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1. ÚVOD 

 
 
 

1.1. Východiská usmerňujúceho dokumentu 

Vnútrozemské vodné cesty zohrávajú dôležitú úlohu v preprave tovaru v mnohých častiach 
Európy. Každý rok sa takto prepraví viac než 500 miliónov ton obchodného tovaru. V rámci 
splavnej siete vodných ciest v dĺžke viac než 40 000 km vnútrozemské vodné cesty 
navzájom spájajú priemyselné a obchodné centrá a zabezpečujú nevyhnutný prístup k moru, 
ako aj k ostatnému svetu. 

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

V bielej knihe Komisie1 „Plán jednotného európskeho dopravného systému – Vytvorenie 
konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje“ sa doprava po 
vnútrozemských vodných cestách, železničná doprava a námorná doprava na krátke 
vzdialenosti považujú za kľúčové z hľadiska udržateľnosti európskych dopravných systémov 
vzhľadom na ich environmentálne prínosy. Celkovým cieľom v rámci prechodu na iné druhy 
dopravy je presunúť 30 % celej cestnej dopravy nad 300 km na železničnú a vodnú dopravu 
do roku 2030 a 50 % do roku 2050. Vzhľadom na potrebu znížiť emisie uhlíka v celom 
odvetví dopravy (keďže 57 % ropy v Európe sa spotrebuje na dopravu), Komisia má záujem 
uľahčiť využívanie potenciálu vnútrozemskej vodnej dopravy a podporiť lepšiu integráciu do 
dopravného reťazca intermodálnej dopravy. 

Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné zlepšiť infraštruktúru vnútrozemských vodných ciest 
ekologicky udržateľným spôsobom. Riečne systémy sú neoddeliteľnou súčasťou funkčných 
ekosystémov so svojou vlastnou dynamikou, ktoré sú vo veľkej miere ovplyvnené 
rozmanitými aktivitami na samotnej rieke, ako aj v okolitých ekosystémoch, preto je 
plánovanie rozvoja novej infraštruktúry vnútrozemských vodných ciest komplexnou 
záležitosťou. Z tohto dôvodu je hneď od počiatku potrebný integrovaný multidisciplinárny 
prístup a účasť viacerých zainteresovaných strán. Ako referenčné postupy by sa mali 
používať príklady osvedčených postupov na dosiahnutie všeobecne prospešných riešení pre 
vnútrozemské vodné cesty a ekológiu. 

Tak ako v prípade všetkých ostatných užívateľov riek, aj rozvoj a riadenie vnútrozemských 
vodných ciest sa uskutočňuje v rámci environmentálnych právnych predpisov EÚ, ku ktorým 
patria smernice o vtáctve a biotopoch (tzv. „smernice o prírode“), ako aj rámcová smernica 
o vode (RSV). Celkovým cieľom oboch smerníc EÚ o prírode je ochrana najcennejších 
a najohrozenejších biotopov a voľne žijúcich zvierat a rastlín vrátane tých, ktoré sú závislé 
od riek. Základom týchto dvoch smerníc o prírode je vytvorenie sústavy Natura 2000, ktorá 
chráni hlavné lokality výskytu živočíšnych a rastlinných druhov a typov biotopov, ktoré sú 
uvedené v prílohách. 

                                                            
1 Biela kniha 2011: Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného 
dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje.  28. marca 2011, KOM(2011) 144 v konečnom znení. 
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Lokality sústavy Natura 2000 nie sú vymedzené ako „zóny so zakázaným rozvojom“ a nový 
rozvoj na týchto miestach nie je vylúčený. V rámci ich vymedzenia sa však požaduje, aby sa 
každý nový rozvoj vykonával spôsobom, ktorý chráni živočíšne a rastlinné druhy a typy 
biotopov, pre ktoré boli lokalita vymedzená.  

1.2. Cieľ usmerňujúceho dokumentu 

Vzhľadom na vyššie uvedené aspekty bol tento dokument vypracovaný s cieľom poskytnúť 
usmernenie k tomu, ako najlepšie zabezpečiť, aby aktivity súvisiace s rozvojom a riadením 
vnútrozemských vodných ciest boli v súlade s environmentálnou politikou EÚ vo 
všeobecnosti a najmä s právnymi predpismi o ochrane prírody. 

Osobitná pozornosť sa venuje vysvetleniu, ako v každom možnom prípade pripravovať 
integrované projekty zamerané na zohľadnenie ekologických procesov rieky v počiatočnej 
fáze procesu prípravy projektu a na hľadanie riešení všeobecne prospešných nielen pre 
vnútrozemskú vodnú dopravu, ale aj pre biodiverzitu .  

V tomto usmernení sa tiež uvádzajú postupy, ktoré treba dodržiavať pri vykonávaní 
primeraného odhadu dosahov podľa článku 6 smernice o biotopoch. Poskytuje sa 
vysvetlenie k určitým dôležitým aspektom tohto schvaľovacieho procesu, najmä v kontexte 
rozvoja vnútroštátnych vodných ciest. Zo skúseností vyplýva, že k omeškaniu 
schvaľovacieho procesu často dochádza v dôsledku nedostatočnej kvality primeraných 
odhadov dosahov, ktoré príslušným orgánom neumožňujú vytvoriť si jasný úsudok o tom, či 
majú alebo nemajú schváliť navrhovaný plán alebo projekt. 

Tento usmerňujúci dokument je určený pre príslušné orgány a developerov zodpovedných 
za rozvoj infraštruktúry vnútrozemských vodných ciest, ako aj pre konzultantov v oblasti 
posudzovania vplyvu, správcov lokalít sústavy Natura 2000 a ostatných odborníkov, ktorí sa 
podieľajú na plánovaní, príprave, realizácii a schvaľovaní plánov a projektov 
vnútrozemských vodných ciest. Predpokladá sa však, že bude zaujímavý aj pre ďalšie 
organizácie, napríklad ochranárske mimovládne organizácie a medzinárodné orgány, ktorým 
môže ozrejmiť potrebu náležitého riadenia a rozvíjania vnútrozemských vodných ciest. 

Tento dokument bol vypracovaný po konzultáciách s členmi pracovnej skupiny Európskej 
komisie pre rieky, ktorí poskytli cennú spätnú väzbu k jeho jednotlivým návrhom. Pracovnú 
skupinu spoločne riadili riaditeľstvá Európskej komisie pre životné prostredie a pre dopravu 
a tvorili ju zástupcovia rozličných sektorov odvetvia VVD, verejných orgánov z jednotlivých 
členských štátov, vedeckých expertov a asociácií a ochranárskych mimovládnych 
organizácií. Pracovná skupina poskytla aj fórum na prediskutovanie zásadných otázok a 
výmenu skúseností o rozvoji vnútrozemských vodných ciest v kontexte smerníc EÚ o 
ochrane prírody2. 

1.3. Rozsah pôsobnosti dokumentu 

Usmerňovací dokument je zameraný na výstavbu, údržbu a modernizáciu projektov 
infraštruktúry v súvislosti s komerčnou vnútrozemskou vodnou dopravou.  

Týka sa len na rozvoja vnútrozemských vodných ciest a nezahŕňa rozvoj v ústiach riek alebo 
v pobrežných oblastiach. K daným aktivitám vypracovala Komisia v roku 2010 osobitné 
usmernenie pod názvom „Usmernenia týkajúce sa uplatňovania smerníc o vtáctve a o 

                                                            
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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biotopoch v ústiach riek a v pobrežných oblastiach s osobitnou pozornosťou venovanou 
rozvoju prístavov a bagrovaniu“ 3. 

A napokon je dokument zameraný najmä na rozvoj infraštruktúry vnútrozemskej vodnej 
dopravy, ako aj na ochranu riek z hľadiska ochrany vzácnych rastlinných a živočíšnych 
druhov a biotopov v Európe na základe smerníc o vtáctve a biotopoch a v širšom kontexte 
rámcovej smernice o vode.  

Ostatné príslušné environmentálne právne predpisy EÚ týkajúce sa napríklad znečisťovania 
vody a ovzdušia alebo zmeny klímy, ktoré sú takisto relevantné aj pre vnútrozemské vodné 
cesty, nie sú zahrnuté v tomto dokumente, ale v záujme úplnosti sa v prípade potreby 
uvádzajú. 

1.4. Štruktúra a obsah 

Dokument pozostáva z piatich oddielov: 

• Kapitola 1: vysvetľujú sa v nej východiská a cieľ tohto usmerňujúceho dokumentu. 

• Kapitola 2: stanovuje sa v nej kontext politiky EÚ pre vnútrozemskú vodnú dopravu 
a osobitná priorita sa prikladá politike transeurópskych dopravných sietí a podpore 
vnútrozemskej plavby (NAIADES) a zachovaniu európskych riek s konkrétnym odkazom 
na smernice o vtáctve a biotopoch a rámcovú smernicu o vode. 

• Kapitola 3: opisuje sa v nej multifunkčný charakter a využívanie európskych riek a úloha 
vnútrozemskej vodnej dopravy. Skúma sa v nej aj environmentálny stav vnútrozemských 
vodných ciest v EÚ a ich vymedzenie v rámci sústavy Natura 2000. Opisujú sa v nej 
pozitívne i negatívne potenciálne vplyvy rozvoja vnútrozemských vodných ciest na úseky 
riek vrátane úsekov, ktoré sú vymedzené ako lokality sústavy Natura 2000. 

• Kapitola 4: uvádzajú sa v nej prínosy využívania integrovanejšieho prístupu k plánovaniu 
a projektovaniu rozvoja a riadenia vnútrozemských vodných ciest, ako aj výhody 
multisektorového dialógu ako prostriedku na podporu udržateľného využívania 
európskych riek. Skúma sa v nej, ako rozvoj a riadenie vnútrozemských vodných ciest vo 
všetkých možných prípadoch zosúladiť so zachovaním biodiverzity tak, aby výsledná 
situácia bola výhodná pre všetkých a aby priniesla len minimálne straty, ako sa ilustruje 
na príkladoch osvedčených postupov. 

• Kapitola 5: poskytuje usmernenie, ako postupovať krok za krokom pri primeranom 
odhade dosahov plánov a projektov, ktoré by mohli mať významný vplyv na lokality 
sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6 smernice o biotopoch. Uvádzajú sa v nej 
potrebné kroky, ktorými sa zabezpečí aby sa primeraný odhad dosahov vykonával 
správne a na primeranej úrovni. Vysvetľuje sa v nej, ako možno schváliť projekty, ktoré 
sa považujú za potrebné z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a pre ktoré 
neexistujú žiadne iné alternatívy, dokonca aj keď majú nepriaznivý vplyv na lokalitu 
sústavy Natura 2000. 

• Kapitola 6: skúma sa v nej vzťah medzi smernicou o vtáctve a biotopoch, rámcovou 
smernicou o vode a smernicami EIA/SEA a ich vplyv na vykonávanie aktivít v oblasti 
VVD.  

                                                            
3 K dispozícii na 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. Obmedzenia usmerňujúceho dokumentu 

Napokon je potrebné zmieniť sa o obmedzeniach tohto usmerňujúceho dokumentu. Je 
viazaný smernicami o vtáctve a biotopoch a riadi sa znením týchto smerníc, ako aj širšími 
zásadami politiky EÚ pre životné prostredie a vnútrozemskú vodnú dopravu. Nemá 
legislatívny charakter, nestanovuje nové pravidlá – slúži skôr na ďalšie usmernenie k 
uplatňovaniu existujúcich pravidiel. 

Dokument ako taký vyjadruje stanoviská útvarov Európskej komisie a nie je záväzný. 
Poskytovanie konečného výkladu smerníc EÚ je úlohou Európskeho súdneho dvora. 
V relevantných prípadoch sa uviedla aj existujúca judikatúra, keď Súdny dvor už vydal jasné 
stanovisko. 

Tento dokument nenahrádza ani existujúce všeobecné výkladové a metodické usmerňujúce 
dokumenty Komisie k ustanoveniam článku 6 smernice o biotopoch. Jeho cieľom je skôr 
objasniť osobitné aspekty týchto ustanovení a najmä zaradiť ich do kontextu rozvoja 
a riadenia vnútrozemských vodných ciest. Z tohto dôvodu sa odporúča čítať tento dokument 
spolu s existujúcim všeobecným usmernením a oboma uvedenými smernicami4.  

V usmernení sa uznáva, že obe uvedené smernice o ochrane prírody vychádzajú zo zásady 
subsidiarity a je na členských štátoch, aby určili procedurálne požiadavky, ktoré z nich 
vyplývajú. Osvedčené postupy a navrhované metodiky uvedené v tomto dokumente nie sú 
preto normatívne. Ich cieľom je skôr ponúknuť užitočné rady, myšlienky a návrhy na základe 
rozsiahlych diskusií so zástupcami odvetvia VVD, MVO a ostatnými zainteresovanými 
stranami v rámci pracovnej skupiny Komisie pre rieky. 

Nakoniec by Komisia chcela poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na činnosti pracovnej 
skupiny, za ich cenné príspevky a diskusiu, ktoré slúžili ako hlavný zdroj pri príprave tohto 
usmerňujúceho dokumentu. 

                                                            
4 Správa lokalít Natura 2000. Ustanovenia článku 6 smernice 92/43/EHS o biotopoch; Hodnotenie plánov 
a projektov významne ovplyvňujúcich lokality sústavy Natura 2000 – metodická príručka k ustanoveniam 
článku 6 ods. 3 a 4 smernice 92/43/EHS o biotopoch; Usmernenie týkajúce sa článku 6 ods. 4 smernice 
92/43/EHS o biotopoch; 
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 EÚ 

 
 
 

2.1. Úvod 

V tejto kapitole sa opisuje celkový rámec politiky EÚ na podporu vnútrozemskej vodnej 
dopravy, ako aj na podporu zachovania biodiverzity. Uvádza sa v nej prehľad hlavných 
dokumentov politiky EÚ a legislatívnych aktov relevantných pre jednotlivé sektory a ich 
hlavné ciele a ustanovenia. Cieľom tohto oddielu je podporiť lepšie vzájomné pochopenie 
hlavných hybných síl a podmienok, ktoré pôsobia na úrovni EÚ v jednotlivých sektoroch. 

Kontext politiky sa zakladá na stratégii Európa 2020 prijatej v marci 2010. V tejto stratégii EÚ 
sa stanovuje vízia sociálneho trhového hospodárstva pre Európu na nasledujúce desaťročie 
a zakladá sa na troch vzájomne súvisiacich a vzájomne sa posilňujúcich prioritných 
oblastiach: inteligentný rast – vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach 
a inovácii, udržateľný rast – podporovanie nízkouhlíkového a konkurencieschopného 
hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje, a inkluzívny rast – podporovanie 
hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú 
súdržnosť. 

2.2. Dopravná politika EÚ podporujúca vnútrozemskú vodnú dopravu 

Dopravná politika EÚ je základom európskeho vnútorného trhu a integračného procesu. Je 
nevyhnutná pre voľný pohyb tovaru a osôb, podporuje obchod a má za cieľ vytvoriť pre 
jednotlivé druhy dopravy aj medzi nimi spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže a 
podporiť slobodné poskytovanie služieb, ako aj otvorenie dopravných trhov. 

Neustály rast objemov dopravy počas uplynulého desaťročia viedol k úvahám o sociálnych 
a ekologických dôsledkoch aspektov dopravy a ich integrácii. V tomto kontexte narástol 
význam modelu udržateľnej mobility. Tento model sa týka integrovaného prístupu 
k optimalizácii efektívnosti dopravného systému, organizácie a bezpečnosti dopravy, ako aj 
k zníženiu spotreby energie a environmentálnych vplyvov. Jeho súčasťou je zlepšovanie 
konkurencieschopnosti ekologických druhov dopravy a vytvorenie integrovaných dopravných 
sietí využívaných dvoma alebo viacerými druhmi dopravy. Vnútrozemská vodná doprava sa 
v tejto súvislosti považuje za samozrejmú voľbu, pretože predstavuje bezpečný, 
nízkouhlíkový, nákladovo efektívny druh dopravy nespôsobujúci dopravné zápchy. 

Z tohto dôvodu je dôležitým prvkom novej bielej knihy Komisie prijatej v marci 2011 
s názvom „Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie 
konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje“ 5  

V tejto bielej knihe Komisia prijala plán 40 konkrétnych iniciatív na nasledujúce desaťročie, 
ktorých cieľom je vybudovať konkurenčný dopravný systém, ktorý zvýši mobilitu, odstráni 
hlavné prekážky v kľúčových oblastiach a podporí rast a zamestnanosť. Návrhy Komisie by 
zároveň pomohli výrazne znížiť závislosť Európy od dovážanej ropy a znížiť emisie uhlíka 
v doprave do roku 2050 o 60 %. 
                                                            
5 KOM(2011) 144 v konečnom znení. 
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K hlavným cieľom plánu, ktoré sa týkajú VVD, patrí: 

• presun 30 % cestnej dopravy na dlhé vzdialenosti na železničnú a lodnú dopravu do 
roku 2030 a viac než 50 % do roku 2050, 

• úplne funkčná multimodálna hlavná transeurópska dopravná sieť v rámci celej EÚ do 
roku 2030 s dobrým prepojením medzi hlavnými námornými prístavmi a železnicou 
a vnútrozemskou plavbou, 

• odstránenie hlavných prekážok dokončenia siete TEN-T, 

• internalizácia všetkých externalít vo všetkých druhoch dopravy, 

• uplatňovanie zásad „používateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“ v plnom rozsahu. 

V tejto súvislosti Komisia vytvorí vhodný rámec na optimalizáciu vnútorného trhu pre 
vnútrozemskú vodnú dopravu a odstránenie prekážok, ktoré bránia rastúcemu využívaniu 
tohto druhu dopravy, zabezpečením kontinuity vykonávacích opatrení, ktoré boli zavedené 
v rámci akčného programu EÚ NAIADES, a zameria sa na nové výzvy. 

2.2.1. Akčný program EÚ NAIADES 

V roku 2006 Komisia prijala integrovaný európsky akčný program pre vnútrozemskú vodnú 
dopravu nazvaný NAIADES6. Jeho cieľom je podporiť výhody vnútrozemskej vodnej dopravy 
a zároveň odstrániť celý rad prekážok, ktoré bránia úplnému využitiu potenciálu tohto 
spôsobu dopravy. 

Akčný program EÚ je zameraný na päť nezávislých strategických oblastí a obsahuje 
odporúčania pre aktivity, ktoré Európske spoločenstvo, členské štáty a ostatné príslušné 
strany majú uskutočniť v období rokov 2006 až 2013: 

1. Trhy: K týmto aktivitám patrí získavanie nových trhov, vytvorenie priaznivého prostredia 
na podnikanie a zlepšovanie administratívneho a regulačného rámca. 

2. Flotily: aktivity sú zamerané najmä na zlepšovanie efektívnosti logistiky, ako aj na 
výsledky vnútrozemskej vodnej dopravy v oblasti životného prostredia a bezpečnosti. 

3. Pracovné miesta a zručnosti: k týmto aktivitám patrí pritiahnutie nových pracovných síl 
zlepšovaním pracovných a sociálnych podmienok v tomto sektore a investovaním do 
ľudského kapitálu, napr. harmonizáciou systémov vzdelávania a odbornej prípravy. 

4. Obraz: k týmto aktivitám patrí zlepšovanie obrazu vnútrozemskej plavby ako úspešného 
obchodného partnera, vytvorenie a rozšírenie európskej siete na presadzovanie a rozvoj 
vnútrozemskej vodnej dopravy a sledovanie trendov a rozvoja v rámci trhu 
vnútrozemskej vodnej dopravy. 

5. Infraštruktúra: k týmto aktivitám patrí zlepšovanie podmienok vodných ciest, zlepšovanie 
multimodálnych sietí a zavedenie riečnych informačných služieb (RIS). 

V akčnom programe sa okrem toho uvádzajú opatrenia na modernizáciu organizačnej 
štruktúry VVD zamerané na prekonanie súčasnej nejednotnosti zdrojov a úsilia na 
jednotlivých úrovniach. 

                                                            
6 Oznámenie Komisie o podpore vnútrozemskej vodnej dopravy –„NAIADES“ – Integrovaný európsky akčný 
program pre vnútrozemskú vodnú dopravu, KOM(2006) 6. http://www.naiades.info/  

http://www.naiades.info/
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Na podporu plnenia programu NAIADES Komisia vytvorila v roku 2008 platformu 
zainteresovaných strán v oblasti vnútrozemských vodných ciest, členských štátov, riečnych 
komisií a zástupcov tohto odvetvia, ktorá sa nazýva PLATINA7 (Platforma pre plnenie 
programu Naiades). Platforma PLATINA je koordinačná aktivita pre vnútrozemskú vodnú 
dopravu, ktorá spája 23 partnerov z 9 európskych krajín. Bola založená v rámci Siedmeho 
rámcového programu pre výskum (2007 – 2013) a poskytuje účinnú podporu v rámci piatich 
politických oblastiach programu Európskej komisie NAIADES. V rámci platformy PLATINA 
bola okrem iného vypracovaná príručka osvedčených postupov udržateľného plánovania 
vodných ciest, v ktorej sa uvádzajú usmernenia k plánovaniu projektov rozvoja vodných 
ciest, ktoré sú zlučiteľné s požiadavkami na ochranu životného prostredia (pozri kapitolu 4).  

V apríli 2011 Komisia predložila svoju priebežnú správu o pokroku dosiahnutom pri 
vykonávaní programu NAIADES8. Poukázala na významnú strategickú úlohu programu 
NAIADES pri podpore úlohy VVD v rámci európskeho dopravného systému. Okrem toho 
zhrnula úspechy programu, ako aj otázky, ktoré si ešte vyžadujú ďalšie úsilie a/alebo 
prehodnotenie vrátane otázky prideľovania finančných prostriedkov. 

Navyše vo všeobecnosti prevláda názor, že nedostatok vyhradených zdrojov sa z hľadiska 
vykonávania programu prejavil ako nevýhoda, ktorá sa dá prostredníctvom platformy 
PLATINA kompenzovať len v obmedzenej miere. V roku 2012 Komisia plánuje predložiť 
oznámenie o nástupcovi súčasného akčného programu NAIADES. V tomto oznámení sa 
stanoví vhodný rámec na optimalizáciu vnútorného trhu pre odvetvie vnútrozemskej vodnej 
dopravy a ukážu sa spôsoby odstránenia prekážok, ktoré bránia rozsiahlejšiemu využívaniu 
a lepšej integrácii vnútrozemskej plavby do multimodálneho dopravného systému. 

Toto oznámenie bude zamerané na potrebné opatrenia, ktoré tomuto sektoru pomôžu opäť 
nájsť cestu stabilného rastu a zabezpečia, aby vnútrozemská vodná doprava bola aj naďalej 
atraktívna aj z environmentálneho hľadiska. K otázkam, ktorými je sa potrebné zaoberať, 
patrí rozvoj a prevádzka integrovanej infraštruktúry, rozvoj systémov inteligentnej mobility, 
ako napr. RIS, alebo ďalšia ekologizácia flotily. 

2.2.2. Politika Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) 

Ďalším ústredným pilierom dopravnej politiky EÚ je Transeurópska dopravná sieť9 zriadená 
s cieľom poskytnúť jednu multimodálnu sieť, ktorá integruje v Spoločenstve pozemnú – 
vrátane vnútrozemskej vodnej dopravy – námornú a leteckú dopravu a umožňuje, aby tovar 
a osoby cirkulovali medzi členskými štátmi efektívnejšie a zabezpečuje medzinárodné 
spojenia. Podľa článku 170 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) prispieva sieť TEN-T 
spolu so sieťou TEN-E v oblasti telekomunikácií alebo v oblasti energetiky k cieľom 
dokončenia spoločného trhu vo všeobecnosti, ako aj jednotného európskeho dopravného 
priestoru. 

Investície potrebné na dokončenie a modernizáciu skutočnej transeurópskej siete 
v rozšírenej EÚ predstavujú približne 550 mld. EUR do roku 2020, z čoho 215 mld. EUR je 
určených na odstránenie hlavných problémov. Vzhľadom na rozsah potrebných investícií sa 
stanovuje priorita jednotlivých projektov v úzkej spolupráci s vládami štátov. 

                                                            
7 http://www.naiades.info/platina/page.php?id=1 
8 (Pracovný dokument útvarov Komisie Priebežná správa o plnení akčného programu NAIADES na podporu 
vnútrozemskej vodnej dopravy SEK(2011) 453 v konečnom znení.) 
9 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm 

http://www.naiades.info/platina/page.php?id=1
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm
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Do roku 2007 bolo na základe v tom čase platných usmernení10 identifikovaných dosiaľ 30 
prioritných infraštruktúrnych projektov v rámci siete TEN-T. Tieto projekty sú zamerané na 
všetky druhy dopravy: železnice, cesty, letiská, vnútrozemské vodné cesty, námorná 
doprava na krátke vzdialenosti a multimodálne spojenia, ako aj satelitný navigačný systém 
Galileo. V niektorých prípadoch projekty zahŕňajú vytvorenie nových infraštruktúr, iné sa 
sústreďujú na modernizáciu existujúcich infraštruktúr a vykonávanie štúdií realizovateľnosti.  

Finančná podpora na vykonávanie projektov TEN-T pochádza z viacerých finančných 
nástrojov EÚ (napr. štrukturálne fondy, rozpočet TEN-T) a z úverov od Európskej investičnej 
banky. 

Dva zo súčasných prioritných projektov sú výslovne zamerané na vnútrozemské vodné 
cesty:  

• Projekt 18 – Os vodnej cesty Rýn/Mása-Mohan-Dunaj: prechádza naprieč Európou od 
Severného mora pri Rotterdame po Čierne more v Rumunsku. Zahŕňa rad technických 
projektov na riekach, výstavbu plavebných komôr a nových mostov, ako aj viaceré štúdie 
realizovateľnosti na jednotlivých úsekoch tejto vodnej cesty.Projekt 30 – Os vodnej cesty 
Seina-Šelda: cieľom tohto projektu je spojiť francúzsku vnútrozemskú vodnú cestu s 
belgickou, holandskou a nemeckou sieťou a prístavmi, ako aj hlavnými prístavmi v 
severnej časti (Le Havre, Rouen, Dunkirk, Zeebrugge, Gent, Antwerpy a Rotterdam). 
Bude spočívať v spojení vodných ciest medzi Compiegne vo Francúzsku a Gentom v 
Belgicku, ktoré bude prístupné pre veľké nákladné člny. K týmto aktivitám okrem iného 
patrí vybudovanie kanála Seina-Severná Európa na francúzskom území, séria 
modernizačných prác medzi Compiegne vo Francúzsku a Gentom v Belgicku, 
vybudovanie multimodálnych logistických areálov, práce na zabezpečení ochrany a 
dodávok vody, ako aj prípravy na zmenu klímy. 

                                                            
10 Rozhodnutie č. 1692/96:Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných usmerneniach 
Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (Ú. v. ES L 228, 9.9.1996, s. 1) v zmenenom a doplnenom znení 
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V článku 8 usmernení TEN-T je stanovené, že členské štáty musia pri prípravách 
a vykonávaní projektov zohľadniť ochranu životného prostredia na základe posudzovania 
vplyvov projektov na životné prostredie alebo primeraných odhadov dosahov podľa smerníc 
o vtáctve a biotopoch.  

Komisia11 nedávno prijala návrh nových usmernení TEN-T KOM(2011) 650/2 spolu 
s návrhom nariadenia o zriadení nástroja „Spájame Európu“ (CEF)12, ktorý je financujúcou 
protistranou rozvoja infraštruktúry, z ktorého sa poskytuje rozpočet vo výške 50 mld. EUR na 
dopravu, telekomunikácie a energetiku. Z tohto rozpočtu 32 mld. EUR je vyčlenených na 
dopravu. 

Multimodálne európske dopravné koridory siete TEN-T navrhnuté Komisiou zahŕňajú dva 
hlavné koridory vnútrozemskej vodnej dopravy v EÚ tak, aby súčasťou základnej siete boli 
všetky vnútrozemské vodné cesty od triedy IV špecifikácie AGN vyššie. Finančný nástroj 
CEF by sa mal vykonávať tak, aby sa zabezpečilo prioritné riešenie problémových miest 
a cezhraničných spojení – aj pre vnútroštátnu vodnú dopravu. Predpokladá sa však, že 
umožní financovanie nielen fyzickej materiálnej infraštruktúry, ale aj opatrení, ktoré umožnia 
jej efektívnejšiu a dokonca ekologickejšiu prevádzku, ako aj inteligentné systémy riadenia 
a infraštruktúru pre alternatívne palivá. 

 

2.3. Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť – nová stratégia EÚ pre 
makroregión 

Komisia v rámci svojho nového prístupu 
k regionálnemu rozvoju v rámci EÚ 
začala pripravovať sériu európskych 
iniciatív pre makroregióny, ktorých 
cieľom je dosiahnuť efektívnejšiu 
koordináciu. Tento prístup neznamená 
nové zákony alebo inštitúcie, ale skôr 
posilňovanie väzieb medzi jednotlivými 
politikami a medzi širokou škálu 
zainteresovaných strán prítomných 
v regióne. Jeho cieľom je slúžiť 
záujmom regiónu ako celku pri 
zohľadnení jeho rozmanitosti. 

Na základe úspechu stratégie pre región 
Baltského mora v decembri 2010 Komisia oznámila nový návrh na druhý makroregión EÚ. 
Táto stratégia sa zameriava na podunajskú oblasť13. Cieľom iniciatívy je rozvíjať obrovský 
ekonomický potenciál a zlepšiť environmentálne podmienky v regióne. 

Cieľom stratégie je na základe vytvorenia rámca pre dlhodobú spoluprácu v celom rade 
otázok zohrávať kľúčovú úlohu pri zlepšovaní udržateľnej dopravy, prepájaní energetických 
systémov, ochrane životného prostredia, zachovaní vodných zdrojov a vytváraní 
dynamickejšieho prostredia v oblasti obchodu. Keďže neexistujú žiadne nové finančné 
prostriedky na realizáciu tejto stratégie, lepšie zosúladenie programov prijatých 

                                                            
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 konečnom znení. 

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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podunajskými štátmi by malo prispieť k tomu, aby sa s finančnými prostriedkami, ktoré sú 
k dispozícii v tomto regióne v súčasnom finančnom období, dosiahol väčší vplyv. 

Stratégia obsahuje podrobnejší akčný plán založený na štyroch pilieroch, dva z nich sa 
priamo týkajú VVD a ochrany biodiverzity: 

(1) Prepojenie podunajskej oblasti: 

• zlepšiť mobilitu a multimodalitu 

a) vnútrozemských vodných ciest; 

b) cestného, železničného a leteckého spojenia; 

• podporiť udržateľnejšiu energiu, 

• podporovať kultúru a cestovný ruch, vzájomné kontakty medzi ľuďmi. 

(2) Ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti: 

• obnoviť a udržať kvalitu vôd, 

• riadiť environmentálne riziká, 

• zachovať biodiverzitu, krajiny a kvalitu ovzdušia a pôd. 

V akčnom pláne priloženom k oznámeniu boli stanovené konkrétne ciele pre každú prioritnú 
oblasť14 a boli ďalej rozpracované riadiacimi skupinami. Pre vnútrozemské vodné cesty 
a biodiverzitu sú to tieto ciele:  

Cieľom prioritnej oblasti – Zlepšenie mobility a multimodality vnútrozemských vodných ciest 
je:  

• zvýšiť nákladnú dopravu na rieke o 20 % v porovnaní s rokom 2010, 

• odstrániť prekážky brániace splavnosti rieky pri zohľadnení osobitných charakteristík 
každého úseku Dunaja a jeho splavných prítokov a zaviesť efektívne riadenie 
infraštruktúry vodných ciest do roku 2015, 

• rozvíjať efektívne multimodálne terminály v prístavoch na Dunaji a jeho splavných 
prítokoch s cieľom prepojiť vnútrozemské vodné cesty s cestnou a železničnou dopravou 
do roku 2020, 

• zaviesť riečne informačné služby (RIS) na Dunaji a jeho splavných prítokoch 
a zabezpečiť medzinárodnú výmenu údajov RIS, pokiaľ možno do roku 2015, 

• vyriešiť nedostatok kvalifikovaného personálu a harmonizovať úroveň vzdelávania 
v oblasti vnútrozemskej plavby v podunajskej oblasti do roku 2020 s primeraným 
zohľadnením sociálnej dimenzie príslušných opatrení. 

Cieľom prioritnej oblasti – Zachovanie biodiverzity, krajiny a kvality ovzdušia a pôdy je: 

• zastaviť zhoršovanie stavu všetkých živočíšnych a rastlinných druhov a biotopov, na 
ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ o ochrane prírody a dosiahnuť výrazné 
a merateľné zlepšenie prispôsobené osobitným potrebám podunajskej oblasti do roku 
2020, 

• zabezpečiť životaschopné populácie druhov jesetera a ostatných pôvodných druhov rýb 
do roku 2020, 

                                                            
14  SEK(2010) 1489 v konečnom znení. 
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• zabezpečiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb do roku 2020 zriadením 
zelenej infraštruktúry a obnovou minimálne 15 % degradovaných ekosystémov, 

• zabezpečiť do roku 2020 identifikáciu inváznych cudzích druhov a ich trás a stanovenie 
priorít, zabezpečiť kontrolu a eradikáciu prioritných inváznych druhov a riadiť trasy tak, 
aby sa zabránilo introdukcii a udomácneniu nových inváznych druhov. 

2.4. Politika biodiverzity EÚ 

Zachovanie biodiverzity rovnako ako podpora vnútrozemskej vodnej dopravy zaujíma 
popredné miesto v programe politiky. Patrí ku kľúčovým operačným cieľom stratégie EÚ 
trvalo udržateľného rozvoja15 a je jednou zo štyroch prioritných oblastí pre cielené akcie 
v rámci šiesteho environmentálneho akčného programu16, ktorý tvorí rámec 
environmentálnej politiky na obdobie rokov 2002 – 2012. 

V roku 2002 si hlavy štátov a predstavitelia vlád EÚ stanovili nasledovný strednodobý cieľ 
pre zachovanie biodiverzity v EÚ17: „Do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu 
ekosystémových služieb v EÚ, obnoviť ich v čo najväčšej uskutočniteľnej miere a zároveň 
zvýšiť príspevok EÚ v boji o zastavenie straty biodiverzity na celom svete.“ 

V stratégii EÚ v oblasti biodiverzity, ktorú Komisia prijala v máji 2011, je stanovených šesť 
hlavných cieľov a 20 opatrení na zabezpečenie dosiahnutia tohto celkového cieľa do roku 
202018. Týchto šesť cieľov je zameraných na: 

• uplatňovanie právnych predpisov EÚ o ochrane prírody v plnom rozsahu na ochranu 
biodiverzity, 

• lepšiu ochranu ekosystémov a lepšie využívanie zelenej infraštruktúry; 

• udržateľnejšie poľnohospodárstvo a lesníctvo, 

• lepšiu správu zásob rýb EÚ a udržateľnejší rybolov, 

• prísnejšie kontroly inváznych cudzích druhov, 

• väčší príspevok EÚ k zamedzeniu strate biodiverzity v celosvetovom meradle. 

2.5. Smernice o vtáctve a biotopoch  

Smernice o vtáctve a biotopoch sú základom politiky biodiverzity. Všetkým 27 členským 
štátom EÚ umožňujú spolupracovať na základe spoločného legislatívneho rámca pri 
ochrane najohrozenejších a najcennejších druhov a biotopov Európy pozdĺž celej oblasti ich 
prirodzeného prostredia v rámci EÚ bez ohľadu na politické a administratívne hranice. 

Celkovým cieľom smernice o vtáctve19 je udržať a obnoviť populácie všetkých prirodzene 
sa vyskytujúcich druhov voľne žijúcich vtákov prítomných v EÚ na úrovni, ktorá zabezpečí 

                                                            
15  KOM (2001)264 v konečnom znení, Obnovená stratégia trvalo udržateľného rozvoja EÚ prijatá v júni 2006.  
16 Rozhodnutie č. 1600/2002/ES, Ú. v. ES L 242, 10.9.2002.  
17 Závery rady: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf   
18 Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 (KOM(2011) 
244), 3.5.2011. 
19  Smernica Rady 2009/147/ES (kodifikovaná verzia smernice rady 79/409/EEC o ochrane voľne žijúceho 
vtáctva v zmenenom a doplnenom znení  – pozri 
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/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%255b1%255d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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ich dlhodobé prežitie. Smernica o biotopoch20 má podobné ciele ako smernica o vtáctve, je 
však zameraná na iné živočíšne a rastlinné druhy, ako sú vtáky, ako aj na určité typy 
samotných biotopov.  

Tieto dve smernice nezahŕňajú každý živočíšny a rastlinný druh v Európe (t. j. nie celú 
biodiverzitu EÚ). Namiesto toho sú zamerané na podsúbor asi 2 000 živočíšnych 
a rastlinných druhov (z približne 100 000 alebo viac druhov prítomných v Európe), ktoré 
potrebujú ochranu, aby sa zabránilo ich vyhynutiu. Tieto druhy sa často označujú ako druhy 
európskeho významu a druhy chránené EÚ. 

Obe tieto smernice vyžadujú od členských štátov väčšie úsilie, ako len jednoducho zabrániť 
ďalšiemu zhoršovaniu stavu chránených druhov a chránených typov biotopov. Musia tiež 
vykonávať opatrenia pozitívneho riadenia s cieľom zabezpečiť zachovanie a obnovenie 
priaznivého stavu ochrany21 v rámci prirodzeného prostredia chránených druhov v EÚ. 

Priaznivý stav ochrany sa môže opísať ako situácia, keď určitý typ biotopu alebo druhu 
prosperuje (tak z hľadiska kvality, ako aj z hľadiska rozsahu/populácie) a má dobré vyhliadky 
aj v budúcnosti. Skutočnosť, že biotop alebo živočíšny a rastlinný druh nie je ohrozený (t. j. 
nečelí žiadnemu priamemu riziku vyhynutia) neznamená nevyhnutne, že stav jeho ochrany 
je priaznivý. Cieľ smernice je definovaný pozitívnymi pojmami orientovanými na priaznivý 
stav, ktorý je potrebné stanoviť, dosiahnuť a udržať. Preto ide o viac ako len o zabránenie 
vyhynutiu. 

