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1. ÚVOD 

 
 
 

1.1. Širší souvislosti těchto pokynů 

Vnitrozemské vodní cesty hrají důležitou úlohu při přepravě zboží po celé řadě evropských 
území. Každoročně se tímto způsobem přepraví více než 500 milionů tun komerčního zboží. 
Vnitrozemské vodní cesty vzájemně propojují průmyslová a obchodní centra a zajišťují 
důležitý přístup k moři, a tím i ke zbytku světa prostřednictvím splavné sítě, která zahrnuje 
více než 40 000 km vodních cest. 

Vnitrozemská vodní doprava je považována za bezpečný, úsporný a environmentálně 
šetrnější způsob dopravy. EU již delší dobu uznává velký potenciál vnitrozemské vodní 
dopravy a je si vědoma její důležité role v celém dopravním systému. 

Komise ve své bílé knize1 nazvané „Plán jednotného evropského dopravního prostoru - 
vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ označuje 
dopravu po vnitrozemských vodních cestách, železniční dopravu a námořní dopravu na 
krátké vzdálenosti za klíčové předpoklady udržitelnosti evropských dopravních systémů 
vzhledem k jejich přínosům v oblasti ochrany životního prostředí. Celkovým cílem přechodu 
od jednoho druhu dopravy na jiné druhy dopravy je do roku 2030 převést 30 % a do roku 
2050 více než 50 % silniční přepravy nad 300 km na železniční a lodní dopravu. S ohledem 
na potřebu snížení emisí uhlíku v celém odvětví dopravy, neboť na dopravu připadá 57 % 
evropské spotřeby ropy, má Komise v úmyslu usnadnit využívání potenciálu vnitrozemské 
vodní dopravy a podpořit její lepší začlenění do intermodálního dopravního řetězce. 

V zájmu dosažení těchto cílů je nutné zkvalitnit infrastrukturu vnitrozemské vodní dopravy 
ekologicky udržitelným způsobem. Říční systémy jsou nedílnou součástí funkčních 
ekosystémů s vlastní dynamikou, které jsou silně ovlivněny různými činnostmi jak na řece 
samé, tak v okolních ekosystémech. V důsledku toho je plánování nového rozvoje 
infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy složitým úkolem. Nezbytnými předpoklady k němu 
jsou integrovaný multidisciplinární přístup a zapojení více zúčastněných subjektů, které je 
proto nezbytné zajistit již v rané fázi. Jako výchozí hodnota by měly být užity příklady 
osvědčených postupů, které vedou k oboustranně výhodným řešením z hlediska 
vnitrozemské vodní dopravy a ekologie.  

Obdobně jako u ostatních subjektů využívajících řeky se vývoj a řízení vnitrozemské vodní 
dopravy řídí zákony právními předpisy EU o životním prostředí, které zahrnují směrnici o 
ochraně ptáků a směrnici o ochraně přírodních stanovišť (tzv. „směrnice o ochraně přírody“), 
jakož i rámcovou směrnicí o vodě. Celkovým cílem obou směrnic EU o ochraně přírody je 
zachování nejcennějších a nejohroženějších přírodních stanovišť a volně žijících živočichů 
Evropy včetně těch, kteří závisejí na řekách. Ústředním bodem obou těchto směrnic o 
ochraně přírody je vytvoření sítě Natura 2000, která chrání základní lokality pro druhy a typy 
stanovišť uvedené v přílohách. 

                                                            
1 Bílá kniha 2011: Plán jednotného evropského dopravního prostoru - vytvoření konkurenceschopného dopravního 
systému účinně využívajícího zdroje. 28. března 2011, KOM (2011) 144 v konečném znění. 
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Lokality sítě Natura 2000 nemají být oblastmi, ve kterých nemá docházet k dalšímu rozvoji, 
nové rozvojové záměry v nich nejsou vyloučeny. Jejich vyhlášení však vyžaduje, aby byly 
všechny nové rozvojové záměry prováděny způsobem chránícím druhy a typy stanovišť, pro 
které byla daná lokalita vyhlášena.  

1.2. Účel těchto pokynů 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl vypracován tento dokument s cílem 
poskytnout návod, jak nejlépe zajistit kompatibilitu činností souvisejících s rozvojem a 
správou vnitrozemských vodních cest s politikou EU v oblasti životního prostředí obecně, a 
zejména s právními předpisy týkajícími se ochrany přírody. 

Dokument věnuje zvláštní pozornost vysvětlení, jak rozvíjet integrované projekty s cílem 
zohlednit ekologickou problematiku řeky již na samém počátku procesu navrhování a snažit 
se hledat pokud možno oboustranně výhodná řešení z hlediska vnitrozemské vodní dopravy 
a biologické rozmanitosti.  

Tyto pokyny také nastiňují postupy, které je nutno dodržovat při provádění odpovídajícího 
posouzení podle článku 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Objasňují rovněž 
některé klíčové aspekty tohoto schvalovacího procesu, zejména v kontextu rozvoje 
vnitrozemských vodních cest. Ze zkušeností vyplývá, že zpoždění v procesu schvalování 
jsou velmi často důsledkem nedostatečné kvality odpovídajících posouzení, která 
příslušným orgánům neumožňují s jistotou rozhodnout, zda navrhovaný plán nebo projekt 
schválit, či nikoli. 

Tyto pokyny jsou určeny především příslušným orgánům a realizátorům odpovědným za 
rozvoj vnitrozemské vodní infrastruktury, konzultantům pro posouzení dopadů, správcům 
lokalit sítě Natura 2000 a dalším odborníkům, kteří se podílejí na plánování, navrhování, 
provádění a schvalování plánů nebo projektů vnitrozemských vodních cest. Doufáme však, 
že by mohly zajímat také jiné organizace, jako například nevládní organizace a mezinárodní 
instituce zaměřené na ochranu přírody, jejichž cílem je lépe pochopit nezbytnost řádné 
správy a rozvoje vnitrozemských vodních cest. 

Tento dokument byl vypracován ve spolupráci s členy pracovní skupiny Evropské komise 
pro řeky, kteří poskytli cennou zpětnou vazbu k jeho jednotlivým návrhům. Této pracovní 
skupině předsedalo společně generální ředitelství Evropské komise pro životní prostředí a 
generální ředitelství Evropské komise pro dopravu a jejími členy byli zástupci různých 
odvětví vnitrozemské vodní dopravy, veřejných orgánů různých členských států, vědečtí 
odborníci a sdružení a nevládní organizace zaměřené na ochranu přírody. Poskytla rovněž 
fórum k projednání klíčových problémů a sdílení zkušeností o rozoji vnitrozemských vodních 
cest v rámci směrnic EU o ochraně přírody.2 

1.3. Rozsah dokumentu 

Tyto pokyny se zaměřují na výstavbu, údržbu a modernizaci projektů infrastruktury 
souvisejících s komerční vnitrozemskou vodní dopravou.  

Tyto pokyny se omezují na rozvoj vnitrozemských vodních cest a nezahrnují rozvoj v ústích 
řek a pobřežních oblastech. Komise vypracovala v roce 2010 zvláštní příručku o těchto 

                                                            
2 http://circa.europa.eu/Members/irc/env/river_working_group/library 

http://circa.europa.eu/Members/irc/env/river_working_group/library
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aktivitách nazvanou „Provádění směrnic o ochraně ptáků a o ochraně přírodních stanovišť v 
ústích řek a pobřežních oblastech se zaměřením na rozvoj přístavů a bagrování“.3 

A posléze se tento dokument soustřeďuje zejména na rozvoj infrastruktury vnitrozemské 
vodní dopravy, jakož i na ochranu řek z hlediska ochrany evropských vzácných druhů a 
stanovišť podle směrnic EU o ochraně ptáků a o ochraně přírodních stanovišť a v širším 
kontextu podle rámcové směrnice o vodě.  

V tomto dokumentu nejsou zahrnuty další relevantní právní předpisy EU o životním prostředí 
týkající se například znečištění vod nebo ovzduší nebo změny klimatu, které jsou zároveň 
relevantní i pro vnitrozemské vodní cesty, jsou však v případě potřeby uvedeny pro úplnost. 

1.4. Struktura a obsah 

Tento dokument se skládá z 5 oddílů: 

• Kapitola 1: vysvětluje souvislosti a účel těchto pokynů 

• Kapitola 2: stanoví kontext politiky EU pro vnitrozemskou vodní dopravu se zvláštním 
důrazem na politiku transevropských dopravních sítí a rozvoj vnitrozemské plavby 
(NAIADES) a na zachování evropských řek, zejména s ohledem na směrnice o ochraně 
ptáků a o ochraně přírodních stanovišť a rámcovou směrnici o vodě. 

• Kapitola 3: popisuje multifunkční povahu a využití evropských řek a nastiňuje jejich úlohu 
z hlediska vnitrozemské vodní dopravy. Zkoumá také environmentální stav 
vnitrozemských vodních cest v rámci celé EU a jejich vymezení v rámci sítě Natura 
2000. Nastiňuje pozitivní i negativní účinky rozvoje vnitrozemských vodních cest na říční 
úseky včetně úseků vyhlášených jako lokality sítě Natura 2000. 

• Kapitola 4: nastiňuje výhody využívání integrovanějšího přístupu při plánování a 
navrhování rozvoje a správy vnitrozemských vodních cest a rovněž výhody dialogu mezi 
odvětvími jako prostředku podpory udržitelného využívání evropských řek. Zkoumá 
možnosti podpory pokud možno oboustranně výhodných nebo alespoň co nejméně 
nevýhodných řešení v oblasti rozvoje a správy vnitrozemských vodních cest a zachování 
biologické rozmanitosti a dokládá je příklady osvědčených postupů. 

• Kapitola 5: poskytuje systematický návod, jak provést odpovídající posouzení plánů 
nebo projektů, které by mohly mít významný vliv na lokality sítě Natura 2000 v souladu s 
článkem 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Popisuje postup nezbytný k 
zajištění správného provedení odpovídajícího posouzení podle odpovídajícího 
standardu. Vysvětluje rovněž možnosti schvalování projektů, které jsou považovány za 
nezbytné z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a pro které neexistuje jiná 
alternativa, přestože mají nepříznivý dopad na síť Natura 2000. 

• Kapitola 6: zkoumá vztah mezi směrnicí o ochraně ptáků a směrnicí o ochraně 
přírodních stanovišť, rámcovou směrnicí o vodě a směrnicemi EIA/SEA a jejich 
souvislost s prováděním činností v oblasti vnitrozemské vodní dopravy.  

                                                            
3 K dispozici na adrese http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/guidance_doc.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/guidance_doc.pdf
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1.5. Omezení těchto pokynů 

Konečně je třeba se zmínit o omezení těchto pokynů. Tyto pokyny mají být vázány textem 
směrnic o ochraně ptáků a o ochraně přírodních stanovišť a mají být věrné jejich znění, 
stejně jako širším zásadám, o něž se opírá politika EU v oblasti životního prostředí a 
vnitrozemské vodní dopravy. Pokyny nemají legislativní povahu, nevytvářejí nová pravidla, 
ale spíše poskytují další pokyny k použití těch, která již existují. 

Jako takové pouze odrážejí názory útvarů Komise a nemají charakter právně závazného 
dokumentu. Konečný výklad směrnic EU náleží Evropskému soudnímu dvoru. Všude, kde je 
to vhodné, byla zahrnuta stávající judikatura, pokud již Evropský soudní dvůr zaujal jasné 
stanovisko. 

Dokument rovněž nenahrazuje stávající obecné interpretační a metodické pokyny Komise k 
ustanovením článku 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Namísto toho se snaží 
vyjasnit určité aspekty těchto ustanovení, a zejména je začlenit do kontextu rozvoje a správy 
vnitrozemských vodních cest. Tento dokument je proto nejlepší brát v úvahu ve spojení se 
stávajícími obecnými pokyny a oběma směrnicemi4.  

Tento dokument uznává, že se na obě směrnice o ochraně přírody vztahuje zásada 
subsidiarity a že je na členských státech, aby stanovily procesní požadavky, které z 
uvedených směrnic vyplývají. Osvědčené postupy a navrhované metodiky popsané v tomto 
dokumentu nejsou tedy míněny jako normativní; jejich účelem je spíše poskytnout užitečné 
rady, náměty a návrhy na základě rozsáhlých diskusí se zástupci odvětví vnitrozemské 
vodní dopravy, nevládních organizací a jiných zúčastněných subjektů v rámci pracovní 
skupiny Komise pro řeky. 

Konečně by Komise ráda poděkovala všem účastníkům pracovní skupiny za jejich cenné 
příspěvky a diskuse. Uvedené otázky byly hlavním důvodem k vypracování těchto pokynů. 

                                                            
4 Péče o lokality sítě Natura 2000. Ustanovení článku 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť (92/43/EHS). Posuzování 
plánů a projektů významně ovlivňujících lokality sítě Natura 2000 - metodické pokyny k ustanovení 
čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť. Pokyny k čl. 6 odst. 4 směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť 92/43/EHS. 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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2. RÁMEC POLITIKY EU  

 
 
 

2.1. Úvod 

Tato kapitola nastiňuje celkový rámec politiky EU usilující jak o podporu vnitrozemské vodní 
dopravy, tak o zachování biologické rozmanitosti. Poskytuje přehled hlavních politických 
dokumentů a legislativních aktů týkajících se těchto odvětví a nastiňuje jejich klíčové cíle a 
ustanovení. Cílem tohoto oddílu je podporovat lepší vzájemné porozumění nejvýznamnějším 
faktorům a podmínkám, které fungují na úrovni EU, u každého z odvětví. 

Politický kontext se opírá o strategii Evropa 2020 přijatou v březnu 2010. Tato strategie EU 
stanovila vizi evropského sociálně tržního hospodářství v příštím desetiletí a je založena na 
třech propojených a vzájemně se posilujících prioritách: inteligentním růstu (rozvoji 
hospodářství založeného na znalostech a inovacích), udržitelném růstu (podpoře 
konkurenceschopného nízkouhlíkového hospodářství méně náročného na zdroje) a na růstu 
podporujícím začlenění (podpoře hospodářství s vysokou zaměstnaností, jež zajišťuje 
sociální a územní soudržnost). 

2.2. Dopravní politika EU pro podporu vnitrozemské vodní dopravy  

Dopravní politika EU je základním kamenem evropského vnitřního trhu a integračního 
procesu. Je nepostradatelným předpokladem volného pohybu zboží a osob, podporuje 
obchod a jejím cílem je vytvořit spravedlivé podmínky hospodářské soutěže pro jednotlivé 
druhy dopravy i vzájemně mezi těmito druhy a podporovat svobodu poskytování služeb, 
jakož i otevření dopravních trhů. 

Trvalý růst objemu dopravy v posledním desetiletí vedl ke zvážení a zapracování sociálních 
a ekologických dopadů do resortu dopravy. Tehdy získal na významu model udržitelné 
mobility. Tento model zahrnuje integrovaný přístup s cílem optimalizovat efektivitu 
dopravního systému a organizaci a bezpečnost dopravy a zároveň snížit spotřebu energie a 
dopady na životní prostředí. Jeho součástí je zvýšení konkurenceschopnosti 
environmentálně šetrných druhů dopravy a vytvoření integrovaných dopravních sítí, které 
budou využívány pro dva nebo více druhů dopravy. Vnitrozemská vodní doprava je v této 
souvislosti považována za samozřejmou volbu, neboť poskytuje bezpečný způsob dopravy 
bez přetížení a s nízkými emisemi uhlíku, který je navíc nákladově efektivní. 

Proto je důležitou součástí nové bílé knihy Komise přijaté v březnu 2011 pod názvem „Plán 
jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního 
systému účinně využívajícího zdroje“5  

V této bílé knize přijala Komise plán 40 konkrétních iniciativ pro příští desetiletí, jejichž cílem 
je vytvoření konkurenceschopného dopravního systému, který zvýší mobilitu, odstraní hlavní 
překážky v klíčových oblastech a podpoří růst a zaměstnanost. Zároveň by návrhy Komise 
měly pomoci významně snížit závislost Evropy na dovážené ropě a snížit emise oxidu 
uhličitého v dopravě o 60 % do roku 2050. 

                                                            
5 KOM(2011) 144 v konečném znění.  
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Klíčové cíle plánu týkající se vnitrozemské vodní dopravy zahrnují: 

• převedení 30 % dálkové silniční přepravy nákladu na železniční a lodní dopravu do roku 
2030; do roku 2050 by to mělo být více než 50%, 

• plné zprovoznění celounijní multimodální transevropské hlavní přepravní sítě do roku 
2030 s velmi dobrým propojením hlavních námořních přístavů, železnice a vnitrozemské 
plavby, 

• odstranění hlavních problematických oblastí v zájmu dokončení sítě TEN-T, 

• internalizace všech externalit ve všech druzích dopravy, 

• plné uplatňování zásad „uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“. 

V této souvislosti zřídí Komise vhodný rámec pro optimalizaci vnitřního trhu pro 
vnitrozemskou vodní dopravu a odstranění překážek bránících jeho širšímu využívání tak, že 
zajistí kontinuitu prováděcích opatření zahájených v rámci akčního programu EU „NAIADES“ 
a vyrovná se s novými výzvami. 

2.2.1. Akční program EU NAIADES  

V roce 2006 přijala Komise integrovaný evropský akční program pro vnitrozemskou vodní 
dopravu s názvem NAIADES6. Jeho cílem je zdůraznit výhody vnitrozemské vodní dopravy 
a odstranit řadu překážek, které jí mohou bránit ve využívání celého jejího potenciálu.  

Tento akční program EU se soustřeďuje na pět vzájemně propojených strategických oblastí 
a obsahuje doporučení,jaké činnosti by mělo provést Evropské společenství, členské státy a 
další dotčené strany v letech 2006–2013: 

1. Trhy: činnosti zahrnují získání nových trhů, vytvoření podnikatelského prostředí a 
zlepšení správního a regulačního rámce. 

2. Loďstvo: činnosti se zaměřují zejména na zkvalitnění účinnosti logistiky a 
environmentální a bezpečnostní výkonnosti vnitrozemské vodní dopravy. 

3. Pracovní místa a dovednosti: činnosti zahrnují získávání nových pracovních sil 
prostřednictvím zlepšení pracovních a sociálních podmínek v odvětví a investic do 
lidského kapitálu, např. prostřednictvím harmonizace systému vzdělávání a odborné 
přípravy. 

4. Obraz v očích veřejnosti: činnosti zahrnují propagaci vnitrozemské plavby jako 
úspěšného partnera v podnikání, vytvoření a rozšíření evropské propagační a rozvojové 
sítě vnitrozemské vodní dopravy a sledování trendů a vývoje na trhu vnitrozemské vodní 
dopravy. 

5. Infrastruktura: činnosti zahrnují zlepšení podmínek pro využívání vodních cest, zlepšení 
multimodálních sítí a zavádění říčních informačních služeb (RIS). 

Akční program kromě toho počítá s opatřeními vedoucími k modernizaci organizační 
struktury vnitrozemské vodní dopravy s cílem překonat současnou roztříštěnost zdrojů a 
snah na různých úrovních.  

V roce 2008 založila Komise platformu subjektů zúčastněných na vnitrozemské plavbě, 
členských států, říčních komisí a zástupců průmyslu s názvem PLATINA7 (Platforma pro 

                                                            
6 Sdělení Komise o podpoře vnitrozemské vodní dopravy „NAIADES“ – Integrovaný evropský akční program pro 
vnitrozemskou vodní dopravu, KOM(2006) 6. http://www.naiades.info/ 
7 http://www.naiades.info/platina/page.php?id=1 

http://www.naiades.info/
http://www.naiades.info/platina/page.php?id=1
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implementaci programu NAIADES), aby podpořila provádění programu NAIADES. PLATINA 
je koordinační projekt pro vnitrozemskou vodní dopravu, který sdružuje 23 partnerů z 9 
evropských zemí. Je financován prostřednictvím 7. rámcového programu pro výzkum (2007–
2013) a poskytuje Evropské komisi účinnou podporu v pěti oblastech politiky programu 
NAIADES. V rámci platformy PLATINA byl mimo jiné vytvořen manuál osvědčených přístupů 
k udržitelnému plánování vodních cest, které jsou kompatibilní s požadavky na ochranu 
životního prostředí (viz kapitola 4).  

V dubnu 2011 předložila Komise průběžnou zprávu o pokroku v provádění programu 
NAIADES8. Ta ukázala důležitou strategickou roli programu NAIADES při propagaci úlohy 
vnitrozemské vodní dopravy v rámci evropského dopravního systému. Shrnula rovněž 
úspěchy programu i otázky, které vyžadují vynaložení dalšího úsilí a/nebo přehodnocení, 
včetně otázky přidělování finančních prostředků. 

Je ostatně všeobecně známo, že se nedostatek specializovaných zdrojů při provádění 
programu ukázal jako nevýhoda, kterou by platforma PLATINA mohla kompenzovat jen v 
omezené míře. V roce 2012 má Komise v úmyslu předložit sdělení o nástupnickém 
programu současného akčního programu NAIADES. Toto sdělení stanoví vhodný rámec 
optimalizace vnitřního trhu odvětví vnitrozemské vodní dopravy, poukáže na způsoby 
odstranění překážek, které brání jejímu většímu využívání, a napomůže k lepšímu začlenění 
vnitrozemské plavby do multimodálnímodálního dopravního systému. 

Těžiště tohoto sdělení bude spočívat na opatřeních nezbytných pro obnovu cesty 
spolehlivého růstu daného odvětví a na zajištění toho, že vnitrozemská vodní doprava bude i 
nadále atraktivní také z hlediska ochrany životního prostředí. Problémy, které je třeba řešit, 
zahrnují integrovaný rozvoj a provoz infrastruktury, rozmístění inteligentních systémů 
mobility, jako je např. RIS, nebo další ekologizaci flotily lodí. 

2.2.2. Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T)  

Dalším z ústředních pilířů dopravní politiky EU je transevropská dopravní síť9 zřízená za 
účelem vytvoření jednotné multimodální sítě, která by zahrnovala sítě pozemní dopravy 
(včetně vnitrozemských vodních cest), námořní a letecké dopravy v rámci Společenství, 
umožňovala efektivnější pohyb zboží a osob mezi členskými státy a zajišťovala mezinárodní 
spojení. Podle článku 170 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) přispívá TEN-T 
společně s TEN-E v oblasti telekomunikací nebo energie k cílům dokončení společného trhu 
obecně, stejně jako jednotného evropského dopravního prostoru. 

Investice potřebná k dokončení a modernizaci skutečně transevropské sítě v rozšířené EU 
do roku 2020 činí asi 550 miliard EUR, z čehož 215 miliard EUR je určeno k odstranění 
hlavních dopravně problematických míst. Vzhledem k rozsahu požadované investice jsou v 
úzké spolupráci s národními vládami stanoveny priority projektů. 

Do roku 2007 bylo podle tehdy platných pokynů10 v rámci sítě TEN-T dosud identifikováno 
30 prioritních projektů infrastruktury. Jsou zaměřeny na všechny druhy dopravy: železnice, 
silnice, letiště, vnitrozemské vodní cesty, námořní doprava na krátké vzdálenosti a 
multimodální spojení, stejně jako družicový navigační systém Galileo. V některých případech 

                                                            
8 Commission Staff Working Document: Mid-term progress report on the implementation of the NAIADES Action 
Programme for the Promotion of inland waterway transport SEC(2011) 453 final (Pracovní dokument útvarů Komise: 
Průběžná zpráva o pokroku v provádění akčního programu NAIADES na podporu vnitrozemské vodní dopravy SEK (2011) 
453 v konečném znění). 
9 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm 
10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro 
rozvoj transevropské dopravní sítě (Úř. věst. L 228, 9.9.1996, s. 1) ve znění pozdějších předpisů 

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm
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tyto projekty zahrnují vytvoření nových infrastruktur, v jiných se zaměřují na modernizaci 
stávající infrastruktury a vypracování studií proveditelnosti.  

Finančně je provádění projektů TEN-T podporováno několika finančními nástroji EU (např. 
strukturální fondy, rozpočet TEN-T) a z půjček od Evropské investiční banky. 

Dva ze současných prioritních projektů, které se přímo zaměřují na vnitrozemské vodní 
cesty:  

• projekt 18 - vodní osa Rýn/Máza-Mohan-Dunaj: vede napříč Evropou od Severního moře 
v Rotterdamu do Černého moře v Rumunsku. Zahrnuje řadu technických říčních 
projektů, výstavbu plavebních komor a nových mostů, jakož i různé studie proveditelnosti 
podél jednotlivých úseků vodního toku. 

• projekt 30 - vnitrozemská vodní cesta Seina-Šelda: jejím cílem je propojit francouzskou 
síť vnitrozemských vodních cest s belgickou, holandskou a německou sítí vodních cest s 
jejími přístavy, jakož i s hlavními přístavy na severu (Le Havre, Rouen, Dunkerque, 
Zeebrugge, Gent, Antverpy a Rotterdam). Bude ji tvořit vodní cesta mezi přístavy 
Compiègne ve Francii a Gent v Belgii přístupná nákladním říčním člunům o velkém 
výtlaku. Součástí projektu je mimo jiné výstavba průplavu Seina-sever na francouzském 
území, řada modernizačních prací mezi francouzským Compiègne a belgickým Gentem, 
vybudování multimodálních logistických míst s cílem zajistit ochranu vod a zásobování 
vodou a rovněž zmírnit změny klimatu. 

V článku 8 hlavních směrů TEN-T se uvádí, že při rozvoji a uskutečňování projektů musí 
členské státy vzít v úvahu ochranu životního prostředí tím, že provedou studie o dopadu 
těchto projektů na životní prostředí, případně odpovídající posouzení podle směrnice o 
ochraně ptáků a o ochraně přírodních stanovišť.  
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Komise nedávno přijala návrh hlavních směrů pro TEN-T11 společně s návrhem nařízení o 
vytvoření nástroje pro propojení Evropy (CEF)12, který je finančním protějškem rozvoje 
infrastruktury, a stanovila rozpočet na dopravu, telekomunikace a energii ve výši 50 miliard 
EUR. V rámci tohoto rozpočtu je na dopravu vyčleněno 32 miliard EUR.  

Multimodální evropské dopravní koridory sítě TEN-T, které navrhuje Komise, pokrývají 
hlavní vnitrozemské vodní koridory v EU tak, aby všechny vnitrozemské vodní cesty od třídy 
IV specifikací AGN výše byly součástí hlavní sítě. Nástroj financování CEF by měl být 
zaváděn tak, aby zajišťoval přednostní odstranění problémů a řešení odpovídajících 
přeshraničních spojení, a to i pro vnitrozemskou vodní dopravu. Předpokládá se však nejen 
možnost financování fyzické „materiální“ infrastruktury, ale také opatření, která umožní její 
efektivnější a ještě ekologičtější provoz, jako jsou například inteligentní systémy řízení a 
infrastruktura s využíváním alternativních paliv.  

 

2.3. Strategie EU pro Podunají - nová makroregionální strategie EU 

Jako součást svého nového přístupu k 
regionálnímu rozvoji v rámci EU začala 
Komise vyvíjet řadu evropských 
makroregionálních iniciativ, jejichž 
záměrem je zajistit efektivnější 
koordinaci. Tento přístup nepředpokládá 
vytváření nových právních předpisů 
nebo institucí, ale posílení vazeb mezi 
jednotlivými politikami a mezi širokou 
škálou zúčastněných subjektů 
přítomných v regionu. Jeho cílem je 
sloužit zájmům regionu jako celku při 
současném zohlednění jeho 
různorodosti. 

 

V prosinci 2010 předložila Komise nový návrh druhého makroregionu EU v návaznosti na 
úspěch strategie pro region Baltského moře. Tato strategie EU se zaměřuje na Podunají13. 
Iniciativa se snaží rozvíjet obrovský hospodářský potenciál tohoto regionu a zlepšit jeho 
environmentální podmínky. 

Vytvořením rámce pro dlouhodobou spolupráci týkajícího se celé řady aspektů si tato 
strategie klade za cíl hrát klíčovou úlohu při zlepšování udržitelné dopravy, propojování 
energetických soustav, ochraně životního prostředí, zachování vodních zdrojů a oživování 
podnikatelského prostředí. Vzhledem k tomu, že pro provádění této strategie nejsou k 
dispozici žádné nové finanční prostředky, mělo by se dalším sbližováním programů přijatých 
podunajskými státy dosáhnout lepších výsledků se stejnými prostředky, které má region k 
dispozici v současném finančním období. 

Strategie obsahuje podrobný akční plán založený na čtyřech pilířích, přičemž dva z nich se 
týkají přímo vnitrozemské vodní dopravy a zachování biologické rozmanitosti: 

                                                            
11 KOM(2011) 650/2 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/revision-t_en.htm 
12 KOM(2011) 650/3 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/connecting_en.htm 
13 KOM(2010) 715 v konečném znění.  

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/revision-t_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/connecting_en.htm
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1) napojení Podunají: 

• zlepšení mobility a multimodality: 

a) vnitrozemských vodních cest, 

b) silničního, železničního a leteckého spojení, 

• podpora udržitelnější energetiky,  

• propagace kultury, turistického ruchu a setkávání obyvatel regionu. 

2) ochrana životního prostředí v Podunají: 

• obnovení a udržení kvality vod, 

• zvládání environmentálních rizik,  

• ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy. 

Specifické cíle pro každou z těchto prioritních oblastí byly stanoveny v akčním plánu 
připojeném k tomuto sdělení14 a dále rozpracovány řídicími skupinami. Pro vnitrozemské 
vodní cesty a biologickou rozmanitost jsou tyto cíle následující:  

Prioritní oblast - Zlepšení mobility a multimodality vnitrozemských vodních cest má za cíl:  

• do roku 2020 zvýšit nákladní dopravu po řece o 20 % ve srovnání s rokem 2010, 

• vyřešit překážky splavnosti při zohlednění zvláštních charakteristik jednotlivých úseků 
Dunaje a jeho splavných přítoků a do roku 2015 zavést účinnou správu řízení 
infrastruktury vodních cest, 

• do roku 2020 vybudovat v přístavech na Dunaji a jeho splavných přítocích výkonné 
multimodální terminály, které propojí vnitrozemské vodní cesty s železniční a silniční 
dopravou, 

• zavést harmonizované říční informační služby (RIS) na Dunaji a jeho splavných přítocích 
a zajistit mezinárodní výměnu údajů RIS nejlépe do roku 2015, 

• vyřešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků a harmonizovat vzdělávací standardy v 
oblasti vnitrozemské plavby v Podunají do roku 2020 při řádném zohlednění sociálního 
rozměru příslušných opatření. 

Prioritní oblast - ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy má za cíl:  

• zastavit zhoršování stavu všech druhů a stanovišť, na které se vztahují právní předpisy 
EU upravující ochranu přírody, a dosáhnout významného a měřitelného zlepšení jejich 
stavu do roku 2020, přizpůsobeného zvláštním potřebám Podunají, 

• do roku 2020 zajistit životaschopné populace druhů jesetera ruského a dalších 
původních druhů ryb,  

• zajistit, aby se do roku 2020 zachovaly a posílily ekosystémy a jejich služby 
prostřednictvím zavedení ekologické infrastruktury a aby se obnovilo nejméně 15 % 
poškozených ekosystémů, 

• zajistit, aby byly do roku 2020 identifikovány nepůvodní invazní druhy, způsoby jejich 
šíření, aby byly určeny prioritní druhy, které by byly omezovány nebo eradikovány, aby 
byly řízeny způsoby jejich šíření, aby se zabránilo zanesení a uchycení nových 
nepůvodních invazních druhů. 

                                                            
14 SEK(2010) 1489 v konečném znění 
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2.4. Politika EU v oblasti biologické rozmanitosti 

Obdobně jako podpora vnitrozemské vodní dopravy zaujímá v politických programech 
přední místo i zachování biologické rozmanitosti EU. Ta je označována jako jeden z 
klíčových operačních cílů obnovené strategie EU pro udržitelný rozvoj15 a je jednou ze čtyř 
prioritních oblastí cílených opatření v rámci 6. akčního programu pro životní prostředí16, který 
stanoví rámec environmentální politiky EU v období 2002–2012. 

V roce 2010 hlavy států EU a předsedové vlád vytyčili následující střednědobý cíl pro 
zachování biologické rozmanitosti v EU17: „Zastavit do roku 2020 úbytek biologické 
rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb, v maximálním proveditelném rozsahu je 
obnovit a současně zvýšit příspěvek EU k odvrácení úbytku biologické rozmanitosti v 
celosvětovém měřítku.“ 

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, která byla přijata v květnu 2011, 
sestávala z šesti hlavních cílů a 20 opatření k zajištění dosažení tohoto celkového cíle do 
roku 202018. Těchto šest cílů se zaměřuje na: 

• úplné provedení právních předpisů EU v oblasti životního prostředí na ochranu 
biologické rozmanitosti, 

• lepší ochranu ekosystémů a větší využití zelené infrastruktury,  

• udržitelnější způsob zemědělského a lesního hospodaření, 

• lepší řízení rybích populací v EU a zvýšení udržitelnosti rybolovu, 

• přísnější kontroly nepůvodních invazních druhů, 

• větší příspěvek EU k odvrácení úbytku celosvětové biologické rozmanitosti. 

2.5. Směrnice o ochraně ptáků a o ochraně přírodních stanovišť 

Směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť představují základní 
kameny politiky biologické rozmanitosti EU. Umožňují spolupráci všech 27 členských států 
EU v rámci společného právního rámce za účelem ochrany nejohroženějších a 
nejcennějších evropských druhů a přírodních stanovišť v celé oblasti jejich výskytu v EU, 
bez ohledu na politické či správní hranice. 

Celkovým cílem směrnice o ochraně ptáků19 je zachování a obnovení populací všech 
přirozeně se vyskytujících volně žijících druhů ptáků na území EU na úrovni, která zajistí 
jejich přežití v dlouhodobém horizontu. Směrnice o ochraně přírodních stanovišť20 má 
podobné cíle jako směrnice o ochraně ptáků, ale týká se živočišných druhů jiných než ptáků 
a i některých typů stanovišť jako takových.  

                                                            
15 KOM (2001) 264 v konečném znění, Obnovená strategie EU pro udržitelný rozvoj přijatá v červnu 2006.  
16 Rozhodnutí č. 1600/2002/ES, Úř. věst. L 242, 10.9.2002. 
17 Závěry Rady: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf  
18 Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 (KOM(2011) 244), 
3.5.2011  
19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (kodifikované znění směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně 
žijících ptáků, ve znění pozdějších předpisů) – viz http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm 
20 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin, konsolidovaná verze ze dne 1.1.2007 - 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%255b1%255d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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Tyto dvě směrnice nepokrývají všechny druhy rostlin a živočichů v Evropě (tj. netýkají se 
veškeré biologické rozmanitosti EU). Místo toho se zaměřují na dílčí soubor přibližně 2000 
druhů (z cca 100 000 nebo více druhů, které se v Evropě vyskytují) – které vyžadují 
ochranu, aby se zabránilo jejich vyhynutí či zániku. O těchto druzích se často hovoří jako o 
druzích v zájmu Společenství nebo o druzích chráněných Evropskou unií. 

Obě směrnice vyžadují, aby se členské státy neomezily na pouhou prevenci dalšího 
zhoršování stavu uvedených druhů a typů přírodních stanovišť. Musí rovněž přijmout 
pozitivní řídicí opatření, aby byla zajištěna ochrana nebo zachování těchto populací v 
příznivém stavu z hlediska jejich ochrany21 v celé oblasti jejich přirozeného výskytu v 
rámci EU. 

Příznivý stav z hlediska ochrany lze popsat jako situaci, kdy typ stanoviště nebo druh 
prosperuje (jak z hlediska kvality, tak z hlediska rozsahu/populace) a má dobrou šanci 
zachovat se i do budoucnosti. Skutečnost, že stanoviště nebo druh nejsou ohroženy (tj. 
nečelí přímému riziku vyhynutí či zániku) nemusí nutně znamenat, že se nacházejí v 
příznivém stavu z hlediska ochrany. Cíl směrnice je definován v pozitivním smyslu a je 
orientován na příznivou situaci, kterou je třeba definovat, dosáhnout jí a udržet ji. Nejde tedy 
pouze o zabránění vyhynutí či zániku. 

Pro dosažení tohoto cíle vyžadují směrnice dva typy ustanovení:  

• Vyhlášení lokalit a opatření týkající se jejich správy: jsou zaměřeny na zachování 
klíčových oblastí pro tyto druhy uvedené v příloze I směrnice o ochraně ptáků a v příloze 
II směrnice o ochraně přírodních stanovišť, jakož i pro typy stanovišť uvedené v příloze I 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť,  

• Ustanovení o ochraně druhů: požadují, aby členské státy vytvořily obecný systém 
ochrany všech druhů volně žijících ptáků v EU a dalších ohrožených druhů uvedených v 
příloze IV a V směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Tato opatření platí v celé oblasti 
jejich přirozeného výskytu, a tudíž i mimo chráněné lokality. 

2.5.1. Síť Natura 2000 

Ústředním prvkem směrnic o ochraně přírody je požadavek, aby členské státy vyhlásily 
lokality sítě Natura 2000 pro vybrané druhy a typy stanovišť uvedené v těchto směrnicích. 
Jakmile budou tyto lokality vyhlášeny, musí být spravovány způsobem, který zachovává 
nebo obnovuje druhy a typy stanovišť, pro které byly vyhlášeny, v dobrém stavu.  

Jako lokality sítě Natura 2000 bylo dosud22 vyhlášeno více než 26 000 lokalit. Společně 
pokrývají přibližně 18 % rozlohy pevniny v zemích EU-27, jakož i významné mořské 
oblasti23. Asi 4 % celkové plochy zahrnuté do sítě Natura 2000 tvoří jezerní a říční 
ekosystémy. 

Tyto lokality mají být spravovány a chráněny v souladu s ustanoveními článku 6 směrnice o 
ochraně přírodních stanovišť. Tato ustanovení jsou zde stručně popsána vzhledem k tomu, 
že mají přímý význam jak pro rozvoj integrovaných projektů, jejichž cílem je dosáhnout 
vzájemně výhodných scénářů nebo scénářů s minimálními ztrátami (kapitola 4), tak pro 

                                                            
21 Pojem „stavu příznivého z hlediska ochrany“ není uveden ve směrnici o ochraně ptáků, ale existují v ní obdobné 
požadavky, tj. všechny zvláště chráněné oblasti musí být stále předmětem zvláštních opatření týkajících se ochrany jejich 
stanovišť s cílem zajistit přežití a rozmnožování ptáků uvedených v příloze I v oblasti jejich přirozeného výskytu. 
22 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm 
23 Někdy vznikají značné překryvy mezi zvláště chráněnými oblastmi (ZCHO) a lokalitami významnými pro Společenství (SCI), 
uváděné hodnoty proto nejsou kumulativní. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm
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provedení posouzení ekologických dopadů nového plánu nebo projektu na vyhlášení lokality 
sítě Natura 2000 (kapitola 5). 

První dva odstavce článku 6 vyžadují, aby členské státy: 

•  stanovily nezbytná ochranná opatření, která odpovídají ekologickým požadavkům 
chráněných typů stanovišť a druhů, jež se na těchto lokalitách vyskytují.(čl. 6 odst.1),  

• předcházely škodlivým činnostem, které by mohly významně rušit tyto druhy nebo 
poškozovat stanoviště chráněných druhů nebo typy stanovišť (čl. 6 odst.2). 

Pro usnadnění tohoto úkolu jsou členské státy podporovány v tom, aby vypracovaly cíle 
ochrany pro každou lokalitu sítě Natura 2000. Cílem ochrany bude minimálně udržovat 
podmínky zachování druhů a stanovišť, pro které byla daná lokalita vyhlášena, tak, aby 
nedocházelo k dalšímu zhoršování jejich stavu. Nicméně vzhledem k tomu, že celkovým 
cílem směrnice je dosažení příznivého stavu druhů a typů stanovišť, lze stanovit 
ambicióznější cíle ochrany, které budou zahrnovat zlepšení stavu těchto druhů a typů 
stanovišť v dané lokalitě.  

Způsob výběru lokalit sítě Natura 2000:  

Jednotlivé lokality jsou vybírány pro zařazení do sítě Natura 2000 s ohledem na svou hodnotu 
z hlediska zachování jednoho nebo více typů stanovišť nebo druhů významných pro Společenství, 
které se vyskytují v dané lokalitě. Výběr se provádí na základě kritérií stanovených v příloze III 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť, která se zaměřuje na stupeň reprezentativnosti typu 
stanoviště v lokalitě a rovněž jeho rozlohu, strukturu a funkce, a v případě druhů i na početnost a 
hustotu populace, rysy stanoviště důležité pro daný druh, stupeň izolace populace a na celkovou 
hodnotu lokality z hlediska ochrany příslušného typu stanoviště nebo druhu.  

