĺžke aspoň 22 km na piatich najväčších prietokových vodných elektrárňach na 
rakúskom Dunaji, pričom sa využije široká škála ekologických opatrení. Takisto sa 
znovu vytvoria významné štrkové stanovištia (štrkové brehy, štrkové ostrovy) v 
nádržiach týchto piatich elektrární a obnoví sa 500 metrov riečnych ramien pozdĺž 
Dunaja. Súčasťou tohto procesu bude aj protipovodňová ochrana. 
 
O jednotlivých projektoch sa v súčasnosti rokuje na regionálnej úrovni a skôr, než by sa 
začali realizovať, budú predložené príslušným orgánom na schválenie. Patrí k nim aj 
obtokový kanál Ottensheim-Wilhering, ktorý bude najdlhším doposiaľ vybudovaným 
rybovodom v Rakúsku. V kanáli Innbach-Aschach sa s nákladmi približne 8 miliónov 
EUR buduje obtokový kanál s dĺžkou 14,2 km. 
 
VERBUND si kladie za konečný cieľ spriechodnenie celého rakúskeho toku Dunaja 
(približne 352 km) pre ryby do roku 2027. 
http://www.life-netzwerk-donau.at/de/ 
 
 
 

 
 

http://www.life-netzwerk-donau.at/de/
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Priority hydromorfologickej obnovy v Rakúsku 
 
Hydromorfologické záťaže, ako napr. odber vody, jej zadržiavanie a vypúšťanie, sa týkajú 
veľkej časti vodných útvarov v Rakúsku. Tým sa vo veľkej miere vysvetľuje, prečo dve 
tretiny riek nie sú podľa rámcovej smernice o vode (BMLFUW 2014) v dobrom 
ekologickom stave. Prioritou najnovšieho rakúskeho návrhu plánu manažmentu povodia 
z roku 2015 je zlepšenie hydromorfologického stavu riek. Zdôrazňuje sa v ňom potreba 
rozsiahlych programov environmentálnej revitalizácie, a tým zlepšenie riečnej štruktúry 
a podpora obnovy ohrozených reofilných rybích druhov. Obnova dynamických 
záplavových oblastí a ich aktívnych zón pomôže nielen zlepšiť ekologický stav riek podľa 
rámcovej smernice o vode, ale aj stav ochrany lokalít sústavy Natura 2000 a prítomných 
druhov a biotopov. 

 
Prioritné oblasti revitalizácie – hydromorfologické záťaže (zdroj: @NGP 2015) 

Na horný toky rieky Mur sa ako na prioritnú oblasť zameralo viacero veľkých projektov, 

ktoré sú často spolufinancované v rámci programu EÚ LIFE38. Vďaka týmto projektom boli 

vytvorené nové riečne štruktúry a meandre sa znovu spojili s riekou Mur. Čiastočne sa 
odstránili umelé stavby na spevnenie brehov v celkovej dĺžke 4,7 km, čím sa pre voľný 
priechod rýb otvoril úsek rieky s dĺžkou 90 km. 
 
V rámci druhého projektu LIFE sa pokračuje v práci na ďalších siedmich nových úsekoch 
rieky. Stále však existuje problém, ako na celom rakúskom úseku rieky v dĺžke 330 km 
zladiť potreby sústavy Natura 2000, rámcovej smernice o vode a smernice o povodniach 
na jednej strane a požiadavky na výrobu obnoviteľnej energie na strane druhej. Preto 
príslušné úrady v súčinnosti so zainteresovanými stranami vypracovali nový plán, ktorý 
zahŕňa dôkladne vypracovanú zonáciu s ekologicky prioritnými zónami, kompromisnými 
zónami a zónami bez osobitného obmedzenia alebo záujmu (hlavne na strednom 
a dolnom toku rieky). V tomto pláne, ktorý platí do roku 2022, sa stanovujú základy na 

                                                           
38 https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Case_study%3AAustria_Upper_Mur_-

_River_widening_Lässer_Au_(LIFE%2B_(LIFE%2B_08_NAT_A_614)_„Inner-

Alpine_river_basin_management_–_Upper_River_Mur_-_murerleben_II%22_2010-2015). 
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 Priority areas for revitalisation – hydromorphological pressures (Source: @ NGP 2015)
8
 

 

 

Synergies with Natura 2000 

 

Many of the riverine habitat types and species protected under the Habitats and Birds 

Directives require dynamic river conditions for their existence. This is only possible 

in rivers with good hydromorphological conditions.  
 

Rheophilic fish species (grayling, Danube salmon, nose carp, and gudgeons), for 
instance, use river widenings in different life-stages. For instance, the shallow 

sections with gravel beds are used as spawning sites while the deeper sections with 
larger cobbles are used for feeding. All these different structures can be found in 

revitalised rivers, compared to channelised sections which can only support feeding. 

 

The ecosystem approach adopted in Austria’ National Water Framework Plan and the 

priority given to hydromorphological issues will have for Natura 2000 as well. 

restoring dynamic floodplains and their drift zones will not only help to improve the 
ecological status of the rivers under the WFD but should also enhance the 

conservation condition of the Natura 2000 sites, species and habitats present.  
 

 

LIFE+ Nature Project at the River Upper Mur (2010-2015) 

 

Home to the second largest alluvial forest in Austria, the upper part of the River Mur 

is considered to be one of the most ecologically valuable river courses of Austria, 

which is why a substantial part (1290 ha) of it has been designated as a Natura 2000 

site.  It is also one of the last remaining places in Austria where natural reproduction 

                                                
8	A	list	of	priority	areas	can	be	found	in	table	FG-Maßnahmen-2021	and	maps	of	the	NGP	
(http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/ngp/ngp-2015/tabellen/OW/ow_tabellen.html;	
http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/ngp/ngp-2015/gewaesserbewirtschaftungsplan-
2015.html)	
	



 49 

dosiahnutie povinných cieľov v oblasti energetiky a zároveň zachovanie alebo zlepšenie 
ekologického stavu rieky v súlade s environmentálnymi právnymi predpismi EÚ. 
 
Projekt Kembs: enviromentálna integrácia veľkého existujúceho 
hydroelektrárenského systému, Francúzsko 
 
Priehrada Kembs odvádza vodu 
do Veľkého alsaského kanála 
(Grand Canal d’Alsace) ktorý je 
vybavený štyrmi vodnými 
elektrárňami. Staré koryto Rýna 
má od priehrady dĺžku 50 km a 
už od 19. storočia bolo výrazne 
poznamenané hrádzami. Keďže 
sa kembský systém týka troch 
krajín s rôznymi názormi na to, 
ako riešiť otázky životného 
prostredia, spoločnosť Électricité 
de France sa rozhodla prijať 
integrovaný prístup, ktorého 
cieľom je dosiahnutie 
environmentálne zlepšenia, a teda nielen rovnováhy pomocou zmierňovania vplyvov. 
 
Výsledkom je: 

 Výrazné zvýšenie ekologického prietoku: vo variabilnom režime sa uvoľňovaný 
prietok denne mení v závislosti od prirodzeného prietoku vstupujúceho do nádrže. Na 
zníženie energetických strát a každodennú moduláciu prietoku v starom koryte Rýna 
bola postavená nová elektráreň (8,5 MW, 28 GWh). 

 Silné geomorfologické pohyby v starom koryte Rýna: ukladanie štrku a napĺňanie 
pôvodnej koncepcie riadenej erózie. 

 Opatrenia na zabezpečenie migrácie rýb (pozdĺžnej a laterálnej) a obnova mokradí. 
 
Príklady environmentálnych opatrení: 
 

 Prepojenie Veľkého alsaského kanála a mokrade Petite Camargue Alsacienne. Táto 
chránená oblasť zahŕňa sieť rybníkov a malých vodných tokov, ktoré sú prepojené 
s Veľkým alsaským kanálom, ako aj dva nové rybovody. 

 Riadená erózia: Tento inovatívny koncept využíva prirodzenú eróznu schopnosť 
záplav na transport agregátov do starého koryta Rýna po tom, ako sa odstránili 
hrádze. Obnovenie štrkového dna (v spojení s premenlivým prietokom) umožňuje 
trenie rýb a šírenie pionierskej vegetácie. Na určenie minimálneho rozsahu rýpacích 
prác potrebných na aktiváciu erózie bol použitý zmenšený model. 

 Nájdenie zaniknutého koryta Rýna a jeho prepojenie s okolím: Tento veľký projekt 
obnovy sa začal v roku 2013. Pozostáva z konverzie 100-hektárového kukuričného 
poľa a oživenia starého riečneho ramena s dĺžkou 8 km. Táto renaturalizovaná 
oblasť je teraz súčasťou chránenej oblasti Petite Camargue Alsacienne, ktorá je 
partnerom projektu. 

 
Tento integrovaný projekt zvýšil environmentálnu kvalitu hydroelektrárenského komplexu, 
aj keď za cenu energetických strát (čiastočne kompenzovaných novou elektrárňou) z 
dôvodu zvýšenia ekologického prietoku.  
 
http://alsace.edf.com/wp-content/uploads/2015/06/20150610-Renaturation-Kembs-EDF-PCA.pdf  

 

http://alsace.edf.com/wp-content/uploads/2015/06/20150610-Renaturation-Kembs-EDF-PCA.pdf
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Reaktivácia transportu sedimentov cez sériu 11 vodných elektrární na 
cezhraničnom hornom Rýne 
 
Voda Rýna je na 73 km od Bodamského jazera po Bazilej zadržiavaná, prirodzenejšie 
podmienky sú teda len na troch voľne tečúcich úsekoch. Transport sedimentov je 
prerušený a ich rovnováha vysoko narušená nielen z dôvodu priehrad a hrádzí na 
hlavnom toku, ale aj výrazne redukovaným prísunom sedimentov z hlavných prítokov a 
brehov, ktoré sú vo veľkej miere spevnené kamenivom. 
 
Od roku 1990 sa pri vydávaní nových povolení na jednotlivé vodné elektrárne riešil 
problém transportu splavenín cez hrádze len v územnom rozsahu vydávaného povolenia. 
Avšak transport riečnych sedimentov je jednoznačne otázkou veľkého rozsahu 
týkajúcou sa celého povodia a v prípade, že existuje viacero vodných elektrární, potom 
sa musí riešiť cestou spolupráce. 
 
Na podnet švajčiarskej environmentálnej mimovládnej organizácie Rheinaubund sa 11 
vodných elektrární voľne združených v asociácii pre vodnú energiu (VAR – Verband der 
Aare-Rhein-Kraftwerke) v roku 2006 rozhodlo, že vytvoria spoločnú platformu (PGG – 
Projekt-Gruppe Geschiebe), aby spolu s príslušnými vládnymi orgánmi (BFE – 
Bundesamt für Energie, Švajčiarsko a RPR – Regierungspräsidium Freiburg, Nemecko) 
iniciovali a financovali generel obnovy transportu sedimentov a ekologickej 
revitalizácie horného Rýna. Platforma má iba poradnú funkciu, ale národné a regionálne 
orgány sa ku generelu stavajú ako k expertnej štúdii. 
 
Na generel sa vzťahuje tento postup: 1. hlavná skupina expertov PGG pripraví 
obstarávanie a zmluvu a vedecké/technické preskúmanie generelu, 2. fórum PGG 
zložené zo zástupcov jednotlivých kľúčových zainteresovaných strán preskúma postup 
hlavnej skupiny a vypracuje generel, 3. plénum PGG zložené zo všetkých 
zainteresovaných strán bude na prvom pracovnom seminári informované o plánovanej 
práci, ďalej pomocou krátkych správ o postupe prác a napokon sa na záverečnom 
pracovnom seminári oboznámi s konečnou verziou generelu. 
 
Cieľom generelu je: 

  vedecky zhodnotiť prirodzený a aktuálny stav transportu sedimentov (t. j. 
s vodnými elektrárňami a bez nich),  

  poskytnúť základné vedecké znalosti o modelovaní transportu sedimentov a jeho 
mechanizmoch a  

  opísať všetky možné a technicky uskutočniteľné opatrenia a scenáre na 
zlepšenie transportu sedimentov a stavu rybích biotopov na celom dotknutom 
riečnom úseku. 

 
Prvá fáza (v ktorej sa stanovila organizácia PGG a príprava generelu) trvala od roku 2007 
do roku 2013. V druhej fáze plénum pod vedením švajčiarskych a nemeckých orgánov 
diskutuje o politickej priechodnosti odporúčaných individuálnych alebo kombinovaných 
opatrení a nachádza riešenia ako realizovať určité následné opatrenia. Zatriedené sú 
podľa priority, potenciálu obnovy, analýzy nákladov a prínosov a posúdenia rizík. 
 
Ďalšie informácie nájdete na: www.energiedienst.de. 
 

http://www.energiedienst.de/
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PROJEKT EÚ CH2OICE – Certifikačný systém pre HydrO: zlepšenie čistej energie 
 
Výsledkom tohto projektu, ktorý sa realizoval od septembra 2008 do februára 2011, je 
vypracovanie technicky a ekonomicky uskutočniteľného systému certifikácie pre 
zariadenia, ktoré produkujú elektrickú energiu s využitím vodnej energie, ktoré spĺňajú 
vysoké environmentálne nároky. Východiskom bolo, že takýto systém musí byť v súlade s 
požiadavkami rámcovej smernice o vode, má sa používať pri environmentálnej značke v 
energetike a v čo najväčšej možnej miere má byť začlenený do existujúcich nástrojov EÚ, 
akými sú environmentálna značka, EMAS, posudzovanie vplyvov na životné prostredie a 
udržateľné opatrenia v oblasti energetiky. 
 
Projekt zahŕňal vývoj a testovanie metodiky pre produkty určené na trh a súbor usmernení 
pre developerov a rozhodovateľov vo fáze plánovania a povoľovacích konaní. 
Partnerskými krajinami projektu boli Taliansko, Slovinsko, Francúzsko, Španielsko a 
Slovensko. V dlhodobom horizonte sa očakáva, že projekt bude mať pozitívny vplyv na 
výrobu elektriny s využitím vodnej energie v Európe, keďže je zameraný na to, aby sa 
nové elektrárne orientovali na udržateľnejšie riešenia a aby bol nápomocný pri 
povoľovacích konaniach. 
 
Podrobné výstupy projektu  

1 Všeobecný metodický prístup k rámcovej smernici o vode – partneri projektu sa zhodli 
na jednotnej certifikácii, do ktorej premietli všetky hlavné problematické otázky 
vyplývajúce z minulých skúseností a stanoviská hlavných zainteresovaných strán a 
boli prijaté „strategické“ rozhodnutia (napr.: či zvoliť kvantitatívny, cieľovo orientovaný 
prístup alebo prístup založený na najlepších postupoch). 

2 Taliansko a Slovinsko definovali a otestovali vlastné metódy certifikácie, pričom sa 
opierali o konzultácie s národnými expertmi a zainteresovanými stranami. Na konci 
projektu bola metóda certifikácie pripravená na použitie pre produkty určené na trh. 

3 Pre rozhodovateľov a hydroelektrárenské spoločnosti sa dohodli usmernenia 
k umiestňovaniu, výstavbe a prevádzkovaniu nových „zelených“ vodných elektrární. 
Rozhodovatelia môžu vďaka nim rýchlo identifikovať zariadenia s „nulovým vplyvom“ 
na životné prostredie, akými sú napríklad zariadenia na umelých „nevýznamných“ 
vodných útvaroch, a usmernenia sú pre nich a pre projektantov vodných elektrární 
návodom, ako vypracúvať primerané informácie slúžiace na hodnotenie a povoľovanie 
elektrární. 

4 Pre Španielsko bol vypracovaný analytický dokument, ktorý zahŕňa „cestovnú mapu“ 
pre rozvoj dobrovoľnej certifikácie zariadení na produkciu elektrickej energie 
s využitím vodnej energie, ktoré spĺňajú vysoké environmentálne nároky. 

5 So zameraním na Taliansko a Francúzsko boli predložené návrhy na zahrnutie 
schémy udeľovania značiek do existujúcich postupov a realizovateľnosť takéhoto 
kroku sa analyzovala so zahrnutím stanovísk a dohôd od príslušných subjektov, ak 
k ním došlo.  

 
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/ch2oice  
 
 

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/ch2oice
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Jeseter 2020: strategický program pre jesetera v Dunaji 
 
Jeseter je významnou súčasťou prírodného dedičstva dunajského povodia a Čierneho 
mora. Je vynikajúcim ukazovateľom kvality vody a biotopu. Štyri zo šiestich druhov sú 
kriticky ohrozené, jeden sa považuje za zraniteľný a jeden je vyhynutý. Všetky sú 
v súčasnosti chránené podľa smernice EÚ o biotopoch. 
 
Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť z júna 2011 si v prioritnej oblasti 6 okrem iného kladie 
za cieľ „zabezpečiť životaschopné populácie druhov jesetera ruského a ostatných 
pôvodných druhov rýb a 2020“. V januári 2012 sa vytvorila pracovná skupina 
pre jesetera ruského, aby určila formy spolupráce v prospech dosiahnutia uvedeného 
cieľa. Zišli sa v nej experti na jesetera, zástupcovia MVO, Medzinárodnej komisie 
na ochranu rieky Dunaj, ďalej aktéri v oblasti dunajskej stratégie a predstavitelia vlád. 
 
Jedným z prvých krokov pracovnej skupiny bolo vypracovanie programu Jeseter 2020 ako 
rámca pre koordinované aktivity. Program Jeseter 2020 je živým dokumentom, ktorého 
úspech závisí od dlhodobých záväzkov a výkonnej moci príslušných krajín, pretože si 
vyžaduje komplexnú spoluprácu medzi vládami, rozhodovateľmi, miestnymi komunitami, 
zainteresovanými stranami, vedcami a MVO. 
 
Jedným z prostriedkov, ako realizáciu opatrení navrhnutých v programe Jeseter 2020 
posúvať vpred, je plán manažmentu povodia Dunaja (PMPD) a príslušný program 
opatrení. V druhom návrhu PMPD aktualizovanom v roku 2015 sa uvádza jedna z jeho 
vízií a environmentálnych cieľov, „aby antropogénne prekážky a úbytok biotopov nebránili 
migrácii a treniu rýb – aby druhy jesetera a ostatné špecifikované migračné druhy rýb mali 
prístup k Dunaju a jeho prítokom a aby boli zastúpené sebestačnými populáciami 
v povodí Dunaja podľa ich prirodzeného historického rozšírenia.“ 
 
Opatrenia zamerané na dosiahnutie environmentálnych cieľov zahŕňajú: 
- Určenie počtu a lokalizácia objektov umožňujúcich migráciu rýb a iných opatrení 

na dosiahnutie/zlepšenie priechodnosti riek, ktoré každá krajina zrealizuje do roku 
2021. 