Na dosiahnutie tohto cieľa smernice vyžadujú dva druhy opatrení:  

• Opatrenia na vymedzenie lokality a riadenie: zamerané sú na zachovanie hlavných 
oblastí pre tie druhy, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici o vtáctve a v prílohe II 
k smernici o biotopoch, ako aj v typy biotopov uvedené v prílohe I k smernici 
o biotopoch.  

• Opatrenia na ochranu živočíšnych a rastlinných druhov: vyžadujú, aby členské štáty 
zaviedli všeobecný systém ochrany všetkých druhov voľne žijúcich vtákov v EÚ 
a ostatných ohrozených druhov uvedených v prílohe IV a prílohe V k smernici 
o biotopoch. Tieto opatrenia platia v celom ich prirodzenom prostredí, a teda aj mimo 
chránených lokalít. 

2.5.1. Sústava Natura 2000 

Hlavným prvkom smerníc o ochrane prírody je, že vyžadujú, aby členské štáty vymedzili 
lokality sústavy Natura 2000 pre rastlinné a živočíšne druhy a typy biotopov uvedené 
v smerniciach. Po vymedzení sa tieto lokality musia riadiť spôsobom, ktorý prispeje 
k zachovaniu alebo obnoveniu dobrého stavu ochrany tých živočíšnych a rastlinných druhov 
a typov biotopov, pre ktoré bola vymedzená. 

                                                            
20  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín, konsolidované znenie 1.1.2007 - http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm  
21  Koncepcia „priaznivý stav ochrany“ sa v uvedenej smernici o vtáctve neuvádza, ale existujú analogické 
požiadavky, t. j. všetky územia osobitnej ochrany musia ešte stále podliehať osobitným opatreniam na 
zachovanie biotopov s cieľom zabezpečiť prežitie a reprodukciu vtákov uvedených v prílohe I v oblasti ich 
rozšírenia. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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Doteraz bolo vymedzených viac než 26 000 lokalít22 sústavy Natura 2000. Spolu pokrývajú 
okolo 18 % územia v EÚ-27 a tiež významné morské oblasti23. Ekosystémy riek a jazier 
tvoria približne 4 % celkovej plochy zahrnutej do siete Natura 2000. 

Lokality je potrebné riadiť a chrániť podľa ustanovení článku 6 smernice o biotopoch. Tieto 
ustanovenia sú v tomto dokumente stručne opísané, pretože majú priamy význam tak pre 
rozvoj integrovaných projektov, ktorých cieľom je dosiahnuť všeobecne prospešné riešenia 
alebo scenáre s minimálnymi stratami (kapitola 4), ako aj pre posudzovanie ekologických 
vplyvov nového plánu alebo projektu na lokalitu sústavy Natura 2000 (kapitola 5). 

V prvých dvoch odsekoch článku 6 sa od členských štátov vyžaduje, aby: 

•  zaviedli potrebné ochranné opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým požiadavkám 
typov chránených biotopov a chránených druhov vyskytujúcich sa v týchto lokalitách 
(článok 6 ods. 1),  

• predchádzali škodlivým aktivitám, ktoré by mohli významne narušiť alebo poškodiť 
biotopy chránených živočíšnych a rastlinných druhov alebo typy biotopov (článok 6 ods. 
2) 

Na uľahčenie tejto úlohy sa členským štátom odporúča vypracovať ciele ochrany pre 
každú lokalitu sústavy Natura 2000. Minimálnym cieľom ochrany bude zachovanie stavu 
živočíšnych a rastlinných druhov a biotopov, pre ktoré boli lokality vymedzené, a neumožniť 
jeho ďalšie zhoršovanie (v porovnaní s jeho stavom v štandardnom formulári údajov). Avšak, 
keďže celkovým cieľom smernice je dosiahnuť priaznivý stav ochrany druhy a biotopy, môžu 
sa stanoviť ambicióznejšie ciele ochrany na zlepšenie stavu ochrany týchto druhov a typov 
biotopov na lokalite.  

Ako sa vyberajú lokality sústavy Natura 2000:  

Každá lokalita bola zaradená do sústavy Natura 2000 na základe jej hodnoty pre zachovanie jedného 
alebo viacerých typov biotopov európskeho záujmu prítomných na tejto lokalite. Výber sa robí na 
základe kritérií ustanovených v prílohe III k smernici o biotopoch, ktoré zohľadňujú stupeň zastúpenia 
prítomného typu biotopu, ako aj jeho rozlohu, štruktúru a funkcie a v prípade živočíšnych a rastlinných 
druhov veľkosť a hustotu populácie, prvky biotopu, ktoré sú dôležité pre živočíšne a rastlinné druhy 
a stupeň izolácie populácie, ako aj celkový význam lokality pre zachovanie daného typu biotopu alebo 
živočíšneho a rastlinného druhu.  

Tieto informácie sa zaznamenajú v štandardnom formulári údajov24, ktorý je vypracovaný pre každú 
lokalitu. Štandardný formulár údajov poskytuje hlavné údaje o lokalite a živočíšnych a rastlinných 
druhoch alebo type biotopu a o stave ich ochrany (hodnotené A až D). Z tohto dôvodu sú dôležitým 
referenčným základom nielen na určenie, či došlo k zhoršeniu stavu ochrany vymedzených typov 
biotopov a živočíšnych a rastlinných druhov v lokalite, ale aj na stanovenie cieľov ochrany pre lokalitu 
v súlade s celkovým cieľom smernice o biotopoch. 

 

                                                            
22 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm  
23 Niekedy dochádza k značnému prekrývaniu území osobitnej ochrany a/alebo lokalít európskeho významu, 
preto údaje nie sú kumulatívne. 
24  Štandardné formuláre údajov sú dostupné sú cez prehliadač Natura 2000 viewer 
http://natura2000.eea.europa.eu/ a možno ich získať od orgánov zodpovedných za Natura 2000 v každej 
krajine /regióne.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm
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PREHLIADAČ LOKALÍT SÚSTAVY NATURA 2000: 
Okamžitý online prístup k mapám Natura 2000 a štandardným formulárom údajov 

http://natura2000.eea.europa.eu/ 
Prehliadač lokalít sústavy Natura 2000 je prostriedok na oboznámenie sa s podrobnými 
charakteristikami lokalít a mapami lokalít sústavy Natura 2000 v rámci EÚ vrátane rôznych úsekov 
riek. 

K dispozícii sú rôzne možnosti vyhľadávania: 

• prehľadávanie v určitej oblasti s cieľom zistiť, či v nej sú prítomné lokality sústavy Natura 2000, 
napríklad pozdĺž určitého úseku rieky. Zadaním miesta, napr. najbližšej dediny sa na mape 
automaticky zobrazí táto oblasť a zvýraznené sú všetky lokality sústavy Natura 2000, ktoré sa 
nachádzajú v tejto oblasti, 

• lokalizácia konkrétnej lokality sústavy Natura 2000, ktorej názov a kód lokality sú už známe, 

• vyhľadávanie konkrétnych živočíšnych a rastlinných druhov alebo typov biotopov chránených 
podľa smernice o biotopoch a zisťovanie, ktoré lokality boli pre tieto živočíšne a rastlinné druhy 
alebo typy biotopov vymedzené, 

Pre každú lokalitu sústavy Natura 2000 identifikovanú na mape možno prevziať štandardný formulár 
údajov, v ktorom sú identifikované živočíšne a rastlinné druhy a typy biotopov, pre ktoré bola lokalita 
vymedzená, odhadované veľkosti populácií a uvedený stav ochrany a význam lokality pre dané 
živočíšne a rastlinné druhy.  

 

 
Príklad mapy z prehliadača lokalít sústavy Natura 2000 rieky Mása severne od mesta Verdun v regióne Lorraine, Francúzsko. 
Osobitne chránené územia podľa smernice o vtáctve sú označené červenou farbou, modrou farbou sú označené lokality 
európskeho významu vymedzené podľa smernice o biotopoch (niekedy sa prekrývajú). 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Článok 10 – zlepšenie ekologickej koherencie siete Natura 2000. 

Okrem vymedzenia hlavných lokalít v rámci sústavy Natura 2010 sa v článku 10 smernice 
o biotopoch od členských štátov tiež vyžaduje, aby sa snažili zlepšovať ekologickú 
koherenciu siete v širšej krajine udržiavaním, a kde to prichádza do úvahy, rozvojom prvkov 
krajiny, ktoré majú veľký význam pre voľne žijúcich živočíchov a rastliny, ako napr. koridory 
pre voľne žijúce živočíchy a rastliny alebo nášľapné kamene, ktoré možno využiť počas 
migrácie a šírenia. 

V plánoch riadenia sústavy Natura 2000, ak existujú, často bývajú vytýčené ciele ochrany 
pre lokalitu a opatrenia potrebné na dosiahnutie týchto cieľov. Môžu byť tak užitočným 
zdrojom informácií pre developerov v oblasti vnútrozemských vodných ciest, pretože sa: 

- v nich opisujú ekologické požiadavky na biotopy a živočíšne a rastlinné druhy, pre ktoré 
bola lokalita vymedzená, takže je jasné, čo sa chráni a prečo,  

- v nich analyzujú sociálno-ekonomické a kultúrne súvislosti danej oblasti a interakcie 
medzi rozličnými využitiami pôdy a prítomnými živočíšnymi a rastlinnými druhmi 
a biotopmi,  

- v nich identifikujú hrozby pre živočíšne a rastlinné druhy a typy biotopov, 

- v nich stanovujú ciele ochrany pre lokalitu, 

- v nich identifikuje rad praktických opatrení riadenia, ktoré je potrebné vykonať na 
dosiahnutie priaznivého stavu ochrany lokality a ako možno tieto opatrenia integrovať do 
ostatných postupov využívania pôdy v danej lokalite, 

- do štádia prípravy a realizácie zapájajú zainteresované strany, ktoré majú záujem na 
ochrane lokality. 

2.5.2. Nový rozvoj ovplyvňujúci lokality sústavy Natura 2000 

Zatiaľ čo odseky 1 a 2 článku 6 smernice o biotopoch sa týkajú každodenného riadenia 
a ochrany lokalít sústavy Natura 2000, v odsekoch 3 a 4 článku 6 sú stanovené postupy, 
ktorými je potrebné sa riadiť pri plánovaní nového rozvoja, ktorý by mohol mať vplyv na 
lokalitu sústavy Natura 200025.  

Tento postup v jednotlivých krokoch sa podrobne skúma v kapitole 5, ale v podstate sa 
vyžaduje, aby sa v prípade každého plánu alebo projektu, ktorý môže významne negatívne 
ovplyvniť lokalitu sústavy Natura 2000, vykonal primeraný odhad dosahov s cieľom 
podrobne preštudovať tieto vplyvy z hľadiska cieľov ochrany lokality. 

V závislosti od zistení primeraného odhadu dosahov príslušný orgán môže plán alebo 
projekt buď schváliť v jeho aktuálnej podobe, ak sa zistí, že neovplyvní nepriaznivo integritu 
príslušnej lokality, alebo v závislosti od miery zisteného vplyvu príslušný orgán môže 
požadovať: 

                                                            
25 Uplatňuje sa na lokality európskeho významu, osobitné chránené územia a územia osobitnej ochrany a týka 
sa nielen plánov a projektov v rámci lokalít sústavy Natura 2000, ale aj plánov alebo projektov mimo týchto 
lokalít, ale ktoré by mohli mať významný vplyv na ochranu živočíšnych a rastlinných druhov a biotopov 
v lokalite. Napríklad výstavba priehrady na hornom toku rieky, ktorá by mohla zmeniť alebo zastaviť pravidelné 
záplavy dôležitých mokradí pre vtáky v rámci územia osobitnej ochrany ďalej po prúde rieky. 
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• prepracovanie plánu alebo projektu, aby sa predišlo nepriaznivým vplyvom na lokalitu 
sústavy Natura 2000,  

• zavedenie zmierňujúcich opatrení na odstránenie negatívnych vplyvov alebo 
rešpektovanie určitých podmienok počas úprav, zlepšovania a údržby riečnych 
ekosystémov alebo výstavby súvisiacich infraštruktúr opäť s cieľom odstrániť 
pravdepodobnosť negatívnych vplyvov, 

• aby sa namiesto toho preskúmali alternatívne menej škodlivé riešenia. 

Vo výnimočných prípadoch sa plán alebo projekt môže schváliť napriek tomu, že má 
nepriaznivý vplyv na integritu jednej alebo viacerých lokalít sústavy Natura 2000, ak budú 
dodržané procesné záruky ustanovené v smernici o biotopoch (článok 6 ods. 4). Ak teda 
možno preukázať, že neexistujú alternatívy a plán alebo projekt sa považuje za potrebný 
z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, potom sa napriek tomu projekt môže 
schváliť, ak budú zavedené primerané kompenzačné opatrenia na zabezpečenie ochrany 
celkovej koherentnosti sústavy Natura 2000.  

2.5.3. Nový rozvoj a jeho vzťah s prísnejšou ochranou živočíšnych 
a rastlinných druhov  

Okrem ochrany hlavných lokalít v rámci siete Natura 2000 sa v oboch smerniciach tiež 
vyžaduje, aby členské štáty zaviedli všeobecný systém ochrany pre všetky druhy voľne 
žijúcich vtákov v EÚ a ostatné ohrozené živočíšne a rastlinné druhy uvedené v prílohe IV 
a prílohe V k smernici o biotopoch. Tieto usmernenia sa uplatňujú tak v rámci chránených 
lokalít, ako aj mimo nich.  

Presné podmienky sú ustanovené v článku 5 smernice o vtáctve a článku 12 (pre živočíchy) 
a článku 13 (pre rastliny) smernice o biotopoch26.  

Vyžaduje sa v nich od členských štátov okrem iného, aby zakázali:  

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

- poškodzovanie alebo ničenie miest na reprodukciu alebo miest na oddych, 

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

Keďže niektoré chránené druhy sú potenciálne zraniteľné na zásahy do ich biotopov na 
veľké vzdialenosti, tieto ustanovenia sa musia zohľadniť pri posudzovaní rozvoja 
vnútrozemských vodných ciest aj mimo lokalít sústavy Natura 2000. Mohlo by to byť 
napríklad relevantné, ak by rozvoj bol navrhnutý pozdĺž hlavných migračných trás alebo trás 
šírenia pre vzácne alebo ohrozené druhy, ako je napríklad jeseter (Acipensor sturio) alebo 
kolok veľký (Zingel asper) v rozsahu, ktorý by mohol tvoriť významnú prekážku migrácie 
alebo spôsobiť zhoršenie alebo zničenie ich hniezdísk aj mimo sústavy Natura 2000. 

                                                            
26 Pozri usmerňujúci dokument o prísnejšej ochrane živočíšnych druhov európskeho záujmu podľa smernice 
o biotopoch http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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2.6. Rámcová smernica o vode  

Napokon je potrebné uviesť rámcovú smernicu o vode (RSV), keďže jej ustanovenia sa 
priamo týkajú vykonávania smerníc o vtáctve a biotopoch, ako aj odvetvia vnútrozemskej 
vodnej dopravy.  

Celkovým cieľom rámcovej smernice o vode27 prijatej v decembri 2000 je predchádzať 
ďalšiemu zhoršovaniu vodných ekosystémov a závislých biotopov a chrániť a zlepšovať ich 
súčasný stav s cieľom dosiahnuť dobrý stav do roku 201528. V prípade povrchových vôd 
(napr. riek, kanálov, jazier atď.) sa kvalita vody posudzuje na základe jej ekologického aj 
chemického stavu. 

Na účely rámcovej smernice o vodách sú európske vodné útvary zoskupené do osobitných 
správnych území povodí, aby sa riadenie celého povodia rieky mohlo koordinovať na 
najvhodnejšej úrovni – geografickej a hydrologickej – a nie podľa fragmentovaných 
administratívnych alebo politických hraníc, ako tomu často bývalo v minulosti. 

Pre každé z týchto povodí sú stanovené environmentálne ciele a vypracovaný je program 
opatrení na zabezpečenie, aby do roku 2015 dosiahli dobrý stav. Na význam týchto 
environmentálnych cieľov a programu opatrení poukazujú výsledky prvého hodnotenia 
vodných útvarov Európy, v rámci ktorého sa zistilo, že približne 40 % všetkých vodných 
útvarov EÚ bolo v takom zlom stave, že hrozilo riziko, že nebudú spĺňať environmentálne 
ciele rámcovej smernice o vodách29. 

Plán manažmentu povodia sa vyhotovuje pre každé povodie. Podľa prílohy VII k rámcovej 
smernici o vode tento plán obsahuje okrem iného: 

- všeobecný popis charakteristík každého vodného útvaru v povodí rieky; 

- súhrn významných vplyvov a dopadov ľudskej činnosti; 

- mapu znázorňujúcu stav jednotlivých vodných útvarov: povrchovej vody (ekologický 
a chemický stav), podzemnej vody (chemický a kvantitatívny stav) a chránených oblastí, 

- zoznam environmentálnych cieľov stanovených pre povrchové vody, podzemné vody 
a chránené oblasti v povodí (podľa článku 4) a identifikáciu výnimiek podľa článku 4 
ods. 4 až 7, 

- súhrn ekonomickej analýzy využívania vôd, 

- súhrn programu prijatých opatrení, pomocou ktorých sa má dosiahnuť dobrý stav 
vodného útvaru do roku 2015.  

V čase finalizácie tohto dokumentu (máj 2012) 23 členských štátov30 prijalo svoje plány 
manažmentu povodia a informovali o nich Komisiu. Po overení Komisia uverejní posúdenie 
plánov manažmentu povodia v 3. správe o implementácii31 naplánovanej na november 2012 
ako neoddeliteľnej súčasti koncepcie na ochranu vodných zdrojov Európy32. Odporúčania na 

                                                            
27 Smernica 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva. Ú. v. ES 327, 22.12.2000. 
28  Alebo dobrý ekologický potenciál v prípade výrazne zmenených vodných útvarov. 
29 Oznámenie Komisie: K trvalo udržateľnému hospodáreniu s vodou v Európskej únii – Prvé štádium 
implementácie rámcovej smernice o vode 2000/60/ES [KOM(2007) 128 v konečnom znení]. 
30 http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm   
31  Predchádzajúce správy o implementácii rámcovej smernice o vode sa uvádzajú na 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm   
32 http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm  

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
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lepšiu integráciu politík a osvedčených postupov boli zahrnuté v strategickom dokumente 
o rámcovej smernici o vode a hydromorfologických tlakoch, prijatom v novembri 200633 
v rámci spoločnej implementačnej stratégie za účasti členských štátov a príslušných 
zainteresovaných strán. 

Je zrejmé, že existujú výrazné synergie medzi rámcovou smernicou o vode a smernicami 
o vtáctve a biotopoch, keďže všetky majú podobné ambície, pokiaľ ide o cieľ zabezpečiť, 
aby nedochádzalo k zhoršovaniu stavu riek a aby sa zlepšil ich (ekologický) stav. Vzťah 
medzi rámcovou smernicou o vode a smernicami o vtáctve a biotopoch sa podrobnejšie 
skúma v kapitole 6 v rozsahu relevantnom pre vnútrozemské vodné cesty. 

                                                            
33 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorph
ology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorph
ology/technical_reportpdf/_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/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.         EURÓPSKE RIEKY: VÝZNAMNÝ ZDROJ 

 
 
 

3.1. Multifunkčná úloha riek  

Európa má rôzne typy rieky, od krátkych horských potokov s malými spádovými oblasťami 
až po veľké nížinné rieky dlhé stovky kilometrov. Charakteristiky každej rieky závisia vo 
veľkej miere od jej umiestnenia a od celého radu ďalších faktorov, ako je geológia podložia, 
pôdne typy, sklon terénu a klimatické pomery. V dôsledku toho sú rieky veľmi rozmanité a aj 
veľmi dynamické, od prameňa až po ústie sa neustále menia. V EÚ je okolo 50 veľkých riek, 
pričom 20 z nich má spádovú oblasť väčšiu ako 50 000 km². Každá z nich podporuje tiež 
dôležitú sieť prítokov.  

Rieky sú pre európske hospodárstvo, sociálny blahobyt, služby a veľký počet rozličných 
sektorov dôležitým multifunkčným zdrojom. V závislosti od jednotlivých charakteristík 
a lokalít riečnych systémov poskytujú pitnú vodu alebo vodu pre poľnohospodárstvo, 
priemyselné procesy a chladenie. Niektoré sa využívajú okrem iného aj na výrobu elektrickej 
energie, plavbu, ťažbu štrku a piesku, rybolov, rekreáciu a cestovný ruch.  

Zdravé riečne ekosystémy poskytujú spoločnosti bezplatne aj mnohé dôležité druhy tovaru 
a služieb. Sú dôležitým zdrojom sladkej vody a pôsobia ako purifikačné centrá, ktoré 
odstraňujú prebytočné živiny a znečisťujúce látky z vodných tokov a okolitých spádových 
oblastí. Bránia erózii a zadržiavajú pôdu, živiny a sedimenty a sú životne dôležitou 
prirodzenou ochranou pred záplavami tým, že absorbujú dažďovú vodu v období vyšších 
zrážok. Táto ekonomická hodnota sa však často prehliada, pretože sa často považujú 
predovšetkým za verejné statky, ktoré nemajú „trhovú“ hodnotu. V dôsledku toho sa pri 
riešeniach, ktoré si vyžadujú ústupky zriedkakedy zohľadňujú prínosy zdravých riečnych 
systémov pre spoločnosť34.  

Ekologický význam riek 

Aj keď rieky reprezentujú len malú časť povrchu Európy, významne prispievajú 
k prosperite Európanov 

POSKYTOVANIE SLUŽIEB REGULOVANIE SLUŽIEB KULTÚRNE SLUŽBY 

Produkty z riečnych 
ekosystémov 

Prínosy regulácie 
procesov v ekosystémoch 

Nemateriálne prínosy 
riečnych ekosystémov  

Rekreácia a ekoturistika 
Estetické  
Vzdelávacie  
Zmysel pre miesto 
Kultúrne dedičstvo 
Duchovno 
a náboženstvo 
 
 

Potraviny a suroviny vrátane 
celého radu potravinových 
produktov z rastlín, 
živočíchov a ďalších 
organizmov, ako aj 
materiálov, ako napr. drevo. 
Sladká voda: rieky sú 
dôležitým zdrojom a 
regulátorom stavu sladkých 
vôd. 
Energia: drevo a vodná 

Regulácia klímy: riečne 
ekosystémy môžu ovplyvniť 
klímu. 
Regulácia chorôb: zmeny 
riečnych ekosystémov môžu 
priamo ovplyvniť výskyt 
prenášačov chorôb, napr. 
komárov. 
Regulácia vody: ochrana pred 
povodňami, zmierňovanie 
účinkov sucha atď. PODPORNÉ SLUŽBY 

                                                            
34 http://www.teebweb.org/  

http://www.teebweb.org/
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T. j. služby potrebné pre 
produkciu všetkých 
ostatných služieb 

ekosystémov 
 

energia. 
Genetické zdroje vrátane 
génov a genetických 
informácií využívaných na 
chov zvierat a pestovanie 
rastlín a biotechnológie. 
Doprava: Rozhodujúca úloha 
pri preprave tovaru a osôb – 
na účely podnikania, ako aj 
trávenia voľného času.  

Kontrola erózie: vegetačný kryt 
brehov riek a záplavových 
oblastí zohráva dôležitú úlohu 
pri zadržiavaní pôdy 
a predchádzaní riečnej erózii. 
Čistenie vody: riečne 
ekosystémy môžu pomôcť 
odfiltrovať a rozkladať 
organické odpady. 

Tvorba pôdy 
Kolobeh živín 
Primárna produkcia 
Biodiverzita (biotopy 
a živočíšne a rastlinné 
druhy) 

 

Využívanie ekonomickej hodnoty služieb ekosystémov  

V rámci dohody o zelenom koridore dolného Dunaja bola schválená obnova 2 236 km² záplavových 
oblastí, ramien a súvisiacich biotopov pozdĺž Dunaja, ktoré majú pomôcť pri ochrane pred povodňami 
v tejto oblasti. Celkové náklady na túto obnovu sa odhadujú na 50 mil. EUR a výsledkom by mala byť 
kapacita zadržania 2 100 miliónov m³ povodňových vôd. V porovnaní s nákladmi, ktoré len samotné 
Rumunsko muselo vynaložiť v dôsledku záplav v roku 2010 vo výške 59 mil. EUR, je to veľmi 
výhodné. Okrem toho sa odhaduje, že obnova prinesie 112 mil. EUR ročne v podobe ďalších 
ekosystémových služieb pre rybné hospodárstvo, lesné hospodárstvo, zadržiavanie živín 
a rekreáciu.35 

3.2. Environmentálny stav európskych riek 

Rozsiahle využívanie mnohých európskych riek viac než 150 rokov kládlo obrovský tlak na 
tento cenný zdroj, výsledkom čoho je, že len zopár hlavných nížinných riek Európy je dnes 
v úplne prírodnom stave. Okrem toho v dôsledku vystavenia rozličnému stupňu 
znečisťovania a veľkého zaťaženia živinami, ktoré vedie k zhoršeniu kvality vody, mnohé 
rieky prešli z rozmanitých dôvodov významnými hydromorfologickými zmenami. 

Na základe prvej charakterizácie povodí riek v súvislosti s rámcovou smernicou o vodách 
(článok 5)36 väčšina členských štátov uviedla, že tlaky spojené s rozvojom miest, ochranou 
proti povodniam, výrobou energie vrátane vodnej energie, vnútrozemskou vodnou lodnou 
dopravou,  napriamovaním tokov a odvodňovaním pôdy na poľnohospodárske účely sú 
najvýznamnejším faktorom a majú najväčší vplyv na hydromorfologický stav vodných 
útvarov. V najnovšom hodnotení stavu európskych riek sa konštatovalo, že okolo 40 % 
všetkých vodných útvarov EÚ je vo veľmi zlom stave a hrozí, že sa v ich prípade nedodržia 
environmentálne ciele rámcovej smernice o vodách.  

3.2.1. Hlavné tlaky na európske rieky 

Podľa Európskej environmentálnej agentúry37 hlavné faktory, ktoré zvyšujú riziko, že sa 
nedosiahne dobrý ekologický stav alebo potenciál v európskych riekach, sú 

                                                            
35 Costs and Socio-Economic Benefits associated with the Natura 2000 Network, Output of the EC project „Preparatory 
Actions for Natura 2000“, (Náklady a sociálno-ekonomické prínosy spojené so sieťou Natura 2000, výstup projektu EC 
„Prípravné činnosti pre sústavu Natura 2000“), revidovaná konečná verzia, október 2010. 
36 Oznámenie Komisie: K trvalo udržateľnému hospodáreniu s vodou v Európskej únii – Prvé štádium implementácie 
rámcovej smernice o vode 2000/60/ES [KOM(2007) 128 v konečnom znení]. 
37  Životné prostredie v Európe, stav a perspektíva 2010, kvalita sladkých vôd a LIFE a európske rieky, 2007. 
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- Obohacovanie živinami (eutrofizácia) – jeden z hlavných zdrojov organického 
znečisťovania vypúšťaného do európskych vodných tokov pochádza z organického 
odpadu v okolí európskych oblastí s vysokou hustotou obyvateľstva a rozsiahleho 
priemyselného rozvoja. Vysoké úrovne organického znečistenia majú tendenciu znižovať 
koncentráciu kyslíka vo vode, a teda majú vplyv na všetky riečne živočíšne a rastlinné 
druhy a biotopy. Napriek tomu v posledných 15 rokoch úroveň koncentrácie organických 
látok a živín v európskych riekach postupne klesá. 

- Hydromorfologické tlaky (vrátane regulácie riek) – sú fyzické zmeny vodných tokov 
spôsobené človekom, ako napr. výstavba vodných nádrží a výroba energie (priehrady 
vodných elektrární), splavnenie a plavebné zariadenia, odvodňovanie pôdy 
a zavlažovanie, udržiavacie práce (odstraňovanie prekážok toku vody, odstraňovanie 
sedimentu atď.). Tieto opatrenia môžu mať za následok prerušenie spojenia riek so 
záplavovými oblasťami s negatívnym vplyvom na závislé biotopy a živočíšne a rastlinné 
druhy. Môžu spôsobiť aj narušenie systému riečneho sedimentu (eróziu, transport 
a ukladanie) a/alebo narušenie kontinuity riek, čo môže mať veľký vplyv na vodné 
organizmy, napríklad bránením migrácii migrujúcich rýb po prúde i proti prúdu rieky 
alebo zmenou prietokov vody a teplôt. 

K ďalším tlakom patrí:  

- Acidifikácia – znižovanie hladiny pH spôsobené ukladaním oxidov síry a dusíka 
(v dôsledku spaľovania fosílnych palív) v spádových oblastiach riek.  

- Organické mikroskopické znečisťujúce látky – zvýšené používanie pesticídov 
a výroba iných organických látok spôsobujú znečisťovanie vodných tokov. Pesticídy, 
ktoré sa dostávajú do vodného prostredia, môžu mať vážny vplyv na voľne žijúce 
živočíchy a rastliny a obmedzujú vyžívanie vody na odber pitnej vody.  

- Ťažké kovy – hlavným zdrojom ťažkých kovov v európskych riekach sú priemyselné 
a ťažobné zariadenia. Koncentrácia ťažkých kovov však v európskych riekach klesá. 

Ako vidno z uvedených príkladov, mnohé európske rieky sú už v značnom rozsahu 
regulované a znečisťované v dôsledku rozmanitých sociálno-ekonomických aktivít v takej 
miere, že už nevykazujú v plnom rozsahu svoje prirodzené hydromorfologické funkcie alebo 
ekologické hodnoty. Ostatné rieky zatiaľ ešte majú relatívne prirodzené úseky so 
zachovanou dynamikou a voľným tokom a udržiavajú si svoju vysokú ekologickú hodnotu.  

Vplyv hydromorfologických zmien na Dunaj a Rýn 
Podobne ako na mnohé iné európske rieky aj na Dunaj a Rýn vo veľkej miere vplýva ľudská činnosť 
vrátane intenzívnej lodnej dopravy a zmien biotopov v dôsledku vodohospodárskych stavieb. 
Prirodzená štruktúra mnohých úsekov sa zmenila, vrátane ich hĺbky a šírky, prietokových režimov, 
prirodzeného transportu sedimentov a migračných trás rýb. Takmer vo všetkých horských oblastiach 
a niektorých nížinných oblastiach boli postavené priehrady a vodné nádrže a plavebné kanály, pričom 
v nížinách a na stredných a dolných úsekoch riek bývajú rozšírené ochranné hrádze a siete 
zavlažovania.  
Výsledkom je:  
- regulácia viac než 80 % toku Dunaja z dôvodu ochrany proti povodniam a okolo 30 % dĺžky sa 

využíva na výrobu vodnej energie, 
- okolo polovice prítokov Dunaja sa využíva na výrobu vodnej energie, kapacita výroby elektrickej 

energie všetkých vodných elektrární v povodí Dunaja je takmer 30 000 MW, 
- na hlavných prítokoch Dunaja sa postavilo viac než 700 priehrad a hatí, 
- pozdĺž Rýna sa rozloha vodných lúk nachádzajúcich sa v záplavovej oblasti medzi Bazilejom 

a Karlsruhe sa zmenšila o 87 % v dôsledku výstavby hatí a kanálov na odrezanie meandrov. 
Zdroj: ICPDR, 2010 a Umweltbundesamt, 2006. 
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3.2.2. Nové výzvy, ktorým čelia európske rieky 

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

Teplota vody je jedným z parametrov, ktorý určuje celkové zdravie vodných ekosystémov. 
Väčšina vodných organizmov (napr. lososovité ryby) dokáže tolerovať špecifický rozsah 
teplôt, čo určuje ich priestorové rozšírenie pozdĺž rieky alebo v rámci oblasti. Zmena klímy 
by mohla viesť k vyhynutiu niektorých vodných druhov alebo by mohla viesť minimálne 
k zmene ich rozdelenia v riečnom systéme alebo by sa ich distribúcia mohla presunúť 
smerom na sever, ak by tomu nebránil nedostatok vhodných biotopov alebo zhoršenie ich 
stavu alebo prekážky pozdĺž vodného toku.  

Aj invázne cudzie druhy predstavujú stále významnejšiu hrozbu pre európske rieky. Podľa 
najnovšieho stavu populácie rýb sa v európskom sladkovodnom prostredí zistilo 296 cudzích 
druhov bezstavovcov a 136 cudzích druhov rýb38. V rámci významného projektu s názvom 
DAISIE39, ktorý financovala EÚ, sa zistilo, že primárnymi cestami introdukcie cudzích 
živočíšnych druhov do európskych vodných ciest sú: dopĺňanie vodných útvarov na podporu 
rozsiahlych kultúr rýb a športového rybolovu (30 %), intenzívna akvakultúra (27 %) 
a pasívna preprava loďami (25 %).  

Invázne cudzie druhy spôsobujú aj závažné sociálno-ekonomické vplyvy. Môžu spôsobovať 
významné straty produkcie (napr. pokles lovu rýb a produkcie akvakultúry, znižujú 
dostupnosť vody pre priemysel a bránia priemyselným odvetviam v udržateľnom prístupe 
                                                            
38  Správa agentúry EEA, marec 2010: 10 messages for 2010 — freshwater ecosystems (10 správ roku 2010 – 
sladkovodné ekosystémy). 
39 http://www.europe-aliens.org/  

http://www.europe-aliens.org/
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k vode. Môžu spôsobiť aj zhoršenie splavnosti vnútrozemských vôd a zapríčiňujú úbytok 
cenných služieb ekosystémov (napr. čistenie vôd, cirkulácia živín). 

Skúsenosti z kanála Mohan-Dunaj v súvislosti s inváznymi cudzími druhmi  

Je známe, že umelé prepojenie rozličných vodných systémov, napríklad prostredníctvom umelo 
vybudovaných kanálov, je príčinou šírenia inváznych cudzích druhov, pretože zabezpečuje vzájomný 
fyzický kontakt dvoch rozdielnych riečnych systémov, k čomu by veľmi zriedkavo dochádzalo bez 
zásahu človeka. V dôsledku toho dochádza k introdukcii cudzích druhov a ich vzájomnému 
premiešaniu s pôvodnými druhmi a ich vytláčaniu. Otvorenie kanála Mohan-Dunaj v roku 1992, ktorý 
spája rieku Rýn s riekou Dunaj uľahčilo inváziu najmä mnohých ponto-kaspických druhov do severnej 
a západnej Európy. Očakáva sa, že v blízkej budúcnosti bude do Severného mora prostredníctvom 
kanála Mohan-Dunaj migrovať viac ponto-kaspických druhov (Gollasch a Nehring 2006).  

3.3. Význam riek pre biodiverzitu  

Rieky sú vďaka štrukturálnej zložitosti a veľmi dynamickému charakteru mimoriadne 
bohatými ekosystémami prinášajúcim životodarnú silu alebo v tomto prípade vodu do 
veľkých oblastí okolitej krajiny. Rieky sú nielen cennými biotopmi vo svojej podstate, ale 
pôsobia aj ako životne dôležité ekologické koridory, ktoré podnecujú šírenie a migráciu 
živočíšnych a rastlinných druhov niekedy na veľké vzdialenosti a v rámci rozličných 
biogeografických zón.  

Rieky majú okrem toho veľký vplyv na okolitú spádovú oblasť, či už prostredníctvom 
povodňových pulzov a/alebo dopĺňania podzemných vôd okrem iného. Táto laterálna 
prepojenosť je spojená s vývojom bohatej mozaiky navzájom prepojených mokradí závislých 
od vody, ako napr. lužné lesy, močiare, slatiny, mokré lúky atď., a všetky z nich ďalej 
zlepšujú celkovú biodiverzitu týchto prírodných systémov. 

Výsledkom je, že zdravé prirodzené rieky a s nimi spojené záplavové oblasti sú miestom 
s mimoriadne bohatou biodiverzitou, poskytujú dôležité biotopy pre významné množstvo 
európskych voľne žijúcich rastlinných a živočíšnych druhov vrátane vysoko ohrozených 
druhov uvedených v smerniciach o vtáctve a biotopoch. 

Ekológia veľkých riek  

Veľké riečne systémy sú multidimenziálne ekosystémy, kde prírodné režimy disturbancie, ako napr. 
záplavy alebo suchá, sú základom ich vysoko dynamického a heterogénneho charakteru. Tieto 
komplexné sily a výmenné procesy – pôsobiace v rámci troch priestorových dimenzií 
a prostredníctvom dočasných (sezónnych a medziročných) zmien – spôsobujú často zmeny 
podmienok prepojiteľnosti a ich výsledkom je obzvlášť rozmanitý komplex biotopov.  

Rieky možno spravidla rozdeliť do troch hlavných úsekov – horný, stredný a dolný tok. Každá časť sa 
vyznačuje rozdielnymi abiotickými (t. j. neživými) prvkami (napr. hydromorfológia) a biologickými 
spoločenstvami. 

• Abiotické parametre zahŕňajú sklon, veľkosť častíc sedimentov, sedimentáciu, turbulenciu vody, 
obsah kyslíka, živiny, znečisťujúce látky, teplotu vody, atď.  

• Zatiaľ čo abiotické parametere charakterizujú podmienky biotopu a životné podmienky, pre 
fungovanie ekosystému sú rozhodujúce biologické spoločenstvá. Tvoria ich živé organizmy 
z vodných a polovodných biotopov v rieke a priľahlých brehových zónach a záplavových 
oblastiach. Všetky tieto organizmy sú na základe ich správania a vývojových etáp prepojené 
trofickými potravinovými reťazcami. 
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• Hydromorfológia je fyzikálna charakteristika riečnych štruktúr, ako napr. dno rieky, brehy rieky, 
prepojenie rieky s prvkami priľahlej krajiny (brehová zóna a záplavové oblasti) a jej pozdĺžna 
kontinuita, ako aj zloženie biotopov. 

K zložitosti a vysoko dynamickému charakteru veľkých riečnych systémov prispieva celý rad ďalších 
faktorov, ako napr. prírodné disturbancie (napr. záplavy a suchá) a súvisiace zmeny transportu 
sedimentov. 

V riečnych ekosystémoch sa často menia podmienky prepojenosti a procesov výmeny so susediacimi 
ekosystémami (prostredníctvom prítokov, spodnej vody a záplav). Najdôležitejším dôsledkom tejto 
neustále sa meniacej mozaiky riečnych biotopov a ekotonov je, že prirodzené riečne prostredia vo 
všeobecnosti vykazujú mimoriadne vysokú biodiverzitu a ponúkajú – v priebehu rozličných časových 
období a meniacich sa gradientov prepojenia – dôležité biotopy pre celý rad druhov. 