Tato informace je zaznamenána ve standardním formuláři údajů24 (SDF), který se sestavuje pro 
každou lokalitu. Standardní formulář údajů poskytuje klíčové údaje o lokalitě a druhu nebo typu 
stanoviště, pro které byla vyhlášena, a o jejich stavu (na stupnici od A po D). Jsou tedy důležitým 
referenčním základem nejen pro určení toho, zda došlo ke zhoršení stavu vyhlášených typů stanovišť 
a druhů v rámci dané lokality, ale také pro stanovení cílů ochrany dané lokality v souladu s celkovými 
cíli směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

PROHLÍŽEČ NATURA 2000: 
Okamžitý online přístup k mapám a standardním datovým formulářům sítě Natura 

2000  
http://natura2000.eea.europa.eu/ 

Prohlížeč Natura 2000 umožňuje zobrazovat podrobné popisy lokalit a mapy lokalit sítě Natura 2000 v 
celé EU včetně lokalit podél jednotlivých říčních úseků. 

K dispozici jsou různé možnosti vyhledávání: 

• procházet určitou oblast a zjistit, zda se v ní nachází lokalita sítě Natura 2000 a jaká – například 
podél konkrétního úseku řeky. Po zadání názvu místa, např. nejbližší vesnice, mapa automaticky 
přiblíží danou oblast a zvýrazní všechny lokality sítě Natura 2000, které se v ní nacházejí, 

• vyhledat konkrétní lokalitu sítě Natura 2000, jejíž název nebo kód lokality již známe, 

                                                            
24 Standardní formuláře údajů jsou dostupné prostřednictvím prohlížeče Natura 2000 na adrese 
http://natura2000.eea.europa.eu/ a lze je získat od od orgánů odpovědných za síť Natura 2000 v jednotlivých 
zemích/regionech. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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• vyhledat konkrétní druh nebo typ stanoviště chráněný na základě směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť a zjistit, které lokality pro něj byly vyhlášeny, 

Pro každou lokalitu sítě Natura 2000 zaznamenanou na mapě lze stáhnout standardní formulář údajů 
(SDF) uvádějící druhy nebo typy stanovišť, pro které byla vyhlášena, odhadovanou velikost populace 
a dále stav a význam této lokality pro dané druhy.  

 

 
Příklad mapy z prohlížeče Natura 2000 pro řeku Mázu severně od Verdunu v Lotrinsku, Francie. Lokalita ZCHO vyhlášená 
podle směrnice o ochraně ptáků byla označena červeně, modře pak byla označena lokalita SCI vyhlášená podle směrnice o 
ochraně přírodních stanovišť (tyto lokality se částečně překrývají). 

Článek 10 – Zlepšování ekologické soudržnosti sítě Natura 2000 

Kromě určení základních lokalit v rámci sítě Natura 2000 požaduje článek 10 směrnice o 
ochraně přírodních stanovišť, aby se členské státy snažily zlepšovat ekologickou soudržnost 
sítě v širší krajině zachováváním a případně i rozvíjením krajinných prvků, které mají velký 
význam pro volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny, například koridory pro volně žijící 
zvířata nebo spojovací ostrůvky, které lze využít při migraci a šíření. 

Plány péče o lokality sítě Natura 2000, pokud existují, často nastiňují cíle ochrany dané 
lokality a opatření nezbytná k dosažení těchto cílů. Mohou tedy být užitečným zdrojem 
informací pro realizátory rozvoje vnitrozemských vodních cest, protože: 

- popisují ekologické požadavky stanovišť a druhů, pro něž byla lokalita vyhlášena, tak, 
aby bylo všem jasné, co se ochraňuje a proč,  

- analyzují sociálně-ekonomický a kulturní kontext dané oblasti a interakce mezi různými 
způsoby využívání půdy a přítomnými druhy a stanovišti,  

- identifikují rizika ohrožující druhy a typy stanovišť, 

- upřesňují pro danou lokalitu cíle ochrany, 
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- identifikují řadu praktických opatření v oblasti péče, která je třeba provádět za účelem 
uvedení lokality do příznivého stavu, a uvádějí možnosti integrace těchto opatření do 
jiných postupů využívání půdy v dané lokalitě, 

- ve fázi přípravy a realizace zapojují zúčastněné subjekty, které mají zájem na ochraně 
dané lokality. 

2.5.2. Rozvojové záměry ovlivňující lokality sítě Natura 2000 

Zatímco čl. 6 odst. 1 a 2 směrnice o ochraně přírodních stanovišť se týkají každodenní péče 
a ochrany lokalit sítě Natura 2000, čl. 6 odst. 3 a čl. 6 odst. 4 stanovují postup při plánování 
nových rozvojových záměrů, které by mohly mít na lokalitu v síti Natura 2000 dopad25.  

Tento postup je podrobně rozebrán v kapitole 5, ale v zásadě vyžaduje, aby byl jakýkoli plán 
nebo projekt, u něhož je pravděpodobné, že bude mít významný negativní dopad na lokalitu 
sítě Natura 2000, podroben odpovídajícímu posouzení a jeho účinky tak byly podrobně 
prozkoumány a aby se zjistilo, jak se vztahují k cílům ochrany dotyčné lokality. 

V závislosti na zjištěních vyvozených z odpovídajícího posouzení může příslušný orgán buď 
schválit plán či projekt tak, jak je, pokud zjistí, že nebude mít nepříznivý účinek na integritu 
předmětné lokality. Případně může v závislosti na míře zjištěného dopadu požadovat: 

• přepracování plánu nebo projektu s cílem zabránit nepříznivému účinku na lokalitu sítě 
Natura 2000,  

• zavedení zmírňujících opatření s cílem odstranit negativní účinky nebo dodržování 
některých podmínek při úpravách, modernizaci a údržbě říčních ekosystémů nebo 
související infrastruktury, opět s cílem odstranit pravděpodobnost negativních účinků, 

• místo původního plánu či projektu přezkoumat alternativní, méně škodlivá řešení. 

Za výjimečných okolností lze plán nebo projekt schválit i přesto, že má negativní účinek na 
celistvost jedné nebo více lokalit sítě Natura 2000 za předpokladu dodržení procesních 
záruk stanovených ve směrnici o ochraně přírodních stanovišť (čl. 6 odst. 4). Z tohoto 
důvodu, pokud prokazatelně neexistují žádné alternativy a daný plán nebo projekt je 
považován za nezbytný z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, může být 
projekt i přesto schválen za předpokladu, že budou přijata odpovídající kompenzační 
opatření, kterými bude zajištěna ochrana celkové soudržnosti sítě Natura 2000.  

2.5.3. Rozvojové záměry a jejich vztah k přísné ochraně druhů  

Kromě ochrany základních lokalit prostřednictvím sítě Natura 2000 obě směrnice rovněž 
vyžadují, aby členské státy zavedly obecný systém ochrany pro všechny druhy volně žijících 
ptáků přirozeně se vyskytujících na území EU a pro druhy uvedené v příloze IV a V 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Tato ustanovení platí jak uvnitř, tak vně 
chráněných lokalit.  

Přesné podmínky jsou stanoveny v článku 5 směrnice o ochraně ptáků a v článku 12 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť (pokud jde o zvířata) a v článku 13 (pokud jde o 
rostliny)26.  

                                                            
25 Tato skutečnost platí pro lokality významné pro Společenství (SCI), zvláštní oblasti ochrany (SAC)i zvláště chráněné oblasti 
(ZCHO) a týká se nejen plánů či záměrů realizovaných uvnitř lokalit Natura 2000, ale i těch, které jsou situovány mimo, ale 
mohly by mít významný dopad na ochranu druhů a stanovišť uvnitř lokality. Například může jít o přehradu stavěnou ve 
směru proti proudu řeky, která by mohla změnit či zastavit pravidelné zaplavování důležitého mokřadu pro ptáky, který se 
nachází v lokalitě ZCHO dále po proudu. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Vyžadují, aby členské státy mimo jiné zakázaly:  

- úmyslné vyrušování v období rozmnožování, výchovy mláďat, přezimování a migrace, 

- poškozování nebo ničení míst rozmnožování nebo míst odpočinku, 

- úmyslné ničení hnízd nebo vajec nebo vytrhávání a ničení chráněných rostlin.  

Vzhledem k tomu, že některé chráněné druhy jsou potenciálně ohroženy interferencemi i 
dáleko od svých stanovišť, musí být tato ustanovení zohledněna rovněž při zvažování 
rozvoje vnitrozemských vodních cest i mimo lokality sítě Natura 2000. To by mohlo být 
relevantní například v případě navrhovaného rozvoje podél hlavní trasy migrace nebo šíření 
vzácných nebo ohrožených druhů, jako je například jeseter velký (Acipensor sturio) nebo 
drsek rhonský (Zingel asper) v takovém rozsahu, že by mohl vytvořit významnou překážku 
migrace nebo způsobit poškození nebo zničení jejich míst rozmnožování i mimo síť Natura 
2000. 

2.6. Rámcová směrnice o vodě  

Konečně je nutno se zmínit o rámcové směrnici o vodě, neboť její ustanovení se přímo týkají 
jak provádění směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť, tak 
odvětví vnitrozemské vodní dopravy.  

Rámcová směrnice o vodě27 byla přijata v prosinci 2000 a jejím celkovým cílem je zamezit 
dalšímu zhoršování vodních ekosystémů a závislých stanovišť a ochránit a zlepšit jejich 
současný stav tak, aby do roku 2015 dosáhly dobrého stavu28. V případě povrchových 
vod (např. řeky, průplavy, jezera atd.) se kvalita vody posuzuje jak podle ekologického, tak i 
chemického stavu. 

Pro účely rámcové směrnice o vodě jsou evropské vodní útvary rozděleny do různých 
oblastí povodí tak, aby řízení celého povodí bylo možno koordinovat na co nejvhodnější 
úrovni – tj. na úrovni zeměpisné a hydrologické jednotky – a nikoli podle roztříštěných 
správních nebo politických hranic, jak tomu bylo často v minulosti. 

Pro každé z těchto povodí, jsou stanoveny environmentální cíle a navržen program opatření, 
aby povodí dosáhlo do roku 2015 dobrého stavu. Význam těchto environmentálních cílů a 
programu opatření podtrhly výsledky prvního posouzení evropských vodních útvarů, z něhož 
vyplynulo, že přibližně 40 % všech vodních útvarů v EU je v tak špatném stavu, že 
environmentálních cílů rámcové směrnice o vodě možná ani nedosáhnou29. 

Pro každé povodí je vypracován plán povodí. Podle přílohy VII rámcové směrnice o vodě 
zahrnuje plán povodí mimo jiné:  

- popis charakteristik jednotlivých vodních útvarů v povodí, 

- přehled významných zátěží a dopadů lidské činnosti,  

- mapu zobrazující stav jednotlivých vodních útvarů: pro povrchové vody (ekologický a 
chemický stav), pro podzemní vody (chemický a kvantitativní stav) a pro chráněné 
oblasti, 

                                                                                                                                                                                         
26 Pokyny k přísné ochraně živočišných druhů v zájmu Společenství podle směrnice o ochraně stanovišť 92/43/EHS 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm  
27 Směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Úř. věst. 327, 22.12.2000  
28 Nebo dobrého ekologického potenciálu pro silně ovlivněné vodní útvary 
29 Sdělení Komise: Směrem k udržitelnému vodnímu hospodářství v Evropské unii - První fáze provádění rámcové směrnice 
o vodě 2000/60/ES [KOM(2007) 128 v konečném znění]. 
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- seznam environmentálních cílů přijatých pro všechny povrchové vody, podzemní vody a 
chráněné oblasti v daném povodí (podle článku 4) s uvedením výjimek podle čl. 4 odst. 
4 až 7, 

- souhrn výsledků ekonomické analýzy užívání vody, 

- shrnutí programu opatření navržených s cílem uvést vodní útvary do roku 2015 do 
dobrého stavu.  

V době dokončení tohoto dokumentu (květen 2012) přijalo plány povodí 23 členských států30 
a informovalo o nich Komisi. Komise plány povodí ověří a zveřejní jejich posouzení ve 3. 
zprávě o provádění31 plánované na listopad 2012 jako nedílnou součást plánu na ochranu 
evropských vod32. Doporučení pro lepší integraci politik a osvědčených postupů byla 
zahrnuta do politického dokumentu o rámcové směrnici o vodě a hydromorfologických 
vlivech přijatého v listopadu 200633 v rámci společné prováděcí strategie za účasti členských 
států a příslušných zúčastněných subjektů.  

Je evidentní, že existují silné součinnosti mezi rámcovou směrnicí o vodě a směrnicemi o 
ochraně ptáků a o ochraně přírodních stanovišť vzhledem k tomu, že tyto dokumenty mají 
zhruba podobné ambice – zajistit, aby se (ekologický) stav řek nejen nezhoršoval, ale aby se 
zlepšoval. Vztah mezi rámcovou směrnicí o vodě a směrnicemi o ochraně ptáků a o ochraně 
přírodních stanovišť je dále rozebrán v kapitole 6 v rozsahu relevantním pro vnitrozemské 
vodní cesty. 

                                                            
30 http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm  
31 Předchozí zprávy o provádění rámcové směrnice o vodě lze nalézt na adrese 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm 
32 http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm 
33 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/hydro
morphology/_EN_1.0_&a=d 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/techni
cal_reportpdf/_EN_1.0_&a=d 
 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
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3.  EVROPSKÉ ŘEKY: VÝZNAMNÝ ZDROJ 

 
 
 

3.1. Rozmanité funkce řeky  

V Evropě se nacházejí rozmanité typy řek od krátkých horských potoků s malými povodími 
až po velké nížinné řeky o délce stovek kilometrů. Vlastnosti každé řeky jsou do značné míry 
závislé na její poloze a na celé řadě dalších faktorů, jako jsou geologie podloží, půdní typy, 
sklon a klimatické podmínky. V důsledku této skutečnosti jsou řeky velmi různorodé a rovněž 
velmi dynamické, od horního toku k ústí se neustále mění. V EU se nachází přibližně 50 
hlavních řek, z nichž 20 má povodí rozlehlejší než 50 000 km². Každá z nich má také 
významnou síť přítoků.  

Řeky v Evropě plní řadu důležitých ekonomických a společenských funkcí, protože je 
využívá celá řada různých odvětví. Říčních systémů se v souladu s jejich individuálními 
vlastnostmi a polohou využívá jako zdrojů pitné vody nebo vody pro zemědělství, 
průmyslové procesy a chlazení. Některé jsou využívány mimo jiné i pro výrobu energie, 
plavbu, těžbu štěrku a písku, rybolov, rekreaci a turistiku.  

Zdravé říční ekosystémy rovněž bezplatně poskytují společnosti celou řadu důležitého zboží 
a služeb. Jsou důležitým zdrojem sladké vody a působí jako střediska pro čištění, která z 
vodního toku a okolního povodí odstraňují přebytečné živiny a znečišťující látky. Zabraňují 
erozi, zadržují půdu, živiny a sedimenty a jsou zásadní přírodní ochranou před povodněmi 
vzhledem k tomu, že zachycují přebytečnou dešťovou vodu v obdobích vysokého průtoku. 
Tato ekonomická hodnota je však často přehlížena vzhledem k tomu, že řeky jsou 
považovány za převážně veřejné statky, které nemají „tržní" hodnotu. V důsledku toho jsou 
přínosy zdravých říčních systémů pro společnost jen zřídka zohledňovány při úvahách o 
možných kompromisech34.  

Ekologický význam řek 

Přestože řeky představují jen malou část povrchu Evropy, významně přispívají k 
plnohodnostému životu Evropanů. 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB REGULAČNÍ SLUŽBY KULTURNÍ SLUŽBY 

Produkty získané z říčních 
ekosystémů 

Přínosy z regu- 
lace procesů ekosystémů  

Nehmotné přínosy 
říčních ekosystémů  

Potraviny a suroviny, včetně 
široké řady potravinářských 
produktů získaných z rostlin, 
zvířat a jiných organismů, a 
rovněž materiály, jako je 
například dřevo.  
Sladká voda: řeky jsou 
důležité z hlediska 
zásobování sladkou vodou a 
její regulace. 

Regulace klimatu: říční 
ekosystémy mohou ovlivnit 
klima. 
Regulace chorob: změny 
říčního ekosystému mohou 
přímo ovlivnit přemnožení 
přenašečů chorob, např. 
komárů. 
Regulace vodních zdrojů: 
ochrana před povodněmi, 

Rekreace a ekoturistika 
Estetický přínos 
Vzdělávací přínos 
Schopnost vytvářet 
atmosféru 
Kulturní dědictví 
Duchovní a náboženský 
přínos 
 
 

                                                            
34 http://www.teebweb.org/  
 

http://www.teebweb.org/


 

 

24 Pokyny k vnitrozemské vodní dopravě a síti Natura 2000 

PODPŮRNÉ SLUŽBY 

tj služby nezbytné pro 
poskytování všech 

ostatních 
ekosystémových služeb 

 

Energie: dřevo a vodní 
energie. 
Genetické zdroje, včetně 
genů a genetických 
informací, využívané při 
šlechtění zvířat a rostlin a 
pro účely biotechnologie. 
Doprava: Zásadní úloha při 
dopravě zboží a osob pro 
obchodní i rekreační účely.  

mírnění důsledků sucha atd. 
Ochrana proti erozi: rostlinný 
porost na březích řeky a v 
nivách hraje důležitou úlohu v 
oblasti udržování půdy a 
prevenci říční eroze. 
Čisticí schopnost vody: říční 
ekosystémy mohou pomoci 
odfiltrovat a rozložit organický 
odpad. 

Tvorba půdy 
Koloběh živin 
Primární produkce 
Biologická rozmanitost 
(stanoviště a druhy) 

 

Využívání ekonomické hodnoty ekosystémových služeb  

V dohodě o zeleném koridoru na dolním toku Dunaje bylo dohodnuto obnovení 2 236 km² niv, 
vedlejších koryt a souvisejících stanovišť podél Dunaje s cílem pomoci omezit výskyt povodní v 
regionu. Celkové náklady na tyto obnovovací práce jsou odhadovány na 50 milionů EUR a vznikne 
díky nim 2 100 milionů m³ povodňové retenční kapacity. Tyto náklady vycházejí velice příznivě v 
porovnání s náklady, které již byly vynaloženy jenom v Rumunsku v důsledku povodní v roce 2010 a 
které činily 59 milionů EUR. Navíc se odhaduje, že by obnova znamenala roční přínos 112 milionů 
EUR díky dalším ekosystémovým službám v oblasti rybolovu, lesnictví, uchovávání živin a rekreace.35 

3.2. Environmentální stav evropských řek 

Různorodé využití řady evropských řek vytváří v průběhu posledních 150 let na tento cenný 
zdroj obrovský tlak, v důsledku čehož se jen málo řek protékajících nížinami nachází ve 
zcela přirozeném stavu. Kromě toho, že trpí různým stupněm znečištění a vysokým 
zatížením živinami, což vede ke zhoršování kvality vody, prošlo mnoho řek z celé řady 
nejrůznějších důvodů také významnými hydromorfologickými změnami. 

Na základě první charakterizace povodí podle rámcové směrnice o vodě (článek 5)36 většina 
členských států EU uvedla, že nejvýznamnější tlaky souvisejí s rozvojem měst, ochranou 
před povodněmi, energetikou včetně vodní energie, vnitrozemskou vodní plavbou, 
narovnáváním koryt a odvodňováním půdy pro zemědělství. Tyto tlaky nejvíce ovlivňují 
hydromorfologický stav vodních útvarů. Z nejnovějšího vyhodnocení stavu evropských řek 
vyplynulo, že asi 40 % všech vodních útvarů v EU se nachází ve velmi špatném stavu a 
hrozí, že nesplní environmentální cíle rámcové směrnice o vodě.  

3.2.1. Hlavní tlaky na evropské řeky 

Podle Evropské agentury pro životní prostředí37 jsou hlavní faktory, které zvyšují riziko 
nedosažení dobrého ekologického stavu nebo ekologického potenciálu evropských řek 
následující: 

- obohacování živinami (eutrofizace) – jedním z hlavních zdrojů organického znečištění 
vypouštěného do vodních toků v Evropě je organický odpad v oblastech Evropy s 

                                                            
35 Costs and Socio-Economic Benefits associated with the Natura 2000 Network, Output of the EC project „Preparatory 
Actions for Natura 2000“, revidovaná konečná verze, říjen 2010.  
36 Sdělení Komise: Směrem k udržitelnému vodnímu hospodářství v Evropské unii - První fáze provádění rámcové směrnice 
o vodě 2000/60/ES [KOM(2007) 128 v konečném znění]. 
37 Evropské životní prostředí, stav a výhled 2010, kvalita sladké vody a projekt LIFE a evropské řeky, 2007. 
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vysokou hustotou obyvatelstva a vysokým rozvojem průmyslu. Vysoká úroveň 
organického znečištění vede ke snížení koncentrace kyslíku ve vodě a tím ovlivňuje 
všechny říční druhy a stanoviště. V průběhu posledních 15 let však úroveň koncentrace 
organických látek a živin v evropských řekách postupně klesá. 

- hydromorfologické tlaky (včetně regulace řek) – tj. fyzické změny, které provádí člověk 
na vodních tocích, jako je výstavba nádrží a výroba elektrické energie (vodní elektrárny), 
kanalizační a plavební soustavy, odvodňování a zavlažování půdy, údržba (odstraňování 
překážek proudění vody, odstraňování sedimentů atd.). Tato opatření mohou vést k 
oddělení řek od niv a negativně ovlivnit závislá stanoviště a druhy. Mohou také způsobit 
narušení systému říčních sedimentů (eroze, transport a ukládání) a/nebo narušení 
kontinuity toku, což může mít velký vliv na vodní organismy, například tak, že brání 
migraci stěhovavých ryb po proudu a proti proudu nebo mění tok a teplotu vody. 

Existují ale i další tlaky, například:  

- acidifikace – snižování hodnoty pH v důsledku depozice oxidů síry a dusíku (vzniklých 
při spalování fosilních paliv) v povodí řek.  

- organické mikropolutanty – zvýšené využívání pesticidů a výroba dalších organických 
látek vedla ke znečištění vodních toků. Pronikání pesticidů do vodního prostředí může 
mít vážné dopady na faunu a flóru a omezit použití vody pro odběr pitné vody.  

- těžké kovy – do evropských řek pronikají především z průmyslových a těžebních 
zařízení. Koncentrace těžkých kovů v evropských řekách však klesá. 

Jak z výše uvedeného přehledu vyplývá, celá řada evropských řek je již nyní silně 
regulována a znečištěna širokou škálou různých sociálně-ekonomických činností v takovém 
rozsahu, že již nevykazují plný rozsah přírodních hydromorfologických funkcí nebo 
ekologických hodnot. Na jiných řekách však dosud existují poměrně přirozené úseky, které 
si zachovaly dynamiku, volnost toku i vysokou ekologickou hodnotu.  

Účinky hydromorfologických změn na Dunaji a Rýnu 
Stejně jako mnoho jiných evropských řek jsou i Dunaj a Rýn silně ovlivněny lidskou činností včetně 
intenzivního lodního provozu a změn stanovišť v důsledku výstavby vodohospodářských děl. Na 
mnoha úsecích těchto řek došlo ke změně přirozené struktury včetně jejich hloubky a šířky, 
průtokového režimu, přirozeného transportu splavenin a migračních tras ryb. Téměř ve všech 
horských oblastech a v některých nížinných oblastech a na vodních cestách byly vybudovány 
přehrady a nádrže, zatímco v nížinách podél středního a dolního toku řeky jsou rozšířeným jevem 
hráze a zavlažovací sítě.  
V důsledku těchto skutečností:  
- je Dunaj z více než 80 % regulován za účelem ochrany před povodněmi a asi 30 % jeho délky je 

zabráno pro výrobu elektřiny ve vodních elektrárnách, 
- přibližně polovina přítoků Dunaje se využívá k výrobě vodní energie; výrobní kapacita všech 

vodních elektráren v povodí Dunaje je téměř 30 000 MW; 
- podél hlavních přítoků Dunaje bylo vybudováno přes 700 přehrad a jezů, 
- záplavová území podél Rýna mezi Basilejí a Karlsruhe se zmenšila o 87 % v důsledku výstavby 

hrází a kanálů za účelem odpojení meandrů. 

Zdroj: ICPDR, 2010 a Umweltbundesamt, 2006. 
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3.2.2. Nové problémy, kterým čelí evropské řeky 

Řeky čelí také novým problémům, jakými jsou například změna klimatu a invazivní cizí 
druhy. V souvislosti se změnou klimatu stále více důkazů nasvědčuje tomu, že změny 
vyvolané klimatem v obdobích pokrytí ledem, režimy průtoku řeky, teplotní stratifikace, 
dostupnost živin a trvání vegetačního období budou mít vliv na strukturu druhového složení 
a potravní sítě. Mohly by rovněž vést k významným změnám režimů proudění vody v řekách. 

Jedním z parametrů určujících celkové zdraví vodních ekosystémů je teplota vody. Většina 
vodních organismů (např. lososovité ryby) je schopna snášet určitý rozsah teplot, což určuje 
jejich prostorové rozšíření v rámci řeky nebo regionu. Změna klimatu by mohla vést k 
vyhynutí některých vodních druhů, nebo by mohla přinejmenším změnit jejich distribuci v 
říčním systému nebo ji přesunout severněji, pokud jim v tom nebude bránit nedostatek a 
narušení vhodných stanovišť nebo překážky ve vodním toku.  

Stále významnější hrozbu pro evropské řeky představují také invazivní cizí druhy. Podle 
nedávného soupisu je 296 druhů bezobratlých a 136 druhů ryb nalezených ve sladkovodním 
prostředí v Evropě cizími druhy38. Hlavní výzkumný projekt DAISIE financovaný EU39 také 
zjistil, že cizí druhy zvířat se v evropských vnitrozemských vodách šíří především v důsledku 
nahuštění vodních útvarů za účelem podpory rozsáhlého chovu ryb a sportovního rybolovu 
(30 %), intenzivní akvakultury (27 %) a pasivní přepravy loděmi 25 %).  

Invazivní cizí druhy rovněž způsobují závažné sociálně-ekonomické problémy. Mohou být 
příčinou značných výrobních ztrát (např. pokles produkce v oblasti rybolovu a akvakultury, 
pokles dostupnosti vody pro průmyslová odvětví a překážka vhodného přístupu k ní,, 
omezení splavnosti vnitrozemských řek) a způsobit omezení cenných ekosystémových 
služeb (např. čištění vody, koloběh živin). 

Zkušenosti s invazivními cizími druhy na kanálu Mohan–Dunaj  

                                                            
38 Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí, březen 2010: Deset zpráv pro rok 2010 - sladkovodní 
ekosystémy. 
39 http://www.europe-aliens.org/ 

http://www.europe-aliens.org/
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Je známo, že umělé propojení různých vodních systémů, například prostřednictvím umělých kanálů, 
způsobuje šíření invazivních druhů, protože se fyzicky propojí dva různé říční systémy. K tomu by bez 
lidského zásahu mohlo dojít jen velmi zřídka. To je příčinou šíření cizích druhů a jejich vzájemného 
mísení/konkurence s původními druhy. Otevření kanálu Mohan-Dunaj v roce 1992, který propojuje 
řeky Rýn a Dunaj, usnadnilo zejména invazi mnoha pontokaspických druhů do severní a západní 
Evropy. Předpokládá se, že v blízké budoucnosti bude přes kanál Mohan-Dunaj migrovat do úmoří 
Severního moře ještě více pontokaspických druhů (Gollasch & Nehring 2006).  

3.3. Význam řek pro biologickou rozmanitost  

Řeky jsou v důsledku své strukturální složitosti a vysoce dynamické povahy mimořádně 
bohatými ekosystémy, které přivádějí životadárnou tekutinu, v tomto případě vodu, do 
značné části okolní krajiny. Řeky jsou nejen cennými stanovišti samy o sobě, ale působí 
také jako zásadní ekologické koridory, které podporují šíření a migraci někdy i na značné 
vzdálenosti a v rámci různých biogeografických zón.  

Kromě toho mají řeky významný vliv na okolní povodí, mimo jiné například prostřednictvím 
povodňových pulzů a/nebo obnovováním podzemních vod. Toto laterální propojení souvisí s 
vývojem bohaté mozaiky vzájemně propojených mokřadů závislých na vodě, například 
lužních lesů, močálů, slatinišť, vlhkých luk, atd., které všechny dále zvyšují celkovou 
biodiverzitu těchto přírodních systémů. 

V důsledku uvedených skutečností jsou zdravé přirozené řeky a jejich přidružené nivy 
zdrojem pozoruhodně bohaté biologické rozmanitosti a představují důležitá stanoviště pro 
celou řadu volně žijících evropských živočichů a rostlinných druhů, včetně vysoce 
ohrožených druhů uvedených ve směrnici o ochraně ptáků a směrnici o ochraně přírodních 
stanovišť. 

Ekologie velkých toků  

Říční systémy velkých toků představují multidimenzionální ekosystémy, jejichž vysoce dynamický a 
heterogenní charakter je podmíněn režimem přirozeného narušování, např. povodněmi a obdobími 
sucha. Tyto složité síly a procesy výměny látek a energie – odehrávající se v prostoru i v čase jako 
změny sezónní či meziroční – přinášejí značnou proměnlivost podmínek konektivity a výrazně 
diverzifikovaný komplex stanovišť.  

Vodní tok lze obvykle rozdělit na tři hlavní části – horní, střední a dolní tok. Každou z těchto částí 
charakterizují specifické abiotické (tj. neživé) parametry (například hydromorfologické) a biologická 
společenstva. 

• Abiotickými parametry jsou podélný sklon, zrnitost, sedimentace, turbulence proudění, obsah 
kyslíku, živin či znečišťujících látek, teplota vody atd.  

• Zatímco abiotické parametry charakterizují stanoviště a životní podmínky, ústředním bodem 
funkce ekosystému jsou biologická společenstva. Biologickými společenstvy rozumíme 
organismy obývající akvatická nebo semi-akvatická stanoviště v hlavním toku, přilehlých 
příbřežních zónách a nivách. Všechny tyto organismy se svým chováním a životními cykly stávají 
součástí potravního řetězce. 

• Hydromorfologie se zabývá fyzikálními charakteristikami jednotlivých struktur vodního toku, jako 
jsou např. říční dno, břehy, propojení s přilehlými prvky krajiny (příbřežní zóna, nivy), podélná 
kontinuita toku či distribuce typů stanovišť.  

Ke složitosti a vysoké dynamice říčních systémů velkých toků přispívají ještě mnohé další faktory, 
například přirozené narušování (záplavy, sucha) a s nimi spojené výkyvy v transportu sedimentů. 
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Podmínky konektivity říčních ekosystémů a procesy výměny látek a energie s přilehlými ekosystémy 
(prostřednictvím přítoků, spodních vod a záplav) jsou velmi proměnlivé. Hlavním důsledkem této 
neustále se měnící mozaiky říčních stanovišť a ekotonů je obecně výrazně zvýšená biodiverzita 
přirozeného prostředí říčních ekosystémů a jejich schopnost poskytovat – v různých obdobích a s 
měnícími se gradienty konektivity – mnoha různým biologickým druhům významná stanoviště. 

Převzato z manuálu PLATINA.40 

3.3.1. Lokality sítě Natura 2000 podél velkých nížinných řek v EU  

Jezerní a říční ekosystémy dohromady pokrývají okolo 4 % rozlohy sítě Natura 2000 (EEA, 
2010), která byla vyhlášena pro celou řadu typů sladkovodních stanovišť a druhů uvedených 
v obou směrnicích o ochraně přírody. Patří mezi ně známé druhy, jakými jsou losos 
obecný(Salmo salar), vydra říční (Lutra lutra) nebo ledňáček říční (Alcedo atthis), stejně jako 
méně známé druhy jako například rak bledonohý (Austropotamobius pallipes), velevrub tupý 
(Unio crassus) nebo želva bahenní (Emys orbicularis). Byla vyhlášena také pro řadu 
ohrožených druhů vodních toků a souvisejících přírodních stanovišť, jako jsou například 
břehové a lužní lesy, vlhké louky, vlhké travinné porosty a močály. 

Pro účely těchto pokynů byla provedena analýza lokalit sítě Natura 2000, které byly 
vyhlášeny podél 13 nejvýznamnějších evropských řek tekoucích nížinami. Tato analýza 
ilustruje typy sladkovodních stanovišť a druhů chráněných v rámci obou směrnic o ochraně 
přírody, které jsou nejčastěji uváděny jako důvod pro zařazení lokality do sítě Natura 2000, 
jakož i počet těchto lokalit vyhlášených podél jednotlivých řek – další podrobnosti naleznete 
v příloze I.41

                                                            
40 http://www.naiades.info/platina/downloads 
41 Podrobné informace o jednotlivých lokalitách Natura 2000 naleznete v prohlížeči Natura 2000 - podrobnosti 
viz kapitola 2 www.natura2000.eea.europa.eu/ 

http://www.naiades.info/platina/downloads
http://www.natura2000.eea.europa.eu/


 
Pokyny k vnitrozemské vodní dopravě a síti Natura 2000 29 

 

Mapa znázorňující lokality sítě NATURA 2000, které byly vyhlášeny podél 13 hlavních evropských řek tekoucích nížinami; zdroj: Evropská komise, GŘ pro životní prostředí 
B.3, září 2010 – podrobné mapy v příloze I.
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Řeka  
Počet 
lokalit sítě 
Natura 2000 

Celková 
výměra lokalit 

sítě Natura 
2000 (km²) 

Celková 
délka (km) 

Délka toku 
spadající do sítě 

Natura 2000 
(km) 

% délky toku 
spadající do sítě 
Natura 2000 (km) 

Dunaj 230 5 033,99 2 770,36 1 234,08 44,55% 

Labe 174 1 708,89 1 087,29 681,07 62,64% 

Emže 33 361,72 345,06 212,30 61,52% 

Mohan 100 202,04 473,15 65,70 13,89% 

Máza 83 704,31 731,18 192,62 26,34% 

Mosella 37 230,38 429,08 54,97 12,81% 

Odra 71 1 627,69 823,75 605,13 73,46% 

Rýn 199 1 423,09 1 159,96 448,62 38,68% 

Rhôna 52 591,89 910,62 233,40 25,63% 

Šelda 17 150,31 268,05 57,24 21,35% 

Seina 31 490,89 673,65 121,03 17,97% 

Visla 53 990,10 895,68 276,41 30,86%

Vezera 66 351,19 444,09 96,59 21,75%

Tabulka 2: Počet lokalit sítě NATURA 2000, které se nacházejí podél 13 hlavních evropských řek 
tekoucích nížinami, a poměrná část toku jednotlivých řek spadající do sítě Natura 2000 (týká se celé 
délky řeky od pramene, tj. včetně úseků, které nejsou splavné). Zdroj: Evropská komise, GŘ pro 
životní prostředí B.3, září 2010.  

3.3.2. Stav sladkovodních druhů a typů stanovišť chráněných v EU z 
hlediska ochrany  

V roce 2009 zveřejnila Evropská komise vůbec první systematické posouzení stavu nejvíce 
zranitelných typů přírodních stanovišť a druhů v Evropě z hlediska ochrany, chráněných 
v rámci směrnice o ochraně přírodních stanovišť42. Výsledky za období let 2001–2006 
ukazují, že se pouze malá část stanovišť a druhů v zájmu Společenství nachází v příznivém 
stavu z hlediska ochrany: 63 % uvedených sladkovodních stanovišť a 64 % sladkovodních 
druhů se nachází ve stavu „nepříznivém až špatném“ nebo „nepříznivém až nedostatečném“ 
v porovnání s pouhými 15 % typů přírodních stanovišť a 13 % druhů, jejichž stav z hlediska 
ochrany byl vyhodnocen jako příznivý.43 

Z toho vyplývá, že celá řada sladkovodních stanovišť a druhů evropského významu se 
nachází ve špatném stavu z hlediska ochrany a jsou silně poškozené, a proto jsou vysoce 
zranitelné vůči jakýmkoli dalším změnám. Pro jejich navrácení do příznivějšího stavu bude 

                                                            
42 KOM (2009) 0358 v konečném znění 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm 
43 Všechny údaje jsou uvedeny pro země EU-25 s výjimkou Rumunska a Bulharska. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm


 Pokyny k vnitrozemské vodní dopravě a síti Natura 2000 31 

proto třeba vynaložit značné úsilí v kontextu směrnice o ochraně ptáků a směrnice o 
ochraně přírodních stanovišť.  

Stav stanovišť z hlediska ochrany přírody v 
jezerních a říčních ekosystémech 

Stav druhů chráněných v EU z hlediska ochrany v 
jezerních a říčních ekosystémech 

 
 

Legenda: stav „příznivý“ (zelená barva), „nepříznivý až nedostatečný“ (oranžová barva), „nepříznivý 
až špatný“ (červená barva) nebo „neznámý“ (šedá barva). Zdroj: ETC/BD, 2008. 

3.4. Využití řek pro komerční vnitrozemskou vodní dopravu 

Jedním z celé řady možných významných využití řek je přeprava komerčního zboží. V 
současné době měří síť splavných vnitrozemských vodních cest44 v rámci EU přes 40 986 
km (Eurostat). Hlavní síť, jejíž součástí jsou řeky a kanály třídy IV a vyšší, které jsou 
přístupné pro plavidla nad 1000 tun, sestává z více než 12 000 km vzájemně propojených 
vodních cest, přibližně 450 plavebních komor a několika stovek vnitrozemských přístavů a 
překladišť.  

Smluvní strany Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního 
významu (AGN)45 se dohodly na vytvoření sítě vnitrozemských vodních cest a přístavů 
mezinárodního významu (E waterway network) v rámci svých příslušných programů v 
souladu s ustanoveními této dohody (viz mapa). 

Síť vnitrozemských vodních cest mezinárodního významu sestává především, avšak nikoli 
výhradně, ze čtyř hlavních koridorů vodních cest v EU:  

• Rýnský koridor: pokrývá všechny soutoky Rýna a kanály v západním Německu, Belgii, 
Nizozemsku, Lucembursku, jižní Francii a Švýcarsku, 

• Jihovýchodní (dunajský) koridor: pokrývá všechny soutoky Dunaje mezi německým 
Bavorskem a Černým mořem a rovněž všechny přítoky a splavné kanály, jako je 
například kanál Mohan–Dunaj, 

• Východo-západní koridor: zahrnuje kanál Mittelland v severním Německu a soutoky 
Labe, Odry a Visly, 

• Severojižní koridor: zarhnuje významné francouzské řeky (Seina, Loira, Garonna, 
Rhôna-Saôna), splavné přítoky a kanály propojující dolní tok Rýna se Středozemním 
mořem. 

                                                            
44 Splavné vnitrozemské vodní cesty jsou zde definovány jako „řeky, jezera a kanály, po nichž mohou plout 
běžně naložená plavidla o nosnosti, která není menší než 50 tun“. 
45 http://untreaty.un.org/unts/144078_158780/9/5/2638.pdf  
 

http://untreaty.un.org/unts/144078_158780/9/5/2638.pdf
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Drtivá většina komerční přepravy zboží loďmi vnitrozemské plavby se týká jen pěti zemí: 
Nizozemska, Německa, Francie, Belgie a Rumunska. Z toho se Německo a Nizozemsko 
podílejí na trhu více než ze tří čtvrtin zejména díky Rýnskému koridoru, který sám o sobě 
zajišťuje více než polovinu veškeré přepravy zboží vnitrozemskou plavbou v EU (CCNR). 
Severojižní koridor pokrývá 16 % a východozápadní koridor 2 % celkové přepravy v zemích 
EU 27. V povodí Dunaje se každoročně přepraví přibližně 50 milionů tun zboží (14 %)46. 

3.5. Rozvoj a správa vnitrozemských vodních cest a jejich možné pozitivní 
i negativní dopady na řeky  

Zbývající část této kapitoly je věnována zkoumání typu potenciálních dopadů – pozitivních i 
negativních – rozvoje vnitrozemských vodních cest na biologickou rozmanitost evropských 
řek a na vzácné a ohrožené druhy a typy přírodních stanovišť, které jsou chráněny zejména 
oběma směrnicemi EU o ochraně přírody.  

Subjekty plánující vnitrozemskou vodní infrastrukturu, které jsou si těchto potenciálních 
dopadů vědomy a chápou složitost říčních ekosystémů, budou mít mnohem lepší 
předpoklady pro rozvoj integrovanějších plánů nebo projektů v rámci svého odvětví, které 
zohlední ekologické i jiné požadavky uživatelů řeky již na začátku navrhovacího procesu a 
které se budou všude tam, kde to bude možné, snažit dosáhnout oboustranně výhodných 
řešení (viz kapitola 4). 

Měly by také usnadnit environmentální posouzení plánu nebo projektu podle článku 6 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Shromažďování informací o druhu rizik a možných 
důsledcích rozvoje vnitrozemských vodních cest již ve fázi návrhu pomůže nejen zlepšit 
kvalitu odpovídajícího posouzení, což by mělo zpětně urychlit proces rozhodování, ale také 
umožní plánovačům zohlednit tyto možné účinky již při počátečním vypracování projektu, 
takže jim bude možno v maximální míře zabránit nebo je minimalizovat (viz kapitola 6). 