- Lokalizácia a rozsah opatrení na zlepšenie riečnej morfológie prostredníctvom 
obnovy, ochrany a zlepšení, ktoré každá krajina zrealizuje do roku 2021. 

- Zabránenie vzniku nových prekážok v migrácii rýb v dôsledku nových 
infraštruktúrnych projektov a v prípade, že sa novým prekážkam nemožno vyhnúť, 
treba už v projektovej fáze počítať s potrebnými zmierňujúcimi opatreniami, akými sú 
napr. objekty umožňujúce migráciu rýb alebo ďalšie vhodné opatrenia.  

- Doplnenie poznatkov, pokiaľ ide o schopnosť jesetera a ďalších špecifikovaných 

migračných druhov rýb migrovať po prúde a proti prúdu cez priehrady Železné vráta I 
a II, ako aj prieskumy biotopov. 

- Ak budú výsledky týchto skúmaní pozitívne, mali by sa realizovať vhodné opatrenia a 
pre vodné dielo Gabčíkovo a horný tok Dunaja by sa mala zrealizovať štúdia 
uskutočniteľnosti.  

 
Podľa PMPD sa do roku 2021 v povodí Dunaja postaví 140 objektov umožňujúcich 
migráciu rýb (od prijatia prvého PMPD sa ich už postavilo 120). S využitím najlepších 
dostupných postupov tieto objekty umožnia migráciu rýb všetkých rybích druhov, vrátane 
jesetera, a všetkých vekových tried. Po roku 2021 sa plánuje realizácia ďalších približne 
330 opatrení na obnovenie priechodnosti riek (článok 4 ods. 4 rámcovej smernice o 
vode). 
http://www.dstf.eu 
  
 

http://www.dstf.eu/
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Rybovod Gars na rieke Inn, Nemecko 
  
Spoločnosť VERBUND vybudovala v roku 2015 s celkovým nákladom 9,7 mil. EUR štyri 
rybovody na innských elektrárňach Feldkirchen, Neuötting, Teufelsbruck a Gars. 
V závislosti od miestnych požiadaviek sa použili rôzne konštrukčné metódy a zmierňujúce 
opatrenia, akými sú napr. doplňujúce neresiská, stanovištia pre mladé jedince a variácia 
sedimentov. Rybovody umožňujú pôvodným rybám, akými sú hlavátka podunajská, lipeň 
obyčajný, mrena a podustva severná, ako aj iným vodným organizmom, vyhnúť sa 
elektrárňam. 
 
Voľba stupňovitého rybovodu bola vopred dohodnutá 
s orgánom ochrany prírody, Rosenheimskou správou 
vodných zdrojov, miestnym rybárskym združením 
a odvetvovými expertmi. Bolo vybudovaných viacero 
mŕtvych ramien, neresísk, regulačných stavieb, tak 
na úsekoch po prúde, ako aj proti prúdu. Plánovacia aj 
realizačná fáza sa tešila plnej podpore zo strany 
miestnych úradov a MVO. 
 
Očakáva sa, že vedecké monitorovanie rýb počas 
nasledujúcich 10 rokov potvrdí pozitívne účinky 
na populáciu rýb v rieke Inn. Celkom prvé pozorovania 
potvrdzujú, že hlavátka podunajská sa opäť neresí v prírodne pôsobiacom rybovode 
pri Garse. V prípade takéhoto vzácneho a ohrozeného druhu je to veľký úspech. 
 
https://danubis.icpdr.org/system/files/shared/17_FRIK_VERBUND_Hydro%20Power%20
GmbH_Ecological%20restoration%20measures%20at%20HP%20in%20AT.pdf  
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4. OSVEDČENÉ POSTUPY PRI UPLATŇOVANÍ INTEGROVANÉHO 

PLÁNOVANIA V OBLASTI VODNEJ ENERGIE 
 

4.1 Význam integrovaného plánovania 
 
Požiadavka na zabezpečenie výroby a využívania energie z obnoviteľných zdrojov a 
zníženie emisií skleníkových plynov v súlade s cieľmi smernice EÚ o energii z 
obnoviteľných zdrojov predstavuje významný stimul pre rozvoj a využívanie vodnej 
energie a ďalších obnoviteľných zdrojov energie. Členské štáty musia zároveň splniť ciele 
rámcovej smernice o vode a smerníc EÚ o ochrane prírody, ktorých cieľom je nielen 
zabrániť ďalšiemu zhoršeniu európskych vodných útvarov, ale dosiahnuť ich dobrý stav 
(alebo potenciál) a priaznivý stav ochrany chránených druhov a biotopov v celej EÚ. 
 
Tieto náročné úlohy sa najlepšie dosiahnu prístupom založeným na strategickom a 
integrovanom plánovaní, ktorý sa vykonáva vnútroštátnymi obnoviteľnými akčnými 
plánmi, plánmi manažmentu povodia a cieľmi ochrany lokalít sústavy Natura 200039. 
 
Prístup založený na strategickom plánovaní: 

 je výbornou príležitosťou na začlenenie cieľov politiky ochrany vody, prírody, energie, 
ako aj cieľov ďalších kľúčových oblastí politiky; 

 umožňuje prepojiť strategické plánovanie pre vodné prostredie a ochranu prírody s 
vnútroštátnym plánovaním v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov; 

 umožňuje zapojenie všetkých zúčastnených strán, čím sa redukujú následné 
potenciálne konflikty a zabezpečia sa projekty; 

 využíva proces plánovania s cieľom pomôcť stanoviť priority (napr. s ohľadom na 
dodržiavanie rovnováhy energie, priorít riadenia prírody a riadenia vodných zdrojov); 

 pomáha zjednodušiť proces schvaľovania nových predkladaných projektov na 
využívanie vodnej energie a z pohľadu developerov zlepšiť jej transparentnosť a 
predvídateľnosť; 

 umožňuje správne posúdenie najprijateľnejších možností pre životné prostredie a 
prevažujúceho verejného záujmu; 

 keďže vymedzuje najvhodnejšie a menej vhodné oblasti, poskytuje tak developerom 
vstupné informácie o miestach, kde (geograficky) bude viac pravdepodobné získať 
povolenie; 

 využíva politiky a kritériá vytvorené na pomoc pri riadení rizík kumulatívnych vplyvov 
vodných elektrární; 

 prostredníctvom plánovania riadenia povodí poskytuje príležitosť integrovať prístup 
strategického plánovania výstavby na využívanie vodnej energie do cieľov pre vodné 
životné prostredie a zároveň berie do úvahy ciele ochrany dotknutých lokalít sústavy 
Natura 2000. 

 
Táto kapitola sa zaoberá rôznymi spôsobmi, ako sa dá využiť prístup založený na 
integrovanom plánovaní tak, aby sa zohľadňovali potenciálne negatívne vplyv na biotopy 
a druhy v počiatočných fázach plánovacieho postupu. Kapitola 5 sa venuje požiadavkám 
smerníc o ochrane prírody na právne posúdenie navrhovaného plánu alebo projektu, 

                                                           
39 Závery druhého seminára EÚ o spoločnej stratégii vykonávania rámcovej smernice EÚ o vode a vodnej 

energii organizovaného v Bruseli v roku 2011, https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-

14045cd541f3/Issue.pdf. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue.pdf
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ktoré sa vo všeobecnosti vyžaduje oveľa neskôr a len v reakcii na „významný (negatívny) 
účinok“. 
 
Ak strategický plán na výstavbu využívajúcu vodnú energiu obsahuje podstatný 
priestorový element, ako je identifikácia možných oblastí rozvoja, toto samé osebe by 
malo by tiež byť predmetom posúdenia ako „plán“ podľa článku 6 ods. 3 smernice o 
biotopoch. Otvára sa tak príležitosť v súlade s článkom 6 ods. 3 na zmiernenie 
potenciálnych vplyvov rozvoja využívania vodnej energie na sústavu Natura 2000 
presmerovaním výstavby mimo lokalít, ktoré by mohli spôsobiť konflikt záujmov medzi 
výstavbou a ochranou lokality sústavy Natura 2000.  
 
Koncepcia EÚ na ochranu vodných zdrojov Európy prijatá v roku 2012 tiež zdôrazňuje 
význam strategického integrovaného plánovania: „...v zmysle článku 4 ods. 7 si osobitnú 
pozornosť vyžaduje rozvoj hydroenergetiky, ...uprednostňovať by sa mala modernizácia a 
rozvoj súčasných zariadení pred výstavbou nových zariadení. Tento prístup by sa mal 
odzrkadliť aj v strategickom posúdení na úrovni povodia a pri výbere optimálnych 
lokalít s ohľadom na výrobu energie a čo najnižšie vplyvy na životné prostredie.“ 
 
Je samozrejmé, že takýto integrovaný proces plánovania si zo strany dotknutých 
subjektov verejného sektora vyžaduje oveľa väčšiu počiatočnú investíciu. Všetky dôkazy 
však svedčia o tom, že z dlhodobého hľadiska integrované plánovanie môže priniesť 
značné výhody pre všetkých zainteresovaných, či už ide o energetický sektor, ciel 
rámcovej smernice o vode, ciele sústavy Natura 2000 alebo iné záujmy. Tieto výhody 
často prevýšia počiatočné investície, ktoré sa vynaložili navyše.  
 
Strategické integrované plánovanie by sa malo vykonávať na niekoľkých rôznych 
úrovniach a v rôznych fázach plánovacieho postupu úradmi aj developermi podľa potreby. 
Používať by sa malo najmä v týchto prípadoch: 
 

 Výber typu obnoviteľného zdroja energie, ktorý sa zameriava na ciele smernice o 
obnoviteľných zdrojoch energie a zároveň ponúka najlepšiu možnosť pre životné 
prostredie. Hľadanie alternatívnych riešení sa požaduje v postupe na udelenie 
výnimky v zmysle článku 4 ods. 7 rámcovej smernice o vode a článku 6 týkajúceho sa 
postupu primeraného odhadu v zmysle smernice o biotopoch. Rovnako dôležité však 
je aj počas fázy strategického plánovania alebo pri navrhovaní 
vnútroštátnych/regionálnych plánov na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. 
 

 Určenie najvhodnejších lokalít na výrobu elektriny s využitím vodnej energie, ktoré 
sú potenciálne vhodné z energetického a environmentálneho hľadiska. Strategické 
integrované plánovanie pomáha pri určení oblastí, v prípade ktorých hrozí vyššie 
riziko výskytu výrazných vplyvov, a v dôsledku toho majú menšiu šancu získať 
povolenie podľa článku 4 ods. 7 rámcovej smernice o vode alebo článku 6 týkajúceho 
sa postupu primeraného odhadu v zmysle smernice o biotopoch. Vývoj takéhoto 
posúdenia rizika alebo máp citlivosti biodiverzity na začiatku procesu plánovania môže 
neskôr pomôcť odstrániť alebo znížiť počet potenciálnych konfliktov špecifických pre 
danú lokalitu, keď sú už finančné zdroje rozdelené a je menší manévrovací priestor. 
Developerom to poskytuje aj transparentnejšie a stabilnejšie regulačné prostredie, 
ktoré im dáva väčšiu istotu, že ich plánované projekty uspejú. 
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Vyhlásenie predstaviteľov vodohospodárskych subjektov EÚ k rozvoju využívania 
vodnej energie v zmysle rámcovej smernice o vode, 2010 
 
Predstavitelia vodohospodárskych subjektov EÚ v roku 2010 schválili vyhlásenie s 
názvom „Rozvoj využívania vodnej energie v zmysle rámcovej smernice o vode“40, v 
ktorom sú zhrnuté kľúčové zásady a odporúčania dohodnuté v rámci procesu spoločnej 
stratégie vykonávania. Toto vyhlásenie vychádzalo hlavne z politického dokumentu o 
rámcovej smernici o vode a hydromorfologických tlakoch41, usmerňovacieho dokumentu 
spoločnej stratégie vykonávania č. 20 o výnimkách týkajúcich sa environmentálnych 
cieľov42 a zo záverov z prvého seminára spoločnej stratégie vykonávania rámcovej 
smernice o vode a vodnej energii43.  
 

 Mali by sa vytvoriť mechanizmy, ktorými sa pred plánovaním určia oblasti, v ktorých by 
boli zakázané nové projekty využívajúce vodnú energiu. Takéto označenie by sa malo 
zakladať na dialógu medzi rôznymi príslušnými orgánmi, zainteresovanými stranami a 
mimovládnymi organizáciami. 

 Aby sa minimalizovala potreba nových lokalít, rozvoj kapacít vodnej energie by sa 
mohol podporovať modernizáciou a aktualizáciou existujúcej infraštruktúry. 

 Rozvoj využívania vodnej energie by mal byť spojený s lepšou ekológiou stavu vody, 
jasnými ekologickými normami pre nové zariadenia alebo modernizáciu existujúcich 
zariadení a lepšími výrobnými podmienkami. Napríklad nové vodné elektrárne by mali 
všetky mať rybie prechody a dodržiavať minimálny ekologický tok. 

 Analýza nákladov a prínosov projektu je potrebná, aby sa dalo určiť, či prínosy nových 
modifikácií prevažujú nad prínosmi pre životné prostredie a spoločnosť, ktoré bránia 
zhoršovaniu stavu vodného útvaru alebo ho obnovujú. Neznamená to, že na 
rozhodnutie treba premieňať na peniaze alebo dokonca vyčíslovať všetky náklady a 
prínosy. 

 Veľkosť projektu nie je relevantné kritérium na uplatnenie článku 4 ods. 7. Správnym 
prístupom je posúdiť, či daný projekt bude mať za následok zhoršenie stavu vodného 
útvaru. Projekty akéhokoľvek rozsahu môžu spadať do pôsobnosti článku 4 ods. 7. 

 

 Rozhodnutie či renovovať systémy existujúcich vodných elektrární alebo 
rozvíjať nové zariadenia na využívanie vodnej energie. Ako už bolo uvedené, treba 
zvážiť veľa faktorov, ako sú napr. stav vodného útvaru podľa rámcovej smernice o 
vode a smerniciach o biotopoch a o vtákoch a ciele v zmysle dosiahnutia dobrého 
ekologického stavu alebo priaznivého stavu ochrany. Posúdenia riek a ciele ochrany 
sústavy Natura 2000 tiež pomáhajú odhaliť rozsah, v ktorom sa rieka môže ďalej 
rozvíjať bez toho, aby nastalo narušenie vodného útvaru alebo nepriaznivé účinky na 
integritu jednej alebo viacerých lokalít sústavy Natura 2000.  
 

                                                           
40 Neformálne stretnutie riaditeľov z odvetvia morského a vodného hospodárstva Európskej únie, 

kandidátskych krajín a krajín EZVO, v Segovii, 27. – 28. mája 2010, 

https://circabc.europa.eu/w/browse/6414c39b-3d08-433a-8e00-0d20bcb249ad. 
41 Spoločná stratégia vykonávania rámcovej smernice o vode 2006: Rámcová smernica o vode – 

morfologické tlaky — politický dokument. December 2006, https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-1a16-

4a31-a178-2f5401f30c50/.pdf. 
42 Spoločná stratégia vykonávania rámcovej smernice o vode 2009: Usmerňujúci dokument č. 20 o 

výnimkách z environmentálnych cieľov. Technická správa — 2009-027, 

https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_document.pdf. 
43 Hlavné závery, seminár spoločnej stratégie vykonávania rámcovej smernice o vode a vodnej energii, 

Berlín, 4. – 5. júna 2007, https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-2126-4e76-a481-cfa68a28435c. 

https://circabc.europa.eu/w/browse/6414c39b-3d08-433a-8e00-0d20bcb249ad
https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-1a16-4a31-a178-2f5401f30c50/.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-1a16-4a31-a178-2f5401f30c50/.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_document.pdf
https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-2126-4e76-a481-cfa68a28435c
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 Zvoliť najvhodnejší návrh projektu, ktorý už od začiatku zohľadňuje možné vplyvy a 
už v projektovej fáze počíta so zmierňujúcimi opatreniami, ktorými sa odstráni alebo 
aspoň zmierni výsledný vplyv projektu na vodné prostredie, a najmä na sústavu 
Natura 2000. Tradičný prístup k príprave plánu alebo projektu zameraný či už na 
vodnú energiu, alebo na iné záujmy, spočíva najskôr v príprave samotného plánu 
alebo projektu a až neskôr sa posudzujú širšie environmentálne otázky a ďalšie 
záležitosti súvisiace s využitím rieky. Často to vedie k tomu, že možné konflikty sú 
zohľadnené až v pomerne neskorom štádiu procesu plánovania, v čase, keď už nie je 
priestor na zmeny. V praxi to znamená aj to, že developeri plánu alebo projektu len 
málokedy bývajú pred predložením projektu na primeraný odhad na životné prostredie 
v styku s odborníkmi z oblasti životného prostredia. 

 
Keď je koncept návrhu už v takom pokročilom stave, z posudzovania vplyvov na 
životné prostredie sa často stáva už len snahou o obmedzenie škôd. Znamená to, že 
aj keď sa dôsledne uplatnia všetky pravidlá vrátane požiadaviek podľa smernice o 
biotopoch, ktorými sa riadi posudzovanie vplyvov na životné prostredie, neexistuje 
záruka úspechu. Tradičný prístup k príprave projektu alebo návrhu plánu môže počas 
fázy verejnej konzultácie viesť aj k dlhým diskusiám s plánovacími orgánmi, inými 
záujmovými skupinami a mimovládnymi organizáciami, ktoré môžu spôsobiť značné 
oneskorenie v procese plánovania a dodatočné náklady. 