Upravené podľa príručky PLATINA40 

3.3.1. Sústava Natura 2000 pozdĺž hlavných nížinných riek EÚ  

Ekosystémy riek a jazier tvoria spolu približne 4 % plochy sústavy Natura 2010 (EEA, 2010). 
Vymedzené boli pre celý rad typov sladkovodných biotopov a živočíšnych a rastlinných 
druhov, ktoré sú uvedené v oboch smerniciach o prírode. Patria sem známe druhy ako losos 
atlantický (Salmo salar), vydra riečna (Lutra lutra) alebo rybárik riečny (Alcedo atthis), ako aj 
menej známe druhy, ako napr. rak (Austropotamobius pallipes), korýtko riečne (Unio 
crassus) alebo korytnačka močiarna (Emys orbicularis). Vymedzené boli aj pre celý rad 
ohrozených typov vodných tokov a s nimi spojených biotopov, ako sú brehové a lužné lesy, 
mokré lúky, vlhké travinno-bylinné porasty a slatiny. 

Na účely tohto usmerňujúceho dokumentu sa vykonala analýza lokalít sústavy Natura 2000, 
ktoré boli vymedzené pozdĺž 13 najvýznamnejších nížinných riek v Európe, ktorá poskytuje 
obraz o druhu sladkovodných typov biotopov a živočíšnych a rastlinných druhov chránených 
podľa oboch smerníc o prírode, ktoré sa najčastejšie uvádzajú ako dôvod vymedzenia 
celého radu lokalít sústavy Natura 2000 pozdĺž jednotlivých riek – ďalšie informácie sú 
uvedené v prílohe I.41

                                                            
40 http://www.naiades.info/platina/downloads  
41 Podrobnejšie informácie o jednotlivých lokalitách sústavy Natura 2000 nájdete pomocou prehliadača Natura 
2000 Viewer – bližšie informácie sa uvádzajú v kapitole 2 www.natura2000.eea.europa.eu/  

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


 

Na mape sú znázornené lokality sústavy Natura 2000, ktoré boli vymedzené pozdĺž 13 hlavných európskych nížinných riek; zdroj: Európska komisia, GR ENV.B.3, september 
2010 – podrobné mapy sú v prílohe I.



 

Rieka 
Počet 
lokalít 
sústavy 
Natura 2000 

Celková 
rozloha 
sústavy 

Natura 2000 
(km²) 

Celková 
dĺžka (km) 

Dĺžka v rámci 
sústavy Natura 

2000 (km) 

% dĺžka v rámci 
sústavy Natura 

2000 (km) 

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

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

Emža 33 361,72 345,06 212,30 61,52 % 

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

Mása 83 704,31 731,18 192,62 26,34 % 

Mosela 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 %

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

Tabuľka: Počet lokalít Natura 2000, ktoré sa nachádzajú pozdĺž 13 hlavných európskych nížinných 
riek a podiel každej rieky patriaci do sústavy Natura 2000 (týka sa celej dĺžky rieky od prameňa, t. j. 
vrátane častí, ktoré nie sú splavné). Zdroj: Európska komisia, GR ENV.B.3, september 2010.  

3.3.2. Stav ochrany sladkovodných živočíšnych a rastlinných druhov 
a typov biotopov chránených EÚ  

V roku 2009 Európska komisia uverejnila úplne prvé systematické hodnotenie stavu ochrany 
najzraniteľnejších typov biotopov a živočíšnych a rastlinných druhov v Európe chránených 
podľa smernice o biotopoch42. Z výsledkov za obdobie 2001 – 2006 vidno, že len malá časť 
biotopov a živočíšnych a rastlinných druhov s významom pre Spoločenstvo sa nachádza 
priaznivom stave ochrany: 63 % sladkovodných biotopov uvedených v smernici a 64 % 
sladkovodných živočíšnych a rastlinných druhov má „nepriaznivý-zlý“ alebo „nepriaznivý-
nepostačujúci“ stav ochrany v porovnaní len s 15 % typmi biotopov a 13 % druhmi 
s priaznivým stavom ochrany.43 

Z toho vyplýva, že v prípade mnohých sladkovodných biotopov a živočíšnych a rastlinných 
druhov s významom pre EÚ je stav ochrany zlý a sú vážne degradované, a preto sú veľmi 

                                                            
42  KOM/2009/0358 v konečnom znení:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowedge/rep_habitats/index_en.htm  
43  Všetky údaje sú pre EÚ 25 bez Rumunska a Bulharska. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowedge/rep_habitats/index_en.htm
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zraniteľné na akúkoľvek ďalšiu zmenu. Na ich obnovenie s cieľom dosiahnuť priaznivejší 
stav ochrany bude preto potrebné vynaložiť veľké úsilie na základe smerníc o vtáctve 
a biotopoch.  

Stav ochrany biotopov v jazerných a riečnych 
ekosystémoch. 

Stav ochrany živočíšnych a rastlinných druhov 
chránených EÚ v jazerných a riečnych 

ekosystémoch. 

 
 

Legenda: „priaznivý“ (zelená farba), „nepriaznivý nepostačujúci“ (žltá farba), „nepriaznivý zlý“ 
(červená farba) alebo „neznámy“ (sivá farba). Zdroj: ETC/BD, 2008. 

3.4. Využívanie riek na komerčnú vnútrozemskú vodnú dopravu 

Komerčná doprava tovaru patrí k mnohým rôznorodým dôležitým využitiam rieky. Sieť 
splavných vnútrozemských vodných ciest44 v EÚ v súčasnosti dosahuje 40 986 km (podľa 
Eurostatu). Hlavnú sieť, ktorú tvoria rieky a kanály triedy IV a vyššej triedy, ktoré sú 
dostupné pre plavidlá nad 1 000 ton, tvorí 12 000 km navzájom prepojených vodných ciest 
asi so 450 plavebnými komorami a niekoľkými stovkami vnútrozemských prístavov 
a prekladísk.  

Zmluvné strany európskej dohody o hlavných vnútrozemských vodných cestách 
medzinárodného významu (AGN)45 sa dohodli na vytvorení siete vodných ciest a prístavov 
medzinárodného významu (sieť vodných ciest kategórie E) v rámci príslušných programov 
v zmysle ustanovení dohody (pozri mapu). 

Sieť vnútrozemských vodných ciest medzinárodného významu okrem iného tvoria štyri 
hlavné vodné koridory EÚ, ktorými sú:  

• Rýnsky koridor: tento koridor tvoria všetky sútoky Rýna a kanály v západnej časti 
Nemecka, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, ako aj východnej časti Francúzska 
a Švajčiarska, 

• Juhovýchodný (dunajský) koridor: tento koridor tvoria všetky sútoky Dunaja medzi 
nemeckým Bavorskom a Čiernym morom, ako aj všetky prítoky a splavné kanály, ako 
napr. kanál Mohan-Dunaj, 

• Koridor východ – západ: tento koridor tvoria Stredonemecký (Mittelland) kanál 
v severnom Nemecku a sútoky riek Elba, Odra a Visla, 

                                                            
44  Splavné vnútrozemské vodné cesty sú tu vymedzené ako „rieky, jazerá a kanály, po ktorých sa môžu plaviť 
plavidlá s nosnou kapacitou 50 ton a viac a s primeraným nákladom“. 
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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• Koridor sever – juh: tento koridor tvoria hlavné francúzske rieky (Seina, Loira, Garonna, 
Rhona-Saone), splavné prítoky a spájacie kanály medzi dolným tokom Rýna 
a Stredozemným morom. 

Prevažná väčšina komerčnej dopravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách sa týka 
len piatich krajín: Holandska, Nemecka, Francúzska, Belgicka a Rumunska. Z týchto krajín 
Nemecko a Holandsko majú trojštvrtinový podiel na trhu väčšinou vďaka Rýnskeho koridoru, 
ktorý sám zodpovedá za viac ako polovicu vnútrozemskej vodnej cestnej nákladnej prepravy 
v EÚ (CCNR). Koridor sever-juh sa podieľa 16 %, koridor východ-západ sa podieľa 2 % na 
celkovom výkone vodnej dopravy v EÚ–27. V povodí Dunaja sa ročne prepraví okolo 50 
miliónov ton (14 %)46. 

3.5. Rozvoj a riadenie vnútrozemských ciest a ich potenciálne pozitívne 
a negatívne vplyvy na rieky  

Zvyšná časť tejto kapitoly je venovaná skúmaniu typu vplyvov – pozitívnych aj negatívnych – 
ktoré rozvoj vnútrozemských ciest môže mať na biodiverzitu európskych riek a na vzácne 
a ohrozené živočíšne a rastlinné druhy a typy biotopov chránených konkrétne dvomi 
smernicami EÚ o prírode.  

Projektanti infraštruktúry vnútrozemských vodných ciest, ktoré si uvedomujú tieto 
potenciálnych vplyvy a ktorí rozumejú zložitosti riečnych ekosystémov, budú v oveľa lepšej 
pozícii a budú vedieť pripraviť integrovanejšie plány alebo projekty pre svoje odvetvie, 
v ktorých sa zohľadnia ekologické požiadavky a iné požiadavky užívateľov rieky hneď na 
začiatku procesu plánovania a v ktorých sa vždy, keď je to možné, budú hľadať všeobecne 
prospešné riešenia (pozri kapitolu 4). 

Mala by tiež uľahčiť environmentálne posúdenie plánu alebo projektu podľa článku 6 
smernice o biotopoch. Zhromažďovanie informácií o druhu rizík a možných vplyvoch rozvoja 
vnútrozemských vodných ciest už v počiatočnom štádiu plánovania pomôže nielen zlepšiť 
kvalitu primeraného odhadu dosahov, čo by zase malo urýchliť rozhodovací proces, ale 
projektantom to tiež umožní zohľadniť tieto potenciálne vplyvy pri prvom vypracovaní 
projektu tak, aby im mohli zabrániť alebo ich mohli minimalizovať vždy, keď je to možné 
(pozri kapitolu 6). 

Samozrejme, že vplyv každej novej aktivity zameranej na zlepšenie vnútrozemskej vodnej 
dopravy bude závisieť nielen od typu plánovaného rozvoja, ale aj od stavu danej riečnej 
oblasti. Nový rozvoj na už degradovanej rieke môže spôsobiť menej negatívnych vplyvov 
a môže poskytnúť významné príležitosti na zlepšenie ekológie rieky. Takéto všeobecne 
prospešné riešenia môžu byť významným prínosom nielen pre vnútrozemskú plavbu 
a ochranu prírody, ale aj pre celý rad ďalších aktivít a využití, ktoré závisia od rieky, ako 
napr. rekreácia, cestovný ruch a protipovodňový manažment. Ak si však úseky riečne úseky 
stále zachovávajú svoju prirodzenú dynamiku a vysoký ekologický záujem, mohlo by hroziť 
väčšie riziko, že projekty na rozvoj rieky významne negatívne ovplyvnia túto rieku. 

                                                            
46  Summary document on Study on Medium and long term perspectives of Inland Waterway Transport in the 
European Union (Zhrnutie štúdie o stredno- a dlhodobých vyhliadkach vnútrozemskej vodnej dopravy 
v Európskej únii) (Európska komisia, 2011). 
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Mapa splavných vnútrozemských vodných 
ciest v Európe (UNECE, 2006)  
  
Táto mapa bola vypracovaná v súlade 
s uznesením N30 pracovnej skupiny Európskej 
hospodárskej komisie OSN pre vnútrozemskú 
vodnú dopravu z 12. novembra 1992 
o klasifikácii európskych vnútrozemských 
vodných ciest. Situácia z 20. októbra 2005.  
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/
doc/2010/sc3wp3/UNECE-Map1.pdf  
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3.5.1. Prípadné negatívne vplyvy aktivít rozvoja a riadenia 
vnútrozemskej vodnej dopravy na biotopy a živočíšne a rastlinné 
druhy chránené podľa právnych predpisov EÚ o prírode 

Ďalej sa vysvetľuje typ možných negatívnych vplyvov projektu na rozvoj vnútrozemských 
vodných ciest na biotopy a živočíšne a rastlinné druhy chránené podľa smerníc o prírode 
EÚ. Samozrejme, že vplyvy na jednotlivé lokality sa budú značne líšiť v závislosti od 
individuálnych charakteristík rieky, jej fyzikálneho a ekologického stavu, typu a rozsahu 
navrhovaných opatrení rozvoja vnútrozemských vodných ciest a živočíšnych a rastlinných 
druhov a biotopov, pre ktoré bola lokalita vymedzená. 

Napríklad posúdenie projektu manažmentu vodných ciest, ktorý sa plánuje na úseku rieky, 
ktorý je vymedzený pre rybárika riečneho bude mať úplne odlišný vplyv ako projekt, ktorý sa 
plánuje na rieke v rámci sústavy Natura 2000, ktorá je vymedzená pre oveľa širší rozsah 
vzácnych a ohrozených druhov (ryby, obojživelníky, cicavce, vtáky) a typov biotopov (vlhké 
travinno-bylinné porasty, brehové lesy, slatiny atď.) V prípade prvého projektu sa oveľa 
jednoduchšie bude hľadať všeobecne prospešné riešenie alebo vhodné zmierňujúce 
opatrenia, ktoré budú spĺňať požiadavky nielen vnútrozemskej vodnej dopravy, ale aj 
živočíšnych a rastlinných druhov, pre ktoré je lokalita vymedzená. Preto je dôležité 
posudzovať každý projekt riadenia vnútrozemských vodných ciest individuálne. 

• Strata, degradácia a fragmentácia biotopov 

Fyzické úpravy vodných útvarov môžu, pokiaľ nie sú riadne naplánované, okrem iného 
ovplyvňovať bežné hydrologické procesy sladkovodných systémov, prerušiť spojenie riek so 
záplavovými oblasťami a mokraďami a zmeniť prietok vody a sedimentov. Toto má zase za 
následok stratu, degradáciu a fragmentáciu biotopov a živočíšnych a rastlinných druhov, 
ktorých existencia závisí od prírodných procesov rieky. Významnosť straty závisí od rozsahu 
vplyvu, ako aj od zriedkavosti a zraniteľnosti postihnutých biotopov a ich významu ako miest 
na kŕmenie, rozmnožovanie, oddych alebo odpočinok pri migrácii pre živočíšne druhy 
a najmä pre druhy európskeho záujmu. 

Najviditeľnejšie formou straty biotopu je priame fyzické zničenie samotných biotopov (napr. 
zaberanie pôdy, likvidácia brehovej vegetácie alebo riečnych ostrovov, štrkových brehov, 
vysušenie záplavových území alebo stabilizácia koryta atď.). Narušenie hydromorfologických 
procesov, rovnováhy sedimentov a kolobehu živín tiež môže viesť k významnej strate, 
degradácii a fragmentácii biotopov47. Napríklad odrezanie spojenia s bočným ramenom 
môže spôsobiť vyschnutie cenných biotopov, napr. lužných lesov alebo mokrých lúk, alebo 
ich zanesenie naplaveninami. Nemá to za následok len stratu alebo degradáciu samotného 
biotopu, ale môže to tiež potenciálne viesť k vymiznutiu živočíšnych a rastlinných druhov, 
ktorých existencia závisí od biotopu. 

Zabránenie fluktuáciám vodnej hladiny a sezónnym záplavám tiež môže spôsobiť 
vymiznutie množstva rôznych mokraďových biotopov. Fluktuácia vodnej hladiny v koryte je 
zásadná pre zdravie efemérnych mokraďových biotopov v okrajovej zóne a inde v koryte 
(napr. v centrálnych laviciach). Stabilizácia hladiny vody v medziach koryta môže mať 
významný vplyv na mokraďové spoločenstvá, spôsobiť elimináciu sezónne exponovaných 
biotopov, ktoré sú rozhodujúce pre prvky súvisiace s biotopmi a živočíšnymi a rastlinnými 
druhmi sústavy Natura 2000.  

                                                            
47  Pozri tiež publikáciu Integrative study on hydromorphological alterations on the Danube (Habersack a kol., 
2010). 
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Bez sezónnych záplav zložitá zmes druhov rastlín viac-menej tolerantných k vode, napríklad 
v brehovej zóne, môže byť rýchlo nahradená niektorými dominantnými druhmi, ktoré už 
neposkytujú rozmanité podmienky, ktoré sú potrebné pre mnohé živočíšne a rastlinné druhy. 
Zastavenie sezónnych záplav zabraňuje tiež pravidelnému dopĺňaniu povrchových aj 
podzemných vôd v spádovej oblasti, čo následne spôsobí narušenie cyklu živín 
v ekosystéme a jeho schopnosti samočistenia a vedie to k ďalšej degradácii a strate biotopu. 
Potrebné je poznamenať, že opatrenia na zabránenie sezónnym záplavám sa uskutočňujú 
z rôznych dôvodov, napr. ako ochrana pred povodňami, nielen na účely plavby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázok: Prehľad brehovej sukcesie po obmedzení záplavového režimu po prúde z priehrad. Na obrázku sú 
zhrnuté štyri scenáre zmien, ktoré môžu nastať samostatne alebo v kombinácii. Prekážky rozšírenia spôsobujú 
prerušenie spojení medzi populáciami v brehových zónach, pretože zmenené režimy disturbancie môžu 
napomôcť šíreniu exotických druhov. Nakoniec to povedie k vyhynutiu pôvodných druhov v brehových zónach. 
Keď sa brehové zóny zúžia a obmedzí sa dynamika sedimentov, vodný brehový systém sa stabilizuje a brehová 
sukcesia sa zastaví. Konečný výsledok každej situácie je obmedzenie brehovej rozmanitosti. 

Zdroj: C. Nilsson a K Berggren. 

Napriamenie riečnych tokov môže urýchliť rýchlosť prúdenia vody, čo spôsobuje závažnú 
eróziu na koryta aj pobrežia, ako aj rôznych iných plytčinových prvkov biotopov, napr. 
štrkových lavíc, ktoré sú také dôležité pre celý rad druhov. Proti tejto erózii sa niekedy bojuje 
umelým opevnením koryta, napr. kamennými násypmi alebo betónovými tvárnicami, ktoré 
ďalej obmedzujú prirodzené procesy rieky, a tak podnecujú ďalšiu stratu alebo degradáciu 
cenných biotopov. Zvýšenie rýchlosti rieky môže tiež spôsobiť zníženie hladiny podzemnej 
vody v okolí, čo vedie k zvýšenému odvodneniu a vysušeniu cenných mokraďových 
biotopov. 

Obmedzená pozdĺžna prepojenosť 
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Zavzduté úseky rieky na kontrolu hĺbky a rýchlosti vody tiež môžu viesť k zásadným 
zmenám v morfologických a hydrologických podmienkach rieky a okolitých oblastí a môžu 
prerušiť laterálnu a pozdĺžnu kontinuitu ekosystému. 

Proti prúdu od zavzdutého úseku sa môže bežný tok dnových splavenín zastaviť, čo povedie 
k postupnému hromadeniu sedimentov a kalov, ktoré nielenže budú mať negatívny vplyv na 
okolité lokality, ale vyžadujú si aj pravidelné bagrovanie a preplachovanie, čo tiež samé 
o sebe môže spôsobiť ďalšie negatívne vplyvy. Po prúde od zavzdutého úseku erózia môže 
byť výraznejšia a môže viesť k postupnému prehlbovaniu koryta, čo spôsobí pokles 
povrchových aj podzemných vôd v okolitej spádovej oblasti a v dôsledku toho ďalšiu stratu 
a degradáciu nielen riečnych biotopov, ale aj biotopov, ktoré sú závislé od rieky. 

Aktivity v súvislosti s rozvojom vnútrozemských vodných ciest, ako aj nárast lodnej dopravy 
tiež môžu viesť k dočasnému alebo trvalému nárastu mútnosti a resuspendácie sedimentov. 
Resuspendácia sedimentov rôznymi spôsobmi poškodzuje jednotlivé vodné organizmy. 
Jemné sedimenty môžu poškodzovať dýchacie orgány lariev vodného hmyzu. Zvýšená 
mútnosť znižuje intenzitu svetla, čo zase znižuje fotosyntézu planktónu a bentických rias 
a cievnatých rastlín. Depozície jemných sedimentov na štrkových brehoch tiež môžu 
spôsobiť zmeny v životných podmienkach určitých vodných organizmov. V dôsledku 
upchatia intersticiálnych priestorov dochádza k strate najmä oblastí pre neresenie a život 
litofilných druhov (napr. ryby, hmyz). Tieto intersticiálne priestory okrem toho poskytujú v 
obdobiach povodní aj refúgiá (útočiská) pre väčšinu živočíšnych a rastlinných druhov 
žijúcich na dne. 

Biotopy a druhy môžu poškodzovať aj vlny spôsobené loďami a lodnými skrutkami. Môžu 
spôsobovať výmole v koryte a brehoch v závislosti od veľkosti, frekvencie a rýchlosti 
plavidiel. Pravidelné pôsobenie vĺn môže zapríčiniť vytrhávanie rastlín s koreňmi a rušenie 
bentickej flóry a fauny, ako aj oblastí neresenia.  

• Rušenie a vytláčanie živočíšnych a rastlinných druhov 

Práce sa regulácii toku riek a nárast lodnej dopravy môžu rušiť niektoré živočíšne a rastlinné 
druhy a narušiť ich životný cyklus, najmä v prípade bentickej fauny a flóry, ktorá si vyžaduje 
vysokú kvalitu vody. Vplyv môže byť dočasný alebo trvalý, priamy alebo nepriamy, priamo 
v lokalite alebo mimo nej a môže k nemu dochádzať v rozličných časoch v priebehu 
projektového cyklu. 

Rušenie vzácnych a ohrozených druhov môžu spôsobovať mnohé faktory, ako napr. hluk, 
mútnosť vody, znečistenie, prítomnosť ľudí, sedimentácia, pravidelné pohyby (napr. 
pôsobenie vĺn a nasávací efekt lodnej skrutky) atď. Môžu negatívne vplývať na jednotlivé 
druhy, pokiaľ ide o reprodukciu, odpočinok alebo šírenie a migráciu. Vplyvy tvorby vĺn môžu 
napríklad narušovať včasné štádiá životného cyklu riečnych rýb, ktoré majú svoje liahne 
v plytčinách48. 

Ak rušenie dosiahne značnú úroveň, môže to viesť k vypudeniu živočíšnych a rastlinných 
druhov z takejto oblasti, a teda k strate využitia biotopu, alebo môže spôsobiť zhoršenie 
úspešnosti prežitia a/alebo reprodukcie. V prípade vzácnych a ohrozených živočíšnych 
a rastlinných druhov aj malé alebo dočasné rušenie môže mať vážne dôsledky pre ich 
dlhodobé prežitie v oblasti. 

Úroveň rušenia závisí od mnohých faktorov, ktoré bude treba posúdiť tak z hľadiska typu 
rušenia, ako aj živočíšnych a rastlinných druhov, ktoré môžu byť ovplyvnené (niektoré druhy 
sú citlivejšie na určité rušivé faktory ako iné). Významnosť vplyvu je určená rozsahom 

                                                            
48 Kucera-Hirziger a kol. 2008. 
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a stupňom rušenia, ako aj dostupnosťou a kvalitou iných vhodných biotopov v okolí, ktoré 
môžu prijať vytlačené živočíchy. 

• Prekážky migrácii a šíreniu 

Rieky a brehové zóny zohrávajú dôležitú úlohu v šírení a migrácii sladkovodných druhov 
živočíchov a rastlín a v lokálnejších presunoch medzi jednotlivými oblasťami kŕmenia 
a hniezdenia. V rámci celého krajinného prostredia slúžia ako dôležité ekologické koridory 
alebo nášľapné kamene. Niektoré aktivity v rámci rozvoja vnútrozemských vodných ciest 
môžu buď priamo, alebo nepriamo narušovať šírenie a migráciu jednotlivých druhov alebo 
im brániť.  

K najviac viditeľným prekážkam patria priehrady a zavzduté oblasti, ktoré tvoria fyzické 
prekážky brániace migrácii rýb a tým aj ich presunu hore a dole po toku rieke. Má to 
závažné dôsledky najmä na populácie rýb, ktoré majú dlhé migračné trasy (napr. alóza, 
losos), a výsledkom je fragmentácia a izolácia zvyšných sladkovodných populácií (napr. 
hlavátky). Umelé kanály tiež môžu brániť pohybu jednotlivých druhov fragmentáciou biotopu 
v rámci suchozemského krajinného prostredia. 

• Znečistenie 

Vnútrozemská vodná doprava môže byť potenciálnym zdrojom znečistenia pochádzajúceho 
z odpadu lodí alebo vody z podpalubia lodí. Hrozí aj riziko havarijného úniku v dôsledku 
kolízie lodí alebo ich poškodenia. Vnútrozemská vodná doprava však vykazuje veľmi 
vysokú bezpečnosť. V posledných desaťročiach došlo k žiadnym nehodám alebo iným 
mimoriadnym udalostiam s vážnymi dôsledkami na životné prostredie. 

3.5.2. Možné pozitívne vplyvy aktivít v rámci rozvoja a riadenia 
vnútrozemských vodných ciest na riečne ekosystémy 

V oddiele 3.2 sa uvádza, že niektoré veľké európske nížinné rieky sa ešte nachádzajú 
v úplne prirodzenom stave a že mnohé rieky prešli z rozmanitých dôvodov fyzickými 
zmenami.  

Zo skúseností vyplýva, že moderný rozvoj vnútrozemských ciest môže zohrávať dôležitú 
úlohu nielen pri zmierňovaní potenciálnych negatívnych vplyvov nového rozvoja, ale môže 
tiež pomôcť pri aktívnom zlepšovaní ekológie a prirodzeného fungovania takýchto 
regulovaných riek spôsobom, ktorý je prínosný tak pre rieku, ako aj pre jej užívateľov, 
vrátane dopravy po vnútrozemských vodných cestách. Ekologicky orientovaná regulácia riek 
na miestnej úrovni sa začala v roku 1980, teraz sa bežne vykonáva na viacerých riekach, 
najmä v Rakúsku, Belgicku, Holandsku, Francúzsku, Dánsku a Nemecku. 

Samozrejme, že typ opatrení, ktoré možno realizovať, bude v značnej miere závisieť od 
miestnych podmienok, napr. stavu rieky a rozsahu už uskutočnených zmien, typu 
požadovaných plavebných podmienok, ako aj od ďalších využití rieky. Vzťah medzi 
jednotlivými využitiami rieky, zmenami, stavom a opatreniami v praxi môže byť v skutočnosti 
zložitý a z tohto dôvodu si stále viac developerov v oblasti vnútrozemských vodných ciest 
osvojuje integrovaný prístup k novému rozvoju vodných ciest, ktorý podporuje vzájomné 
pochopenie pre viacúčelové využívanie vodných ciest, ktorého cieľom je zosúladiť ochranu 
životného prostredia a udržateľnú mobilitu (pozri kapitolu 4). 

V kontexte týchto nových metód sa nové projekty môžu navrhovať tak, aby zohľadňovali 
hlavné prírodné funkcie riečnych systémov a vždy, keď je to možné, aby boli zamerané na 
zachovanie alebo obnovenie týchto hlavných funkcií vrátane:  
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- morfologických procesov (erózia, transport sedimentov a sedimentácia), 

- zachovania hydrologickej rovnováhy (napr. povodňové pulzy), 

- poskytovania biotopu (ekologické kontinuum), 

- zachovania biologických a chemických procesov (kolobeh živín). 

V mnohých prípadoch sa opatrenia na dosiahnutie potrebnej hĺbky, uvoľnenia priestoru, 
šírky alebo rýchlosti dajú navrhnúť tak, aby minimalizovali vplyv na dôležité funkcie vodných 
ciest alebo prispievali k obnoveniu stratených ekologických funkcií. 

V závislosti od miestnych podmienok toto môže okrem iného zahŕňať: 

• odstránenie zastaraných infraštruktúr alebo modernizáciu týchto infraštruktúr takým 
spôsobom, ktorý pomáha zlepšiť ekológiu rieky, 

• obnovu alebo odstránenie pevných spevňovacích konštrukcií pozdĺž brehu rieky 
a využívanie prírodnejších techník tvorby hrádzí, 

• používanie alternatívnych typov výhonov, ktoré prispievajú k lepšej dynamike pozdĺž 
brehu rieky, 

• opätovné spojenie s bočnými ramenami, záplavovými oblasťami a mŕtvymi ramenami na 
obnovu riečnych biotopov,  

• vytvorenie obchvatov alebo odľahčovacích kanálov na zlepšenie štrukturálnej 
rozmanitosti riečnych ekosystémoch a podporu rybochodov, 

• používanie ekologického udržiavacieho bagrovania a techník manažmentu sedimentov, 

• obnovenie typických riečnych biotopov, ako napr. lužné ostrovy, alebo tichých ramien 
s cieľom zvýšiť rozsah prírodných biotopov dostupných pre miestne voľne žijúce 
živočíchy a rastliny. 

Vzhľadom na štrukturálnu a funkčnú prepojenosť riečnych ekosystémov, je potrebné, aby 
tieto opatrenia boli vypracované na základe dôkladných znalostí stavu rieky a ekologických 
procesov, ako aj plavebných potrieb. Zabezpečí sa tým dosiahnutie potrebného účinku 
opatrení a nevytváranie nových problémov v oblasti ekológie rieky alebo jej splavnosti v ich 
dôsledku. 

Tabuľka: Prehľad rôznych opatrení na reguláciu riek z hľadiska ich technických 
a ekologických cieľov49 

A. Riečne brehy/príbrežné zóny  
Typ opatrenia Alternatívne typy výhonov 
Cieľ vnútrozemskej 
plavby 

Zlepšenie splavnosti (zväčšenie hĺbky pri nízkych prietokoch, obmedzenie udržiavacieho 
bagrovania). Spevnenie plavebného koryta/plavebnej dráhy. Ochrana brehov na vonkajších 
oblúkoch. 

Ekologický cieľ Obmedzenie vplyvov výhonových polí (menšia sedimentácia atď.). Zlepšenie ekologických 
podmienok (zlepšenie rôznorodosti vodného biotopu v blízkosti brehu toku). Obnova brehov 
(bočná erózia v dôsledku vyššieho tangenciálneho napätia v dôsledku novej formy výhonov). 

Typ opatrenia Obnovené/nechránené brehy 
Cieľ vnútrozemskej 
plavby 

Protipovodňová ochrana (zväčšenie prietočných profilov). Zvýšenie dodávok sedimentov. 
Obmedzenie zarezávania koryta („mierne brehy“) znížením tangenciálneho napätia. 

Ekologický cieľ Prirodzený morfologický rozvoj brehových zón (morfodynamika). Trvalo udržateľné zlepšenie 
ekologických podmienok (najmä brehov). Zlepšenie vzhľadu krajiny. 

B. Koryto/plavebná  

                                                            
49 Upravené podľa príručky PLATINA 
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dráha 
Typ opatrenia Zlepšenie granulometrického zloženia koryta 
Cieľ vnútrozemskej 
plavby 

Trvalo udržateľná stabilizácia koryta – zastavenie erózie koryta. Obmedzenie údržby (menej 
prehlbovacieho bagrovania). Zvýšenie hladiny vody. 

Ekologický cieľ Trvalo udržateľná stabilizácia koryta – zastavenie erózie koryta. Zvýšenie hladiny vody. 
Dynamická rovnováha. 

Typ opatrenia Alternatívne typy výhonov 
Cieľ vnútrozemskej 
plavby 

Zlepšenie splavnosti (zväčšenie hĺbky pri nízkych prietokoch, obmedzenie udržiavacieho 
bagrovania). Úprava bifurkácie toku (bočné ramená). Regulácia rieky, spevnenie plavebného 
koryta/plavebnej dráhy. 

Ekologický cieľ Minimalizácia vplyvu úprav. 
C. Záplavové oblasti  
Typ opatrenia Opätovné spojenie s bočnými ramenami 
Cieľ vnútrozemskej 
plavby 

Dôraz na zadržiavanie povodní (hydrologické), znížená hladina vody pri vyšších prietokoch. 
Dodávka sedimentov. Zníženie tangenciálneho napätia v hlavnom koryte. 

Ekologický cieľ Trvalé spojenie so systémom bočných ramien (pri nízkom prietoku). Zlepšenie ekologických 
podmienok (najmä na brehoch rieky a bočných ramenách). Udržateľná bilancia sedimentov 
v systéme bočných ramien. Trvalé refugiálne oblasti, ochrana pred vplyvmi vĺn. 

Typ opatrenia Obnova alebo ochrana záplavových oblastí 
Cieľ vnútrozemskej 
plavby 

Protipovodňová ochrana. Zadržiavanie povodní (hydrologické a hydraulické vplyvy). 

Ekologický cieľ Ochrana záplavových oblastí. Obnova záplavových oblastí. 

Príklady typu opatrení, ktoré možno použiť na zlepšenie ekologických funkcií:   

Prirodzenejšie riečne ochranné hrádze:  

 

Project LIFE Thurnhaufen pozdĺž Dunaja, Rakúsko. Opatrenia boli vykonané v rámci projektu LIFE-
Nature na renaturalizáciu opevnenia brehu rieky, ktoré bolo pôvodne realizované na zabránenie erózii 
brehu vlnami z lodí.  

Opevnenie brehov predtým         Renaturalizované brehy rieky po   
         stavebných prácach
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Alternatívne typy výhonov: 

 

Pilotný projekt Witzelsdorf pozdĺž Dunaja, Rakúsko. V dôsledku degradácie koryta boli staré výhony 
oveľa vyššie, než bolo potrebné. V rámci tohto projektu boli staré výhony odstránené a nahradené 
menším počtom nižších výhonov smerom po prúde. Prispelo to k vyššej dynamike pozdĺž brehu rieky, 
čo zase prispelo k zlepšeniu biotopov pre miestne voľne žijúce živočíchy a rastliny. 

Príklady projektov na zlepšenie ekologického stavu pozdĺž splavných riek  

Povodňový prepad Rees, Nemecko  
 
Dolný Rýn v Nemecku je silne postihnutý eróziou koryta rieky, ktorá v poslednom čas dosahovala až 
2 cm/rok. Očakáva sa pokles hladiny splavného toku a následné vplyvy na ekologických funkcie 
a funkcie spojené s využívaním územia. Proti tomuto vplyvu sa v súčasnej dobe bojuje drahým 
dopĺňaním dnových splavenín a ďalšími opatreniami na technické spevnenie koryta. 
 
Úsek rieky Rýn na 833,5 až 839,0 km, kde 
sa nachádza mesto Rees, tvorí takmer 
90o uhol, čo sťažuje prietok rieky. Následne 
sa tým zvyšuje riziko povodní. Široká 
záplavová oblasť na ľavom brehu poskytuje 
v súčasnosti možnosti na multifunkčné 
využívanie, t. j. poľnohospodárstvo, 
rekreácia, cestovný ruch a ochrana prírody 
(obr. 1). Celá oblasť je chránená v rámci 
sústavy Natura 2000. 
 
Riešenia erózie koryta sa začali hľadať už 
v roku 1995 a výsledkom bolo prijatie 
programu na „minimalizáciu erózie koryta 
na Dolnom Rýne“ nemeckým ministerstvom 
dopravy v roku 1998. Hlavné ciele 
v plavebnej oblasti: a) zachovať úroveň 
hladiny splavného toku, b) obmedziť eróziu 
koryta a c) minimalizovať drahé dopĺňanie dnových splavenín boli zahrnuté do integrovaného prístupu 
k plánovaniu. Avšak projekt bol zameraný aj multifunkčne a jeho cieľom bolo predovšetkým a) zbaviť 
mesto Rees nebezpečenstva povodňových škôd, b) zvýšiť prírodnú hodnotu v oblasti a c) integrovať 
poľnohospodárstvo, rekreáciu a cestovný ruch. Tieto ciele boli zahrnuté do včasnej fázy procesu 
plánovania za účasti odbornej skupiny zainteresovaných strán, ktorá predkladala ich stanoviská 
a záujmy. 
 
V súvislosti s plnením týchto multifunkčných cieľov sa dosiahla vzájomná zhoda v tom, aby sa 
záplavová oblasť využívala takým spôsobom, ktorý zvýši jej podiel na prietoku rieky. Následný vplyv 
menších rýchlostí prietoku v koryte rieky by potom znížil tangenciálne napätie na dne, čo nakoniec 
povedie k obmedzeniu erózie koryta. Pred začatím každej práce na regulácii toku sa posúdili 

Starý výhon               Nový znížený výhon smerom po prúde  

Obrázok 1: Letecký pohľad na záplavovú oblasť rieky Rýn pri meste 
Rees
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predovšetkým z ekologického hľadiska viaceré alternatívy smerovania povodňového prepadu 
a úpravy morfológie záplavovej oblasti (obr. 2).  
 
Po výbere ekologicky prijateľnej alternatívy spĺňajúcej súčasne hydraulické ciele aj prírodné ciele sa 
mohla začať skutočná príprava projektu výstavby. Na projekt boli pridelené vďaka jeho viacerým 
cieľom dodatočné finančné prostriedky zo spolkového štátu Severné Porýnie-Vestfálsko 
zodpovedného za protipovodňovú kontrolu v tejto oblasti.  
 
Začalo sa právne administratíve konanie 
vrátane posudzovania vplyvov na životné 
prostredie (EIA) a primeraného odhadu 
dosahov podľa článku 6 smernice 
o biotopoch v súvislosti s cieľmi ochrany 
lokalít sústavy Natura 2000. Projekt bol 
oficiálne schválený v roku 2008.  
 
Stavebné práce sa začali v roku 2009 a mali 
by sa skončiť v roku 2015. V rovnakom čase 
bol spustený aj rozsiahly monitorovací 
program, v rámci ktorého sa nebudú 
monitorovať len vplyvy opatrení, ktoré sa 
prijmú vo fáze výstavby, ale aj vplyvy po 
ukončení projektu.  
 
Všetky opatrenia na zlepšenie ekologického stavu (napr. návrh mokrých lúk, ekologické obloženie 
brehov prepadu) a kompenzáciu sa v prípade potreby realizovali súčasne so samotnou technickou 
výstavbou. 