Je zřejmé, že dopad jakékoli nové činnosti zaměřené na zlepšení vnitrozemské vodní 
dopravy bude záviset nejen na předpokládaném typu vývoje, ale také na stavu daného 
úseku řeky. Rozvojové záměry na již poškozené řece budou mít pravděpodobně méně 
negativních účinků a mohou být zdrojem významných příležitostí zkvalitnění ekologie této 
řeky. Taková oboustranně výhodná řešení mohou být významným přínosem nejen pro 
vnitrozemskou plavbu a ochranu přírody, ale rovněž pro širokou škálu dalších činností a 
využití závislých na řece, jako například rekreace, cestovní ruch a řízení povodňových rizik. 
Nicméně u říčních úseků, které si zachovaly přirozenou dynamiku a vysoký ekologický 
zájem, může u rozvojových záměrů týkajících se řeky existovat větší riziko významného 
negativního dopadu na tuto řeku.  

                                                            
46 Summary document on Study on Medium and long term perspectives of Inland Waterway Transport in the 
European Union (Evropská komise, 2011).  
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Mapa evropských splavných vnitrozemských 
vodních cest (EHK OSN, 2006)  
Tato mapa byla vypracována v souladu s 
usnesením N30 pracovní skupiny pro 
vnitrozemskou vodní dopravu EHK OSN ze dne 12. 
listopadu 1992 o klasifikaci evropských 
vnitrozemských vodních cest. Stav k 20. říjnu 2005 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/
2010/sc3wp3/UNECE-Map1.pdf  
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3.5.1. Případné negativní dopady rozvoje a správy vnitrozemských 
vodních cest a řídících činností na stanoviště a druhy chráněné 
podle právních předpisů EU vztahujících se k ochraně přírody 

Následující text popisuje typ možných negativních dopadů rozvojových záměrů 
vnitrozemské vodní dopravy na stanoviště a druhy chráněné podle směrnic EU o ochraně 
přírody. Je evidentní, že dopady se budou u jednotlivých lokalit značně lišit v závislosti na 
individuálních vlastnostech řeky, jejím fyzikálním a ekologickém stavu, typu a rozsahu 
navrhovaných opatření rozvoje vnitrozemských vodních cest a na druzích a stanovištích, pro 
které byla daná lokalita vyhlášena.  

Například hodnocení zamýšleného projektu vnitrozemské vodní cesty na úseku řeky 
vyhlášeném lokalitou pro ledňáčka říčního bude mít dopad značně odlišný než hodnocení 
v případě řeky vyhlášené jako lokalita sítě Natura 2000 pro mnohem širší spektrum 
vzácných a ohrožených druhů (ryby, obojživelníci, savci, ptáci) a typů přírodních stanovišť 
(vlhké travinné porosty, břehové lesy, močály, atd.). V prvním z uvedených případů bude 
mnohem snazší najít oboustranně výhodná řešení nebo vhodná zmírňující opatření, která 
budou splňovat požadavky jak vnitrozemské vodní dopravy, tak druhů, pro které byla lokalita 
vyhlášena. Proto je nutné posuzovat každý projekt správy vnitrozemských vodních cest 
individuálně. 

• Ztráta, zhoršení stavu a fragmentace stanovišť 

Fyzické úpravy vodních útvarů mohou, pokud nejsou řádně naplánovány, ovlivnit mimo jiné 
běžné hydrologické procesy sladkovodních systémů, odpojit řeky od niv a mokřadů a změnit 
průtok vody a sedimentů. To má opět za následek ztrátu, zhoršení a fragmentaci přírodních 
stanovišť a druhů, jejichž existence je závislá na přírodních procesech řeky. Významnost 
této ztráty závisí na velikosti dopadu na postižená stanoviště, na jejich vzácnosti a 
zranitelnosti a na jejich významu jako míst skýtajících zdroj potravy, míst pro rozmnožování, 
odpočinek nebo zastávky druhů zejména evropského zájmu. 

Nejviditelnější formou ztráty stanovišť je přímé fyzické zničení stanovišť samotných (např. 
zabírání půdy, odstraňování příbřežní vegetace nebo říčních ostrovů či oblázkových břehů, 
odvodňování záplavových území nebo stabilizace koryta, atd.). K významným ztrátám, 
degradaci a fragmentaci stanovišť může vést rovněž narušení přírodních 
hydromorfologických procesů, rovnováhy sedimentů a koloběhu živin47. Například odříznutí 
bočního ramene může způsobit vyschnutí nebo zanesení cenných stanovišť, jako jsou lužní 
lesy nebo vlhké louky. To vede nejen ke ztrátě nebo zhoršení stavu stanoviště jako 
takového, ale může to potenciálně vést také k vymizení druhů, jejichž existence byla na 
daném stanovišti závislá.  

Degradaci a vymizení rozmanitých mokřadních stanovišť může způsobit také prevence 
kolísání hladiny a sezónních záplav. Kolísání hladiny vody v kanálu je zásadním 
předpokladem zdraví dočasných mokřadních stanovišť v okrajové zóně a v jiných částech 
kanálu (např. ve středových lavicích). Stabilizace hladiny vody v mezích koryta může mít 
významný dopad na mokřadní společenstva, neboť dojde k vymizení sezónně 
exponovaných stanovišť, která mají klíčový význam pro charakter stanovišť a druhů sítě 
Natura 2000.  

Bez sezónních záplav může komplexní kombinaci druhů rostlin, které více nebo méně 
tolerují vodu, například v příbřežní zóně, rychle nahradit několik dominantních druhů, které 
                                                            
47 Viz také Integrační studie hydromorfologických změn na Dunaji (Integrative study on hydromorphological 
alterations on the Danube) (Habersack a kol. 2010). 
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již nevytvářejí diverzifikované stanovištní podmínky, jež řada druhů vyžaduje. Eliminace 
sezónních záplav rovněž brání pravidelnému doplňování povrchových i podzemních vod v 
povodí, které následně naruší cyklus živin ekosystému a jeho samočisticí schopnost, což 
vede k dalšímu zhoršování a ztrátě stanovišť. Je však třeba poznamenat, že opatření, která 
brání sezónním záplavám, se provádějí nejen za účelem plavby, ale i z jiných důvodů, např. 
ochrana před povodněmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek: Přehled příbřežní sukcese po nastolení režimu omezeného zaplavování po proudu toku pod 
přehradami. Tento obrázek shrnuje čtyři scénáře změn, které mohou nastat samostatně nebo ve vzájemné 
kombinaci. Překážky šíření odpojují příbřežní populace, zatímco změněné režimy narušení rovnováhy mohou 
podpořit šíření nepůvodních druhů. To nakonec vede k vyhynutí původních pobřežních druhů. Pokud dojde k 
zúžení příbřežních zón a omezení dynamiky sedimentů, poříční vodní systém se stabilizuje a příbřežní sukcese je 
zastavena. Všechny tyto scénáře v konečném důsledku vedou ke snížení poříční rozmanitosti. 

Zdroj: C. Nilsson and K Berggren. 

Napřimování říčních koryt může urychlit rychlost proudění vody způsobit tímzávažnou 
erozi řečiště i břehů stejně jako jiných parametrů mělkých stanovišť, jako jsou například 
štěrkové lavice, které jsou velmi důležité pro celou řadu druhů. Této erozi se někdy čelí 
umělým zpevňováním dna řeky, například pomocí kamenné podkladové výstuhy nebo 
betonových staveb, které ještě více omezují přirozené procesy řeky a v jejich důsledku tak 
dochází k dalším ztrátám nebo poškození cenných přírodních stanovišť. Zvýšení rychlosti 
toku může také způsobit snížení hladiny podzemních vod v okolí, což vede k většímu 
odvodnění a vysychání cenných mokřadních stanovišť. 

Přehrazování úseků řeky s cílem řídit výšku hladiny a rychlost proudění může rovněž vést k 
zásadním změnám morfologických a hydrologických podmínek řeky a okolních oblastí a 
může přerušit příčnou a podélnou kontinuitu ekosystému. 

Snížení podélné konektivity a následné 
změny hydrologie po proudu toku

Migrační vzorce 
Omezeny 

Dynamika sedimentů 
Omezena 

Příbřežní zóny 
Zúženy

Disturbanční vzorce 
Změněny

Populace  
Odpojeny  

Invaze nepůvodních 
druhů

Laterální výměna 
Snížena

Stabilita kanálu  
Zvýšena  

Vyhubení příbřežních 
druhů

Příbřežní sukcese 
Přerušena

Rozmanitost příbřežní zóny snížena



 

 

36 Pokyny k vnitrozemské vodní dopravě a síti Natura 2000 

Nad přehrazenou částí může dojít k zastavení normálního toku dnových splavenin a k 
postupnému hromadění sedimentů a kalů, které nejenže negativně ovlivňují okolní lokality, 
ale také vyžadují pravidelné prohrábky a proplachování; obě tyto činnosti mohou mít samy o 
sobě další negativní účinky. Pod přehrazenou částí může docházet k výraznější erozi, která 
může vést k postupnému prohlubování koryta řeky, což způsobuje pokles hladiny jak 
povrchových, tak podzemních vod v okolních částech povodí, a v důsledku toho vede k 
dalším ztrátám a degradaci jak pobřežních stanovišť, tak stanovišť souvisejících s řekou.  

Činnosti v oblasti rozvoje vnitrozemských vodních cest a rovněž nárůst lodní dopravy může 
také vést k dočasnému nebo trvalému zvýšení zákalu a resuspenzi sedimentů. Resuspenze 
sedimentů poškozuje různé vodní organismy různými způsoby. Jemné sedimenty mohou 
poškodit dýchací orgány larev vodního hmyzu. Zvýšený zákal snižuje intenzitu světla, což 
zase omezuje fotosyntézu planktonu, bentických řas a cévnatých rostlin. Depozice jemných 
sedimentů na štěrkových březích může rovněž způsobit změny životních podmínek 
konkrétních vodních organismů. Dochází zejména k vymizení trdlišť a míst výskytu litofilních 
druhů (např. ryby, hmyz) v důsledku ucpávání intersticiálních prostorů. Navíc tyto 
intersticiální prostory poskytují většině druhů žijících při dně útočiště v období povodní. 

Přírodní stanoviště a druhy mohou poškozovat také vlny od plavidel a lodní šrouby. To může 
mít potenciální dopad na vymílání dna a břehy řeků v závislosti na velikosti, četnosti a 
rychlosti těchto plavidel. Pravidelné působení vln může vykořenit rostliny a narušit bentickou 
faunu a flóru a rovněž trdliště ryb.  

• Rušivé vlivy a vysídlování druhů 

Úpravy vodních toků a zvýšený provoz lodí mohou rovněž rušivě působit na některé druhy a 
narušovat jejich životní cykly, zejména v případě bentické fauny a flóry, které jsou závislé na 
vysoké kvalitě vody. Dopad může být dočasný nebo trvalý, přímý nebo nepřímý, v rámci 
lokality nebo mimo ni, a může se vyskytnout v různých okamžicích v průběhu projektového 
záměru. 

Vzácné a ohrožené druhy mohou být rušeny celou řadou faktorů, např. hlukem, zakalením 
vody, znečištěním, přítomností lidí, sedimentací, pravidelným pohybem (např. působením 
vln, podtlakem lodního šroubu) atd. To může ovlivňovat schopnost druhu rozmnožovat se, 
přijímat potravu, odpočívat nebo se šířit a migrovat. Působení vln může například narušit 
raná stadia vývoje říčních ryb, které se líhnou v mělkých zónách48. 

Pokud rušení dosáhne významné úrovně, může vést k vysídlení druhu z dané oblasti, a tím 
ke ztrátě využívání stanovišť, případně může dojít ke zhoršení úspěšnosti přežití a/nebo 
rozmnožování. V případě vzácných a ohrožených druhů může mít i malé nebo dočasné 
rušení vážné důsledky pro jejich dlouhodobé přežití v daném regionu. 

Míra rušení závisí na mnoha faktorech, které je třeba zhodnotit jak ve vztahu k působenému 
typu rušení, tak ve vztahu k druhům, které budou pravděpodobně zasaženy (některé druhy 
jsou na určité rušivé faktory citlivější než ostatní). Význam dopadu je určen rozsahem a 
mírou rušení stejně jako dostupností a kvalitou jiných vhodných stanovišť v okolí, kam se 
mohou vysídlená zvířata přemístit. 

• Překážky migrace a šíření 

Řeky a příbřežní zóny hrají významnou úlohu při šíření a migraci sladkovodních druhů a při 
jejich pohybu v lokalitě mezi jednotlivými oblastmi, v kterých nacházejí potravu a hnízdí. 
Fungují jako významné ekologické koridory nebo spojovací ostrůvky v krajině. Některé 

                                                            
48 Kucera-Hirziger a kol. 2008. 
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činnosti související s rozvojem vnitrozemských vodních cest mohou buď přímo nebo 
nepřímo narušovat rozptýlení a migraci druhů nebo jim bránit.  

Mezi nejviditelnější překážky patří přehrady a přehrazená místa, které představují fyzické 
překážky bránící migraci ryb, protože jim znemožňují pohyb po proudu a proti proudu řeky. 
Jejich existence má závažné dopady na populace migrující na dlouhé vzdálenosti (např. 
placka pomořanská, losos obecný) a vyústila v roztříštění a izolaci zbylých sladkovodních 
populací (např. hlavatky podunajské). Jako překážky pohybu druhů mohou působit rovněž 
umělé kanály, které způsobují roztříštěnost suchozemských stanovišť v krajině. 

• Znečištění  

Vnitrozemská lodní doprava může potenciálně znečišťovat prostředí lodním odpadem nebo 
vodou z podpalubí. Existuje rovněž riziko náhodného úniku tekutin v důsledku srážky nebo 
poškození lodí. Vnitrozemská vodní doprava však má velmi vysokou úroveň bezpečnosti. 
Během posledních desetiletí nedošlo k žádné nehodě nebo jiné mimořádné události, která 
by měla závažné důsledky pro životní prostředí. 

3.5.2. Možné pozitivní účinky rozvoje a správy vnitrozemských vodních 
cest na říční ekosystémy 

Jak ilustruje oddíl 3.2, jen málo velkých evropských řek tekoucích nížinami se dosud nachází 
ve zcela přírodním stavu, u mnoha z nich došlo v průběhu let k fyzickým změnám, a to z 
celé řady důvodů.  

Ze zkušeností vyplývá, že moderní rozvoj vnitrozemských vodních cest může hrát důležitou 
úlohu nejen při zmírňování potenciálních negativních dopadů nových rozvojových záměrů, 
ale může také pomoci aktivně zlepšovat ekologii a přirozené fungování těchto regulovaných 
řek způsobem přínosným pro řeku i její uživatele, včetně vnitrozemské vodní dopravy. 
Ekologicky orientované úpravy vodních toků byly zahájeny v lokálním měřítku v 80. letech 
dvacátého století, avšak nyní jsou již běžné na mnoha řekách, zejména v Rakousku, Belgii, 
Nizozemsku, Francii, Dánsku a Německu. 

Typ opatření, která lze zavést, závisí samozřejmě do značné míry na místních podmínkách, 
jako je stav řeky, rozsah již provedených změn, typ požadovaných plavebních podmínek a 
rovněž další způsoby využívání řeky. V praxi může být vztah mezi užíváním, změnami, 
stavem a opatřeními složitý, což je důvodem, proč stále více realizátorů vnitrozemských 
vodních cest zaujímá k rozvoji nových vodních cest integrovaný přístup. Ten podporuje 
vzájemné pochopení víceúčelového využívání vodních cest s cílem sladit ochranu životního 
prostředí a udržitelnou mobilitu (viz kapitola 4). 

V kontextu těchto nových metod lze nové projekty navrhovat tak, aby zohledňovaly hlavní 
přirozené funkce říčních systémů, a pokud možno usilovaly o zachování nebo obnovu těchto 
klíčových funkcí včetně:  

- morfologických procesů (eroze, transport splavenin a sedimentace), 

- zachování hydrologické rovnováhy (např. povodňový režim), 

- poskytování stanovišť (ekologické kontinuum), 

- zachování biologických a chemických procesů (koloběh živin). 

Opatření k dosažení potřebné hloubky, podjezdné výšky, šířky řeky nebo rychlosti proudění 
lze v řadě případů navrhnout tak, aby dopady na důležité funkce vodního toku byly minimální 
nebo aby došlo k revitalizaci zaniklých ekologických funkcí. 
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V závislosti na místních podmínkách to může zahrnovat mimo jiné: 

• odstranění zastaralých infrastruktur nebo modernizaci těchto infrastruktur způsobem, 
který napomůže ke zlepšení ekologie řeky, 

• obnovu nebo odstranění pevného opevnění podél břehu řeky a využití přírodnějších 
technik zpevnění nábřeží, 

• užití alternativních typů výhonů vedoucí ke zvýšení dynamiky podél břehu řeky, 

• znovunapojení vedlejších ramen, niv a mrtvých ramen s cílem obnovit říční stanoviště,  

• vytvoření obtoků nebo přelivů s cílem zlepšit strukturální rozmanitost říčních ekosystémů 
a umožnit pohyb ryb, 

• použití ekologicky orientovaných technik údržbových prohrábek a nakládání se 
sedimenty, 

• obnovování typických říčních stanovišť, jako jsou například lužní ostrovy, nebo vytváření 
vedlejších koryt s cílem zvýšit rozsah přírodních stanovišť, která jsou k dispozici místním 
volně žijícím živočichům. 

S ohledem na strukturální a funkční propojení říčních ekosystémů je nezbytné, aby tato 
opatření vznikala na základě podrobného porozumění stavu řeky a ekologickým procesům, 
jakož i potřebám plavby. Tak bude zajištěn požadovaný účinek těchto opatření a nebude 
nedopatřením docházet novým problémům s ekologií řeky nebo její splavností. 

Tabulka: Přezkoumání různých opatření z oblasti úpravy vodních toků z hlediska jejich 
technických a ekologických cílů49 

A. Říční břehy / příbřežní zóny  
Typ opatření Alternativní typy výhonů 
Cíl z hlediska 
vnitrozemské plavby 

Zlepšení splavnosti (zvýšení hladiny při nízkých průtocích, snížení potřeby údržbových 
prohrábek). Fixace plavební dráhy. Ochrana břehů ve vnějších obloucích. 

Ekologický cíl Snížení vlivů výhonového pole (menší zanášení apod.). Zlepšení ekologických podmínek 
(zlepšení diverzity vodních stanovišť příbřežním prouděním). Revitalizace břehů (boční eroze v 
důsledku větších smykových tření způsobených novými tvary výhonů). 

Typ opatření Revitalizované/nechráněné břehy 
Cíl z hlediska 
vnitrozemské plavby 

Povodňová ochrana (zvětšení průtočného profilu). Větší přísun splavenin. Snížení zahlubování 
koryta řeky („pozvolné břehy“) snížením smykového tření. 

Ekologický cíl Přirozený morfologický vývoj příbřežních zón (morfodynamika) Udržitelné zlepšování 
ekologických podmínek (zejména u břehů). Zlepšení vzhledu krajiny. 

B. Říční 
koryto/plavební 
dráha 

 

Typ opatření Granulometrické zlepšení dna 
Cíl z hlediska 
vnitrozemské plavby 

Udržitelná stabilizace říčního koryta – zastavení eroze dna. Nižší nároky na údržbu (méně 
frekventované prohrábky brodů). Zvýšení nízkého stavu vody. 

Ekologický cíl Udržitelná stabilizace říčního koryta – zastavení eroze dna. Zvýšení stavu vody. Dynamická 
rovnováha. 

Typ opatření Alternativní typy výhonů 
Cíl z hlediska 
vnitrozemské plavby 

Zlepšení splavnosti (zvýšení hladiny při nízkých průtocích, snížení potřeby údržbových 
prohrábek). Modifikace dělení odtoku (boční ramena). Regulace toku, fixace plavební dráhy. 

Ekologický cíl Minimalizace dopadů úprav. 
C. Nivy  
Typ opatření Znovunapojení bočních ramen 
Cíl z hlediska Zvýšení retence povodňové vody, snížení hladiny za vyšších průtoků. Přísun splavenin. Snížení 

                                                            
49 Převzato z manuálu PLATINA. 
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vnitrozemské plavby smykového tření v hlavním korytě. 
Ekologický cíl Trvalé napojení systému bočních ramen (za nízkého průtoku). Zlepšení ekologických podmínek 

(zejména u břehů a v bočních ramenech). Udržitelná bilance splavenin v systému bočních 
ramen. Trvalá útočiště (refugia), ochrana proti vlnám 

Typ opatření Revitalizace nebo ochrana niv 
Cíl z hlediska 
vnitrozemské plavby 

Povodňová ochrana. Retence povodňové vody (hydrologické a hydraulické vlivy). 

Ekologický cíl Revitalizace niv. Ochrana niv. 

Příklady tohoto typu opatření, které lze využít pro zlepšení ekologických funkcí:   

Přírodnější říční násep:  

 

Projekt LIFE – Thurnhaufen podél Dunaje, Rakousko. V rámci projektu LIFE Nature byla provedena 
opatření s cílem vrátit přírodní podobu zpevněnému břehu řeky, který byl původně vybudován s cílem 
zabránit erozi břehů v důsledku vln od plavidel.  

Alternativní typy výhonů: 

 

Pilotní projekt Witzelsdorf podél Dunaje, Rakousko. Z důvodů degradace říčního dna byl výhon 
výrazně vyšší, než bylo třeba. V rámci tohoto projektu byly staré výhony odstraněny a nahrazeny 
menším počtem výhonů, které byly nižší a byly obráceny směrem po proudu. To přineslo vyšší 
dynamiku podél břehu řeky a naopak přispělo ke zlepšení stanovišť pro místní volně žijící druhy. 

Zpevnění břehů před započetím prací    Obnovený přírodní charakter břehů po skončení 
    stavebních prací:

Starý výhon        Nový snížený výhon obrácený po proudu  
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Příklady projektů ekologických opatření podél splavných řek  

Povodňová přelivná plocha Rees, Německo  
 
Dolní tok Rýnu v Německu je silně poznamenán erozí říčního dna; v poslední době činily její hodnoty 
až 2 cm ročně. Lze očekávat pokles plavebného vodního stavu a následné dopady na ekologické 
funkce a funkce využívání půdy. V současné době jsou proti tomuto jevu podnikána opatření 
v podobě nákladného přidávání dnových splavenin a dalších opatření, která technicky zpevňují říční 
dno.  
 
Úsek Rýna mezi milníky 833,5 km a 839,0 
km, na němž se nachází město Rees, je 
„zalomen“ do téměř pravého úhlu, což 
způsobuje zúžení odtoku řeky a zvyšuje 
riziko povodní. Široká levobřežní niva v 
současné době umožňuje multifunkční 
využití, tj. pro zemědělství, rekreaci, 
cestovní ruch a ochranu přírody (obr. 1). 
Celá oblast je chráněna v rámci sítě Natura 
2000. 
 
O zastavení eroze dna se začalo uvažovat 
již v roce 1995, což vedlo k tomu, že 
německé ministerstvo dopravy v roce 1998 
přijalo program zaměřený na „minimalizaci 
eroze řečiště dolního Rýnu“. Hlavní cíle v 
oblasti dopravy: a) zachovat plavebný 
vodní stav, b) omezit erozi dna, c) minimalizovat nákladné přidávání dnových splavenin byly zahrnuty 
do přístupu k integrovanému plánování. Cílem projektu však také byla multifunkčnost, zejména a) 
ochrana města Rees před nebezpečím povodňových škod, b) zvýšení přírodní hodnoty v dané oblasti 
a c) integrace zemědělství, rekreace a cestovního ruchu. Tyto cíle byly zahrnuty do rané fáze procesu 
plánování zapojením panelu expertů ze zúčastněných subjektů, kteří uplatnili své názory a zájmy. 
 
Pro dosažení těchto různorodých cílů se dospělo ke shodě, že se využie niva tak, aby sezvýšeil jejíh 
podíl na odtoku řeky. Následně by se pak snížila rychlost proudění v říčním korytě a s ní i spodní 
smykové třen, což by v konečném důsledku mělo vést ke snížení eroze koryta. Před zahájením 
technických prací bylo vyhodnoceno několik alternativ směru povodňových přelivných ploch a 
přetvoření morfologie nivy, a to především z ekologického hlediska (obr. 2).  
 
Po výběru ekologicky přijatelné alternativy, která by splňovala zároveň hydrologické cíle a cíle 
ochrany přírody, mohlo začít skutečné projektování výstavby. Vzhledem k tomu, že se projekt snažil 
naplnit více cílů, získal dodatečné finanční prostředky od spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, 
která odpovídá za povodňovou ochranu v této oblasti.  
 
Byly zahájeny zákonné administrativní 
postupy včetně posuzování vlivů na 
životní prostředí (EIA) a postupu 
odpovídajícího posouzení podle článku 6 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť 
ve vztahu k cílům ochrany stanovišť 
Natura 2000. Projekt byl oficiálně 
schválen v roce 2008.  
 
Stavební práce byly zahájeny v roce 2009 
a měly by být dokončeny v roce 2015. 
Současně byl zahájen rozsáhlý 
monitorovací program, který bude 
sledovat nejen dopady opatření 
zaváděných ve fázi výstavby, ale i po  
dokončení projektu.  

Obrázek 1: Letecký pohled na nivu na Rýně u města Rees 

Obrázek 2: Pět alternativ přelivných ploch a snížení nivy  
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Všechna opatření pro ekologické zlepšení (např. navržení vlhké travinné porosty, ekologické 
opevnění přelivných ploch) a pro případnou kompenzaci jsou realizována současně s vlastní 
technickou výstavbou.  

Díky tomuto integrovanému přístupu k plánování byla vytvořena oboustranně výhodná situace z 
hlediska cílů plavby i dalších cílů zúčastněných subjektů. Přestože projekt „Povodňová přelivná 
plocha Rees“ je primárně projektem plavebním, vytváří přidanou hodnotu i z hlediska předcházení 
povodním, ochrany přírodních hodnot, zemědělství a rekreace. 

Více informací naleznete na adrese http://www.wsa-duisburg-
rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html  

 

Živoucí Rýn  

Rýn je jak největší vnitrozemskou vodní cestou Evropy, tak také výjimečným říčním prostředím, které 
spojuje řeky a mokřady od Alp až k Severnímu moři. Podél této řeky se nachází přibližně 200 lokalit 
sítě Natura 2000. Rozsáhlý úbytek přírodních hydromorfologických struktur a dynamiky vedl ke 
dvěma na sebe navazujícím projektům vedeným nevládními organizacemi (2003–2010), jejichž cílem 
byla revitalizace degradovaných říčních oblastí podél Rýna. Tyto projekty revitalizace degradovaných 
říčních oblastí byly zahájeny pod názvem „Živoucí Rýn – řeka tisíce ostrovů“, řízeny německou 
nevládní organizací NABU (BirdLife) a postupně rozvíjeny prostřednictvím budování vzájemné důvěry 
a intenzivní spolupráci mezi zájmovými skupinami z oblastí životního prostředí a dopravy (včetně 
vytvoření společných poradních sborů nevládních organizací, odborníků z oblasti vodních cest a 
vládních odborníků). 

V průběhu celého projektového období bylo naplánováno 15 místních projektů a dosud jich bylo 
realizováno sedm. Financování zajišťovaly různé veřejné a soukromé nadace, subjekty podnikatelské 
sféry a evropské fondy EU LIFE a Interreg IIIb. Projekty byly financovány a realizovány spolkovými a 
místními správními orgány i nevládními organizacemi. Mezi jinými se týkaly například odstranění 
různých břehových opevnění, rekonstrukci výhonů a revitalizaci vedlejších ramen. Monitorovací 
program kontrolující účinky revitalizačních opatření a komunikační strategie zajišťovaly povědomí 
široké veřejnosti a politickou podporu této iniciativy. 

Více informací naleznete na adrese www.lebendiger-rhein.de  

http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html
http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html
http://www.lebendiger-rhein.de/
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Modifikace výhonů u břehů Labe (DE)50 

Na Labi bylo vybudováno přes 6900 výhonů s cílem stabilizovat dno koryta při střední úrovni hladiny a 
zajistit splavnost Labe. Takovéto zpevnění koryta však vyústilo ve značnou ztrátu strukturální 
rozmanitosti podél břehů a pravidelný sklon výhonů způsobil dlouhodobé zanášení výhonových polí, 
čímž zanikla typická říční stanoviště, jako jsou vymletá místa a štěrkové břehy.  

V některých částech středního Labe, kde nebyla před 
sjednocením Německa řádně dodržována regulační 
opatření, bylo přibližně 1500 výhonů plně nebo částečně 
poškozených a došlo tedy ke ztrátě jejich hydrologických 
funkcí. Bylo rozhodnuto využít této příležitosti a v rámci 
opatření pro údržbu vodních cest zjistit, zda by bylo 
možné zvýšit ekologičnost výhonu. Byly zbudovány dva 
typy výhonů: typ I představoval výhon ve tvaru V obrácený 
směrem ke břehu a odkloněný od řeky. Typ II 
představoval nakloněný výhon snížený o 1,20 m pod 
střední úroveň hladiny na straně říčního břehu.  

Z výsledků monitorování vyplývá, že nové konstrukce výhonů zvýšily hydromorfologickou dynamiku u 
břehů, což následně sníží procesy zanášení výhonových polí. Zlepšení strukturální rozmanitosti v 
oblasti výhonových polí vede rovněž ke zlepšení podmínek pro vodní faunu, zejména mladé rybí 
jedince, ale nemá žádné negativní dopady na plavbu. Ekologickou účinnost těchto nových tvarů určí s 
konečnou platností dlouhodobé monitorování. Více informací naleznete na adrese: 
http://www.bafg.de. 

Vytvoření vedlejších koryt podél Mohanu (DE) 
Podél řeky Mohanu v úseku 151,96 km – 152,53 km bylo říční koryto opatřeno výhony a povrch 
někdejší nivy se zvedl (zimní a letní ochranné hráze) a a změnil se v zemědělskou půdu, pískovny a 
jíloviště. V důsledku toho zanikla specifická příbřežní stanoviště a laterální hydromorfologická 
konektivita. 

V souladu s vnitrostátním zákonem o ochraně přírody bylo zavedeno několik kompenzačních 
opatření, například:  

a) prokopání tří vedlejších koryt v letech 1996–1999. Trvalé koryto o délce 2 km, 1 km dlouhé 
koryto, v němž proudí voda přibližně 265 dní v roce, a koryto, v němž proudí voda přibližně 100 
dní v roce. 

b) revitalizace 200 m příbřežní zóny vysazením vrb a přeměnou písečných pláží v jehličnatý les. 

Tato opatření byla doprovázena opatřeními ke snížení intenzity pasení a zavedením monitorováacích 
programů. 

Tato opatření vytvořila dynamická říční stanoviště typická pro řeku Rýn a pro druhy spojené s těmito 
stanovišti. Došlo k výraznému zlepšení diverzity podmínek toku a frekvence povodní, eroze a 
sedimentace. Takto revitalizovaná typická stanoviště poskytla cenné oblasti zejména pro život 
reofilních ryb a velkých bezobratlých (vyšší diverzita než ve výhonových polích). 

Nebyly zjištěny žádné negativní vlivy na plavbu s výjimkou menších projevů sedimentace v hlavním 
korytě u ústí do nejširšího ramena. Šířka nivy činí pouze několik set metrů v porovnání s několika 
kilometry původního stavu. 

                                                            
50 Některé následující příklady jsou převzaty z odborné zprávy „Rámcová směrnice o vodě a hydromorfologické tlaky - 
případové studie“ s podtitulem Potenciálně relevantní pro zlepšení ekologického stavu/potenciálu prostřednictvím 
opatření směřujících k revitalizaci/zmírnění, listopad 2006. 
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3.5.3. Integrace iniciativ v oblasti ekologické obnovy řek do plánů v 
odvětví vnitrozemské vodní dopravy  

Některé země a regiony pojímají cíl rozvoje vnitrozemských vodních cest, kterým je přispět k 
obnově řek, systematičtěji. V Rakousku například od roku 2005 přijímá ekologická opatření 
na rakouských řekách nová organizace pro správu a rozvoj vodních cest „via donau – 
Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH“.  

Právní základ pro tyto činnosti je dán rakouským zákonem o vodních cestách (2005), který 
ukládá společnosti určité povinnosti:  

• (§ 2) zlepšení životních podmínek rostlin a živočichů podél břehů a v příbřežních 
oblastech splavných úseků (např. Dunaje, Moravy a Dyje), zejména plánování, rozvoj, 
vytváření, revitalizaci a udržování stanovišť; 

• (§ 3) provádět veškerá stavební a údržbová opatření způsobem blízkým přírodě kdekoli 
to bude možné a v nejvyšší možné míře chránit kvalitu životního prostředí. Tato opatření 
musí být plánována a prováděna tak, aby nedošlo k žádným zásahům do krajiny a 
ekosystému, které nejsou nezbytné, a aby veškeré nezbytné zásahy byly prováděny v 
nejmenším možném rozsahu (kompenzační opatření budou naopak prováděna v co 
nejširším rozsahu). 

Počet projektů ekologické obnovy prováděných rakouskou správou vodních cest od 
devadesátých let výrazně vzrostl a patří sem takové projekty, jako je například 
znovunapojení starých vedlejších ramen a revitalizace břehů podél Dunaje mezi Vídní a 
Bratislavou, přičemž byla provedena rovněž ekologická opatření na volně proudícím úseku 
rakouského Dunaje ve Wachau.  

Německý spolkový zákon o vodách (WHG, 2009) a zákon o spolkových vodních cestách 
(WaStrG, 2007) se rovněž snaží zajistit, aby rozvoj vnitrozemských vodních cest přispěl k 
naplnění cílů evropské rámcové směrnice o vodě (2000). 

Německý zákon o spolkových vodních cestách (WaStrG) stanoví, že při údržbě, rozvoji a 
projektování nových vodních cest musí být brány v potaz potřeby přírodní rovnováhy, vzhled 
krajiny a její rekreační hodnota. Přirozené podmínky pro život musí být zachovány a musí 
být zohledněny i cíle rámcové směrnice o vodě (čl. 8 odst. 1 a čl. 12 odst. 7). 

V důsledku těchto povinností získala Správa spolkových vodních cest a plavby (Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes, WSV) významné rozsáhlé zkušenosti s ekologicky 
zaměřenými opatřeními na spolkových vodních cestách. Tyto zkušenosti vyplývají 
především ze zavádění předpisů o intervencích podle spolkového zákona o ochraně přírody 
(BNatSchG) v rámci nových projektů v oblasti výstavby a rozvoje, ale také praxe v oblasti 
údržby51. 

                                                            
51 Sbírku případových studií sestavil Spolkový hydrologický ústav (Bundesanstalt fur Gewässerkunde, bfg) a je k 
dispozici na adrese www.icpdr.org/icpdr-files/15083 

http://www.icpdr.org/icpdr-files/15083
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4. VÝZNAM INTEGROVANÉHO PLÁNOVÁNÍ  

 
 
 

4.1. Výhody integrovaného přístupu k plánování a navrhování projektů 

Předchozí kapitola ilustruje, že řeky jsou složité dynamické ekosystémy, které využívá celá 
řada zúčastněných subjektů. Je evidentní, že pro vytvoření udržitelného projektu 
infrastruktury vodních cest, jehož cílem je minimalizace negativních dopadů, si musí být 
subjekty, které plánují vnitrozemskou vodní dopravu, plně vědomy tohoto širšího kontextu 
ochrany životního prostředí. 

Tradičním způsobem při tvorbě projektu, ať již se týká přepravy nebo jiných zájmů, je 
nejprve navrhnout projekt pro daný účel a až následně zvažovat širší souvislosti v oblasti 
životního prostředí a dalšího využití řeky. Důsledkem tohoto přístupu však často je, že tyto 
otázky jsou zohledněny až v relativně pozdním stadiu procesu plánování projektu. V praxi 
navrhovatelé projektů vodních cest před předložením projektu k posuzování vlivu na životní 
prostředí často komunikují s odborníky ze sektoru ochrany životního prostředí jen 
sporadicky. 

Když je koncept návrhu již v takto pokročilé fázi, stává se posuzování vlivu na životní 
prostředí nutně pouhou snahou o omezení škod, a přestože jsou řádně dodržena všechna 
pravidla, jimiž se posuzování vlivu na životní prostředí řídí, neexistuje žádná záruka 
úspěchu. Tento tradiční typ přístupu k návrhu a plánování projektu může rovněž vést k 
dlouhým debatám v průběhu veřejných konzultací s plánovacími orgány, jinými zájmovými 
skupinami a nevládními organizacemi, které se často o projektu poprvé dozvědí až v této 
fázi. Při tom může opět vzniknout výrazné zpoždění procesu plánování a dodatečné 
náklady. 

Stále více subjektů plánujících infrastrukturu v současné době uznává potřebu 
holističtějšího a integrovaného přístupu k plánování projektů, který uvádí do souladu i 
protichůdné zájmy, a využívá při plánování a navrhování projektů nový přístup. Tento přístup 
posuzuje infrastrukturu a ekologické potřeby současně s dalšími možnostmi využívání 
krajiny již od počátku a zohledňuje je v počátečním návrhu projektu. Podporuje rovněž 
interaktivnější a transparentnější proces plánování a aktivní pomoc a zapojení ekologů a 
dalších zúčastněných subjektů již od počátku.  

Je pravda, že příprava a provádění takového procesu integrovaného plánování může 
vyžadovat větší počáteční investice. Stále více důkazů však nasvědčuje tomu, že tento typ 
přístupu téměř vždy přináší značné výhody, které vyšší počáteční investice dalece převáží. 

Integrované plánování může zejména: 

• poskytnout subjektům odpovědným za plánování vnitrozemských vodních cest a 
příslušným orgánům větší jistotu úspěšnosti plánování, protože environmentální otázky 
se zohledňují již v počáteční koncepci projektu, kdy návrh ještě skýtá flexibilnější 
možnosti, 

• být v dlouhodobém horizontu nákladově efektivnější. Tradiční infrastrukturní projekty se 
často potýkají se značnými praktickými problémy (a náklady) ve snaze začlenit zlepšení 
životního prostředí nebo opatření vedoucí ke zmírnění dopadů do již dokončeného 
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návrhu. Dochází také ke značným zpožděním při získávání stavebního povolení kvůli 
opozici v průběhu veřejných konzultací, 

• vést k holističtějším řešením, která mohou zároveň sloužit zájmům a potřebám různých 
odvětví a rovněž zlepšit komunikaci mezi různými sektory. Pokud jsou ostatní sektory 
zapojeny již v počáteční fázi stanovení rámce projektu, lze jejich připomínky a návrhy 
zohlednit již v počáteční fázi projektového návrhu. To by umožnilo nejen zkvalitnění 
dopravy v rámci projektu, ale přispělo by to i ke splnění jiných cílů politiky, jako je 
například ochrana před povodněmi nebo obnova břehů. Taková oboustranně výhodná 
řešení se ukázala být užitečnými zejména u již poškozených řek, kdy lze propojit rozvoj 
nových vnitrozemských vodních cest s opatřeními vedoucími k obnově ekologie samotné 
řeky, což povede ke zlepšení jak v oblasti plavby, tak v oblasti říčního ekosystému, 

• vést k vývoji nových, kreativních a inovativních řešení, která pravděpodobně nebyla v 
rámci klasičtějšího odvětvového přístupu k plánování projektu dosud prozkoumána,  

• přispět k lepšímu vnímání projektu a odpovědných institucí veřejností. Informováním 
veřejnosti a zapojením klíčových zúčastněných subjektů nejen ve fázi posuzování vlivu, 
ale do celého procesu plánování lze účinně eliminovat celou řadu zpoždění vzniklých v 
průběhu veřejného projednávání, zejména pokud zúčastněné subjekty vidí, že byl 
uplatněn transparentní proces plánování a že jim byla dána příležitost vyjádřit se k 
návrhu projektu a ovlivňovat ho od samého počátku procesu plánování. 

Právě z těchto důvodů Evropská komise důrazně doporučuje používání 
integrovaného přístupu k plánování projektů vnitrozemských vodních cest, zejména 
při podání žádosti o (spolu)financování v rámci programů EU, jako jsou například 
programy TEN-T, strukturální fond nebo Fond soudržnosti, a od roku 2014 i nástroj 
pro propojení Evropy. 

Integrovaný přístup je důležitý zejména při řešení vývoje, který může mít vliv na jednu nebo 
více lokalit sítě Natura 2000. Umožní orgánům zajišťujícím plánování posoudit ekologické 
požadavky těchto lokalit v rané fázi procesu navrhování a zohlednit zejména cíle ochrany 
této lokality. I když tento přístup nemusí nutně zaručit úspěch projektové žádosti, měl by 
značně usnadnit proces jejího schvalování. 

Může však nastat situace, kdy projekt jednoduše nebude kompatibilní s cíli ochrany lokalit 
sítě Natura 2000, zejména u relativně nezměněných říčních systémů. Díky integrovanému 
přístupu k plánování by však tato skutečnost měla vyjít najevo velmi brzy a v případě 
potřeby umožnit kroky bránící dopadům na lokality sítě Natura 2000. 