 
Stále viac subjektov plánovania infraštruktúry si je vedomých týchto ťažkostí a 
osvojuje si integrovaný prístup k plánovaniu a návrhu projektov. Integrovaný 
prístup zvažuje infraštruktúru a aj ekologické potreby lokality na začiatku a 
zahŕňa ich do úvodného návrhu projektu spolu s inými spôsobmi využívania 
pôdy a rieky. Tento prístup podporuje tiež interaktívnejší a transparentnejší 
proces plánovania a podnecuje k tomu, aby sa hneď od začiatku využila aktívna 
pomoc a príspevok zo strany ekológov a ďalších zainteresovaných strán. 
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Protokol posúdenia environmentálnej udržateľnosti vodnej energie 
 
Cieľom projektu Hydro4LIFE, ktorý vykonáva International Hydropower Association 
(Medzinárodná asociácia vodnej energie), je podporovať vykonávanie protokolu 
posúdenia environmentálnej udržateľnosti v rámci EÚ. Protokol ponúka metodológiu 
na meranie výkonu projektu využívania vodnej energie z hľadiska 20 
environmentálnych, sociálnych, technických a hospodárskych okruhov. Poskytuje 
spoločný jazyk s cieľom umožniť vládam, občianskej spoločnosti a sektoru vodnej 
energie diskutovať a hodnotiť otázky udržateľnosti. Na tvorbe protokolu intenzívne 
pracovalo Fórum posudzovania udržateľnosti vodnej energie (Hydropower 
Sustainability Assessment Forum), globálny subjekt viacerých zainteresovaných strán 
so zástupcami zo sociálnych a environmentálnych mimovládnych organizácií, vlád, 
bánk a sektora vodnej energie. 
 
Posúdenie sa týka všetkých fáz projektu: počiatočnej fázy, prípravy, vykonávania a 
prevádzky. Každému projektu sa priraďuje skóre od 1 do 5 (pričom 5 je overený 
osvedčený postup) za každý z 20 okruhov. Jeden z okruhov sa týka biodiverzity a 
inváznych druhov. Počas fázy prípravy projektu sa mimoriadna pozornosť venuje  

 hodnotám ekosystému;  

 biotopom;  

 špecifickým otázkam, ako sú ohrozené druhy a rybovody v povodí, nádrže a 
oblasti na dolných tokoch a 
  

 potenciálne vplyvy vyplývajúce z inváznych druhov, ktoré súvisia z 
plánovaným projektom. 

http://www.hydrosustainability.org/Protocol/The-Protocol-Documents.aspx  
 
 
  

http://www.hydrosustainability.org/Protocol/The-Protocol-Documents.aspx
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Rozvoj udržateľnej vodnej energie v povodí Dunaja: hlavné zásady vypracované 
Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) 
 
Ministri podunajských krajín v roku 2010 požiadali o vypracovanie hlavných zásad 
integrácie environmentálnych aspektov do využívania vodnej energie, aby sa zabezpečil 
vyvážený a integrovaný rozvoj a aby sa potenciálne konflikty záujmov riešili hneď od 
začiatku. Hlavné zásady boli navrhnuté ako súčasť širokého participatívneho procesu, 
ktorý zahŕňal zástupcov z energetickej a environmentálnej správy, sektora využívania 
vodnej energie, mimovládnych organizácií a vedeckej komunity. Boli prijaté komisiou 
ICPDR v roku 2013 a toto sú ich hlavné odporúčania: 
 
Základné princípy rozvoja udržateľnej vodnej energie 
1) Rozvoj využitia vodnej energie musí dodržiavať zásady trvalo udržateľného rozvoja, 

vyvážene zohľadňovať environmentálne, sociálne a ekonomické faktory v rovnakej 
miere 

2) Výroba energie z obnoviteľných zdrojov, ako je vodná energia, by mala byť súčasťou 
komplexného prístupu k energetickej politike (národný energetický plán vrátane 
akčných plánov na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov). Nevyužitý potenciál 
energie z obnoviteľných zdrojov, úspory energie a zvyšovanie energetickej 
efektívnosti sú dôležité body, ktoré treba pri tomto prístupe brať do úvahy. 

3) Aby sa zabezpečil udržateľný rozvoj vodnej energie a dosiahla rovnováha medzi 
rôznymi verejnými záujmami, mali by sa vypracovať vnútroštátne/regionálne stratégie 
založené na týchto zásadách celého povodia. V stratégiách by sa malo brať do úvahy 
multifunkčné využitie infraštruktúry vodnej energie (protipovodňové opatrenia, 
zásobovanie vodou atď.) a vplyvy (vrátane kumulatívnych) na životné prostredie. 

4) Verejný záujem na vnútroštátnej/regionálnej úrovni sa musí zvažovať transparentne, 
štruktúrovane a reprodukovateľne na základe kritérií a relevantných informácií vrátane 
účasti verejnosti v ranej fáze rozhodovacieho procesu. 

5) Výroba energie z obnoviteľných zdrojov ako taká nie je vo všeobecnosti považovaná 
za prevažujúci verejný záujem. Projekt na využívanie vodnej energie nepredstavuje 
automaticky prevažujúci verejný záujem len preto, že bude vyrábať energiu z 
obnoviteľných zdrojov. Každý prípad sa musí posudzovať podľa jeho skutkovej 
podstaty v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

6) Na optimalizáciu plánovacích procesov a podporu spoločnej dohody a prijatia 
praktického vykonávania nových projektov na využívanie vodnej energie je kľúčové 
zapojiť občanov a skupiny občanov, zainteresované strany a mimovládne organizácie, 
ktorých záujmy sú ovplyvnené projektom. 

7) Rozvoj využívania vodnej energie musí zohľadňovať vplyvy zmeny klímy na vodné 
ekosystémy a vodné zdroje (odolnosť riečnych biotopov, množstvo prietoku a sezónne 
zmeny prietoku). 

 
Technického zlepšenia existujúcich vodných elektrární a ekologická obnova 
8) Technické zlepšovanie existujúcich vodných elektrární by sa malo podporovať, aby sa 

zvýšila ich výroba energie. Tieto typy zlepšení sú voči životnému prostredia 
najšetrnejším spôsobom ako dosiahnuť ciele v oblasti životného prostredia (napr. 
rámcovej smernice o vode). 
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9) Technické zlepšovanie existujúcich vodných elektrární by malo byť spojené s 
ekologickými kritériami na ochranu zlepšenie stavu vôd. Na propagáciu a finančnú 
podporu technického zlepšenia by vnútroštátne energetické stratégie a nástroje mali 
využívať stimuly alebo environmentálne značky. 

10) Kombinácia technického zlepšenia s ekologickou obnovou existujúcich vodných 
zariadení predstavuje výhodnú situáciu pre subjekty vyrábajúce energiu, ako aj 
environmentálny stav. 

 
 
Prístup založený na strategickom plánovaní v prípade novej výstavby vodných 
elektrární 
11) Prístup založený na strategickom plánovaní (spojený s akčným plánom pre energiu z 

obnoviteľných zdrojov) sa odporúča v prípade rozvoja nových vodných elektrární. 
Tento prístup by mal byť založený na dvojúrovňovom posudzovaní (vrátane zoznamov 
odporúčaných kritérií), vnútroštátnom/regionálnom posúdení a následne posúdení 
konkrétneho projektu. Takýto prístup je v súlade so zásadou prevencie a predbežnej 
opatrnosti, ako aj so zásadou „znečisťovateľ platí“. 

12) V prvom kroku sa určia úseky rieky, v ktorých sa vnútroštátnymi alebo regionálnymi 
právnymi predpismi/dohodami zakáže budovanie vodných elektrární (vylúčené zóny). 
V druhom kroku sa všetky ostatné úseky posúdia pomocou posudzovacej matice a 
klasifikačnej schémy (Obr. 14 a 15). 

13) Vnútroštátne/regionálne posúdenie je nástrojom, ktorý pomáha orgánom verejnej 
správy nasmerovať nové vodné elektrárne do oblastí, kde sa očakávajú minimálne 
vplyvy na životné prostredie. Dá sa to dosiahnuť zosúladením využívania vodnej 
energie s požiadavkami ekosystémov a tým, že sa budú rozhodnutia prijímať na 
základe jasných a transparentných kritérií vrátane aspektov riadenia energie, ako aj 
životného prostredia a krajiny. Podľa potreby treba zohľadniť aspekty celého povodia 
Dunaja alebo cezhraničné aspekty. 

14) Z vnútroštátneho/regionálneho posúdenia plynú výhody pre životné prostredie 
rovnako ako aj vodohospodárskemu sektoru a sektoru využívajúcemu vodnú energiu, 
keďže sa ním zvyšuje predvídateľnosť rozhodovacieho procesu a transparentnosť 
udeľovania povolení novým projektom. 

15) Kým posúdenie na vnútroštátnej/regionálnej úrovni je viac všeobecné, posúdenie 
konkrétneho projektu, ktorým sa klasifikujú úseky rieky z hľadiska ich vhodnosť na 
potenciálne využívanie vodnej energie, poskytuje podrobné a hĺbkové posúdenie 
prínosov a vplyvov konkrétneho projektu. Ľahšie sa tak posúdi, či je projekt vhodne 
prispôsobený určitému miestu. Posúdenie konkrétneho projektu sa vykonáva v reakcii 
na žiadosť o vydanie povolenia pre novú vodnú elektráreň a teda závisí od 
konkrétneho návrhu projektu. 

16) Tvorba súčasných a nových politík, najmä pokiaľ ide o vykonávanie právnych 
predpisov EÚ a stratégie EÚ pre podunajskú oblasť, by sa mala náležite zohľadniť. 

17) Systémy stimulov pre nové projekty využívania vodnej energie by mali brať do úvahy 
výsledky strategického plánovacieho prístupu a primerané zmierňujúce opatrenia, aby 
sa využívanie vodnej energie podporovalo čo najudržateľnejším spôsobom. 

 
Zmiernenie negatívnych vplyvov využívania vodnej energie 
18) Zmierňujúce opatrenia sa musia stanoviť tak, aby minimalizovali negatívne vplyvy 

vodných zariadení na vodné ekosystémy. Ak to je stanovené vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch, môžu sa tým vyvážiť straty výroby elektriny s využitím vodnej 
energie spôsobené zavádzaním zmierňujúcich opatrení. 

19) Prioritnými opatreniami na udržanie a zlepšenie ekologického stavu vôd je zabezpečiť 
migráciu rýb a ekologický prietok. 
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20) Pre ekológiu rieky a mokrade priamo závislé od vodných ekosystémov sú dôležité 
ďalšie zmierňujúce opatrenia napr. zlepšenie riadenia sedimentov, minimalizácia 
negatívnych vplyvov umelej fluktuácie vodnej hladiny (špičkovania), zachovanie stavu 
podzemných vôd alebo obnova špecifických typov biotopov a pobrežných zón. Tieto 
opatrenia by sa preto mali zohľadniť v návrhu projektu a brať do úvahy nákladovú 
účinnosť a bezpečnosť dodávok energie. 

 
https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower 

 

 
 

4.2. Integrované vnútroštátne alebo regionálne plány na využívanie 

vodnej energie 
 
Priestorové plány prijaté na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni v závislosti od 
právnych predpisov uplatňovaných v každej krajine umožňujú, aby sa rôzne požiadavky 
týkajúce sa pôdy preskúmali pre širokú geografickú oblasť. Umožní sa tak, aby sa navrhla 
integrovaná stratégia trvalého udržateľného rozvoja, ktorá sa usiluje nájsť synergiu a 
minimalizovať konflikty, kde je to možné. 
 
Priestorové plány stanovujú aj vyváženejší rozvojový rámec, pretože umožňujú už na 
začiatku procesu plánovania zohľadniť rozsiahlejšie sociálne a environmentálne otázky. 
Zvyčajne to vedie k predvídateľnejšiemu a stabilnejšiemu plánovaciemu rámcu, z čoho 
majú prospech všetky zúčastnené strany, a pomáha znížiť riziko prípadných problémov a 
omeškaní v neskorších fázach, napríklad na úrovni jednotlivých projektov. Motivujú rôzne 
hospodárske odvetvia, záujmové skupiny a širokú verejnosť, aby sa angažovali 
prostredníctvom verejných konzultácií, a zabezpečili tak väčšiu transparentnosť v 
rozhodovacom procese.  
 
Priestorové plánovanie a aj odvetvové plánovanie je preto dôležitým nástrojom pre 
priemysel. V prípade výroby elektrickej energie z vodnej energie vypracovalo niekoľko 
krajín na národnej alebo regionálnej úrovni špecifické plány na využívanie vodnej energie, 
ktorými sa stanovil budúci rozvoj z hľadiska dopytu a príležitostí. Okrem toho sú všetky 
členské štáty povinné vypracovať národné plány pre energiu z obnoviteľných zdrojov v 
zmysle smernice o obnoviteľných zdrojoch energie, aby sa rozhodlo o najvhodnejšej 
kombinácie opatrení týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie pre konkrétnu krajinu 
alebo región z hľadiska splnenia cieľov v oblasti využívania energie. Obidva typy plánov 
nielenže umožňujú analýzu predpokladaných potrieb rôznych typov energie z 
obnoviteľných zdrojov, ale poskytujú aj príležitosť v ranej a strategickej fáze procesu 
plánovania zohľadniť širšie sociálno-ekonomické hľadiská (plán manažmentu povodia 
alebo sústava Natura 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
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Primeraný odhad plánov 
 
V článku 6 smernice o biotopoch sa vyžaduje aj primeraný odhad plánov a programov 
(napr. národných alebo regionálnych plánov na využívanie vodnej energie alebo akčných 
plánov pre energiu z obnoviteľných zdrojov). Potvrdil to Európsky súdny dvor44. Primeraný 
odhad priestorového plánu alebo programu bude samozrejme na strategickejšej úrovni, 
ale postup je v podstate rovnaký ako v prípade projektov. Primeraný odhad by mal zvážiť 
vplyv plánu alebo projektu, samostatne alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi, na 
integritu lokalít sústavy Natura 2000. 
 
Práca realizovaná v rámci odhadu by mala zodpovedať geografickému rozsahu plánu a 
prírody a rozsahu možných vplyvov. Aby sa primeraný odhad dal vykonať správne, musí 
sa zhromaždiť dostatok informácií o navrhovanom pláne. Základným cieľom za každých 
okolností je zabrániť nepriaznivému vplyvu na integritu lokalít sústavy Natura 2000, alebo 
ho odstrániť, alebo vyvrátiť odôvodnené obavy, že takýto nepriaznivý účinok môže nastať. 
 
Hlavným prínosom vykonávania primeraného odhadu konkrétneho plánu je, že sa počas 
posudzovania vplyvov jednotlivých projektov môže predísť potenciálnym neskorším 
konfliktom v súvislosti s lokalitami sústavy Natura 2000 napríklad vymedzením zón 
činností mimo lokalít sústavy Natura 2000. Od zainteresovaných si to vyžaduje v ranej 
fáze plánovacieho procesu zvážiť menej škodlivé riešenia na splnenie plánovaných cieľov 
a podporuje integrovanejší a holistický prístup k návrhom rozvoja využívania vodnej 
energie. 

 

4.3. Citlivosť voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a zonácia 
 
Využívanie pôdy alebo sektorové plány zvyčajne pokrývajú širokú zemepisnú oblasť. 
Takýto rozsah v spojení s priestorovým charakterom plánov umožňuje vykonávať 
strategické rozhodnutia týkajúce sa kapacity a umiestnenia výstavby využívajúcej vodnú 
energiu a pritom zohľadniť multifunkčnú úlohu riek a potenciálny environmentálny vplyv 
rozhodnutí. 
 
Z tohto pohľadu je jedným z efektívnych spôsobov, ako zabrániť alebo minimalizovať 
potenciálne konflikty s lokalitami sústavy Natura 2000, určiť územia pozdĺž rieky, ktoré sa 
považujú za vhodné alebo nevhodné na využívanie vodnej energie. Môžu sa zobraziť na 
mape spolu s miestami záujmu z hľadiska ochrany prírody rieky s cieľom identifikovať 
možné konfliktné oblastí – napríklad chránené lokality, ako sú lokality sústavy Natura 
2000, alebo migračné trasy pre chránené druhy EÚ.  
 
Mapy citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín sú užitočné a pomáhajú umiestniť rozvoj 
vodnej energie mimo takých oblastí, ako sú lokality sústavy Natura 2000, kde je vysoké 
riziko významných vplyvov a kde environmentálne povoľovacie konanie bude nevyhnutne 
zložitejšie a pravdepodobne bude neúspešné, či už podľa rámcovej smernice o vode, 
smernice o biotopoch alebo smernice EIA. Mapy citlivosti sa môžu vypracovať aj pre 
vybrané kategórie druhov (napr. druhy rýb európskeho významu) alebo konkrétnych typov 
biotopov alebo chránených oblastí vopred určenej oblasti. Je však dôležité, aby mapy 
vychádzali z najlepších dostupných údajov a informácií a aby výberové kritériá boli 
transparentné a zrozumiteľné pre všetkých zúčastnených (prípadne predmetom verejných 

                                                           
44 Rozsudok Súdneho dvora vo veci EÚ C-6/04, Komisia/Spojené kráľovstvo z 20. októbra 2005. 
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konzultácií). Mapy by mali byť v dostatočnom rozlíšení, aby poskytovali spoľahlivú 
charakteristiku daných oblastí.  
 
Ďalšou veľkou výhodou máp citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín je, že 
pomáhajú predchádzať možným konfliktom s článkom 5 smernice o vtákoch a 
článkami 12 a 13 smernice o biotopoch. Ako už bolo vysvetlené v kapitole 1, tieto 
ustanovenia zabezpečujú ochranu druhov európskeho významu v celej oblasti 
prirodzeného výskytu v EÚ, či už sa nachádzajú v lokalite sústavy Natura 2000 alebo nie. 
Developeri alebo plánovači v oblasti vodnej energie musia preto zabezpečiť, aby 
pôsobili v súlade s týmito prísnymi predpismi na ochranu druhov. 
 
Mapy citlivosti založené na distribúcii existujúcich druhov môžu byť zavádzajúce, pretože 
samotná distribúcia môže byť produktom existujúcich vplyvov, ktoré treba riešiť. Pri 
používaní takýchto máp treba brať do úvahy plány obnovy distribúcie druhov. Po 
vypracovaní máp na využívanie vodnej energie a máp citlivosti voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín sa môžu tieto mapy prehodnotiť a môžu sa zaradiť odlišné úseky rieky do jednej 
alebo viacerých z týchto kategórií:  
 

 Priaznivé oblasti — tieto oblasti, ktoré vykazujú dobrý potenciál na využívanie vodnej 
energie (aj z hľadiska modernizácie súčasných zariadení) a nízku mieru konfliktu so 
záujmami ochrany prírody – napr. na výrazne zmenených vodných útvaroch s nízkym 
ekologickým záujmom, alebo tam, kde sa nenachádzajú lokality sústavy Natura 2000 
alebo chránené sťahovavé druhy EÚ.  