Vďaka tomuto integrovanému prístupu k plánovaniu sa pripravilo všeobecne prospešné riešenie pre 
ciele súvisiace plavebnými účelmi, ako aj pre ciele ostatných zainteresovaných strán. Aj keď projekt 
„Povodňový prepad Rees“ bol pôvodne projektom na zlepšenie splavnenia, poskytuje pridanú 
hodnotu, pokiaľ ide o predchádzanie povodniam, prírodnú hodnotu, poľnohospodárstvo a rekreáciu. 

Ďalšie informácie: http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html  

 

Žijúci Rýn 

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

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

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

Obrázok 2: Päť alternatív realizácie prepadu a zníženia záplavovej 
oblasti  

http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html
http://www.lebendiger-rhein.de/
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Úprava výhonov na brehoch rieky Labe (DE) 50 

Na stabilizáciu koryta na strednej hladine a zabezpečenie splavnosti riaky Labe bolo vybudovaných 
viac než 6900 výhonov. Spevnenie koryta týmto spôsobom malo však za následok závažnú stratu 
štrukturálnej rozmanitosti pozdĺž brehov rieky a pravidelný náklon výhonov spôsoboval dlhodobý 
proces zanášania vo výhonových poliach, čo viedlo k strate typických riečnych biotopov, ako napr. 
výmole a štrkové brehy.  

V niektorých častiach strednej Labe, kde sa pred 
zjednotením Nemecka opatrenia na reguláciu riadne 
nevykonávali, bolo okolo 1500 výhonov úplne alebo 
čiastočne zničených a už viac neplnili svoje hydrologické 
funkcie. A tak sa prijalo rozhodnutie, že by sa táto 
príležitosť mala v rámci opatrenia na údržbu vodných ciest 
využiť na zistenie, ako by sa dalo docieliť, aby výhony boli 
ekologickejšie. Vybudované boli dva typy výhonov: 1. typ 
predstavoval výhon klinového tvaru s náklonom na strane 
brehu a odklonom na strane rieky. 2. typ predstavoval 
zošikmený výhon znížený o 1,20 m pod strednú hladinu 
vody na strane brehu rieky.  

Výsledky z monitorovania potvrdzujú, že nový tvar výhonov zvýšil hydromorfologickú dynamiku na 
brehoch rieky, čím sa následne znížia agredačné procesy vo výhonových poliach. Zvýšenie 
štrukturálnej rozmanitosti vo výhonových poliach zlepší aj stav vodnej fauny, najmä mladých rýb, 
a nebude mať negatívne dôsledky na plavebné pomery. Konečná ekologická účinnosť týchto nových 
tvarov sa vyhodnotí až na základe dlhodobého monitorovania. Viac informácií sa uvádza na: 
http://www.bafg.de 

Vytvorenie bočných kanálov pozdĺž rieky Mohan (DE) 
Na 151,96 – 152,53 km rieky Mohan bolo koryto rieky spevnené pomocou výhonov a došlo 
k zvýšeniu bývalej záplavovej oblasti (zimná a letná hrádza) a k premene na poľnohospodársku pôdu 
a miesta na ťažbu piesku a ílu. Výsledkom bola strata špecifických riečnych biotopov a laterálnej 
hydromorfologickej prepojenosti. 

Na základe vnútroštátneho zákona o ochrane prírody sa zaviedli niektoré kompenzačné opatrenia, 
ktoré zahŕňali:  

a) Vytvorenie troch bočných kanálov v období rokov 1996 – 1999. Trvalý kanál v dĺžke 2 km, kanál 
v dĺžke 1 km, ktorým preteká voda približne 265 dní v roku a kanál, ktorým preteká voda približne 
100 dní v roku. 

b) Obnovu pobrežných zón v dĺžke 200 m výsadbou vŕb a premenou piesočných pláží na mäkký 
lužný les. 

Toto bolo doplnené opatreniami na zníženie intenzity pasenia a monitorovaním. 

Opatrenie prispelo k vytvoreniu dynamických riečnych biotopov typických pre rieku Rýn a druhy 
spojené s týmito biotopmi. Výrazne sa zlepšila diverzita podmienok toku a frekvencií záplav, erózie 
a sedimentácie. Tieto obnovené typické biotopy poskytli cenné oblasti predovšetkým pre reofilné ryby 
a určité druhy makrobezstavovcov (vyššia rozmanitosť než vo výhonových poliach). 

Nezistili sa žiadne negatívne vplyvy na plavebné pomery okrem menšej sedimentácie v hlavnom 
koryte na vstupe do najväčšieho kanála. Záplavová oblasť je len niekoľko sto metrov široká 
v porovnaní s niekoľkými kilometrami v prirodzenom stave. 

                                                            
50 Niektoré z týchto príkladov boli použité z technickej správy o RSV a hydromorfologických tlakoch – prípadových štúdií, 
ktoré sa potenciálne môžu týkať zlepšenia ekologického stavu/potenciálu na základe opatrení na obnovu/zmiernenie – 
november2006. 
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3.5.3. Integrácia ekologických iniciatív na obnovu riek do plánov 
odvetvia VVD 

Niektoré krajiny a regióny sa už systematickejšie zameriavajú na to, aby rozvoj 
vnútrozemskej vodnej dopravy prispieval aj k obnove rieky. V Rakúsku napríklad nová 
spoločnosť pre rozvoj a riadenie vnútrozemských vodných ciest „via donau - Österreichische 
Wasserstraßengesellschaft“ realizuje opatrenia na ekologické zlepšenie pozdĺž rakúskych 
riek od roku 2005.  

Právny základ pre tieto činnosti je ustanovený v rakúskom zákone o vodných cestách (2005) 
a tento zákon ukladá tejto spoločnosti určité povinnosti:  

• Článok 2 – zlepšiť životné podmienky rastlín a živočíchov pozdĺž brehov a príbrežných 
oblastí splavných úsekov (napr. Dunaj, March/Morava a Thaya/Dyje), najmä plánovanie, 
rozvoj, vytvorenie, obnovenie a udržiavanie biotopov, 

• Článok 3 – realizovať všetky stavebné a udržiavacie opatrenia vždy, keď je to možné, 
spôsobom, ktorý sa približuje prírodnému, a s čo možno najlepšou možnou 
environmentálnou starostlivosťou. Tieto opatrenia sa musia plánovať a realizovať takým 
spôsobom, aby sa nevykonávali žiadne nepotrebné zásahy do krajiny a ekosystémov 
a aby sa vykonali všetky nevyhnutné zásahy čo možno najjednoduchšie (potrebné je 
v čo najväčšej miere uplatňovať kompenzačné opatrenia). 

Počet ekologických projektov na obnovenie, ktoré realizovala rakúska správa vodných ciest, 
sa od roku 1990 výrazne zvýšil a patria k nim také projekty, ako je prepojenie starých 
bočných ramien a projekty na obnovenie brehov pozdĺž Dunaja medzi Viedňou 
a Bratislavou, kde sa realizovali aj ekologické opatrenia v oblasti úseku voľného toku Dunaja 
na rakúskej strane – Wachau.  

Cieľom nemeckého spolkového zákona o vode (WHG, 2009) a zákona o spolkových 
vodných cestách (WaStrG, 2007) je tiež zabezpečiť, aby rozvoj vnútrozemských vodných 
ciest prispel k splneniu cieľa Európskej rámcovej smernice o vode (RSV, 2000). 

V zákone o spolkových vodných cestách (WaStrG) je ustanovené, že pri údržbe, rozvoji 
vodných ciest a nových stavebných projektoch na nich sa musia zohľadniť požiadavky 
prirodzenej rovnováhy a vzhľad vodnej krajiny a jej rekreačná hodnota. Prírodné základy 
života sa musia zachovávať a potrebné je zohľadniť riadenie cieľov rámcovej smernice 
o vode (článok 8 ods. 1 a článok 12 ods. 7). 

Na základe týchto povinností organizácia Wasser-und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
(WSV) vypracovala materiál o dlhoročných skúsenostiach s ekologicky orientovanými 
opatreniami na spolkových vodných cestách. Tieto skúsenosti sa získali predovšetkým pri 
vykonávaní predpisov o zásahoch podľa spolkového zákona o ochrane prírody (BNatSchG) 
v rámci nových projektov výstavby a rozvoja, ale aj z praxe v rámci údržby51). 

                                                            
51 Zbierka prípadových štúdií, ktorú zostavila organizácia Bundesanstalt für Gewässerkunde (bfg), je k dispozícii 
na www.icpdr.org/icpdr-files/15083  

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

 
 
 

4.1. Výhody integrovaného prístupu k plánovaniu a navrhovaniu projektov 

Ako sa uvádza v predchádzajúcej kapitole, rieky sú zložité dynamické ekosystémy a využíva 
ich celý rad zainteresovaných strán. Je jasné, že na to, aby bolo možné vytvoriť udržateľnú 
vodnú infraštruktúru zameranú na minimalizovanie negatívnych dôsledkov, musia projektanti 
zaoberajúci sa vnútrozemskou vodnou dopravou v plnom rozsahu poznať tento širší 
environmentálny kontext, 

Zastaraný spôsob prípravy projektu zameraného či už na dopravu, alebo na iné záujmy, 
spočíva najskôr v príprave projektu na tieto účely a až neskôr sa posudzujú širšie 
environmentálne otázky a ďalšie záležitosti súvisiace s využitím rieky. Mnohokrát však 
potom dochádza k pomerne neskorému posudzovaniu týchto aspektov v procese plánovania 
projektu. V praxi developeri projektu len zriedkakedy bývajú pred predložením projektu na 
posúdenie vplyvov na životné prostredie vo vzájomnom styku s odborníkmi z oblasti 
životného prostredia. 

Keď koncept projektu už tak výrazne pokročí, nutne prichádza k posudzovaniu vplyvov na 
životné prostredie v súvislosti s obmedzením škôd a aj napriek starostlivému dodržaniu 
všetkých pravidiel, ktorými sa riadi posudzovanie vplyvu na životné prostredie, úspešnosť 
nie je zaručená. Tento tradičný typ prístupu k návrhu projektu a plánovaniu môže tiež viesť 
k dlhým diskusiám s orgánmi zodpovednými za plánovanie, ostatnými záujmovými 
skupinami a mimovládnymi organizáciami vo fáze verejnej konzultácie, pretože sa 
mnohokrát stáva, že len vtedy tieto orgány prvýkrát počujú o danom projekte. Na druhej 
strane to zase môže spôsobiť výrazné meškanie v procese plánovania a znamenať 
dodatočné náklady. 

Stále viac projektantov priznáva, že je potrebný ucelenejší a integrovanejší prístup 
k plánovaniu projektovania, v rámci ktorého dôjde k zosúladeniu niekedy protichodných 
záujmov, a v súčasnosti si osvojujú nový prístup k plánovaniu a projektovaniu. Pri tomto 
prístupe sa na začiatku posúdi infraštruktúra a ekologické potreby spolu s inými územnými 
využitiami rieky a tieto aspekty sa zahrnú do počiatočného návrhu projektu. Tento prístup 
podporuje tiež interaktívnejší a transparentnejší proces plánovania a podnecuje k tomu, aby 
sa hneď od začiatku využila aktívna pomoc a príspevok zo strany ekológov a ďalších 
zainteresovaných strán. 

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

Integrované plánovanie môže predovšetkým: 

• Poskytnúť projektantom a orgánom v oblasti vnútrozemskej vodných ciest väčšiu istotu, 
pokiaľ ide o úspešnosť uplatnenia ich projektov, vďaka zohľadneniu environmentálnych 
aspektov hneď v počiatočnom koncepte projektu, keď sú ešte možné flexibilné úpravy 
projektu. 
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• Byť z dlhodobého hľadiska nákladovo efektívnejšie. V prípade tradičných projektov 
v oblasti infraštruktúry často dochádza k značným praktickým problémom (a nákladom), 
keď sa projektanti pokúšajú opatrenia na zlepšenie životného prostredia alebo 
zmiernenie environmentálnych vplyvov zahrnúť do už dokončeného projektu a často 
dochádza k značnému omeškaniu vydania stavebného povolenia v dôsledku námietok 
vznesených počas verejnej konzultácie. 

• Viesť k ucelenejším riešeniam, čo môže poslúžiť súčasne viacerým odvetvovým 
záujmom a potrebám a môže tiež pomôcť zlepšiť medziodvetvovú komunikáciu. Ak sa aj 
iné odvetvia zapoja do počiatočnej fázy stanovenia vplyvu projektu, možno ich nápady 
a návrhy zohľadniť hneď v počiatočnej fáze prípravy projektu. Umožnilo by sa tým vďaka 
projektu nielen zlepšiť dopravu, ale prispelo by to aj k iným cieľom politiky, napríklad 
k ochrane pred povodňami alebo obnove rieky. Takéto všeobecne prospešné riešenia sa 
ukázali ako obzvlášť užitočné najmä v prípade už degradovaných riek, kde nový rozvoj 
vnútrozemských vodných ciest možno spojiť s opatreniami na obnovenie ekológie 
samotnej rieky, čo povedie k zlepšeniu nielen ako splavnenia, ale aj ekosystému rieky. 

• Viesť k rozvíjaniu nových, kreatívnych a inovatívnych riešení, ktoré by sa pravdepodobne 
neskúmali v prípade klasickejšieho odvetvového prístupu k plánovaniu projektu. 

• Prispievať k zlepšovaniu vnímania projektu a zodpovedných inštitúcií zo strany verejnosti 
Informovaním verejnosti a zapájaním kľúčových zainteresovaných strán počas celého 
procesu plánovania a nie len vo fáze posudzovania vplyvov možno účinne predchádzať 
mnohým omeškaniam, ku ktorým dochádza v priebehu verejnej konzultácie, najmä keď 
zainteresované strany majú možnosť vidieť, že sa uplatňuje transparentný proces 
plánovania a môžu sa vyjadriť a ovplyvniť návrh projektu od úplného začiatku procesu 
plánovania. 

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

Integrovaný prístup je obzvlášť dôležitý pri riešení rozvoja, ktorý môže ovplyvniť jednu alebo 
viac lokalít sústavy Natura 2000, pretože umožní projektantom posúdiť ekologické potreby 
týchto lokalít v skorej fáze procesu prípravy projektu a prihliadnuť na špecifické ciele 
ochrany lokality. Aj keď toto nemusí zaručiť úspech projektovej žiadosti, značne by sa mal 
uľahčiť proces povolenia. 

Môžu však nastať situácie, kde by projekt jednoducho nemusel byť kompatibilný s cieľmi 
ochrany lokalít sústavy Natura 2000, najmä v prípade pomerne nezmenených riečnych 
systémov. Na základe integrovaného prístupu k plánovaniu by sa však k tomuto záveru dalo 
dospieť veľmi skoro a ak by to bolo možné, prijali by sa opatrenia na zabránenie ovplyvnenia 
lokalít sústavy Natura 2000. 

Pozičný dokument organizácie PIANC: Spolupráca s prírodou52  

V októbri 2008 svetová asociácia pre vodnú dopravnú infraštruktúru (PIANC) vydala nový významný 
pozičný dokument nazvaný „Spolupráca s prírodou“, v ktorom vyzýva k dôležitému posunu v prístupe 
k rozvoju plavby. 

„Spolupráca s prírodou“ je integrovaný proces, ktorý zahŕňa prácu spojenú s identifikovaním 
a využívaním všeobecne prospešných riešení, ktoré zohľadňujú prírodu a sú prijateľné tak pre 
zástancov projektov, ako aj pre zainteresované strany v oblasti životného prostredia. Tento prístup je 
potrebné uplatniť na začiatku projektu, keď je ešte možná určitá flexibilita. Prijatie rozhodného 

                                                            
52 http://www.pianc.org/downloads/envicom/Workingwithnaturepressrelease.pdf   

http://www.pianc.org/downloads/envicom/Workingwithnaturepressrelease.pdf
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a aktívneho prístupu, počnúc koncepciou až po dokončenie projektu, prispeje k maximalizácii 
príležitostí a čo je dôležité – prispeje k obmedzeniu nezdarov, omeškaní a s tým súvisiacich 
dodatočných nákladov. 

„Spolupráca s prírodou“ si vyžaduje prijať plne integrovaný prístup, len čo budú známe ciele projektu, 
t. j. pred prípravou počiatočného projektu. Podporuje úvahy o tom, ako možno dosiahnuť ciele 
projektu so zreteľom na osobitné vlastnosti ekosystému, ktoré sú špecifické pre danú lokalitu. 

„Spolupráca s prírodou“ znamená viac než len zabránenie alebo zmiernenie vplyvov na životné 
prostredie na základe predbežného projektu. Jej cieľom je skôr hľadanie spôsobov, ako dosiahnuť 
ciele projektu na základe spolupráce s prírodnými procesmi zameranej na zabezpečenie ochrany, 
obnovy alebo zlepšenia stavu životného prostredia. 

„Spolupráca s prírodou“ teda v zásade znamená robiť veci v inom poradí: 

 stanoviť potrebu a ciele projektu, 

 rozumieť prostrediu, 

 zmysluplne využívať angažovanosť zainteresovaných strán na identifikáciu možných 
všeobecne prospešných možností 

 pripraviť počiatočné návrhy/zámery projektov, ktoré sú prínosné pre plavbu a prírodu 

„Spolupráca s prírodou“ si teda vyžaduje pozvoľnú, avšak významnú zmenu v spôsobe, akým 
pristupujeme k projektu rozvoja. Musíme smerovať k prístupu, ktorý:  

 je zameraný na dosiahnutie cieľov projektu skôr v kontexte ekosystémov, než na 
posudzovanie dôsledkov predbežného projektu, 

 je zameraný skôr na hľadanie všeobecne prospešných riešení, než len na jednoduché 
minimalizovanie ekologickej ujmy. 

Podrobnejšie informácie sa uvádzajú na http://pianc.org/workingwithnature.php  

4.2. Uplatňovanie integrovaného prístupu v medzinárodných dohovoroch 
o riekach 

Tento integrovaný prístup sa čoraz častejšie uplatňuje v rade významných medzinárodných 
a vnútroštátnych fór, najmä v súvislosti s Dunajom a prostredníctvom Svetovej asociácie pre 
vodnú dopravnú infraštruktúru (PIANC). 

V roku 2007 Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (MKOD), Dunajská komisia 
a Medzinárodná komisia pre povodie Sávy spojili svoje sily a iniciovali intenzívnu, 
medziodvetvovú diskusiu so zainteresovanými stranami z rôznych krajín, odvetví 
a záujmových skupín o tom, ako zabezpečiť udržateľné aktivity v oblasti VVD na oboch 
riekach. Výsledkom bolo prijatie „Spoločného vyhlásenia o hlavných zásadách rozvoja 
vnútrozemskej plavby a ochrany životného prostredia v povodí Dunaja“ v roku 2008. 

„Spoločné vyhlásenie“ teraz používajú všetky štáty v tejto oblasti ako odporúčanie na: 

• prípravu „programu opatrení“ požadovaného Rámcovou smernicou EÚ o vode, 

• zachovanie súčasnej vnútrozemskej plavby, 

• plánovanie investícií do budúcej infraštruktúry a projektov ochrany životného prostredia. 

http://pianc.org/workingwithnature.php
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Odporúčania Spoločného vyhlásenia o hlavných zásadách rozvoja vnútrozemskej plavby 
a ochrany životného prostredia v povodí Dunaja53 

Na zavedenie integrovaného prístupu k plánovaniu v prípade všetkých plánov a projektov je potrebné, 
aby sa všetky zainteresované strany dohodli na spoločných zásadách plánovania, ktoré povedú 
k prijateľným riešeniam so zreteľom na ekologickú integritu i na plavbu. Takéto zásady plánovania by 
sa mali uplatňovať na každý projekt v rámci povodia Dunaja a mali by zahŕňať minimálne nasledovné 
kroky, avšak v prvom rade sa v rámci spoločného plánovania projektov musia hľadať zlepšenia tak 
v oblasti životného prostredia, ako aj plavby, ktoré sú kľúčové pre urýchlenie procesu.Pri zavádzaní 
zásad plánovania by sa vo fáze prípravy plavebných projektov mali uplatňovať tieto kritériá: 

- používať individuálny prístup pri rozhodovaní o zodpovedajúcej šírke a hĺbke plavebnej dráhy, pri 
ktorom sa posudzujú nielen ekologické požiadavky na riečnych úsekoch a v celom povodí, ale aj 
strategické požiadavky VVD z hľadiska celého povodia, 

- „spolupracovať s prírodou“ všade, kde je to možné na základe realizácie opatrení v súlade 
s danými prirodzenými morfologickými procesmi rieky a riadiť sa zásadou uskutočňovať 
minimálne alebo dočasné technické zásahy, 

- integrovaný projekt regulačných štruktúr rovnako zohľadňujúci hydraulické, morfologické 
a ekologické kritériá, 

- realizácia opatrení adaptibilnou formou (napr. stabilizácia riečneho koryta zlepšením 
granulometrického zloženia koryta, regulácia nízkej vody hrádzami),  

- optimálne využívať potenciál obnovy rieky (napr. obnova brehov rieky) a prepojenia s ramenami 
rieky, 

- zabezpečiť, aby sa nezvyšovali hladiny povodňových vôd a pokiaľ možno, zabezpečiť ich 
zníženie. 

V záujme poskytnutia ďalšieho usmernenia k tomu, ako uplatňovať zásady integrovaného 
plánovania, bola v rámci projektu EÚ PLATINA pripravená „Príručka osvedčených postupov 
pri plánovaní udržateľných vodných ciest“. Uverejnená bola v roku 2010 a poskytuje 
praktické usmernenie pre projektantov v oblasti VVD v celej Európe k tomu, ako organizovať 
a realizovať vyvážený a integrovaný proces plánovania, pokiaľ ide o aktivity v oblasti VVD.54 

V príručke sa uvádzajú štyri základné prvky integrovaného procesu plánovania: 

- stanovenie cieľov integrovaného projektu kombinovaním cieľov VVD, environmentálnych 
potrieb a cieľov ostatných foriem využitia riečnej oblasti, ako napr. ochrana prírody, 
povodňový manažment a rybolov, 

- zapojenie príslušných zainteresovaných strán hneď od počiatočnej fázy projektu, 

- realizovanie integrovaného procesu plánovania tak, aby sa ciele VVD a environmentálne 
ciele premietli do konkrétnych opatrení projektu, zabezpečenie všeobecne prospešných 
výsledkov všade, kde je to možné 

- komplexné monitorovanie životného prostredia pred prácami v rámci projektu, počas 
nich a po ich ukončení, ktoré umožní v prípade potreby uplatniť adaptabilný prístup.  

Nasledovné odporúčania pre realizáciu integrovaného prístupu k plánovaniu vo veľkej miere 
vychádzajú z uvedenej príručky. V prípade záujmu o podrobnejšie usmernenie sa odporúča 
priamo nahliadnuť do príručky.  

                                                            
53 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm 
54 http://www.naiades.info/platina/downloads  

http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
http://www.naiades.info/platina/downloads
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4.3. Uplatňovanie integrovaného prístupu k plánovaniu v praxi  

Každý plán alebo projekt je samozrejme odlišný a jeho presné riešenie, ako aj rozsah 
integrovaného plánovania, ktorý je potrebný, bude vo veľkej miere závisieť od celého radu 
aspektov vrátane ekologického stavu a významu celého úseku rieky, ktorého sa týka, postup 
v prípade integrovaného plánovania zostáva však väčšinou rovnaký bez ohľadu na typ 
projektu alebo plánu. Základné kroky sú stručne zhrnuté ďalej v texte a v oddiele 4.4 (čo sa 
týka dialógu zainteresovaných strán). 

4.3.1. Stanovenie rozsahu projektu 

Na začiatku projektu rozvoja vnútrozemských vodných ciest je potrebné identifikovať 
dopravné potreby. V rámci tejto fázy sa preskúmajú existujúce vnútroštátne 
a medzinárodné politiky a stratégie na rozvoj dopravnej siete a infraštruktúry. Hlavný dôraz 
sa však kladie na vymedzenie projektu tak, aby zodpovedal konkrétnym medzinárodným 
a regionálnym vnútrozemským potrebám vodnej dopravy pre toky tovarov a presuny 
cestujúcich, na ktoré bude slúžiť, pri zohľadnení hospodárskych aspektov a aspektov 
týkajúcich sa pomeru nákladov a prínosov, ako aj environmentálnych požiadaviek. 

Ďalším krokom by mala byť identifikácia environmentálnych potrieb rieky a jej okolia. Ide 
napríklad o rieku už v degradovanom stave, alebo je ešte pomerne nedotknutá? Aké sú 
hlavné funkcie, procesy a prvky, ktoré charakterizujú rieku a ktoré sa musia zachovať na 
zabezpečenie, aby sa jej stav ďalej nezhoršoval, alebo ktoré by sa dali obnoviť s cieľom 
pomôcť zlepšiť jej ekologický stav.  

Osobitná pozornosť by sa mala venovať identifikácii ekologických požiadaviek všetkých 
zastúpených druhov chránených živočíšnych a rastlinných druhov a typov biotopov v EÚ. Ak 
by mohla byť ovplyvnená jedna alebo viac lokalít sústavy Natura 2000, bude potrebné zistiť, 
pre ktoré živočíšne a rastlinné druhy a typy biotopov európskeho významu bola lokalita 
vyhlásená, aký je ich stav ochrany v každej lokalite a aké ciele ochrany boli stanovené na 
zabezpečenie ich dlhodobého prežitia. Užitočným zdrojom informácií v tejto súvislosti sú aj 
plány riadenia sústavy Natura 2000 alebo akčné plány EÚ pre živočíšne a rastlinné druhy55, 
ak existujú. 

Príprava integrovaných projektov podporujúcich ciele ochrany lokalít sústavy Natura 2000 

Ako bolo vysvetlené v kapitole 2, každá lokalita je zaradená do sústavy Natura 2000 na základe 
hodnoty z hľadiska ochrany jedného alebo viacerých typov biotopov uvedených v prílohe II k smernici 
o biotopoch alebo živočíšnych druhov uvedených v prílohe I k smernici o vtáctve plus pravidelne sa 
vyskytujúcich sťahovavých druhov vtákov. Táto hodnota lokality z hľadiska ochrany je zaznamenaná 
v štandardnom formulári údajov56, ktorý je pripravený pre každú lokalitu. V štandardnom formulári 
údajov sú zaznamenané ekologické charakteristiky lokality, ktoré viedli k jej vymedzeniu ako lokality 
sústavy Natura 2000 a uvádza sa v ňom rozsiahle posúdenie stavu ochrany každého živočíšneho 
a rastlinného druhu alebo typu biotopu v danej lokalite (hodnotenie A až D). 

Tieto štandardné formuláre údajov sa používajú na stanovenie cieľov ochrany pre každú lokalitu 
sústavy Natura 2000. Minimálnym cieľom ochrany bude zachovanie stavu živočíšnych a rastlinných 
druhov a biotopov, pre ktoré bola vymedzená a neumožniť jej ďalšie zhoršovanie (v porovnaní s jej 
stavom v štandardnom formulári údajov). Keďže celkovým cieľom smernice je dosiahnuť priaznivý 
                                                            
55 Doteraz bolo vypracovaných viac než 50 akčných plánov týkajúcich sa druhov vtákov: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/per_species_en.htm  
56  Štandardné formuláre údajov sú dostupné prostredníctvom prehliadača Natura 2000 
http://natura2000.eea.europa.eu/ a možno ich získať od orgánov zodpovedných za sústavu Natura 2000 
v každej krajine/regióne. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/per_species_en.htm
http://natura2000.eea.europa.eu/
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stav ochrany živočíšnych a rastlinných druhov a biotopov, môžu sa však stanoviť ambicióznejšie ciele 
ochrany na zlepšenie stavu ochrany týchto druhov a typov biotopov v lokalite. 

Integrovaný projekt riadenia vodných ciest bude zameraný na zohľadňovanie cieľov ochrany lokalít 
sústavy Natura 2000 a hľadanie spôsobov, ako ich zlúčiť s cieľmi vnútrozemskej vodnej dopravy so 
zreteľom na vytvorenie možných všeobecne prospešných riešení vždy, keď je to možné, alebo aspoň 
na scenár s maximálnymi prínosmi/minimálnymi stratami. 

Na začiatku by sa mali tiež identifikovať potreby a ciele politiky ostatných užívateľov rieky 
v danej oblasti a mali by sa podrobne preskúmať s cieľom pochopiť ich politické plány 
a priority a prebiehajúce aktivity (napr. v oblasti zadržiavania záplav, zavlažovania, 
zásobovania vodou, cestovného ruchu a pod.). 

Všetky tieto informácie pomôžu zabezpečiť, aby sa projekt pripravil tak, aby bol zlučiteľný 
s environmentálnymi cieľmi rieky a potrebami ostatných užívateľov rieky a pokiaľ možno, 
aby ich podporoval. Môžu tiež upozorniť na možnosti, kde sa dajú „spojiť sily“ pri príprave 
projektu, ktorý pomôže vyriešiť nielen potreby dopravy, ale je zameraný aj na ďalšie priority 
politiky v oblasti rieky, napríklad na ochranu pred povodňami a obnovu rieky (pozri rámček 
s príkladmi všeobecne prospešných riešení). 

Treba si však uvedomiť, že niekedy sa nepodarí nájsť spoločné východisko medzi rôznymi 
záujmami a môže sa stať, že plánovaný projekt sa nebude dať realizovať, pretože sa 
uprednostnia iné spoločenské a environmentálne záujmy. 

4.3.2. Príprava integrovaného projektu 

Po tomto počiatočnom stanovení rozsahu a identifikovaní cieľov projektu v závislosti od 
potrieb dopravy a iných požiadaviek a priorít v súvislosti s riekou, sa pristúpi k začatiu 
plánovania podrobného návrhu projektu. Na tento účel bude potrebné vytvoriť jasnú 
organizačnú štruktúru, ktorá prispeje k úspešnej realizácii projektu. Mohlo by to zahŕňať 
napríklad vytvorenie multidisciplinárneho tímu na prípravu projektu zloženého z inžinierov 
a ekológov špecializovaných na rieky, ktorí budú mať na starosti podrobné plánovanie 
projektu. 

V závislosti od rozsahu a zamerania projektu môže byť tiež vhodné vytvoriť interdisciplinárny 
poradný orgán, ktorý môže pomôcť v tom, ako sa zorientovať v cieľoch projektu 
a opatreniach vo fáze prípravy projektu a poskytovať poradenstvo v tejto oblasti, najmä so 
zreteľom na ich kompatibilitu s inými aktivitami využívania územia a plánmi v regióne 
a potrebami v súvislosti s ochranou rieky. 

Prínos multidisciplinárneho tímu spočíva v tom, že počiatočné scenáre návrhu projektu sa 
môžu vytvoriť tak, že sa hneď od začiatku zahrnú ekologické funkcie (napr. na základe 
podrobného prieskumu súčasných ekologických podmienok rieky). Potom sa môžu testovať 
rôzne scenáre z hľadiska ich možného vplyvu na riečny systém. Takto sa môžu vykonať 
úpravy alebo navrhnúť alternatívy, ktoré minimalizujú vplyv na rieku, ešte pred vyhotovením 
podrobných návrhov pre projekty. Môže tiež pomôcť identifikovať nákladovo najefektívnejšie 
spôsoby integrácie týchto ekologických požiadaviek do projektu.  
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4.3.3. Príprava na nevyhnutné postupy posudzovania vplyvov 

Podrobnejšie posúdenie technických alternatív a možných variantov v rámci vybraných 
alternatív na začiatku zlepší nielen celkovú kvalitu výsledkov plánovania, ale je aj veľmi 
užitočné pre príslušné posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktoré sa môže 
vyžadovať neskôr. V prípade integrovaných projektov sa obvykle zhromaždí veľké množstvo 
informácií o environmentálnom stave riek a o prítomných živočíšnych a rastlinných druhoch 
a biotopoch. Pred návrhom projektu sa môžu tiež vykonať podrobné prieskumy ekologického 
stavu rieky s cieľom určiť potenciálne vplyvy – negatívne aj pozitívne, ktoré by projekt mohol 
mať na rieku. Všetky tieto údaje a informácie budú veľmi užitočné pre všetky následné 
posudzovania environmentálnych vplyvov projektu pred jeho schválením, pretože pomôžu 
vybudovať solídnu základňu údajov a pomôžu tak pri posudzovaní vplyvov. 

Môžu sa tiež použiť na prepracovanie prvkov projektu alebo zavedenie opatrení na 
zmiernenie vplyvov zameraných na minimalizovanie a zmiernenie prípadných dôsledkov. 
Toto opäť pomôže pri postupe environmentálneho posudzovania vplyvov, čo by zase mohlo 
urýchliť proces rozhodovania. 

Príklad integrovaného projektu úpravy toku Dunaja východne od Viedne 

Národný park Donau Auen leží východne od Viedne v Rakúsku, rozprestiera sa na celkovej rozlohe 
100 km², zahŕňa 36 km úsek Dunaja a celá táto oblasť patrí so sústavy Natura 2000. Je to jedna 
z posledných veľkých lužných oblastí, ktoré zostali v strednej Európe a je mimoriadne bohatá na 
biodiverzitu. V rámci záplavového režimu Dunaja dochádzalo kedysi k veľkému kolísaniu vodnej 
hladiny, toto sa však pred mnohými rokmi zmenilo, keď sa vybudovalo niekoľko kilometrov 
protipovodňových hrádzí a zaviedli sa opatrenia na reguláciu riek. Prerušenie spojenia medzi riekou 
a záplavovými územiami a zmeny v dĺžke a frekvencii povodní mali za následok vysychanie 
rozsiahlych oblastí mokradí. 

V roku 2002 Rakúske spolkové ministerstvo dopravy a via donau (rakúsky orgán pre vodné toky) 
zahájili integrovaný expertný proces „integrovaného projektu úpravy toku Dunaja východne od 
Viedne“ (IREP). Cieľom projektu bolo zosúladiť záujmy vnútrozemskej plavby s environmentálnymi 
potrebami dunajských lužných oblastí národného parku, najmä s cieľmi ochrany lokality sústavy 
Natura 2000. 

B.1 Stanovenie rozsahu projektu       
      infraštruktúry vodnej cesty 

B.2 Organizovanie procesu plánovania 

B.3 Realizácia integrovaného 
plánovania

B.5 Realizácia projektu 

B.4 Monitorovanie 
projektu     
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Spoločný proces začal skúmaním stavu rieky, pričom sa zistilo, že v tomto úseku voľného toku 
Dunaja po prúde od Viedne už dlho prebieha degradácia koryta (erózia 2 – 3,5 cm/rok), čo vedie aj 
k zníženiu hladiny podzemnej vody. Zároveň nedostatočná hĺbka plavebnej dráhy v obdobiach 
nedostatku vody a výrazne sa meniace podmienky plavebnej dráhy bránili nerušenému priebehu 
vnútrozemskej plavby. Reťaz vodných elektrární na hornom toku oblasti projektu, regulovanie rieky 
a opatrenia na ochranu brehov tiež prispeli k obmedzeniu predchádzajúcej morfodynamiky v tomto 
úseku rieky a záplavy viedli k sedimentácii v bočných ramenách a inundačnej oblasti. 

Proces plánovania projektu IREP obsahoval tieto kroky: 

• Po prvé, zriadená bola Interdisciplinárna riadiaca skupina zložená zo známych odborníkov 
z oblasti vodohospodárskych stavieb, ekológie, vnútrozemskej plavby a regionálneho 
hospodárstva. Skupina podrobne analyzovala niektoré alternatívy a okolo 11 rôznych variantov 
pre rozvoj úseku Dunaja východne od Viedne. O preferovaných alternatívach sa intenzívne 
diskutovalo a v priebehu niekoľkých rokov sa vylepšovali. 

• Súbežne s týmito diskusiami sa uskutočnil proces rozsiahlejšieho zapájania zainteresovaných 
strán s cieľom prediskutovať priebežné výsledky interdisciplinárnej riadiacej skupiny. Na tomto 
procese sa podieľalo okolo 40 zainteresovaných strán zastupujúcich mimovládne organizácie, 
príslušné ministerstvá, orgány, verejnosť, odvetvie riečnej plavby, národný park a iné inštitúcie. 
Výsledkom boli návrhy na úpravu scenárov, ktoré sa potom posúdili a v rámci intenzívnej diskusie 
ich interdisciplinárna riadiaca skupina a plánovací tím vylepšili. 

Vyhlásenie o vplyve na životné prostredie (zahŕňajúce primeraný odhad dosahov podľa článku 6 
smernice o biotopoch) bolo dokončené a interdisciplinárna riadiaca skupina ho prijala v roku 2006. Po 
uplynutí celého plánovacieho obdobia, ktoré trvalo celkove asi tri roky, experti v oblasti ekológie 
i plavby dokázali nájsť kompromis, stanovil sa dohodnutý súbor opatrení zameraný na dosiahnutie 
stavu vyhovujúceho tak pre ekológiu, ako aj plavbu. Projekt IREP bol teda pripravený na realizáciu 
zlepšenia splavnosti, ako aj na podporu obnovy brehov rieky a laterálne prepojenie rieky s bočnými 
ramenami národného parku. 

Opatrenia, ktoré viedli k významnému zlepšeniu ekológie zahŕňali: 

• zlepšenie granulometrického zloženia koryta: približne 25 cm hrubá vrstva 40 až 70 mm hrubého 
štrkového materiálu sa pridá na povrch koryta so zameraním na oblasti priehlbín s cieľom znížiť 
transportnú kapacitu dnových splavenín a minimalizovať degradáciu koryta. 

• Obnova rieky na zlepšenie ekologického stavu pozostáva z obnovy brehov rieky (odstránenie 
ochrany brehov na vnútorných oblúkoch toku, umožnenie bočnej erózie), opätovným prepojením 
s bočnými ramenami a zastavenie degradácie riečneho koryta. 

• optimalizácia súčasnej regulácie nízkeho stavu vody: východne od Viedne spoločným cieľom pre 
plavbu a ekológiu sú vyššie hladiny vody v podmienkach malého prietoku. Vyššie hladiny vody 
mnohé roky kompenzujú degradáciu koryta rieky a zlepšujú prepojenie s bočnými ramenami. Tvar 
a usporiadanie výhonov sa optimalizuje podľa ekologických kritérií, čím sa zníži sa ich celkový 
počet a dĺžka stavebných konštrukcií. Nový tvar zároveň povedie k väčšej dynamike pozdĺž brehu 
rieky. 