Oficiální stanovisko PIANC: Spolupráce s přírodou52  

V říjnu 2008 vydala Světová asociace pro infrastrukturu vodní dopravy (PIANC) nové významné 
oficiální stanovisko pod názvem „Spolupráce s přírodou“, které vyzývá k významnému posunu v 
přístupu k rozvoji plavby. 

„Spolupráce s přírodou“ je integrovaný proces, který zahrnuje hledání a využívání oboustranně 
výhodných řešení, která respektují přírodu a jsou přijatelná jak pro navrhovatele projektů, tak pro 
subjekty z oblasti ochrany životního prostředí. Jde o přístup, který musí být aplikován v rané fázi 
projektu, kdy je ještě dost prostoru pro flexibilitu. Přijetím rozhodného a aktivnějšího přístupu od 
počátku až do okamžiku dokončení projektu je možno maximalizovat příležitosti a snížit – a to je 
podstatné – míru frustrace, zpoždění a rozsah přidružených vícenákladů. 

„Spolupráce s přírodou“ vyžaduje, aby se k projektu přistoupilo plně integrovaný způsobem, jakmile 
jsou známy jeho cíle – tj. ještě před vytvořením počátečního návrhu. Lépe se tak zváží možnosti, jak 
dosáhnout cílů projektu při daných rysech konkrétního specifického ekosystému v místě. 

                                                            
52 http://www.pianc.org/downloads/envicom/Workingwithnaturepressrelease.pdf  
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„Spolupráce s přírodou“ se nesnaží jenom předcházet dopadům předem stanoveného návrhu na 
životní prostředí nebo tyto dopady mírnit. Spíše si klade za cíl určit způsoby, jak dosáhnout cílů 
projektu na základě práce s přirozenými procesy, jejichž cílem je dosáhnout ochrany, obnovy nebo 
zlepšení životního prostředí. 

V zásadě tedy „Spolupráce s přírodou“ znamená dělat věci v jiném pořadí: 

 stanovit potřeby a cíle projektu, 

 porozumět problematice životního prostředí, 

 smysluplně využít účasti zainteresovaných subjektů k nalezení možných vzájemně 
výhodných příležitostí,  

 připravit úvodní návrhy projektu tak, aby prospívaly cílům plavby i ochrany životního prostředí. 

„Spolupráce s přírodou“ proto vyžaduje jistý nevelký, ale velmi podstatný vývoj v přístupu k rozvoji 
projektů. Je zapotřebí přiblížit se přístupu, který se zaměřuje na:  

 dosažení cílů projektu v kontextu ekosystému spíše než na posuzování dopadů předem 
daného návrhu projektu, 

 identifikaci oboustranně výhodných řešení spíše než na pouhou minimalizaci ekologických 
škod. 

Další podrobnosti naleznete na adrese http://pianc.org/workingwithnature.php  

4.2. Uplatnění integrovaného přístupu v mezinárodních úmluvách o 
řekách 

Tento integrovaný přístup je stále více využíván celou řadou významných mezinárodních a 
vnitrostátních fór, zejména v souvislosti s Dunajem a prostřednictvím Světové asociace pro 
infrastrukturu vodní dopravy (PIANC). 

V roce 2007 se spojily Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (ICPDR), Dunajská komise 
a Mezinárodní komise pro povodí Sávy a zahájily intenzivní meziodvětvovou diskusi se 
zúčastněnými subjekty z různých zemí, různých odvětví a s různými zájmy o tom, jak zajistit 
udržitelné činnosti v oblasti vnitrozemské vodní dopravy na obou těchto řekách. To vedlo v 
roce 2008 k přijetí „Společného prohlášení o hlavních principech rozvoje vnitrozemské 
plavby a ochrany životního prostředí v povodí Dunaje“. 

„Společné prohlášení“ se nyní používá ve všech státech, o jejichž území se jedná, jako 
doporučení pro: 

• rozvoj „programu opatření“ podle požadavku rámcové směrnice EU o vodě, 

• zachování stávající vnitrozemské plavby, 

• plánování investic do budoucí infrastruktury a projektů ochrany životního prostředí. 

Doporučení ze Společného prohlášení o hlavních principech rozvoje vnitrozemské plavby a 
ochrany životního prostředí v povodí Dunaje53 

Za účelem provádění integrovaného přístupu k plánování všech plánů a projektů je nezbytné, aby se 
všechny zúčastněné subjekty dohodly na společných principech plánování, které by vedly k 
přijatelným řešením jak z hlediska ekologické integrity, tak z hlediska plavby. Tyto principy plánování 
by měly být uplatněny na každý projekt v rámci povodí Dunaje a zahrnovat alespoň níže uvedené 
kroky, v prvé řadě by však měly zajistit společné plánování projektů s cílem dosáhnout zlepšení jak v 
oblasti životního prostředí, tak plavby, které je klíčovým předpokladem urychlení celého procesu.

                                                            
53 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm 
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Při aplikaci těchto principů plánování musí být během fáze navrhování projektů plavby uplatněna 
následující kritéria: 

- při rozhodování o šířce a hloubce plavební dráhy používat individuální přístup k jednotlivým 
případům, zohledňující jak ekologické požadavky na jednotlivých říčních úsecích i v celém 
povodí, tak i strategické požadavky vnitrozemské vodní dopravy v celém povodí, 

- „spolupracovat s přírodou” kdekoli to bude možné – realizací opatření podle daných přirozených 
morfologických procesů vodního toku s upřednostněním minimálních nebo dočasných 
inženýrských zásahů, 

- regulační stavby navrhovat integrovaně se stejným ohledem na hydrologická, morfologická a 
ekologická kritéria, 

- realizovat opatření adaptivním způsobem (např. stabilizace říčního dna úpravou granulometrie, 
regulace nízkého stavu vody výhony),  

- optimální využívání potenciálu pro revitalizaci řeky (např. revitalizaci říčních břehů) a 
znovunapojení odstavených bočních ramen na řeku, 

- zajištění, aby nedocházelo ke zvýšení hladiny povodňových vod a aby byly v ideálním případě 
spíše sníženy. 

Za účelem vytvoření dalšího vodítka pro uplatňování integrovaných principů plánování byl v 
rámci projektu EU PLATINA vypracován „Manuál osvědčených postupů udržitelného 
plánování vodních cest“. Tento manuál, který byl publikován v roce 2010, poskytuje 
praktické rady plánovačům vnitrozemské vodní dopravy celé Evropy, týkající se způsobu 
organizace a provádění vyváženého a integrovaného procesu plánování činností v oblasti 
vnitrozemské vodní dopravy.54 

Tento manuál identifikuje čtyři základní prvky procesu integrovaného plánování: 

- stanovení cílů integrovaného projektu, které zahrnují cíle vnitrozemské vodní dopravy, 
environmentální potřeby a potřeby dalšího užívání daného úseku vodního toku, 
například ochrany přírody, povodňové ochrany a rybolovu, 

- integrace relevantních zainteresovaných subjektů již od počáteční fáze projektu,  

- provedení procesu integrovaného plánování – převedení cílů vnitrozemské vodní 
dopravy a enviromentálních cílů do konkrétních projektových opatření a dosažení 
oboustranně výhodného řešení všude tam, kde je to možné. 

- provedení zevrubného enviromentálního monitorování před, v průběhu a po dokončení 
projektových prací, což v případě potřeby umožní adaptivní přístup k realizaci projektu.  

Následující doporučení pro provádění integrovaného přístupu k plánování do značné míry 
vycházejí z výše uvedeného manuálu. Pro podrobnější pokyny doporučujeme nahlédnout 
přímo do tohoto manuálu.  

4.3. Uplatňování přístupu integrovaného plánování v praxi  

Každý plán nebo projekt je samozřejmě jiný a jeho přesné provedení a také rozsah 
integrovaného plánování bude do značné míry záviset na celé řadě otázek včetně 
ekologického stavu a hodnoty příslušného úseku řeky, ale proces integrovaného plánování 
zůstává většinou stejný bez ohledu na typ projektu nebo plánu. Základní kroky jsou stručně 
shrnuty níže a v oddíle 4.4 (pokud jde o dialog se zúčastněnými subjekty). 

                                                            
54 http://www.naiades.info/platina/downloads  
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4.3.1. Stanovení rámce projektu 

Výchozím bodem projektu rozvoje vnitrozemských vodních cest by měla být identifikace 
potřeb v oblasti dopravy. Tato fáze zahrnuje zhodnocení současných vnitrostátních a 
mezinárodních politik a strategií rozvoje dopravní sítě a infrastruktury. Hlavní důraz však 
spočívá na definování projektu, který bude naplňovat konkrétní regionální i mezinárodní 
potřeby vnitrozemské vodní dopravy z hlediska zajišťování toků zboží a přepravy osob při 
zohlednění ekonomického hlediska a hlediska návratnosti investic a zároveň požadavků na 
ochranu životního prostředí. 

Dalším krokem by měla být identifikace environmentálních potřeb řeky a jejího okolí. 
Například zda je řeka již poškozená, nebo je stále ještě relativně nedotčená, jaké jsou její 
hlavní funkce, procesy a charakteristické rysy, které je nutno zachovat, aby se její stav dále 
nezhoršoval, nebo které by bylo možno obnovit, aby se její ekologický stav zlepšil.  

Zvláštní pozornost je nutno věnovat identifikaci ekologických požadavků u všech druhů a 
typů stanovišť chráněných v EU, které se v dané lokalitě vyskytují. V případě, že předmětná 
oblast může zasahovat do jedné nebo více lokalit sítě Natura 2000, bude nutné zjistit, pro 
které druhy a typy stanovišť evropského významu byla daná lokalita vyhlášena, jaký je jejich 
stav v jednotlivých lokalitách a jaké cíle ochrany byly stanoveny za účelem jejich 
dlouhodobého zachování. Jako užitečný zdroj informací v tomto ohledu slouží rovněž plány 
péče v rámci sítě Natura 2000 nebo akční plány EU na ochranu jednotlivých druhů55, pokud 
jsou k dispozici. 

Rozvoj integrovaných projektů, které podporují cíle ochrany lokalit sítě Natura 2000  

Jak bylo vysvětleno v kapitole 2, jsou jednotlivé lokality zahrnuty do sítě Natura 2000 vzhledem ke 
své hodnotě z hlediska ochrany jednoho nebo více typů stanovišť uvedených v příloze I nebo druhů 
uvedených v příloze II směrnice o ochraně přírodních stanovišť, případně druhů uvedených v příloze I 
směrnice o ochraně ptáků a pravidelně se vyskytujících stěhovavých druhů ptáků. Informace o této 
hodnotě z hlediska ochrany je zaznamenána ve standardním formuláři údajů56, který je sestaven 
pro každou lokalitu. Standardní formulář údajů zaznamenává ekologické charakteristiky lokality, které 
vedly k jejímu vyhlášení za lokalitu soustavy Natura 2000, a poskytuje rozsáhlé posouzení stavu 
jednotlivých druhů nebo stanovišť v dané lokalitě (na stupnici od A do D). 

Tyto standardní formuláře údajů se používají ke stanovení cílů ochrany pro jednotlivé lokality sítě 
Natura 2000. Cílem ochrany bude minimálně zachování stavu druhů a stanovišť, pro které byla daná 
lokalita vyhlášena, aby nedocházelo k dalšímu zhoršování jejich stavu (v porovnání se stavem 
uvedeným ve standardním formuláři údajů). Nicméně vzhledem k tomu, že celkovým cílem směrnice 
je dosažení příznivého stavu druhů a typů stanovišť, lze stanovit ambicióznější cíle ochrany, které 
budou zahrnovat zlepšení stavu těchto druhů a typů stanovišť v dané lokalitě. 

Cílem integrovaného projektu správy vodních cest bude zohlednit cíle ochrany lokalit sítě Natura 
2000 a hledat způsoby, jak tyto cíle integrovat s cíli vnitrozemské vodní dopravy tak, aby bylo všude 
tam, kde to bude možné, dosaženo oboustranně výhodných řešení nebo alespoň maximálních 
přínosů a minimálních ztrát.  

Na počátku by měly být zjištěny rovněž potřeby a cíle politik ostatních uživatelů řeky v dané 
oblasti a měly by být podrobně prozkoumány s cílem porozumět plánům a prioritám jejich 
politik i jejich aktuální činnosti (např. v oblasti retence povodňové vody, zavlažování, 
zásobování vodou, cestovního ruchu atd.). 
                                                            
55 Dosud bylo vypracováno přes 50 akčních plánů EU pro jednotlivé druhy ptáků: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/per_species_en.htm 
56 Přístup ke standardním formulářům údajů je možný prostřednictvím prohlížeče sítě Natura 2000 
http://natura2000.eea.europa.eu/ a lze je získat od od orgánů odpovědných za síť Natura 2000 v jednotlivých 
zemích/regionech.  
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Všechny tyto informace pomohou zajistit koncipování projektu tak, aby byl maximálně 
kompatibilní s environmentálními cíli řeky a s potřebami ostatních uživatelů řeky a aby je 
pokud možno podporoval. Mohou rovněž upozornit na možnosti „spojit síly“ a vytvořit 
projekt, který pomůže nejen naplnit potřeby dopravy, ale bude rovněž řešit další priority 
politiky na řece – např. ochranu před povodněmi a obnovu řeky (viz rámeček příkladů 
oboustranně výhodných řešení). 

Nicméně je třeba si uvědomit, že ne vždy lze nalézt společného jmenovatele jednotlivých 
zájmů a že nemusí být vždy možné plánovaný projekt realizovat vzhledem k jiným 
důležitějším společenským a environmentálním zájmům. 

4.3.2. Příprava integrovaného projektu 

Dalším krokem po provedení tohoto počátečního průzkumu a po určení cílů integrovaného 
projektu v závislosti na potřebách dopravy a jiných požadavcích a prioritách z hlediska řeky 
bude zahájení podrobného plánování návrhu projektu. K tomu bude zapotřebí vytvořit 
jasnou organizační strukturu, která umožní další rozvoj projektu. Ta by mohla zahrnovat 
například vytvoření multidisciplinárního týmu pro návrh projektu složeného z odborníků na 
úpravu říčních toků a říčních ekologů, kteří budou odpovídat za podrobné naplánování 
projektu. 

V závislosti na rozsahu a rámci projektu může být rovněž užitečné vytvořit interdisciplinární 
poradní výbor, který může poskytnout pomoc a poradenství při nasměrování cílů projektu a 
opatření během fáze vývoje projektu, zejména s ohledem na jejich slučitelnost s jinými 
činnostmi v oblasti využívání půdy, plány v daném regionu a potřebami v oblasti ochrany 
řeky.  

Výhodou multidisciplinárního týmu je, že umožňuje zohlednit ekologické funkce řeky (např. 
na základě podrobného průzkumu stávajících ekologických podmínek řeky) již od samého 
počátku vytváření scénářů návrhu projektu. Jednotlivé scénáře pak lze testovat z hlediska 
jejich potenciálních dopadů na říční systém. Tímto způsobem lze provést úpravy nebo zvážit 
alternativy, které budou minimalizovat dopad na řeku, ještě před vypracováním detailních 
návrhů projektu. Rovněž může pomoci při hledání nákladově nejefektivnějších způsobů 
začlenění těchto ekologických požadavků do projektu.  

 

B.1 Stanovení rámce projektu    
   infrastruktury vodních cest 

B.2 Organizace procesu plánování 

B.3 Provedení integrovaného 
plánování  

B.5 Realizace projektu 

B.4 Monitorování 
projektu   
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4.3.3. Příprava na nezbytné postupy při posuzování vlivů na životní 
prostředí 

Podrobné posouzení technických alternativ a možných variant v rámci zvolených alternativ 
hned na počátku nejen zlepšuje celkovou kvalitu výsledků plánování, ale je také velmi 
užitečné pro příslušné posuzování vlivů na životní prostředí, které může být vyžadováno 
později. Je pravděpodobné, že integrované projekty shromáždí celou řadu informací o 
ekologickém stavu řek a o druzích a stanovištích, které se na nich nacházejí. V jejich rámci 
mohou být také ještě před vypracováním návrhu projektu provedeny podrobné průzkumy 
ekologického stavu řeky s cílem určit potenciální negativní i pozitivní dopady, které by 
projekt na řeku mohl mít. Všechny tyto údaje a informace budou velmi užitečné při provádění 
jakéhokoli následného posouzení dopadů projektu na životní prostředí před jeho 
schválením, neboť pomohou vybudovat solidní základ údajů, který bude možné při 
posuzování vlivů využít.  

Lze jich využít rovněž k přepracování některých prvků projektu nebo s jejich pomocí zavést 
opatření ke zmírnění, jejichž cílem je minimalizovat a zmírnit všechny případné důsledky. 
Tento postup rovněž podpoří proces posuzování vlivů na životní prostředí,což by pak mělo 
opět urychlit proces rozhodování. 

Příklad integrovaného projektu úpravy toku Dunaje východně od Vídně 

Národní park Donau-Auen se nachází v Rakousku na východ od Vídně a rozkládá se na celkové 
ploše 100 km². Jeho součástí je šestatřicetikilometrový úsek Dunaje, který je celý součástí sítě Natura 
2000. Kolem něj se rozkládá jedna z posledních rozsáhlých niv ve střední Evropě, která se vyznačuje 
mimořádnou biologickou rozmanitostí. Původní režim záplav na Dunaji přinášel velmi rozmanité 
kolísání vodní hladiny, ale před mnoha lety se změnil následkem vybudování protipovodňových náspů 
a regulačních úprav řeky v délce několika kilometrů. V důsledku odpojení řeky od niv a změny délky a 
frekvence povodní vysychaly rozsáhlé mokřadní oblasti.  

V roce 2002 iniciovalo rakouské Spolkové ministerstvo dopravy společně s via donau (rakouským 
orgánem správy vodních cest) integrovaný odborný proces přípravy „Integrovaného projektu úprav 
toku Dunaje na východ od Vídně“ (IREP). Cílem projektu bylo vyvážit zájmy vnitrozemské plavby s 
environmentálními potřebami Národního parku Donau-Auen, a zejména s cíli ochrany lokality sítě 
Natura 2000. 

Společný proces byl zahájen posouzením stavu řeky. Dospěl k závěru, že neregulovaný úsek Dunaje 
po proudu od Vídně již dlouhou dobu trpěl degradací dna (eroze 2–3,5 cm ročně), která rovněž vedla 
ke snižování hladiny podzemních vod. Nedostatečná hloubka plavební dráhy v obdobích nízkého 
stavu vody a velká proměnlivost plavebních podmínek byly zároveň překážkou bezproblémového 
provozu vodní dopravy na tomto úseku. Soustava hydroelektráren na toku nad místem projektu, 
regulace toku a zpevnění břehů rovněž snížily dřívější morfodynamiku v tomto úseku řeky a povodně 
způsobily zanášení vedlejších koryt a zátopové oblasti splaveninami. 

Proces plánování IREP obsahoval následující kroky: 

• Nejdříve byla ustanovena interdisciplinární řídicí skupina (Interdisciplinary Steering Group, ISG), 
složená z uznávaných odborníků z oblasti vodních staveb, ekologie, vnitrozemské plavby a 
regionální ekonomie. Tato skupina podrobně analyzovala několik alternativ a zhruba 11 různých 
variant rozvoje úseku Dunaje na východ od Vídně. Preferované alternativy byly v průběhu 
několika let intenzivně projednávány a vylepšovány. 

• Souběžně s těmito diskusemi probíhal proces širšího zapojení zúčastněných subjektů za účelem 
prodiskutovat průběžné výstupy řídicí skupiny. Na tomto procesu se podílelo kolem 40 subjektů – 
nevládní organizace, příslušná ministerstva, správní orgány, občanská společenství, zástupci 
sektoru dopravy, národního parku a další. Tyto subjekty navrhly modifikaci scénářů, které pak 
řídicí skupina v intenzivním diskusním procesu s týmem plánování posoudila a zdokonalila. 
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V roce 2006 řídicí skupina dokončila a schválila prohlášení o dopadu na životní prostředí (včetně 
příslušného posouzení dopadu podle článku 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť). Po přibližně 
tříleté době plánování a diskusí, kdy byli odborníci jak z oblasti ochrany přírody, tak vodní dopravy 
ochotni nalézt kompromis, byl definován schválený soubor opatření zaměřený na dosažení 
oboustranně výhodných řešení jak pro životní prostředí, tak pro vodní dopravu. Projekt IREP byl tedy 
navržen tak, aby se zlepšila splavnost a zároveň podpořila revitalizace říčních břehů a laterální 
konektivity řeky s vedlejšími rameny, která jsou součástí národního parku. 

Tato opatření směřující k výraznému zlepšení ekologického stavu zahrnovala: 

• Úpravy granulometrie dna: na povrch dna bude přidána 25 cm silná vrstva štěrkového materiálu o 
zrnitosti cca 40–70 mm soustředěná do oblasti tůňových úseků, aby došlo ke snížení kapacity 
transportu dnových splavenin a minimalizaci degradace dna. 

• Revitalizace řeky za účelem zlepšení ekologického stavu spočívá v revitalizaci břehů (odstranění 
břehových opevnění na všech vnitřních obloucích, umožnění břehové eroze), znovunapojení 
vedlejších ramen a zastavení degradace říčního dna. 

• Optimalizace existující regulace nízkého stavu vody: na východ od Vídně je vyšší stav vody za 
nízkého průtoku společným cílem sektorů vodní dopravy i ekologie. Vyšší stav vody je 
kompenzací mnohaleté degradace říčního dna a zlepšuje napojení vedlejších ramen. Tvar a 
uspořádání výhonů jsou optimalizovány podle ekologických kritérií, jejich celkový počet a délka 
inženýrských struktur se sníží. Tento nový tvar současně zvýší stav vody a zvětší dynamiku 
říčního břehu. 

Opatření ke zlepšení vodní dopravy byla následující: 

• optimalizace již existující regulace nízkého stavu vody ke zvýšení její efektivity, snížení zanášení 
výhonových polí a snížení nároků na údržbu, 

• prohrábky s vrácením materiálu do toku (k dosažení rovnováhy sedimentů), 

• přemístění některých úseků stávající plavební dráhy tak, aby plavba využívala hlubší místa (toto 
opatření rovněž snižuje požadavky na prohrábky), 

• úprava granulometrie dna; snížení transportu dnových splavenin rovněž snižuje potřebu 
údržbových prohrábek. 

Realizace těchto inovativních opatření bude pečlivě monitorována interdisciplinárním týmem, aby se 
zjistila jejich úspěšnost. Podrobnější informace naleznete na adrese www.donau.bmvit.gv.at 

 

Vodní cesta Seina-Šelda zahrnující revitalizaci řeky Leie 

Projekt Seina-Šelda je jedním z 30 prioritních projektů programu TEN-T. Spojením Seina-Šelda se 
propojí povodí obou řek. Bude vybudován nový kanál mezi Compiègne a Cambrai na francouzském 
území a budou přijata opatření ke zlepšení splavnosti mezi Deûlémontem a Ghentem (převážně na 
vlámském území). V Belgii je součástí tohoto spojení řeka Leie o délce 55 kilometrů. V minulosti byla 
tato řeka splavněna a od nové řeky bylo odstaveno mnoho starých říčních ramen. V důsledku této 
skutečnosti se zcela změnil dynamický systém řeky i údolí a rovněž celé krajiny. 

Podle rámcové směrnice o vodě musí každý členský stát stanovit rámec pro ochranu sladkovodních 
zdrojů, aby zajistil zásobování vodou, stejně jako zvýšit kvalitu vody a zmírnit účinky povodní a 
období sucha. Proto se vlámská vláda rozhodla začlenit provádění této směrnice přímo do programu 
Seina-Šelda pod názvem „revitalizace řeky Leie“. 

Celkový program byl řešen jako „politická studie zaměřená na integrovanou oblast“. Metodika se 
skládá z různých fází, které se všechny zaměřují na začlenění jednotlivých ekologických, 
ekonomických nebo technických hledisek do programu. Přestože rozhovory se všemi potenciálními 
zúčastněnými subjekty jsou velmi časově náročné, lze očekávat, že celkový čas vynaložený na 
vypracování studie a na provedení programu bude mnohem kratší, než by tomu bylo v případě využití 
tradičních technik.  

http://www.donau.bmvit.gv.at/
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Proto je kromě realizace vnitrozemské vodní cesty evropského významu ambicí tohoto projektu, který 
pojímá řeku Leie jako jednotící prvek prostorové struktury, rovněž optimalizace hospodaření s vodou, 
zachování přírodního charakteru řeky a jejího údolí, rekreačního potenciálu, historického dědictví, 

jakož i a prostorových kvalit okolí. 

Obnovu řek lze definovat jako celkový soubor 
opatření, která vedou k obnovení přírodních 
podmínek a přírodních procesů nezbytných pro 
dynamickou rovnováhu říčního ekosystému. Říční 
ekosystém sestává ze specifických 
geomorfologických prvků, jakými jsou například 
meandrující řeka, přírodní hráze a zimní koryto, 
které je zaplaveno pouze při vysokém stavu vody, 
přičemž se vytvářejí trdliště a místa rozmnožování 
pro živočichy a dobré podmínky pro typickou říční 
flóru. 

Při projektu obnovy řeky Leie byla formulována vize 
zeleného údolí Leie se splavněnou řekou jako nosnou kostrou a s přírodní meandrující Leie jako 
pružnou páteří. Splavněná řeka Leie je důležitá pro ekonomické funkce, jako jsou například doprava a 
průmysl, a funkce technické, např. zvládání povodňových rizik. Přestože splavněná řeka Leie je 
nosnou kostrou řeky, jsou její břehy konstruovány v souladu s environmentálními přístupy. 
 
Pro meandrující Leie byly formulovány dva hlavní cíle: na jedné straně ochrana historické krajiny, na 
straně druhé obnova ekologických hodnot. Tato přirozenější meandrující Leie má poskytovat pružné 
funkce říčního systému, například rekreaci, ekologii a zemědělství. Při rozvoji souvisejících příležitostí 
bude vždy brán ohled na celkovou kontinuitu podél řeky Leie. 
 
Přestože žádný z úseků řeky Leie není v současné době zařazen do sítě Natura 2000, mohou se 
později v důsledku projektu TEN-T podél této řeky v patřičnou dobu znovu objevit vzácné a ohrožené 
druhy, jako je například ledňáček říční. 

Další informace naleznete na adrese www.seineschelde.be  

 

Monitorování dopadu projektu plavby na dolním toku Dunaje (Rumunsko) 

V roce 2011 byl vypracován komplexní 
monitorovací program zaměřený na sledování 
dopadů významného projektu plavby podél úseku 
dolního Dunaje mezi městy Calarasi a Brăila. 
Podle dohody uzavřené mezi správou vodních 
toků pro oblast dolního Dunaje a mezinárodním 
konsorciem, jemuž bylo zadáno provedení 
monitorovacích činností, by mělo být cílem 
monitorovacího projektu zajistit minimalizaci 
dopadu projektu na vodní a suchozemské 
ekosystémy, zejména s ohledem na funkce 
stanovišť sítě Natura 2000 a migraci jeseterů. 
Zahrnovala zejména závazek, že pokud by se 
ukázalo, že původní návrh ovlivňuje migraci 
jeseterů, budou využity alternativní návrhy, 
zejména pro dnový práh. 

 

Monitorovací program rovněž zajistí soulad s plánem řízení životního prostředí a využívání 
optimálních environmentálních postupů, a rovněž prevenci a řízení veškerých rizik havarijního 
znečištění v důsledku jakékoli činnosti, která případně vyplyne ze stavebních činností. 

Monitorování bylo zahájeno na jaře 2011 a do šesti měsíců se dosáhlo těchto cílů: 

http://www.seineschelde.be/
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• bylo instalováno 10 kabelových systémů pro akustickou telemetrii; 

• bylo instalováno dalších 8 automatických přijímačů akustické telemetrie vybavených novým 
systémem s využitím textilních lan a Hallových kotev,  

• dospělým jeseterům bylo implantováno 14 akustických vysílačů (10 jeseterům hvězdnatým, 2 
vyzám velkým, 1 jeseterovi malému a 1 jeseterovi ruskému), 

• bla zjištěna potenciální zimoviště a trdliště na ramenu řeky Borcea, která jsou nyní 
monitorována, 

• byl proveden odchyt mladých jeseterů z roku 2011 (jeseter malý, jeseter hvězdnatý, vyza 
velká) 

• v červenci a říjnu 2011 byly z automatických přijímačů staženy údaje o pohybu/chování 
označených jeseterů a v současné době jsou vyhodnocovány. 

 Další informace naleznete na internetových stránkách správy vodních toků pro oblast dolního Dunaje 
(www.afdj.ro). 
 

4.3.4. Zavedení integrovaného programu monitorování, který doprovází 
projekt 

Monitorování nových úprav vodních toků po technické a ekologické stránce a integrovaným 
způsobem má klíčový význam také z pohledu ekologické dynamiky a narůstající 
nepředvídatelnosti klimatu ve vztahu k říčním ekosystémům, neboť zajišťuje, že projekt 
nebude mít v dlouhodobém horizontu žádné nepředvídatelné dopady na řeku ani na 
dopravu.  

V případě projektů vnitrozemských vodních cest, které mohou potenciálně ovlivnit lokality 
sítě Natura 2000, by měl optimální monitorovací program pravidelné průzkumy stavu 
stanovišť a druhů, pro které je lokalita vyhlášena, jejichž smyslem je potvrdit, že je projekt 
neovlivnil a že zavedená opatření ke zmírnění pomohla úspěšně předejít jakémukoli 
zhoršení jejich stavu z hlediska ochrany přírody. Toto monitorování může někdy odhalit 
nepředpokládaný problém, který nebylo možné dopředu předvídat. Monitorovací program by 
měl stanovit postup umožňující přijetí nezbytných opravných nebo adaptačních opatření jako 
řešení tohoto nepředpokládaného problému.  

Časový harmonogram, rozsah a zacílení programu monitorování bude záviset na typu a 
složitosti prací, ale měl by být stanoven již v procesu plánování a následně v pravidelných 
intervalech znovu posuzován. V ideálním případě je proto po dokončení projektu třeba 
ověřovat dosahování jeho cílů (např. zlepšení splavnosti, revitalizace a zachování 
stanovišť), a to po dobu pěti i více let (doporučení manuálu PLATINA). Následující tabulka 
převzatá z manuálu PLATINA ukazuje možné interakce mezi plánováním, adaptivní realizací 
a monitorování projektu. 

http://www.afdj.ro/
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Integrovaný plán SIGMA: ochrana před povodněmi zajištěním prostoru pro řeku  

Použití integrovaného plánování je velmi účinným nástrojem pro plány a programy a rovněž pro 
jednotlivé projekty. Příkladem úspěšného vypracování a provedení takového integrovaného plánu je 
nový plán SIGMA v Belgii. 

Po katastrofálních povodních v roce 1976 rozhodly plánovací orgány, že vypracují povodňový plán 
nazvaný „plán SIGMA“. Vzhledem k vývoji vědeckého poznání bylo zřejmé, že z důvodu globálního 
oteplování budou hladiny moří stoupat a bylo nutné tomu plán SIGMA přizpůsobit. Proto byl v roce 
2005 vypracován revidovaný plán SIGMA. Jeho cíl zůstal stejný: chránit povodí Šeldy proti záplavám 
ze Severního moře a prostřednictvím dialogu a konzultací s ostatními odvětvími a zúčastněnými 
subjekty propojit tento cíl s jinými cíli, jako jsou například ochrana a obnova přírody, ke vzájemnému 
prospěchu všech stran.  

To vedlo k přijetí plánu SIGMA, který poskytuje rozvojový rámec udržující rovnováhu mezi 
environmentálními, ekonomickými, společenskými a zemědělskými hodnoceními. Všechny projekty 
identifikované v rámci plánu SIGMA byly vyvinuty nejen na základě podrobné odborné analýzy 
efektivity a proveditelnosti opatření, ale také prostřednictvím úzké spolupráce s odborníky z jiných 
oblastí souvisejících politik tak, aby se maximalizoval potenciál pro vzájemně výhodná řešení. 

Během celého procesu byla věnována mimořádná pozornost různým směrnicím EU, včetně: 

• směrnicím o ochraně přírodních stanovišť a o ochraně ptáků: ústí Šeldy je lokalitou sítě 
Natura 2000 s definovanými cíli ochrany z hlediska druhů, funkcí a požadovaných minimálních 
rozloh různých stanovišť. Zvláštní pozornost proto byla při každém kroku plánování věnována 
záměrům sítě Natura 2000. Přírodní složka plánu SIGMA je nyní vytvořena tak, aby bylo 
dosaženo cílů sítě Natura 2000 z hlediska ochrany přírody. 

• směrnicí o povodňových rizicích: s použitím historických záznamů o povodních i nových map 
povodňových nebezpečí a rizik byl vytvořen plán pro zvládání povodňových rizik, který rovněž 
zohledňuje náklady, přínosy, strategickou analýzu vlivů na životní prostředí, přeshraniční vlivy a 
strategie a práce spojené s plány povodí podle rámcové směrnice o vodě a komunikaci s 
veřejností. 
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„Nejvíce žádoucí scénář“ pro ústí Šeldy je scénář optimalizované shody, který byl vytvořen 
interaktivně v průběhu řízení o posuzování vlivů plánu ochrany před povodněmi SIGMA na životní 
prostředí a který dosáhl určité úrovně společenského přijetí. Ratifikace integrovaného plánu SIGMA 
vlámskou vládou připravila půdu pro dlouhodobou vizi ústí Šeldy ve vlámské části tohoto ústí, která 
má maximálně integrovat cíle v oblasti dopravy a protipovodňové ochrany do požadavků a cílů 
rámcové směrnice o vodě, směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

Dohodnutá koncepce zahrnuje kontrolované zaplavování v obdobích nebezpečných vodních stavů na 
dolním toku ovlivňovaném přílivem. Původní hráz na Šeldě se stane přepadovou hrází, odkud bude 
voda odváděna do kontrolované oblasti, kde zůstane, dokud hladina Šeldy neumožní její odvedení 
výpustí. Integrace ekologických cílů do plánu SIGMA také povede k obnovení několika ekologicky 
cenných stanovišť (500 ha wattových pobřeží, 1500 ha přílivových marší, 1500 ha luk, 2000 ha 
rákosin a příbřežních zón a 400 ha mokřadních lesů).  

Plán SIGMA je součástí dlouhodobé vize ústí Šeldy, jejímž cílem je „vývoj zdravého a multifunkčního 
estuárního vodního systému, který lze udržitelným způsobem využít pro lidské potřeby“. Tento 
nizozemsko-vlámský plán řízení stanoví cíle kvality z hlediska stavu estuáru Šeldy do roku 2030 a 
opatření v rámci řízení nezbytná k jejich dosažení.  

MONEOS je integrovaný plán monitorování navržený tak, aby sledoval vývoj ekologického stavu 
daného ekosystému, jeho bezpečnost před povodněmi a dostupnost. Je vyvíjen integrovaný systém 
hodnocení s cílem posoudit stav plnění cílů dlouhodobé vize ústí Šeldy, jakož i ekologický stav podle 
rámcové směrnice o vodě a zlepšení stavu stanovišť a druhů chráněných v kontextu směrnice o 
ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť.  

Další podrobnosti jsou k dispozici na adrese 
http://www.gogkbr.be/index.php?page=sigmaplan&hl=en_US 

4.4. Včasné konzultace 

Včasné konzultace nejen se zúčastněnými subjekty v oblasti životního prostředí, ale se 
všemi zúčastněnými subjekty, jsou důležité z hlediska hledání přijatelných a udržitelných 
řešení. Stejně důležité je dosažení společného chápání určitých otázek a podpora 
kooperativního hledání řešení, a to zejména v případě, že ekologické dopady projektu 
prokazatelně nelze zmírnit konvenčními postupy.  

Při analýze řady případových studií provedených v rámci Evropské konference ministrů 
dopravy (2006)57 bylo zjištěno, že všechny identifikované konflikty pramenily z toho, že 
zúčastněné subjekty v oblasti životního prostředí nebyly do plánování projektu zapojeny v 
dostatečně rané fázi. Po dlouhých a nákladných zdrženích bylo nakonec nutno hledat 
kompromisy, což bylo možné jen pomocí nákladných postupů. V ideálním případě by se 
však zúčastněné subjekty i široká veřejnost měly zapojit do všech fází vývoje projektu. 
Zapojení je důležité zejména ve fázi definování projektu a v procesu zpracování realistických 
alternativních řešení u problematických projektů. 

Evropská legislativa a postupy neposkytují příliš konkrétní informace o podobě opatření 
upravujících veřejná projednávání a zapojení veřejnosti, a obvykle počítá s formálními 
kroky veřejného projednávání až po dokončení studií vlivů na životní prostředí a předložení 
projektů ke schválení. To by však nemělo navrhovatelům projektů bránit v tom, aby sami 
přijímali vlastní opatření ohledně organizace procesu veřejného projednávání co nejdříve v 
rámci vývoje projektu.  

Hlavní cíle komunikace a aktivního zapojení zúčastněných subjektů by měly být následující: 
                                                            
57 Zpráva OECD: Vnitrozemské vodní cesty a ochrana životního prostředí, Evropská konference ministrů 
dopravy (Inland waterways and environmental protection by the European Conference of Ministers of 
Transport ECMT 2006): http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf 

http://www.gogkbr.be/index.php?page=sigmaplan&hl=en_US
http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf
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• zajistit transparentní proces plánování a rozhodování u infrastrukturních projektů a 
otevřenost v oblasti všech relevantních informaci a údajů, 

• rozšířit povědomí o hlavních cílech projektu a otázkách s projektem spojených, 

• získat pro proces plánování a realizace projektu veřejnou podporu,  

• integrací klíčových zúčastněných subjektů již ve fázi plánování vytvořit atmosféru 
vzájemné důvěry a respektu, což napomůže přijetí projektu veřejností a jeho úspěšné 
realizaci. 

V praxi jsou pro zajištění úspěšných konzultací se zúčastněnými subjekty a jejich zapojení 
důležité tyto body: 

• Časový harmonogram zapojení veřejnosti: zapojení veřejnosti by mělo začít v co 
nejranějších fázích projektu tak, aby bylo možné při zvažování alternativ návrhu, 
umístění a financování projektu využít informace o životním prostředí. Zapojení 
veřejnosti by mělo pokračovat po dobu celého procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí a přípravy projektu. 

• Určení příslušných zájmových skupin: určení příslušných zájmových skupin nebo 
zúčastněných subjektů je rozhodujícím faktorem úspěšného zapojení veřejnosti, ať už se 
jedná o politiku, plán, program (např. odvětvový nebo regionální) nebo projekt. Určení 
všech relevantních sociálních aktérů nebo zúčastněných subjektů a jejich zapojení do 
konzultací napomůže rovněž analýza sociálního složení společnosti, v níž je projekt 
plánován. Sociální analýza navíc určí lokální hodnoty, organizační struktury a přístupy ke 
komunikaci, vyjednávání a rozhodování.  

• Výběr vhodné formy komunikace a konzultací: zapojení veřejnosti se může pohybovat 
od prostého šíření informací přes konzultace až po plnou účast na rozhodování: 

- Informace: jednosměrný tok informací směrem od navrhovatele k veřejnosti. 

- Konzultace: obousměrný tok informací mezi navrhovatelem a veřejností, který 
poskytuje veřejnosti možnost vyjádřit své názory. 

- Účast: obousměrný tok informací a myšlenek, při nichž se navrhovatel a veřejnost 
podílejí na společné analýze a na stanovení pořadu jednání, a veřejnost se 
dobrovolně zapojuje do rozhodování o návrhu a řízení projektu na základě konsensu 
o jeho hlavních prvcích. Je třeba poznamenat, že kvalitní procesy zapojení veřejnosti 
přesahují rámec pouhého zavedení formálních konzultačních postupů. Umožňují 
zúčastněným subjektům poskytovat rovněž technicky kvalifikované a relevantní 
příspěvky. 

Úroveň zapojení veřejnosti nezbytná pro konkrétní projekt se bude lišit v závislosti na 
sociálním a politickém kontextu. Pro každou z hlavních skupin zúčastněných subjektů lze 
vypracovat matici účasti, která pomáhá stanovit vhodnou míru účasti. Tuto matici lze 
použít rovněž jako systematický nástroj stanovení úloh a odpovědnosti zúčastněných 
stran a pro identifikaci oblastí možných neshod mezi skupinami. 

• „Vlastnictví” a závazek: včasné konzultace potenciálně zúčastněných skupin mohou 
zkvalitnit informace o životním prostředí poskytnuté rozhodujícím subjektům (např. 
prostřednictvím identifikace vlivů na životní prostředí nebo návrhu vhodných zmírňujících 
opatření), čímž dojde k minimalizaci sporů a zpoždění. Faktická snaha poskytovat 
veřejnosti informace a reagovat na podněty nebo připomínky navíc pomáhá předcházet 
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nedorozuměním a může posílit i přijímání projektů veřejností a pocit místní 
sounáležitosti.  

Veřejné konzultace a zapojení veřejnosti mohou být nepochybně náročné a mohou 
vyžadovat mnoho času, ale při správném použití mohou přispět ke zkvalitnění projektu, 
snížit odpor proti němu a zvýšit naděje projektu na dlouhodobý úspěch.  