 Menej priaznivé oblasti — ak existuje určité riziko konfliktu s jednou alebo viacerými 
lokalitami sústavy Natura 2000 alebo chránenými druhmi EÚ pozdĺž rieky. 

 Nepriaznivé oblasti — ak existuje vysoké riziko konfliktu s jednou alebo viacerými 
lokalitami sústavy Natura 2000 alebo chránenými druhmi EÚ pozdĺž rieky. Týmto 
oblastiam je lepšie sa vyhnúť, pretože bude veľmi ťažké alebo dokonca nemožné 
splniť všetky podmienky postupu posudzovania podľa článku 6 smernice o biotopoch 
a postupu na udelenie výnimky podľa článku 4 ods. 7 rámcovej smernice o vode. 

 
Je potrebné poznamenať, že mapy citlivosti môžu poskytnúť len všeobecné zhrnutie 
oblastí s možným vysokým rizikom (kde sa treba novej výstavbe najlepšie úplne vyhnúť), 
stredným rizikom (kde sú zmierňujúce opatrenia možné) a nízkym rizikom (kde sa 
očakáva, že vplyv bude obmedzený alebo malý). Samé osebe nie sú náhradou za 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie alebo primeraný odhad na úrovni projektov. 
Realizácia týchto posúdení alebo odhadov ešte môže byť v prípade jednotlivých projektov 
na rozvoj využívania vodnej energie potrebná. 
 
Komplexným prieskumom druhov v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie 
alebo primeraného odhadu v jednotlivých lokalitách sa bude dať pre každú lokalitu 
presnejšie určiť, aké špecifické prírodné hodnoty a riziká vplyvu sú pravdepodobné. Z 
tohto pohľadu môžu mapy na strategickej úrovni pomôcť naznačiť, aká úroveň posúdenia 
sa bude vyžadovať na úrovni konkrétneho projektu v prípade podrobnejších a prísnejších 
základných štúdií. 
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PREHLIADAČ SÚSTAVY NATURA 2000: užitočný nástroj pre developerov 

http://natura2000.eea.europa.eu/  

Prehliadač sústavy Natura 2000 je online geografický informačný systém (GIS) 
mapovania, ktorý umožňuje navrhovateľom projektov lokalizovať a preskúmať každú 
lokalitu sústavy Natura 2000 v EÚ. Lokality sa dajú preskúmať vo veľmi podrobnej mierke 
(1:500), čo umožňuje zobraziť hranice lokality a jej základné krajinné charakteristiky 
s veľmi vysokým rozlíšením. Pre každú lokalitu sa dá prevziať štandardný formulár 
údajov, v ktorom sú uvedené živočíšne a rastlinné druhy a typy biotopov, pre ktoré bola 
lokalita označená ako chránená, ako aj odhadovaná veľkosť ich populácie alebo oblasti 
a stav ich ochrany v lokalite a tiež význam tejto lokality pre dané živočíšne a rastlinné 
druhy a typ biotopu. Dostupné sú aj ďalšie funkcie na vyhľadávanie a zobrazovanie, ktoré 
využívajú údaje z rôznych zdrojov o lokalite sústavy Natura 2000. 
 
Odporúčania komisie ICPDR pre národné/regionálne posúdenia a kritériá 
 
V hlavných zásadách komisie ICPDR sa v prípade strategického plánovania zón 
vhodných na výrobu elektriny s využitím vodnej energie na národnej alebo regionálnej 
úrovni odporúča dvojkrokový postup. V prvom kroku by sa mali určiť úseky rieky, v ktorých 
sa na základe príslušných medzinárodných, vnútroštátnych alebo regionálnych právnych 
predpisov/dohôd zakáže budovanie vodných elektrární (vylúčené zóny). V druhom kroku 
by sa všetky ostatné úseky mali posúdiť pomocou klasifikačnej schémy založenej na 
dohodnutých kritériách. Je dôležité, aby posúdenie na vnútroštátnej/regionálnej úrovni 
bolo technicky uskutočniteľné a založené na údajoch, ktoré možno získať na tejto úrovni. 
Výsledná matrica poskytuje nástroj na podporu rozhodovania, aby sa zaistilo vyvážené 
dosiahnutie energetických a environmentálnych cieľov. Proces zváženia na 
národnej/regionálnej úrovni by mali vykonať príslušné orgány každej podunajskej krajiny 
ako súčasť procesu účasti verejnosti. Výsledky by mali byť zaradené do plánov 
manažmentu povodia a akčných plánov pre energiu z obnoviteľných zdrojov. 
  

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Ekologický riadiaci plán pre monitorovací nástroj rakúskych rieky – WWF 
 
Rakúska pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) považuje za dôležité, aby 
budúca výstavba využívajúca vodnú energiu dodržiavala strategický prístup, a tak sa 
chránili zostávajúce významné, citlivé a neporušené úseky riek. V záujme podpory tohto 
prístupu WWF pripravil ekologický riadiaci plánu s cieľom poskytovať technicky správny 
základ pre rozhodnutia na posúdenie potreby ochrany rakúskych vôd (WWF 
Ökomasterplan, 2009). 
 
Štúdia bola uverejnená v roku 2009 a po prvýkrát posudzovala ekologický význam 53 
najväčších riek v Rakúsku s rozlohou povodia väčšou ako 500 km². Boli v nej predstavené 
aj oficiálne údaje z analýzy súčasného stavu z ministerstva zodpovedného za 
vykonávanie rámcovej smernice o vode a poskytovanie informácií súvisiacich s ochranou, 
ako napríklad o lokalitách sústavy Natura 2000 a o iných chránených územiach. Každý 
jeden vodný úsek kategorizovali a určili jeho stupeň priority podľa dôležitosti v závislosti 
od rôznych kritérií výberu (napríklad ekologický stav, situácia v chránených oblastiach, 
hydromorfológia, dĺžka dráhy priľahlého voľného prietoku). 
 
Každému úseku rieky bola pridelená kategória podľa týchto tried citlivosti: 

 Trieda citlivosti 1: výnimočne hodné ochrany na základe ekologického stavu 

 Trieda citlivosti 2: výnimočne hodné ochrany z dôvodu situácie v rezervácii(-iách) 

 Trieda citlivosti 3: výnimočne hodné ochrany na základe morfológie 

 Trieda citlivosti 4: výnimočne hodné ochrany z dôvodu dĺžky súvislého voľného 
prietoku 

 Trieda citlivosti 5: potenciálne hodné ochrany, keďže databáza na bezpečné 
posúdenie stavu životného prostredia nie je k dispozícii 

 Trieda citlivosti 6: potenciálne hodné ochrany 

 Trieda citlivosti 7: len z časti hodné ochrany 

 Trieda citlivosti 8: existujúce využívanie vodnej energie na ekonomické účely 

 chýbajú údaje (ekologický stav, hydromorfológia) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.oekomasterplan.at/home.html 

http://www.oekomasterplan.at/home.html
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Plánovacie nástroje na dosiahnutie rovnováhy medzi výstavbou na využívanie 
vodnej energie a obnovou vodného životného prostredia vo Francúzsku 
 
Francúzske ministerstvo pre životné prostredie, udržateľný rozvoj a energetiku v roku 
2008 zorganizovalo stretnutie za okrúhlym stolom na tému, ako ďalej rozvíjať udržateľnú 
vodnú energiu a zároveň obnoviť vodné prostredie vo Francúzsku. Mali sa dosiahnuť dva 
ciele: do roku 2020 zvýšiť ročnú produkciu o 3 TWh a dosiahnuť dobrý stav 66 % 
povrchových vodných útvarov do roku 2015. 
 
Po rozsiahlych diskusiách s miestnymi volenými orgánmi, výrobcami elektriny z vodnej 
energie, národným výborom pre profesionálny sladkovodný rybolov a niekoľkými 
mimovládnymi organizáciami ministerstvo podpísalo dohodu, ktorá obsahovala štyri 
hlavné ciele: 

 podporovať vodnú energiu neustálym procesom spoločného výskumu v oblasti 
environmentálnej integrácie, monitorovania a kontroly; 

 modernizovať a optimalizovať existujúce elektrárne smerovaním k účinnému 
vykonávaniu právnych predpisov o zvyšovaní minimálneho prietoku do januára 2014 a 
zaviesť povinné rybovody. Všetky obnovenia povolení na vykonávanie činnosti by mali 
sprevádzať opatrenia na zlepšenie energetického výkonu a environmentálneho 
správania elektrárne; 

 odstrániť najproblematickejšie prekážky ekologickej kontinuity, ktoré boli stanovené v 
národnom programe a realizovať tieto programy obnovy s pomocou finančných 
prostriedkov z vodárenských agentúr; 

 vytvoriť systém rozvoja využívania vodnej energie „vysokej environmentálnej kvality“ s 
minimálnym vplyvom na životné prostredie. O výstavbu nových zariadení sa treba 
usilovať a treba ich umiestňovať prednostne v oblastiach, kde nie sú environmentálne 
problémy, a výstavba sa musí vyhnúť oblastiam s bohatou biodiverzitou (napr. 
zakázaným riekam a priechodným riekam). 

 
Vláda preto v rokoch 2012 až 2015 prijala dva zoznamy chránených riek s cieľom 
zabezpečiť súlad s rámcovou smernicou o vode. V prvom zozname boli uvedené 
zakázané rieky, na ktorých sa nesmie povoliť žiadna výstavby nových prekážok a 
existujúce priehrady musia 
v momente, keď sa obnoví ich povolenie, zabezpečiť ekologickú kontinuitu. Druhý zoznam 
obsahuje rieky, na ktorých je prioritou obnovenie kontinuity na existujúcich hrádzach. 
Existujúce hrádze musia byť na týchto riekach do piatich rokov upravené tak, aby sa 
zabezpečila migrácia rýb v smere po prúde aj proti prúdu a dostatočný prenos 
sedimentov. 
 
V prvom zozname sú uvedené: rieky vo veľmi dobrom stave (napr. v sústave Natura 
2000), rieky s diadrómnymi migrujúcimi rybami (tiež často v sústave Natura 2000) a 
biologické nádrže. Spolu predstavujú približne 25 – 30 % tokov vo Francúzsku. V druhom 
zozname sú zahrnuté ďalšie rieky s diadrómnymi migrujúcimi rybami, rieky, ktorým hrozí 
riziko nesplnenia environmentálnych cieľov z dôvodu hydromorfologických tlakov a 
neefektívneho fungovania biologických nádrží, ako je stanovené v pláne manažmentu 
povodia. Spolu predstavujú približne 10 % tokov vo Francúzsku. 
 
Určenie potenciálnych oblastí pre nový rozvoj využívania vodnej energie v zmysle 
regionálnych plánov pre energiu z obnoviteľných zdrojov je založené najmä na údajoch o 
vodnej energii a kompatibilite so zoznamom 1 a 2, v ktorých sa určili vhodné, menej 
vhodné a nevhodné oblasti. 
Zdroj: https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-

Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20Franc
e.pdf 

https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
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4.4. Včasné konzultácie 
 
Včasná konzultácia so zainteresovanými stranami, skutočne so všetkými, je dôležitá na 
to, aby bolo možné nájsť prijateľné a udržateľné riešenia. Rovnako dôležité je dosiahnutie 
spoločného chápania predmetnej problematiky a podpora spolupráce pri hľadaní riešení, 
najmä ak sa ukázalo, že ekologické vplyvy projektu nie sú prístupné konvenčným 
prístupom zmiernenia. 
 
Konflikty často vznikajú v dôsledku neschopnosti zapojiť zainteresované environmentálne 
skupiny dostatočne skoro do postupu plánovania, čo môže viesť k zdĺhavým a nákladným 
omeškaniam. V ideálnom prípade by sa mali zainteresované strany a široká verejnosť 
zúčastňovať na všetkých fázach projektu alebo plánu rozvoja. Účasť je osobitne dôležitá 
vo fáze definovania projektu alebo plánu a počas interaktívneho a opakovaného procesu 
hľadania realistických alternatívnych riešení pre problematické oblasti. 
 
Európska legislatíva a európske postupy nie sú veľmi špecifické, pokiaľ ide o požiadavku 
verejnej konzultácie a účasti, a formálne kroky na začatie verejnej konzultácie sa zvyčajne 
vyžadujú až po dokončení štúdie na posúdenie vplyvu na životné prostredie a po 
predložení plánov projektov na schválenie. Developerom by to však nemalo brániť, aby 
sami čo najskôr zorganizovali verejnú konzultáciu. 
Cieľmi dobre organizovanej stratégie na účasť verejnosti by malo byť: 

 zabezpečiť transparentný proces plánovania a rozhodovania v rámci plánu alebo 
projektu infraštruktúry a otvorenosť, čo sa týka relevantných informácií a údajov; 

 zvýšiť informovanosť o celkových cieľoch plánu alebo projektu a súvisiacimi 
problémami; 

 získať podporu občanov pre proces plánovania projektu alebo plánu a pre 
vykonávanie projektu alebo plánu; 

 zapojiť kľúčové zainteresované strany do fázy plánovania, aby sa vytvorila atmosféra 
vzájomnej dôvery a rešpektu, čo uľahčí prijatie plánu alebo projektu verejnosťou a 
jeho úspešnú realizáciu. 

 
Na zabezpečenie úspešnej konzultácie so zainteresovanými stranami a úspešného 
procesu zapojenia je v praxi mimoriadne dôležité: 
 

 Načasovanie účasti verejnosti: Zapojenie zainteresovaných strán by sa malo začať 
v najskoršej fáze plánu alebo projektu, aby sa dali environmentálne informácie použiť 
pri posudzovaní alternatív týkajúcich sa návrhu, miesta a finančných opatrení. 
Konzultácie so zainteresovanými stranami by mali pokračovať aj počas celého 
procesu posudzovania vplyvov na životné celého cyklu plánu alebo projektu. 
 

 Určenie relevantných záujmových skupín: Určenie príslušných záujmových skupín 
alebo zainteresovaných strán je pre úspešné zapojenie verejnosti kľúčové, či už ide o 
politiku, plán, program (napr. v rámci sektoru alebo regiónu) alebo projekt. Analýza 
sociálneho zloženia spoločnosti, v ktorej sa plán alebo projekt plánuje, môže tiež 
pomôcť zabezpečiť, aby boli identifikovaní všetci relevantní kľúčoví hráči alebo 
zainteresované strany a zapojení do konzultácií. 
 

 Voľba správnej formy komunikácie a konzultácie: Účasť verejnosti sa môže 
pohybovať v rozmedzí od jednoduchého šírenia informácií, cez konzultácie, až po 
účasť na rozhodovaní: 

o Informovanie: jednosmerný tok informácií od navrhovateľa smerom k 
verejnosti. 

o Konzultovanie: dvojsmerný tok informácií medzi navrhovateľom a verejnosťou, 
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pričom verejnosti sa umožňuje vyjadriť svoj názor a navrhovateľovi odpovedať. 
o Účasť: dvojsmerný tok informácií a nápadov, do ktorého je zapojený 

navrhovateľ a verejnosť, spoločne analyzujú a určujú agendu a 
verejnosť/zainteresované strany sa dobrovoľne zapájajú do rozhodovania o 
návrhu projektu a riadenia prostredníctvom zhody v hlavných bodoch. 
Požadovaná úroveň zapojenia verejnosti v prípade konkrétneho plánu alebo 
projektu môže byť rôzna v závislosti od sociálnych a politických súvislostí. Na 
určovanie vhodnej miery účasti sa môže vypracovať matrica účasti pre každú z 
hlavných zainteresovaných skupín. Matrica môže slúžiť aj ako systematický 
nástroj na vymedzenie úloh a zodpovedností zainteresovaných strán a určenie 
oblastí potenciálneho sporu medzi skupinami. 

o Zodpovednosť a odhodlanie: Včasné konzultácie s potenciálne postihnutými 
skupinami môžu zlepšiť poskytovanie environmentálnych informácií 
rozhodovateľom (napr. identifikovaním environmentálnych vplyvov alebo 
navrhovaním vhodných zmierňujúcich opatrení) a pomôcť minimalizovať 
možné konflikty a prieťahy. Úprimné snahy o informovanie verejnosti a 
reagovanie na návrhy alebo obavy tiež pomáhajú zabrániť nedorozumeniam a 
môžu vyústiť do širšej akceptácie projektov a stotožnenia miestnej komunity s 
nimi. 
 

Nepochybne verejné konzultácie a účasť verejnosti môžu byť časovo a celkovo náročné, 
ale keď sa využívajú pozitívne, môžu znížiť antagonizmus a posilniť potenciál dlhodobého 
úspechu. 
 
Strategické plánovanie a spolupráca na úrovni povodia v Anglicku 
 
Prístup, ktorý je založený na spolupráci celého povodia, spája pracovné úsilie na úrovni 
povodia rieky, aby sa dosiahli prierezové zlepšenia našich vodných prostredí. Komunitné 
partnerstvá, ktoré prinášajú miestne znalosti a expertízu, sú aktívne v celom Anglicku a v 
pohraničných oblastiach Walesu v každom z viac ako 100 povodí podľa rámcovej 
smernice o vode. 
 
Viac ako 1 500 organizácií sa v celej krajine podieľa na tomto prístupe založenom na 
povodiach vrátane mimovládnych organizácií, vodárenských spoločností, miestnych 
orgánov, vládnych agentúr, majiteľov pôdy, klubov rybárov, organizácií združujúcich 
poľnohospodárov, akademickej obce a miestnych podnikateľov. 
  
Tieto partnerstvá prinášajú praktické nákladovo efektívne využitie priamo na mieste spolu 
s množstvom prínosov, ako je napríklad zlepšenie kvality vody, väčšia biodiverzita, 
zníženie rizika záplav, odolnosť voči zmene klímy a väčšie zapojenie komunity do 
problematiky miestnych riek. Partnerstvá urýchľujú získavanie dodatočného financovania 
a do dnešného dňa niektoré navýšili počiatočnú investíciu až osemnásobne. 
 
Na základe niekoľkých výskumných projektov sa teraz preukázalo, že silné partnerstvo 
povodia zložené z rôznych zainteresovaných strán a technických odborníkov z povodia a 
jeho okolia môže byť zodpovedné za koordináciu plánovania, financovanie a 
zabezpečenie dobrého ekologického stavu rieky a jej povodia. 
 