Opatrenia na zlepšenie plavby zahŕňali: 

• optimalizáciu existujúcej regulácie nízkeho stavu vody na zvýšenie jej účinnosti, zníženie 
sedimentácii vo výhonových poliach a obmedzenie údržby, 

• bagrovanie a určené doplňovanie materiálu (na vyváženie sedimentov), 

• relokácia určitých úsekov existujúceho plavebného kanála, aby sa využili hlbšie miesta na 
plavebné účely, týmto opatrením sa tiež obmedzuje potreba bagrovania, 

• zlepšenie granulometrického zloženia koryta, obmedzenie unášania splavenín tiež znižuje 
potrebu bagrovania v rámci udržiavania splavnosti. 

Úspešnosť realizácie týchto inovatívnych opatrení bude interdisciplinárny tím starostlivo monitorovať. 
Podrobnejšie informácie sa uvádzajú na www.donau.bmvit.gv.at 

http://www.donau.bmvit.gv.at/
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Kanál Seina-Šelda sa spája s obnovou rieky Lys 

Projekt Seina-Šelda je jedným z 30 prioritných projektov programu TEN-T. Kanál Seina-Šelda spojí 
povodie rieky Seina s povodím rieky Šelda. Tento nový kanál sa vybuduje medzi mestami Compiègne 
a Cambrai na francúzskom území a práce na zlepšenie splavnosti umožňujúce triedu Vb na vodnej 
ceste sa budú realizovať medzi mestami Deulemont a Gent, hlavne na flámskom území. V Belgicku je 
súčasťou tohto kanála rieka Lys, ktorá je 55 km dlhá. V minulosti táto rieka už bola regulovaná a od 
novej rieky boli odrezané viaceré staré ramená. Dynamický systém rieky a jej údolia, ako aj celá 
krajina sa tým úplne zmenili. 

Podľa rámcovej smernice o vode musí každý členský štát stanoviť rámec pre ochranu sladkovodných 
útvarov na účely zabezpečenia zásobovania s vodou, ako aj na zlepšenie kvality vody a zmiernenie 
účinkov povodní a sucha. Na základe toho flámska vláda rozhodla zaradiť vykonávanie smernice 
priamo do programu Seina-Šelda pod názvom „Obnova rieky Lys“. 

Celkový program sa riešil ako „integrovaná štúdia politiky orientovanej na oblasť“. Metodika 
pozostáva z jednotlivých fáz a všetky sú zamerané na integráciu rozmanitých hľadísk – ekologických, 
ekonomických alebo technických. Aj keď rozhovory so všetkých možnými zainteresovanými stranami 
sú časovo veľmi náročné, možno očakávať, že celkový čas vyhradený na štúdiu a realizáciu 
programu bude omnoho kratší, ako v prípade použitia tradičných techník. Takto popri 

cieli, ktorým je realizácia vnútrozemskej vodnej cesty európskeho významu, ďalším úmyslom je aj 
optimalizácia vodného hospodárstva, prírodného charakteru rieky a jej údolia, možností rekreácie, 
historického dedičstva a územných kvalít okolia tým, že rieka Lys bude pôsobiť ako skrášľujúci prvok 
územného usporiadania. 

Obnovu rieky možno definovať ako celkový súbor 
opatrení, ktoré vedú k obnoveniu prírodných 
podmienok a prirodzených procesov, ktoré sú 
nevyhnutné pre dynamickú rovnováhu riečneho 
ekosystému. Takýto riečny ekosystém pozostáva zo 
špecifických geomorfologických prvkov, ako napr. 
meandrujúca rieka, prírodné hrádze a zimné koryto, 
ktoré sa rozvodní len pri vysokých hladinách vody 
a vytvára tak lokality vhodné na trenie a reprodukciu 
živočíchov a dobré podmienky pre typickú riečnu 
flóru. 

Víziou projektu obnovy rieky Lys je rieka Lys ako 
zelené údolie, ktorým preteká regulovaná rieka Lys ako pevná os a prírodná meandrujúca Lys ako 
pohyblivá os. Regulovaná Lys je dôležitá z hľadiska svojich hospodárskych funkcií, ako napr. doprava 
a priemysel, a technických funkcií, ako napr. manažment povodňových rizík. Aj keď regulovaná Lys 
tvorí pevnú os rieky, jej ochranné hrádze sú vybudované v súlade s environmentálnymi prístupmi. 
 
Meandrujúca Lys má dva hlavné ciele: na jednej strane ochranu historickej krajiny a na strane druhej 
obnovu ekologických hodnôt. Cieľom tejto prírodnejšej meandrujúcej Lys bude zabezpečovanie 
prirodzených funkcií riečneho systému, ako napríklad rekreácia, ekológia a poľnohospodárstvo. Pri 
rozvíjaní možností súvisiacich s riekou, sa vždy pamätalo na celkovú kontinuitu pozdĺž tejto rieky. 
 
Aj keď žiadny úsek rieky Lys v súčasnej dobe nepatrí do sústavy Natura 2000, mohlo by jedného dňa 
dôjsť k tomu, že vzácne a ohrozené druhy, ako napr. rybárik riečny, sa znovu objavia pozdĺž tejto 
rieky vďaka obnove rieky v rámci projektu TEN-T. 

Ďalšie informácie sa uvádzajú na: www.seineschelde.be   

 

http://www.seineschelde.be/
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Monitorovanie vplyvu plavebného projektu na dolnom Dunaji (Rumunsko) 

V roku 2011 bol vypracovaný komplexný program 
monitorovania na sledovanie vplyvov 
významného plavebného projektu na úseku 
dolného Dunaja medzi mestami Calarasi a Brăila. 
V zmluve uzavretej medzi Riečnou správou pre 
dolný Dunaj a medzinárodným konzorciom sa 
dohodla realizácia monitorovacích prác. Projekt 
monitorovania by mal byť zameraný na 
zabezpečenie, aby vplyv projektu na vodné 
a suchozemské ekosystémy bol čo najmenší, 
najmä so zreteľom na prvky sústavy Natura 2000 
a migráciu jesetera. Znamenal predovšetkým 
povinnosť použiť alternatívne návrhy, najmä pre 
dnový prah, ak by sa ukázalo, že migrácia 
jesetera by mohla byť pôvodným návrhom 
ovplyvnená. 

 

Program monitorovania zabezpečí aj súlad s plánom environmentálneho manažmentu a používanie 
najlepších environmentálnych postupov, ako aj prevenciu a kontrolu všetkých rizík havarijného 
znečistenia z každej aktivity na základe stavebných činností. 

Monitorovanie sa začalo na jar 2011 a v priebehu šiestich mesiacov sa dosiahol takýto pokrok: 
• 10 akustických telemetrických káblových systémov bolo nainštalovaných, 

• 8 ďalších akustických telemetrických automatických prijímačov bolo nainštalovaných 
s použitím nového systému s textilnými lanami a lodnými kotvami,  

• 14 akustických vysielačov bolo implantovaných dospelým jeseterom (10 jeseterov 
hviezdnatých, 2 vyze veľké, 1 jeseter malý, 1 jeseter ruský), 

• na ramene Borcea sa zistili potenciálne zimoviská a neresiská a teraz sa monitorujú, 

• odchytené boli mladé jesetery z roku 2011 (jeseter malý, jeseter hviezdnatý a vyza veľká), 

• údaje o pohybe/správaní označených jeseterov sa odčítali z automatických prijímačov v júli 
a októbri 2011 a teraz sa vyhodnocujú. 

 Ďalšie informácie sa uvádzajú na webovej stránke Riečnej správy pre dolný Dunaj (www.afdj.ro). 
 

4.3.4. Zavedenie integrovaného monitorovacieho programu spolu 
s projektom 

Technické a ekologické monitorovanie nových úprav rieky uskutočňované integrovaným 
spôsobom má vzhľadom na ekologickú dynamiku a nárast klimatických neistôt, pokiaľ ide 
o riečne ekosystémy, tiež kľúčový význam na zabezpečenie, aby vplyvom projektu 
nedochádzalo z dlhodobého hľadiska k nepredvídateľným následkom buď na rieku, alebo na 
dopravu. 

V prípade projektov vnútrozemských vodných ciest, ktoré môžu ovplyvniť lokality sústavy 
Natura 2000, by bolo vhodné, keby monitorovací program zahŕňal pravidelné prieskumy 
stavu biotopov a živočíšnych a rastlinných druhov, pre ktoré je lokalita vymedzená, aby sa 
potvrdilo, že neboli ovplyvnené projektom a že zmierňujúce opatrenia, ktoré boli zavedené, 
sú účinné, pokiaľ ide o zabránenie akéhokoľvek zhoršenia stavu ich ochrany. Na základe 
takéhoto monitorovania sa niekedy môže identifikovať nečakaný problém, ktorý sa nedal 
vopred predvídať. V súvislosti s monitorovacím programom by sa mal stanoviť postup, ktorý 
umožní podľa potreby prijať opatrenia na nápravu alebo prispôsobenie v rámci reakcie na 
tento nepredvídaný problém. 

http://www.afdj.ro/
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Načasovanie, úroveň a zameranie monitorovacieho programu bude závisieť od typu 
a zložitosti prác, mali by sa však stanoviť v procese plánovania a potom v pravidelných 
intervaloch opätovne posúdiť. V ideálnom prípade by malo uskutočniť monitorovanie cieľov 
projektu po dokončení (zlepšenie splavnosti, obnovené biotopy atď.) po piatich alebo 
viacerých rokoch (odporúčanie z príručky PLATINA). Prípadné interakcie medzi plánovaním, 
vykonávaním opatrení na prispôsobenie projektu a monitorovaním sú uvedené 
v nasledovnej tabuľke z príručky Platina. 

 
 

Integrovaný plán SIGMA: ochrana pred povodňami zväčšením priestoru pre rieku  

Používanie integrovaného plánovania je veľmi účinným nástrojom nielen pre plány a programy, ale aj 
pre jednotlivé projekty). Nový plán SIGMA v Belgicku je príkladom úspešnej prípravy a realizácie 
takéhoto integrovaného plánu. 

Po katastrofálnych povodniach v roku 1976 sa projektanti rozhodli vypracovať povodňový plán 
nazvaný „plán SIGMA“. Z vývoja vedeckého poznania bolo jasné, že v dôsledku globálneho 
otepľovania budú hladiny morí stúpať a bolo potrebné prispôsobiť plán SIGMA tejto skutočnosti. A tak 
bol v roku 2005 vypracovaný revidovaný plán SIGMA. Cieľ zostáva rovnaký: chrániť povodie rieky 
Šelda pred povodňami spôsobenými Severným morom a na základe dialógu a konzultácií s ostatnými 
odvetviami a zúčastnenými stranami skombinovať tento cieľ s inými cieľmi, napr. zachovaním 
a obnovou prírody v prospech všetkých. 

Výsledkom bolo prijatie plánu SIGMA, ktorý poskytuje rámec rozvoja na udržiavanie rovnováhy medzi 
environmentálnym, hospodárskym, spoločenským a poľnohospodárskym hodnotením. Všetky 
projekty v rámci plánu SIGMA boli vypracované nielen na základe podrobných technických analýz 
efektívnosti a realizovateľnosti opatrení, ale aj v úzkej spolupráci s odborníkmi z iných relevantných 
oblastí politiky s cieľom maximalizovať potenciál všeobecne prospešných riešení. 

V rámci celého procesu sa osobitná pozornosť venovala jednotlivým smerniciam EÚ vrátane: 

• smerníc o vtáctve a biotopoch: ústie Šeldy je lokalitou sústavy Natura 2000 s vymedzenými 
cieľmi ochrany pre živočíšne a rastlinné druhy, funkcie a povinné minimálne oblasti rôznych 
biotopov. Osobitná pozornosť sa preto v každom kroku plánovania venovala cieľom sústavy 
Natura 2000 a prírodná zložka plánu SIGMA je teraz konkrétne zameraná na plnenie cieľov 
ochrany sústavy Natura 2000. 
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• súladu so smernicou povodňových rizikách: historické záznamy spolu s novými mapami 
povodňového ohrozenia a povodňového rizika boli použité na prípravu plánu manažmentu 
povodňových rizík s prihliadnutím na aspekty nákladov, prínosy, strategickú analýzu vplyvov na 
životné prostredie, cezhraničné vplyvy a stratégie, ako aj na práce súvisiace s plánmi 
manažmentu povodí na základe rámcovej smernice o vode (RSV) a komunikácie s verejnosťou. 

„Najžiaducejším scenárom“ pre ústie Šeldy je optimalizovaný konsenzuálny scenár, ktorý vznikal 
interaktívne počas postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie v prípade protipovodňového 
plánu Sigma a ktorý zahŕňal určitý stupeň akceptácie zo strany spoločnosti. Ratifikácia integrovaného 
plánu SIGMA flámskou vládou pripravila cestu pre dlhodobú víziu pre ústie rieky Šelda vo flámskej 
časti ústia rieky Šelda, ktorej cieľom je dosiahnuť čo možno najväčšiu mieru integrácie cieľov v oblasti 
dopravy a protipovodňových opatrení s požiadavkami a cieľmi rámcovej smernice o vode a smerníc 
o vtáctve a biotopoch. 

Dohodnutá koncepcia zahŕňa riadené zaplavenie pri nebezpečných hladinách vody v prílivovej rieke. 
Z pôvodnej hrádze rieky Šelda sa stane prepadová hrádza, kde sa stúpajúce vody nasmerujú do 
kontrolovaného priestoru, pokým úroveň hladiny Šeldy neumožní odvádzanie vôd cez výpust. 
Integrácia ekologických cieľov do plánu SIGMA povedie tiež k obnove viacerých ekologicky cenných 
biotopov (500 ha pobrežných plytčín, 1500 ha prílivových močiarov, 1500 ha lúk, 2000 ha trstinových 
a brehových zón a 400 ha močiarnych lesov). 

Plán SIGMA je súčasťou dlhodobej vízie pre ústie rieky Šelda, ktorej cieľom je „vytvorenie zdravého 
a multifunkčného vodného systému ústia rieky, ktoré možno využívať udržateľným spôsobom pre 
ľudské potreby“. V tomto holandsko-flámskom pláne manažmentu sú stanovené kvalitatívne ciele pre 
stav ústia do roku 2030 a opatrenia manažmentu, ktoré sú potrebné na ich dosiahnutie.  

MONEOS je integrovaný plán monitorovania navrhnutý na sledovanie vývoja ekologického stavu 
ekosystému, ochrany pred povodňami a dostupnosti. Pripravuje sa integrovaný systém hodnotenia na 
posúdenie vzdialenosti od cieľov dlhodobej vízie pre ústie rieky Šelda, ako aj ekologického stavu 
podľa rámcovej smernice o vode a zlepšenia stavu ochrany biotopov a živočíšnych a rastlinných 
druhov chránených podľa smerníc o vtáctve a biotopoch. . 

Ďalšie informácie sú k dispozícii na http://www.gogkbr.be/index.php?page=sigmaplan&hl=en_US 

4.4. Včasné konzultácie 

Včasné konzultácie so zainteresovanými stranami v oblasti životného prostredia, a to 
skutočne so všetkými zainteresovanými stranami, sú dôležité, aby sa zabezpečilo, že sa 
nájdu prijateľné a udržateľné riešenia. Rovnako dôležité je dospieť k spoločnému chápaniu 
riešených záležitostí a podporovať spoločné hľadanie riešení, najmä ak sa ukáže, že 
ekologické vplyvy projektu nie sú prístupné konvenčným prístupom, pokiaľ ide o zmierňujúce 
opatrenia. 

Z analýzy viacerých prípadových štúdií uskutočnených v rámci Európskej konferencie 
ministrov dopravy v roku 200657 vyplynulo, že všetky zistené konflikty pramenili z toho, že 
zainteresované strany v oblasti životného prostredia neboli zapojené do plánovania projektu. 
Po dlhom a nákladnom meškaní boli následne potrebné drahé postupy na nájdenie 
kompromisných riešení. V ideálnom prípade by sa zainteresované strany a široká verejnosť 
mali podieľať na všetkých fázach prípravy projektu. Obzvlášť dôležitá je účasť najmä vo fáze 
vymedzenia projektu a v procese prípravy realistických alternatívnych riešení v prípade 
problematických projektov. 
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Európske právne predpisy a postupy nie sú veľmi konkrétne, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce 
sa verejnej konzultácie a účasti verejnosti. Obvykle sa predpokladá prijatie formálnych 
krokov na uskutočnenie verejnej konzultácie až po dokončení štúdií vplyvov na životné 
prostredie a predložení projektov na schválenie. Nemalo by to však brániť developerom 
projektu, aby prijali vlastné opatrenia na organizovanie postupu verejnej konzultácie podľa 
možnosti čo najskôr v procese prípravy projektu.  

Všeobecné ciele každej komunikácie a aktívnej stratégie zapájania by mali byť také, aby sa: 

• zabezpečil transparentný proces plánovania a rozhodovania o projekte infraštruktúry 
a otvorenosť, pokiaľ ide o všetky príslušné informácie a údaje, 

• zvýšila informovanosť o celkových cieľoch projektu a záležitostiach, ktoré súvisia 
s projektom, 

• získala verejná podpora pre proces plánovania a realizácie projektu, 

• kľúčové zainteresované strany zapojili do fázy plánovania, aby sa tak vytvorila atmosféra 
vzájomnej dôvery a rešpektu, čo napomôže prijatiu zo strany verejnosti a úspešnej 
realizácii projektu. 

Na zabezpečenie úspešného procesu konzultácií so zainteresovanými stranami a ich účasti 
je v praxi obzvlášť dôležité: 

• Načasovanie zapojenia verejnosti: K zapojeniu verejnosti by malo dôjsť v úplne prvých 
fázach projektu tak, aby sa informácie o životnom prostredí mohli použiť pri posudzovaní 
alternatív projektu, umiestnenia a finančných opatrení. Účasť verejnosti by mala 
pokračovať v priebehu celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie 
a projektového cyklu. 

• Určenie relevantných záujmových skupín: Identifikácia relevantných záujmových skupín 
alebo zainteresovaných strán je rozhodujúca pre úspešnú účasť verejnosti bez ohľadu 
na to, či ide o politiku, plán, program (napr. sektorové alebo regionálne) alebo projekt. 
Analýza sociálneho zloženia spoločnosti, v ktorej sa projekt plánuje, tiež pomôže 
zabezpečiť identifikáciu všetkých relevantných aktérov zo spoločnosti alebo 
zainteresovaných strán, ktoré treba zapojiť do konzultácií. Okrem toho sa na základe 
sociálnej analýzy určia miestne hodnoty, organizačné štruktúry a prístupy ku 
komunikácii, rokovaniam a rozhodovaniu. 

• Výber správnej formy komunikácie a konzultácie: Zapájanie verejnosti sa môže 
uskutočňovať rôznymi formami, od jednoduchého šírenia informácií cez konzultácie až 
po účasť na rozhodovaní v plnom rozsahu: 

- Informovanie: jednosmerný tok informácií od navrhovateľa k verejnosti. 

- Konzultácia: obojsmerný tok informácií medzi navrhovateľom a verejnosťou, pričom 
sa verejnosti poskytne možnosť vyjadriť názory. 

- Zapojenie: obojsmerný tok informácií a nápadov, v prípade ktorých sa navrhovateľ 
a verejnosť podieľajú na spoločnej analýze a príprave agendy a verejnosť sa 
dobrovoľne podieľa na rozhodovaní o návrhu projektu a riadení na základe konsenzu 
o hlavných prvkoch. Potrebné je poznamenať, že osvedčené postupy zapájania 
verejnosti idú nad rámec jednoduchého zavedenia formálnych konzultačných 
postupov. Umožňujú zainteresovaným stranám poskytovať technicky kvalifikované 
a relevantné príspevky. 
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Úroveň zapojenia verejnosti potrebná pre konkrétny projekt sa bude líšiť v závislosti od 
sociálneho a politického kontextu. Na pomoc pri určovaní vhodnej miery účasti možno 
zostaviť pre každú z hlavných skupín zainteresovaných strán maticu spoluúčasti. Maticu 
možno tiež použiť ako systematický nástroj na definovanie úloh a zodpovedností 
zainteresovaných strán a identifikovanie oblastí možných nezhôd medzi skupinami. 

• Angažovanosť a zanietenie: Včasné konzultácie s potenciálne ohrozenými skupinami 
môžu zlepšiť informácie o životnom prostredí poskytované subjektmi s rozhodovacou 
právomocou (napr. prostredníctvom identifikácie environmentálnych vplyvov alebo 
návrhu vhodných zmierňujúcich opatrení), čím sa minimalizujú konflikty a meškanie. 
Okrem toho nefalšované úsilie, pokiaľ ide o poskytovanie informácií verejnosti 
a reagovanie na návrhy alebo pripomienky, pomáha predchádzať nedorozumeniam 
a môže prispieť k väčšiemu počtu všeobecne akceptovaných projektov s väčšou mierou 
angažovanosti na miestnej úrovni. 

Verejná konzultácia a účasť verejnosti si nepochybne môžu vyžadovať viac času a námahy, 
ale ak sa budú pozitívne využívať, prispejú k zlepšeniu kvality projektu, obmedzeniu 
rozporov a zvýšeniu potenciálu dlhodobého úspechu. 

Techniky zapájania verejnosti 

Na podporu zapojenia verejnosti možno použiť rad metód a techník. V počiatočných fázach projektu, keď je 
potrebné maximalizovať kontakt s verejnosťou, najvhodnejšími prostriedkami v tejto súvislosti môžu byť 
masmédiá a verejné prezentácie alebo letáky opisujúce projekt a jeho ciele a potenciálne pozitívne a negatívne 
vplyvy. 

Semináre a stretnutia menších skupín môžu byť rámci ďalšieho rozvíjania návrhu najlepším spôsobom na 
identifikáciu problémov týkajúcich sa špecifických záujmov. Užitočnou stratégiou môže identifikácia možných 
zástupcov dotknutých skupín miestnych obyvateľov, ktorí budú najefektívnejší pri komunikácii názorov týchto 
skupín. Zástupcovia môžu poradiť a pomôcť pri organizovaní zapájania verejnosti a znížiť riziko prerušenia 
komunikácie medzi zainteresovanými stranami. 

Ďalšie zásady osvedčených postupov, ktoré pomôžu zaistiť úspešné zapojenie verejnosti: 

• Čo najskôr vypracovať rámec zapájania verejnosti na stanovenie rozsahu, načasovania a zdrojov 
potrebných na podporu procesu. 

• Identifikovať účastníkov alebo zainteresované strany a zistiť, či sú oprávnení a reprezentatívni (pomocou 
sociálnej analýzy). Nie so všetkými aktérmi zo strany spoločnosti sa môže alebo by sa malo konzultovať o 
každom detaile navrhovaného projektu. 

• Určiť vhodné techniky pre zapojenie verejnosti/komunikáciu s verejnosťou a poskytovať príslušné informácie 
zrozumiteľným spôsobom. 

• Organizovať podujatia v takom čase a na takom mieste, ktoré umožnia maximálnu účasť a voľnú výmenu 
názorov všetkých zainteresovaných skupín. 

• Poskytnúť zainteresovaným stranám dostatok času, aby vedeli spracovať poskytnuté informácie, posúdiť 
dôsledky a prezentovať svoje názory. 

• Identifikovať mechanizmy na zabezpečenie, aby subjekty prijímajúce rozhodnutia zvážili názory a návrhy 
zainteresovaných strán, napr. zahrnutím odporúčaní do správy posúdení vplyvov na životné prostredie, 
návrhu a dohody týkajúcej sa financovania. 

• Zaistiť poskytnutie odpovedí a spätnej väzby na všetky predložené otázky alebo obavy. 

Zdroj: Správa OECD: Inland waterways and environmental protection by the European Conference of Ministers 
of Transport ECMT 200658. 

                                                            
58 http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf  

http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf


 

 

60 Usmerňujúci dokument o vnútrozemskej vodnej doprave a sústave Natura 2000 

5. PRIMERANÝ ODHAD DOSAHOV ROZVOJA VVD, 
KTORÝ MÔŽE VÝZNAMNE (NEGATÍVNE) 
OVPLYVNIŤ LOKALITY SÚSTAVY NATURA 2000 

 

5.1. Úvod 

Strategické plánovanie a prístupy integrovaného riadenia založené na koncepcii „spolupráca 
s prírodou“59, ako sa uvádza v predchádzajúcej kapitole, môžu v značnej miere pomôcť pri 
hľadaní obojstranne výhodných riešení pri zosúlaďovaní rôznych spoločenských potrieb. 
Mali by tiež uľahčiť proces schvaľovania plánu alebo projektu so zreteľom na životné 
prostredie. 

Ako už bolo uvedené, právne predpisy EÚ nevylučujú rozvojové aktivity v oblasti sústavy 
Natura 2000. Požaduje sa v nich však, aby sa pre každý plán alebo projekt, ktorý môže 
významne negatívne ovplyvniť jednu alebo viac lokalít sústavy Natura 2000, vykonal 
primeraný odhad dosahov v súlade s článkom 6 ods. 3 smernice o biotopoch na posúdenie 
dôsledkov tohto plánu alebo projektu na lokalitu(-ity). 

V tejto kapitole sa uvádza usmernenie v jednotlivých krokoch, ako vykonať primeraný odhad 
dosahov podľa článku 6 s osobitným zameraním na plány a projekty vnútrozemských 
vodných ciest. 

Keďže sústava Natura 2000 zahŕňa najcennejšie a najohrozenejšie biotopy a živočíšne 
a rastlinné druhy Európy, je len logické, že postupy schvaľovania rozvoja, ktorý môžu 
pravdepodobne významne negatívne ovplyvniť tieto lokality, sú dostatočne prísne, aby sa 
zabránilo oslabeniu celkových cieľov smerníc o vtáctve a biotopoch. Osobitná pozornosť sa 
preto venuje tomu, aby sa rozhodnutia prijímali na základe spoľahlivých vedeckých 
informácií a odborných poznatkov. Zo skúseností vyplýva, že k omeškaniu schvaľovacieho 
procesu často dochádza v dôsledku nedostatočnej kvality primeraných odhadov dosahov, 
ktoré príslušným orgánom neumožňujú vytvoriť si jasný úsudok o tom, či majú alebo nemajú 
schváliť navrhovaný plán alebo projekt. 

Dôležité je tiež predchádzať nejasnostiam v posudzovaniach vplyvov na životné prostredie, 
ktoré sa vykonávajú podľa smerníc o EIA a SEA a primeraného odhadu dosahov 
vykonaného podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch. Aj keď tieto posúdenia sa veľmi 
často vykonávajú spoločne v rámci integrovaného riadenia každé posúdenie má iný účel 
a posudzuje sa v ňom vplyv na rôzne aspekty životného prostredia. Strategické 
environmentálne hodnotenie (SEA) alebo posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
(EIA) nemôže preto nahradiť, alebo slúžiť ako alternatíva k primeranému odhadu 
dosahov) (pozri kapitolu 6). 

Výsledok každého posudzovania je tiež odlišný. V prípade hodnotenia EIA alebo posúdenia 
SEA orgány jednoducho musia vplyvy zohľadniť. V prípade primeraných odhadov 
dosahov je však výsledok právne záväzný pre príslušný orgán a podmieňuje jeho konečné 
rozhodnutie. Preto, ak sa pri primeranom odhade dosahov zistilo, že dôjde k nepriaznivému 
vplyvy na integritu lokality sústavy Natura 2000 napriek zavedeniu zmierňujúcich opatrení, 
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potom plán alebo projekt možno schváliť len vtedy, ak sú splnené podmienky v postupe na 
udelenie výnimky uvedenom v článku 6 ods. 4.60 

5.2. Kedy sa vyžaduje postup podľa článku 6? 

Procesné a hmotné záruky, ktoré je potrebné uplatniť v prípade každého plánu a projektu, 
ktorý bude môže významne ovplyvniť lokalitu(-y) sústavy Natura 2000 sú stanovené v článku 
6 smernice o biotopoch. 

Tento postup je určený na: 

- posúdenie dôsledkov plánu alebo projektu, ktorý môže pravdepodobne významne 
ovplyvniť sústavu Natura 2000 z hľadiska cieľov ochrany lokality, 

- zistenie, či tieto dôsledky neovplyvnia nepriaznivo integritu lokality, 

- poskytnutie mechanizmu na schvaľovanie plánov a projektov, ktoré majú nepriaznivý 
vplyv, ak sa usúdi, že pri neexistencii alternatívnych riešení sa plán alebo projekt musí 
realizovať z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu. V takom prípade sa musia 
prijať kompenzačné opatrenia na zabezpečenie ochrany celkovej koherencie sústavy 
Natura 2000.  

(Článok 6 ods. 3 a 4 smernice o biotopoch) 

• Článok 6 ods. 3: Akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so správou lokality 
alebo nie je potrebný pre ňu, ale môže pravdepodobne významne ovplyvniť túto lokalitu, 
či už samotne, alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi, podlieha primeranému 
odhadu jeho dosahov na danú lokalitu z hľadiska cieľov ochrany lokality. Na základe 
výsledkov zhodnotenia dosahov na lokalitu a podľa ustanovení odseku 4 príslušné 
vnútroštátne orgány súhlasia s plánom alebo projektom iba po presvedčení sa, že 
nepriaznivo neovplyvní integritu príslušnej lokality a v prípade potreby po získaní 
stanoviska verejnosti. 

• Článok 6 ods. 4: Ak sa aj napriek negatívnemu odhadu dosahov na lokalitu a pri 
neexistencii alternatívnych riešení plán alebo projekt musí realizovať z dôvodov vyššieho 
verejného záujmu, vrátane záujmov sociálnej a ekonomickej povahy, členský štát prijme 
všetky kompenzačné opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že celková koherencia 
sústavy Natura 2000 bude ochránená. O prijatých kompenzačných opatreniach 
informuje Komisiu. Ak sa v príslušnej lokalite vyskytuje prioritný biotop a/alebo prioritný 
druh, jediné dôvody, ktoré môžu prichádzať do úvahy, sú tie, ktoré sa týkajú zdravia 
alebo bezpečnosti ľudí, priaznivých dôsledkov primárneho významu na životné 
prostredie alebo tiež stanoviska Komisie k ďalším nevyhnutným dôvodom vyššieho 
verejného záujmu. 

V článku 6 ods. 3 sú použité niektoré termíny na určenie, kedy sa požaduje primeraný odhad 
dosahov. Požaduje sa, ak sú splnené všetky tieto kritériá: 

• týka sa plánu alebo projektu, 

• ktorý môže významne ovplyvniť aspoň jednu lokalitu sústavy Natura 2000, 

• samostatne alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi, 
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• ale ktorý priamo nesúvisí s riadením ochrany lokality. 

Každý z týchto termínov je ďalej vysvetlený.  

• Plány alebo projekty:  

V smernici nie je vymedzený rozsah pojmu „plán“ alebo „projekt“ odkazom na konkrétne 
kategórie. Hlavným určujúcim faktorom je však to, či môže významne ovplyvniť lokalitu.  

Termín „projekt“ by sa preto mal vysvetľovať všeobecne, aby zahŕňal nielen stavebné práce, 
ale aj všetky ostatné zásahy do prírodného prostredia61. Termín „plán“ by sa tiež mal 
posudzovať tak, že má širší význam a mal by zahŕňať každý plán alebo program, ktorý slúži 
ako rámec pre povolenie rozvoja. 

V tejto súvislosti je potrebné vysvetliť vzťah medzi odsekom 2 a 3 článku 6. Zámer týchto 
dvoch odsekov je vo všeobecnosti rovnaký – zabrániť poškodeniu lokalít sústavy Natura 
2000. V prípade článku 6 ods. 2 zámerom je, aby sa predišlo „poškodeniu …, ako aj 
rušeniu“. V prípade článku 6 ods. 3 cieľom je zabrániť tomu, že nový plán alebo projekt 
„nepriaznivo ovplyvní integritu príslušnej lokality“. 

Keďže oba odseky slúžia rovnakému celkovému cieľu, znamená to, že všetky plány alebo 
projekty, pre ktoré nie je potrebný primeraný odhad dosahov podľa článku 6 ods. 3, musia 
napriek tomu byť v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2.62 

Bagrovanie – kedy je potrebný primeraný odhad dosahov 

Bagrovanie na prehĺbenie znamená odstraňovanie materiálu z hlavného koryta rieky 
rýpaním na účely prehĺbenia toku pre lodnú plavbu. Ak takýto zásah môže významne 
ovplyvniť jednu alebo viac lokalít Natura 2000, bude potrebné pred začatím prác dať schváliť 
primeraný odhad dosahov. 

Keďže v niektorých riekach sa zvyknú prirodzene ukladať sedimenty, môže byť tiež potrebné 
pravidelné udržiavacie bagrovanie na účely udržania požadovanej hĺbky rieky. Vynorila sa 
otázka, či pre takéto pravidelné udržiavacie bagrovanie je tiež potrebné primeraný odhad 
dosahov, ak môže významne ovplyvniť jednu alebo viac lokalít sústavy Natura 2000. 

Európsky súdny dvor sa zaoberal udržiavacím bagrovaním v jedinej veci, a to súvislosti 
s jeho rozsudkom C226/08.63 Túto vec postúpil Európskemu súdnemu dvoru správny súd 
v Oldenburgu, ktorý sa pýtal na pravidlo týkajúce sa toho, či mesto Papenburg malo právo 
zabrániť nemeckej federálnej vláde vymedziť lokality sústavy Natura 2000 pozdĺž rieky 
Emža v blízkosti prístavného mesta Papenburg v Dolnom Sasku. Tento úsek rieky bol 
prehĺbený v roku 1994 na umožnenie plavby lodí s ponorom 7,3 m medzi lodenicou 
a Severným morom a odvtedy sa pravidelne bagroval v záujme udržania tejto hĺbky. Mesto 
Papenburg uviedlo sociálno-ekonomické dôvody proti vymedzeniu týchto lokalít a tvrdilo, že 
ich vymedzením by sa narušila správna autonómia priznaná nemeckou ústavou miestnym 
komunitám. 

ESD rozhodol, že prvý pododsek článku 4 ods. 2 smernice o biotopoch, sa musí vykladať 
tak, že členský štát môže odmietnuť súhlasiť so zaradením jednej alebo viacerých lokalít do 
navrhovaného zoznamu lokalít s európskym významom, ktorý vypracuje Komisia, len na 
základe vedeckých dôvodov. 
                                                            
61  Rozsudok Európskeho súdneho dvora C-127/02. 
62  Rozsudok Európskeho súdneho dvora C-127/02. 
63 Ú. v. C 63 z 13.3.2010, s.5 k dispozícii na http://curia.europa.eu/  

http://curia.europa.eu/
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Pokiaľ ide o otázku priebežného udržiavacieho bagrovania, Súdny dvor rozhodol, že: 
„Článok 6 ods. 3 a 4 smernice 92/43, zmenenej a doplnenej smernicou 2006/105, sa má 
vykladať v tom zmysle, že priebežné prevádzkové práce v plavebnom kanáli ústí riek, ktoré 
priamo nesúvisia so správou lokality alebo pre ňu nie sú potrebné  

a ktoré už boli povolené podľa vnútroštátneho práva ešte pred uplynutím lehoty na prebratie 
smernice 92/43 sa v miere, v akej predstavujú projekt a môžu ovplyvniť dotknutú lokalitu 
významným spôsobom, musia podrobiť posúdeniu ich vplyvu na túto lokalitu“. 

Udržiavacím bagrovaním sa len udržiava určitý stav infraštruktúry a za týchto okolností sa 
nepovažujú za projekt v zmysle článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch. Operácie v rámci 
údržby sa niekedy môžu považovať za odlišné projekty, napríklad z dôvodu zmeny techník, 
podmienok alebo pravidelnosti, na základe ktorých sa vykonávajú. V takom prípade sa vplyv 
každého z týchto projektov musí podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch posúdiť 
v rozsahu, v akom je pravdepodobné, že môže ovplyvniť významným spôsobom príslušnú 
lokalitu. 

V rovnakom rozsudku Súdny dvor, objasnil, že: „Ak predovšetkým vzhľadom na 
opakovanosť, povahu a podmienky výkonu týchto prevádzkových prác možno uvedené 
práce považovať za jedinú operáciu, najmä keď ich cieľom je zachovanie určitej hĺbky 
plavebného kanálu pomocou pravidelných a na tento účel potrebných prác na prehlbovaní, 
možno tieto prevádzkové práce pokladať za jeden a ten istý projekt v zmysle článku 6 
ods. 3 smernice 92/43“.  

Okrem toho ESD výslovne priznal ochranu predchádzajúceho stavu na projekty 
udržiavacieho bagrovania, ktoré boli povolené pred uplynutím lehoty na transpozíciu 
smernice. 

V každom prípade, ak sa neuplatňuje článok 6 ods. 3, ustanovenia článku 6 ods. 2 však 
musia byť dodržané, t. j. musia sa prijať príslušné kroky, aby sa predišlo „poškodeniu 
prirodzených biotopov a biotopov druhov, ako aj rušeniu druhov, pre ktoré boli územia 
označené za chránené, pokiaľ by takéto rušenie bolo podstatné vo vzťahu k cieľom 
smernice o biotopoch.“.  

V ideálnom prípade by opakujúce sa udržiavacie bagrovanie malo byť navrhnuté a vykonané 
takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že prispeje k plneniu tak cieľov týkajúcich sa plavby, 
ako aj cieľov ochrany prírody v rámci sústavy Natura 2000 a mohli by sa dokonca zahrnúť 
do plánu manažmentu chránenej oblasti. 

Udržiavacie bagrovanie na Temži, Spojené kráľovstvo  

Spory, ku ktorým došlo medzi Londýnskym prístavom a environmentálnymi združeniami 
v súvislosti s environmentálnymi vplyvmi udržiavacieho bagrovania na prílivovej rieke 
Temža, sa riešili: 

• vytvorením „styčnej skupiny pre bagrovanie“ na účely zabezpečenia dialógu a výmeny 
informácií medzi zainteresovanými stranami,  

• vytvorením webového systému GIS na výmenu informácií umožňujúceho 
zainteresovaným stranám lepšie porozumieť umiestneniu a rozsahu bagrovacích aktivít 
a zapojiť sa do rozhodovania o žiadosti o povolenie bagrovania.  