Techniky zapojení veřejnosti  

Na podporu zapojení veřejnosti lze použít celou řadu metod a technik. Během počátečních 
fází projektu, kdy je cílem maximalizovat kontakt s veřejností, jsou asi nejvhodnějším 
nástrojem masmédia a veřejná prezentace projektu nebo letáky, které popisují projekt a jeho 
cíle, včetně potenciálních pozitivních i negativních dopadů. 

V dalším stadiu prací na návrhu se jako nejlepší způsob zapojení jeví semináře a schůzky 
malých skupin, na nichž lze identifikovat problémy týkající se jejich specifických zájmů. 
Užitečnou strategií může být i vytipování zástupců dotčených skupin místních obyvatel, kteří 
budou nejefektivněji tlumočit názory těchto skupin. Tito zástupci mohou poskytnout rady, 
pomoci zorganizovat zapojení veřejnosti a snížit riziko selhání komunikace mezi 
zúčastněnými subjekty. 

Další zásady osvědčených postupů, které pomáhají zajistit úspěšné zapojení veřejnosti: 

• Co nejdříve vypracovat rámec zapojení veřejnosti za účelem stanovení rozsahu, 
načasování a požadavků na zdroje, které jsou potřeba na podporu tohoto procesu. 

• Identifikovat účastníky nebo zúčastněné subjekty a určit jejich legitimitu a 
reprezentativnost (pomocí sociální analýzy). Není možné ani žádoucí konzultovat 
veškeré detaily navrhovaného projektu se všemi sociálními partnery. 

• Určit vhodné techniky zapojení veřejnosti/komunikace s veřejností a poskytnout 
relevantní informace ve snadno srozumitelné formě. 

• Pořádat akce v takovém čase a na takovém místě, které by stimulovaly co nejvyšší účast 
a volnou výměnu názorů mezi všemi zainteresovanými skupinami. 

• Ponechat zúčastněným subjektům dostatek času na vstřebání poskytnutých informací, 
posouzení jejich důsledků a prezentaci vlastních názorů. 

• Identifikovat mechanismy, které zajistí, že rozhodující subjekty zohlední názory a návrhy 
zúčastněných subjektů, např. začleněním jejich doporučení do zprávy o posouzení z 
hlediska životního prostředí, návrhu na financování a smlouvy. 

• Zajistit, aby byly poskytnuty odpovědi a zpětné vazby na všechny vznesené otázky nebo 
připomínky. 

Zdroj: Zpráva OECD: Vnitrozemské vodní cesty a ochrana životního prostředí, Evropská konference 
ministrů dopravy (Inland waterways and environmental protection by the European Conference of 
Ministers of Transport ECMT 2006)58. 

                                                            
58 http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf  
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5. PROVEDENÍ ODPOVÍDAJÍCÍHO POSOUZENÍ 
ROZVOJE VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST, 
U NĚHOŽ LZE PŘEDPOKLÁDAT VÝZNAMNÝ 
(NEGATIVNÍ) VLIV NA LOKALITY SÍTĚ NATURA 
2000 

 

5.1. Úvod 

Přístupy strategického plánování a integrovaného řízení založené na konceptu „spolupráce s 
přírodou“59, které byly popsány v předchozí kapitole, mohou výrazně napomoci při hledání 
oboustranně výhodných řešení vedoucích ke sladění různých společenských potřeb. Měly 
by rovněž usnadnit postupy při schvalování plánu nebo projektu týkající se ochrany životního 
prostředí. 

Jak jsme již uvedli dříve, právní předpisy EU týkající se ochrany přírody nevylučují rozvojové 
aktivity v oblasti lokalit sítě Natura 2000. Vyžadují však, aby byl jakýkoli plán nebo projekt, 
který může mít významný negativní dopad na jednu nebo více lokalit sítě Natura 2000, 
podroben odpovídajícímu posouzení v souladu s čl. 6 odst. 3 směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť za účelem posouzení důsledků tohoto plánu nebo projektu pro danou lokalitu 
(lokality). 

Tato kapitola poskytuje podrobný návod na to, jak provést odpovídající posouzení podle 
článku 6, přičemž věnuje zvláštní pozornost plánům a projektům týkajícím se 
vnitrozemských vodních cest. 

Vzhledem k tomu, že se síť Natura 2000 týká nejcennějších a nejohroženějších stanovišť a 
druhů v Evropě, je jen logické, že postupy schvalování rozvojových záměrů, u nichž lze 
předpokládat významný negativní dopad na tyto lokality, jsou dostatečně přísné, aby 
umožnily zabránit narušení celkových cílů směrnic o ochraně ptáků a o ochraně přírodních 
stanovišť. Zvláštní pozornost je proto věnována nutnosti přijímat rozhodnutí na základě 
spolehlivých vědeckých informací a odborných znalostí. Zpoždění v rozhodovacím procesu 
jsou často způsobena nedostatkem informací nebo nekvalitními odpovídajícími 
posouzeními, která nedovolují příslušným orgánům, aby si učinili jednoznačný názor na 
potenciální dopady navrhovaného plánu nebo projektu. 

Je rovněž nezbytné předcházet záměně posouzení dopadů na životní prostředí prováděných 
v kontextu směrnic EIA (směrnice o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých 
záměrů na životní prostředí) a SEA (směrnice o posuzování vlivů některých plánů a 
programů na životní prostředí) a odpovídajícího posouzení prováděného podle čl. 6 odst. 3 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Ačkoli se tato posouzení velmi často provádějí 
společně v rámci integrovaného postupu, má každé z nich jiný účel a posuzuje dopady na 
odlišné aspekty životního prostředí. Posouzení podle SEA nebo EIA tedy nemůže nahradit 
nebo zaměnit odpovídající posouzení (viz kapitola 6). 

Rovněž výstupy jednotlivých posouzení jsou odlišné. V případě posouzení podle směrnic 
EIA nebo SEA jsou úřady jednoduše povinny příslušné dopady vzít na vědomí. U 

                                                            
59 PIANC 2008.  
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odpovídajícího posouzení je však výstup pro příslušný orgán právně závazný a je 
podmínkou pro vydání jeho konečného rozhodnutí. Proto lze v případě, že odpovídající 
posouzení zjistilo i navzdory zavedení zmírňujících opatření nežádoucí účinek na celistvost 
lokality sítě Natura 2000, předmětný plán nebo projekt schválit pouze tehdy, jsou-li naplněny 
podmínky pro udělení odchylky podle čl. 6 odst. 4.60 

5.2. Kdy je vyžadován postup podle článku 6? 

Procesní a hmotné záruky, které musí být uplatněny v případě veškerých plánů a projektů, 
které budou mít pravděpodobně významný vliv na lokalitu (lokality) sitě Natura 2000, jsou 
vymezeny v článku 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

Tento postup je navržen tak, aby: 

- posoudil důsledky plánu nebo projektu, který bude mít pravděpodobně významný vliv na 
síť Natura 2000 z hledisku cílů ochrany jejích lokalit,  

- ověřil, zda tyto důsledky nebudou mít nepříznivý dopad na celistvost příslušné lokality, 

- poskytl mechanismus schvalování plánů a projektů, které skutečně mají nepříznivý 
účinek, pokud jsou považovány za nezbytné z naléhavých důvodů převažujícího 
veřejného zájmu a u nichž neexistují méně poškozující alternativní řešení. V takovém 
případě je nutné provést kompenzační opatření, kterými bude zajištěna ochrana celkové 
soudržnosti sítě Natura 2000.  

Ustanovení čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice o ochraně přírodních stanovišť 

• čl. 6 odst. 3: Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo 
není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně na tuto lokalitu významný 
vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty, podléhá 
odpovídajícímu posouzení jeho důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. S 
přihlédnutím k výsledkům uvedeného hodnocení důsledků pro lokalitu a s výhradou 
odstavce 4 schválí příslušné orgány příslušného státu tento plán nebo projekt teprve 
poté, co se ujistí, že nebude mít nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality, a co si 
v případě potřeby opatří stanovisko široké veřejnosti. 

• čl. 6 odst. 4: Pokud navzdory negativnímu výsledku posouzení důsledků pro lokalitu 
musí být určitý plán nebo projekt z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, 
včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru, přesto uskutečněn a není-li k 
dispozici žádné alternativní řešení, zajistí členský stát veškerá kompenzační opatření 
nezbytná pro zajištění ochrany celkové soudržnosti sítě Natura 2000. O přijatých 
kompenzačních opatřeních uvědomí Komisi. Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují 
prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo prioritní druhy, pak mohou být uplatněny pouze 
důvody související s ochranou lidského zdraví a veřejné bezpečnosti s nesporně 
příznivými důsledky mimořádného významu pro životní prostředí nebo jiné naléhavé 
důvody převažujícího veřejného zájmu podle stanoviska Komise. 

V čl. 6 odst. 3 je použito několik pojmů, které definují, kdy je potřebné odpovídající 
posouzení. Je vyžadováno v případě splnění všech následujících kritérií: 

• týká se plánu nebo projektu, 

• který může významně ovlivnit alespoň jednu lokalitu sítě Natura 2000, 

                                                            
60 Viz rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-418/04. 
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• samostatně nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty, 

• ale přímo nesouvisí s péčí o danou lokalitu za účelem ochrany přírody. 

Jednotlivé pojmy jsou podrobněji vysvětleny níže.  

• Plány nebo projekty:  

Směrnice nevymezuje pojmy „plán“ nebo „projekt“" odkazem na konkrétní kategorie. 
Namísto toho je klíčovým definujícím faktorem pravděpodobnost, zda budou mít na danou 
lokalitu významný vliv.  

Pojem „projekt“ by proto měl být vykládán v širokém smyslu tak, aby zahrnoval jak stavební 
práce, tak jakékoli jiné zásahy do přírodního prostředí61. Podobně i pojem „plán“ by měl být 
vykládán v širším významu a měl by označovat všechny plány nebo programy, které slouží 
jako rámec povolení pro záměry. 

V této souvislosti je třeba objasnit vztah mezi čl. 6 odst. 2 a čl. 6 odst. 3. Záměr obou těchto 
odstavců je víceméně stejný – zabránit poškozování v rámci lokalit sitě Natura 2000. V 
případě čl. 6 odst. 2 je záměrem předejít "poškozování …nebo významnému vyrušování ". V 
případě čl. 6 odst. 3 je cílem předejít tomu, aby nové plány nebo projekty „měly nepříznivý 
účinek na celistvost příslušné lokality“. 

Z toho, že oba tyto odstavce slouží stejnému celkovému cíli, vyplývá, že všechny plány nebo 
projekty, které nevyžadují odpovídající posouzení podle čl. 6 odst. 3, musí být nicméně i 
nadále v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2.62 

Prohrábky – kdy vyžadují odpovídající posouzení? 

Hlavní prohrábkové práce zahrnují výkop materiálu z hlavního koryta řeky za účelem 
prohloubení kanálu a umožnění plavby. Pokud je pravděpodobné, že by takový zásah měl 
významný vliv na jednu nebo více lokalit sítě Natura 2000, bude nezbytné provést před 
schválením těchto prací odpovídající posouzení. 

Protože v některých řekách dochází k přirozenému hromadění splavenin, může být nezbytné 
provádět pravidelné údržbové prohrábky, aby se udržela požadovaná hloubka řeky. 
Vyvstala otázka, zda tyto pravidelné údržbové prohrábky budou také vyžadovat odpovídající 
posouzení, je-li pravděpodobné, že budou mít významný vliv na jednu nebo více lokalit sítě 
Natura 2000. 

Evropský soudní dvůr se o údržbových prohrábkách zmiňuje pouze v jediném případě, a to 
v kontextu svého rozsudku C226/08.63 Tento případ předložil Evropskému soudnímu dvoru 
správní soud v Oldenburgu, který byl požádán o rozhodnutí ve věci, zda bylo město 
Papenburg oprávněno zabránit německé spolkové vládě ve vyhlášení lokalit sítě Natura 
2000 na řece Emži u přístavního města Papenburg v Dolním Sasku. Tento úsek řeky byl v 
roce 1994 prohlouben, aby byl splavný pro lodě s ponorem 7,3 m mezi loděnicí a Severním 
mořem, a od té doby se v něm prováděly pravidelné prohrábky s cílem zachovat tuto 
hloubku. Město Papenburg uvedlo sociálně ekonomické důvody, proč by tyto lokality neměly 
být vyhlášeny, a uvedlo, že jejich vyhlášení by porušilo právo na samosprávu, které místním 
obcím přiznává německá ústava. 

                                                            
61 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-127/02 
62 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-127/02 
63 Úř. věst. C 63 ze dne 13.3.2010, s.5, dostupný na adrese http://curia.europa.eu/ 

http://curia.europa.eu/
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Evropský soudní dvůr rozhodl, že čl. 4 odst. 2 první pododstavec směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť musí být vykládán v tom smyslu, že členský stát je oprávněn odmítnout 
zařazení jedné či více lokalit do návrhu seznamu lokalit významných pro Společenství, který 
vypracovala Evropská komise, pouze na vědeckém základě. 

Pokud jde o otázku průběžných údržbových prohrábek, Evropský soudní dvůr rozhodl, že: 
„článek 6 odst. 3 a 4 směrnice 92/43 musí být vykládán v tom smyslu, že průběžné práce na 
údržbě plavebních drah ústí řek do moře, které s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo 
nejsou pro péči o ni nezbytné a byly již podle vnitrostátního práva schváleny ještě před 
uplynutím lhůty k provedení směrnice 92/43, musejí v rozsahu, v němž představují projekt 
a budou mít pravděpodobně na dotčenou lokalitu významný vliv, podléhat posouzení jejich 
důsledků pro tuto lokalitu“.  

Údržbové prohrábky zpravidla slouží pouze k udržení infrastruktury v určitém stavu a 
vzhledem k tomu nejsou považovány za projekt ve smyslu čl. 6 odst. 3 směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť. Někdy je však potřeba považovat údržbové práce za součást různých 
projektů, například z důvodu změn techniky, podmínek nebo pravidelnosti jejich provádění. 
V takovém případě musí být každý takový projekt podroben posouzení důsledků z hlediska 
pravděpodobnosti, že bude mít na dotčenou lokalitu významný vliv podle čl. 6 odst. 3 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

Ve stejném rozsudku Evropský soudní dvůr objasnil, že: „jestliže s ohledem zejména na 
opakování, povahu nebo podmínky provádění uvedených prací mohou být tyto práce 
považovány za práce představující jedinou činnost, zvláště je-li jejich cílem udržovat určitou 
hloubku plavebních drah bagrovacími pracemi, které jsou pravidelné a pro tento účel 
nezbytné, mohou být tyto udržovací práce považovány za jediný a tentýž projekt ve 
smyslu čl. 6 odst. 3 směrnice 92/43“.  

Evropský soudní dvůr navíc výslovně přiznal práva zachování předchozího stavu u projektů 
údržbových prohrábek, které byly schváleny před uplynutím lhůty pro provedení této 
směrnice. 

V každém případě platí, že i pokud se nepoužije čl. 6 odst. 3, je nutno i nadále respektovat 
ustanovení čl. 6 odst. 2, tj. musí být přijata vhodná opatření s cílem vyloučit „poškozování 
přírodních stanovišť a stanovišť druhů a vyrušování druhů, pro něž jsou tato území určena, 
pokud by takové vyrušování mohlo být významné ve vztahu k cílům směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť“.  

V ideálním případě by opakované údržbové prohrábky měly být navrhovány a prováděny 
tak, aby přispívaly jak k dosažení cílů plavby, tak cílů ochrany sítě Natura 2000, a mohly by 
být dokonce zahrnuty do plánu péče o danou chráněnou oblast. 

Údržbové prohrábky na Temži, Spojené království 

Když vznikly spory mezi správou londýnského přístavu (Port of London Authority) a 
ekologickými sdruženími v oblasti environmentálních dopadů údržbových prohrábek na 
spodním toku Temže, byly řešeny prostřednictvím: 

• vytvořením „kontaktní skupiny pro prohrábku“ s cílem zajistit dialog a výměnu informací 
mezi zúčastněnými subjekty,  

• vytvoření internetového systému výměny informací GIS, který umožňuje zúčastněným 
subjektům lépe pochopit místo a rozsah prohrábek a podílet se na rozhodování o 
žádostech o povolení prohrábky.  



 
Pokyny k vnitrozemské vodní dopravě a síti Natura 2000 63 

Kromě programů na sběr dat, modelování a monitorování zahrnovalo toto úsilí rovněž 
změnu technik prohrábky od konvenční prohrábky a likvidace směrem k udržitelnější správě 
a recirkulaci splavenin. Zúčastněné subjekty pak následně měly větší důvěru v to, že se 
podaří identifikovat a zmírnit ekologické dopady a zkvalitnit plánování programů prohrábek v 
obdobích snížené ekologické citlivosti.64 

• který pravděpodobně bude mít významný vliv alespoň na jednu lokalitu sítě Natura 
2000, 

Je zřejmé, že odpovídající posouzení je zaměřeno především na druhy a typy stanovišť 
chráněné směrnicí o ochraně ptáků a směrnicí o ochraně přírodních stanovišť, a to zejména 
na ty druhy a stanoviště, pro které byly dotčené lokality sítě Natura 2000 vyhlášeny. Cílem 
odpovídajícího posouzení není posoudit dopad na ostatní živočichy a rostliny, pokud nejsou 
ekologicky relevantní pro druhy a stanoviště chráněné EU, které se nacházejí v této 
lokalitě65. Odpovídající posouzení podle čl. 6 odst.3 má tedy užší rozsah než hodnocení 
podle směrnic EIA a SEA, neboť je omezeno pouze na dopady pro lokality sítě Natura 2000 
z hlediska cílů jejich ochrany. 

Pokud jde o územní působnost, nejsou ustanovení čl. 6 odst. 3 omezena na plány a projekty 
prováděné výhradně v lokalitě sítě Natura 2000; zaměřují se rovněž na rozvojové záměry 
prováděné mimo lokality sítě Natura 2000, které však na ně mohou mít významný vliv. 
Samotný fakt, že se navrhovaný projekt nenachází na území lokality sítě Natura 2000, 
nevylučuje nutnost odpovídajícího posouzení podle čl. 6 odst. 3. Podnětem pro takové 
posouzení není skutečnost, zda se projekt nachází na území sítě Natura 2000 či nikoli, ale 
zda je pravděpodobné, že bude mít významný vliv na lokalitu sítě Natura 2000 a její cíle v 
oblasti ochrany přírody. Například projekt umístěný na horním toku nad lokalitou sítě Natura 
2000 může mít negativní dopady na lokalitu nacházející se po proudu v důsledku přerušení 
průtoku vody nebo překážek migrace druhů. V takových případech by bylo i přesto nutné 
provést posouzení projektu v souladu s postupem uvedeným v čl. 6 odst.3.  

Totéž se týká i zohlednění jakýchkoli pravděpodobných přeshraničních vlivů. Pokud je 
pravděpodobné, že plán nebo projekt realizovaný v jednom státě může mít významný vliv na 
lokalitu sítě Natura 2000 v jiném státě, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány 
nebo projekty, pak musí být provedeno odpovídající posouzení, které hodnotí mimo jiné, 
účinky na integritu lokalit sítě Natura 2000 v předmětném jiném státě. Tento postup je v 
souladu s Úmluvou z Espoo, která je v rámci EU prováděna prostřednictvím směrnic EIA a 
SEA. Ze skutečnosti, že se tyto směrnice vztahují na plány nebo projekty, které budou 
pravděpodobně vyžadovat posouzení podle čl. 6 odst. 3 směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť, vyplývá, že na přeshraniční vlivy je nutno pohlížet rovněž v rámci odpovídajících 
posouzení provedených v kontextu směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

Jak je uvedeno výše, tyto vlivy je nutné určit v závislosti na druzích a typech přírodních 
stanovišť, pro které byla daná lokalita vyhlášena. To ovlivní vzdálenost od projektové oblasti, 
v níž bude nutné potenciální vlivy hledat. Například vzácnou rostlinu se striktně lokálním 
výskytem, která roste pouze pouze na stanovištích se speciálními podmínkami, mohou 
ovlivnit pouze projekty v její bezprostřední blízkosti. Na rozdíl od toho migrující druh, který 
má širší požadavky na stanoviště, může být ovlivněn i plány nebo projekty ve větší 
vzdálenosti. 

• samostatně nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty 

                                                            
64 Příručka DEFRA o udržitelných systémech údržbových prohrábek  
65 Může to však vyžadovat posouzení podle směrnic EIA nebo SEA 
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Řada dopadů, z nichž každý je sám o sobě je slabý a zanedbatelný, může mít významný 
dopad v kombinaci s ostatními. Čl. 6 odst. 3 se touto skutečností zabývá, neboť zohledňuje 
kombinaci účinků jiných plánů nebo projektů. Čl. 6 odst. 3 výslovně nestanoví, které další 
plány a projekty spadají do rámce ustanovení o kombinaci, ale je zřejmé, že jeho základním 
záměrem je zohlednit kumulativní dopady, které mohou v průběhu času nastat. V této 
souvislosti je nutno zohlednit plány nebo projekty, které již byly dokončeny, které byly 
schváleny, ale dosud nebyly dokončeny, nebo které se nacházejí ve fázi návrhu.  

Mělo by být zřejmé, že při posuzování navrhovaného plánu nebo projektu členské státy 
nebudou brát v úvahu jiné obdobné plány nebo projekty v budoucnosti, které dosud nebyly 
navrženy. Naopak, pokud byl v dané oblasti již schválen jeden nebo více projektů, může 
dojít ke snížení ekologického prahu z hlediska významnosti dopadů pro budoucí plány nebo 
projekty v této oblasti.  

Uveďme příklad, kdy jsou postupně předkládány projekty rozvoje vodních cest v rámci více 
lokalit sítě Natura 2000. Z posouzení prvního nebo druhého projektu vyplyne závěr, že 
projekt nebude mít nepříznivý účinek na lokality sítě Natura 2000, ale projekty předložené 
později schváleny být nemusí, protože jejich účinky v kombinaci s účinky předchozích 
projektů začnou být natolik významné, že by došlo k nepříznivému účinku na integritu dané 
lokality. V této souvislosti je nezbytné pohlížet na projekty vnitrozemské vodní dopravy podél 
určité řeky strategicky a ve vzájemné kombinaci, nikoli jen jako na jednotlivé izolované 
projekty. 

• přímo nesouvisí s péčí o danou lokalitu za účelem ochrany přírody.  

Z kontextu a účelu článku 6 je zřejmé, že pojem „péče“ se vztahuje na péči týkající se 
ochrany přírody v lokalitě, tj. pojem „péče“ je nutné vnímat v tom smyslu, v němž se používá 
v čl. 6 odst. 1. 

5.3. Podrobný postup provádění odpovídajících posouzení 

Ustanovení v čl. 6 odst. 3 a 4 se musí provádět v postupných krocích. V každém kroku se 
určuje, zda je třeba přikročit k dalšímu kroku procesu. Například pokud se po screeningu 
dospěje k závěru, že projekt nebude mít žádný významný negativní vliv na lokalitu sítě 
Natura 2000, pak lze daný plán nebo projekt schválit bez nutnosti dalšího posuzování. 

Jedná se o následující kroky (viz diagram): 

• První krok: screening – tento počáteční krok má určit, zda musí být plán nebo projekt 
podroben odpovídajícímu posouzení či nikoli. Pokud je pravděpodobné, že bude mít 
významný negativní vliv na lokalitu sítě Natura 2000, pak je odpovídající posouzení 
nezbytné. 

• Druhý krok: odpovídající posouzení – poté, co bylo rozhodnuto, že je nutno provést 
odpovídající posouzení v souladu s čl. 6 odst. 3, je třeba provést podrobnou analýzu 
vlivů tohoto plánu nebo projektu na celistvost lokality (lokalit) sítě Natura 2000 s ohledem 
na její cíle v oblasti ochrany přírody, a to buď samostatně nebo v kombinaci s jinými 
plány nebo projekty. Pokud odpovídající posouzení dospěje k závěru, že hrozí 
nepříznivý účinek na celistvost lokality (i přes zavedení zmírňujících opatření), pak musí 
příslušné orgány plán nebo projekt zamítnout, nebo použít postup pro udělení odchylky 
podle čl. 6 odst. 4. 

• Třetí krok: výjimečné případy – čl. 6 odst. 4 stanoví odchylky od čl. 6 odst. 3. Pokud je 
tedy učiněn závěr, že plán nebo projekt bude mít nepříznivý účinek na lokalitu sítě
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 Natura 2000, může být ve výjimečných případech i přesto schválen za předpokladu, že 
budou splněny podmínky uvedené v čl. 6 odst. 4. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že tento rozhodovací proces se opírá o zásadu předběžné 
opatrnosti. Je nezbytné objektivně prokázat a doložit spolehlivými důkazy, že plán nebo 
projekt nebude mít žádné nepříznivé účinky na lokalitu sítě Natura 2000. 

5.4. První krok: screening 

Prvním krokem postupu podle čl. 6 odst. 3 je zjistit, zda je provedení odpovídajícího 
posouzení skutečně nutné, tj. zda plán nebo projekt bude pravděpodobně mít významný 
vliv na lokalitu sítě Natura 2000. Pokud lze s dostatečnou určitostí říci, že není 
pravděpodobné, že by daný plán nebo projekt měl na lokalitu významný vliv, ať už 
samostatně nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty, pak může být schválen bez 
dalšího posuzování.  

V případě jakýchkoli pochybností však je nutné odpovídající posouzení provést, aby bylo 
možno tyto vlivy prostudovat v plném rozsahu. Tuto skutečnost potvrdil Evropský soudní 
dvůr v rozsudku Waddensea (C-127/02), v němž dospěl k závěru, že: „použití mechanismu 
ochrany životního prostředí stanoveného v čl. 6 odst. 3 nepředpokládá jistotu, že předmětný 
plán nebo projekt budou mít významný vliv na dotčenou lokalitu, ale vyplývá z pouhé 
pravděpodobnosti, že se zmíněným plánem nebo projektem je spojen takový účinek. V 
případě pochybností ohledně významného vlivu je na místě přistoupit k takovému 
posouzení, které umožňuje účinně vyloučit povolení plánů nebo projektů, které budou mít 
nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality, a přispívá tudíž k tomu, aby byl dosažen cíl 
směrnice o ochraně stanovišť.“  

Definice pojmu „významný vliv“ v této souvislosti zřetelně souvisí se specifickými prvky a 
ekologickými podmínkami konkrétní lokality sítě Natura 2000 i s jejími vyhlášenými typy 
stanovišť a druhů. Proto by měly být pro určení citlivých míst jednotlivých lokalit z hlediska 
ochrany přírody a pravděpodobnosti významných vlivů na tyto lokality užity cíle ochrany 
přírody této lokality a její ekologické charakteristiky uvedené ve standardním formuláři údajů 
(vyčerpávající vysvětlení pojmu „cíle ochrany lokality“ viz oddíl 5.5.1). 

Důvody pro konečné rozhodnutí, zda provést odpovídající posouzení, je třeba zaznamenat a 
dosažený závěr s uvedením dostatečných informací zdůvodnit. 

Klíčové otázky při screeningu: 

• Zjištění zeměpisného rozsahu plánu či projektu a jeho hlavních charakteristik. 

• Určení všech lokalit sítě Natura 2000, které by plán nebo projekt mohl ovlivnit, s přihlédnutím také 
k potenciálním vlivům v jiných zemích a/nebo k potenciálním vlivům působícím dále po proudu 
nebo proti proudu řeky ve vztahu k projektu a rovněž v okolním povodí. 

• Identifikace typů stanovišť a druhů, pro které byly lokality sítě Natura 2000 vyhlášeny, jejich stavu 
a cílů ochrany přírody těchto lokalit (např. nahlédnutím do standardních formulářů údajů pro dané 
lokality nebo do plánu (plánů) péče o lokality sítě Natura 2000, pokud existují). 

• Určení, na které z těchto druhů a stanovišť by mohly mít plánované činnosti významný vliv. 

• Zjištění dalších plánů či projektů, které by mohly v kombinaci s plánovanými činnostmi 
pravděpodobně mít významný vliv na lokality sítě Natura 2000. 

• Posoudit možné interakce mezi činnostmi v plánu nebo projektu, ať již jednotlivě nebo v 
kombinaci s jinými plány nebo projekty, a oprávněnými zájmy, ekologickými funkcemi a procesy, 
které je podporují. 
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Obrázek: Vývojový diagram postupu podle čl. 6 odst. 3 a 4 (podle metodického průvodce článkem 6 
zpracovaného Komisí)  
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nebude mít nepříznivý účinek na celistvost 

předmětné lokality? 
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5.5. Druhý krok: odpovídající posouzení 

Jakmile bylo rozhodnuto o nezbytnosti odpovídajícího posouzení, je nutno toto posouzení 
provést dříve, než příslušný orgán rozhodne o tom, zda daný plán nebo projekt povolit (C-
127/02). Jak je uvedeno výše, je účelem odpovídajícího posouzení zhodnotit dopady plánu 
nebo projektu na danou lokalitu z hlediska cílů ochrany této lokality, a to buď samostatně 
nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty. 

Pojem „odpovídající“ tedy v zásadě znamená, že posouzení by mělo odpovídat svému účelu 
podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť a směrnice o ochraně ptáků, tj. účelu 
ochrany vzácných a ohrožených druhů a typů stanovišť uvedených v obou těchto 
směrnicích. „Odpovídající“ rovněž znamená, že by posouzení mělo být odůvodněným 
rozhodnutím. Pokud zpráva neobsahuje dostatečně podrobné posouzení účinků na lokalitu 
sítě Natura 2000 nebo neposkytuje dostatek důkazů, z nichž by bylo možno vyvodit 
jednoznačné závěry o tom, zda nastal nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality, pak 
posouzení neplní svůj účel a nemůže být považováno za „odpovídající“. 

Posouzení, která se omezují na obecné popisy a poskytují pouze povrchní přehled 
existujících údajů o přírodě v rámci dané oblasti, nejsou považována pro účely čl. 6 odst. 3 
za „odpovídající“. To potvrdil Evropský soudní dvůr, který rozhodl, že „odpovídající 
posouzení by mělo obsahovat kompletní, přesné a konečné závěry, které jsou schopny 
odstranit jakékoli důvodné vědecké pochybnosti, pokud jde o účinky činností navrhovaných v 
dotčené lokalitě." (Komise/Itálie, C-304/05).66 

Evropský soudní dvůr rovněž zdůraznil důležitost používání nejlepších vědeckých poznatků 
při provádění odpovídajícího posouzení s cílem umožnit příslušným orgánům, aby s 
dostatečnou mírou jistoty dospěly k závěru, že celistvost území nebude nepříznivě 
ovlivněna. V tomto ohledu se má za to, že „s přihlédnutím k nejlepším vědeckým poznatkům 
v dané oblasti musí být identifikovány všechny stránky plánu nebo projektu, které mohou 
samostatně nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty ovlivnit cíle ochrany této lokality“. 
(C-127/02, odst. 54). 

                                                            
66 Viz rovněž rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Castro Verde C-239/04, které dospělo k závěru, že 
„před povolením projektu musí být z vědeckého hlediska vyloučena jakákoliv rozumná pochybnost o tom, že 
celistvost území nebude nepříznivě ovlivněna.“ 
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Kroky, které je třeba provést v rámci odpovídajícího posouzení 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

DEFINOVAT 
ZKOUMANOU OBLAST 

URČIT CÍLE 
OCHRANY V 

LOKALITĚ 
(LOKALITÁCH) SÍTĚ 

NATURA 2000  

IDENTIFIKOVAT EKOLOGICKÉ 
CHARAKTERISTIKY, KTERÉ 
BUDOU PŘI POSUZOVÁNÍ 

ZOHLEDNĚNY: 
 

analyzovat citlivost druhů vůči 
činnostem v projektu a stanoviště 

na územích projektu 

KONZULTACE: 
PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY 

A ZÚČASTNĚNÉ 
SUBJEKTY 

SHROMÁŽDIT 
STÁVAJÍCÍ 

INFORMACE 
A PODLE POTŘEBY 

PROVÉST DALŠÍ 
TERÉNNÍ STUDIE A 

PRŮZKUMY 

POSOUZENÍ VLIVŮ  
 

na vyhlášené typy přírodních 
stanovišť, stanovišť druhů a na 

druhy i na ekologickou strukturu a 
funkci lokality  

MONITORING 
NÁVRHU  

STANOVENÍ ZBYLÝCH 
VLIVŮ NA CELISTVOST 
PŘÍSLUŠNÉ LOKALITY 

NAVRHNOUT 
PREVENTIVNÍ A 

ZMÍRŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

INFORMACE O 
DALŠÍCH 

PLÁNECH A 
PROJEKTECH 
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Vzhledem ke specializované povaze odpovídajícího posouzení se důrazně 
doporučuje, aby bylo toto posouzení založeno na analýzách provedených ekology s 
odpovídající kvalifikací.  
Zpráva o odpovídajícím posouzení by měla zejména: 

- dostatečně podrobně popsat projekt nebo plán, aby mohla veřejnost pochopit jeho 
velikost, rozsah a cíle, 

- popsat základní podmínky a cíle ochrany lokality sítě Natura 2000, 

- určit nepříznivé vlivy projektu nebo plánu na lokalitu sítě Natura 2000, 

- vysvětlit, jak se bude možné pomocí zmírnění těmto vlivům vyhnout, 

- stanovit časový plán a určit mechanismy, jejichž prostřednictvím budou opatření ke 
zmírnění zajištěna, prováděna a monitorována. 

A konečně je třeba poznamenat, že je povinností příslušných orgánů zajistit správné 
provedení odpovídajícího posouzení a objektivně prokázat a doložit důkazy, že nenastanou 
žádné nepříznivé účinky na celistvost dané lokality sítě Natura 2000 z hlediska cílů její 
ochrany. 

5.5.1. Posouzení účinků na lokalitu z hlediska cílů její ochrany. 

Jak již bylo uvedeno výše, mělo by se posouzení týkat možných dopadů plánu nebo projektu 
na danou lokalitu s ohledem na cíle její ochrany.  

Pro pochopení podstaty cílů ochrany je nutné si uvědomit způsob výběru lokalit sítě Natura 
2000. Jak bylo vysvětleno v kapitole 2, jsou jednotlivé lokality zahrnuty do sítě Natura 2000 
na základě své hodnoty z hlediska ochrany jednoho nebo více typů stanovišť uvedených v 
příloze I nebo druhů uvedených v příloze II směrnice o ochraně přírodních stanovišť, 
případně druhů uvedené v příloze I směrnice o ochraně ptáků, jakož i pravidelně se 
vyskytujících stěhovavých druhů ptáků. 

Tato informace je zaznamenána ve standardním formuláři údajů67 (SDF), který se 
sestavuje pro každou lokalitu. Kromě oficiálního identifikačního kódu lokality, jejího názvu, 
umístění, rozlohy a podrobné mapy zaznamenává standardní formulář údajů ekologické 
charakteristiky lokality, které vedly k jejímu vyhlášení za lokalitu sítě Natura 2000 a 
poskytuje rozsáhlé posouzení stavu jednotlivých druhů nebo stanovišť v dané lokalitě (na 
stupnici od A do D). 

Standardní formulář údajů je tedy referenčním základem nejen pro měření jakýchkoli změn 
stavu vyhlášených typů stanovišť a druhů v rámci lokality (čl. 6 odst. 2 a. 3), ale také pro 
stanovení cílů ochrany dané lokality v souladu s celkovými cíli směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť (čl. 6 odst.1). 

Cílem ochrany dané lokality bude minimálně zachování druhů a stanovišť, pro které byla 
lokalita vyhlášena, ve stejném stavu (jak je uveden ve standardním formuláři údajů). To 
znamená zajistit, že se stav oproti této úrovni nezhorší. 

Celkovým cílem směrnice o ochraně přírodních stanovišť a směrnice o ochraně ptáků je 
však nejen zabránit dalšímu zhoršování stavu, ale také zajistit dosažení příznivého stavu 
druhů a typů stanovišť chráněných EU v oblasti jejich přirozeného výskytu v EU. Proto může 

                                                            
67 Standardní formuláře údajů jsou přístupné prostřednictvím prohlížeče Natura 2000 na adrese 
http://natura2000.eea.europa.eu/ a lze je získat od od orgánů odpovědných za síť Natura 2000 v jednotlivých 
zemích/regionech. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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být za účelem obnovy a zlepšení stavu ochrany druhů a typů stanovišť chráněných EU, 
které se v této lokalitě vyskytují (podle čl. 6 odst.1) nutné stanovit i ambicióznější cíle 
ochrany. 

 
3.2.C. SAVCI uvedení v příloze II směrnice Rady 92/43/EHS 
 

POPULACE HODNOCENÍ LOKALITY 
Kód Jméno Stěhovavá 

Stálá Populace Zachovanost Izolace Celkové 
hodnocení 

Rozmnožující se Zimující Zastavující se  
1337 Castor fiber I P B A Č A 
1355 Lutra lutra I P B A Č B 
1318 Myotis 

dasycneme 
I P Č B Č Č 

1324 Myotis myotis I P Č B Č Č 
 
3.2.D OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI uvedení v příloze II směrnice Rady 92/43/EHS 
 

POPULACE HODNOCENÍ LOKALITY 
Kód Jméno Stěhovavá 

Stálá Populace Stav Izolace Celkové 
hodnocení 

Rozmnožující se Zimující Zastavující se 
1188 Bombina 

bombina 
I P B Č Č Č 

1166 Triturus 
cristatus 

I 11-50 Č B Č B 

 
3.2.E DRUHY RYB uvedené v příloze II směrnice Rady 92/43/EHS 
 

POPULACE HODNOCENÍ LOKALITY 
Kód Jméno Stěhovavá 

Stálá Populace Zachovanost Izolace Celkové 
hodnocení 

Rozmnožující se Zimující Zastavující se 
1130 Aspius aspius I C Č A Č B 
1149 Cobitis taenia I R Č A Č B 
1124 Gobio 

albipinnatus 
I C A A Č A 

1099 Lampetra 
fluviatilis 

I V Č B Č B 

 

Výpis ze standardního formuláře údajů 

Pokud byly stanoveny ambicióznější cíle ochrany, musí být dopady plánu nebo projektu 
poměřovány podle těchto ambicióznějších cílů. Pokud je například cílem obnova populace 
ledňáčka říčního na určitou úroveň do 8 let a předpokládají se ochranná opatření, která mají 
dosažení tohoto cíle zajistit, je třeba posoudit, zda daný plán nebo projekt zabrání realizaci 
tohoto cíle ochrany. 

Pokud nebyly stanoveny žádné konkrétní cíle ochrany, pak lze mít za to, že cílem ochrany 
dané lokality sítě Natura 2000 je zachovat stávající stav druhů a typů přírodních stanovišť, 
pro které byla lokalita vyhlášena (podle záznamu ve standardním formuláři údajů) a zabránit 
zhoršení tohoto stavu. 

Doporučuje se, aby plánovač projektu co nejdříve uskutečnil projednání s příslušnými 
orgány odpovědnými za lokality sítě Natura 2000 a zjistil tak informace o dané lokalitě sítě 
Natura 2000, o cílích její ochrany a o stavu typů stanovišť a druhů, pro které byla vyhlášena. 
Bude rovněž povinen uvést, zda jsou v tomto směru k dispozici podrobnější zdroje informací 
– například plán péče přizpůsobený dané lokalitě nebo monitorovací zprávy a studie o stavu 
dotčených druhů a stanovišť v daném regionu nebo zemi. 
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5.5.2. Shromažďování potřebných informací 

Shromažďování všech potřebných informací o projektu a lokalitě sítě Natura 2000 je 
důležitým prvním krokem odpovídajícího posouzení. Jedná se zpravidla o opakovaný 
proces. Pokud z první identifikace a analýzy vlivů vyplývá, že ve znalostech existují 
významné mezery, může být k doplnění stávajících údajů nezbytné provést další základní 
ekologické a průzkumné terénní práce. Jak již bylo uvedeno dříve, je důležité, aby 
odpovídající posouzení bylo založeno na nejlepších vědeckých poznatcích v daném oboru a 
aby bylo schopno odstranit jakékoli důvodné vědecké pochybnosti ohledně účinků prací, 
které byly zamýšleny v dotčené lokalitě. 

Podrobné průzkumy a šetření v terénu by se měly zaměřit na ty chráněné prvky, které jsou 
citlivé na činnosti v rámci projektu. Citlivost by měla být analyzována s ohledem na možné 
interakce mezi činnostmi v rámci projektu (povaha, rozsah, metody, atd.) a na dotčená 
stanoviště a druhy (zařazení, ekologické požadavky, důležité oblasti, chování, atd.). Veškeré 
studie v terénu musí být dostatečně kvalitní a mít takové trvání, aby zohlednily skutečnost, 
že se ekologické podmínky mohou v jednotlivých ročních obdobích významně lišit. Například 
studie v terénu prováděná na určitém druhu po dobu několika dní v zimě nepostihne využití 
stanoviště v dalších, důležitějších obdobích roku (např. v průběhu migrace nebo hnízdění). 