Vyplynulo z nich aj to, že integrované posúdenie realizované zainteresovanou stranou 
povodia môže pomôcť pri komplexnom pochopení problematiky a následnom vypracovaní 
strategického, cieleného a vyrovnaného, a tým aj nákladovo efektívneho plánu riadenia 
zásahov do povodia. 
http://www.catchmentbasedapproach.org/ 
 

http://www.catchmentbasedapproach.org/
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VEDOMOSTNÁ ZÁKLADŇA CABA 
 

Cieľom tejto webovej lokality o prístupe založenom na zahrnutí celého povodia je prezentovať 
užitočnú prácu vykonávanú partnerstvami povodí v celej krajine. Informovaním o najlepších 
postupoch sa usilujeme zabrániť zdvojovaniu úsilia a zabezpečiť, aby návštevníci CaBA mali úžitok 
zo všetkých poznatkov, ku ktorým sa skupiny aktívne v riadení povodí dospeli počas mnohých 
rokov. Táto webová lokalita je navrhnutá tak, aby informovaním o mnohých rôznych spôsoboch 
plánovania a riadenia posilnila partnerstvá CaBA a ukázala im, ako sa dajú dosiahnuť stanovené 
ciele. 
 

 
ÚČASŤ 

zainteresované strany a 
budovanie efektívneho 

partnerstva 

 

VYUŽÍVANIE 
ÚDAJOV 

a dôkazov, ktoré slúžia na 
informovanie 

zainteresovaných strán 
vedúcich plánovanie 

 
POSKYTOVANIE 

cielených a integrovaných 
zásahov do riadenia 

povodia 

 
MONITOROVANIE 

a modelovanie životného 
prostredia na meranie 
výsledkov 

Ďalšie informácie Ďalšie informácie Ďalšie informácie Ďalšie informácie 
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5. POSTUP ODHADU PODĽA SMERNICE O BIOTOPOCH 
 

5.1. Úvod 
 
Právne predpisy EÚ na ochranu prírody si vyžadujú, aby každý plán alebo projekt, ktorý 
môže významne ovplyvniť jednu alebo viaceré z lokalít sústavy Natura 2000, podliehal 
primeranému odhadu v súlade s článkom 6 ods. 3 smernice o ochrane biotopov. V tejto 
kapitole sa ponúka podrobný návod na vykonanie primeraného odhadu v prípade plánov 
a projektov na využívanie vodnej energie45.  
 

 
Keďže sústava Natura 2000 sa týka najvzácnejších a najviac ohrozených biotopov 
a živočíšnych a rastlinných druhov v Európe, je logické, že postupy schvaľovania 
rozvojových projektov, ktoré môžu významne negatívne ovplyvniť tieto lokality, musia byť 
dostatočne prísne na to, aby zabránili mareniu celkových cieľov smernice o ochrane 
vtákov a smernice o biotopoch. Osobitná pozornosť sa preto venuje potrebe prijímať 
rozhodnutia na základe náležitých vedeckých informácií a odborných znalostí. Zdržania 
v procese schvaľovania sú veľmi často spôsobené nízkou kvalitou posudzovaní, ktorá 
neumožňuje príslušným orgánom vytvoriť si názor na vplyvy plánu alebo projektu. 
 
Dôležité je tiež nezamieňať environmentálne posudzovania vplyvov vykonávané podľa 
smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a smernice o strategickom 
environmentálnom hodnotení (SEA), alebo postup udeľovania výnimiek podľa článku 4 
ods. 7 podľa rámcovej smernice o vode s primeraným odhadom vykonávaným podľa 
článku 6 ods. 3 smernice o ochrane biotopov. Aj keď sa tieto posudzovania veľmi často 
vykonávajú spoločne, každé z nich má iný účel a týka sa vplyvov na iné aspekty životného 
prostredia. Takže, aj keď by bolo najlepšie, keby sa vykonávali všetky koordinovane, 
nemôžu sa vzájomne nahrádzať, alebo vykonávať namiesto primeraného odhadu. 
 

                                                           
45 Komisia vypracovala usmerňujúce dokumenty s cieľom pomôcť pochopiť a vykonávať postup primeraného 

odhadu. Sú dostupné na internetovej stránke Komisie o sústave Natura 2000 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 

Článok 6 ods. 3 
Akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so správou lokality alebo nie je 
potrebný pre ňu, ale môže pravdepodobne významne ovplyvniť túto lokalitu, či už samotne, 
alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi, podlieha primeranému odhadu jeho dosahov 
na danú lokalitu z hľadiska cieľov ochrany lokality. Na základe výsledkov zhodnotenia 
dosahov na lokalitu a podľa ustanovení odseku 4 príslušné vnútroštátne orgány súhlasia 
s plánom alebo projektom iba po presvedčení sa, že nepriaznivo neovplyvní integritu 
príslušnej lokality, a v prípade potreby po získaní stanoviska verejnosti. 
 
Článok 6 ods. 4 
Ak sa aj napriek negatívnemu odhadu dosahov na lokalitu a pri neexistencii alternatívnych 
riešení plán alebo projekt musí realizovať z dôvodov vyššieho verejného záujmu, vrátane 
záujmov sociálnej a ekonomickej povahy, členský štát prijme všetky kompenzačné 
opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že celková koherencia sústavy Natura 2000 
bude ochránená. O prijatých kompenzačných opatreniach informuje Komisiu. 
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Primeraný odhad sa zameriava na živočíšne a rastlinné druhy a typy biotopov 
chránené na základe smernice o ochrane vtáctva a smernice o ochrane biotopov, 
a najmä na tie druhy a biotopy, pre ktoré bola lokalita označená za súčasť sústavy 
Natura 2000. Primeraný odhad podľa článku 6 ods. 3 má preto užší rozsah než 
posudzovanie podľa rámcovej smernice o vode, smerníc o EIA alebo SEA, keďže sa 
obmedzuje na dosah na lokality sústavy Natura 2000 z hľadiska cieľov ich ochrany. 
 
Účinok každého postupu posudzovania je tiež rozdielny. V prípade primeraného odhadu a 
rámcovej smernice o vode je však výsledok právne záväzný pre príslušný orgán a určuje 
jeho konečné rozhodnutie. Ak sa teda podľa primeraného odhadu určí, že nedôjde 
k žiadnemu nepriaznivému vplyvu na integritu lokality sústavy Natura 2000, a to napriek 
zavedeniu zmierňujúcich opatrení, plán alebo projekt sa môže schváliť, iba ak sú splnené 
podmienky na uplatnenie výnimky podľa článku 6 ods. 4. 

5.2. Kedy sa vyžaduje postup podľa článku 6? 
 
Procedurálne a vecné záruky, ktoré platia pre všetky plány alebo projekty, ktoré by mohli 
významne ovplyvniť lokality sústavy Natura 2000, sú stanovené v článku 6 smernice o 
biotopoch.  
 
Ciele tohto postupu: 

 posúdiť dosahy plánu alebo projektu, ktoré by mohli významne ovplyvniť lokality 
sústavy Natura 2000 z hľadiska cieľov ochrany lokality; 

 presvedčiť sa, či tieto dosahy nepriaznivo neovplyvnia integritu príslušnej lokality; 

 poskytnúť mechanizmus na schválenie plánu alebo projektu, ktorý má nepriaznivý 
vplyv, ak neexistujú žiadne alternatívne riešenia a plán alebo projekt sa považuje za 
potrebný z dôvodov vyššieho verejného záujmu; 

 v takých prípadoch sa prijmú kompenzačné opatrenia, ktoré zabezpečia, že celková 
koherencia sústavy Natura 2000 bude ochránená. 

 
Na určenie, či je potrebné vykonať primeraný odhad sa v článku 6 ods. 3 uvádza niekoľko 
podmienok. Vzťahujú sa na: 

 akýkoľvek plán alebo projekt,  

 ktorý pravdepodobne významne ovplyvní aspoň jednu lokalitu sústavy 
Natura 2000, 

 samostatne alebo v kombinácii s inými plánmi alebo projektmi, 

 ale priamo nesúvisí so správou ochrany lokality. 
 

V smernici sa nevymedzuje rozsah „plánu“ alebo „projektu“. Rozhodujúcim faktorom na 
miesto toho je, či plán alebo projekt pravdepodobne nebude mať významný vplyv. Pojem 
„projekt“ by sa preto mal vykladať v širšom zmysle, aby zahŕňal aj stavebné práce a 
akékoľvek iné zásahy do prirodzeného životného prostredia46. Zahŕňa to preto aj projekty 
zamerané na obnovu, zlepšenie, údržbu alebo modernizáciu existujúcej vodnej elektrárne, 
ak sa predpokladá, že bude mať významný vplyv na lokalitu sústavy Natura 2000. 
 
Pokiaľ ide o geografický rozsah, článok 6 ods. 3 sa neobmedzuje na plány a projekty 
vykonávané v lokalite sústavy Natura 2000, zahŕňa aj rozvoj kdekoľvek mimo lokality 
sústavy Natura 2000, ak je pravdepodobné, že významne ovplyvní lokalitu sústavy 
Natura 2000. Len preto, že navrhovaný rozvoj sa nachádza mimo lokality sústavy Natura 
2000, nie je oslobodený od primeraného odhadu, ktorý sa vyžaduje podľa článku 6 ods. 3.  

                                                           
46 Rozsudok Európskeho súdneho dvora C-127/02. 
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Potreba posudzovania teda závisí od toho, či rozvoj môže významne ovplyvniť lokalitu 
sústavy Natura 2000, či už samostatne, alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi, 
bez ohľadu na to, či sa projekt nachádza v lokalite sústavy Natura 2000. Napríklad 
projekt, ktorý sa nachádza v istej vzdialenosti proti prúdu od lokality sústavy Natura 2000, 
môže stále spôsobiť škody na integrite lokality nachádzajúcej sa po prúde narušením 
prietoku vody, zmenami v transporte sedimentov, znečistením alebo prekážkami pre 
pohyb a migráciu druhov. V takýchto prípadoch sa musí projekt posudzovať podľa 
článku 6 ods. 3. 
 
Ideálne by sem malo patriť aj zvažovanie pravdepodobných vplyvov presahujúcich štátne 
hranice. Ak plán alebo projekt v jednej krajine môže významne ovplyvniť lokalitu sústavy 
Natura 2000 v inej krajine, či už samostatne, alebo v spojení s inými plánmi alebo 
projektmi, budú sa musieť v rámci primeraného odhadu posudzovať aj vplyvy na integritu 
lokalít sústavy Natura 2000 v tejto druhej krajine. Je to v súlade s Dohovorom z Espoo, 
ktorý sa v EÚ vykonáva prostredníctvom smerníc o EIA a SEA. 

5.3. Postup vykonávania krok za krokom 
 

Postup stanovený v článku 6 ods. 3 sa musí vykonávať postupne. Každý krok určuje, či 
bude ďalší krok postupu potrebný. Ak sa napríklad po zisťovacom konaní dospeje 
k záveru, že nedôjde k žiadnym nepriaznivým vplyvom na lokalitu sústavy Natura 2000, 
plán alebo projekt možno schváliť bez potreby ďalšieho posudzovania. 
 
Jednotlivé kroky sú takéto (pozri vývojový diagram): 
 
- Zisťovacie konanie – týmto úvodným krokom sa určí, či je potrebné vykonať primeraný 

odhad plánu alebo projektu. Ak nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť, že plán alebo 
projekt bude mať významný vplyv na ktorúkoľvek lokalitu sústavy Natura 2000, potom 
sa vyžaduje primeraný odhad. 

 
- Primeraný odhad – po prijatí rozhodnutia, že sa primeraný odhad vyžaduje, musí sa 

vykonať podrobná analýza potenciálnych vplyvov plánu alebo projektu, samostatne 
alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi, na integritu lokality (lokalít) sústavy 
Natura 2000 z hľadiska cieľov jej (ich) ochrany. 

 
- prijatie rozhodnutia - ak sa na základe primeraného odhadu nepreukáže, že nehrozia 

nepriaznivé vplyvy na integritu lokality a že sa nepriaznivé vplyvy nedajú zmierniť, 
príslušné orgány musia plán alebo projekt zamietnuť. Na druhej strane, ak sa 
primeraným odhadom dokáže, že nedôjde k žiadnemu nepriaznivému vplyvu na 
integritu lokality sústavy Natura 2000, projekt môže byť schválený.  

 
Podľa článku 6 ods. 4 sa umožňujú určité výnimky z tohto všeobecného pravidla. 
Navrhovateľ plánu alebo projektu môže požiadať, aby plán alebo projekt bol schválený za 
mimoriadnych okolností, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 6 ods. 4. 
 
Z uvedeného je zrejmé, že rozhodovací proces je založený na zásade predbežnej 
opatrnosti. Dôraz sa kladie na objektívne preukázanie, a to na základe spoľahlivých 
podporných dôkazov, že nedôjde k žiadnym nepriaznivým vplyvom na lokalitu sústavy 
Natura 2000. Dôkazné bremeno nesie navrhovateľ plánu alebo projektu, ktorý musí 
preukázať, že nevzniknú nepriaznivé účinky. 
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Obrázok 6: Vývojový diagram postupu podľa článku 6 ods. 3 a 4 (na základe metodickej príručky 
Európskej komisie k článku 6) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Súvisí plán alebo projekt priamo 

s riadením ochrany lokality, alebo je pre 

riadenie ochrany potrebný? 

Nie Áno 

Áno 

Môže plán alebo projekt významne 

ovplyvniť lokalitu? 

Posúďte dosahy na lokalitu 

z hľadiska cieľov jej ochrany 

Posúďte kumulatívne a kombinované 

vplyvy s inými plánmi a/alebo projektmi  

Je možné dospieť k záveru, že plán alebo 

projekt nebude mať nepriaznivý vplyv na 

integritu príslušnej lokality? 

Dajú sa negatívne vplyvy odstrániť, napríklad 

pomocou zmierňujúcich opatrení?  

Nie 

Primeraný odhad  

Vyskytuje sa v tejto lokalite 

prioritný biotop alebo živočíšny či 

rastlinný druh?  

Nie 

Nie 

Prepracujte 

plán alebo 

projekt 

Existujú alternatívne 

riešenia?  

Áno 

Nie 

Áno 

Áno 

 Zisťovacie konanie 

Výnimka podľa článku 6 ods. 4  

Nie Áno 

Existujú naliehavé dôvody vyššieho 

verejného záujmu?  

Existujú dôvody týkajúce sa zdravia alebo 

bezpečnosti ľudí, prípadne významných 

environmentálnych prínosov?  

 

Nie 

Povolenie môže byť 

vydané  

Povolenie nemôže 

byť vydané 

Povolenie nemôže 

byť vydané 

Povolenie môže byť vydané 

za predpokladu, že sa prijmú 

vhodné kompenzačné 

opatrenia 

Povolenie môže byť vydané 

z iných naliehavých dôvodov 

vyššieho verejného záujmu, iba 

ak Komisia vydá kladné 

stanovisko a prijmú sa vhodné 

kompenzačné opatrenia  

Áno 

Áno 
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5.3.1. Zisťovacie konanie 

 
Prvým krokom postupu podľa článku 6 ods. 3 je určiť, či je potrebné vykonať primeraný 
odhad, t. j. či plán alebo projekt môže mať významný vplyv na lokalitu sústavy 
Natura 2000. Ak je možné s dostatočnou istotou rozhodnúť, že plán alebo projekt 
pravdepodobne nebude mať významný vplyv na danú lokalitu, či už samostatne, alebo 
v spojení s inými plánmi alebo projektmi, môže byť schválený bez ďalšieho posudzovania. 
 
Ak však existuje akákoľvek pochybnosť o pravdepodobnosti vplyvov, musí sa vykonať 
primeraný odhad, aby bolo možné tieto vplyvy dôkladne preštudovať. Potvrdil to Súdny 
dvor rozhodnutím vo veci Waddenzee (C-127/02), v ktorom dospel k záveru, že: 
„mechanizmus ochrany prírody podľa článku 6 ods. 3 nepredpokladá, že plány alebo 
projekty predmetnú lokalitu významne ovplyvnia, ale postačuje len pravdepodobnosť, že 
plán alebo projekt má takýto vplyv. Pri pochybnostiach o existencii významného vplyvu je 
potrebné pristúpiť k takému odhadu, ktorý umožňuje účinne vylúčiť, aby boli povolené 
plány alebo projekty, ktoré nepriaznivo ovplyvnia integritu príslušnej lokality, a rovnako 
prispieva k tomu, aby bol dosiahnutý hlavný cieľ smernice o biotopoch.“ 
 
Dôvody konečného rozhodnutia, či sa má vykonať primeraný odhad, by sa mali 
zaznamenať. Na odôvodnenie dosiahnutého záveru by sa mali predložiť dostatočné 
informácie. 
 

 
Environmentálne povolenie pre systémy využívania vodnej energie 
 
Vláda Spojeného kráľovstva zaviedla elektronický formulár s názvom „Kontrolný 
zoznam environmentálneho posúdenia lokalít pre vodné elektrárne“, ktorého cieľom 
je pomôcť pri výbere potenciálnych projektov v počiatočnej fáze plánovania. 
Kontrolný zoznam pomáha žiadateľovi zorientovať sa, ktoré informácie treba poslať 
príslušným orgánom, aby mohli v plnej miere posúdiť vplyv navrhovaného 
hydroenergetického systému a umožňuje im vyhľadať poradenstvo hneď v úvode 
plánovaného projektu. Môže pomôcť ušetriť čas a zdroje na projekty, ktoré by 
pravdepodobne nedostali povolenie. 
 
Žiadatelia majú v kontrolnom zozname odpovedať na konkrétne otázky týkajúce sa: 

 
1. odberu vody a riadenia prietoku, 
2. ochrany, 
3. kvality vody, 
4. biodiverzity a rybárstva, 
5. riadenia povodňového rizika, 
6. plavby. 

 
Vláda vydala aj sériu usmerňovacích dokumentov s cieľom pomôcť developerom so 
žiadosťami o prietokové systémy využívajúce vodnú energiu. V týchto dokumentoch 
sa vysvetľuje, 

 ako Úrad životného prostredia Spojeného kráľovstva reguluje využívanie 
vodnej energie, 

 ktoré environmentálne otázky treba zohľadniť, 
 radí, ako navrhnúť systém, 
 a ako požiadať o potrebné povolenia a licencie. 

 
https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-

https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-audit-checklist
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audit-checklist  
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-
agency-hydropower-handbook 

 
2. Ochrana 

Ďalšie informácie nájdete v našej príručke o:  

Rámcovej smernici o vode, ochrane prírody a kultúrneho dedičstva 

 ÁNO NIE 

Nachádza sa systém v oblasti osobitného vedeckého záujmu, alebo môže mať na ňu vplyv? 