Popri programoch na zber údajov, modelovanie a monitorovanie, celková práca zahŕňala aj 
zmeny techník bagrovania od bežného bagrovania a odstraňovania nánosov 
k udržateľnejšiemu manažmentu a recirkulácii sedimentov. Pomohlo to zvýšiť dôveru 
zainteresovaných strán v súvislosti s identifikáciou a zmierňovaním ekologických vplyvov 
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a lepším plánovaním programov bagrovania v obdobiach, keď je ekologická citlivosti na 
nižšej úrovni.64 

• Čo môže významne ovplyvniť lokalitu sústavy Natura 2000 

Je zrejmé, že primeraný odhad dosahov bude zameraný na živočíšne a rastlinné druhy 
a typy biotopov chránené smernicami o vtáctve a biotopoch a najmä tie živočíšne a rastlinné 
druhy a typy biotopov, pre ktoré boli vymedzené príslušné lokality sústavy Natura 2000. 
V rámci primeraného odhadu dosahov sa nemá posudzovať vplyv na iné voľne žijúce 
živočíchy a rastliny, pokiaľ nie sú relevantné z ekologického hľadiska, pokiaľ ide o druhy 
a biotopy chránené EÚ, ktoré sa nachádzajú v tejto lokalite65. Primeraný odhad dosahov 
podľa článku 6 ods. 3 je teda čo do rozsahu užší ako posúdenie podľa smerníc o EIA a SEA 
a obmedzuje sa na dosahy na lokality sústavy Natura 2000 z hľadiska ich cieľov ochrany. 

Pokiaľ ide o územnú pôsobnosť, ustanovenia článku 6 ods. 3 nie sú obmedzené na plány 
a projekty vykonávané výlučne v lokalite Natura 2000, sú zamerané aj na rozvoj mimo lokalít 
sústavy Natura 2000, ale ktorý môže mať na ne významný vplyv. To, že navrhovaný rozvoj 
sa neuskutočňuje v rámci hraníc lokality sústavy Natura 2000, neznamená, že sa na neho 
nebude vzťahovať primeraný odhad dosahov podľa článku 6 ods. 3. Potreba takéhoto 
posúdenia nie je založená na tom, či sa projekt uskutočňuje alebo neuskutočňuje vo vnútri 
sústavy Natura 2000, ale na tom, či je môže významne ovplyvniť lokalitu sústavy Natura 
2000 a jej ciele ochrany. Napríklad projekt nachádzajúci sa na hornom toku od lokality 
sústavy Natura 2000, jednako len môže negatívne ovplyvniť lokalitu nachádzajúcu sa po 
prúde v dôsledku prerušení vodného toku alebo bariér pre migráciu živočíšnych druhov. 
V takýchto prípadoch by bolo predsa len potrebné projekt posúdiť v súlade s postupom 
článku 6 ods. 3.  

Patrí k tomu zohľadnenie všetkých možných cezhraničných vplyvov. Ak plán alebo projekt 
v jednej krajine môže významne ovplyvniť lokality sústavy Natura 2000 v druhej krajine buď 
samotne, alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi, potom sa musí vykonať primeraný 
odhad dosahov a v rámci neho sa posúdia v tejto druhej krajine okrem iného vplyvy na 
integritu lokalít Natura 2000. Je to v súlade s dohovorom z Espoo, ktorý sa v EÚ vykonáva 
prostredníctvom smerníc EIA a SEA. Keďže tieto smernice sa vzťahujú na plány alebo 
projekty, pre ktoré môže byť potrebný odhad dosahov podľa článku 6 ods. 3 smernice 
o biotopoch, vyplýva z toho, že cezhraničné vplyvy je potrebné tiež preskúmať v kontexte 
primeraných odhadov dosahov vykonaných na základe smernice o biotopoch. 

Ako je uvedené vyššie vplyvy sa musia určiť v závislosti od živočíšnych a rastlinných druhov 
a typov biotopov, pre ktoré bola konkrétna lokalita vymedzená. Bude to mať vplyv na to, ako 
ďaleko od oblasti projektu je potrebné hľadať možné vplyvy. Napríklad vzácna rastlina 
s veľmi lokalizovaným výskytom a ktorá sa vyskytuje iba v konkrétnych podmienkach 
biotopu môže byť ovplyvnená projektmi len v bezprostrednej blízkosti oproti sťahovavým 
druhom, ktoré majú širšie požiadavky na biotop, a môžu byť teda ovplyvnené plánmi alebo 
projektmi mimo neho. 

• Samostatne alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi 

Rad jednotlivých nevýrazných vplyvov môže byť sám o sebe zanedbateľný, avšak dovedna 
môžu viesť k významnému vplyvu. Článok 6 ods. 3 to rieši zohľadnením spojenia s vplyvmi 
z iných plánov alebo projektov. V článku 6 ods. 3 nie je explicitne stanovené, aké iné plány 
a projekty patria do pôsobnosti ustanovenia týkajúceho sa spojenia, ale je jasné, že 
                                                            
64  DEFRA guide on sustainable Maintenance Dredging Schemes (Príručka organizácie DEFRA o udržateľných 
systémoch bagrovania). 
65  Toto sa však môže požadovať v rámci posudzovania podľa smerníc o EIA alebo SEA.  
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základným zámerom je zohľadniť kumulatívne vplyvy, ktoré môžu časom nastať. V tejto 
súvislosti by sa mali posúdiť plány alebo projekty, ktoré sú dokončené, schválené, ale 
neukončené alebo práve navrhnuté.  

Potrebné je vysvetliť, že pri posudzovaní navrhovaného plánu alebo projektu, členské štáty 
nevytvárajú predpoklady v prospech iných podobných, ale ešte nenavrhnutých plánov alebo 
projektov v budúcnosti. Naopak, ak už v oblasti bol schválený jeden alebo viac projektov, 
môže to znížiť ekologický prah, pokiaľ ide o význam vplyvov pre budúce plány alebo projekty 
v tejto oblasti.  

Napríklad, ak sa projekty rozvoja vodných ciest v rámci alebo v okolí lokalít sústavy Natura 
2000 predkladajú jeden po druhom. Z posúdenia prvého alebo druhého projektu vyplýva, že 
projekt nebude mať nepriaznivý vplyv na Natura 2000, ale neskoršie projekty nemusia byť 
schválené, pretože ich vplyvy v spojení s vplyvmi predchádzajúcich projektov sa stanú 
natoľko významnými, že nepriaznivo ovplyvnia integritu lokality. V tejto súvislosti, je dôležité, 
aby sa projekty VVD pozdĺž určitej rieky posudzovali strategicky a z hľadiska ich 
vzájomného prepojenia a aby sa na ne nenazeralo ako na jednotlivé izolované projekty. 

• Priamo nesúvisí s riadením ochrany lokality  

Z kontextu a cieľa článku 6, je zrejmé, že termín „riadenie“ sa vzťahuje na riadenie „ochrany“ 
lokality, t. j. na termín „riadenie“ treba nahliadať v zmysle, v akom sa používa v článku 6 
ods. 1. 

5.3. Postup vykonávania primeraného odhadu dosahov v jednotlivých 
krokoch 

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

Kroky sú nasledovné (pozri diagram): 

• Prvý krok: skríning – tento prvý krok slúži na určenie, či je potrebné vykonať pre plán 
alebo projekt primeraný odhad dosahov. Ak je možné, že významne negatívne ovplyvní 
lokalitu sústavy Natura 2000, potom je potrebné vykonať tento primeraný odhad. 

• Krok dva: primeraný odhad dosahov – po rozhodnutí, že primeraný odhad dosahov je 
podľa článku 6 ods. 3 potrebný, musí sa vykonať podrobná analýza vplyvov plánu alebo 
projektu, samostatne alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi, na integritu 
lokality(-ít) Natura 2000 z hľadiska jej cieľov ochrany. Ak z primeraného odhadu dosahov 
vyplynie, že existujú negatívne vplyvy na integritu lokality (napriek zavedeniu 
zmierňujúcich opatrení), potom príslušné orgány musia plán alebo projekt zamietnuť 
alebo uplatniť postup udelenia výnimky podľa článku 6 ods. 4. 

• Krok tri: výnimočné prípady – v článku 6 ods. 4 sú stanovené výnimky z článku 6 
ods. 3. A preto, ak sa usúdi, že plán alebo projekt bude mať nepriaznivý vplyv lokalitu 
sústavy Natura 2000, môže byť napriek tomu schválený vo výnimočných prípadoch, ak 
sú splnené podmienky uvedené v článku 6 ods. 4. 

Z uvedeného je zrejmé, že pri tomto rozhodovacom procese sa vychádza zo zásady 
predbežnej opatrnosti. Dôraz by sa mal klásť na objektívne preukázanie so spoľahlivými 
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podpornými dôkazmi, že nedôjde k žiadnym nepriaznivým vplyvom na lokalitu sústavy 
Natura 2000. 

5.4. Krok jedna: skríning 

Prvým krokom v postupe podľa článku 6 ods. 3 je určiť, či primeraný odhad dosahov je alebo 
nie je skutočne potrebný, t. j. či plán alebo projekt môže významne ovplyvniť lokalitu 
sústavy Natura 2000. Ak sa dá s dostatočnou istotou určiť, že plán alebo projekt nemôže 
mať významný vplyv buď samostatne, alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi, potom 
ho možno schváliť bez ďalšieho posudzovania.  

Ak však existuje nejaká pochybnosť, primeraný odhad dosahov sa musí vykonať tak, aby 
bolo možné preskúmať tieto vplyvy v plnom rozsahu. Potvrdil to Európsky súdny dvor 
v rozsudku Waddensea (C-127/02), v ktorom Súdny dvor dospel k záveru, že: „pre spustenie 
mechanizmu ochrany prírody podľa článku 6 ods. 3 sa nepredpokladá, že plány alebo 
projekty predmetnú lokalitu významne ovplyvnia, ale postačuje len pravdepodobnosť, že 
plán alebo projekt má takýto vplyv. Pri pochybnostiach o existencii významného vplyvu je 
potrebné pristúpiť k takému odhadu, ktorý umožní účinne vylúčiť, aby boli povolené plány 
alebo projekty, ktoré nepriaznivo ovplyvnia integritu príslušnej lokality, a tým prispeje 
k dosiahnutiu celkových cieľov smernice o biotopoch.“  

Pojem, čo je „významný vplyv“ v tomto kontexte sa jasne spája so špecifickými prvkami 
a ekologickými podmienkami lokality sústavy Natura 2000, ako aj jej vymedzenými typmi 
biotopov a živočíšnych a rastlinných druhov. Z tohto dôvodu by sa ciele ochrany tejto lokality 
a ekologické charakteristiky tak, ako sú zaznamenané v štandardnom formulári údajov, mali 
použiť na zistenie citlivých stránok každej lokality a pravdepodobnosti významných vplyvov 
na tieto stránky (v oddiele 5.5.1 sa uvádza úplné vysvetlenie toho, čo sú ciele ochrany 
lokality). 

Dôvody konečného rozhodnutia o tom, či vykonať alebo nevykonať primeraný odhad 
dosahov by sa mali zaznamenať a mal by sa poskytnúť dostatok informácií na potvrdenie 
záveru, ku ktorému sa dospelo. 

Kľúčové aspekty, ktoré je potrebné posúdiť pri skríningu: 

• Identifikovať geografický rozsah plánu alebo projektu a jeho hlavné charakteristiky. 

• Identifikovať všetky lokality sústavy Natura 2000, ktoré by mohli byť ovplyvnené plánom alebo 
projektom so zreteľom na možné vplyvy v iných krajinách a/alebo možné vplyvy ďalej po prúde 
alebo proti prúdu od projektu a v okolitej spádovej oblasti. 

• Identifikovať typy biotopov a živočíšne a rastlinné druhy, pre ktoré boli lokality sústavy Natura 
2000 vymedzené, ich stav ochrany a ciele ochrany lokalít (napr. nahliadnutím do štandardného 
formulára údajov o lokalite(-ách) alebo plánu(-ov) riadenia sústavy Natura 2000, ak existujú). 

• Určiť, ktoré živočíšne a rastlinné druhy a biotopy môžu byť významne ovplyvnené plánovanými 
aktivitami. 

• Identifikovať ďalšie plány alebo projekty, ktoré by mohli, v spojení s plánovanými aktivitami, viesť 
k možnému významnému vplyvu na lokality sústavy Natura 2000. 

• Posúdiť možné interakcie medzi plánom a aktivitami v rámci projektu buď samostatne, alebo 
v spojení s inými plánmi alebo projektmi, a kvalifikačné záujmy, ekologické funkcie a procesy, 
ktoré ich podporujú. 
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Obrázok : Vývojový diagram postupu podľa článku 6 ods. 3 a 4 (na základe metodického usmernenia 
Komisie k ustanoveniam článku 6)  
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Nie

Nachádza sa v lokalite prioritný biotop 
alebo živočíšne a rastlinné druhy? 

Existujú naliehavé dôvody vyššieho 
verejného záujmu? 

Existujú dôvody týkajúce sa zdravia ľudí 
alebo bezpečnosti alebo významné 

environmentálne prínosy?

Posúdiť kumulatívne vplyvy a vplyvy 
v spojení s inými plánmi a/alebo 

projektmi.

Možno dospieť k záveru, že PP neovplyvní 
nepriaznivo integritu lokality?
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5.5. Krok dva: primeraný odhad dosahov 

Po prijatí rozhodnutia o potrebe primeraného odhadu dosahov bude potrebné tento odhad 
vykonať predtým, ako príslušný orgán prijme rozhodnutie o tom, či plán alebo projekt povolí 
alebo nepovolí (C-127/02). Ako je uvedené vyššie cieľom primeraného odhadu dosahov je 
posúdiť dosahy plánu alebo projektu na lokalitu z hľadiska jeho cieľov ochrany buď 
samostatne, alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi. 

Termín „primeraný“ v podstate znamená, že odhad dosahov musí byť primeraný svojmu 
účelu podľa smerníc o vtáctve a biotopoch, t. j. chrániť vzácne a ohrozené živočíšne 
a rastlinné druhy a typy biotopov uvedené v týchto dvoch smerniciach. „Primeraný“ znamená 
tiež, že odhad dosahov musí byť odôvodneným rozhodnutím. Ak správa neobsahuje 
dostatočne podrobný primeraný odhad dosahov vplyvov lokality sústavy Natura 2000, alebo 
nie dostatočne podložený, aby sa mohli vyvodiť jednoznačné závery o tom, či integrita je 
alebo nie je nepriaznivo ovplyvnená, potom odhad neplní svoj účel a nemôže byť 
primeraný“. 

Odhady, ktoré sú obmedzené len na všeobecné opisy a poskytujú len povrchný prehľad 
existujúcich údajov o prírode v rámci oblasti, sa nepovažujú za „primerané“ na účely článku 
6 ods. 3. Európsky súdny dvor to potvrdil, keď rozhodol, že „primeraný odhad dosahov by 
mal obsahovať úplné, presné a definitívne zistenia a závery, ktoré by mohli odstrániť 
akúkoľvek dôvodnú vedeckú pochybnosť, pokiaľ ide o následky prác plánovaných na 
dotknutom osobitne chránenom území“ (Komisia/Taliansko, C-304/05).66 

Súdny dvor tiež zdôraznil význam používania najlepších vedeckých poznatkov pri 
vykonávaní primeraného odhadu dosahov, aby príslušné orgány mohli s dostatočnou mierou 
istoty dospieť k záveru, že nedôjde k žiadnym nepriaznivým vplyvom na integritu lokality. 
V tejto súvislosti Súdny dvor usúdil, že „pri využití najlepších vedeckých poznatkov v danej 
oblasti boli zistené všetky aspekty plánu alebo projektu, ktoré môžu samostatne alebo 
v spojení s inými plánmi alebo projektmi ovplyvniť ciele ochrany tejto lokality.“ (C-127/02, 
bod 54). 

                                                            
66  Pozri tiež Rozhodnutie ESD Castro Verde vo veci C-239/04, kde dospel k záveru, že „pred povolením projektu 
sa musí z vedeckého hľadiska vylúčiť akákoľvek racionálna pochybnosť o tom, že oblasť ako taká nebude 
nepriaznivo ovplyvnená.“ 
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Kroky, ktoré treba vykonať v rámci primeraného odhadu dosahov 
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Vzhľadom na osobitný charakter príslušného hodnotenia sa dôrazne odporúča, aby 
odhad dosahov bol založený na analýzach vykonaných náležite kvalifikovanými 
ekológmi.  
Správa z primeraného odhadu dosahov by predovšetkým mala: 

- obsahovať dostatočne podrobný opis projektu alebo plánu, aby verejnosť pochopila jeho 
veľkosť, rozsah a ciele, 

- obsahovať opis základných podmienok a cieľov ochrany lokality sústavy Natura 2000, 

- označiť nepriaznivé vplyvy projektu alebo plánu na lokalitu sústavy Natura 2000, 

- vysvetliť spôsob, akým sa možno týmto vplyvom vyhnúť prostredníctvom zmierňujúcich 
opatrení, 

- stanoviť časový harmonogram a určiť mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa 
zmierňujúce opatrenia zabezpečia, vykonajú a budú sledovať. 

Napokon je potrebné poznamenať, že príslušné orgány sú povinné, zabezpečiť, aby 
primeraný odhad dosahov bol vykonaný správne a aby mohol objektívne preukázať 
pomocou podporných dôkazov, že nedôjde k nepriaznivým vplyvom na integritu lokality 
sústavy Natura 2000 z hľadiska jej cieľov ochrany. 

5.5.1. Posúdenie vplyvov z hľadiska cieľov ochrany tejto lokality 

Ako už bolo uvedené, v rámci tohto posúdenia by sa mali posúdiť možné dosahy plánu 
alebo projektu na lokalitu z hľadiska cieľov ochrany tejto lokality.  

Na lepšie porozumenie, čo sú ciele ochrany, je potrebné sa spätne pozrieť na to, ako sa 
vyberali lokality sústavy Natura 2000. Ako bolo vysvetlené v kapitole 2, každá lokalita je 
zaradená do sústavy Natura 2000 na základe hodnoty z hľadiska ochrany jedného alebo 
viacerých typov biotopov uvedených v prílohe II k smernici o biotopoch alebo živočíšnych 
druhov uvedených v prílohe I k smernici o vtáctve plus pravidelne sa vyskytujúcich 
sťahovavých druhov vtákov. 

Táto hodnota lokality z hľadiska ochrany je zaznamenaná v štandardnom formulári 
údajov67, ktorý je pripravený pre každú lokalitu. V štandardnom formulári údajov sú 
zaznamenané ekologické charakteristiky lokality, ktoré viedli k jej vymedzeniu ako lokality 
sústavy Natura 2000 a uvádza sa v ňom rozsiahle posúdenie stavu ochrany každého 
živočíšneho a rastlinného druhu alebo typu biotopu v danej lokalite (hodnotenie A až D). 

Štandardný formulár údajov je teda referenčným základom nielen pre meranie každej zmeny 
v stave ochrany vymedzených typov biotopov a živočíšnych a rastlinných druhov v rámci 
lokality (článok 6 ods. 2 a 6 ods. 3), ale aj pre stanovenie cieľov ochrany pre lokalitu 
v súlade s celkovými cieľmi smernice o biotopoch (článok 6 ods. 1). 

Minimálnym cieľom ochrany lokalít bude zachovať živočíšne a rastlinné druhy a biotopy, pre 
ktoré boli vymedzené, v rovnakom stave (ako je zaznamenané v štandardnom formulári 
údajov). To znamená zabezpečiť, aby sa ich stav nezhoršil pod túto úroveň. 

Celkovým cieľom smernice o biotopoch (a vtáctve) je však nielen zabrániť ďalšiemu 
zhoršovaniu, ale tiež zabezpečiť, aby živočíšne a rastlinné druhy a typy biotopov chránené 

                                                            
67  Štandardné formuláre údajov sú dostupné prostredníctvom prehliadača Natura 2000 
http://natura2000.eea.europa.eu/ a možno ich získať od orgánov zodpovedných za sústavu Natura 2000 
v každej krajine/regióne. 
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EÚ dosiahli priaznivý stav v rámci prirodzeného prostredia v EÚ. Môžu byť teda potrebné 
ambicióznejšie ciele ochrany na obnovu a zlepšenie stavu ochrany živočíšnych a rastlinných 
druhov a typov biotopov chránených EÚ, ktoré sa nachádzajú v tejto lokalite (podľa článku 6 
ods. 1). 

 
3.2.C. CICAVCE uvedené v prílohe II smernice Rady 92/43/EEC 
 

POPULÁCIA HODNOTENIE LOKALITY 
Kód Názov Migrujúce 

Usídlené Populácia Ochrana Izolácia Celkové 
Reprodukcia Prezimovanie Stupeň 

1337 Castor fiber I P B A C A 
1355 Lutra lutra I P B A C B 
1318 Myotis 

dasychema 
I P C B C C 

1324 Myotis myotis I P C B C C 
 
3.2.D  OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY uvedené v prílohe II smernice Rady 92/43/EHS 
 

POPULÁCIA HODNOTENIE LOKALITY 
Kód Názov Migrujúce 

Usídlené Populácia Ochrana Izolácia Celkové 
Reprodukcia Prezimovanie Stupeň 

1188 Bombina 
bombina 

I P B C C C 

1166 Triturus 
cristatus 

I 11-50 C B C B 

 
3.2.E RYBY uvedené v prílohe II smernice Rady 92/43/EHS 
 

POPULÁCIA HODNOTENIE LOKALITY 
Kód Názov Migrujúce 

Usídlené Populácia Ochrana Izolácia Celkové 
Reprodukcia Prezimovanie Stupeň 

1130 Aspius aspius I C C A C B 
1149 Cobitis taenia I R C A C B 
1124 Gobio 

albipinnatus 
I C A A C A 

1099 Lampetra 
fluvialis 

I V C B C B 

 

Ukážka zo štandardného formulára údajov 

Ak by sa stanovili ambicióznejšie ciele ochrany, potom by sa vplyvy plánu alebo projektu 
museli merať na základe týchto ambicióznejších cieľov. Napríklad, ak je cieľom obnoviť do 
ôsmich rokov populáciu rybárika riečneho na určitú úroveň populácie a sú naplánované 
ochranné opatrenia na zabezpečenie tohto cieľa, potrebné je posúdiť, či plán alebo projekt 
bude alebo nebude brániť realizácii tohto cieľa ochrany. 

Ak neboli stanovené konkrétne ciele ochrany, potom sa môže predpokladať, že cieľom 
ochrany lokality sústavy Natura 2000 je zachovanie stavu ochrany živočíšnych a rastlinných 
druhov a typov biotopov, pre ktoré bola lokalita vymedzená (ako je zaznamenané 
v štandardnom formulári údajov) a zabrániť zhoršeniu tohto stavu. 

Odporúča sa, aby projektant čo najskôr konzultoval s príslušnými orgánmi zodpovednými za 
lokality sústavy Natura 2000, aby zistil informácie o lokalite sústavy Natura 2000, jej cieľoch 
ochrany a stave ochrany typov biotopov a živočíšnych a rastlinných druhov, pre ktoré je 
vymedzená. Budú musieť tiež uviesť, či sú k dispozícii podrobnejšie zdroje informácií 
k tomuto – napríklad v pláne riadenia prijatom pre lokalitu alebo správe o monitorovaní 
a štúdiách o stave ochrany príslušných živočíšnych a rastlinných druhov a typov biotopov 
v danej oblasti alebo krajine. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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5.5.2. Zhromažďovanie potrebných informácií 

Zhromažďovanie všetkých potrebných informácií o projekte, ako aj o lokalite sústavy Natura 
2000 je dôležitým prvým krokom primeraného odhadu dosahov. Obvykle je to opakujúci sa 
proces. Ak z prvej identifikácie a analýzy vyplynú významné medzery v znalostiach, potom 
môže byť potrebné vykonať ďalšie základné ekologické a prieskumné práce v teréne na 
doplnenie existujúcich údajov. Ako už bolo uvedené, dôležité je, aby sa primeraný odhad 
dosahov zakladal na najlepších vedeckých poznatkoch v oblasti a aby dokázal odstrániť 
akúkoľvek dôvodnú vedeckú pochybnosť, pokiaľ ide o následky prác plánovaných na 
dotknutom chránenom území. 

Podrobné prieskumy a práce v teréne by mali byť zamerané na tie cieľové prvky, ktoré sú 
citlivé na činnosti v rámci projektu. Citlivosť by sa mala analyzovať s ohľadom na možné 
interakcie medzi aktivitami v rámci projektu (charakter, rozsah, metódy, atď.) a príslušnými 
biotopmi a živočíšnymi a rastlinnými druhmi (miesto, ekologické požiadavky, kľúčové oblasti, 
správanie atď.). Všetky terénne štúdie musia byť dostatočne podrobné a dlhodobé, aby sa 
mohla zohľadniť skutočnosť, že v závislosti od ročného obdobia sa ekologické podmienky 
môžu významne líšiť. Napríklad uskutočnenie terénneho prieskumu týkajúceho sa 
živočíšnych a rastlinných druhov počas niekoľkých dní v zime nezachytí využívanie ich 
biotopov počas iných dôležitejších období roka (napr. počas migrácie alebo reprodukcie). 

Zhromažďovanie informácií pre primeraný odhad dosahov 

Informácie o pláne alebo projekte by mali obsahovať podrobnosti o všetkých prvkoch, ktoré sú relevantné pre 
odhad dosahov. Mali by zahŕňať aspoň:  

- podrobné informácie o návrhu činností v oblasti VVD, 

- podrobné mapy o presnom mieste činností v rámci VVD a súvisiacich prác v súvislosti s lokalitou(-ami) 
Natura 2000 v danej oblasti 

- informácie o činnostiach plánovaných v priebehu stavebných prác a o ich trvaní a načasovaní,  

- plánované činnosti počas prevádzky a riadenia, 

- opatrenia na údržbu, 

- informácie o iných plánoch alebo projektoch v oblasti plánovaných alebo už prebiehajúcich. 

Informácie o lokalite Natura 2000 by mali zahŕňať aspoň:  

- podrobné informácie o každom živočíšnom a rastlinnom druhu a type biotopu, pre ktoré je lokalita 
vymedzená a ich stave ochrany,  

- údaje vrátane ekologických máp o ich umiestnení a celkovom využití biotopu v rámci a okolí lokality počas 
ich životného cyklu (napr. pre hľadanie potravy, reprodukciu, odpočinok, prenocovanie alebo zimný spánok), 
tieto údaje by mali byť aktuálne, keďže živočíšne a rastlinné druhy a biotopy sú dynamické subjekty a ich 
výskyt a zloženie sa môže meniť v priebehu relatívne krátkych časových období, 

- údaje o ich reprezentatívnosti, stupni izolácie a populácii alebo prostredí tak v rámci tejto lokality, ako aj v 
oblasti alebo krajine (vrátane údajov o veľkosti populácie, ekotype, vekovej štruktúre triedy atď.),  

- údaje o ekologickej štruktúre a fungovaní prírodných biotopov v rámci lokality, 

- informácie o cieľoch ochrany lokality (vrátane všetkých plánov riadenia atď),  

- informácie o úlohe lokality v rámci biogeografickej oblasti a sústavy Natura 2000, 

- akékoľvek ďalšie aspekty týkajúce sa lokality alebo voľne žijúcich živočíchov a rastlín na jej území, ktoré 
môžu ovplyvniť jej stav ochrany a ciele (napr. bežné riadiace činnosti alebo iný vývoj), 

- Informácie o akýchkoľvek iných plánoch alebo projektoch, ktoré by mohli viesť ku kumulatívnym vplyvom. 
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K potenciálnym zdrojom informácií lokality sústavy Natura 2000 patria: 

- štandardné formuláre údajov sústavy Natura 2000, 

- plány riadenia sústavy Natura 2000, 

- aktuálne informácie uverejnené v technickej a vedeckej literatúre, 

- orgány ochrany prírody, vedeckí experti a odborníci na živočíšne a rastlinné druhy alebo biotopy, 
ochranárske organizácie, miestni experti, 

- správy podľa článku 17 o stave ochrany biotopoch a živočíšnych a rastlinných druhoch 
chránených EÚ na vnútroštátnej a biogeografickej úrovni.68 

V tejto fáze je tiež vhodné vymedziť oblasť, ktorá sa bude skúmať, pričom je potrebné 
pamätať na to, že negatívne vplyvy sa môžu pociťovať v rámci oveľa širšej oblasti ako na 
bezprostrednom mieste projektu vnútrozemských vodných ciest, napríklad ďalej proti prúdu 
alebo po prúde rieky a laterálne smerom do spádovej oblasti. Obzvlášť dôležité je v prípade 
projektov vnútrozemských vodných ciest nevymedziť oblasť skúmania príliš úzko z hľadiska 
pozdĺžneho a priečneho prepojenia rieky. Oblasť skúmania sa vždy dá neskôr zúžiť, keď 
bude dostatok náležitých údajov k dispozícii, aby sa mohli vylúčiť určité oblasti. 

Včasné konzultácie s orgánmi v oblasti ochrany prírody, inými vedeckými expertmi 
a ochranárskymi organizáciami pomôžu zabezpečiť vypracovanie čo najúplnejšieho obrazu 
o lokalite, prítomných živočíšnych a rastlinných druhoch/biotopoch a type vplyvov, ktoré sa 
majú analyzovať. Môžu tiež ponúknuť poradenstvo k aktualizovaným vedeckým 
informáciám, ktoré sú k dispozícii o lokalite a jeho živočíšnych a rastlinných druhoch 
a typoch biotopov chránených EÚ (vrátane plánov riadenia lokality sústavy Natura 2000), 
a k ďalším základným štúdiám a terénnym prieskumom, ktoré môžu byť potrebné na účely 
posúdenia možných vplyvov projektu. 

Ostatné zainteresované strany, ako napr. mimovládne ochranárske organizácie, výskumné 
inštitúcie alebo miestne organizácie tiež môžu poskytnúť ďalšie miestne znalosti 
a ekologické informácie užitočné pre primeraný odhad dosahov.  

5.5.3. Odhad dosahov na lokalitu 

Po zhromaždení všetkých potrebných základných údajov a kontrole ich úplnosti možno 
uskutočniť odhad dosahov plánu alebo projektu na lokalitu sústavy Natura.  

Ako už bolo uvedené, mal sa byť vykonať so zreteľom na: 

- najlepšie vedecké poznatky v oblasti, 

- ciele ochrany lokality, 

- ekologické charakteristiky a stav ochrany lokality a typy biotopov a živočíšne a rastlinné 
druhy, pre ktoré bola vymedzená. 

Je zrejmé, že vplyvy každého projektu budú jedinečné a je ich potrebné hodnotiť 
individuálne. Je to v súlade s rozsudkom ESD vo veci Waddensea: „V rámci prieskumného 
posúdenia účinkov spojených s týmito plánmi alebo projektmi musí byť posúdený význam 
týchto účinkov hlavne vo svetle osobitných vlastností a podmienok životného prostredia 
                                                            
68 Prvá kontrola stavu (známa ako správa podľa článku 17) týkajúca sa stavu ochrany všetkých živočíšnych a rastlinných 
druhov a biotopov chránených podľa smernice o biotopoch bola uverejnená v roku 2009. Stav sa hodnotí na tak úrovni 
krajiny, ako aj na biogeografickej úrovni. Pozri: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 and 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm 
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týmito plánmi alebo projektmi dotknutej lokality.“ Pri posudzovaní možných vplyvov plánov 
alebo projektov treba určiť ich význam, hlavne vo svetle osobitných vlastností a podmienok 
životného prostredia lokality týmito plánmi alebo projektmi." 

Prvým krokom je zistiť, ktoré cieľové prvky v rámci každej lokality by mohli byť potenciálne 
ovplyvnené a mali by sa ďalej posúdiť. Je to dôležité, pretože každý živočíšny a rastlinný 
druh a typ biotopu má svoj vlastný ekologický životný cyklus a požiadavky na ochranu. 
Vplyvy na každý z nich tiež budú v prípade každej lokality odlišné v závislosti od ich stavu 
ochrany a základných ekologických podmienok konkrétnej lokality. 

Ako v prípade všetkých posudzovaní vplyvu, tento odhad dosahov by sa mal vykonať 
v rámci štruktúrovaného rámca, aby sa zabezpečilo vypracovanie čo najobjektívnejších 
a najpresnejších prognóz. Vplyvy sa často na tento účel rozdeľujú takto: 

- priame a nepriame vplyvy, 

- krátke a dlhodobé vplyvy, 

- vplyvy počas rôznych fáz projektu (výstavba, prevádzka, vyradenie z prevádzky), 

- izolované vplyvy a kombinované vplyvy, 

- kumulatívne vplyvy. 

V prípade každého identifikovaného vplyvu, by sa pri odhade dosahov mala tiež posúdiť 
veľkosť vplyvu, typ vplyvu, rozsah, trvanie, intenzita a načasovanie. 

Samotný primeraný odhad dosahov zahŕňa posúdenie všetkých aspektov plánu alebo 
projektu, ktoré by mohli mať dosahy na lokalitu. Postupne by sa mal preskúmať každý prvok 
plánu alebo projektu a potenciálne vplyvy tohto prvku by sa mali posúdiť vo vzťahu ku 
každému živočíšnemu a rastlinnému druhu alebo typu biotopu, pre ktoré bola lokalita 
vymedzená. Potom by sa vplyvy jednotlivých prvkov mali posúdiť spoločne a vo vzájomnom 
vzťahu, aby sa dali identifikovať interakcie medzi nimi. 

Aj keď je potrebné zamerať sa na živočíšne a rastlinné druhy a biotopy v záujme 
Spoločenstva odôvodňujúcom vymedzenie lokality, nemalo by sa zabúdať na zložité 
interakcie týchto cieľových prvkov aj s inými živočíšnymi druhmi a biotopmi, ako aj 
s fyzickým prostredím. Dôležité je preto preskúmať všetky prvky, ktoré sa pokladajú za 
nevyhnutné pre štruktúru, fungovanie a dynamiku riečneho ekosystému, pretože akákoľvek 
zmena by mohla mať negatívny vplyv na prítomné typy biotopov a živočíšnych a rastlinných 
druhov. 

Opis možných negatívnych vplyvov aktivít v rámci rozvoja a riadenia vnútrozemských 
vodných ciest na lokality sústavy Natura 2000, ako sa uvádza v kapitole 3, by mal pomôcť 
určiť typ vplyvov, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť. 

Vplyvy by sa mali predpovedať, čo najpresnejšie a východiská týchto prognóz by mali byť 
jasné a zaznamenané v primeranom odhade dosahov (čo znamená vrátane aj určitého 
vysvetlenia miery istoty, pokiaľ ide o predpovedanie vplyvov). Rovnako ako v prípade 
všetkých posudzovaní vplyvov aj primeraný odhad dosahov by sa mal vykonávať v rámci 
štruktúrovaného rámca, aby sa zabezpečila čo najväčšia objektívnosť prognóz pomocou 
kvantifikovateľných kritérií vždy, keď je to možné. Značne to tiež uľahčí navrhovanie 
zmierňujúcich opatrení, ktoré môžu pomôcť odstrániť predpovedané vplyvy alebo ich 
obmedziť na nevýznamnú úroveň.  

Predpovedať pravdepodobné vplyvy môže byť ťažké, pretože je potrebné dobre rozumieť 
ekologickým procesom a požiadavkám ochrany konkrétnych živočíšnych a rastlinných 
druhov alebo typov biotopov, ktoré môžu byť ovplyvnené. Odporúča sa preto zabezpečiť pri 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
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vykonávaní primeraného odhadu dosahov potrebné odborné poradenstvo a vedeckú 
podporu.  

 
Bežne používané metódy pre predpovedanie vplyvov: 

Pri primeranom odhade dosahov by sa tiež mali použiť najlepšie dostupné techniky a metódy na 
odhad rozsahu vplyvov. Niektoré z techník, ktoré sa bežne používajú, sú uvedené v nasledujúcom 
rámčeku. 

- Priame merania napríklad v oblasti straty alebo ovplyvnenia biotopov, pomerné straty populácií, 
biotopov a spoločenstiev. 

- Vývojové diagramy, diagramy sietí a systémov na identifikáciu reťazcov vplyvov vyplývajúcich 
z priamych vplyvov; nepriame vplyvy sa označujú ako sekundárne, terciárne atď. vplyvy podľa 
toho, ako sú spôsobené. Diagramy systémov sú pružnejšie než siete, pokiaľ ide o zobrazovanie 
vzájomných vzťahov a dráh procesu. 

- Kvantitatívne prediktívne modely na poskytovanie matematicky odvodených predpovedí 
založených na údajoch a predpokladoch o sile a smere vplyvov. Modely môžu extrapolovať 
predpovede, ktoré sú konzistentné s predchádzajúcimi a súčasnými údajmi (trendová analýza, 
scenáre, analógie, pomocou ktorých sa prenášajú informácie z iných relevantných miest) 
a intuitívnym prognózovaním. Normatívne prístupy k modelovaniu spätne od požadovaného 
výsledku na posúdenie, či navrhovaný projekt dosiahne tieto ciele. Prediktívne modelovanie často 
hrá dôležitú úlohu, keďže hlavné vplyvy často bývajú výsledkom meniacich sa 
hydromorfologických štruktúr, čo spôsobuje zmeny v sedimentačnom režime s vážnymi 
dôsledkami pre biotu pod hladinou. 

- Štúdie na úrovni populácie môžu byť užitočné pre stanovenie účinkov alebo vplyvov na úrovni 
populácie napríklad na druhy vtákov alebo netopierov prípadne morských cicavcov. 

- Geografické informačné systémy (GIS) používané na vyhotovenie modelov priestorových 
vzťahov, ako napr. segmentov obmedzení alebo mapovanie citlivých oblastí a miest, kde 
dochádza k strate biotopu. Systémy GIS sú kombináciou počítačovej kartografie, ukladania 
mapových podkladov a databázového systému uchovávajúceho charakteristické znaky, ako napr. 
využívanie pôdy alebo gradient. Systémy GIS umožňujú rýchle zobrazovanie, kombinovanie 
a analyzovanie uložených premenných. 

- Informácie z predchádzajúcich podobných projektov môžu byť užitočné, najmä vtedy, keď 
boli vyhotovené kvantitatívne predpovede a monitorovali sa v prevádzke. 

- Znalecké stanovisko a posudok odvodené z predchádzajúcej skúsenosti a konzultácií 
týkajúcich sa podobných projektov vnútrozemských vodných ciest. 