Shromažďování informací pro odpovídající posouzení 

Informace o plánu či projektu by měly obsahovat podrobnosti o všech prvcích, které jsou pro dané 
posouzení relevantní. Měly by zahrnovat zejména následující údaje:  

- podrobné informace o návrhu činností vnitrozemské vodní dopravy; 

- podrobné mapy, kde přesně bude vnitrozemská vodní doprava a s ní související práce probíhat 
ve vztahu k lokalitě či lokalitám sítě Natura 2000 v dané oblasti, 

- podrobnosti o činnostech očekávaných během stavebních prací a jejich trvání/načasování,  

- činnosti očekávané během provozu a správy, 

- ustanovení o údržbě, 

- podrobnosti o jakýchkoli dalších plánovaných nebo již probíhajících plánech nebo projektech v 
této oblasti. 

Informace o lokalitě sítě Natura 2000 by měly obsahovat nejméně tyto údaje:  

- podrobné informace o každém druhu a typu stanoviště, pro které byla daná lokalita vyhlášena, a 
o jejich stavu;  

- údaje o jejich rozmístění, včetně ekologických map, a o celkovém využívání stanovišť v dané 
lokalitě a kolem ní v průběhu životního cyklu dotčených druhů (např. během hledání potravy, 
rozmnožování, odpočinku, zastávek či zimování), tyto údaje by měly být aktuální vzhledem k 
tomu, že druhy a stanoviště jsou dynamické subjekty a jejich výskyt a složení se mohou v 
relativně krátkých časových úsecích měnit,  

- údaje o jejich reprezentativnosti, stupni izolace a populaci nebo rozpětí jak v dané lokalitě, tak v 
rámci daného regionu nebo země (včetně údajů o velikosti populace, ekotypu, struktuře věkových 
tříd apod.),  

- údaje o ekologické struktuře a fungování stanovišť v rámci dané lokality, 

- údaje o cílech ochrany dané lokality (včetně případných plánů péče apod.),  

- úloha lokality v rámci biogeografického regionu a sítě Natura 2000, 

- jakékoli další aspekty lokality nebo v ní volně žijících živočichů a pláně rostoucích rostlin, u nichž 
je pravděpodobné, že ovlivní její stav z hlediska ochrany a cíle ochrany (např. aktuální činnosti 
péče nebo další rozvojové záměry), 

- informace o veškerých dalších plánech nebo projektech, které by mohly mít kumulativní účinky. 
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Potenciální zdroje informací pro lokalitu sítě Natura 2000 zahrnují: 

- standardní formuláře údajů sítě Natura 2000, 

- plány péče o lokalitu sítě Natura 2000, 

- aktuální údaje zveřejněné v technické a vědecké literatuře, 

- orgány ochrany přírody, vědecké odborníky a odborníky na druhy nebo stanoviště, organizace 
působící v oblasti ochrany životního prostředí, místní odborníky, 

- zpráva podle článku 17 informuje o stavu stanovišť a druhů chráněných v EU na úrovni 
jednotlivých zemí i na biogeografické úrovni.68 

V této fázi je rovněž vhodné definovat zkoumanou oblast a mít přitom na paměti, že 
negativní účinky se mohou projevovat v mnohem širší oblasti, než je bezprostřední místo 
projektu vnitrozemských vodních cest, například dále proti proudu nebo po proudu řeky a 
rovněž do stran v rámci daného povodí. Obzvláště v případě projektů vnitrozemských 
vodních cest je důležité nevymezit oblast studie příliš úzce s ohledem na podélnou a 
laterální konektivitu řeky. Oblast studie je vždy možno později zúžit, jakmile bude k dispozici 
dostatek spolehlivých údajů, které umožní vyloučit určité oblasti. 

Včasné konzultace s orgány ochrany přírody, jinými vědeckými odborníky a organizacemi 
působícími v oblasti ochrany životního prostředí pomohou zajistit co nejúplnější představu o 
lokalitě, druzích a stanovištích, které se na ní vyskytují, a o typu účinků, které je nutno 
analyzovat. Mohou rovněž poskytnout poradenství týkající se aktualizovaných vědeckých 
informací, které jsou k dispozici ohledně dané lokality, o druzích a typech stanovišť 
chráněných EU, které se na ní nacházejí (včetně plánů péče o lokality sítě Natura 2000) a o 
tom, jaké další výchozí studie a průzkumy v terénu by mohly být potřebné k posouzení 
pravděpodobných dopadů projektu. 

Další místní znalosti a ekologické informace užitečné pro odpovídající posouzení mohou 
poskytnout i jiné zúčastněné subjekty, jako jsou například nevládní organizace zaměřené na 
ochranu přírody, výzkumné instituce nebo místní organizace.  

5.5.3. Hodnocení důsledků pro lokalitu 

Jakmile budou shromážděny všechny potřebné základní údaje a bude zkontrolována jejich 
úplnost, lze provést posouzení důsledků plánu nebo projektu pro lokalitu sítě Natura 2000.  

Jak je uvedeno výše, mělo by být toto posouzení provedeno s ohledem na: 

- nejlepší vědecké poznatky v dané oblasti,  

- cíle ochrany dané lokality, 

- ekologické charakteristiky a stav lokality a typy stanovišť a druhů, pro které byla daná 
lokalita vyhlášena.  

Je evidentní, že účinky každého záměru budou jedinečné a bude nutné je vyhodnocovat 
případ od případu. To je v souladu s rozhodnutím Evropského soudního dvora ve věci 
Waddensea: „V rámci výhledového posouzení účinků, které jsou spojeny se zmíněným 
plánem nebo projektem, musí být význam těchto účinků [...] určen zejména ve světle 

                                                            
68 První kontrola stavu (známá jako zpráva podle článku 17) všech druhů a přírodních stanovišť z hlediska ochrany, které 
jsou chráněny podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť, byla zveřejněna v roce 2009. Stav je hodnocen jak na úrovni 
jednotlivých zemí, tak na biogeografické úrovni. Viz: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 a 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm.  

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
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zvláštních vlastností a podmínek životního prostředí lokality dotčené plánem nebo 
projektem.“ 

Prvním krokem je zjistit, které chráněné prvky v rámci jednotlivých lokalit by mohly být 
potenciálně ovlivněny a měly by být předmětem dalšího posouzení. To je důležité proto, že 
každý druh a typ stanoviště má svůj vlastní ekologický životní cyklus a požadavky týkající se 
jeho ochrany. Stejně tak platí, že dopady na jeden druh nebo typ stanoviště mohou být v 
různých lokalitách různé, podle stavu druhu či stanoviště z hlediska ochrany a na výchozích 
ekologických podmínkách předmětné lokality. 

Stejně jako v případech všech ostatních posouzení dopadů by se i toto posouzení mělo 
provádět ve strukturovaném rámci, aby se zajistily co nejobjektivnější a nejpřesnější 
předpovědi. Pro tento účel se dopady často dělí na následující kategorie podle typů: 

- přímé a nepřímé účinky, 

- krátkodobé a dlouhodobé účinky 

- účinky různých fází záměru (stavba, provoz, vyřazení z provozu), 

- izolované a kombinované účinky, 

- kumulativní účinky. 

Pro každý zjištěný účinek by mělo posouzení rovněž zohlednit závažnost dopadu, typ 
dopadu, jeho rozsah, trvání, intenzitu a načasování. 

Odpovídající posouzení samo o sobě zahrnuje vyhodnocení všech aspektů plánu nebo 
projektu, které by mohly mít důsledky pro danou lokalitu. Každý prvek plánu nebo projektu 
by měl být přezkoumán a potenciální účinky takového prvku by měly být brány v úvahu ve 
vztahu ke každému druhu či typu stanoviště, pro něž byla předmětná lokalita vyhlášena. 
Následně je třeba účinky různých prvků přezkoumat společně a ve vzájemném vztahu, aby 
bylo možno určit i jejich vzájemné interakce. 

I když je třeba se zaměřit na zkoumání druhů a stanovišť významných pro Společenství, pro 
něž byla lokalita vyhlášena, nesmí se zapomenout ani na to, že tyto chráněné druhy a 
stanoviště jsou také ve složité interakci s ostatními druhy a stanovišti a rovněž s fyzickým 
prostředím. Je proto důležité, aby byly přezkoumány všechny prvky považované za zásadní 
z hlediska struktury, fungování a dynamiky říčního ekosystému vzhledem k tomu, že jakákoli 
změna by mohla mít rovněž negativní vliv na typy stanovišť a druhy nacházející se v dané 
lokalitě. 

Popis možných negativních dopadů rozvoje a správy vnitrozemských vodních cest na 
lokality sítě Natura 2000, které jsou popsány v kapitole 3, by měl pomoci určit typ účinků, na 
které bude nutno se zaměřit. 

Dopady by měly být předvídány co možná nejpřesněji a podklady pro tyto předpovědi by 
měly být jednoznačné a měly by být zaznamenány v odpovídajícím posouzení (to znamená, 
že je třeba též uvést určité vysvětlení ohledně míry jistoty při předvídání účinků). Stejně jako 
v případě všech posouzení dopadů by se i odpovídající posouzení mělo provádět ve 
strukturovaném rámci s cílem zajistit co největší objektivitu předpovědí a všude tam, kde to 
bude možné, využívat kvantifikovatelná kritéria. To také výrazně usnadní návrhy opatření ke 
zmírnění, která mohou pomoci odstranit předvídané účinky nebo je snížit na nevýznamnou 
úroveň.  

Předpovídání pravděpodobných dopadů může být obtížné, protože pro ten účel je třeba 
dobře rozumět ekologickým procesům a požadavkům na ochranu konkrétních druhů či typů 
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stanovišť, které budou pravděpodobně dotčeny. Proto se doporučuje při provádění 
odpovídajícího posouzení zajistit nezbytné odborné poradenství a vědeckou podporu.  
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Běžně užívané metody předpovídání dopadů: 

Odpovídající posouzení by též mělo využívat nejlepší dostupné techniky a metody odhadování 
rozsahu účinků. Některé běžně užívané techniky jsou uvedeny v tomto rámečku. 

- Přímá měření, například oblastí ztráty stanoviště či jeho poškození, poměrných ztrát populací 
druhů, stanovišť či společenství. 

- Vývojové diagramy, síťové a systémové diagramy k určení řetězových dopadů vyplývajících z 
přímého dopadu; nepřímé dopady se nazývají sekundární, terciární atd. v závislosti na tom, jak 
jsou způsobeny. Při ilustraci vzájemných vztahů a procesních toků bývají systémové diagramy 
pružnější než síťové diagramy. 

- Kvantitativní prediktivní modely umožňují získat matematicky odvozené předpovědi vycházející 
z údajů a předpokladů o síle a směru dopadů. Modely mohou extrapolovat předpovědi, které 
odpovídají údajům z minulosti a přítomnosti (analýza trendů, scénáře, analogie přenášející 
informace z jiných relevantních lokalit) a intuitivním předpovědím. Normativní přístupy k modelům 
fungují zpětně, tj. vycházejí z požadovaného výsledku a posuzují, zda navrhovaný záměr tyto cíle 
naplní. Prediktivní modelování často hraje důležitou roli vzhledem k tomu, že hlavní dopady často 
vyplývají ze změn hydromorfologických struktur a jejich důsledkem jsou změny sedimentačního 
režimu s vážnými následky pro podvodní organismy. 

- Studie úrovně populací mohou být potenciálně přínosné například pro stanovení účinků určitých 
dopadů na úroveň populace ptáků, netopýrů nebo mořských savců. 

- Geografické informační systémy (GIS) se používají pro tvorbu modelů prostorových vztahů, 
například překryvů překážek nebo pro mapování citlivých oblastí a lokalit se ztrátou stanovišť. 
Systémy GIS kombinují počítačovou kartografii, v níž jsou uloženy mapové údaje, se systémem 
správy databáze, v němž jsou uloženy takové atributy, jako je například využití půdy či sklon 
terénu. Systémy GIS umožňují rychle zobrazovat, kombinovat a analyzovat uložené proměnné. 

- Informace z předchozích obdobných projektů mohou být užitečné, zvláště pokud byly 
provedeny kvantitativní odhady a monitorování za provozu. 

- Odborná vyjádření a odborné posudky odvozené z předchozích zkušeností a konzultací 
týkajících se obdobných projektů rozvoje vnitrozemských vodních cest 

- Popis a korelace: fyzické faktory (vodní režim, proud, substrát) mohou být vztaženy přímo k 
distribuci a množství druhů. Pokud je možné předvídat budoucí fyzické podmínky, pak by mělo 
být možné na tomto základě předvídat i budoucí vývoj stanovišť a populací nebo reakce druhů a 
stanovišť. 

- Provádění analýz kapacity spočívá v určení prahové hodnoty stresu, pod níž by populace a 
ekosystémové funkce měly zůstat zachovány. Spočívá v určení potenciálních limitujících faktorů a 
jsou vypracovány matematické rovnice popisující kapacitu zdroje či systému, pokud jde o 
prahovou hodnotu plynoucí z každého limitujícího faktoru. 

Přejato ze zdroje: Metodické pokyny k ustanovením čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice o ochraně přírodních stanovišť 
(Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive), 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf. 

Jak již bylo zmíněno výše, při posuzování by neměly být přehlíženy kumulativní účinky; 
představují totiž nejen zákonný požadavek, ale mohou ovlivnit rovněž posouzení plánu nebo 
projektu, jakož i dalších následných plánů nebo projektů, které jsou předkládány ve stejné 
oblasti. Kumulativní účinky se mohou objevit zejména v případech, kdy je plánováno více 
projektů v rámci daného říčního systému, nebo v důsledku kombinovaných dopadů projektu 
vodní cesty a jiného typu činnosti (např. hydroenergetika, odběr pitné vody, průmyslové 
chlazení, povodňová ochrana atd.).  

5.5.4. Určení významnosti účinků 

Jakmile jsou účinky identifikovány, je nutno posoudit jejich významnost pro lokalitu a její 
chráněné prvky. Při posuzování významnosti by mohly být zvažovány tyto parametry: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
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- Kvantitativní parametry chráněných prvků: například rozsah ztráty stanoviště u 
daného druhu nebo typu stanoviště. V některých případech by měla být za významný 
dopad považována i ztráta jednotlivých jednotek nebo oblastí s malým procentem 
výskytu v rámci dané lokality sítě Natura 2000 (např. u prioritních typů stanovišť a 
druhů). V jiných případech pak může být práh významnosti vyšší. Záleží opět na druhu a 
typu stanoviště, na jejich stavu v rámci dané lokality a na jejich vyhlídkách do budoucna. 

- Kvalitativní parametry chráněných prvků: nezávisle na výše zmíněných 
kvantitativních parametrech by měla významnost dopadů zohlednit rovněž kvalitu 
výskytu chráněných prvků, může jít například o:  

• jedinou lokalitu v daném regionu/zemi, kde se daný chráněný prvek vyskytuje (tj. 
chráněný prvek se může v dané lokalitě vyskytovat dosti hojně, avšak jde o jediné 
místo, kde se vyskytuje a je chráněn),  

• lokalita s důležitým výskytem daného druhu (např. hlavní oblast výskytu, větší oblasti 
reprezentativních porostů atd.), 

• lokalita, v níž se daný druh pohybuje na okraji své stávající oblasti rozšíření.  

- Význam lokality z hlediska biologie daného druhu, např.: 

• místo rozmnožování (hnízdiště, trdliště atd.), 

• stanoviště pro nacházení potravy,  

• možnosti úkrytu,  

• migrační cesty. 

- Ekologické funkce potřebné pro zachování chráněných prvků i celistvosti lokality. 

Pokud existují pochybnosti nebo názorové rozdíly týkající se stupně významnosti, je 
nejlepším řešením docílit širší shody ohledně dotčeného chráněného prvku mezi příslušnými 
odborníky, např. regionálními odborníky a/nebo odborníky z jednotlivých států tak, aby bylo 
možno na jejich základě dospět ke shodě. 

Následující vývojový diagram ilustruje strukturovaný přístup k posuzování možných účinků 
na lokalitu sítě Natura 2000 s využitím funkčního přístupu k chráněným prvkům sítě Natura 
2000 (např. umístění v systému říční nivy, závislost na stanovištích/procesech). Tento 
přístup lze použít rovněž jako proces včasného varování ohledně rizik týkajících se projektů 
vnitrozemských vodních cest během fáze jejich návrhu a konceptualizace. 
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Obrázek 1: Scénáře týkající se morfologických /hydrologických vlivů rozvoje vnitrozemské vodní dopravy na celistvost  
lokalit sítě Natura 2000. 

Závisejí některé chráněné prvky, pro 
něž byla lokalita sítě Natura 2000 
vyhlášena, na přirozené 
morfologii/hydraulice říčního koryta 
a/nebo na režimu vodní hladiny (např. 
říční stanoviště typu 3260 a 3270)?  

Závisejí některé chráněné prvky, pro 
něž byla lokalita sítě Natura 2000 
vyhlášena, na přirozené hydrologii 
záplavových oblastí (např. lužní lesy 
91E0, břehové lesy 91F0 nebo nivní 
louky 6440)?  

Závisejí některé tyto 
chráněné prvky na  
hydrologii uměle 
vytvořených záplavových 
oblastí? 

Jsou příslušné lokality sítě 
Natura 2000 již silně 
ovlivněny vnitrozemskou 
vodní dopravou nebo 
jinými činnostmi? 

Lze hydrologický režim dotčené 
záplavové oblasti v rámci rozvoje 
vnitrozemské vodní dopravy 
nahradit umělými prostředky? 

Byla naplánována nebo jsou 
předpokládána ochranná opatření, 
jejichž cílem je vrátit lokalitě 
schopnost plnit její účel?  

Lze v rámci rozvoje 
vnitrozemské vodní dopravy 
udržet nebo zlepšit hydrologický 
režim dotčené záplavové oblasti? 

Vysoká pravděpodobnost 
nepříznivého účinku na 
celistvost lokality Natura 2000, 
který nelze zmírnit, tj. potřeba 
kontroly podle čl. 6 odst. 4 
směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť. 

Je projekt vnitrozemské vodní 
dopravy slučitelný s 
ochrannými opatřeními, 
případně lze jeho slučitelnost 
zajistit?  

Možnost odstranění 
nepříznivého účinku na 
celistvost lokality sítě Natura 
2000 prostřednictvím 
zmírňujících opatření (i když je 
preferováno zachování 
přirozeně udržitelného 
hydrologického režimu). 

Může projekt vnitrozemské vodní 
dopravy šetrný k životnímu 
prostředí přispět k obnově lokality 
pro příslušné chráněné prvky 
v rámci sítě Natura 2000? 

Vysoká 
pravděpodobnost, že 
nedojde k žádnému 
nepříznivému účinku na 
celistvost lokality sítě 
Natura 2000. 

Zahrnuje plánovaný rozvoj vnitrozemské vodní 
dopravy řeku, v jejímž říčním koridoru se nachází 
jedna nebo více lokalit sítě Natura 2000? 
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5.5.5. Určení, zda byla ovlivněna celistvost lokality 

Jakmile byly s co největší přesností předpovězeny účinky projektu a byla posouzena jejich úroveň 
významnosti, musí odpovídající posouzení dospět ke konečnému závěru, zda budou mít nepříznivý 
účinek na celistvost lokality sítě Natura 2000. 

Výraz „celistvost“ se evidentně vztahuje k ekologické celistvosti. Tu lze považovat za kvalitu nebo 
stav bytí jako celku či úplnosti. V dynamickém ekologickém kontextu je možno tomuto výrazu 
přisoudit též význam odolnosti a schopnosti rozvíjet se způsoby, které jsou příznivé z hlediska 
ochrany. „Celistvost příslušné lokality“ lze platně definovat jako koherentní souhrn ekologické 
struktury, funkce a ekologických procesů dané lokality na celém jejím území nebo v rámci všech 
jejích stanovišť, komplexu stanovišť a/nebo populací druhů, pro které je daná lokalita vyhlášena.  

U lokality je možno říci, že má vysokou míru celistvosti, když je realizován její vlastní potenciál plnění 
cílů ochrany dané lokality, je zachována její schopnost sebenápravy a sebeobnovy za dynamických 
podmínek a je nezbytná pouze minimální vnější podpora. 

„Celistvost lokality” se rovněž jednoznačně vztahuje k cílům ochrany dané lokality (viz výše). Pokud 
plán nebo projekt nepříznivě ovlivňuje integritu lokality pouze vizuálně nebo má významný vliv na 
typy stanovišť nebo druhy s výjimkou těch, pro něž byla lokalita vyhlášena jako lokalita sítě Natura 
2000, nejedná se o nepříznivý účinek ve smyslu čl. 6 odst. 3. Na druhé straně, pokud je významně 
ovlivněn jeden z druhů nebo typů stanovišť, pro které byla lokalita vyhlášena, pak je nutně nepříznivě 
ovlivněna také celá lokalita.  

Výraz „celistvost lokality“ svědčí o tom, že je důraz kladen na danou konkrétní lokalitu. Proto nelze 
přijmout argumentaci, že škodu způsobenou na dané lokalitě nebo její části lze ospravedlnit tím, že 
stav typů stanovišť nebo druhů, které se v této lokalitě nacházejí, bude na evropském území daného 
členského státu i přesto nadále příznivý.  

Při zkoumání „celistvosti lokality“ je důležité brát v úvahu celou řadu faktorů, včetně možnosti vlivů 
projevujících se v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. V praxi by se posuzování 
celistvosti lokality mělo zaměřit zejména na zjištění, zda projekt: 

• způsobuje změny významných ekologických funkcí nezbytných pro chráněné prvky, 

• významně snižuje oblast výskytu typů stanovišť (dokonce i stanovišť nižší kvality) nebo 
životaschopnost populací v dané lokalitě, které jsou chráněnými prvky, 

• snižuje rozmanitost lokality, 

• vede k fragmentaci stanovišť, 

• vede ke ztrátě nebo ke snížení nejdůležitějších charakteristik lokality (např. stromový porost, 
pravidelné každoroční záplavy), na nichž závisí stav chráněných prvků, 

• narušuje plnění cílů ochrany stanoviště. 

5.5.6. Zavádění opatření ke zmírnění nepříznivých účinků 

Pokud odpovídající posouzení dospěje k závěru, že existují významné dopady na jeden nebo více 
chráněných prvků v rámci dané lokality a/nebo na celkovou integritu této lokality, měl by 
realizátor/příslušný orgán zvážit, zda je možné v rámci projektu zavést opatření ke zmírnění, která 
budou eliminovat některé nebo všechny tyto negativní dopady nebo je sníží na takovou úroveň, na 
níž již nebudou ohrožovat cíle ochrany dotčené lokality a nebudou mít nepříznivý účinek na její 
celistvost.  
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Příslušný orgán může na základě rad svých ekologických odborníků či relevantních orgánů ochrany 
přírody podmínit schválení projektu zavedením takových opatření ke zmírnění.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že zmírňující opatření ke musí být výslovně určena k eliminaci nebo 
snížení negativních dopadů zjištěných v průběhu odpovídajícího posouzení. Nelze je 
zaměňovat s kompenzačními opatřeními, která jsou určena jako náhrada za způsobené škody. 
Kompenzační opatření mohou být zvažována pouze tehdy, pokud byl plán nebo projekt uznán za 
nezbytný z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a pokud k němu neexistuje žádná 
alternativa (podle čl. 6 odst. 4 – viz níže). 

Tato opatření ke zmírnění nepříznivých účinků by měla obsahovat: 

- podrobnosti o jednotlivých navrhovaných opatřeních a vysvětlení, jak vyloučit nebo omezit 
identifikované nežádoucí dopady, 

- informace, jak a kým mají být prováděna, 

- časový harmonogram provádění vztahující se k plánu či projektu (některá opatření může být 
potřeba realizovat dříve, než bude možno provést další krok rozvojového záměru), 

- podrobnosti o způsobu monitorování daného opatření a o tom, jak se budou výsledky projevovat 
v každodenním provozu projektu vnitrozemské vodní dopravy (adaptivní řízení – viz níže). 

Takto bude moci příslušný orgán vyhodnotit opatření ke zmírnění v rámci druhého kola 
odpovídajícího posouzení a určit, zda jsou tato opatření dostatečná či vhodná pro eliminaci či redukci 
identifikovaných nežádoucích účinků (a zda nebudou nevyhnutelně způsobovat jiné nežádoucí účinky 
na příslušné druhy či typy stanovišť). Pokud budou opatření ke zmírnění shledána dostatečnými, 
stanou se nedílnou součástí specifikace konečného plánu či projektu. 

V případě projektů rozvoje vnitrozemské vodní dopravy může zmírňování zahrnovat širokou škálu 
opatření v závislosti na druzích nebo typech stanovišť. Mohlo by zahrnovat například: 

• naplánování výstavby a údržby na dobu mimo důležitá období životního cyklu chráněných druhů 
(např. mimo období rozmnožování nebo migrace) – tzv. „environmentální okna“,  

• budování rybích přechodů nebo vedlejších koryt na jezech a přehradách s cílem usnadnit migraci 
a šíření druhů – zejména ryb – po proudu a proti proudu řeky, 

• využívání a vytváření přirozenějšího způsobu stabilizace říčních břehů (místo kamenných záhozů) 
a výhonů s cílem zachovat nebo podpořit opětovný vývoj přírodních prvků stanovišť důležitých pro 
bentickou faunu a flóru a všechny vyšší druhy rostlin a druhů zvířat, které se v dané lokalitě běžně 
vyskytují, 

• zákaz určitých činností (např. například drenážního čištění); omezení rychlosti lodí nebo inovační 
návrhy lodí, které mají snížit nepříznivé účinky apod.69 

Při zkoumání vhodných opatření ke zmírnění je důležité posuzovat nejprve taková opatření, která 
mohou tyto vlivy odstranit přímo u zdroje, a pouze v případě, že to není možné, by měla být 
zkoumána další opatření ke zmírnění, která by mohla alespoň významně snížit nebo zeslabit 
negativní dopady projektu. 

Při provádění odpovídajícího posouzení může mít realizátor potřebu navrhnout zmírňující opatření již 
v této fázi. Skutečnost, že realizátor předloží návrh zmírňujícího opatření společně s projektem, však 
neeliminuje povinnost provést odpovídající posouzení projektu; měl by se však urychlit proces 
schvalování. 

                                                            
69 Důvody ke snížení environmentálních vlivů plavidel (Considerations to reduce environmental impacts of vessels) - zpráva PIANC z února 2008.. 
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Kromě identifikace možných účinků na lokalitu z hlediska cílů její ochrany umožní odpovídající 
posouzení také prozkoumat, zda jsou navrhovaná zmírňující opatření dostačující pro odstranění 
zjištěných nepříznivých účinků nebo jejich snížení na takovou úroveň, kdy již neovlivní celistvost 
lokality; v takovém případě lze projekt neprodleně schválit. Tento přístup je méně časově náročný 
nežli čekat na to, zda ze závěrů posouzení vyplyne přítomnost významných vlivů, a teprve pak začít 
zjišťovat potenciální opatření ke zmírnění těchto vlivů. 

5.5.7. Monitorování a adaptivní řízení 

Při provádění odpovídajících posouzení plánů nebo projektů ve smyslu čl. 6 odst. 3 směrnice o 
ochraně přírodních stanovišť může být nutno uchýlit se k zásadě předběžné opatrnosti. Cílem 
posouzení by mělo být objektivně prokázat na základě důkazů zahrnujících provedení nezbytných 
studií a na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků, že nebude existovat žádný 
nepříznivý účinek na celistvost lokality sítě Natura 2000.  

Při řešení situací, kdy příslušné orgány nejsou v důsledku vědeckých omezení nebo nejistoty týkající 
se fungování složitých a dynamických ekosystémů schopny v plném rozsahu zjistit nepřítomnost 
nepříznivých účinků i přesto, že odstranily veškeré přiměřené vědecké pochybnosti, však lze použít 
adaptivní řízení.  

V případě, že přetrvává jakákoli vědecká nejistota, pokud jde o účinky opatření ke zmírnění nebo 
opatření kompenzačních, je na místě zavést režim důsledného monitorování a předem definovaný 
schválený balíček vhodných nápravných opatření. Tato opatření musí umožňovat úpravu stávajících 
opatření ke zmírnění nebo kompenzačních opatření podle dopadů, které budou tímto způsobem 
zjištěny, aby se zajistila neutralizace původně nepředpokládaných negativních dopadů. 

5.6. Odpovídající posouzení plánů a programů 

Výše uvedený postup se týká odpovídajících posouzení jednotlivých projektů. Odpovídající 
posouzení jsou však vyžadována i u plánů nebo programů, například u plánů vnitrostátní nebo 
regionální vnitrozemské vodní infrastruktury.70 Odpovídající posouzení plánů nebo programů bude 
samozřejmě na vyšší strategické úrovni, ale postup je v podstatě stejný jako v případě projektů. Proto 
by odpovídající posouzení mělo zohlednit vliv plánu nebo programu na celistvost lokalit sítě Natura 
2000, a to samostatně nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty. 

Komplexnost prací, které byly vykonány při posuzování, by měla být přiměřená zeměpisnému 
rozsahu plánu a povaze a rozsahu případných zjištěných účinků. Odpovídající posouzení se v 
žádném případě nemusí provádět podrobněji ani využívat více zdrojů, než je pro daný účel nezbytně 
nutné. Bylo by nevhodné a nepraktické posuzovat účinky do takových podrobností, které by byly 
obvykle vyžadovány pro odpovídající posouzení na úrovni projektu. Je však nezbytné získat 
informace v dostatečném rozsahu umožňujícím provést odpovídající posouzení, které si pak může 
vyžádat další šetření. 

Zásada proporcionality platí i pro další strategické plány nebo strategie, u nichž není možné 
identifikovat účinky na jednotlivé lokality. V takovém případě by se analýza měla zaměřit na obecná 
omezení a hlavní rizika. Hlavním cílem je však vždy předejít předvídatelnému nepříznivému vlivu na 
celistvost lokalit sítě Natura 2000 nebo jej odstranit, případně odstranit veškeré přiměřené důvody 
k obavám z toho, že by takový nepříznivý vliv mohl nastat. Pokud se plán kdykoli před přijetím 
výrazně změní, mělo by se těmito změnami zabývat také odpovídající posouzení. 

                                                            
70 Evropský soudní dvůr potvrdil, že na územní plány, které budou mít pravděpodobně významný vliv na lokalitu sítě 
Natura 2000, je nutno uplatnit čl. 6 odst. 3 směrnice o ochraně stanovišť. Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci 
C-6/04, Komise v. Spojené království, 20. října 2005. 
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Na vysoké úrovni plánování (např. vnitrostátní/regionální plány) bude zmírnění pravděpodobně 
představovat nastavení obecných parametrů, které by měly být rozpracovány podrobněji na nižší 
úrovni, na níž by mělo být možné stanovit ekologické, místní, časové, právní a finanční parametry, 
které musí splnit každá žádost o územní rozhodnutí. Ty by měly být ověřeny příslušnými orgány, jako 
jsou například orgány ochrany přírody, aby se zajistilo, že budou vhodné a že je bude možné 
realizovat. 

Hlavní výhodou provádění odpovídajících posouzení na úrovni plánu nebo projektu je možnost 
předejít veškerým potenciálním konfliktům s lokalitami sítě Natura 2000 v pozdější fázi posuzování 
dopadů jednotlivých projektů, například pro účely územního plánování mimo lokality sítě Natura 2000. 
A to vyžaduje, aby všechny zúčastněné strany zvažovaly méně škodlivá řešení vedoucí ke splnění 
cílů plánu již ve velmi rané fázi procesu plánování, ale rovněž pro ně představuje motivaci vyvinout 
integrovanější a holističtější přístup k rozvoji vnitrozemské vodní dopravy (podrobnosti viz kapitola 6 o 
osvědčených postupech integrovaného plánování vnitrozemské vodní dopravy). 

5.7. Závěry odpovídajícího posouzení  

Je úkolem příslušných vnitrostátních orgánů, aby schválily plán nebo projekt s ohledem na závěry 
odpovídajícího posouzení jejich důsledků pro dotčenou lokalitu sítě Natura 2000. To mohou provést 
až poté, co se ujistí, že nebudou mít nepříznivý účinek na celistvost této lokality. Jsou-li závěry 
pozitivní v tom smyslu, že již neexistuje žádná důvodná vědecká pochybnost v souvislosti s účinky na 
danou lokalitu, mohou příslušné orgány udělit souhlas s daným plánem nebo projektem. 

Je tedy nezbytné prokázat neexistenci účinků, a nikoli jejich existenci, což je odrazem zásady 
předběžné opatrnosti (věc C-157/96). Tento výklad potvrzuje i několik rozsudků Evropského 
soudního dvora. Ve věci Waddensea (C-127/02) Evropský soudní dvůr potvrdil, že „povolení 
takového plánu nebo projektu […] může být uděleno pouze za podmínky, že se příslušné vnitrostátní 
orgány ujistily, že tento plán nebo projekt nebude mít škodlivé účinky na celistvost dotčené lokality. 
Existuje-li nejistota ohledně nepřítomnosti škodlivých účinků na celistvost zmíněné lokality spojených 
s plánem nebo projektem, musí příslušný vnitrostátní orgán zamítnout povolení plánu nebo projektu. 
[…] povolí příslušné vnitrostátní orgány (plán nebo projekt) pouze za podmínky, že se ujistily, že […] 
nebude mít škodlivé účinky na celistvost této lokality. O takový případ jde, pokud z vědeckého 
hlediska neexistuje žádná důvodná pochybnost o nepřítomnosti takových účinků.“ 

Odpovídající posouzení a jeho závěry by měly být jednoznačně zaznamenány. V tomto ohledu by 
měla být zpráva o odpovídajícím posouzení dostatečně podrobná, aby dokládala, jak se ke 
konečnému rozhodnutí došlo a na jakých vědeckých základech bylo rozhodnuto. 

5.8. Postup pro udělení odchylky podle čl. 6 odst. 4  

Čl. 6 odst. 4 stanoví výjimky z obecného pravidla čl. 6 odst. 3. Předepisuje podmínky, které je nutno 
splnit, a kroky, které je nutno provést, aby mohl příslušný vnitrostátní orgán povolit plán nebo projekt, 
u kterého posouzení odhalilo nepříznivý vliv na celistvost lokality podle čl. 6 odst.3. 

Čl. 6 odst. 4 vyžaduje, aby příslušné orgány před přijetím rozhodnutí, zda povolit plán nebo projekt, 
který může mít nepříznivý účinek na danou lokalitu, zajistily dodržování následujících podmínek:  

1. Alternativa předložená ke schválení je nejméně škodlivá pro stanoviště, druhy a pro celistvost 
lokality sítě Natura 2000 a neexistuje jiná proveditelná alternativa, která by neměla nepříznivý vliv 
na celistvost příslušné lokality. 

2. Existují naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu odůvodňující schválení daného plánu 
nebo projektu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru. 
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3. Byla přijata veškerá kompenzační opatření nezbytná pro zajištění ochrany celkové soudržnosti 
sítě Natura 2000.  

Pořadí, ve kterém se tyto podmínky zkoumají, je důležité, protože z každého jednotlivého kroku 
vyplývá, zda bude zapotřebí i krok následující.  Pokud bylo například zjištěno, že k předmětnému 
plánu nebo projektu existuje alternativa, pak není nutné zkoumat, zda u původního plánu nebo 
projektu existují důvody převažujícího veřejného zájmu ani vytvářet vhodná kompenzační opatření, 
neboť vzhledem k existenci proveditelné alternativy by předmětný plán nebo projekt nemohl být v 
žádném případě schválen.  

5.8.1. Prokazování neexistence alternativních řešení 

Hledání alternativních řešení může mít poměrně široký záběr a mělo by být propojeno s cíli plánu či 
projektu, které představují veřejný zájem. Mohlo by zahrnovat alternativní umístění, jiný rozsah či 
návrh rozvojového záměru nebo alternativní postupy. Tato řešení by mohla zahrnovat mimo jiné:  

• alternativní umístění nebo trasy, a to nejen v dané oblasti, ale i v jiných regionech/zemích; 

• jiný rozsah či návrh rozvojového záměru;  

• různé metody výstavby;  

• alternativní postupy;  

• alternativní přístupy ke splnění cílů plánu nebo projektu.  

Přestože požadavek na hledání alternativ spadá do oblasti působnosti čl. 6 odst. 4, v praxi je pro 
orgány zajišťující plánování užitečné posoudit všechny potenciální alternativy co nejdříve ve fázi 
počátečního plánování rozvojového záměru a přezkoumat zejména ty, jejichž výstupem jsou 
oboustranně výhodná řešení z hlediska dopravy i ochrany přírody (viz kapitola 4). Pokud je v této fázi 
nalezena vhodná alternativa, která pravděpodobně nebude mít významný vliv na lokalitu sítě Natura 
2000, pak ji lze schválit okamžitě bez nutnosti provádět odpovídající posouzení.  

Pokud je však na základě odpovídajícího posouzení projektu učiněn závěr, že projekt bude mít 
nepříznivý účinek na celistvost dané lokality, je na příslušném orgánu, aby určil, zda existují 
alternativní řešení. Následně by měla být provedena analýza všech proveditelných alternativ a 
zejména jejich relativní efektivita z hlediska cílů ochrany dané lokality sítě Natura 2000 a celistvosti 
této lokality. 

Zvolená alternativní řešení by také měla být předmětem nového odpovídajícího posouzení, pokud je 
pravděpodobné, že budou mít významný vliv na stejnou nebo jinou lokalitu sítě Natura 2000. Obvykle 
platí, že je-li alternativa podobná původnímu návrhu, odpovídající posouzení může čerpat velké 
množství potřebných informací z prvního odpovídajícího posouzení. 

Vývojový diagram podmínek podle čl. 6 odst. 4 
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5.8.2. Naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu (IROPI) 

Pokud není k dispozici žádné alternativní řešení, případně pokud existují řešení, která mají ještě 
negativnější dopad na cíle ochrany nebo na celistvost příslušné lokality, musí příslušné orgány 
přezkoumat, zda existují naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, které ospravedlňují 
schválení daného plánu nebo projektu bez ohledu na to, že může mít nepříznivý účinek na celistvost 
lokality (lokalit) sítě Natura 2000.  

Směrnice neuvádí definici pojmu „naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu“. Z jejího znění je 
však zřejmé, že plán nebo projekt, který má být schválen v kontextu čl. 6 odst. 4, musí splňovat 
všechny tři následující podmínky:  

- musí existovat naléhavé důvody pro provedení daného plánu nebo projektu – naléhavé v tomto 
smyslu jednoznačně znamená, že projekt je pro společnost zásadní, nikoli pouze žádoucí a 
užitečný.  

- musí se jednat o plán nebo projekt převažujícího zájmu – jinými slovy provádění tohoto plánu 
nebo projektu musí být prokazatelně ještě důležitější než naplňování cílů směrnice o ochraně 
ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Je tedy zřejmé, že ne každý druh veřejného 
zájmu společenského nebo hospodářského charakteru je dostačující, zejména s ohledem na 
konkrétní váhu zájmů chráněných směrnicí (viz např. čtvrtý bod odůvodnění, který uvádí „přírodní 
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dědictví Společenství“). Zdá se být rovněž rozumné předpokládat, že veřejný zájem může být 
naléhavý, pouze pokud se jedná o dlouhodobý zájem; krátkodobé hospodářské zájmy nebo jiné 
zájmy, které by měly pro společnost jen krátkodobý přínos, by nebyly dostatečné k tomu, aby 
převážily nad dlouhodobými zájmy ochrany přírody chráněnými směrnicí. 

- musí se jednat o veřejný zájem – ze znění směrnice je jasné, že do protiváhy s cíli ochrany 
přírody dle této směrnice je možno stavět pouze zájmy veřejné. O projektech vypracovaných 
soukromými subjekty proto lze uvažovat pouze tehdy, pokud se v nich o takové veřejné zájmy 
jedná a pokud je tato skutečnost prokázána. 

Čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec uvádí jako příklady takových naléhavých důvodů převažujícího 
veřejného zájmu ochranu lidského zdraví, veřejné bezpečnosti a příznivé důsledky mimořádného 
významu pro životní prostředí. Odkazuje také na „jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného 
zájmu“ sociálního a ekonomického charakteru. Projekty TEN-T, které přispívají k dosahování 
hlavních cílů Unie, jakými jsou řádné fungování vnitřního trhu a upevnění hospodářské a sociální 
soudržnosti, a jejichž specifickým cílem je rovněž umožnit mobilitu osob a zboží a zajistit dostupnost 
všech regionů Unie, je nepochybně možno považovat za významné investice ve veřejném zájmu. 
Rozhodnutí o tom, zda jsou tyto projekty naléhavé a převažující, je však třeba přijímat vždy případ od 
případu. 

Je třeba poznamenat, že podmínky převažujícího veřejného zájmu jsou ještě přísnější, pokud se 
jedná o realizaci plánu nebo projektu, který by mohl mít nepříznivý vliv na celistvost lokality sítě 
Natura 2000, v níž se nacházejí prioritní typy stanovišť a/nebo druhy, jsou-li tyto typy stanovišť 
a/nebo tyto druhy postiženy. Tyto případy lze odůvodnit, pouze pokud existují důvody převažujícího 
veřejného zájmu týkající se:  

- lidského zdraví a veřejné bezpečnosti,  

- převažujících příznivých důsledků pro životní prostředí,  

- jiných naléhavých důvodů, pokud bylo před udělením souhlasu s plánem nebo projektem získáno 
stanovisko Komise. 