(Pozri poznámku 2a) 

  

Nachádza sa systém na osobitnom chránenom území, alebo môže mať naň vplyv? 

(Pozri poznámku 2b) 

  

Nachádza sa systém na osobitne chránenom území, alebo môže mať naň vplyv? 

(Pozri poznámku 2c) 

  

Nachádza sa systém v národnej prírodnej rezervácii, alebo môže mať na ňu vplyv? 

(Pozri poznámku 2d) 

  

Nachádza sa systém v lokálnej prírodnej rezervácii, alebo môže mať na ňu vplyv? 

(Pozri poznámku 2d) 

  

Nachádza sa systém v oblasti výnimočnej prírodnej krásy, alebo môže mať na ňu vplyv? 

(Pozri poznámku 2e) 

  

Nachádza sa systém v národnom parku? 

(Pozri poznámku 2f) 

  

Môže mať systém vplyv na vodopád, verejný chodník, prírodné dedičstvo alebo chránenú oblasť? 

(Pozri poznámku 2g) 

  

Vykonali sa v oblasti formálne ekologické prieskumy? 

(Pozri poznámku 2h) 

  

Berie systém do úvahy chránené druhy, ktoré môžu v oblasti alebo v jej okolí žiť? 

(Pozri poznámku 2i) 

  

 

 

5.3.2. Primeraný odhad 

 
Po prijatí rozhodnutia, že sa primeraný odhad vyžaduje, musí sa odhad vykonať pred tým, 
než príslušný orgán prijme rozhodnutie, či plán alebo projekt schváliť alebo nie (podľa 
rozsudku Súdneho dvora vo veci C-127/0247). Pojem „primeraný“ v zásade znamená, že 
odhad musí byť primeraný svojmu účelu podľa smernice o ochrane vtáctva a smernice 
o ochrane biotopov, t. j. ochrane živočíšnych a rastlinných druhov a typov biotopov, pre 
ktoré bola označená lokalita sústavy Natura 2000.  
 
„Primeraný“ tiež znamená, že odhad by mal viesť k odôvodnenému záveru. Ak správa 
neobsahuje dostatočne podrobný odhad vplyvov na lokalitu sústavy Natura 2000, alebo 
neposkytuje dostatočný dôkaz na prijatie jednoznačného záveru, či bude integrita lokality 
nepriaznivo ovplyvňovaná, odhad nespĺňa svoj účel a nemôže sa považovať za 
„primeraný“ na účely článku 6 ods. 3. 

                                                           
47 Rozsudok Súdneho dvora C-127/02 – Waddenvereniging a Vogelsbeschermingvereniging. 

https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-audit-checklist
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-agency-hydropower-handbook
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-agency-hydropower-handbook
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Potvrdil to Európsky súdny dvor svojim rozhodnutím, že „hoci je pravdou, že správa 
IREALP48 uvádza, že hlavné rušivé vplyvy, ktoré ohrozujú faunu, vyplývajú zo zničenia 
hniezd vo fáze výrubu stromov a z rozštiepenia biotopu, obsahuje tiež viacero zistení 
predbežnej povahy a chýbajú v ňom definitívne závery. Táto správa poukazuje na 
význam odhadov, ktoré sa realizujú postupne, najmä na základe vedomostí a upresnení, 
ktoré sa môžu objaviť v priebehu realizácie projektu. Okrem toho bola vytvorená ako 
príležitosť na uvedenie iných návrhov zlepšenia environmentálneho dosahu plánovaných 
operácií.“  
 
„Z týchto skutočností vyplýva, že ani správu IREALP nemožno považovať za primeraný 
odhad dosahov sporných prác na osobitne chránené územie IT 2040044.“ „Z 
predchádzajúcich úvah vyplýva, že štúdia z roku 2000, ako aj správa z roku 2002 majú 
medzery a neobsahujú úplné, presné a definitívne zistenia a závery, ktoré by mohli 
odstrániť akúkoľvek dôvodnú vedeckú pochybnosť, pokiaľ ide o následky prác 
plánovaných na dotknutom osobitne chránenom území. Takéto zistenia a závery však 
boli nevyhnutné, aby príslušné orgány mohli získať potrebnú úroveň istoty na prijatie 
rozhodnutia o povolení týchto prác.“ (Vec C-304/05, Komisia/Taliansko, body 46 – 73).  
 
Súdny dvor tiež zdôraznil význam využitia najlepších vedeckých poznatkov pri 
vykonávaní primeraného odhadu, s cieľom umožniť príslušným orgánom prijímanie 
záverov s dostatočným stupňom istoty, že nedôjde k žiadnym nepriaznivým vplyvom na 
integritu lokality. Domnieval sa, že „pri využití najlepších vedeckých poznatkov v danej 
oblasti boli zistené všetky aspekty plánu alebo projektu, ktoré môžu samostatne alebo 
v spojení s inými plánmi alebo projektmi ovplyvniť ciele ochrany tejto lokality“. (Vec C-
127/02, paragraf 54). 
 
V správe o odhade by sa najmä: 
 

 mal podrobne opísať projekt alebo plán, aby sa dali pochopiť jeho veľkosť, rozsah a 
ciele; 

 mali opísať základné podmienky a ciele ochrany lokality sústavy Natura 2000; 

 mali opísať všetky možné vplyvy, ktoré sa môžu vyskytnúť; 

 mali analyzovať interakcie medzi týmito vlastnosťami projektu a ekologickými 
požiadavkami rastlinných a živočíšnych druhov a typov biotopov, pre ktoré bola lokalita 
označená s cieľom určiť potenciálne vplyvy projektu alebo plánu na lokalitu sústavy 
Natura 2000 a ich mieru významnosti; 

 malo vysvetliť, ako sa dá týmto vplyvom vyhnúť v maximálnej možnej miere, alebo ich 
zmierniť; 

 mal určiť časový harmonogram a mechanizmy, ktorými sa budú zabezpečovať, 
vykonávať a monitorovať všetky zmierňujúce opatrenia 

 a mala by obsahovať referenčný zoznam všetkých zdrojov informácií. 
 
Za uvedenie do prevádzky a poskytnutie informácií pre potreby primeraného odhadu, ako 
aj za zabezpečenie jeho vhodnej kvality týchto informácií je napokon zodpovedný 
navrhovateľ projektu. Je zodpovednosťou orgánov, aby zabezpečili spravodlivé a úplné 
vyhodnotenie údajov uvedených v primeranom odhade a skontrolovali, či sú zistenia o 
vplyvoch a ich významnosti správne, a že nedôjde k žiadnym nepriaznivým vplyvom na 
integritu lokality sústavy Natura 2000 z hľadiska cieľov jej ochrany. 

                                                           
48 Research Institute for Applied Ecology and Economics in the Alpine Region (Výskumný inštitút pre 

ekológiu a ekonómiu v alpskom regióne). 
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Posúdenie vplyvov na lokalitu z hľadiska cieľov jej ochrany 
 
Ako už bolo uvedené, v rámci odhadu by sa mali posúdiť možné vplyvy plánu alebo 
projektu na lokalitu z hľadiska cieľov ochrany lokality. Cieľom ochrany by malo byť 
minimálne zabrániť akémukoľvek zhoršeniu situácie druhov a biotopov, pre ktoré bolo 
územie označené za chránené. 
 
Ak boli v zmysle článku 6 ods. 1 stanovené ambicióznejšie ciele ochrany, možné vplyvy 
plánu alebo projektu sa musia posudzovať podľa týchto ambicióznejších cieľov. 
Napríklad, ak je cieľom obnoviť populáciu rybárika na určitú úroveň do ôsmich rokov, je 
potrebné posúdiť, či plán alebo projekt bude alebo nebude brániť tejto obnove, a nielen či 
populácia rybárika zostane stabilná.  
 

Štandardné formuláre údajov sústavy Natura 2000 

Pre každú lokalitu sústavy Natura 2000 boli vypracované štandardné formuláre údajov. Obsahujú 
informácie o ploche, reprezentatívnosti a stave ochrany biotopu a lokality a celkové posúdenie 
hodnoty lokality na jej ochranu. Poskytujú tiež informácie o prítomných druhoch, napr. populácii, 
stave (usídlenie, reprodukcia, prezimovanie, sťahovavosť) a podmienkach a o tom, akú má pre 
daný druh lokalita hodnotu49. 
 
Podmienky ochrany biotopu a živočíšneho či rastlinného druhu v danej lokalite 
Stav ochrany druhu alebo biotopu sa nemôže zamieňať s podmienkami ochrany daného druhu 
alebo biotopu. „Stav ochrany“ sa vzťahuje na stav tohto druhu v oblasti ich prirodzeného výskytu v 
EÚ a dá sa posúdiť len na vyššej úrovni (napr. národnej, biogeografickej alebo úrovni EÚ). 
„Podmienky ochrany“ sa týkajú podmienok konkrétneho druhu alebo biotopu v určitej lokalite. Ak 
sú podmienky lokality zlé, orgány sa mohli rozhodnúť v tejto lokalite stanoviť pre daný druh alebo 
biotop ambicióznejšie ciele ochrany namiesto toho, aby sa len predišlo ďalšiemu poškodeniu.  
 
Členské štáty podávajú každých šesť rokov správu o stave ochrany biotopov a druhov v rámci 
svojho územia v súlade s článkom 17 smernice o biotopoch. Na základe týchto vnútroštátnych 
správ Komisia vydáva konsolidovanú správu o ich stave ochrany na biogeografickej úrovni a úrovni 
EÚ50.  
 
Plány riadenia sústavy Natura 2000 
Aj keď to nie je povinné, v smernici o biotopoch sa odporúča, aby sa na stanovenie cieľov ochrany 
a opatrení potrebných na dosiahnutie týchto cieľov v lokalite vypracúvali plány riadenia v súlade s 
ekologickými požiadavkami prítomných druhov a biotopov. Plány riadenia sú preto hodnotným 
zdrojom informácií o sústave Natura 200051. 

 
Zhromažďovanie potrebných informácií pre primeraný odhad 
 
Zhromaždenie všetkých potrebných informácií o projekte aj o lokalite sústavy Natura 2000 
je dôležitým prvým krokom primeraného odhadu. Ide o bežný opakovaný postup. Ak sa v 
úvodnom výskume a analýze ukáže, že existujú výrazné medzery v poznatkoch, môže byť 
potrebná ďalšia základná ekologická a prieskumná práca v teréne s cieľom doplniť 
existujúce údaje. Ako už bolo uvedené, je dôležité, aby primeraný odhad bol založený 
na najlepších vedeckých poznatkoch v danej oblasti a aby umožnil odstrániť 
akúkoľvek dôvodnú vedeckú pochybnosť, pokiaľ ide o následky prác plánovaných 
na dotknutom území. 

                                                           
49 Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. júla 2011 o formáte poskytovania informácií o lokalitách sústavy 

Natura 2000 [oznámené pod číslom K(2011) 4892] Ú.v. EÚ L 198, 30.7.2011, s. 39. 
50 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm 
51 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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Podrobné prieskumy a práca v teréne by sa mali zamerať na druhy a biotopy, pre ktoré 
bola lokalita označená a ktoré sú citlivé na plánované práce. Ich citlivosť by sa mala 
analyzovať vzhľadom na možné interakcie medzi činnosťami v rámci projektu (typ, 
rozsah, metódy atď.) a príslušnými biotopmi a živočíšnymi či rastlinnými druhmi 
(umiestnenie, ekologické požiadavky, životne dôležité územia, správanie atď.). 
 
Všetky terénne štúdie musia byť dostatočne dôkladné a dlhodobé, aby zohľadnili 
skutočnosť, že ekologické podmienky sa môžu výrazne meniť podľa ročných období a v 
priebehu rokov. Napríklad vykonanie terénneho prieskumu určitého druhu počas 
niekoľkých dní v zime nezachytí využívanie jeho biotopu počas dôležitejších období roka 
(napríklad v čase migrácie alebo párenia). 
 
Včasné konzultácie s orgánmi ochrany prírody, inými vedeckými odborníkmi 
a organizáciami na ochranu prírody pomôžu zabezpečiť, aby sa vytvoril čo najúplnejší 
obraz o lokalite, druhoch a biotopoch a o type vplyvov, ktoré sa majú analyzovať. Tieto 
rôzne orgány môžu poskytnúť aj rady týkajúce sa dostupných posledných vedeckých 
informácií o danej lokalite a jej živočíšnych a rastlinných druhoch a biotopoch chránených 
v rámci EÚ a dôvodov, prečo môžu byť potrebné doplňujúce základné štúdie a prieskumy 
v teréne s cieľom odhadnúť pravdepodobné vplyvy projektu. 
 
Určenie nepriaznivých vplyvov 
 
Po zhromaždení všetkých potrebných základných údajov sa môže začať odhad dosahov 
plánu alebo projektu na lokalitu sústavy Natura 2000. Opis potenciálnych nepriaznivých 
vplyvov projektov v oblasti zariadení na využitie vodnej energie, uvedený v kapitolách 3, 
by mal pomôcť pri zisťovaní, ktorým typom vplyvov treba venovať pozornosť. Je zrejmé, 
že vplyvy každého projektu budú jedinečné a musia sa hodnotiť individuálne. Je to 
v súlade s rozhodnutím v prípade Waddenzee (pozri vyššie): „v rámci prieskumného 
posúdenia účinkov spojených s týmito plánmi alebo projektmi musí byť posúdený význam 
týchto účinkov, hlavne vo svetle osobitných vlastností a podmienok životného prostredia 
týmito plánmi alebo projektmi dotknutej lokality“. 
 
Prvým krokom je kompletne analyzovať, ktoré biotopy a druhy chránené v rámci EÚ, pre 
ktoré bola lokalita vytýčená vyskytujúce sa v každej lokalite, by mohli byť potenciálne 
postihnuté a treba ich podrobiť ďalšiemu posúdeniu. Je to dôležité, keďže každý živočíšny 
či rastlinný druh a typ biotopu má svoj vlastný ekologický životný cyklus a požiadavky na 
ochranu. Vplyvy na každý z nich tiež budú v každej lokalite odlišné v závislosti od stavu 
ochrany a základných ekologických podmienok v konkrétnej lokalite. V prípade každého 
zisteného vplyvu by sa posúdenie malo zamerať na veľkosť vplyvu, druh vplyvu, jeho 
rozsah, trvanie, intenzitu a načasovanie. 
 
Súčasťou primeraného odhadu je vyhľadanie všetkých aspektov plánu alebo projektu, 
ktoré môžu mať dosah na danú lokalitu. Každý z nich treba postupne preskúmať (napr. 
nie len priehradu, ale aj prístupové cesty alebo akúkoľvek inú infraštruktúru, ktorá sa v 
súvislosti s priehradou plánuje). Potenciálne vplyvy by sa mali brať do úvahy v prípade 
každého druhu alebo typu biotopu, pre ktoré bola lokalita označená (ktoré sa často 
označujú ako „cieľové prvky“ alebo „prvky“). Potom by sa mali vplyvy spoločne posúdiť 
s rôznymi charakteristikami a tiež ich vzájomný vzťah, aby bolo možné zistiť aj interakcie 
medzi nimi. 
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Kroky, ktoré sa majú vykonať ako súčasť primeraného odhadu (prispôsobené Európska komisia, 
2014). 
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Aj keď by sa posúdenie malo zameriavať na živočíšne či rastlinné druhy a biotopy 
európskeho významu, ktorými sa odôvodnilo označenie lokality za chránenú, nemalo by 
sa zabúdať, že tieto cieľové prvky sa ovplyvňujú s inými druhmi a biotopmi a s fyzickým 
prostredím. Je preto dôležité, aby sa preskúmali všetky prvky dôležité pre štruktúru, 
fungovanie a dynamiku riečneho ekosystému. Každá zmena týchto prvkov, akokoľvek 
malá, môže aj negatívne ovplyvniť vyskytujúce sa typy biotopov a živočíšne či rastlinné 
druhy. 
 
Vplyvy sa musia predpokladať čo najpresnejšie a základ týchto predpokladov by 
mal byť vysvetlený a zaznamenaný v rámci primeraného odhadu (to znamená uviesť 
aj jasné vysvetlenie stupňa istoty v súvislosti s predpokladom vplyvov, keďže toto je 
kľúčové, z posúdenia musí byť zrejmé, že na vplyvy sa nevzťahuje akákoľvek dôvodná 
vedecká pochybnosť). Ako každé posudzovanie vplyvu, aj primeraný odhad by mal byť 
štruktúrovaný, aby sa zabezpečilo, že predpoklady sa dajú robiť čo najobjektívnejšie, 
s využitím merateľných kritérií. Uľahčí sa tým aj navrhovanie zmierňujúcich opatrení, ktoré 
môžu pomôcť odstrániť predpokladané vplyvy, alebo znížiť ich na nevýznamnú úroveň. 
 
Na záver, v rámci posudzovania možných vplyvov je dôležité mať na pamäti, že sa môžu 
vyskytnúť v ktorejkoľvek fáze výstavby využívajúcej vodnú energiu, či už počas úvodnej 
výstavby, prevádzky, riadenia, až po prestavbu alebo vyradenie z prevádzky. Vplyvy 
môžu byť dočasné alebo trvalé, na mieste realizácie projektu alebo mimo neho, môžu byť 
kumulatívne a môžu vznikať v rôznych obdobiach počas projektového cyklu. 
 
Bežne používané metódy pri predpokladaní možných vplyvov 
 
Pri vykonávaní primeraného odhadu by sa mali uplatňovať osvedčené techniky a metódy na 
odhadovanie rozsahu vplyvov. 

- Môžu sa vykonať priame merania, napríklad rozlohy strateného alebo postihnutého 
biotopu, pomerných strát populácií druhov, biotopov a spoločenstiev. 

- Vývojovými diagramami, sieťami a diagramami systémov sa môžu identifikovať reťazce 
vplyvov, ktoré sú výsledkom priamych vplyvov; nepriame vplyvy sa označujú ako 
sekundárne, terciárne atď., podľa toho, čo ich vyvolalo. Diagramy systémov sú 
flexibilnejšie než siete pri ilustrovaní vzájomných vzťahov. 