- Opis a vzájomný vzťah: fyzikálne faktory (napr. vodný režim, prúd, substrát) môžu priamo 
súvisieť s rozšírením a hojnosťou živočíšnych a rastlinných druhov. Ak sa dajú predpovedať 
budúce fyzikálne podmienky, potom na základe toho možno predpokladať budúci vývoj biotopov 
a populácií alebo reakcií živočíšnych a rastlinných druhov a biotopov. 

- Vykonávanie analýz kapacity zahŕňa identifikáciu prahu tlaku, pod úrovňou ktorého populácie 
a funkcie ekosystému môžu vydržať. Zahŕňa identifikáciu potenciálne obmedzujúcich faktorov 
a vyhotovenie matematických rovníc na opis kapacity zdroja alebo systému z hľadiska hraničnej 
hodnoty uloženej každým obmedzujúcim faktorom. 

Upravené z publikácie: Metodická príručka k ustanoveniam článku 6 ods. 3 a 4 smernice o biotopoch 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf. 
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Ako už bolo uvedené, kumulatívne vplyvy by sa pri posudzovaní nemali prehliadať, je to 
nielen právna požiadavka, ale môže to tiež ovplyvniť posúdenie plánu alebo projektu, ako aj 
ďalších plánov alebo projektov, ktoré sa predkladajú v rovnakej oblasti. Ku kumulatívnym 
vplyvom môže dôjsť hlavne vtedy, keď sa plánujú viaceré projekty v rámci daného riečneho 
systému, alebo keď sú výsledkom kombinovaných vplyvov projektu vodnej cesty a iného 
typu činnosti (napr. výroba elektriny z vodnej energie, odber vody, priemyselné chladenie, 
ochrana pred povodňami atď). 

5.5.4. Určenie významnosti vplyvov 

Po identifikovaní vplyvov by sa mal posúdiť ich význam pre lokalitu a jeho cieľové prvky. Pri 
posudzovaní významu možno posúdiť nasledovné parametre: 

- Kvantitatívne parametre cieľového prvku: napríklad akú stratu utrpel biotop z hľadiska 
daných živočíšnych a rastlinných druhov alebo typu biotopov. V prípade niektorých aj 
strata jednotlivých časti alebo malého percenta oblastí výskytu v rámci danej lokality 
sústavy Natura 2000 (napr. v prípade prioritných typov biotopov a živočíšnych 
a rastlinných druhov), by sa mala posudzovať ako významný vplyv. V prípade ostatných 
prah významnosti môže byť vyšší. Opäť záleží od živočíšnych a rastlinných druhov 
a typov biotopov, ich stavu ochrany v danej lokalite, ako aj od ich vyhliadok do 
budúcnosti. 

- Kvalitatívne parametre cieľového prvku: nezávisle od týchto kvantitatívnych 
parametrov by sa pri významnosti vplyvov mala zohľadniť aj kvalita výskytu cieľového 
znaku, napríklad môže ísť o:  

• jedinú lokalitu v konkrétnej oblasti/ krajine, kde je prítomný cieľový prvok (t. j. cieľový 
prvok sa môže vyskytovať v pomerne hojnom množstve v danej lokalite, ale je to 
jediná lokalita, kde sa nachádza, a je chránený); 

• lokalitu s významným výskytom živočíšneho alebo rastlinného druhu (napr. hlavná 
oblasť výskytu, väčšie oblasti reprezentatívnych stanovíšť atď.), 

• lokalitu, kde živočíšny alebo rastlinný druh je na hranici svojho existujúceho rozsahu 
rozšírenia.  

- Významnosť lokality z hľadiska biológie rastlinného alebo živočíšneho druhu, 
napr: 

• miesto reprodukcie (hniezdiská, oblasti neresenia atď.); 

• potravný biotop, 

• možnosti úkrytu, 

• migračné cesty. 

- Ekologické funkcie potrebné na zachovanie cieľových prvkov, ako aj integrity lokality. 

Ak existujú pochybnosti alebo názorové rozdiely týkajúce sa miery významnosti, najlepším 
spôsobom je dospieť k širšej zhode medzi príslušnými expertmi, napr. regionálnymi a/alebo 
národnými expertmi, pokiaľ ide o dotknutý cieľový prvok, a tak bude možné dospieť 
konsenzu v tejto súvislosti. 

Nasledovný vývojový diagram znázorňuje štruktúrovaný prístup k hodnoteniu možných 
vplyvov na lokalitu sústavy Natura 2000 za použitia funkčného prístupu k prvkom sústavy 
Natura 2000 (napr. miesto v systéme lužných oblastí rieky, závislosti od biotopu/procesu). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
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Tento prístup sa môže tiež použiť ako skríning rizík v rámci včasného varovania pre vodné 
projekty vnútrozemských vodných ciest počas fázy ich prípravy a konceptualizácie.
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Obrázok 1: Scenáre týkajúce sa morfologických/hydrologických vplyvov rozvoja VVD na integritu 
lokalít Natura 2000. 

Závisia niektoré prvky sústavy Natura 
2000 v rámci vymedzenia od 
morfológie prirodzeného koryta 
rieky/hydrauliky a/alebo režimu vodnej 
hladiny (napr. riečne biotopy typ 3260 
a 3270)?  

Závisia niektoré prvky sústavy Natura 
2000 v rámci vymedzenia od 
hydrológie prírodne záplavovej oblasti 
(napr. aluviálne lesy 91E0, brehové 
lesy 91F0 alebo aluviálne lúky 6440)? 

Závisia niektoré takéto 
prvky od hydrológie 
umelej záplavovej 
oblasti? 

Sú príslušné lokality 
sústavy Natura 2000 už 
silne ovplyvnené VVD 
alebo inou činnosťou? 

Možno hydrologický režim 
dotknutej záplavovej oblasti 
kopírovať umelými prostriedkami 
v rámci rozvojaVVD? 

Sú naplánované alebo sa 
predpokladajú opatrenia na ochranu 
na obnovu lokality, aby plnila svoje 
ciele? 

Možno hydrologický režim 
dotknutej záplavovej oblasti 
potrebné zachovať alebo zlepšiť 
v rámci rozvoja VVD? 

 

Vysoká pravdepodobnosť 
nepriaznivého vplyvu na 
integritu lokality sústavy 
Natura 2000, ktorý nemožno 
zmierniť, t. j. potreba kontroly 
podľa článku 6 ods. 4 smernice 
o biotopoch. 

Je projekt VVD zlučiteľný 
s opatreniami na ochranu, 
alebo možno ho upraviť, aby 
bol zlučiteľný?  

Možnosť odstránenia 
nepriaznivého vplyvu na 
integritu lokality sústavy 
Natura 2000 zmierňujúcimi 
opatreniami (aj keď sa 
uprednostňuje zachovanie 
prirodzene udržiavaného 
hydrologického režimu). 

Môže environmentálne vhodný 
projekt VVD prispieť k obnove 
lokality, pokiaľ ide o príslušné 
prvky sústavy Natura 2000? 

 

Vysoká 
pravdepodobnosť, že 
nedôjde k 
nepriaznivému vplyvu 
na integritu lokality 

Zahŕňa plánovaný rozvoj VVD rieku s jednou alebo 
viacerými lokalitami sústavy Natura 2000 v riečnom 
koridore? 
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5.5.5. Určenie, či je ovplyvnená integrita lokality 

Po vykonaní čo možno najpresnejšieho odhadu vplyvov projektu a ich úrovne 
významnosti sa v rámci primeraného odhadu dosahov musí dospieť ku konečnému 
záveru, či nepriaznivo ovplyvnia integritu lokality sústavy Natura 2000. 

Termín „integrita“ sa samozrejme týka ekologickej integrity. Môže sa posudzovať ako 
kvalita či stav celistvosti alebo úplnosti. V kontexte dynamickej ekológie jej možno tiež 
pripísať význam odolnosti a schopnosti vyvíjať sa spôsobom, ktorý je prijateľný z hľadiska 
ochrany. „Integritu lokality“ možno vymedziť z praktického hľadiska ako koherentný súhrn 
ekologickej štruktúry, funkčných a ekologických procesov lokality na celom jej území, 
alebo v biotopoch, komplexe biotopov a/alebo populáciách živočíšnych a rastlinných 
druhov, pre ktoré je lokalita vymedzená. 

Lokalitu možno opísať ako územie s vysokým stupňom integrity, na ktorom sa realizuje 
vnútorný potenciál dosahovania cieľov ochrany lokality, zachováva sa schopnosť 
samonápravy a samoobnovenia v dynamických podmienkach s minimálnou potrebou 
externého riadenia. 

„Integrita lokality“ jasne súvisí aj s cieľmi ochrany tejto lokality (pozri vyššie). Ak plán 
alebo projekt nepriaznivo ovplyvňuje integritu lokality len vo vizuálnom zmysle, alebo 
významne ovplyvňuje iné typy biotopov alebo iné živočíšne a rastlinné druhy, než pre 
ktoré bola lokalita vymedzená v rámci sústavy Natura 2000, nepovažuje sa to za 
nepriaznivý vplyv na účely článku 6 ods. 3. Na druhej strane, ak jeden zo živočíšnych 
alebo rastlinných druhov alebo typov biotopov, pre ktoré bola lokalita vymedzená je 
významne ovplyvnený, potom nevyhnutne je aj integrita lokality nepriaznivo ovplyvnená.  

Výraz „integrita lokality“ naznačuje, že dôraz sa kladie na konkrétnu lokalitu. A preto 
nemožno uznať tvrdenie, že poškodenie lokality alebo jej časti možno odôvodniť na 
základe toho, že stav ochrany typov biotopov a živočíšnych a rastlinných druhov, ktoré sa 
na nej nachádzajú, zostane aj tak priaznivý na európskom území členského štátu. 

Pri skúmaní „integrity lokality“ je teda dôležité zohľadniť viaceré faktory vrátane možnosti 
vplyvov, ktoré sa prejavujú v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. V 
praxi by sa posudzovanie integrity lokality malo zamerať najmä na zisťovanie, či projekt: 

• spôsobuje zmeny významných ekologických funkcií nevyhnutných pre cieľové prvky, 

• významne znižuje oblasť výskytu typov biotopov (dokonca aj tých s nižšou kvalitou) 
alebo životaschopnosť populácií živočíšnych a rastlinných druhov v danej lokalite, 
ktoré sú cieľovými prvkami, 

• znižuje diverzitu lokality, 

• vedie k fragmentácii lokality, 

• vedie k strate alebo obmedzeniu kľúčových charakteristík lokality (napr. stromová 
pokrývka, pravidelné každoročné povodne), od ktorých závisí stav cieľového prvku, 

• narúša plnenie cieľov ochrany. 

5.5.6. Zavedenie zmierňujúcich opatrení na odstránenie 
nepriaznivých vplyvov 

Ak sa v rámci primeraného odhadu dosahov usúdi, že existujú významné vplyvy na jeden 
alebo viaceré cieľové prvky v rámci lokality a/alebo na celkovú integritu, developer/orgán 
by mal posúdiť, či je možné do projektu zaviesť zmierňujúce opatrenia, ktorými sa 
eliminujú niektoré alebo všetky tieto negatívne vplyvy, alebo ich znížiť na úroveň, keď už 
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viac nebudú ohrozovať ciele ochrany dotknutej lokality a nepriaznivo ovplyvňovať 
integritu tejto lokality.  

Príslušný orgán na radu svojich ekologických expertov alebo príslušných orgánov na 
ochranu prírody, môže schválenie projektu podmieniť zavedením takýchto zmierňujúcich 
opatrení. 

Z uvedeného vyplýva,že zmierňujúce opatrenia je potrebné navrhnúť tak, aby 
eliminovali alebo obmedzili negatívne vplyvy identifikované v rámci primeraného 
odhadu dosahov. Nesmú sa zamieňať s kompenzačnými opatreniami, ktoré sú určené 
na kompenzáciu spôsobenej škody. Kompenzačné opatrenia sa môžu zvážiť len vtedy, 
ak plán alebo projekt bol schválený ako nevyhnutný z naliehavých dôvodov vyššieho 
verejného záujmu a ak neexistujú žiadne iné alternatívy (podľa článku 6 ods. 4 pozri ďalej 
v texte). 

Tieto zmierňujúce opatrenia by mali obsahovať: 

- podrobné informácie o každom z navrhovaných opatrení a vysvetlenie, ako eliminuje 
alebo zmierni identifikované nepriaznivé vplyvy, 

- dôkazy týkajúce sa toho, ako sa budú realizovať a kto ich bude realizovať, 

- harmonogram realizácie vo vzťahu k plánu alebo projektu (niektoré môže byť 
potrebné zaviesť skôr, než rozvoj bude môcť pokračovať), 

- podrobné informácie o tom, ako sa opatrenia budú monitorovať a ako sa výsledky 
budú prevádzať späť do každodennej prevádzky projektu VVD (adaptabilné riadenie 
– pozri ďalej v texte). 

Príslušnému orgánu to umožní v rámci primeraného odhadu dosahov vyhodnotiť 
zmierňujúce opatrenia (druhé kolo) a zistiť, či sú alebo nie sú dostatočné alebo vhodné 
na elimináciu alebo odstránenie zistených nepriaznivých vplyvov (a nespôsobujú 
nedopatrením iné nepriaznivé vplyvy na dotknuté živočíšne a rastlinné druhy a typy 
biotopov). Ak sa opatrenia na zmiernenie rizík považujú za dostatočné, stanú sa 
neoddeliteľnou súčasťou špecifikácie konečného plánu alebo projektu. 

V prípade projektov rozvoja vnútrozemských vodných ciest zmierňovanie môže zahŕňať 
širokú škálu opatrení v závislosti od živočíšnych a rastlinných druhov alebo typov 
biotopov. Mohli by napríklad zahŕňať: 

• plánovanie aktivít v oblasti výstavby a údržby tak, aby sa vykonávali mimo dôležitých 
období životného cyklu chránených druhov (napr. mimo obdobia reprodukcie alebo 
migrácie) – tzv. „environmentálne okná“, 

• budovanie rybovodov alebo bočných kanálov na priehradách a hatiach na uľahčenie 
migrácie a rozptýlenia jednotlivých druhov – najmä rýb – proti prúdu a po prúde rieky, 

• používanie a navrhovanie väčšieho počtu opatrení na stabilizáciu prirodzených 
brehov riek (namiesto kamenných násypov) a výhonov na zachovanie alebo podporu 
naštartovania opätovného rozvoja prirodzených prvkov biotopov dôležitých pre 
bentickú faunu a flóru a všetky druhy vyšších rastlín a živočíchov, ktoré sa bežne 
nachádzajú v lokalite, 

• zákaz určitých aktivít, ako napr. čistenie podpalubia, regulácia rýchlosti lodí alebo 
inovatívne konštrukcie lodí na zníženiu nepriaznivých vplyvov atď.69 

Pri skúmaní vhodných zmierňujúcich opatrení je dôležité najskôr posúdiť tie, ktorými je 
možné odstrániť vplyvy pri zdroji a len vtedy, ak to nie je možné, by sa mali preskúmať 

                                                            
69 Considerations to reduce environmental impacts of vessels (Posudzovanie znižovania environmentálnych vplyvov plavidiel) – 
správa PIANC, február 2008. 
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iné zmierňujúce opatrenia, ktoré môžu aspoň významne znížiť alebo obmedziť negatívne 
vplyvy projektu. 

Pri vykonávaní primeraného odhadu dosahov sa môže stať, že developer bude chcieť 
navrhnúť zmierňujúce opatrenia už v tejto fáze. Ale skutočnosť, že developer predloží 
návrh zmierňujúcich opatrení spolu s projektom neznamená. že projekt nemusí byť 
podrobený primeranému odhadu dosahov, mal by však urýchliť proces schvaľovania. 

Okrem identifikácie možných vplyvov na lokalitu z hľadiska jej cieľov ochrany v rámci 
primeraného odhadu dosahov bude možné preskúmať, či navrhované zmierňujúce 
opatrenia sú dostatočné na odstránenie zistených nepriaznivých vplyvov alebo ich 
zníženie na úroveň, keď už viac neovplyvňujú integritu lokality a v takomto prípade 
projekt možno schváliť okamžite. Takýto prístup si vyžaduje menej času ako čakať, 
pokým sa pri odhade dosahov zistí prítomnosť významných vplyvov a až potom sa na ich 
riešenie začnú hľadať možné zmierňujúce opatrenia. 

5.5.7. Monitorovanie a adaptibilné riadenie 

Pri vykonávaní primeraného odhadu dosahov plánov alebo projektov v zmysle článku 6 
ods. 3 smernice o biotopoch, môže byť potrebné uplatniť zásadu predbežnej opatrnosti. 
Odhad dosahov by mal byť zameraný na objektívne preukázanie s podpornými dôkazmi 
vrátane realizácie potrebných štúdií a na základe najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov, že nebudú mať žiadne negatívne vplyvy na integritu lokality sústavy Natura 
2000.  

Možno však použiť adaptibilné riadenie na riešenie situácií, keď na základe vedeckých 
obmedzení alebo neistoty, pokiaľ ide o fungovanie zložitých a dynamických ekosystémov, 
príslušné orgány nemôžu v plnom rozsahu overiť, či nedôjde k nepriaznivým vplyvom 
napriek eliminovaniu všetkých dôvodných vedeckých pochybností. 

V prípade pretrvávajúcej vedeckej neistoty, pokiaľ ide o účinky zmierňujúcich opatrení 
alebo kompenzačných opatrení, sa vyžaduje zavedenie prísneho systému monitorovania 
a vopred definovaného validovaného balíka vhodných nápravných opatrení. Tieto 
opatrenia musia umožňovať úpravu zmierňujúcich opatrení a/alebo kompenzačných 
opatrení v závislosti od vplyvov zistených takýmto spôsobom na zabezpečenie 
neutralizácie pôvodne nepredpokladaných nepriaznivých vplyvov. 

5.6. Primeraný odhad dosahov plánov a programov 

Vyššie uvedený postup sa vzťahuje na primeraný odhad dosahov vykonaný na 
posúdenie jednotlivých projektov. Primeraný odhad dosahov sa však vyžaduje aj pre 
plány a programy, napríklad pre vnútroštátne alebo regionálne plány infraštruktúry 
vnútrozemských vodných ciest.70 Primeraný odhad dosahov plánu alebo programu sa 
uskutoční samozrejme na vyššej strategickej úrovni, ale proces je v podstate rovnaký ako 
v prípade projektov. V rámci primeraného odhadu dosahov by sa teda mal posúdiť vplyv 
plánu alebo programu na integritu lokalít Natura 2000 samostatne alebo v spojení s inými 
plánmi alebo projektmi. 

Posudzovanie by malo vykonať tak podrobne, ako je potrebné z hľadiska geografického 
rozsahu plánu a povahy a charakteru zistených vplyvov. Primeraný odhad dosahov sa 
nemusí vykonávať podrobnejšie alebo za použitia väčšieho počtu zdrojov, ako je 
nevyhnutne potrebné na jeho účel. Nebolo by vhodné a praktické posudzovať vplyvy tak 

                                                            
70 Európsky súdny dvor potvrdil, že článok 6 ods. 3 smernice o biotopoch sa musí použiť na územné plány, 
ktoré môžu mať významný vplyv na lokalitu sústavy Natura 2000. Rozhodnutie ESD vo veci C-6/04, Komisia 
proti Spojenému kráľovstvu, 20. októbra 2005. 
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podrobne, ako sa za bežných okolností vyžaduje pri primeranom odhade dosahov na 
úrovni projektu. Potrebné je však získať postačujúce informácie na umožnenie 
primeraného odhadu dosahov, ktorý môže vyžadovať ďalšie skúmania. 

Zásada proporcionality sa uplatňuje aj v prípade ďalších strategických plánov a stratégií, 
keď nie je možné identifikovať vplyvy na jednotlivé lokality. V tomto prípade by analýza 
mala byť zameraná na všeobecné obmedzenia a najväčšie riziká. Základným cieľom je 
však vždy zabrániť alebo odstrániť predvídateľný nepriaznivý vplyv na integritu lokalít 
Natura 2000 alebo odstrániť všetky racionálne dôvody na obavy, že dôjde k výskytu 
takéhoto nepriaznivého vplyvu. Ak sa plán výrazne zmení ešte pred prijatím, v 
primeranom odhade dosahov je potrebné zaoberať sa aj týmito zmenami. 

Pri plánovaní na vysokej úrovni (napr. vnútroštátne/regionálne plány) zmiernenie môže 
znamenať stanovenie všeobecných parametrov, ktoré by sa na nižšej úrovni mali 
rozpracovať podrobnejšie a kde by sa mohli stanoviť ekologické, lokálne, časové, právne 
a finančné parametre, ktoré musia byť dodržané v prípade každej žiadosti o stavebné 
povolenie. Mali by ich potvrdiť príslušné orgány, napr. orgány na ochranu prírody, s 
cieľom zabezpečiť ich primeranosť a realizovateľnosť. 

Hlavným prínosom vykonávania primeraného odhadu dosahov na úrovni plánu alebo 
projektu je, že pomáha predchádzať všetkým prípadným neskorším konfliktom s 
lokalitami sústavy Natura 2000 v prípade posudzovania vplyvov jednotlivých projektov, 
napr. územného plánovania aktivít mimo sústavy Natura 2000. Od všetkých 
zainteresovaných strán sa vyžaduje, aby zvážili menej škodlivé riešenia pre plnenie 
plánovaných cieľov vo veľmi skorej fáze procesu plánovania, ale odporúča sa im tiež, aby 
vypracovali integrovaný a ucelený prístup k rozvoju VVD (ďalšie informácie sa uvádzajú 
v kapitole 6 o osvedčených postupoch v integrovanom plánovaní VVD). 

5.7. Závery z primeraného odhadu dosahov  

Je na príslušných vnútroštátnych orgánoch, či na základe záverov z primeraného odhadu 
dosahov plánu alebo projektu na príslušnú lokalitu sústavy Natura 2000 tento plán alebo 
projekt povolia. Môžu tak urobiť len vtedy, keď sa ubezpečili, že plán alebo projekt 
nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu danej lokality. Ak sú závery pozitívne v tom 
zmysle, že neexistujú žiadne opodstatnené vedecké pochybnosti o neprítomnosti vplyvov 
na lokalitu, príslušné orgány môžu plán alebo projekt schváliť. 

Povinnosť teda spočíva skôr v preukázaní neexistencie vplyvov, než preukázaní ich 
prítomnosti, čo odráža zásadu predbežnej opatrnosti (vec C-157/96). Bolo to potvrdené 
viacerými rozsudkami ESD. Vo veci Waddensea (C-127/02) Súdny dvor potvrdil, že 
„povolenie […] plánu alebo projektu môže byť udelené len pod podmienkou, že sa 
príslušné vnútroštátne orgány presvedčili, že tento plán alebo projekt nebude mať 
škodlivé následky na integritu dotknutej lokality. Príslušný orgán musí teda odoprieť 
súhlas s plánom alebo projektom, ak je tu neistota o tom, že nevzniknú žiadne 
nepriaznivé vplyvy na lokalitu ako takú. […] Príslušné vnútroštátne orgány povolia tento 
plán alebo projekt iba pod podmienkou, že nadobudnú istotu, že tento nebude mať 
škodlivé účinky na integritu tejto lokality. Tak je tomu aj v prípade, ak z vedeckého 
hľadiska neexistuje žiadna dôvodná pochybnosť o tom, že nedôjde k takýmto 
účinkom.“ 

Primeraný odhad dosahov a jeho závery by mali byť jasne zaznamenané. Z tohto 
hľadiska musí byť správa o primeranom odhade dosahov dostatočne podrobná, aby bolo 
zrejmé, ako sa dospelo ku konečnému rozhodnutiu a na základe akých vedeckých 
podkladov. 
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5.8. Udelenie výnimky podľa článku 6 ods. 4 

V článku 6 ods. 4 sa uvádzajú výnimky zo všeobecného pravidla článku 6 ods. 3. 
Stanovené sú v ňom podmienky, ktoré je potrebné dodržať, a kroky, ktorými je potrebné 
sa riadiť predtým, ako príslušný vnútroštátny orgán bude môcť povoliť plán alebo projekt, 
ktorý bol podľa článku 6 ods. 3 vyhodnotený ako nepriaznivo ovplyvňujúci integritu 
lokality. 

V článku 6 ods. 4 sa vyžaduje, aby príslušné orgány zabezpečili predtým, ako budú môcť 
prijať rozhodnutie o tom, či povolia alebo nepovolia plán alebo projekt, ktorý môže 
nepriaznivo ovplyvniť lokalitu, dodržanie týchto podmienok:  

1. Alternatíva predložená na schválenie je najmenej škodlivá pre integritu lokality 
sústavy Natura 2000 a neexistujú žiadne iné realizovateľné alternatívy, ktoré by 
nemali nepriaznivý vplyv na integritu lokality sústavy Natura 2000. 

2. Existujú naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu, ktoré odôvodňujú 
povolenie plánu alebo projektu, vrátane dôvodov sociálnej a ekonomickej povahy. 

3. Boli prijaté všetky kompenzačné opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany 
celkovej koherencie sústavy Natura 2000.  

Poradie, v ktorom sa tieto podmienky skúmajú, je dôležité, pretože každý krok určuje, či 
je potrebný ďalší krok. Ak sa napríklad zistilo, že existuje alternatíva k danému plánu 
alebo projektu, potom nie je potrebné skúmať, či pôvodný plán alebo projekt je 
predmetom vyššieho verejného záujmu alebo pripraviť vhodné kompenzačné opatrenia, 
pretože tento plán alebo projekt by sa v žiadnom prípade nemohol povoliť, ak existuje 
realizovateľná alternatíva.  

5.8.1. Preukázanie neexistencie alternatívnych riešení 

Hľadanie alternatív môže byť pomerne rozsiahle a malo by byť spojené s cieľmi plánu 
alebo projektu vo verejnom záujme. Mohli by k tomu patriť alternatívne miesta, odlišný 
rozsah alebo návrhy rozvoja, prípadne alternatívne postupy. Takéto riešenia by mohli 
zahŕňať okrem iného:  

• alternatívne miesta alebo trasy nielen v rámci oblasti, ale aj v iných 
regiónoch/krajinách 

• odlišný rozsah alebo návrhy rozvoja  

• odlišné metódy výstavby alebo  

• alternatívne postupy  

• alternatívne prístupy k plneniu cieľov plánu alebo projektu  

Aj keď požiadavka na hľadanie alternatív spadá do pôsobnosti článku 6 ods. 4, v praxi je 
vhodné, aby projektanti pri počiatočnom plánovaní svojho rozvojového projektu zvážili čo 
najskôr všetky možné alternatívy a preskúmali najmä tie alternatívy, ktoré ponúkajú 
všeobecne prospešné riešenie tak pre plavbu, ako aj ochranu prírody (pozri kapitolu 4). 
Ak sa v tejto fáze nájde vhodná alternatíva, v prípade ktorej nie je pravdepodobné, že 
významne ovplyvní lokalitu sústavy Natura 2000, potom sa môže okamžite schváliť a 
primeraný odhad dosahov sa nebude vyžadovať.  

Ak sa však v súvislosti s projektom vykonal primeraný odhad dosahov, v rámci ktorého sa 
dospelo k záveru, že integrita lokality bude nepriaznivo ovplyvnená, potom príslušný 
orgán určí, či existujú alternatívne riešenia. Analyzovať by sa mali všetky realizovateľné 
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alternatívy, najmä ich relatívne výsledky so zreteľom na ciele ochrany lokality sústavy 
Natura 2000 a integritu lokality. 

Zvolené alternatívne riešenia by sa tiež mali podrobiť novému primeranému odhadu 
dosahov, ak je pravdepodobné, že môžu významne ovplyvniť rovnakú alebo inú lokalitu 
sústavy Natura 2000. Spravidla, ak alternatíva je podobná pôvodnému návrhu, pri 
primeranom odhade dosahov sa mnohé potrebné informácie môžu čerpať z prvého 
primeraného odhadu dosahov. 

Vývojový diagram podmienok článku 6 ods. 4 

 

 

5.8.2. Naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu 

V prípade neexistencie alternatívnych riešení, alebo ak existujú riešenia dokonca ešte 
s negatívnejšími vplyvmi na ciele ochrany alebo integritu príslušnej lokality, príslušné 
orgány musia preskúmať, či existujú naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu, ktoré 
odôvodňujú povolenie plánu alebo projektu napriek skutočnosti, že môže nepriaznivo 
ovplyvniť integritu lokality(-ít) sústavy Natura 2000.  

Pojem „naliehavý dôvod vyššieho verejného záujmu“ nie je v smernici vymedzený. Zo 
znenia je však jasné, že plán alebo projekt, ktorý bude povolený v kontexte článku 6 ods. 
4, musí spĺňať všetky tri tieto podmienky:  
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- musia existovať naliehavé dôvody pre vykonanie plánu alebo projektu – naliehavé v 
tomto zmysle jasne znamená, že projekt má zásadný význam pre spoločnosť a nie je 
len žiaduci a užitočný, 

- plán alebo projekt musí byť vyššieho verejného záujmu – inými slovami musí byť 
preukázané, že vykonávanie plánu alebo projektu je ešte dôležitejšie ako plnenie 
cieľov smerníc o vtáctve a biotopoch. Je jasné, že nie každý typ verejného záujmu 
sociálnej a ekonomickej povahy je postačujúci, najmä ak sa vníma oproti 
konkrétnemu významu záujmov chránených smernicou (pozri napríklad 4. 
odôvodnenie, v ktorom sa uvádza „prírodné dedičstvo Spoločenstva“). Zrejme sa tiež 
môže odôvodnene predpokladať, že verejný záujem môže byť vyšší, ak ide o 
dlhodobý záujem, krátkodobé ekonomické alebo iné záujmy, ktoré by prinášali len 
krátkodobé prínosy pre spoločnosť, nebudú postačujúce, aby prevážili dlhodobé 
záujmy ochrany chránené smernicou. 

- byť vo verejnom záujme – zo znenia je jasné, že len verejné záujmy možno 
porovnávať s cieľmi ochrany smernice. Projekty vypracované súkromnými subjektmi 
možno teda posúdiť len vtedy, ak slúžia takýmto verejným záujmom a takéto verejné 
záujmy sú preukázané. 

V článku 6 ods. 4 v druhom pododseku sa ako príklady takýchto naliehavých dôvodov 
vyšších verejných záujmov uvádzajú zdravie alebo bezpečnosť ľudí, priaznivé dôsledky 
primárneho významu na životné prostredie. Poukazuje sa aj na „ďalšie nevyhnutné 
dôvody vyššieho verejného záujmu“ sociálnej a ekonomickej povahy. Projekty TEN-T, 
ktoré prispievajú k plneniu hlavných cieľov Únie, ako napríklad k riadnemu fungovaniu 
vnútorného trhu a posilneniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti, a ktoré majú aj 
špecifické ciele umožňujúce mobilitu osôb a tovaru a zabezpečenie dostupnosti všetkých 
regiónov Únie, možno nepochybne považovať za významné investície vo verejnom 
záujme. Ale rozhodnutie, či tieto projekty sú naliehavé a prvoradé, treba vždy prijímať 
individuálne. 

Potrebné je poznamenať, že podmienky vyššieho verejného záujmu, sú ešte prísnejšie, 
ak ide o realizáciu plánu alebo projektu, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvniť integritu 
lokality sústavy Natura 2000, na ktorej sa nachádzajú prioritné typy biotopov a/alebo 
živočíšnych a rastlinných druhov, ak tieto typy biotopov a/alebo živočíšnych a rastlinných 
druhov sú ovplyvnené. Možno to odôvodniť len v prípade, ak sa naliehavé dôvody 
vyššieho verejného záujmu týkajú:  

- ľudského zdravia a verejnej bezpečnosti alebo  

- prednostných priaznivých dôsledkov na životné prostredie, alebo  

- iných naliehavých dôvodov, ak pred udelením súhlasu s plánom alebo projektom 
Komisia vyjadrila svoje stanovisko. 

Stanoviská, ktoré vydala Komisia v rámci článku 6 ods. 4, ilustrujú typ projektov, v 
prípade ktorých sa usudzovalo, že ide o naliehavé dôvodov vyššieho verejného záujmu.71 
Napríklad tieto dôvody okrem iných Komisia považovala za prvoradé v doteraz prijatých 
stanoviskách: vytvorenie významného počtu pracovísk, významný pozitívny vplyv na 
regionálne a vnútroštátne hospodárstvo, zlepšenie životných podmienok miestneho 
obyvateľstva. 

5.8.3. Kompenzačné opatrenia 

Ak sú splnené vyššie uvedené dve podmienky, potom orgány musia tiež zabezpečiť, aby 
sa pred možným začatím projektu prijali a zaviedli kompenzačné opatrenia. 
Kompenzačné opatrenia predstavujú „poslednú možnosť“ a používajú sa len vtedy, keď 

                                                            
71 http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm  
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sa prijalo rozhodnutie o pokračovaní plánu alebo projektu, pretože sa preukázalo, že 
neexistujú alternatívy a projekt sa považuje za nevyhnutný z naliehavých dôvodov vo 
vyššom verejnom záujme podľa vyššie uvedených podmienok. 

Kompenzačné opatrenia podľa článku 6 ods. 4 sú jasne odlišné od zmierňujúcich 
opatrení zavedených na základe článku 6 ods. 3. Zmierňujúce opatrenia sú také 
opatrenia, ktoré majú za cieľ minimalizovať, alebo dokonca zrušiť negatívne vplyvy na 
lokalitu, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku realizácie plánu alebo projektu. Kompenzačné 
opatrenia na druhej strane sú v užšom zmysle nezávislé od projektu. Slúžia na 
kompenzovanie alebo vyváženie zvyškových negatívnych vplyvov plánu alebo projektu 
(po zavedení všetkých možných zmierňujúcich opatrení v súvislosti s plánom alebo 
projektom) tak, aby bola zachovaná celková ekologická súdržnosť siete Natura 2000. 
Kompenzačné opatrenia musia úplne kompenzovať poškodenie spôsobené lokalite a jej 
cieľovým prvkom a musia byť dostačujúce na zabezpečenie ochrany celkovej koherencie 
sústavy Natura 2000.  

Na zabezpečenie ochrany celkovej koherencie sústavy Natura 2000 kompenzačné 
opatrenia navrhnuté pre plán alebo projekt by mali hlavne: 

a) prispievať k ochrane biotopov a živočíšnych a rastlinných druhov v príslušnom 
biogeografickom regióne alebo v rámci rovnakého prostredia, migračnej trasy alebo 
zimoviska pre živočíšne a rastlinné druhy v príslušnom členskom štáte; 

b) zabezpečiť funkcie porovnateľné s tými funkciami, ktoré sa využili na opodstatnenie 
výberu pôvodnej lokality, a to najmä tie, ktoré sa týkajú primeraného geografického 
rozdelenia; 

c) ísť nad rámec bežných úloh podľa smernice, t. j. nemôžu nahrádzať existujúce 
záväzky, ako napr. realizáciu plánov riadenia sústavy Natura 2000. 

Podľa existujúceho usmernenia Komisie72 kompenzačné opatrenia podľa článku 6 ods. 4 
môžu pozostávať z jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení: 

- ozdravenie porovnateľného biotopu alebo biologického zlepšenia podštandardného 
biotopu v existujúcej vymedzenej lokalite, ak je to nad rámec cieľov ochrany lokality, 

- pridania k sústave Natura 2000 novej lokality s porovnateľnou alebo lepšou kvalitou a 
stavom ako pôvodná lokalita; 

- ozdravenie porovnateľného biotopu alebo biologické zlepšenie podštandardného 
biotopu mimo vymedzenej lokality, ktorá sa potom zahrnie do sústavy Natura 2000. 

Negatívne ovplyvnené typy biotopov a živočíšne a rastlinné druhy musia byť 
kompenzované minimálne v porovnateľnom pomere, ale vzhľadom na vysoké riziko a 
vedeckú neistotu v prípade snáh o ozdravenie alebo obnovenie subštandardných lokalít 
sa dôrazne odporúča, aby sa použil značne vyšší pomer ako 1:1 alebo ešte viac, aby sa 
zabezpečilo, že sa vďaka opatreniam skutočne zabezpečí potrebná kompenzácia.  

Osvedčeným postupom je prijať kompenzačné opatrenia čo najbližšie k postihnutej 
oblasti, aby šance na ochranu celkovej koherencie sústavy Natura 2000 boli čo 
najväčšie. Aby sa docielila úspešnosť opatrení, uprednostňuje sa možnosť umiestniť 
kompenzáciu do príslušnej lokality sústavy Natura 2000 alebo do jej blízkosti v lokalite, 
ktorá vykazuje vhodné podmienky pre opatrenia, ktoré majú byť úspešné. Toto však nie 
je vždy možné a potrebné je stanoviť rozsah priorít, ktoré sa použijú pri hľadaní miesta, 
ktoré spĺňajú požiadavky smernice o biotopoch. Za týchto okolností sa pravdepodobnosť 

                                                            
72  Usmernenie týkajúce sa článku 6 ods. 4 smernice o biotopoch; objasnenie významu pojmov: alternatívne 

riešenia, naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu, kompenzačné opatrenia, celková koherencia, 
stanovisko Komisie:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_en.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm
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dlhodobého úspechu najlepšie posudzuje na základe odborne recenzovaných vedeckých 
štúdií trendov. 

Členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť prípadu, keď plán alebo projekt 
negatívne vplýva na vzácne biotopy alebo na biotopy, ktoré potrebujú dlhú dobu na 
poskytovanie rovnakých ekologických funkcií. V prípade niektorých biotopov a 
živočíšnych a rastlinných druhov jednoducho nie je možné kompenzovať straty v 
primeranom časovom horizonte, pretože sa môžu vyvíjať desiatky rokov. 

A napokon kompenzačné opatrenia by sa mali zaviesť a mali byť úplne funkčné pred 
začatím prác na pláne alebo projekte. Ich cieľom je tlmiť škodlivé vplyvy projektu na 
živočíšne a rastlinné druhy a biotopy tým, že poskytnú vhodné alternatívne lokality v 
kompenzačnej oblasti. Ak to nie je úplne možné, príslušné orgány môžu požadovať 
dodatočnú kompenzáciu za priebežné straty, ktoré sa medzičasom vyskytnú.  