Stanoviska vydaná Komisí v rámci čl. 6 odst. 4 ilustrují druh projektů, v jejichž případě byly shledány 
naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu71. Jako naléhavé shledala Komise u dosud přijatých 
stanovisek například následující důvody: vytvoření velkého počtu pracovních míst, významný 
pozitivní dopad na regionální a národní hospodářství, zlepšení životních podmínek místního 
obyvatelstva. 

5.8.3. Kompenzační opatření 

Pokud jsou splněny obě výše uvedené podmínky, musí orgány rovněž zajistit, aby byla ještě před 
zahájením projektu přijata a zavedena kompenzační opatření. Kompenzační opatření tedy 
představují „poslední možnost“ a používají se pouze tehdy, když bylo rozhodnuto pokračovat v plánu 
nebo projektu, protože bylo prokázáno, že neexistují žádná alternativní řešení a jedná se o projekt 
převažujícího veřejného zájmu v souladu s výše uvedenými podmínkami. 

Kompenzační opatření podle čl. 6 odst. 4 jsou zřetelně odlišná od opatření ke zmírnění dopadů podle 
čl. 6 odst. 3. Opatření ke zmírnění jsou taková opatření, jejichž cílem je minimalizovat, nebo dokonce 
zrušit negativní dopady na stanoviště, které pravděpodobně vzniknou v důsledku provádění plánu 
nebo projektu. Kompenzační opatření jsou naproti tomu jsou v užším smyslu na projektu nezávislá. 
Jsou určena k vyvážení nebo odčinění zbývajících negativních účinků plánu nebo projektu (poté, co 
byla do rámci plánu nebo projektu zavedena veškerá možná opatření ke zmírnění) tak, aby byla 

                                                            
71 http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm  
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zachována celková ekologická soudržnost sítě Natura 2000. Kompenzační opatření musí být 
schopna plně vynahradit škody způsobené na stanovišti a na chráněných prvcích a musí být 
dostatečná pro zajištění ochrany celkové soudržnosti sítě Natura 2000.  

Aby byla zajištěna ochrana celkové soudržnosti sítě Natura 2000, měla by kompenzační opatření 
navržená pro plán nebo projekt zejména: 

a) přispívat k ochraně dotčených typů stanovišť a druhů v rámci příslušného biogeografického 
regionu nebo ve stejném rozsahu, ve stejné migrační trase nebo zimovišti v případě druhů v 
daném členském státě, 

b) poskytovat funkce srovnatelné s funkcemi, které odůvodňovaly výběr původní lokality, zejména 
pokud jde o adekvátní zeměpisnou distribuci, 

c) musí působit nad rámec běžných povinností podle směrnice, tj. nemohou nahradit stávající 
závazky, jako je například zavedení plánů péče o lokality sítě Natura 2000. 

Podle stávajících pokynů Komise72 mohou kompenzační opatření podle čl. 6 odst. 4 sestávat z jedné 
nebo více následujících akcí: 

- obnova srovnatelného stanoviště nebo biologické zlepšení horšího stanoviště ve stávající 
vyhlášené lokalitě za předpokladu, že jde nad rámec cílů ochrany daného stanoviště, 

- připojení nové lokality o kvalitě srovnatelné s původní lokalitou nebo lepší k síti Natura 2000, 

- obnova srovnatelného stanoviště nebo biologické zlepšení horšího stanoviště vně vyhlášené 
lokality, která bude následně zahrnuta do sítě Natura 2000. 

Negativně ovlivněné typy stanovišť a druhy musí být kompenzovány minimálně ve srovnatelném 
poměru, ale s ohledem na vysoká rizika a vědeckou nejistotu spojené s pokusem o obnovu horších 
stanovišť se důrazně doporučuje použít poměr vyšší nebo výrazně vyšší než 1:1 s cílem zajistit, aby 
uvedená opatření skutečně zajišťovala potřebnou kompenzaci.  

Za osvědčené postupy se považuje přijímat kompenzační opatření co nejblíže k postižené oblasti, 
aby se tak maximalizovaly šance na ochranu celkové soudržnosti sítě Natura 2000. Preferovanou 
možnost proto představuje kompenzační opatření v dotčené lokalitě sítě Natura 2000 nebo v její 
blízkosti, v místě vykazujícím vhodné podmínky, aby mohla být opatření úspěšná. To však není vždy 
možné a je nutné stanovit celou řadu priorit, které je třeba uplatňovat při hledání místa, které splňuje 
požadavky směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Za těchto okolností se pravděpodobnost 
dlouhodobého úspěchu nejlépe hodnotí pomocí přezkoumávaných vědeckých studií trendů. 

Členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost případům, kdy vznikají negativní vlivy plánu nebo 
projektu ve vzácných přírodních stanovištích nebo v přírodních stanovištích, která potřebují na 
poskytování stejné ekologické funkce dlouhou dobu. U některých stanovišť a druhů však může nastat 
situace, kdy jednoduše není možné kompenzovat ztráty v přiměřeném časovém horizontu, protože 
jejich vývoj může trvat desítky let. 

A konečně kompenzační opatření by se měla realizovat a měla by být plně funkční před zahájením 
prací na plánu nebo projektu. Tento postup pomůže tlumit škodlivé vlivy projektu na druhy a 
stanoviště, neboť nabízí vhodná alternativní umístění v kompenzační oblasti. Pokud není zcela 
možné tohoto cíle dosáhnout, měly by příslušné orgány požadovat dodatečnou kompenzaci za 
průběžné ztráty, k nimž by mohlo mezitím dojít.  

                                                            
72 Pokyny k čl. 6 odst. 4 směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Vyjasnění pojmů: alternativní řešení, naléhavé důvody 

převažujícího veřejného zájmu, kompenzační opatření, celková soudržnost, stanovisko Komise: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_cs.pdf 
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Informace o kompenzačních opatřeních by měly být předloženy Komisi před jejich realizací a před 
realizací příslušného plánu nebo projektu. Proto se doporučuje, aby byly informace o kompenzačních 
opatřeních předkládány Komisi, jakmile budou tato opatření v procesu plánování přijata, aby mohla 
Komise v rámci své pravomoci strážce Smlouvy posoudit, zda jsou ustanovení směrnice uplatňována 
správně. 
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6. VZTAH MEZI SMĚRNICÍ O OCHRANĚ PTÁKŮ A O 
OCHRANĚ STANOVIŠŤ A RÁMCOVOU SMĚRNICÍ O 
VODĚ, SMĚRNICÍ EIA A SMĚRNICÍ SEA  

 

6.1. Úvod 

Kromě směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť je pro vnitrozemskou 
vodní dopravu relevantní ještě celá řada dalších environmentálních předpisů EU. Jedná se zejména o 
rámcovou směrnici o vodě, směrnici o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí, směrnici o 
posuzování vlivů na životní prostředí a směrnici o povodňových rizicích73.Tato kapitola se zabývá 
interakcí těchto směrnic se směrnicí o ochraně ptáků a směrnicí o ochraně přírodních stanovišť v 
kontextu dopravy po vnitrozemských vodních cestách. 

S ohledem na multifunkční povahu řek obecně je holističtějš a koordinovanější přístup k jejich řízení a 
rozvoji velmi záslužný, a to i ve vztahu k provádění právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí. 

6.2. Vazby mezi rámcovou směrnicí o vodě a směrnicemi o ochraně ptáků a o 
ochraně stanovišť 

Je evidentní, že existují silné vazby mezi rámcovou směrnicí o vodě a směrnicemi o ochraně ptáků a 
stanovištích. Všechny tyto směrnice se alespoň částečně týkají stejného prostředí, tj. prostředí 
vodních a suchozemských ekosystémů a mokřadů přímo na nich závislých, a mají v podstatě 
podobné ambice, kterými je snaha o zajištění nezhoršování stavu řek a posílení ekologického stavu 
těchto vodních ekosystémů. 

Rámcová směrnice o vodě obsahuje jednoznačné odkazy na směrnici o ochraně ptáků a směrnici o 
ochraně přírodních stanovišť, což zajišťuje jejich plnou vzájemnou podmíněnost (čl. 4 odst. 1 písm. 
c), čl. 4 odst. 2, čl. 4 odst. 8, čl. 4 odst. 9, článek 6 a příloha IV, článek 8 a příloha V bod 1.3.5, čl. 11 
odst. 3 písm. a) a přílohy VI a VII rámcové směrnice o vodě). 

• Článek 6 zejména vyzývá členské státy, aby zajistily zřízení registru všech oblastí nacházejících 
se v každé oblasti povodí, které byly podle příslušných právních předpisů Společenství na 
ochranu povrchových a podzemních vod nebo na zachování stanovišť a druhů živočichů a rostlin 
přímo závislých na vodě vymezeny jako oblasti vyžadující zvláštní ochranu. To zahrnuje oblasti 
vyhlášené pro ochranu stanovišť nebo druhů, kde udržení nebo zlepšení stavu vody je důležitým 
faktorem jejich ochrany, včetně území sítě Natura 2000 vyhlášených podle směrnice o ochraně 
ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Mapy těchto oblastí musí být součástí plánu 
povodí. 

• Článek 8 vyžaduje, aby bylo zajištěno zřízení programů pro monitorování stavu vod za účelem 
zajištění provázaného a úplného přehledu o stavu vod v každé oblasti povodí. Vzhledem k tomu, 
že směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť také vyžadují 
monitorování stavu chráněných druhů a typů stanovišť, naskýtá se významná příležitost tyto 
moitorovací programy koordinovat tak, aby se vzájemně podporovaly a vedly k úspoře nákladů. 

• Článek 11, který vymezuje obsah programu opatření, vyžaduje rovněž uplatňování opatření pro 
provádění směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť v rozsahu, v 

                                                            
73 Pro odvětví vnitrozemské vodní dopravy může být relevantní také celá řada dalších směrnic EU o ochraně životního 
prostředí týkajících se ovzduší, znečištění vody a spotřeby energie, které však nejsou v těchto pokynech uvedeny  
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němž jsou nezbytná pro chráněné druhy a stanoviště, které jsou předmětem těchto dvou směrnic 
a které jsou přímo závislé na vodě. Jinými slovy, opatření v chráněných oblastech by měla být 
začleněna do programu opatření v rámci plánu povodí. Tato opatření představují další opatření k 
dosažení přísnějších cílů ochrany chráněných oblastí, která mohou jít výrazně nad rámec 
dosažení „dobrého ekologického stavu“ a která jsou vymezena ostatními právními předpisy Unie, 
podle nichž byly tyto chráněné oblasti vyhlášeny. Skutečnost, že rámcová směrnice o vodě 
stanoví pro dosažení „dobrého ekologického stavu“ lhůtu do roku 2015, by měla poskytnout další 
impuls pro včasné provádění ochranných opatření k zachování druhů a typů stanovišť 
chráněných podle směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

Plány povodí a síť Natura 2000: 

Propojení přírodních stanovišť za účelem ochrany ryb na Dunaji74 

Integrované přístupy mají zásadní význam pro iniciativu plánu povodí, která podporuje propojené plánování a 
harmonizované akce v oblasti příbřežních stanovišť. Na podpoře takovýchto koordinovaných činností plánu 
povodí se aktivně podílí několik projektů LIFE. Jako dobrý příklad toho, čeho lze dosáhnout prostřednictvím 
koordinace prací na ochraně mokřadů, lze uvést výsledky nedávno dokončeného projektu LIFE na Dunaji v 
Rakousku.  

Dunaj a jeho přítoky jsou jedním z nejdůležitějších systémů vodních cest v EU. V povodí Dunaje byla 
provedena celá řada změn přirozených hydrologických prvků, aby se posílil jejich sociálně ekonomický 
potenciál. Dopady těchto zásahů však mohou mít negativní účinek na ryby nebo jiné druhy, jejichž migrace a 
tření jsou na řekách závislé.   

Rakouští partneři v oblasti ochrany přírody, kteří se podílejí na vývoji plánu povodí Dunaje, identifikovali 
program akcí s cílem zlepšit podmínky přírodních stanovišť pro chráněné druhy ryb. Jako součást tohoto širšího 
programu plánu povodí byla v rámci programu LIFE poskytnuta podpora projektu říčního managementu, který 
zahrnuje dvě vzájemně propojené akce v blízkosti ústí řeky Ybbs v Dolním Rakousku, která je přítokem Dunaje. 
Obě části projektu LIFE „Propojení řek Dunaj–Ybbs“ byly velmi úspěšné, přispěly k ochraně téměř čtyřiceti 
různých druhů ryb a představovaly obnovu podmínek přírodních stanovišť v ústí řeky Ybbs a vybudování rybího 
přechodu u vodní elektrárny Melk.  

Rybí přechod kolem elektrárny nyní opět umožňuje migraci ryb po Dunaji a otevírá souvislý úsek řeky v délce 
22 km na Dunaji a 13 km na řece Ybbs. Výsledky projektu doplňují akce dvou dalších projektů LIFE 
prováděných nedaleko, jejichž cílem je zlepšení stanovišť na 90 km dlouhém úseku řeky. Mezi ryby, jejichž 
výskyt byl dosud zaznamenán na dvoukilometrovém rybím přechodu financovaném v rámci projektu LIFE, patří 
i ohrožené druhy, například drsek větší (Zingel zingel), drsek menší (Zingel streber) a ježdík žlutý 
(Gymnocephalus schraetzer). Špičková technická řešení zajišťují dynamický průtok vody přes meandrující 
kanál, který byl postaven z přírodních materiálů – na březích bylo vysázeno přibližně 5 000 vrb.  

Nová rybí migrační cesta je doplněna prací na zkvalitnění rybích trdlišť v nedalekém ústí řeky Ybbs. Přírodní 
hydrologické funkce zde byly obnoveny odstraněním infrastruktury, která dříve působila na soutoku řeky Ybbs s 
Dunajem. Výsledky činností v rámci tohoto projektu umožnily znovuvytvoření přirozeného soutoku obou těchto 
řek, na kterém se nalézají rozmanité struktury stanovišť. Novou deltu již obsadily dunajské ryby včetně 
chráněných druhů a využívají ji jako trdliště, například plotice lesklá (Rutilus pigus), a objevili se tu i ptáci a 
savci, např. pisík obecný (Actitis hypoleucos), ledňáček říční (Alcedo atthis) a bobr evropský (Castor fiber). 

Díky opětovnému propojení migračních tras a obnovení přírodních trdlišť pro ohrožené druhy ryb je projekt LIFE 
„Propojení řek Dunaj-Ybbs“ příkladem součinnosti, které lze dosáhnout koordinovaným plánováním různých 
ochranných opatření v povodích řek v EU. Předpokládá se, že tento příklad osvědčených postupů v Rakousku 
bude prvním příkladem tohoto druhu z mnoha, který vyplyne z plánů povodí v rámci celé Evropy. 

Do jaké míry se budou opatření k dosažení dobrého ekologického stavu shodovat s opatřeními 
potřebnými pro zachování druhů a přírodních stanovišť chráněných v EU bude samozřejmě záviset 
na individuálních podmínkách jednotlivých vodních útvarů a jejich okolí. Těsné propojení rámcové 
                                                            
74 http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestnat09.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestnat09.pdf
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směrnice o vodě a směrnic o ochraně přírody však příslušným orgánům umožní zajistit dobrou 
koordinaci a vzájemnou podporu jednotlivých akcí zavedených podle každé z těchto směrnic.  

Rámcová směrnice o vodě by měla mít významný pozitivní vliv na zachování druhů a typů stanovišť 
chráněných právními předpisy EU obecně. Působením na úrovni celého povodí a přijetím 
ekosystémového přístupu dosáhne rámcová směrnice o vodě zlepšení kvality všech povrchových a 
podzemních vod v EU v rámci lokalit sítě Natura 2000 i širší krajiny, což by mělo přispět ke zmírnění 
celé řady tlaků na biologickou rozmanitost jako celek, a zejména na ohrožené druhy a typy stanovišť.  

Mezi těmito směrnicemi je však nutno činit i určité významné rozdíly. S cílem napomoci pochopení 
vzájemného spolupůsobení těchto tří směrnic vypracovala komise dokument nazvaný „Často kladené 
otázky“.75 Nejdůležitější prvky tohoto dokumentu jsou uvedeny níže.  

Jak se postupuje, pokud jedna směrnice stanoví odlišné standardy než druhá? 

Podle čl. 4 odst. 2 rámcové směrnice o vodě platí, že „pokud se na příslušný vodní útvar vztahuje více než 
jeden cíl […], uplatní se vždy nejpřísnější z nich.“ To se týká situací, v nichž oba tyto cíle ovlivňují stejný aspekt 
kvality. Pokud je požadavek na koncentraci fosforu pro dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany například 
perlorodky říční přísnější, než požadavek k dosažení dobrého ekologického stavu, uplatní se přísnější hodnota. 
Takové případy je třeba posuzovat individuálně.  

6.2.1. Odlišné environmentální cíle, ale koordinovaný přístup 

První a nejdůležitější rozdíl spočívá v tom, že cíle rámcové směrnice o vodě a směrnice o ochraně 
ptáků a o ochraně přírodních stanovišť si stanoví jiné cíle, ačkoli se vztahují na obdobná prostředí. 
Rámcová směrnice o vodě usiluje o zajištění ochrany a zlepšení stavu všech povrchových vod a 
podzemních vod, aby dosáhly dobrého stavu zpravidla do roku 2015. Směrnice o ochraně ptáků a 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť na straně druhé usilují o zajištění ochrany, údržby a obnovy 
vybraných druhů nebo typů stanovišť v těchto vodách. Cílem je přivést je do příznivého stavu z 
hlediska ochrany, například vyhlášením konkrétních oblastí (lokalit sítě Natura 2000), prevencí 
dalšího zhoršování jejich stavu a zaváděním pozitivních opatření týkajících se péče o ně s cílem 
zajistit jejich obnovu. 

Platí tedy, že ačkoli rámcová směrnice o vodě může významně přispět k provádění směrnice o 
ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť a naopak, jejich právní požadavky se liší. 
To se odráží v čl. 4 odst. 1 písm. c) rámcové směrnice o vodě, která konstatuje, že cíl rámcové 
směrnice o vodě může být nutné doplnit dalšími opatřeními, aby bylo zajištěno dosažení cílů ochrany 
v chráněných oblastech. 

Pokud například byla lokalita sítě Natura 2000 vyhlášena z důvodu přítomnosti vydry, může být 
v zájmu zachování tohoto druhu nutno provést ještě dodatečná opatření nad rámec opatření 
nezbytných pro dosažení dobrého ekologického stavu vodního útvaru, například regulaci 
nadměrného rybolovu, ochranu tohoto druhu před vyrušováním nebo obnovu a defragmentaci jeho 
stanoviště. Tato opatření nejsou relevantní pro splnění cílů rámcové směrnice o vodě, neboť 
nepřispívají k dosažení „dobrého ekologického stavu", ale jsou přímo relevantní z hlediska směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť, neboť pomáhají předmětnému druhu dosáhnout příznivého stavu v 
celém jeho areálu. 

Lokality sítě Natura 2000 jsou často vyhlášeny nejen pro sladkovodní druhy, ale i pro jiné typy 
stanovišť nebo druhy, které na vodě závislé nejsou. Typická lokalita sítě Natura 2000 může například 

                                                            
75 Často kladené otázky o vazbách mezi rámcovou směrnicí o vodě a směrnicemi o ochraně přírody jsou k dispozici na 
webových stránkách CIRCA: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_water/faq-
wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d
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obsahovat úsek řeky, oblast mokřadů a kousek suchého lesa na kopci nad údolím řeky. Lesní 
stanoviště a jeho přidružené druhy (např. strakapoudi) jsou nedílnou součástí sítě Natura 2000, ale 
nejsou přímo závislé na udržení nebo zlepšení stavu vody. Rámcová směrnice o vodě proto 
nezahrnuje ochranu a zlepšování těchto ostatních druhů a stanovišť, které nejsou závislé na vodě. 
Jejich ochrana bude záviset spíše na provádění opatření stanovených pouze v kontextu směrnice o 
ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť.  

6.2.2. Dobrý ekologický stav versus příznivý stav z hlediska ochrany 

Z uvedeného vyplývá, že cíle jednotlivých směrnic jsou evidentně posuzovány podle odlišných kritérií. 
V případě směrnice o ochraně přírodních stanovišť se „úspěch“ posuzuje v závislosti na tom, zda 
chráněný druh nebo stanoviště dosáhly příznivého stavu z hlediska ochrany. V případě rámcové 
směrnice o vodě se úspěch mimo jiné posuzuje podle toho, zda útvary povrchových vod v oblasti 
povodí dosáhly dobrého ekologického stavu (nebo potenciálu) a dobrého chemického stavu, a zda 
podzemní vody dosáhly dobrého kvantitativního a chemického stavu. Jádrem posuzování podle 
rámcové směrnice o vodě jsou tzv. typově specifické referenční podmínky. Stav každého vodního 
útvaru je posuzován na základě porovnání jeho stavu s těmito referenčními podmínkami. 

Jak ukazuje níže uvedená tabulka, bere rámcová směrnice o vodě v úvahu zejména složení a četnost 
vybraných druhů (fytoplankton, vodní rostliny, bentičtí bezobratlí a ryby), jakož i prvky 
hydromorfologické kvality, chemické a fyzikálně chemické podmínky (k nimž patří i specifické 
znečišťující látky na vnitrostátní úrovni). Nezohledňuje však stav ochrany ostatních říčních druhů 
chráněných podle směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť, jako je 
ledňáček říční, želva bahenní nebo bobr.  

Rámeček: Dobrý ekologický stav versus příznivý stav z hlediska ochrany? 

Dobrý ekologický stav řeky podle rámcové směrnice o vodě je určován celou řadou faktorů: 

a) biologické složky: 

- složení a četnost vodních rostlin, 

- složení a četnost bentických bezobratlých, 

- složení, četnost a věková struktura rybích populací, 

b) hydromorfologické složky podporující biologické složky: 

- velikost a dynamika vodního proudu, 

- propojení s útvary podzemních vod, 

- kontinuita toku, 

- proměnlivost hloubky a šířky koryta toku, 

- struktura a substrát dna toku, 

- struktura příbřežní zóny, 

c) chemické a fyzikálně-chemické složky podporující biologické složky: 

- tepelné poměry, kyslíkové poměry, slanost, acidobazický stav, živinové podmínky, 

- specifické znečišťující látky zjištěné na vnitrostátní úrovni. 

Všechny tyto prvky jsou klíčové pro zdravě fungující říční ekosystém, avšak nezahrnují posouzení stavu 
určitých druhů nebo typů stanovišť uvedených ve směrnici o ochraně ptáků a směrnici o ochraně přírodních 
stanovišť, které se nacházejí v daném vodním útvaru. Pouze pokud je takovýto druh nezbytnou součástí 
biologických složek (např. dominantní druh ryb), bude mít vliv také na ekologický stav vodního útvaru. 

Obdobně posuzuje směrnice o ochraně přírodních stanovišť příznivý stav z hlediska ochrany pouze na základě 
funkcí, jako je například areál, rozloha, velikost a struktura populace a funkce stanovišť nebo druhů, pro něž je 
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lokalita vyhlášena, nikoli vodního společenství obecně. V případě druhů chráněných podle směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť je příznivého stavu z hlediska ochrany dosaženo, pokud má druh: 

- stabilní populaci, která se dlouhodobě udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště, 

- přirozený areál druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné budoucnosti omezen, 

- existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k 
dlouhodobému zachování jeho populací. 

V případě typů přírodních stanovišť chráněných podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť je příznivého 
stavu z hlediska ochrany dosaženo, pokud: 

- jeho přirozený areál a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní nebo se zvětšují, a 

- specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, existují a budou 
pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat,  

- stav jeho typických druhů je z hlediska ochrany příznivý. 

Příznivý stav ochrany obou typů stanovišť a druhů se stanoví na biogeografické úrovni (tj. nikoli na úrovni 
jednotlivých lokalit nebo vodních útvarů). 

Dosažení dobrého ekologického stavu řek by mělo být obecně prospěšné i pro vzácné a ohrožené 
druhy a typy stanovišť chráněné podle směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť, ale pro dosažení cílů obou těchto směrnic o přírodě může být nutné přijmout ještě 
dodatečná ochranná opatření. 

6.2.3. Silně ovlivněné vodní útvary nebo umělé vodní útvary a síť Natura 2000 

Podle čl. 4 odst. 3 rámcové směrnice o vodě mohou být některé vodní útvary silně ovlivněné lidskou 
činností vyhlášeny jako silně ovlivněné vodní útvary nebo, pokud jsou nově vytvořeny lidskou 
činností, jako umělé vodní útvary.76 V roce 2005 vyhlásily členské státy první takové lokality, což 
znamenalo, že přibližně 15 % útvarů povrchových vod EU bylo označeno jako silně ovlivněné a další 
4 % za umělé. Tato situace se mezi jednotlivými členskými státy značně liší. Cílem u těchto vodních 
útvarů je dosažení dobrého ekologického „potenciálu“ spíše nežli „stavu“. Jak to však souvisí se 
směrnicí o ochraně ptáků a směrnicí o ochraně přírodních stanovišť? 

Je opět třeba mít na paměti, že cíle těchto tří směrnic jsou odlišné. I v případě, že je lokalita 
označena jako silně ovlivněný nebo umělý vodní útvar, mohou se v ní nacházet chráněné druhy nebo 
typy stanovišť evropského významu a může být tedy vyhlášena jako lokalita sítě Natura 2000. To 
znamená, že může být i přesto nutno přijmout opatření vedoucí k zajištění ochrany chráněných druhů 
a typů stanovišť nacházejících se v dané lokalitě nebo k obnově jejich příznivého stavu z hlediska 
ochrany. 

Tato přísnější opatření je nutno použít rovněž v případě, že opatření v rámci sítě Natura 2000 
vyžadují z hlediska hydromorfologických prvků přísnější ekologické podmínky než podmínky 
nezbytné pro dosažení „dobrého ekologického potenciálu“ podle rámcové směrnice o vodě. Tento 
postup je v souladu s čl. 4 odst. 2. 

6.2.4. Posuzování rozvojových záměrů podle rámcové směrnice o vodě: 
porovnání s odpovídajícím posouzením podle směrnic o ochraně ptáků a o 
ochraně stanovišť 

Podle čl. 4 odst. 7 lze učinit výjimku pro nové změny a činnosti související s udržitelným lidským 
rozvojem, jejichž důsledkem je zhoršování stavu vodního útvaru nebo které brání dosažení dobrého 

                                                            
76 Další podrobnosti najdete v pokynech EK č. 4 o určování a vyhlašování silně ovlivněných a umělých vodních útvarů (EC 
Guidance doc N°4 on the identification and designation of heavily modified and artificial water bodies). 
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ekologického stavu nebo případně dobrého ekologického potenciálu nebo dobrého stavu podzemních 
vod. To může zahrnovat například rozvojové záměry v oblasti plavby. 

Tyto odchylky však musí respektovat následující podmínky (čl. 4 odst. 7 písm. a) až d), čl. 4 odst. 8 a 
čl. 4 odst. 9:77 

• projekt musí splňovat podmínky převažujícího veřejného zájmu nebo musí být přínosy pro životní 
prostředí a společnost při dosahování cílů stanovených v rámcové směrnici o vodě převáženy 
přínosy nových změn pro lidské zdraví, udržení ochrany obyvatel nebo udržitelný rozvoj, 

• musí být učiněny všechny schůdné kroky k omezení nepříznivých vlivů na stav vodního útvaru, 

• prospěšných cílů této změny nelze dosáhnout jinými prostředky, jež by byly z hlediska životního 
prostředí významně lepší, 

• důvody těchto změn nebo úprav jsou vysvětleny v plánu povodí, 

• nebude ohroženo nebo znemožněno dosahování cílů rámcové směrnice o vodě u jiných vodních 
útvarů v rámci téhož povodí, 

• projekt je v souladu s prováděním jiných právních předpisů Společenství týkajících se životního 
prostředí, 

• jsou podnikány kroky s cílem zaručit alespoň stejnou úroveň ochrany jako ve stávajících právních 
předpisech Společenství. 

Podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť (čl. 6 odst. 3) podléhají plány nebo projekty, které 
budou mít pravděpodobně vliv na lokality sítě Natura 2000, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s 
jinými plány nebo projekty, odpovídajícímu posouzení v případě, že rozvojový záměr může mít 
potenciálně negativní vliv na lokalitu sítě Natura 2000 z hlediska cílů ochrany této lokality. 
Schvalovací orgán může schválit tento plán nebo projekt až poté, co se s dostatečně ujistí, že 
nebude mít nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality (pokud nebude uplatněno ustanovení o 
odchylce podle čl. 6 odst. 4).  

Pokud má rozvojový záměr potenciální dopad jak na cíle rámcové směrnice o vodě, tak na lokalitu 
sítě Natura 2000, musí být provedeny oba uvedené postupy vzhledem k tomu, že každý z nich bude 
zaměřen na jiné aspekty. Jeden z nich bude posuzovat, zda by projekt mohl ohrozit cíle rámcové 
směrnice o vodě, druhý to, zda bude mít nepříznivý vliv na celistvost lokality sítě Natura 2000. 

Rámcová směrnice o vodě však jasně uvádí, že rozvojový záměr nemůže pokračovat, pokud není v 
souladu s jinými právními předpisy EU o životním prostředí. Jinými slovy v případě, že projekt 
neohrozí cíle rámcové směrnice o vodě, avšak má nepříznivý vliv na lokality sítě Natura 2000, pak 
nemůže být podle rámcové směrnice o vodě schválen, pokud nebyl zároveň přijat postup udělování 
výjimek podle čl. 6 odst. 4 směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

                                                            
77 Pokyny č. 20 o výjimkách z environmentálních cílů 
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Pokyny rámcové směrnice EU o vodě a sítě Natura 2000 pro přeshraniční provádění v Německu a 
Rakousku  

Cílem tohoto výzkumného a vývojového projektu nazvaného „EU-Water Framework Directive and Natura 2000 
– the cross-border implementation in Germany and Austria“ („Rámcová směrnice EU o vodě a síť Natura 2000 
– přeshraniční provádění v Německu a Rakousku“) je vyvinout a otestovat harmonizovaný postup a podrobné 
pokyny pro meziodvětvové a přeshraniční provádění rámcové směrnice o vodě, směrnice o ochraně ptáků a 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

Hlavními úkoly jsou: 

• rozvíjet celounijní doporučení týkající se harmonizovaného postupu provádění směrnic EU na základě 
výsledků a zkušeností v oblasti šetření, 

• vyjasnit metodický přístup a koordinaci procesu plánování u dvou různých vodních útvarů, 

• nastavit cíle a opatření týkající se ochrany přírody a rozvoje pro stanoviště a druhy podle příloh I, II a IV 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť, 

• harmonizovat účast veřejnosti podle rámcové směrnice o vodě a směrnice o ochraně přírodních stanovišť a 
podle předpisů jednotlivých spolkových zemí. 

Projekt byl zadán německým spolkovým úřadem pro ochranu přírody v Bonnu (BfN). Smluvními stranami jsou 
Bavorská akademie pro ochranu přírody a správu krajiny (ANL), BOKU - Univerzita přírodních zdrojů a 
aplikovaných věd o životě ve Vídni, Ústav pro hydrobiologii a správu vodních ekosystémů (IHG) a Ústav pro 
plánování rozvoje, obnovy a zachování krajiny (ILEN). 

Další podrobnosti: http://www.wrrl-natura2000.info/en/index.html a 

http://www.buchweltshop.de/bv-heft-85-wasserrahmenrichtlinie-und-natura-2000.html  

6.3. Směrnice o zvládání povodňových rizik  

V listopadu 2007 byla přijata směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. 
Tato směrnice stanoví rámec pro vyhodnocování a zvládání povodňových rizik s cílem snížit 
nepříznivé účinky na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, které 
souvisejí s povodněmi ve Společenství. 

Tato směrnice vyžaduje, aby členské státy provedly: 

- předběžné vyhodnocení povodňových rizik, které vymezuje oblasti, v nichž v minulosti došlo k 
závažným povodním a u nichž je pravděpodobnost, že je závažné povodně v budoucnu znovu 
postihnou (termín prosinec 2011), 

- mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik, které mapují určené oblasti 
povodňových rizik podle povodí (nebo jiné dohodnuté jednotkové oblasti zvládání rizik). Tyto 
mapy by měly zobrazovat rovněž potenciální nepříznivé následky spojené s různými povodňovými 
scénáři, včetně informací o možných zdrojích znečištění životního prostředí v důsledku povodní, a 
rovněž oblasti chráněné například v kontextu směrnice o ochraně přírodních stanovišť a směrnice 
o ochraně ptáků, které se nacházejí v těchto oblastech (termín prosinec 2013), 

- plány pro zvládání povodňových rizik na základě výše uvedených skutečností – poté by měly být 
zavedeny plány pro zvládání povodňových rizik zaměřené na zvládání a snižování potenciálních 
nepříznivých dopadů povodní. Tyto plány by měly zahrnovat soubor opatření seřazených podle 
priorit, která se zabývají všemi aspekty zvládání povodňových rizik počínaje prevencí přes 
ochranu až po připravenost (např. povodňové předpovědi a systémy včasného varování) s 
přihlédnutím k vlastnostem konkrétního povodí nebo dílčího povodí (termín prosinec 2015). 

http://www.wrrl-natura2000.info/en/index.html
http://www.buchweltshop.de/bv-heft-85-wasserrahmenrichtlinie-und-natura-2000.html
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Vzhledem k rozmanitosti povodní a jejich dopadů v rámci Evropy nestanoví tato směrnice žádné další 
podrobné cíle v oblasti zvládání povodňových rizik pro celé Společenství; jejich stanovení je 
ponecháno v kompetenci členských států.  

6.3.1. Vazby mezi směrnicí o povodních a směrnicemi o ochraně ptáků a o 
ochraně stanovišť 

Ačkoli jsou protipovodňová opatření často uváděna jako jeden z určujících faktorů 
hydromorfologických změn, existují důležité vazby mezi účelem a metodami zvládání povodňových 
rizik a dosahování cílů jakosti vody podle rámcové směrnice o vodě. Směrnice o povodních proto 
obsahuje řadu vzájemných vazeb s rámcovou směrnicí o vodě s cílem zajistit koordinaci obou jejich 
prováděcích procesů.  

Plány pro zvládání povodňových rizik by mohly využít zejména správních opatření vypracovaných na 
základě rámcové směrnice o vodě (čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2). Mapy povodňových rizik a plány péče 
by měly být rovněž prováděny takovým způsobem, aby byly od roku 2015 koordinovány s revizemi 
plánů povodí nebo v případě možnosti do nich integrovány. Plány pro zvládání povodňových rizik by 
rovněž měly zohlednit environmentální cíle stanovené v článku 4 rámcové směrnice o vodě. 

Směrnice o povodních (bod odůvodnění 19) odkazuje na rámcovou směrnici o vodě rovněž v případě 
víceúčelového využívání vodních útvarů pro různé formy udržitelných lidských činností (např. 
zvládání povodňových rizik, ekologie, vnitrozemská plavba nebo využívání vodní energie) a dopadů 
tohoto využívání na vodní útvary, protože rámcová směrnice o vodě stanoví jasné a průhledné 
postupy řešení tohoto využívání a dopadů včetně možných výjimek z cílů „dobrého stavu“ nebo 
„nezhoršování“ stanovených v článku 4 uvedené směrnice. 

Směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť uvádějí kromě požadavku na 
na začlenění chráněných oblastí do map povodňových rizik (jak je uvedeno v bodě 1 písm. i), iii) a v) 
přílohy IV rámcové směrnice o vodě), v článku 7 i konkrétní odkaz na nutnost zohlednit v plánech 
zvládání povodňových rizik i nutnost ochrany přírody. Z odkazů na rámcovou směrnici o vodě je 
rovněž zřejmé, že všechny činnosti v kontextu směrnice o povodních musí být v souladu i s 
požadavky obou těchto směrnic, například pokud rizika vyplývající z ochranného protipovodňového 
opatření ovlivňují jednu nebo více lokalit sítě Natura 2000, je nutno postupovat rovněž v souladu s 
článkem 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť a v případě potřeby provést odpovídající 
posouzení s cílem zhodnotit možné účinky plánu nebo projektu na celistvost lokality (lokalit) sítě 
Natura 2000. 

Směrnice o povodních rovněž uznává (bod 14), že „s cílem zajistit řekám větší prostor by se zvládání 
povodňových rizik ve vhodných případech mělo zabývat zachováním nebo obnovením záplavových 
území“. V současné době existuje dostatek důkazů o tom, že zachování a obnova zdravých 
ekosystémů může být velmi efektivním způsobem prevence a zmírňování následků povodní, a bude 
rovněž důležitým nástrojem při přizpůsobování se změně klimatu. Tyto ekosystémy jsou často také 
mnohem efektivnější než uměle vytvořené stavby a poskytují i další výhody z hlediska životního 
prostředí, pokud jde o ekosystémové služby a přírodní stanoviště pro biologickou rozmanitost. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se nezdá pravděpodobné, že by směrnice o povodních 
mohla být z hlediska přepravy po vnitrozemských vodních cestách zdrojem jakýchkoli jiných obav 
nežli těch, které již vyvstaly v souvislosti s rámcovou směrnicí o vodě, směrnicemi SEA a EIA a 
směrnicemi o ochraně ptáků a o ochraně přírodních stanovišť, protože všechny její činnosti mají být 
plně koordinovány s těmito směrnicemi. V souladu s čl. 7 odst. 3 druhým pododstavcem směrnice o 
zvládání povodňových rizik musí plány pro zvládání povodňových rizik zohledňovat důležitá hlediska, 
jako je lodní doprava a přístavní infrastruktura.  



 Pokyny k vnitrozemské vodní dopravě a síti Natura 2000 95 

6.4. Směrnice SEA a směrnice EIA 

Pro rozvoj vnitrozemské vodní dopravy jsou přímo relevantní dva další důležité právní předpisy EU 
týkající se životního prostředí:  

- Směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (běžně 
označovaná jako směrnice „SEA“),78 

- Směrnice Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na 
životní prostředí, ve znění z roku 1997 (97/11/ES) a 2003 (2003/35/ES) (běžně označovaná jako 
směrnice „EIA“) 79 ve znění směrnice 209/31/ES. 

6.4.1. Směrnice SEA 

Účelem směrnice SEA je zajistit, aby u některých plánů a programů byly již během jejich přípravy a 
před jejich přijetím identifikovány, posuzovány a brány v úvahu jejich dopady na životní prostředí. 

V tomto ohledu se po členských státech požaduje: 

• aby připravily zprávu o vlivech na životní prostředí, která určuje a hodnotí možné významné vlivy 
plánů a programů na životní prostředí a veškeré rozumné alternativy, 

• aby poskytly některým orgánům a veřejnosti příležitost vyjádřit své stanovisko ke zprávě o vlivech 
na životní prostředí, stejně jako k návrhu plánu nebo programu. Konzultace nejen pomáhá zajistit, 
aby údaje poskytnuté pro posuzování byly úplné a spolehlivé, ale také pomáhá zajistit větší 
průhlednost rozhodovacího procesu. 

Nakonec si strategické posuzování životního prostředí (SEA) klade za cíl podpořit integrovanější a 
účinnější přístup k územnímu plánování, kde je životní prostředí, včetně biologické rozmanitosti, 
bráno v úvahu v mnohem ranější fázi procesu plánování a na mnohem strategičtější úrovni. To 
obvykle vede ke snížení počtu konfliktů v navazující fázi na úrovni jednotlivých projektů. Tento postup 
umožňuje také vhodnější určování lokalit pro budoucí rozvojové záměry mimo oblasti možného 
konfliktu s ochranou přírody (další podrobnosti o integrovaném plánování a řízení viz rovněž kapitola 
4). 

Strategické posuzování životního prostředí je závazné pro celou řadu plánů a programů (tj. provádí 
se v oblasti zemědělství, lesnictví, rybolovu, energetiky, průmyslu, dopravy, nakládání s odpady, 
vodního hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování nebo plánování 
využívání půdy) a určuje rámec pro budoucí schvalování záměrů uvedených ve „směrnici EIA“80. 
Posouzení SEA by se rovněž mělo provádět ke všem plánům nebo programům, u nichž bylo s 
ohledem na pravděpodobný významný vliv na lokality určeno, že vyžadují posouzení podle článku 6 
odst. 3 směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

                                                            
78 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a 
programů na životní prostředí, Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30–37 – viz http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 
79 Směrnice 2003/35/ES o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí 
a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně, Úř. věst. L 156, 
25.6.2003, s. 17. 
80 Užitečné pokyny o způsobu provádění strategického posuzování životního prostředí pro dopravní plány a programy jsou 
uvedeny v příručce BEACON (Building Environmental Asssessment Consensus), která je dostupná na adrese: 
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf
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6.4.2. Směrnice EIA  

Zatímco proces SEA působí úrovni plánů a programů, působnost směrnice EIA je soustředěna na 
úroveň jednotlivých veřejných a soukromých záměrů. Povolení pro záměry81, které pravděpodobně 
budou mít významný vliv na životní prostředí, by proto mělo být poskytováno pouze po provedení 
posouzení pravděpodobných významných vlivů dotyčného záměru. 