- Kvantitatívne prediktívne modely poskytujú matematicky odvodené predpoklady založené 
na údajoch a prognózach o sile a smere vplyvov. Modely môžu extrapolovať 
predpoklady, ktoré sú konzistentné s minulými a súčasnými údajmi (analýza trendov, 
scenáre, analógie, ktoré prenášajú informácie z iných relevantných lokalít). Normatívne 
prístupy k činnosti modelovania ustupujú od požadovaného výsledku k posudzovaniu, či 
navrhovaný projekt dosiahne tieto ciele. Predikčné modelovanie často zohráva dôležitú 
úlohu, keďže hlavné vplyvy často vyplývajú zo zmeny hydromorfologických štruktúr, 
ktorých výsledkom sú zmeny sedimentačného režimu so závažnými dôsledkami pre 
podvodné bioty. 

- Štúdie úrovne populácie sú potenciálne výhodné napríklad pri určovaní vplyvov na 
úroveň populácie určitých druhov vtákov, netopierov alebo morských cicavcov. 

- Geografické informačné systémy (GIS) sa používajú na vypracovanie modelov 
priestorových vzťahov, ako je napríklad prekrývanie obmedzení, alebo na mapovanie 
citlivých území a lokalít so stratami biotopu. Systémy GIS sú kombináciou počítačovej 
kartografie, ktorá uchováva mapové údaje, a systému spravovania databáz, ktorý slúži na 
ukladanie atribútov, napríklad využitie pôdy alebo sklon terénu. Systémy GIS umožňujú 
zobrazenie, kombinovanie a rýchlu analýzu uložených premenných. 

- Informácie z predchádzajúcich podobných projektov na využívanie vodnej energie môžu 
byť užitočné, najmä ak boli vytvorené kvantitatívne predpoklady a boli monitorované 
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počas prevádzky. 

- Odborné stanoviská a názory sa dajú získať z predchádzajúcich skúseností a konzultácií 
o podobných projektoch a od miestnych odborníkov so skúsenosťami a vedomosťami o 
lokalite. 

- Opis a korelácia: fyzické faktory (napríklad vodný režim, prúd, živná pôda) môžu priamo 
súvisieť s rozšírením a hojnosťou výskytu druhov. Ak je možné predpokladať budúce 
fyzické podmienky, možno sa bude dať na tomto základe predpokladať budúci vývoj 
biotopov a populácií, alebo reakcie druhov a biotopov. 

- Analýza kapacity zahŕňa stanovenie prahových hodnôt stresu, pod ktorými je možné 
udržiavať populácie a funkcie ekosystému. Ide o určenie potenciálne limitujúcich faktorov 
a vypracovanie matematických rovníc na opis kapacity zdroja alebo systému, pokiaľ ide 
o prahové hodnoty zavedené pre každý limitujúci faktor. 

Metodické usmernenia týkajúce sa ustanovení článku 6 ods. 3 a 4 smernice o ochrane 
biotopov.  

 
Posúdenie potenciálnych kumulatívnych vplyvov 
 
Kumulatívne vplyvy tvoria kľúčovú súčasť posúdenia. Nejde pritom len o zákonnú 
požiadavku, ale môže to mať značný dosah na plán alebo projekt, ako aj na ďalšie 
následné plány alebo projekty navrhované na tom istom na území. Je to osobitne dôležité 
v prípade vodnej energie, pretože kumulatívne vplyvy aj malých zariadení môžu byť 
neprimerane vysoké. 
 
Séria vplyvov, ktoré sú jednotlivo malé a samé osebe nevýrazné, môže mať, keď sa 
posudzuje spoločne, významný vplyv. V článku 6 ods. 3 sa preto uvádza, aby sa 
zohľadnila kombinácia vplyvov z iných plánov alebo projektov. Nie je špecifikované, ktoré 
ďalšie plány alebo projekty patria do pôsobnosti tohto ustanovenia, ale je zrejmé, že sa 
majú brať do úvahy už dokončené a schválené plány alebo projekty (napr. už existujúca 
infraštruktúra). V tomto smere môžu byť užitočné informácie dostupné v plánoch 
manažmentu povodia vytvorené pre príslušné lokality sústavy Natura 2000 podľa 
rámcovej smernice o vode. 
 
Malo by byť zrejmé, že členský štát pri posudzovaní navrhovaného plánu alebo projektu 
nevytvára predpoklad zvýhodnenia iných podobných plánov alebo projektov, ktoré môžu 
byť navrhnuté v budúcnosti. Naopak, ak na danom území už bol schválený jeden alebo 
viaceré projekty, môže sa tým znížiť ekologická prahová hodnota budúcich plánov alebo 
projektov na tomto území. 
 
Napríklad, ak sa predloží séria zariadení na využívanie vodnej energie vo viacerých 
lokalitách sústavy Natura 2000 alebo v ich okolí jedna po druhej, pri posudzovaní prvého 
projektu sa môže dospieť k záveru, že neovplyvní nepriaznivo lokalitu, no druhý a tretí 
projekt už nemusia byť schválené, pretože ich vplyvy v kombinácii s vplyvmi 
predchádzajúcich projektov budú dostatočné na to, aby bola sa nepriaznivo ovplyvnila 
integrita lokality.  
 
V tejto súvislosti je dôležité, aby sa projekty v oblasti využívania vodnej energie vnímali 
strategicky a vo vzájomnej kombinácii na väčšom geografickom území, a nepovažovali sa 
len za individuálne izolované projekty. V posúdení kumulatívnych vplyvov by sa mali brať 
do úvahy všetky vodné elektrárne a ďalšie stavby v povodí bez ohľadu na to, či sa 
nachádzajú v lokalitách sústavy Natura 2000 alebo mimo nich. 
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Úloha identifikovať kumulatívne vplyvy by sa mala v ideálnom prípade realizovať v úzkej 
spolupráci s príslušnými orgánmi, ktoré budú mať prístup k informáciám o iných plánoch a 
projektoch, ktoré sa musia brať do úvahy. Konzultovať by sa malo aj o informáciách, ktoré 
sú obsiahnuté v plánoch vodohospodárskeho manažmentu podľa rámcovej smernice o 
vode, keďže sú v nich združené informácie o všetkých tlakoch a vplyvoch na vodné 
životné prostredie celého povodia. 
 
Potenciálne kumulatívne vplyvy by mali byť posúdené na základe spoľahlivých 
základných údajov a posúdenie by sa nemalo opierať len o kvalitatívne kritériá. Mali by 
byť neoddeliteľnou súčasťou celkového posudzovania a nie len ako okrajová záležitosť na 
konci procesu posudzovania. 
 
 
Určovanie významu vplyvov 
 
Po určení vplyvov (pozri aj oddiel 4.7) je potrebné posúdiť ich význam52 pre druhy a 
biotopy nachádzajúce sa v lokalite z hľadiska cieľov ochrany lokality.  
 
Pri odhadovaní významu sa dajú preskúmať tieto parametre: 
 
- Kvantitatívne parametre cieľového prvku (napr. druh alebo typ biotopu, pre ktoré bola 

lokalita označená): napríklad, aká časť biotopu je stratená pre daný živočíšny alebo 
rastlinný druh a typ biotopu. Pre niektoré z nich by sa aj strata niekoľkých jedincov 
alebo malých podielov území výskytu v danej lokalite sústavy Natura 2000 (napríklad 
v prípade prioritných typov biotopov a druhov) mala považovať za významný vplyv. 
Pre iné môže byť prah významu nastavený vyššie. Opäť to závisí od živočíšnych či 
rastlinných druhov a typov biotopov, podmienok ich ochrany v danej lokalite a od ich 
vyhliadok do budúcnosti. 
 

- Kvalitatívne parametre cieľového prvku: nezávisle od kvantitatívnych parametrov by 
význam vplyvu mal zohľadňovať aj kvalitu výskytu cieľových prvkov. Môže ísť 
napríklad o: 

 jedinú lokalitu v konkrétnom regióne alebo krajine s týmto cieľovým prvkom (napr. 
cieľový prvok môže byť premnožený v danej lokalite, ale je to jediné miesto, kde 
sa vyskytuje a je chránené); 

 lokalitu s významným výskytom určitého druhu (napríklad základné územie 
výskytu, väčšie územia reprezentatívnych lokalít atď.); 

 lokalitu, kde je daný druh na hranici svojho existujúceho rozsahu rozšírenia (berúc 
do úvahy potenciálne vplyvy zmeny klímy v budúcnosti). 

 
- Význam lokality z hľadiska biológie druhov, napríklad lokalita na reprodukciu (miesta 

hniezdenia, miesto trenia rýb atď.); biotop na získavanie potravy; miesto útočiska; 
migračná trasa alebo zastávka. 
 

- Ekologické funkcie a štruktúry potrebné na zachovanie cieľových prvkov a integrity 
lokality. 
 

Ak existujú pochybnosti alebo rozdiely v názoroch týkajúcich sa miery významnosti, 
najlepšie je dosiahnuť širšiu zhodu medzi relevantnými odborníkmi, napríklad 

                                                           
52 „Význam“ sa v tomto prípade vzťahuje na význam účinkov. Nemalo by sa to zamieňať s fázou skríningu, 

počas ktorej sa kladie dôraz na pravdepodobnosť významných účinkov. 
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špecialistami na regionálnej a/alebo celoštátnej úrovni zameriavajúcimi sa na postihnuté 
cieľové prvky, a na základe toho dospieť ku konsenzu. 
 
Určenie, či je postihnutá integrita lokality 
 
Po čo najpresnejšom stanovení predpokladu vplyvov projektu, posúdení miery ich 
významnosti a preskúmaní všetkých možných zmierňujúcich opatrení musí primeraný 
odhad dospieť k záveru, či projekt nepriaznivo ovplyvní integritu lokality sústavy 
Natura 2000. 
 
Pojem „integrita“ sa jednoznačne vzťahuje na ekologickú integritu. „Integritu lokality“ je 
možné užitočne vymedziť ako súhrn ekologickej štruktúry, funkcie a ekologických 
procesov lokality na celom jej území, alebo biotopov, sústavy biotopov a/alebo populácií 
druhov, pre ktoré bola lokalita označená za chránenú. Lokalita sa dá opísať ako oblasť 
s vysokým stupňom integrity, ak sa dosiahne prirodzený potenciál na plnenie cieľov 
ochrany lokality, zachováva sa schopnosť samoopravy a samoobnovy za dynamických 
podmienok a vyžaduje sa minimum podpory riadenia zvonku. 
 
Ak plán alebo projekt nepriaznivo ovplyvní estetický vizuálny vzhľad lokality, alebo 
spôsobí významné vplyvy na typy biotopov alebo živočíšne či rastlinné druhy iné než tie, 
pre ktoré bola lokalita označená za súčasť sústavy Natura 2000, nie je to nepriaznivý 
vplyv na účely článku 6 ods. 3. Na druhej strane, ak jeden živočíšny či rastlinný druh 
alebo typ biotopu, pre ktorý bola lokalita označená za chránenú, je významne 
postihnutý, aj integrita lokality je nevyhnutne významne postihnutá. 
 
Výraz „integrita lokality“ ukazuje, že ide o zameranie sa na konkrétnu lokalitu. Preto nie je 
možné ospravedlniť poškodenie lokality alebo jej časti argumentáciou, že celkový stav 
ochrany typov biotopu a druhov, ktoré sa tam vyskytujú, zostane v rámci európskeho 
územia členského štátu priaznivý. 
 
V praxi by sa posudzovanie integrity lokality malo zamerať predovšetkým na zisťovanie, či 
projekt zabraňuje plneniu cieľov ochrany lokality a: 

 spôsobuje zmeny významných ekologických funkcií potrebných pre cieľové prvky 
(napr. druh alebo typ biotopu, pre ktoré bola lokalita označená), 

 výrazne zmenšuje územie výskytu typov biotopu (aj keď menej kvalitných), alebo 
znižuje životaschopnosť populácií druhov, ktoré sú v danej lokalite cieľovými 
prvkami, 

 znižuje diverzitu lokality, 

 vedie k fragmentácii lokality, 

 vedie k strate alebo obmedzeniu kľúčových charakteristík lokality (napríklad 
stromový porast, pravidelné každoročné záplavy), od ktorých závisí stav cieľového 
prvku, 

 spôsobuje úmrtnosť medzi cieľovými druhmi. 
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Zavedenie opatrení na odstránenie nepriaznivých vplyvov 
 
Posúdenie plánu alebo projektu na výstavbu využívajúcu vodnú energiu podľa článku 6 
smernice o biotopoch  
V smernici sú stanovené viaceré 
negatívne vplyvy na lokalitu sústavy 
Natura 2000, na základe ktorých sa 
plán alebo projekt nezamietne 
automaticky. V závislosti od 
závažnosti potenciálnych vplyvov sa 
môžu zaviesť (ďalšie) zmierňujúce 
opatrenia, ktoré ich odstránia alebo ich aspoň zmiernia na bezvýznamné, ak sa takéto 
ochranné opatrenia nezahrnuli už priamo do projektu.  
 
 
Určenie zmierňujúcich opatrení, ako aj samotné posudzovanie vplyvu, musí byť 
založené na dôkladných znalostiach príslušných živočíšnych a rastlinných druhov 
a biotopov a na dialógu medzi navrhovateľom, príslušnými orgánmi a odborníkmi na 

ochranu. 
 
 
Zmierňujúce opatrenia môžu zahŕňať zmeny veľkosti, umiestnenia, koncepcie a použitej 
technológie projektu (napríklad zabrániť prekážkam pri migrácii a/alebo zraneniam rýb 
spôsobených turbínami). Môžu tiež nadobúdať formu prechodných úprav počas 
jednotlivých fáz výstavby a prevádzky (napríklad vyhnúť sa znečisťovaniu vody, ak sa po 
prúde nachádzajú citlivé časti alebo populácie cieľových druhov). Pozri kapitolu 3 pre 
ďalšie informácie o možných opatreniach pre vodnú energiu. 
 
Pre každé navrhnuté zmierňujúce opatrenie je dôležité: 

 vysvetliť, ako opatrenie odstráni alebo zníži na nevýznamnú úroveň známe 
nepriaznivé vplyvy na lokalitu, 

 uviesť informáciu o tom, ako bude opatrenie zabezpečené a uplatňované, a kto ho 
vykoná, 

 uviesť informáciu o miere dôvery v pravdepodobnosť úspechu opatrenia, 

 uviesť časový harmonogram vykonávania projektu alebo plánu, 

 uviesť informáciu o tom, ako sa budú opatrenia monitorovať a ako sa budú zavádzať 
doplňujúce opatrenia, ak sa zmierňovanie ukáže ako nedostatočné. 

 
Keď sú vhodné zmierňujúce opatrenia určené a podrobne vypracované, plán alebo 
projekt sa môže schváliť postupom posudzovania podľa článku 6 (smernice o biotopoch) 
pod podmienkou, že tieto zmierňujúce opatrenia: 1) zabezpečujú, že vplyvy nie sú 
významné s ohľadom na ciele ochrany lokality a 2) sú vykonávané ako neoddeliteľná 
súčasť projektu. 
 
Ak aj po zavedení zmierňujúcich opatrení naďalej existujú významné zvyškové vplyvy na 
lokalitu, je potrebné preskúmať alternatívne riešenia (napríklad iné umiestnenie projektu, 
iný rozsah alebo návrh výstavby, prípadne alternatívne postupy). Ak takéto riešenia 
neexistujú, plán alebo projekt sa napriek tomu môže vo výnimočných prípadoch schváliť 
za predpokladu, že sú dodržané podmienky stanovené v článku 6 ods. 4 a že sa prijmú 
vhodné kompenzačné opatrenia, ktoré vykompenzujú zostávajúce negatívne významné 
vplyvy tak, aby sústava Natura 2000 nebola ohrozená.  
 
 

Prístup k zmierňovaniu Preferencia 

Vyhnúť sa vplyvom 
pri zdroji 

Najvyššia 
 
 
 
 
 

Najnižšia 

 Znížiť vplyvy pri zdroji 

Zmierniť vplyvy na lokalitu 

Zmierniť vplyvy 
na príslušné druhy 
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5.3.3. Závery primeraného odhadu 

 
Schválenie plánu alebo projektu s ohľadom na závery primeraného odhadu je úlohou 
príslušných vnútroštátnych orgánov. Môžu to urobiť, iba ak sa presvedčia, že plán alebo 
projekt neovplyvní nepriaznivo integritu príslušnej lokality. Ak sú závery pozitívne v tom 
zmysle, že nezostáva žiadna dôvodná vedecká pochybnosť, pokiaľ ide o neexistenciu 
vplyvov na danú lokalitu, príslušné orgány môžu plánu alebo projektu schváliť. 
 
Dôkazné bremeno jednoznačne spočíva v preukázaní neexistencie vplyvov, a nie 
ich existencie, podľa zásady predbežnej opatrnosti (vec C-157/96). Potvrdili to viaceré 
rozhodnutia Súdneho dvora. Vo veci Waddenzee (C-127/02) Súdny dvor potvrdil, že 
„povolenie [...] plánu alebo projektu môže byť udelené len pod podmienkou, že sa 
príslušné vnútroštátne orgány presvedčili, že tento plán alebo projekt nebude mať 
škodlivé následky na integritu dotknutej lokality. Príslušný orgán musí teda odoprieť 
súhlas s plánom alebo projektom, ak je tu neistota o tom, že nevzniknú žiadne 
nepriaznivé vplyvy na lokalitu ako takú. Inými slovami, musí sa s istotou vylúčiť akákoľvek 
dôvodná vedecká pochybnosť o tom, že táto činnosť nebude mať škodlivé účinky na 
integritu lokality.“  
 
Primeraný odhad a jeho závery by sa mali jednoznačne zaznamenať. Správa 
o primeranom odhade by mala byť dostatočne podrobná, aby preukázala, ako bolo 
dosiahnuté konečné rozhodnutie a na akých vedeckých základoch bolo rozhodnutie 
prijaté. 
 

5.4. Výnimky v zmysle článku 6 ods. 4 
 
V článku 6 ods. 4 sa uvádzajú výnimky z pravidla stanoveného v článku 6 ods. 3. Tento 
postup nie je automatický, rozhodnutie o uplatnení alebo neuplatnení závisí od toho, či 
navrhovateľ projektu alebo plánu o to požiada. Článok 6 ods. 4 stanovuje podmienky, 
ktoré je potrebné v takýchto prípadoch dodržať, a kroky, ktorými je potrebné sa riadiť pred 
tým, ako príslušný vnútroštátny orgán bude môcť povoliť plán alebo projekt, ktorý bol 
podľa článku 6 ods. 3 vyhodnotený ako nepriaznivo ovplyvňujúci integritu lokality. 
 