Směrnice EIA rozlišuje mezi záměry vyžadujícími povinné provedení posouzení dopadů na životní 
prostředí (tzv. záměry podle přílohy I) a záměry, u nichž musí orgány členského státu rozhodnout v 
postupu označovaném jako „screening“, zda je pravděpodobné, že budou mít předmětné záměry 
významný vliv, a to s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze III směrnice (tzv. záměry podle 
přílohy II). Záměry, které spadají pod přílohu I, zahrnují záměry týkající se vnitrozemských vodních 
cest a přístavů pro vnitrozemskou vodní dopravu umožňující plavbu lodí nad 1 350 tun. Záměry, které 
spadají pod přílohu II, zahrnují výstavbu vnitrozemských vodních cest neuvedených v příloze I, 
úpravy toků sloužící k jejich splavnění a ochraně před povodněmi. 

6.4.3. Vztah mezi SEA, EIA a odpovídajícími posouzeními 

Existuje mnoho podobností mezi postupy pro SEA a EIA a odpovídajícími posouzeními prováděnými 
pro plány nebo projekty s dopadem na lokality sítě Natura 2000 podle směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť. To však neznamená, že jsou stejné, existují mezi nimi také významné rozdíly (viz tabulka). 
Posouzením SEA ani EIA proto není možné zastoupit ani nahradit odpovídající posouzení, 
protože žádný z těchto postupů není povýšen nad ostatní. 

Mohou samozřejmě probíhat nezávisle na sobě nebo může odpovídající posouzení tvořit součást 
posouzení EIA či SEA, ale v takových případech by ve zprávě o životním prostředí v rámci posouzení 
SEA nebo v dokumentaci o životním prostředí v rámci posouzení EIA mělo být odpovídající 
posouzení jasně rozpoznatelné a identifikovatelné nebo by mělo být vykázáno samostatně, aby bylo 
možno jeho závěry odlišit od obecných závěrů posouzení EIA či SEA. 82 

Jedním z klíčových rozdílů mezi posouzeními SEA/EIA a odpovídajícími posouzeními podle směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť je, že tato posouzení měří různé aspekty přirozeného prostředí a liší 
se v kritériích pro určení „významnosti“. Dalším rozdílem je rozsah těchto směrnic; SEA/EIA se 
uplatní u všech plánů a projektů, které spadají do jejich působnosti, bez ohledu na jejich navrhované 
umístění na území EU. Odpovídající posouzení lze na druhé straně použít pouze pro ty plány a 
projekty, které by mohly mít negativní dopad na lokalitu sítě Natura 2000. 

Významný rozdíl existuje také co do výsledku tohoto posouzení. Posouzení podle SEA a EIA stanoví 
procesní požadavky a nezakládají povinné normy pro oblast životního prostředí. Posouzení podle 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť na druhou stranu stanoví materiální povinnosti. Jinými slovy, 
pokud odpovídající posouzení zjistí, že plán či projekt bude mít nežádoucí dopad na celistvost lokality 
sítě Natura 2000, nemůže orgán souhlasit s plánem nebo projektem v takové podobě, pokud – ve 
výjimečných případech – neuplatní speciální postupy podle čl. 6 odst. 4. 

To kontrastuje s posouzeními SEA/EIA, která jsou navržena pouze tak, aby jejich prostřednictvím 
byly plánovací orgány kompletně informovány o dopadech navrhovaného plánu nebo projektu na 
životní prostředí a aby pak tyto důsledky mohly být brány v úvahu při konečném rozhodnutí.  

Tabulka 2: Srovnání postupů podle odpovídajícího posouzení, EIA a SEA 

                                                            
81 Směrnice EIA definuje „záměr“ jako provádění stavebních prací nebo výstavbu jiných zařízení nebo děl nebo jiné zásahy 
do přírodního prostředí a krajiny.  
82 Viz pokyny Komise „Posuzování plánů a projektů významně ovlivňujících lokality sítě Natura 2000. Metodické pokyny 
k ustanovení čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice 92/43/EHS o přírodních stanovištích“. 
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 Odpovídající posouzení (OP) EIA SEA 
Na jaký typ 
rozvojových 
záměrů se 
soustřeďuje?  

Jakýkoli plán nebo projekt, který 
– ať už samostatně nebo v 
kombinaci s jinými 
plány/projekty – bude mít 
pravděpodobně nežádoucí 
účinek na lokalitu sítě Natura 
2000 (s výjimkou plánů nebo 
projektů přímo spojených s péčí 
o lokalitu). 

Všechny záměry 
uvedené v příloze I. Pro 
záměry uvedené 
v příloze II se nutnost 
provést posouzení EIA 
stanoví případ od případu 
a v závislosti na 
prahových hodnotách 
nebo souboru kritérií 
stanovených členskými 
státy (s přihlédnutím ke 
kritériím uvedeným v 
příloze III). 

Jakékoli plány a programy či jejich 
změny,  
a) které se připravují v odvětvích 
zemědělství, lesnictví, rybolovu, 
energetiky, průmyslu, dopravy, 
nakládání s odpady, 
vodohospodářství, telekomunikací, 
turistiky, územního plánování nebo 
využívání půdy a které stanoví 
rámec pro budoucí schvalování 
záměrů uvedených v přílohách I a II 
směrnice Rady 85/337/EHS, nebo 
b) u kterých je vyžadováno 
posouzení podle článku 6 nebo 7 
směrnice Rady 92/43/EHS s 
ohledem na možný vliv na území,  
c) které stanoví rámec pro budoucí 
schvalování záměrů jiných než 
záměry uvedené v písmenu a) a u 
nichž bylo stanoveno, že 
pravděpodobně mají významný vliv 
na životní prostředí. 

Které dopady 
musí být 
posouzeny 
jako 
relevantní ve 
vztahu k 
přírodě?  

Posouzení by mělo být 
provedeno s ohledem na cíle 
ochrany dané lokality (které jsou 
určeny s ohledem na druhy/typy 
stanovišť, pro které byla lokalita 
vyhlášena). Dopady (přímé, 
nepřímé, kumulativní...) by měly 
být posouzeny za účelem 
zjištění, zda budou negativně 
ovlivňovat celistvost dotčené 
lokality, nebo nebudou.  

Přímé i nepřímé, 
sekundární, kumulativní, 
krátkodobé, střednědobé 
a dlouhodobé, stálé a 
dočasné, pozitivní a 
negativní vlivy záměru 
mimo jiné na faunu a 
flóru. 

Možné významné vlivy na životní 
prostředí, včetně vlivů na otázky 
jako jsou biologická rozmanitost, 
obyvatelstvo, lidské zdraví, fauna, 
flóra, půda, voda, ovzduší, 
klimatické faktory, hmotné statky, 
kulturní dědictví včetně 
architektonického a archeologického 
dědictví, krajina a vzájemný vztah 
mezi výše uvedenými faktory. 

Kdo 
posouzení 
provádí?  

Za zajištění, že odpovídající 
posouzení bude provedeno 
podle požadovaného standardu, 
odpovídá příslušný orgán. V této 
souvislosti je možné požadovat, 
aby oznamovatel provedl studie 
a poskytl příslušnému orgánu 
všechny potřebné informace, 
aby ten mohl přijmout plně 
informované rozhodnutí. 
Příslušný orgán by měl rovněž 
shromažďovat relevantní 
informace i z jiných zdrojů, jak je 
to vhodné. 

Oznamovatel/orgán. Příslušný plánovací úřad. 
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Provádí se 
konzultace s 
veřejností/ 
jinými 
orgány? 

Nejsou povinné, ale doporučují 
se („v případě potřeby“). 

Konzultace se provádějí 
povinně před schválením 
návrhu rozvojového 
záměru. Členské státy 
přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily, že 
orgány, kterých se záměr 
může týkat, budou mít 
příležitost k žádosti o 
schválení rozvojového 
záměru vyjádřit své 
stanovisko. Stejné 
zásady se uplatní pro 
projednání s veřejností. 

Konzultace jsou povinné a provádějí 
se před schválením plánu nebo 
programu. Orgánům a veřejnosti je 
dána včas skutečná příležitost, aby 
v přiměřené lhůtě vyjádřily své 
stanovisko k návrhu plánu nebo 
programu a doprovodné zprávě o 
životním prostředí před přijetím 
plánu nebo programu nebo jeho 
předáním k legislativnímu procesu. 
Členské státy jmenují orgány, které 
je třeba konzultovat a které mohou 
být důvodu jejich zvláštní působnosti 
v oblasti životního prostředí dotčeny. 

Jak závazné 
jsou 
výsledky?  

Závazné. Příslušné orgány 
mohou schválit plán nebo 
projekt teprve poté, co se ujistí, 
že nebude mít nepříznivý účinek 
na celistvost příslušné lokality. 

Výsledky konzultací a 
informace shromážděné 
v rámci posouzení EIA 
„musí být brány v úvahu“ 
ve schvalovacím řízení.  

Zpráva o vlivech na životní prostředí 
i vyjádřená stanoviska „musí být 
brány v úvahu“ během přípravy 
plánu nebo programu a před jeho 
přijetím nebo předáním do 
legislativního postupu. 
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PŘÍLOHA I 

Lokality sítě Natura 2000 na třinácti hlavních evropských řekách protékajících 
nížinami 

Mapy lokalit sítě Natura 2000 na třinácti řekách  

Pro ilustraci toho, jaké druhy lokalit byly zahrnuty do sítě Natura 2000 na velkých evropských řekách, 
a pro které typy chráněných druhů a stanovišť byly lokality vyhlášeny, byla vypracována analýza 13 
nejvýznamnějších evropských řek tekoucích nížinami. Těchto 13 řek bylo vybráno proto, že nejlépe 
reprezentují typ řek obvykle využívaných pro vnitrozemskou plavbu.  

U každé z těchto hlavních řek byla porovnána sada prostorových dat sítě Natura 2000 s analogickým 
souborem, který pro řeku vytvořil Evropský systém informací o vodě (WISE) pro účely rámcové 
směrnice o vodě, s cílem identifikovat a zmapovat lokality sítě Natura 2000 spadající do 
nárazníkového pásma o šířce 2,5 km po obou stranách řeky. Nárazníkové pásmo o šířce 2,5 km bylo 
zvoleno vzhledem k nízkému rozlišení prostorových dat v množině prostorových dat týkajících se 
řeky, což neumožňovalo vytvoření užšího nárazníkového pásma. 

U takto širokého nárazníkového pásma existuje riziko, že do něj budou zahrnuty i některé lokality, 
které přímo nesouvisejí s řekami, ale pouze se v tomto pásmu po obou stranách řeky náhodně 
nacházejí. Například do něj mohou být zahrnuty i lokality sítě Natura 2000, které obsahují lesy nebo 
travinné porosty nacházející se na svazích návrší nad údolím řeky a které tedy nejsou s touto řekou 
hydrologicky propojeny. Navíc vzhledem k tomu, že lokality sítě Natura 2000 často sestávají z celé 
řady různých stanovišť v jediné oblasti, je možné, že sladkovodní stanoviště nebo stanoviště, která 
jsou závislá na řece, se nacházejí pouze v části dané lokality.  

Proto je nutno níže uvedené výsledky posuzovat opatrně, protože představují přehled všech lokalit 
sítě Natura 2000 v rámci nárazníkového pásma o šířce 2,5 km po obou stranách řeky a nejsou 
omezeny pouze na lokality, které jsou zcela nebo převážně spojeny s řekou jako takovou nebo které 
jsou na ní závislé. Přesto jsou tyto informace pro účely této příručky užitečné, protože umožňují 
zúčastněným subjektům vnitrozemské vodní dopravy vytvořit si představu, které úseky těchto řek 
spadají do sítě Natura 2000. Na konci této přílohy se nachází řada podrobnějších map pro každou z 
těchto 13 řek.  

Podrobnější informace o jednotlivých lokalitách sítě Natura 2000 lze získat na webových stránkách 
prohlížeče sítě Natura 2000 : http://natura2000.eea.europa.eu/# 
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Počet lokalit sítě Natura 2000 podél 13 hlavních řek EU tekoucích nížinami a jejich poměrné velikosti; zdroj: 
Evropská komise, GŘ pro životní prostředí B.2, září 2010. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Typické druhy a typy stanovišť, pro které byly vyhlášeny lokality sítě Natura 
2000  

Následující tabulky uvádějí seznam sladkovodních druhů a typů přírodních stanovišť, které byly 
nejčastěji uváděny jako důvod pro vyhlášení lokalit sítě Natura 2000 na 13 hlavních řekách. Tabulky 
obsahují druhy a typy stanovišť, které se nacházejí buď na řece samé, v příbřežní zóně nebo na 
mokřadních stanovištích, které jsou na řece závislé nebo jsou s ní propojeny (lužní lesy, vlhké louky, 
močály, slatiny atd.).  

To umožňuje vytvořit si představu o typech druhů a přírodních stanovišť, kterým je třeba věnovat 
zvláštní pozornost při vývoji integrovaných projektů popsaných v kapitole 4 nebo při provádění 
odpovídajícího posouzení podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť, jak je uvedeno v kapitole 5. 

Tento seznam neposkytuje úplný přehled všech sladkovodních druhů nebo typů stanovišť 
chráněných EU, které jsou uvedeny v obou směrnicích o ochraně přírody a které se nacházejí v 
evropských řekách, pouze uvádí ty druhy a typy stanovišť, které se nejčastěji nacházejí na 13 
zkoumaných řekách tekoucích nížinami. V opačném případě by tento seznam byl mnohem delší, 
protože by například zahrnoval i druhy vyskytující se v menších horských řekách a vodních tocích. 

Lokality sítě Natura 2000 byly vyhlášeny například pro vychuchola pyrenejského Galemys 
pyrenaicus, avšak tento druh se v níže uvedeném seznamu nenachází, protože se vyskytuje pouze v 
malých horských pyrenejských potocích, které evidentně nejsou využívány pro komerční 
vnitrozemskou plavbu. Totéž platí pro typy stanovišť, jako je například 6450 severní boreální nivní 
louky nebo 3290 přerušovaně tekoucí středomořské řeky s vegetací Paspalo-Agrostidion, které 
spadají do sítě Natura 2000, ale zpravidla se na velkých středoevropských řekách nenacházejí.  

Tabulka 1: Typy přírodních stanovišť chráněné podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť (příloha I), pro 
které byly vyhlášeny lokality sítě Natura 2000 podél jedné nebo více 13 největších řek EU: 

 

Kód 
stanoviště  Typ stanoviště  

3130  Oligotrofní až mesotrofní stojaté vody s vegetací typu Littorelletea 
uniflorae a/nebo Isoëto-Nanojuncetea  

3140 Tvrdé oligo-mesotrofní vody s bentickou vegetací s druhy rodu Chara 
3150 Přírodní eutrofní jezera s vegetačními typy Magnopotamion nebo 

Hydrocharition 
3160 Přírodní dystrofní jezera a tůně 
3260 Vodní toky od nížin po hory s vegetačními typy Ranunculion fluitantis a 

Callitricho-Batrachion 
3270 Bahnité říční břehy s vegetačními typy Chenopodion rubri p.p. a Bidention 

p.p. 
3280 Stále tekoucí středomořské řeky s vegetací Paspalo-Agrostidion a 

převislými stěnami vrb rodu Salix a Populus alba  
6410 Bezkolencové louky (Molinia spp.) na vápenitých, rašelinných nebo 

hlinitosiltových těžkých půdách (Molinion caeruleae) 
6420 Středomořské vlhké vysokostébelnaté travinné porosty (Molinio-

Holoschoenion)  
6430 Vlhkomilná vysokostébelnatá lemová společenstva nížin a horského až 

alpínského výškového stupně 
6440 Nivní louky říčních údolí s vegetací typu Cnidion dubii  
6510 Nížinné sečené louky s druhy Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis 
7140 Přechodová rašeliniště a třasoviska 
7230 Bazická slatiniště 
91E0 Lužní lesy s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus 

excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
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91F0 Břehové smíšené lesy s Quercus robur, Ulmus laevis a Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior nebo Fraxinus angustifolia, podél velkých řek (Ulmenion 
minoris) 

92A0 Galeriové lesy s druhy Salix alba a Populus alba 
92D0 Jižní břehové galeriové lesy a houštiny (Nerio-Tamaricetea a Securinegion 

tinctoriae) 
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Tabulka 2: Druhy chráněné podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť (příloha II) a směrnice o ochraně 
ptáků (příloha I), pro které byly vyhlášeny lokality sítě Natura 2000 podél jedné nebo více 13 největších řek 
EU83:  

                                                            
83 Vědecké názvy těchto druhů odpovídají názvům oficiálně uvedeným v přílohách ke směrnici o ochraně ptáků 
a ke směrnici o ochraně stanovišť 

HABITATS DIRECTIVE    freshwater associated 
wetland 
habitats

N° river 
N2000 sites 

with this 
species

BIRDS AND HABITATS 
DIRECTIVES

fresh     
water

forests 
associated 
with rivers

associated 
wetland 
habitats

N° river 
N2000 sites 

with this 
species

Fish species Birds
Cottus gobio x 191 Alcedo atthis x 279
Rhodeus sericeus amarus x 171 Circus aeruginosus x 232
Cobitis taenia x 155 Ciconia ciconia x 161
Aspius aspius x 151 Picus canus x 164
Misgurnus fossilis x 129 Ciconia nigra x 150
Lampetra planeri anadromous 114 Botaurus stellaris x 134
Lampetra fluviatilis x 97 Crex crex x 129
Salmo salar 78 Ixobrychus minutus x 129
Gobio albipinnatus x 76 Mergus albellus x 129
Petromyzon marinus - anadromous 66 Sterna hirundo x 128
Zingel zingel x 61 Pandion haliaetus x 117
Zingel streber x 59 Chlidonias niger x x 116
Gymnocephalus schraetzer x 58 Luscinia svecica x 116
Gymnocephalus baloni x 44 Philomachus pugnax x 116
Pelecus cultratus x 42 Tringa glareola x 109
Leuciscus souffia x 30 Egretta alba x 107
Rutilus pigus x 28 Porzana porzana x 104
Alosa fallax anadromous 27 Cygnus cygnus x x 98
Sabanejewia aurata x 27 Ardea purpurea x 81
Eudontomyzon spp (Danube) x 25 Nycticorax nycticorax x 80
Alosa alosa 25 Egretta garzetta x 75
Barbus meridionalis x 24 Grus grus x 72
Cobitis elongata x 22 Aythya nyroca x x 71
Gobio kessleri x 18 Pluvialis apricaria x 68
Hucho hucho x 16 Larus melanocephalus x x 55
Chondrostoma toxostoma x 12 Chlidonias hybridus x 53
Gobio uranoscopus x 9 Larus minutus x x 50
Alosa pontica x 8 Platalea leucorodia x 50
Coregonus oxyrhynchus anadromous 8 Phalacrocorax pygmeus x x 47
Alosa immaculata x 7 Gavia arctica x 45
Umbria krameri x 7 Porzana parva x 44
Invertebrates Gavia stellata x 41
Maculinea nausithous x 120 Recirvirostra avosetta x 40
Lycaena dispar x 77 Ardeola ralloides x 38
Ophiogomphus cecilia x 74 Himantopus himantopus x 38
Unio crassus x 70 Podiceps auritus x 26
Maculinea teleius x 79 Pelecanus crispus x 22
Coenagrion mercuriale x 52 Plegadis falcinellus x 21
Vertigo angustior x 44 Pelecanus onocrotalus x 18
Leucorrhinia pectoralis x 31 Anser erythropus x 15
Vertigo moulinsiana x 30 Acrocephalus melanopogon x 14
Austropotamobius pallipes x 15 Acrocephalus paludicola x 14
Austropotamobius torrentium x 15 Tadorna ferruginea x 11
Anisus vorticulus x 13 Gallinago media x 9
Oxygastra curtisii x 12 Porzana pusilla x 8
Theodoxus tranversalis x 12 Larus genei x 6
Coenagrion ornatum x 9 Phoenicopterus ruber x 3
Graphoderus bilineatus x 8 Xenus cinereus x 3
Coenonympha oedippus x 5 Oxuyra leucocephala x 2
Margaritifera margaritifera x 3 Porphyrio porphyrio x 1
Plants Mammals*
Dicranum viride x 38 Castor fiber x 171
Liparis loeselii x 27 Lutra lutra x 161
Trichomanes speciosum x 20 Myotis dasycneme x 43
Apium repens x 17 Microus oeconomus mehelyi x 7
Drepanocladus vernicosus x 11 Microtus oeconomus arenicola x 1
Marsilea quadrifolia x 10 Mustela lutreola x 1
Luronium natans x 9 Amphibians
Oenanthe conioides x 8 Triturus cristatus x 212
Myotis rehsteineri x 6 Bombina bombina x 138
Gladiolus palustris x 4 Bombina variagata x 136
Aldrovanda vesiculosa x 3 Triturus dobrogicus x 50

Triturus karelinii x 6
Triturus carnifex x 4
Reptiles 
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PŘÍLOHA II 

Vnitrozemské vodní cesty v nově navrhované hlavní síti TEN-T 84 

 

                                                            
84 KOM(2011) 650 příloha I – svazek 02, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě 
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PŘÍLOHA III 

Příslušné dokumenty a pokyny Komise  

Klíčové pokyny Komise k směrnicím o ochraně ptáků a o ochraně stanovišť 

- Evropská komise, (2000), Péče o lokality sítě Natura 2000: ustanovení článku 6 směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť 92/43/EHS (Managing Natura 2000 sites: the provisions of Articles 6 of the Habitats 
Directive 92/43/EEC). Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf 

- Evropská komise (2002), Posuzování plánů a projektů s významným dopadem na lokality sítě Natura 2000. 
Metodické pokyny k ustanovením čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice o ochraně přírodních stanovišť 92/43/EHS 
(Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the 
provisions of articles 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC). Lucemburk: Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf 

- Evropská komise (2007): Pokyny k čl. 6 odst. 4 směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Vyjasnění pojmů: 
alternativní řešení, naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, kompenzační opatření, celková 
soudržnost, stanovisko Komise.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_ art6_4_cs.pdf  

- Evropská komise (2010), Pokyny k provádění směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť v ústích řek a pobřežních oblastech věnující zvýšenou pozornost rozvoji přístavů a bagrování 
(Guidance on the implementation of the Birds and Habitats Directives in estuaries and coastal zones, with 
particular attention to port development and dredging).  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-EN.pdf  

- Evropská komise (2007), Pokyny k přísnému systému ochrany druhů živočichů v zájmu Společenství v 
rámci směrnice o ochraně přírodních stanovišť 92/43/EHS (Guidance document on the strict protection of 
animal species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC), s.87. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-
completepdf/_EN_1.0_&a=d 

- Evropská komise (2006) Případy týkající se přírody a biologické rozmanitosti – Rozsudky Evropského 
soudního dvora (Nature and Biodiversity Cases - Ruling of the European Court of 
Justice).http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf  

 
- Evropská komise (2011), Sdělení Komise: Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti 

biologické rozmanitosti do roku 2020, Brusel 3.5.2011, KOM(2011) 244 v konečném znění 

- Evropská komise (2009) Souhrnná zpráva o stavu typů přírodních stanovišť a druhů z hlediska ochrany 
podle článku 17 směrnice o ochraně přírodních stanovišť, Brusel 13.7.2009, KOM(2009) 358 v konečném 
znění ¨http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm  

 
- Evropská komise (2001), Sdělení Komise: Udržitelný rozvoj v Evropě pro lepší svět: Strategie Evropské 

unie pro udržitelný rozvoj (Communication from the Commission: A Sustainable Europe for a Better World: 
A European Union Strategy for Sustainable Development) (návrh Komise pro Evropskou radu v 
Göteborgu), Brusel 15.5.2001, KOM(2001)264 v konečném znění 

- Evropská komise, prohlížeč Natura 2000 http://natura2000.eea.europa.eu  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_%20art6_4_cs.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-EN.pdf
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-completepdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-completepdf/_EN_1.0_&a=d
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm
http://natura2000.eea.europa.eu/
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Klíčové pokyny Komise k rámcové směrnici o vodě 

- Evropská komise, (2003), Společná strategie provádění rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES), Analysis 
of pressures and impacts (Analýza tlaků a dopadů), směrný dokument č. 3, s. 157  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3spressures
s/_EN_1.0_&a=d  

- Evropská komise, (2003), Společná strategie provádění rámcové směrnice o vodě (2000/60/EK), Stanovení 
a vymezení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů (Identification and Designation of Heavily Modified 
and Artificial Water Bodies), směrný dokument č. 4, s. 14.  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title 

- Evropská komise, (2003), Společná strategie provádění rámcové směrnice o vodě (2000/60/EK), Brakické 
a pobřežní vody – typologie, referenční podmínky a klasifikační systémy (Transitional and coastal waters-
Typology, Reference conditions and classification systems), směrný dokument č. 5, Lucemburk: Úřad pro 
úřední tisky Evropských společenství, s. 116. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title 

- Evropská komise, (2003), Společná strategie provádění rámcové směrnice o vodě (2000/60/EK), Úloha 
mokřadů v rámcové směrnici o vodě (The role of wetlands in the Water Framework Directive), směrný 
dokument č. 12, s. 69.  

- Evropská komise, (2005), Společná strategie provádění rámcové směrnice o vodě (2000/60/EK), směrný 
dokument č. 13: Celkový přístup ke klasifikaci ekologického stavu a ekologického potenciálu (Overall 
approach to the classification of ecological status and ecological potential) 

- Evropská komise (2006), Společná strategie provádění rámcové směrnice o vodě. Výjimky 
z environmentálních cílů podle rámcové směrnice o vodě se zohledněním nových změn nebo nových 
činností, které souvisejí s udržitelným rozvojem)(čl. 4.7 rámcové směrnice o vodě (Exemptions to the 
environmental objectives under the Water Framework Directive allowed for new modifications or new 
sustainable development activities (WFD Article 4.7) ), strategický dokument. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives&
vm=detailed&sb=Title 

-  Metodické pokyny EK k provádění právních předpisů EU o ochraně přírody v ústích řek a pobřežních 
oblastech – Evropská komise (2006). Rámcová směrnice o vodě a hydromorfologické vlivy: zaměření na 
vodní energii, plavbu a protipovodňové činnosti. Doporučení pro lepší integraci vodní politiky (EC Guidance 
on the implementation of the EU nature legislation in estuaries and coastal zones – European Commission 
(2006). WFD and Hydro-morphological pressures: Focus on hydropower, navigation and flood defence 
activities Recommendations for better policy integration), strategický dokument, s. 44. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=det
ailed&sb=Title 

- Evropská komise (2006), Rámcová směrnice o vodě a hydromorfologické vlivy, Osvědčené postupy při 
regulaci ekologických dopadů vodních elektráren, protipovodňových vodních děl a vodních děl určených k 
podpoře plavby podle rámcové směrnice o vodě, (WFD and Hydro-morphological 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), s. 68. 

 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=det
ailed&sb=Title 

- Evropská komise (2006), Rámcová směrnice o vodě a hydromorfologické vlivy, případové studie 
potenciálně se týkající zlepšování ekologického stavu/potenciálu pomocí revitalizačních opatření/opatření 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3spressuress/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3spressuress/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
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ke zmírnění (WFD and Hydro-morphological pressures, Case studies potentially relevant to the 
improvement of ecological status/potential by restoration/mitigation measures).  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical
_reportpdf/_EN_1.0_&a=d 

- Evropská komise, (2006), Společná prováděcí strategie rámcové směrnice o vodě 2000/60/EK – Dokument 
s pokyny o výjimkách z environmentálních cílů (Common Implementation Strategy for the Water Framework 
Directive (2000/60/EC) Guidance document on exemptions to the environmental objectives), směrný 
dokument č. 20, s. 46. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_mars09pdf/
_EN_1.0_&a=d  

- Evropská komise, (2006), (Společná prováděcí strategie rámcové směrnice o vodě 2000/60/EK Řeka a 
jezera – typologie, referenční podmínky a klasifikační systémy (Common Implementation Strategy for the 
Water Framework Directive (2000/60/EC) River and lakes – Typology, reference conditions and 
classification systems), směrný dokument č. 10, s. 94. 

- http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos10sreferenc
e/_EN_1.0_&a=d  

- Výsledky společného semináře o biologické rozmanitosti a vodě a o vazbách mezi právními předpisy EU o 
ochraně přírody a vody. Klíčové dokumenty: Často kladené otázky (verze 1) k červnu 2010; dokumentace 
případových studií (verze 1) k červnu 2010.  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/biodiversity_legislatio
n/faq-wfd-bhd_june2010doc/_EN_1.0_&a=d 

- Oznámení Komise: směrem k lepším ekologickým variantám zvládání povodňových rizik (Commission note: 
towards better environmental options for flood risk management), 2011. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_management&
vm=detailed&sb=Title  

Pokyny Komise k směrnicím EIA a SEA  

- Pokyny Komise k interpretaci kategorií záměrů ve směrnici EIA (Commission guidance on Interpretation of 
project categories in the EIA Directive), 2008.  

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf 

- Provádění směrnice 2001/42 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí 
(Implementation of Directive 2001/42 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on 
the Environment) 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/meeting_1902/supporting_guidance/iia_eia_and_se
a/030923_guidancepdf/_EN_1.0_&a=d  

Strategické dokumenty Komise týkající se dopravy  

- Evropská komise (2011), Bílá kniha – Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření 
konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje. 28. 3. 2011, KOM(2011) 144 v 
konečném znění 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:CS:PDF 

- Evropská komise (2011), pracovní dokument Komise připojený k bílé knize - Plán jednotného evropského 
dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje 
(Commission staff working Document accompanying the White Paper - Roadmap to a Single European 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_mars09pdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_mars09pdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos10sreference/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos10sreference/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/biodiversity_legislation/faq-wfd-bhd_june2010doc/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/biodiversity_legislation/faq-wfd-bhd_june2010doc/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_management&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_management&vm=detailed&sb=Title
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/meeting_1902/supporting_guidance/iia_eia_and_sea/030923_guidancepdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/meeting_1902/supporting_guidance/iia_eia_and_sea/030923_guidancepdf/_EN_1.0_&a=d
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:CS:PDF
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Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system), 28.3.2011 SEK(2011) 391 
v konečném znění. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0391:FIN:EN:PDF 

- Evropská komise (2011), návrh nařízení o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě 
(Proposal for a Regulation on Union guidelines for the development of the trans-European transport 
network), 18.10.2011 KOM(2011) 650/2. 

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/revision/legislative-act-ten-t-revision.pdf  

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy, KOM(2011) 
665/3, říjen 2011.  

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/connecting/proposition.pdf  

- Evropská komise (2011), pracovní dokument útvarů Komise: Průběžná zpráva o pokroku v provádění 
akčního programu NAIADES na podporu vnitrozemské vodní dopravy, Brusel, 4.4.2011 SEK (2011) 453 v 
konečném znění (Mid-term progress report on the implementation of the NAIADES Action Programme for 
the Promotion of inland waterway transport, Brussels, 04.04.2011, SEC(2011) 453 final). 

 http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/sec_2011_453.pdf 

- PLATINA (2010) - manuál osvědčených přístupů k udržitelnému plánování vodních cest. 

http://www.naiades.info/downloads 

- Sdělení Evropské komise (2010): Strategie Evropské unie pro Podunají, Brusel 8.12.2010, KOM(2010)715 
v konečném znění. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0715:FIN:CS:PDF 

- Sdělení Evropské komise (2009): Udržitelná budoucnost pro dopravu: vytváření integrovaného dopravního 
systému řízeného technologiemi a vstřícného k uživatelům, Brusel, 17.6.2009 KOM(2009) 279 v konečném 
znění. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0279:FIN:CS:PDF  

- Evropská komise (2009) Zelená kniha TEN-T: Přezkum politiky - směrem k lépe integrované transevropské 
dopravní síti ve službách společné dopravní politiky, KOM(2009)44 v konečném znění. 

- Komise (2007), sdělení Komise: Transevropské sítě : Směrem k integrovanému přístupu. 21.3. 2007, KOM 
(2007) 135 v konečném znění. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2007/com2007_0135cs01.pdf  

- Evropská komise (2006) Sdělení Komise o podpoře vnitrozemské vodní dopravy „NAIADES“ – Integrovaný 
evropský akční program pro vnitrozemskou vodní dopravu. 17.1. 2006, KOM(2006) 6 v konečném znění. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0006:FIN:CS:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0391:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/revision/legislative-act-ten-t-revision.pdf
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/connecting/proposition.pdf
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/connecting/proposition.pdf
http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/sec_2011_453.pdf
http://www.naiades.info/downloads
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0715:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0279:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2007/com2007_0135cs01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0006:FIN:CS:PDF


 Pokyny k vnitrozemské vodní dopravě a síti Natura 2000 121 

Příloha IV:  

Další dokumenty využité při přípravě těchto pokynů 

- Le Fluvial, un Mode de Transport à Forte Valeur Ajoutée, L’avenir du transport de marchandises et de la 
navigation fluviale en Europe 2010-2011, Bureau D’information sur la navigation fluviale, 2008. 

- Inland Navigation in Europe – Market Observation; Central Commission for the Navigation of the Rhine and 
the European Commission, June 2010. 

- European Conference of Ministers on Transport; Inland Waterways and Environmental Protection, ECMT 
2006. 

- European Conference of Ministers of Transport; Strengthening Inland Waterway Transport, Pan-European 
Cooperation for Progress ECMT, 2006. 

- European Conference of Ministers of Transport; Resolution N° 92/2 on New Classification of Inland 
Waterways {CEMT/CM(92)6/FINAL}. 

- Joint Statement on Guiding Principles for the Development of Inland Navigation and Environmental 
Protection in the Danube River Basin, ICPDR. 

- TEN -T Trans European Transport Network: Implementation of the Priority Projects - Progress Report 2010, 
June 2010. 

- TEN-T Trans-European Transport Network Implementation of the Priority Projects Progress Report, May 
2008 – Informal Transport Council, Brdo, May 6, 2008. 

- Trans-European Transport Network (TEN-T): Selection of projects for the TEN-T multi-annual programme 
2007-2013 and the annual TEN-T programme 2007 MEMO/07/491, Brussels November 21st 2007. 

- A sustainable future for transport: Towards an integrated, technology-led and user-friendly system 
Evaluation of the Common Transport Policy (CTP) of the EU from 2000 to 2008 and analysis of the 
evolution and structure of the European transport sector in the context of the long-term development of the 
CTP D3 – European Commission study - Final Report, August 2009. 

- PINE project– Prospects of Inland Navigation within the Enlarged Europe. Final Concise Report, March 
2004. 

- PIANC Position Paper “Working with Nature”, October 2008. 

- PIANC – EnviCom – Task Group 3 – Climate Change and Navigation. 

Waterborne transport, ports and waterways: A review of climate change drivers, impacts, responses and 
mitigation. 

- PIANC – EnviCom – report of WG 6 – 2003. 

Guidelines for Sustainable Inland Waterways and Navigation. 

- PIANC – Report n° 99 – 2008. 

Considerations to reduce environmental impacts of vessels. 

- PIANC – Report n° 100 – 2009. 

Dredging Management Practices for the Environment – A Structured Selection Approach. 
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- PIANC – Report n° 107 – 2009. 

Sustainable waterways within the context of navigation and flood management. 

- Water Transport – various reports from Inland Navigation Europe (INE). 

- The European Environment –state and outlook, 2010, European Environment Agency, Copenhagen, 2010. 
http://www.eea.europa.eu/soer  

- Assessing Europe’s Biodiversity – The 2010 Report, European Environment Agency, Copenhagen, 2010. 
www.eea.europa.eu/publications/assessing-biodiversity-in-europe-84  

- Freshwater Ecosystems – 10 Messages for 2010, European Environment Agency, Copenhagen, 2010. 
www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-1  

- Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung, April 2008. 

- Leitfaden zur Berücksichtigung des Artenschutzes bei Aus- und Neubau von Bundeswasserstraßen 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Mai 2009. 

- Leitfaden zur Umweltverträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen, Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung, Juni 2007 

- Grundsätze für das Fachkonzept der Unterhaltung der Elbe zwischen Tsechien und Geesthacht mit 
Erläuterungen Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Mai 2005. 

- Tagungsband Wasserstraßen – Verkehrswege und Lebensraum in der Kulturlandschaft Berückzichtigung 
ökologischer Belange an Bundeswasserstraßen Symposium am 11 September 2007 in Bonn 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, März 2008. 

- Empfehlung für Erfolgskontrollen zu Kompensationsmaßnahmen beim Ausbau von Bundeswasserstraßen 
2. überarbete Fassung Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Juni 2006. 

- Rahmenkonzept Unterhaltung Verkehrliche und wasserwirtschaftliche Unterhaltung der 
Bundeswasserstraßr, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Juli 2010. 

- Bericht: Methode der Umweltrisikoeinschätzung und FFH-Verträglichkeitseinschätzung für Projeckte an 
Bundeswasserstraßen, Bundesanstalt fur Gewässer kunde, BFG. 

- Mitteilungen Nr 26: Methode der Umweltrisikoeinschätzung und FFH- Verträglichkeiteinschätzung für 
Projekte an Bundeswasserstrassen, Bundesanstalt fur Gewässerkunde, BFG Mai 2004. 

- Mitteilungen N28: Possibilities to improve the ecological status of Federal waterways in Germany, a 
collection of case studies, Bundesanstalt fur Gewässerkunde, BFG March 2009. 

- Richtlinie für die Entwicklung naturnaher Fließgewässerin Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landeswirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 2010. 

- Wasserrahmenrichtinie und Natura 2000, Gemeinsame Umsetzung in Deutschland under Österreich am 
Beispiel der Grenzflüsse Salzach und Inn, BV Helft 85, Bundesamt für Naturschutz, BFN, 2010. 

- Planning a future for the inland waterways A Good Practice Guide Inland Waterways Amenity Advisory 
Council, Defra, IWAAC, DTLR, December 2001. 

- UK Technical Advisory Group on the Water Framework Directive Guidance on the Identification of Natura 
Protected Areas (Final) Working Draft by the UKTAG. 

http://www.eea.europa.eu/soer
http://www.eea.europa.eu/publications/assessing-biodiversity-in-europe-84
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-1
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- UK Technical Advisory Group on the Water Framework Directive Present Deterioration of Status Working 
draft defined by the UKTAG. 

- UK Technical Advisory Group on the Water Framework Directive Guidance on determining whether Natura 
2000 Protected Areas are meeting the requirements of Article 4(1c) for the 1st RBMP (Final) Working draft 
defined by the UKTAG. 

- Environmental Impact of Inland Shipping and Waterway Development – DGG/TB/2600415 Draft Final 
Report – Executive Summary Ministerie van Verkeer en Waterstaat, The Netherlands, August 2006. 

- LIFE and Europe’s rivers; Protecting and improving our water resources LIFE Focus, European 
Commission, 2007. 

- LIFE in UK Rivers – A Life Nature Project Conserving Natura 2000 Rivers – Appendix 2.48. 

- Programme LIFE; Rhin Vivant – die naturlichen, Lebensräume des Rheins revitalisieren. 

- The Rhine – A River and its Relations; Internatiaonale Kommission zum Schutz des Rheins. 

- Working Thesis to resolve potential conflicts in European policy regarding inland navigation and nature 
protection Operating situational report – version 2 WELL Consulting (unpublished) 2009. 

- TEN-T and Natura 2000: The Way Forward; An assessment of the potential impact of the TEN-T Priority 
Projects on Natura 2000. RSPB, May 2008. 

- The Danube – A lifeline or just a navigation corridor ; WWF Position paper on inland navigation on the 
Danube, December 2005. 

- Waterway Transport on Europe’s Lifeline, the Danube Impacts, Threats and Opportunities Vienna, January 
2002. 

- Standards for Ecologically successful river restoration, 2005, Article from the Journal of Applied Ecology, 
Issue 42, pg 208-217. 

- La restauration des fonctionnalités écologiques des voies navigables, Janvier 2004, Voies Navigables de 
France. 

- Assisting integrated planning on waterways by modeling techniques – the Integrated Floodplain Response 
Model INFORM 38th IAD Conference – June 2010, Desden Germany. 

- Environmentally Friendly Inland Waterway Ship Design for the Danube River Executive Summary. 

- World Wide Fund for Nature International, Danube-Carpathian Programme, 2009. 

- Ecology, navigation and sustainable planning in the Danube River Basin H. Habersack, M. Jungwirth and B. 
Vogel. 

- Alterations of Riparian Ecosystems Caused by River Regulation Article by Christer Nilsson and Kajsa 
Berggren Bio Science, Volume 50 Number 9, September 2000. 

- Riparian Zones: Where biogeochemistry meets biodiversity in management practice Special paper 
published in the Polish Journal of Ecology in 2004. 
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