V článku 6 ods. 4 sa vyžaduje, aby príslušné orgány zabezpečili pred tým, ako budú môcť 
prijať rozhodnutie o tom, či povolia alebo nepovolia plán alebo projekt, ktorý môže 
nepriaznivo ovplyvniť lokalitu, dodržanie týchto podmienok: 

 Alternatíva predložená na schválenie najmenej poškodzuje biotopy, druhy a integritu 
lokality sústavy Natura 2000 a neexistuje žiadna iná realizovateľná alternatíva, ktorá 
by neovplyvňovala integritu lokality. 

 Existujú naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu, ktoré odôvodňujú 
schválenie plánu alebo projektu. 

 Prijaté boli všetky kompenzačné opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany 
celkovej koherencie sústavy Natura 2000. 

 
Dôležité je poradie, v akom sa tieto podmienky overujú, keďže každý krok určuje, či bude 
ďalší krok potrebný. Napríklad, ak danému plánu alebo projektu existuje alternatíva, nemá 
zmysel overovať, či pôvodný plán alebo projekt predstavuje vyšší verejný záujem, alebo 
vypracovávať vhodné kompenzačné opatrenia, keďže tento plán alebo projekt by 
v žiadnom prípade nemôže byť schválený, ak existuje realizovateľná alternatíva. 
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Preukazovanie neexistencie alternatívnych riešení 
 
Hľadanie alternatív môže byť pomerne široké a malo by byť spojené s cieľmi plánu alebo 
projektu, ktoré sa týkajú verejného záujmu. Môže to zahŕňať alternatívne lokality, odlišný 
rozsah alebo konštrukciu rozvojového projektu, odlišné metódy výstavby alebo 
alternatívne postupy a prístupy na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Táto 
požiadavka je úzko spojená aj s článkom 4 ods. 7 písm. d) rámcovej smernice o vode, v 
ktorom sa vyžaduje, aby sa orgány uistili, že neexistuje lepšia možnosť pre životné 
prostredie53. 
 
Hoci požiadavka hľadať alternatívy patrí do rozsahu pôsobnosti článku 6 ods. 4, v praxi je 
pre projektanta užitočné zvážiť všetky možné alternatívy čo najskôr, už pri úvodnom 
plánovaní rozvojového projektu. Ak sa v tejto fáze nájde vhodná alternatíva, ktorá 
pravdepodobne neovplyvní významne lokalitu sústavy Natura 2000, môže byť schválená 
okamžite a nebude sa vyžadovať primeraný odhad (aj keď bude možno potrebné iné 
environmetnálne posúdenie). 
 
Ak projekt prešiel primeraným odhadom a dospelo sa k záveru, že nepriaznivému vplyvu 
na integritu lokality sa nedá vyhnúť, potom je vecou príslušného orgánu určiť, či existujú 
alternatívne riešenia. Analyzovať by sa mali všetky realizovateľné alternatívy, 
predovšetkým ich relatívna schopnosť zachovávať ciele ochrany lokalít sústavy 
Natura 2000 a integritu týchto lokalít. 
 
Ak existuje realizovateľné alternatívne riešenie, ktoré spĺňa ciele projektu, malo by sa tiež 
podrobiť novému primeranému odhadu, ak je pravdepodobné, že významne ovplyvní tú 
istú alebo inú lokalitu sústavy Natura 2000. Zvyčajne, ak je alternatíva podobná 
pôvodnému návrhu, pri novom odhade sa mnohé potrebné informácie môžu získať 
z prvého primeraného odhadu. 
 
Naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu 
 
Ak neexistujú alternatívne riešenia, alebo takéto riešenia majú ešte viac negatívnych 
vplyvov na ciele ochrany alebo integritu danej lokality, príslušné orgány musia preskúmať, 
či existujú naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu54, ktoré odôvodňujú schválenie 
plánu alebo projektu napriek tomu, že môže nepriaznivo ovplyvniť integritu lokality alebo 
lokalít sústavy Natura 2000. 
 
Pojem „naliehavý dôvod vyššieho verejného záujmu“ nie je v smernici vymedzený. Z textu 
je však zrejmé, že aby mohol byť plán alebo projekt schválený v zmysle článku 6 ods. 4, 
musí spĺňať všetky tieto tri podmienky: 

 Musí ísť o verejný záujem – z textu je zrejmé, že iba verejný záujem môže 
vyvážiť ciele smernice týkajúce sa ochrany. Projekty vypracované súkromnými 
subjektmi sa preto môžu posudzovať iba v prípade, ak slúžia preukázanému 
verejnému záujmu (vec C-182/10, Solvay a i., bod 71 až 79). 

 Musia existovať naliehavé dôvody na realizáciu plánu alebo projektu, pričom 
„naliehavé“ v tomto zmysle jednoznačne znamená, že projekt je pre spoločnosť 
veľmi dôležitý, a nie iba žiaduci alebo užitočný. 

                                                           
53 Pozri usmernenie spoločnej stratégie vykonávania č. 20. 
54 Tento koncept platí aj pre článok 4 ods. 7 rámcovej smernice o vode. 
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 Plán alebo projekt musí byť súčasťou vyššieho záujmu, inými slovami, musí sa 
preukázať, že vykonanie plánu alebo projektu je ešte dôležitejšie než zabezpečenie 
konkrétnej lokality sústavu Natura 2000 v súlade s jej cieľmi ochrany. Je zrejmé, že 
nie každý druh verejného záujmu sociálnej alebo ekonomickej povahy je 
postačujúci, predovšetkým v porovnaní s osobitnou závažnosťou záujmov 
chránených na základe príslušnej smernice (pozri napr. 4. odôvodnenie týkajúce sa 
„prírodného dedičstva Spoločenstva“). Je tiež opodstatnené predpokladať, že 
verejný záujem môže byť „vyšší“ iba v prípade, že ide o dlhodobý záujem. 
Krátkodobé ekonomické záujmy alebo iné záujmy, ktoré by prinášali iba krátkodobé 
výhody, by neboli dostatočné na preváženie dlhodobých záujmov ochrany, ktoré sú 
chránené smernicou. 

 
Je potrebné poznamenať, že podmienky vyššieho verejného záujmu sú ešte prísnejšie, ak 
ide o realizáciu plánu alebo projektu, ktorý pravdepodobne nepriaznivo ovplyvní integritu 
lokality sústavy Natura 2000, v ktorej sa vyskytujú prioritné typy biotopu a/alebo prioritné 
druhy, a tieto typy biotopu a/alebo druhy budú postihnuté. To sa dá odôvodniť iba 
v prípade, že sa nevyhnutné dôvody vyššieho verejného záujmu týkajú: 

 ľudského zdravia a verejnej bezpečnosti alebo 

 vyšších priaznivých dôsledkov pre životné prostredie alebo 

 ďalších nevyhnutných dôvodov, ak k nim Komisia pred vydaním povolenia pre plán 
alebo projekt poskytla stanovisko. 
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Vývojový diagram podmienok podľa článku 6 ods. 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Plán alebo projekt by mohol 

nepriaznivo ovplyvniť integritu 

lokality. 

Existujú alternatívne riešenia?  

NIE 

Vyskytuje sa v lokalite prioritný biotop 

alebo druh, ktorý by mohol byť plánom 

alebo projektom postihnutý? 

Existujú naliehavé dôvody vyššieho 

verejného záujmu? 

Existujú dôvody týkajúce sa zdravia 

alebo bezpečnosti ľudí, prípadne 

významných environmentálnych 

prínosov? 

Povolenie nemôže byť vydané. 

Povolenie môže byť vydané. Musia 

sa prijať kompenzačné opatrenia. 
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s Komisiou. 

Musia sa prijať kompenzačné 

opatrenia. 

Nie 

Nie 

Áno 

Áno 

Nie 

Áno 

Áno 
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Kompenzačné opatrenia 
 
Ak neexistujú žiadne alternatívy a existujú naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu, 
orgány musia zabezpečiť, aby pred začiatkom realizácie projektu boli prijaté a zavedené 
kompenzačné opatrenia. Kompenzačné opatrenia preto predstavujú poslednú možnosť 
a používajú sa iba v prípadoch, keď bolo prijaté rozhodnutie za vyššie uvedených 
podmienok. 
 
Prísne vzaté, kompenzačné opatrenia sú nezávislé od projektu a spravidla vykonávané 
mimo oblasti projektu. Musia byť schopné plne kompenzovať škody spôsobené lokalite a 
jej cieľovým prvkom a musia byť dostatočné, aby zabezpečili ochranu celkovej koherencie 
sústavy Natura 2000. 
 
Aby sa zabezpečila ochrana celkovej koherencie sústavy Natura 2000, kompenzačné 
opatrenia navrhnuté pre plán alebo projekt by mali predovšetkým: 

 prispievať k ochrane postihnutých typov biotopov a druhov v rámci dotknutého 
biogeografického regiónu alebo v rámci tej istej oblasti prirodzeného výskytu, 
migračnej trasy alebo územia zimovania pre druhy v dotknutom členskom štáte, 

 poskytovať funkcie porovnateľné s funkciami, ktorými sa odôvodnil výber pôvodnej 
lokality, najmä pokiaľ ide o primerané geografické rozšírenie, 

 dopĺňať bežné povinnosti podľa smernice, t. j. nemôžu nahrádzať existujúce 
záväzky, ako je vykonávanie plánov riadenia sústavy Natura 2000. 

 
Podľa existujúceho usmernenia Komisie môžu kompenzačné opatrenia podľa článku 6 
ods. 4 pozostávať z jedného alebo viacerých takýchto prvkov: 

 nové vytvorenie porovnateľného biotopu alebo biologické vylepšenie biotopu 
horšej kvality v rámci existujúcej lokality označenej za chránenú, za predpokladu, 
že to bude nad rámec cieľov ochrany tejto lokality a nepoškodí to ďalšie cieľové 
prvky sústavy Natura 2000 danej lokality, 

 nové vytvorenie porovnateľného biotopu alebo biologické vylepšenie biotopu 
horšej kvality mimo lokality označenej za chránenú a následné zaradenie tejto 
lokality do sústavy Natura 2000, 

 zaradenie novej lokality s porovnateľnou alebo vyššou kvalitou a podmienkami 
v porovnaní s pôvodnou lokalitou do sústavy Natura 200055, 

 
Typy biotopov a druhy postihnuté nepriaznivými vplyvmi sa musia prinajmenšom 
vykompenzovať v porovnateľných pomeroch, ale vzhľadom na skutočnosť, že pokusy 
o nové vytvorenie biotopov alebo obnovu biotopov horšej kvality sprevádza vysoké riziko 
a vedecká neistota, dôrazne sa odporúča uplatňovať oveľa vyššie pomery než 1:1, aby sa 
zabezpečilo, že opatrenia skutočne prinesú potrebnú kompenzáciu. 
 
Členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť prípadom, keď sa nepriaznivé vplyvy 
plánu alebo projektu prejavujú v oblastiach zraniteľných prirodzených biotopov alebo 
prirodzených biotopov s druhmi, ktoré potrebujú dlhé obdobie na obnovenie rovnakej 
ekologickej funkčnosti. Pre niektoré biotopy a druhy môže byť jednoducho nemožné 
vykompenzovať akúkoľvek stratu v primeranom čase, keďže ich vývoj môže trvať 
desaťročia. 
 
Niektoré druhy biotopov a biotopy druhov jednoducho nemožno vôbec kompenzovať, 
pretože ich ekologické vlastnosti sa nedajú umelo simulovať alebo vytvoriť. Z tohto 

                                                           
55 Toto zaradenie musí byť formálne označené orgánmi členského štátu po schválení ES. 
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dôvodu by sa mali navrhovatelia všetkých nových projektov využívajúcich vodnú energiu v 
dostatočnom predstihu pred začatím návrhu plánu alebo projektu informovať o rozsahu 
kompenzácie konkrétnych druhov biotopov a rastlinných a živočíšnych druhov. 
 
Napokon, kompenzačné opatrenia by mali byť zavedené a plne funkčné pred začatím 
práce na pláne alebo projekte. Pomôže to utlmiť škodlivé vplyvy projektu na druhy 
a biotopy tým, že sa im poskytnú vhodné alternatívne lokality na kompenzačnom území. 
Ak sa to nedá úplne dosiahnuť, príslušné orgány by mali požadovať mimoriadnu 
kompenzáciu za prechodné straty, ku ktorým medzičasom došlo. Informácie 
o kompenzačných opatreniach by sa mali predkladať Komisii okamžite po ich prijatí 
v procese plánovania, aby mohla Komisia ako strážkyňa zmlúv posúdiť, či sa ustanovenia 
smernice uplatňujú správne. 
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Skratky 
 

EEA Európska environmentálna agentúra 

EIA posudzovanie vplyvov na životné prostredie v súvislosti projektmi 

EÚ Európska únia (EÚ – 28) 

MVO mimovládne organizácie 

SEA strategické environmentálne hodnotenie 

ústava 
Natura 2000 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 92 

Bibliografia 
 

CIS (2003)  Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC)  
Guidance document No 4 Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water 
Bodies  

CIS (2006) Common implementation strategy for the Water Framework Directive 2006: WFD and 
hydro- morphological pressures — policy paper.  

CIS (2009) Common implementation strategy for the Water Framework Directive 2009: Guidance 
document No 20 on exemptions to the environmental objectives. Technical report  

CIS  (2017) Common Implementation Framework for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) Guidance document N°35 exemptions to the environmental objectives according to 
Article 4.7  

CIS (2017)  Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive and Floods 
Directive, Guidance Document No. 36 Exemptions to the Environmental Objectives according to 
Article 4(7):  New modifications to the physical characteristics of surface water bodies, alterations 
to the level of groundwater, or new sustainable human development activities 

Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild 
fauna and flora 

Council Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 
establishing a framework for Community action in the field of water policy 

Council Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on 
the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment 

Council Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 
on the assessment and management of flood risks  

Council Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on 
the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently 
repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC 

Council Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 
2009 on the conservation of wild birds 

Council Directive 2014/52/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 
amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private 
projects on the environment 

Council Regulation (EC) No 1100/2007 of 18 September 2007 establishing measures for the 
recovery of the stock of European eel 

Eaufrance & ONEMA Referential des obstacles a l’ecoulement: une cartographie nationale des 
obstacles sur les cours d’eau;  

Ecosystems LTD (2013) Study on evaluating  and improving the Article 6.3 permit procedure for 
Natura 2000 sites  

European Commission (2000) Managing Natura 2000 sites. The provisions of Article 6 of the 
‘Habitats’ Directive 92/43/EEC. Brussels, Belgium.  

European Commission (2002) Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 
sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 
92/43/EEC 



 93 

European Commission (2006) Technical report on WFD and hydromorphological pressures.  Good 
practice in managing the ecological impacts of hydropower schemes; flood protection works; and 
works designed to facilitate navigation under the Water Framework Directive  

European Commission (2007) Guidance document on Article 6(4) of the 'Habitats Directive' 
92/43/EEC. Brussels, Belgium.  

European Commission (2007) guidance document on the strict protection of animal species of 
Community interest under the ‘Habitats’ Directive 

European Commission (2007) Communication: Towards Sustainable Water Management in the 
European Union’ First stage in the implementation of the Water Framework Directive 
2000/60/EC; COM(2007) 128 final. 

European Commission, (2010). Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 
Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond - A Blueprint for an integrated European 
energy network,  

European Commission, (2011). Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Our life 
insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020 - COM(2011) 244 final,  

European Commission (2011) FAQ on the links between the Water Framework Directive and 
Nature Directives 

European Commission, (2011) Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 
Energy Roadmap 2050 - COM(2011) 885 final. 

European Commission (2011) Hydropower Generation in the context of the EU WFD 

European Commission (2013) Streamlining environmental assessment procedures for energy 
infrastructure Projects of Common Interest (PCIs). 

European Commission (2014) Article 6 of the Habitats Directive - Rulings of the European Court of 
Justice  

European Commission (2015) Report from the Commission to the Council and European 
Parliament - The State of Nature in the European Union , COM(2015) 219 final  

European Commission (2015) Guidance document 31: Ecological flows in the implementation of 
the Water Framework Directive  

European Commission (2016) Commission guidance document on streamlining environmental 
assessments conducted under Article 2(3) of the Environmental Impact Assessment Directive 

European Commission Staff Working Document  SWD (2016) 473 final. Executive Summary of the 
fitness check of EU nature legislation 

European Commission (2017) Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the Economic and Social Committee and Social Committee of the Region - An Action 
Plan for nature, people and the economy , COM(2017) 198 final  

European Commission, Energy infrastructure - Energy infrastructure priorities for 2020 and 
beyond. Available at: ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm.  

European Environment Agency, (2015) – SOER – the European environment, state and outlook 
2015 



 94 

Ferguson, Absolon, Carlson and Sandford 2006. Transaction of the American Fisheries Society 
135:139-150). Calles and Greenberg 2009. River Research and Applications 25:1268-1286. 
Gustafsson 2010. . 

Gómez, C.M., Pérez-Blanco, C.D., & Batalla, R.J. 2014. Tradeoffs in river restoration: Flushing flows 
vs hydropower generation in the Lower Ebro River, Spain. Journal of Hydrology 518: 130-139. 

ICPDR (2015) The Danube River Basin District Management Plan - Update 2015  

ICPDR (2013) Technical Paper Measures for ensuring fish migration at transverse structures 

ICPDR (2013) Sustainable Hydropower Development in the Danube Basin : Guiding Principles 

Lambrecht H., Trautner J. (2007) Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung 
der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand 
Juni 2007. (Expert information system and expert rules for significance assessment within the 
framework of appropriate assessment — Final report part Expert rules, final status June 2007. In 
German.). 

Nature Conservancy (2015), the power of rivers, finding balance between energy and 
conservation in hydropower development 

Natural England, the Environment Agency (2015) River restoration theme plan 

A strategic approach to restoring the physical habitat of rivers in England’s Natura 2000 sites 

Natural England (2016) A narrative for conserving freshwater and wetland habitats in England, 
Research report NERR064 

Natural Scotland and SEPA (2014 )Guidance for developers of run-of-river hydropower schemes  

N2K Group (2015) working towards creating Synergies between WFD, MSFD? and the Habitats 
and Birds Directives  

WG ECOSTAT (2016) report on common understanding of using mitigation measures for reaching 
good ecological potential for heavily modified water bodies, Part 1 and Part 2: impacted by water 
storage 

Umweltbundesamt, (2003) Hydroelectric Power Plants as a Source of Renewable Energy- legal 
and ecological aspects  

 

 



KH
-03-18-236-SK-N