Informácie o kompenzačných opatreniach by sa mali predkladať Komisii pred ich 
realizáciou a pred realizáciou príslušného plánu alebo projektu. Odporúča sa preto 
predložiť Komisii kompenzačné opatrenia bezprostredne po prijatí v procese plánovania, 
aby Komisia mohla v rámci svojej právomocí ako strážkyne zmluvy posúdiť, či sa 
ustanovenia smernice uplatňujú správne. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_en.pdf
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6. VZŤAH MEDZI SMERNICAMI O VTÁCTVE 
A BIOTOPOCH A SMERNICOU RSV 
A SMERNICAMI O EIA A SEA 

 

6.1. Úvod 

Existujú aj viaceré ďalšie environmentálne právne predpisy EÚ okrem smerníc o vtáctve 
a biotopoch, ktoré sú relevantné, pokiaľ ide o vnútrozemskú vodnú dopravu. Ide 
predovšetkým o rámcovú smernicu o vode, smernicu o strategickom environmentálnom 
hodnotení, smernicu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a smernicu o 
povodňových rizikách.73 Táto kapitola sa zaoberá vzájomným pôsobením týchto smerníc 
so smernicami vtáctve a biotopoch v súvislosti s vnútrozemskou vodnou dopravou. 

V súvislosti s multifunkčným charakterom riek vo všeobecnosti sa značný význam 
prikladá uplatňovaniu ucelenejšieho a koordinovanejšieho prístupu k ich riadeniu a 
rozvoju aj vo vzťahu k vykonávaniu environmentálnych právnych predpisov EÚ. 

6.2. Spojitosti medzi rámcovou smernicou o vode a smernicami o 
vtáctve a biotopoch 

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

V rámcovej smernici o vode sa uvádzajú jasné odkazy na smernice o vtáctve a 
biotopoch, čo zabezpečuje úplnú vzájomnú podmienenosť medzi nimi (článok 4 ods. 1 
písm. c), 4 ods. 2, 4 ods. 8, 4 ods. 9, článok 6 a príloha IV, článok 8 a príloha V (1.3.5), 
článok 11 ods. 3 písm. a) a prílohy VI a VII k rámcovej smernici o vode. 

• V článku 6 sa konkrétne členské štáty vyzývajú, aby vytvorili register všetkých oblastí 
v každom správnom území povodia, ktoré boli vymedzené ako oblasti vyžadujúce si 
zvláštnu ochranu podľa príslušnej právnej úpravy Spoločenstva týkajúcej sa ochrany 
ich povrchovej a podzemnej vody alebo zachovania prírodných biotopov a rastlinných 
a živočíšnych druhov priamo závislých od vody. Patria k tomu oblasti vymedzené na 
ochranu typov biotopov alebo živočíšnych a rastlinných druhov, kde je udržiavanie 
alebo zlepšovanie stavu vody dôležitým faktorom pri ich ochrane vrátane príslušných 
lokalít sústavy Natura 2000 vymedzených podľa smernice o vtáctve a smernice o 
biotopoch. Mapy týchto oblastí by mali byť zahrnuté do plánu manažmentu povodia. 

• V článku 8: sa vyžaduje, aby sa zabezpečilo vytvorenie programov pre monitorovanie 
stavu vody tak, aby sa vytvoril zosúladený a komplexný prehľad stavu vody v každom 
správnom území povodia. Keďže v smerniciach o vtáctve a biotopoch sa tiež 
vyžaduje monitorovanie stavu druhov a typov biotopov, ktoré chránia, je tu dobrá 
možnosť na koordinovanie týchto monitorovacích programov tak, aby sa navzájom 
podporovali, čo povedie k úspore nákladov. 

• V článku 11, v ktorom je vytýčený obsah programu opatrení, sa vyžaduje tiež, aby sa 
opatrenia zahrnuli pri vykonávaní smerníc o vtáctve a biotopoch, pokiaľ tieto 

                                                            
73 Existujú aj viaceré environmentálne smernice EÚ, ktoré sú zamerané na znečistenie ovzdušia, vody a na 
spotrebu energie, ktoré tiež môžu byť relevantné pre odvetvie VVD, nie sú však zahrnuté v tejto príručke.  
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opatrenia sú potrebné pre chránené živočíšne a rastlinné druhy a biotopy, na ktoré sa 
vzťahujú tieto dve smernice a ktoré sú priamo závislé od vody. Inými slovami 
opatrenia v chránených oblastiach by sa mali zahrnúť do programu opatrení plánu 
manažmentu povodia. Tieto opatrenia predstavujú dodatočné opatrenia na 
dosiahnutie prísnejších cieľov ochrany chránených oblastí, ktoré môžu ísť značne nad 
rámec dosiahnutia „dobrého ekologického stavu“, a ktoré sú vymedzené v iných 
právnych predpisoch Únie, podľa ktorých boli tieto chránené oblasti vymedzené. 
Skutočnosť, že v RSV je stanovený pre dosiahnutie „dobrého ekologického stavu“ 
termín do roku 2015, by mal byť ďalším impulzom pre včasné vykonávanie opatrení 
na ochranu živočíšnych a rastlinných druhov a typov biotopov chránených podľa 
smernice o vtáctve a smernice o biotopoch. 

Plány manažmentu povodí a sústava Natura 2000: 

Prepojenie biotopov na ochranu rýb v Dunaji74 

Integrované prístupy sú zásadné pre iniciatívu iniciatívu týkajúcu sa plánov manažmentu povodia, ktorá 
podporuje spoločné plánovanie a harmonizovaný postup v brehových biotopoch. Viaceré rôzne projekty LIFE 
sa aktívne podieľajú na podpore takýchto koordinovaných aktivít plánu manažmentu povodia činnosti a dobrý 
príklad toho, čo je možné dosiahnuť spoločnou prácou v oblasti ochrany mokradí, poskytujú výsledky 
nedávno dokončeného projektu LIFE na Dunaji v Rakúsku.  

Dunaj a jeho prítoky patria k najdôležitejším systémom vodných ciest v EÚ a veľké množstvo prirodzených 
hydrologických prvkov v povodí Dunaja bolo zmenených s cieľom posilniť ich sociálno-ekonomický potenciál. 
Tieto zásahy však môžu negatívne vplývať na ryby alebo iné druhy, ktoré sú závislé od riek na účely migrácie 
a neresenia.  

Rakúske partnerské ochranárske organizácie, ktoré sa podieľali na príprave plánu manažmentu povodia 
Dunaja stanovili program akcií, ktoré pomôžu zlepšiť stav biotopov chránených druhov rýb. V rámci tohto 
rozsiahlejšieho programu plánu manažmentu povodia, podpora z programu LIFE bola priznaná projektu 
manažmentu rieky zahŕňajúceho dve vzájomne prepojené akcie v blízkosti ústia prítoku Ybbs v Dolnom 
Rakúsku. Obe časti projektu programu LIFE „Prepojenie Dunaj-Ybbs“ boli veľmi úspešné, priniesli úžitok až 
štyridsiatim rôznym druhom rýb, čo zahŕňalo obnovu stavu biotopov v ústí rieky Ybbs a vybudovanie obtoku 
pre ryby okolo hydroelektrárne v Melku.  

Tento obtok teraz opäť umožňuje migráciu rýb pozdĺž Dunaja, okolo hydroelektrárne a otvára riečne 
kontinuum v dĺžke 22 km na Dunaji plus 13 km na rieke Ybbs. Tieto výsledky dopĺňajú akcie ďalších dvoch 
projektov v rámci programu LIFE realizovaných v blízkosti, ktorých cieľom je zlepšiť biotop na úseku rieky v 
dĺžke 90 km. K rybám, ktoré už využívajú 2 km dlhý obtok financovaný z programu LIFE, ako sa pozorovalo, 
patria aj ohrozené druhy vrátane kolka veľkého (Zingel zingel), kolka vretenovitého (Zingel streber) a 
hrebenačky pásavej (Gymnocephalus schraetzer). Moderné technické riešenia zabezpečujú dynamický 
prietok vody cez meandrující kanál, ktorý bol vybudovaný z prírodných materiálov a na brehoch bolo 
vysadených asi 5 000 vŕb.  

Novú trasu migrácie rýb dopĺňa aktivita neďaleko ústia rieky Ybbs na zlepšenie oblastí neresenia. Prirodzené 
hydrologické funkcie tu boli obnovené odstránením infraštruktúry, pomocou ktorej sa predtým kontroloval 
prítok rieky Ybbs do Dunaja. Výsledky aktivít v rámci projektu umožnili obnovu prirodzeného sútoku oboch 
riek s rozmanitými štruktúrami biotopov. Túto novú deltu dunajské ryby už kolonizovali ako neresisko vrátane 
chránených druhov, napr. plotica lesklá (Rutilus pigus), ako aj vtákov a cicavcov, napr. kalužiak riečny (Actitis 
hypoleucos), rybárik riečny (Alcedo atthis), bobor (Castor fiber). 

Prepojením migračných trás a obnovením prírodných neresísk pre ohrozené druhy rýb projekt programu LIFE 
Prepojenie Dunaj-Ybbs dokazuje, aký typ synergií možno dosiahnuť koordinovaným plánovaním rôznych 
ochranných aktivít v povodiach EÚ. Predpokladá sa, že na základe plánov manažmentu povodí, sa tento 
príklad osvedčeného postupu v Rakúsku zaradí k mnohým iným v rámci celej Európy. 

Do akej miery sa opatrenia na dosiahnutie dobrého ekologického stavu zhodujú s 
opatreniami potrebnými na ochranu živočíšnych a rastlinných druhov a biotopov 
chránených EÚ bude samozrejme závisieť od individuálnych okolností každého vodného 
útvaru. Avšak orgány môžu takýmto úzkym spojením RSV a smerníc o prírode 

                                                            
74 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestnat09.pd
f  
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zabezpečiť vhodnú koordináciu a vzájomnú podporu jednotlivých akcií uskutočňovaných 
v rámci každej z týchto smerníc.  

Rámcová smernica o vode by vo všeobecnosti mala mať významný pozitívny vplyv na 
ochranu živočíšnych a rastlinných druhov a typov biotopov chránených podľa právnych 
predpisov EÚ. Vďaka rozsahu pôsobnosti na úrovni celého povodia a prijatiu prístupu 
založenému na ekosystémoch rámcová smernica o vode zlepší kvalitu všetkých 
povrchových a podzemných vôd v EÚ tak v rámci lokalít sústavy Natura 2000, ako aj v 
rámci širšej krajiny, čo by malo pomôcť zmierniť mnohé tlaky na biodiverzitu vo 
všeobecnosti a najmä na ohrozené živočíšne a rastlinné druhy a typy biotopov. 

Medzi týmito smernicami však existujú aj niektoré dôležité rozdiely. Na vysvetlenie 
vzájomného pôsobenia týchto troch smerníc Komisia vypracovala dokument „Často 
kladené otázky“.75 Hlavné prvky sú uvedené ďalej v texte.  

Čo sa stane, keď jedna smernica stanovuje odlišné normy ako iná? 

Podľa článku 4 ods. 2 rámcovej smernice o vode „ak sa na daný vodný útvar vzťahuje viac ako 
jeden z cieľov [...] uplatní sa najprísnejší z nich“. Vzťahuje sa to na situácie, v ktorých dva ciele 
ovplyvňujú rovnaký aspekt kvality vody. Napríklad, ak určitá koncentrácia fosforu je potrebné na 
dosiahnutie dobrého ekologického stavu, ale potrebná je prísnejšia hodnota, ktorá by pomohla 
dosiahnuť priaznivý stav ochrany, napríklad, perlorodka riečna, potom platí tá prísnejšia. Opäť je 
potrebné situáciu posudzovať individuálne.  

6.2.1. Odlišné environmentálne ciele, ale koordinovaný prístup 

Prvá, najdôležitejšia odlišnosť je, že aj keď sa rámcová smernica o vode a smernice o 
vtáctve a biotopoch vzťahujú na podobné prostredia, majú rôzne ciele. Cieľom RSV je 
ochrana a zlepšenie všetkých povrchových vôd a podzemnej vody tak, aby dosiahli dobrý 
stav spravidla do roku 2015. Cieľom smerníc o vtáctve a biotopoch na druhej strane je 
chrániť, udržiavať a obnovovať vybrané živočíšne a rastlinné druhy a typy biotopov v 
týchto vodách. Cieľom je priviesť ich k priaznivému stavu ochrany napríklad vymedzením 
konkrétnych oblastí (lokality sústavy Natura 2000), zabránením ďalšiemu zhoršovaniu a 
zavádzaním pozitívnych opatrení riadenia na zabezpečenie ich obnovy. 

A tak, aj keď RSV môže významne prispieť k vykonávaniu smerníc o vtáctve a biotopoch 
a naopak, ich právne požiadavky sú rôzne. Vyjadrené je to v článku 4 ods. 1 písm. c) 
rámcovej smernice o vode, v ktorom sa pripúšťa, že cieľ RSV môže byť potrebné doplniť 
ďalšími opatreniami na zabezpečenie splnenia cieľov ochrany pre chránené oblasti. 

Napríklad, ak lokalita sústavy Natura 2000 je vymedzená z dôvodu prítomnosti vydry, 
môžu byť potrebné aj dodatočné opatrenia nad rámec požadovaných opatrení na 
dosiahnutie dobrého ekologického stavu vodného útvaru na účely zachovania tohto 
živočíšneho druhu, napríklad regulovať nadmerný rybolov, chrániť ho pred rušením alebo 
obnoviť a odstrániť fragmentáciu jeho biotopu. Tieto opatrenia nie sú relevantné pre 
splnenie cieľov rámcovej smernice o vode, pretože neprispievajú k dosiahnutiu „dobrého 
ekologického stavu“, ale priamo sa týkajú biotopov, pretože pomáhajú živočíšnemu druhu 
dosiahnuť priaznivý stav ochrany v celom ich prostredí. 

Lokality sústavy Natura 2000 bývajú často vymedzené nielen pre sladkovodné živočíšne 
a rastlinné druhy, ale aj pre typy biotopov a živočíšne a rastlinné druhy, ktoré nie sú 
závislé od vody. Napríklad typická lokalita sústavy Natura 2000 môže obsahovať úsek 
rieky, oblasť mokradí a pás suchého lesa na kopci nad údolím rieky. Lesný biotop a s ním 
spojené živočíšne a rastlinné druhy (napr. ďateľ) sú neoddeliteľnou súčasťou lokality 
                                                            
75 Dokument ČKO o spojitostiach medzi RSV a smernicami o prírode je k dispozícii na webovej stránke Circa: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversi
ty_water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d  

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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sústavy Natura 2000, ale nie sú priamo závislé od udržiavania alebo zlepšenia stavu 
vody. Z tohto dôvodu sa RSV nevzťahuje na ochranu a zlepšenie takýchto iných 
živočíšnych a rastlinných druhov a biotopov, ktoré nie sú závislé od vody. Ich ochrana 
bude závisieť skôr od vykonávania opatrení stanovených len v smerniciach o vtáctve a 
biotopoch.  

6.2.2. Dobrý ekologický stav oproti priaznivému stavu ochrany 

Ako vidno, ciele každej smernice sa jednoznačne posudzujú podľa odlišných kritérií. V 
prípade smernice o biotopoch sa „úspešnosť“ meria podľa toho, či chránený živočíšny 
alebo rastlinný druh alebo biotop dosiahol priaznivý stav ochrany. V prípade rámcovej 
smernice o vode sa úspešnosť meria okrem iného podľa toho či útvary povrchových vôd 
na správnom území povodia dosahujú dobrý ekologický stav (alebo potenciál) a dobrý 
chemický stav a či útvary podzemnej vody dosiahli dobrý kvantitatívny a chemický stav. 
Jadrom posúdenia podľa rámcovej smernice o vode sú tzv. typovo špecifické referenčné 
podmienky. Stav každého vodného útvaru sa posudzuje porovnaním jeho stavu voči 
týmto referenčným podmienkam. 

Ako sa uvádza ďalej v tabuľke, v prípade RSV sa berie do úvahy najmä zloženie a 
početnosť vybraných druhov (fytoplanktón, vodná flóra, bentické bezstavovce a rybia 
fauna), ako aj hydromorfologické prvky kvality, chemické a fyzikálno-chemické 
podmienky (ktoré zahŕňajú špecifické znečisťujúce látky na vnútroštátnej úrovni). Ale 
neberie sa do úvahy stav ochrany iných riečnych živočíšnych a rastlinných druhov 
chránených podľa smerníc o vtáctve a biotopoch, ako napr. rybárik riečny alebo 
korytnačka močiarna alebo bobor.  

Rámček: Dobrý ekologický stav oproti priaznivému stavu ochrany? 

Dobrý ekologický stav rieky podľa RSV určujú viaceré faktory: 

a) biologické prvky: 

- zloženie a početnosť vodnej flóry, 

- zloženie a početnosť fauny bentických bezstavovcov, 

- zloženie, početnosť a veková štruktúra rybej fauny, 

b) hydromorfologické prvky podporujúce biologické prvky: 

- veľkosť a dynamika riečnych tokov, 

- spojenie s útvarmi podzemnej vody, 

- priechodnosť riek, 

- premenlivosť hĺbky a šírky koryta rieky, 

- štruktúra a substrát koryta rieky, 

- štruktúra brehovej zóny, 

c) chemické a fyzikálno-chemické prvky podporujúce biologické prvky: 

- teplotné podmienky, kyslíkové pomery, salinita, acidobázický stav, živinové podmienky, 

- špecifické znečisťujúce látky identifikované na vnútroštátnej úrovni. 

Všetky tieto prvky sú kľúčovými prvkami zdravého fungovania riečneho ekosystému, ale 
nezahŕňajú posúdenie stavu špecifických živočíšnych a rastlinných druhov alebo typov biotopov 
uvedených v smerniciach o vtáctve a biotopoch, ktoré sa nachádzajú vo vodnom útvare. Len, ak 
takýto živočíšny alebo rastlinný druh je nevyhnutnou súčasťou biologických prvkov (napr. 
dominantným druhom ryby), ovplyvní aj ekologický stav vodného útvaru. 

Rovnako sa podľa smernice o biotopoch meria len priaznivý stav ochrany na základe prvkov, ako 
napr. prostredie, oblasť, veľkosť populácie a štruktúra a funkcie biotopov alebo živočíšnych a 
rastlinných druhov, pre ktoré je lokalita vymedzená – nie vodné spoločenstvo vo všeobecnosti. V 

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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prípade živočíšnych a rastlinných druhov chránených podľa smernice o biotopoch priaznivý stav 
ochrany sa dosiahne, keď živočíšny a rastlinný druh: 

- má stabilnú populáciu, ktorá sa udržiava dlhodobo sama vo svojom biotope ako životaschopný 
komponent, 

- prirodzené prostredie tohto druhu sa ani nezmenšuje, ani sa pravdepodobne v dohľadnej 
budúcnosti nezmenší 

- existuje a pravdepodobne bude naďalej existovať dostatočne veľký biotop na dlhodobé 
udržanie jeho populácií, 

V prípade typov biotopov chránených podľa smernice o biotopoch priaznivý stav ochrany sa 
dosiahne, keď: 

- jeho prirodzený rozsah a územie, ktoré pokrýva, zostávajú stabilné alebo sa zväčšujú a 

- existuje špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné pre jeho dlhodobé udržanie a je 
pravdepodobné, že budú naďalej existovať v dohľadnej dobe a 

- stav ochrany jeho typických živočíšnych a rastlinných druhov je priaznivý. 

Priaznivý stav ochrany tak typov biotopov, ako živočíšnych a rastlinných druhov je určený na 
biogeografickej úrovni (t. j. nie na úrovni jednotlivej lokality alebo vodného útvaru). 

Dosiahnutie dobrého ekologického stavu riek by malo byť všeobecne prospešné aj pre 
vzácne a ohrozené živočíšne a rastlinné druhy a typy biotopov chránené podľa smerníc o 
vtáctve a biotopoch, môže sa však stať, že bude potrebné prijať dodatočné ochranné 
opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia cieľov týchto dvoch smerníc o prírode. 

6.2.3. Výrazne zmenené vodné útvary alebo umelé vodné útvary a 
sústava Natura 2000 

Podľa článku 4 ods. 3 rámcovej smernice o vode niektoré vodné útvary výrazne 
ovplyvnené ľudskou činnosťou možno označiť ako výrazne zmenené vodné útvary alebo 
ako umelé vodné útvary, ak sú novo vytvorené ľudskou činnosťou.76 V roku 2005 členské 
štáty začali pracovať na označovaní, na základe ktorého bolo okolo 15 % útvarov 
povrchových vôd označených ako výrazne zmenené a ďalšie 4 % ako umelé. Situácia v 
jednotlivých členských štátoch je veľmi odlišná. V prípade týchto vodných útvarov je 
cieľom dosiahnuť skôr dobrý ekologický potenciál, než „stav“. Ale ako to súvisí so 
smernicami o vtáctve a biotopoch? 

Opäť je dôležité pamätať na to, že všetky tri smernice majú odlišné ciele. Aj keď je 
lokalita označená ako výrazne zmenený vodný útvar alebo umelý vodný útvar, môžu sa v 
nej nachádzať aj chránené živočíšne a rastlinné druhy alebo typy biotopov s významom 
pre EÚ a môžu preto byť vymedzené v rámci sústavy Natura 2000. To znamená, že sa 
musia ešte prijať opatrenia na zabezpečenie zachovania alebo obnovenia prítomných 
chránených živočíšnych a rastlinných druhov a typov biotopov tak, aby dosiahli priaznivý 
stav. 

Aj vtedy, keď opatrenia sústavy Natura 2000 vyžadujú prísnejšie ekologické podmienky, 
pokiaľ ide o hydromorfologické prvky, než sú potrebné na dosiahnutie „dobrého 
ekologického potenciálu“ podľa RSV, sa musia použiť prísnejšie opatrenia. Je to v súlade 
s článkom 4 ods. 2. 

                                                            
76 Ďalšie informácie sa uvádzajú v usmerňovacom dokumente ES č. 4 o identifikácii a označení výrazne 
zmenených a umelých vodných útvarov. 
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6.2.4. Posudzovanie nového vývoja podľa rámcovej smernice o vode: 
porovnanie s primeraným odhadom dosahov podľa smerníc o 
vtáctve a biotopoch 

Podľa článku 4 ods. 7 rámcovej smernice o vode výnimky možno uplatniť v prípade 
nových úprav a trvalo udržateľných rozvojových činností človeka, ktorých dôsledkom je 
zhoršenie stavu vodného útvaru alebo zabránenie dosiahnutiu dobrého ekologického 
stavu alebo potenciálu alebo dobrého stavu podzemných vôd. K tomu môže napríklad 
patriť nový rozvoj v súvislosti s plavbou. 

V prípade týchto výnimiek však musia byť zohľadnené tieto podmienky (článok 4 ods. 7 
písm. a) – d) a článok 4 ods. 8 a 9):77 

• projekt musí byť vo vyššom verejnom záujme a/alebo prínosy novej úpravy pre 
ľudské zdravie, zachovanie bezpečnosti ľudí alebo trvalo udržateľný rozvoj musia 
prevažovať nad prínosmi z dosiahnutia cieľov stanovených v RSV, 

• musia sa prijať všetky praktické kroky na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na stav 
vodného útvaru, 

• prospešné ciele úpravy nemožno dosiahnuť inými prostriedkami, ktoré sú podstatne 
lepšou environmentálnou voľbou, 

• dôvody pre zmeny sú vysvetlené v pláne manažmentu povodia, 

• dosiahnutie cieľov RSV v iných vodných útvaroch v rámci toho istého správneho 
územia povodia nebude ohrozené alebo vylúčené, 

• projekt je súlade s vykonávaním ďalších environmentálnych právnych predpisov 
Spoločenstva, 

• uskutočnia sa kroky na zabezpečenie, aby sa zaručila aspoň taká istá úroveň ochrany 
ako v prípade existujúcich právnych predpisov Spoločenstva. 

Podľa smernice o biotopoch (článok 6 ods. 3) plány alebo projekty, ktoré môžu ovplyvniť 
sústavu Natura 2000, či už samotne, alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi, 
musia podliehať primeranému odhadu jeho dosahov, ak rozvoj môže mať nepriaznivý 
vplyv na lokalitu sústavy Natura 2000 z hľadiska cieľov ochrany lokality. Schvaľovací 
orgán môže súhlasiť s plánom alebo projektom iba po ubezpečení sa s dostatočnou 
istotou, že nepriaznivo neovplyvní integritu lokality (pokiaľ sa neuplatní výnimka podľa 
článku 6 ods. 4). 

Ak rozvoj môže potenciálne ovplyvniť cieľ RSV aj lokalitu sústavy Natura 2000, potrebné 
je potom vykonať oba postupy, pretože budú odlišne zamerané. V rámci jedného sa bude 
posudzovať, či projekt môže poškodiť ciele rámcovej smernice o vode a v rámci druhého 
sa bude posudzovať, či projekt ovplyvní nepriaznivo integritu lokality sústavy Natura 
2000. 

V RSV sa však jasne uvádza, že rozvoj nemôže pokračovať, ak nie je v súlade s inými 
environmentálnymi právnymi predpismi EÚ. Inými slovami, ak projekt neohrozí ciele RSV, 
ale nepriaznivo ovplyvní integritu lokalitu sústavy Natura 2000, potom nemôže byť 
schválený podľa rámcovej smernice o vode, pokiaľ nebolo tiež schválené uplatnenie 
výnimky podľa článku 6 ods. 4 smernice o biotopoch. 

                                                            
77 Usmerňujúci dokument č. 20 o výnimkách z environmentálnych cieľov 
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Usmernenie k cezhraničnému vykonávaniu rámcovej smernice EÚ o vode a sústavy Natura 
2000 v Nemecku a Rakúsku  

Cieľom tohto výskumu a projektu rozvoja „Rámcová smernica EÚ o vode a sústava Natura 2000 – 
usmernenie k cezhraničnému vykonávaniu v Nemecku a Rakúsku“ je vypracovať a otestovať 
harmonizovaný postup a podrobné usmernenie k transsektorovému a cezhraničnému vykonávaniu 
rámcovej smernice o vode a smerníc o vtáctve a biotopoch. 

Hlavné úlohy: 

• pripraviť na základe výsledkov a skúseností v oblastiach skúmania odporúčania platné v rámci 
celej EÚ na harmonizované vykonávanie postupu smerníc EÚ, 

• vysvetliť metodický prístup a koordináciu procesu plánovania v dvoch odlišných vodných 
útvaroch, 

• určiť ciele a opatrenia na ochranu a rozvoj pre biotopy a živočíšne a rastlinné druhy na 
základe príloh I, II a IV smernice o biotopoch, 

• harmonizovať účasť verejnosti v súlade s rámcovou smernicou o vode a smernicou o 
biotopoch a podľa jednotlivých predpisov spolkových krajín. 

Vypracovanie projektu objednala nemecká Federálna agentúra pre ochranu prírody v Bonne 
(BfN), dodávateľmi sú Bavorská akadémia pre ochranu prírody a starostlivosť o krajinné prostredie 
(ANL) a BOKU Univerzita prírodných zdrojov a aplikovaných vied o živej prírode vo Viedni, Inštitút 
hydrobiológie a riadenia vodných ekosystémov (IHG) a Inštitút plánovania krajinného rozvoj, 
rekreácie a ochrany (ILEN). 

Viac informácií sa uvádza na: http://www.wrrl-natura2000.info/en/index.html a 

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

6.3. Smernica o manažmente povodňových rizík  

V novembri 2007 bola prijatá smernica 2007/60/ES o hodnotení a manažmente 
povodňových rizík. Vytvára rámec pre hodnotenie a manažment povodňových rizík 
zameraný na zníženie nepriaznivých dôsledkov na ľudské zdravie, životné prostredie, 
kultúrne dedičstvo, hospodársku činnosť v súvislosti s povodňami. 

V smernici sa vyžaduje, aby členské štáty vykonali: 

- Predbežné hodnotenie povodňového rizika, v rámci ktorého sa identifikujú oblasti, kde 
sa v minulosti vyskytli vážne povodne a tam, kde je pravdepodobné, že v budúcnosti 
k nim znovu môže dôjsť (termín december 2011). 

- Mapy povodňového ohrozenia a povodňových rizík,, v ktorých sú zaznamenané 
identifikované oblasti povodňového rizika podľa povodia (alebo inej dohodnutej 
jednotkovej plochy v rámci manažmentu). V týchto mapách by mali by tiež 
zaznamenané potenciálne nepriaznivé dôsledky spojené s rôznymi povodňovými 
scenármi vrátane informácií o možných zdrojoch znečistenia životného prostredia v 
dôsledku povodní, ako aj o chránených oblastiach, napr. smernice o biotopoch a 
vtáctve v týchto oblastiach (termín december 2013). 

- Plány manažmentu povodňových rizík na základe vyššie uvedeného by sa mali 
potom stanoviť plány manažmentu povodňových rizík zamerané riadenie a 
obmedzenie potenciálnych nepriaznivých dôsledkov povodní. Tieto plány by mali 
obsahovať prioritný súbor opatrení zameraný na všetky aspekty manažmentu 
povodňových rizík, od prevencie a ochrany k pripravenosti (napr. predpovede povodní 
a systémy včasného varovania) s prihliadnutím na charakteristiky jednotlivých povodí 
alebo čiastkových povodí (termín december 2015). 
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Vzhľadom na rozmanitosť povodňových udalostí a vplyvov v rámci celej Európy sa v 
smernici nestanovujú žiadne ďalšie podrobné ciele manažmentu povodňových rizík 
platné pre celé Spoločenstvo, stanovenie týchto cieľov sa ponecháva na členských 
štátoch. 

6.3.1. Vzájomné pôsobenie medzi smernicou o povodniach a 
smernicami o vtáctve a biotopoch 

Aj keď sa protipovodňové opatrenia často označujú, že sú jedným z dôvodov 
uskutočňovanie hydromorfologických zmien, medzi cieľmi a metódami manažmentu 
povodňových rizík a plnením cieľov kvality vody podľa rámcovej smernice o vode existujú 
dôležité väzby. Smernica o povodniach preto zahŕňa viaceré vzájomné väzby s RSV s 
cieľom zabezpečiť koordináciu v obidvoch procesoch uplatňovania.  

Administratívne úpravy vypracované v rámcovej smernici o vode (článok 3 ods. 1 a ods. 
2) by sa dali konkrétne využiť pre plány manažmentu povodňových rizík. Mapy 
povodňových rizík a plány manažmentu by sa tiež mali vykonávať tak, aby ich bolo 
možné koordinovať alebo, ak je to možné, začleniť do preskúmania plánov povodia od 
roku 2015. V plánoch manažmentu povodňových rizík sa zohľadňujú aj environmentálne 
ciele stanovené v článku 4 RSV. 

Smernica o povodniach (odôvodnenie 19) sa tiež podriaďuje RSV v prípadoch 
viacúčelového využitia vodných útvarov rôznymi formami trvalo udržateľných ľudských 
činností (napr. manažment povodňových rizík, ekológia, vnútrozemská plavba alebo 
vodná energia) a vplyvov týchto foriem využívania na vodné útvary, pretože RSV 
stanovuje jasný a transparentný postup na riešenie týchto využití a vplyvov vrátane 
možných výnimiek z cieľov „dobrého stavu“ alebo „nezhoršenia“ v jej článku 4. 

Pokiaľ ide o smernice o biotopoch a vtákoch, okrem požiadavky na začlenenie 
chránených oblastí do máp povodňových rizík (ako je uvedené v bode 1 písm. i), iii) a v) 
prílohy IV k RSV) sa uvádza aj osobitný odkaz v článku 7 na potrebu zohľadniť ochranu 
prírody v plánoch povodňového manažmentu. Na základe odkazov na RSV je tiež 
zrejmé, že všetky aktivity v rámci smernice o povodniach musia byť tiež v súlade s 
požiadavkami týchto dvoch smerníc, napríklad ak hrozí, že protipovodňové opatrenie 
ovplyvní jednu alebo viac lokalít sústavy Natura 2000, tiež je potrebné sa riadiť článkom 6 
smernice o biotopoch a v prípade potreby by sa mal vykonať primeraný odhad na 
posúdenie možných vplyvov plánu alebo projektu na integritu lokality(-ít) sústavy Natura 
2000. 

V smernici o povodniach sa tiež uznáva (odôvodnenie 14), že „v záujme poskytnutia 
väčšieho priestoru riekam by plány mali v rámci možností zohľadňovať udržiavanie 
a/alebo obnovovanie záplavových oblastí“. V súčasnosti existuje dostatok dôkazov 
preukazujúcich, že veľmi efektívnym spôsobom prevencie a obmedzenia povodní môže 
byť zachovanie a obnovenie zdravých ekosystémov a bude tiež dôležitým nástrojom v 
rámci adaptácie na zmenu klímy. Často bývajú aj oveľa efektívnejšie z nákladového 
hľadiska ako stavby vytvorené človekom a poskytujú ďalšie prínosy pre životné prostredie 
ako ekosystémové služby a biotopy pre biodiverzitu. 

Vzhľadom na uvedené sa nezdá, že by smernica o povodniach vyvolávala ďalšie obavy v 
prípade vnútrozemskej vodnej dopravy, ako je už uvedené v RSV, smerniciach o SEA a 
EIA a smerniciach o vtáctve a biotopoch, pretože všetky jej aktivity sa majú v plnom 
rozsahu koordinovať s týmito smernicami. V súlade s druhým odsekom článku 7 ods. 3 
smernice o povodňových rizikách sa v plánoch manažmentu povodňových rizík zohľadnia 
aj relevantné aspekty ako plavebná a prístavná infraštruktúra. 

http://www.wrrl-natura2000.info/en/index.html
http://www.buchweltshop.de/bv-heft-85-wasserrahmenrichtlinie-und-natura-2000.html
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6.4. Smernica o SEA a smernica o EIA 

S rozvojom VVD priamo súvisia dva ďalšie dôležité environmentálne právne predpisy EÚ:  

- Smernica 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné 
prostredie (všeobecne označovaná ako „smernica o SEA“),78 

- Smernica 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných 
projektov na životné prostredie zmenená a doplnená v roku 1997 (97/11/ES) a v roku 
2003 (2003/35/ES) – všeobecne označovaná ako „smernica o EIA“79 zmenená a 
doplnená smernicou 2009/31/ES. 

6.4.1. Smernica o strategickom environmentálnom hodnotení (SEA) 

Cieľom smernice o SEA je zabezpečiť, aby sa vplyvy určitých plánov a programov na 
životné prostredie identifikovali, posúdili a zohľadnili v priebehu ich prípravy a pred ich 
prijatím. 

V tejto súvislosti sú členské štáty povinné: 

• pripraviť správu o životnom prostredí, v ktorej sú identifikované a posúdené 
pravdepodobné významné vplyvy plánov a programov na životné prostredie a 
všetkých primeraných alternatív, 

• umožniť určitým orgánom a širokej verejnosti vyjadriť svoj názor na správu o životnom 
prostredí, ako aj na návrh plánu alebo programu. Konzultácie pomáhajú nielen pri 
zabezpečení, aby informácie poskytované na posúdenie boli komplexné a spoľahlivé, 
ale zabezpečujú aj väčšiu transparentnosť v rozhodovacom procese. 

V konečnom dôsledku cieľom strategického environmentálneho hodnotenia (SEA) je 
podporiť integrovanejší a účinný prístup k územnému plánovaniu, v rámci ktorého sa 
životné prostredie vrátane biodiverzity v procese plánovania zohľadní oveľa skôr a na 
oveľa vyššej strategickej úrovni. Spravidla to vedie k menšiemu počtu konfliktov ďalej na 
úrovni jednotlivých projektov. Umožňuje to tiež vhodnejšie umiestnenie budúceho rozvoja 
mimo oblastí možného konfliktu s ochranou prírody (pozri tiež kapitolu 4, v ktorej sa 
uvádzajú informácie o integrovanom plánovaní a riadení). 

Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) je povinné pre rozmanité plány a 
programy (t. j. pripravené pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo, 
energetiku, priemysel, dopravu, odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, 
telekomunikácie, cestovný ruch, plánovanie miest a vidieka alebo využívanie územia), 
ktoré stanovujú rámec pre súhlas s projektmi budúceho rozvoja uvedenými v „smernici o 
EIA“"80. Hodnotenie SEA by sa malo vykonávať v prípade všetkých plánov alebo 
programov, pre ktoré sa určilo vzhľadom na možný významný vplyv na lokality, že sa 
vyžaduje odhad dosahov podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch. 

                                                            
78  Smernica 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých 
plánov a programov na životné prostredie, Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30-37 – pozri 
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm  
79  Smernica 2003/35/ES, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov 
týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k 
spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17. 
80 Užitočné usmernenie k tomu, ako vykonávať hodnotenia SEA pre dopravné plány a programy sa uvádza v 
Príručke BEACON (Building Environmental Assessment Consensus), ktorá je k dispozícii na: 
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf  
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6.4.2. Smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) 

Zatiaľ čo proces strategického environmentálneho hodnotenia (SEA) funguje na úrovni 
plánov a programov, smernica o EIA funguje na úrovni jednotlivých verejných a 
súkromných projektov. Súhlas s projektmi81, ktoré môžu mať významný vplyv na životné 
prostredie, by sa mal poskytnúť až po posúdení jeho pravdepodobných vplyvov na 
životné prostredie. 

Smernica EIA rozlišuje medzi projektmi vyžadujúcimi povinné posudzovanie EIA (tzv. 
„projekty prílohy I“) a projektmi, keď úrady členských štátov musia určiť v postupe 
nazvanom „skríning“, či projekty môžu mať významný vplyv vzhľadom na kritériá v prílohe 
III smernice (tzv. „projekty prílohy II“). K projektom, ktoré spadajú do prílohy I, patria 
projekty vnútrozemských vodných ciest a prístavov pre vnútrozemskú vodnú dopravu, 
ktoré umožňujú plavbu lodí nad 1350 ton. Projekty, ktoré spadajú do prílohy II zahŕňajú 
tie projekty výstavby vnútrozemských vodných ciest, ktoré nie sú zahrnuté do prílohy I, 
ako aj protipovodňové úpravy riečnych tokov. 

6.4.3. Vzťah medzi SEA, EIA a primeranými odhadmi dosahov 

Postupy SEA a EIA a primerané odhady dosahov vykonávané v prípade plánov alebo 
projektov, ktoré ovplyvňujú lokality sústavy Natura 2000 podľa smernice o biotopoch, sú v 
mnohom podobné. To však neznamená, že sú také isté, vyskytujú sa aj niektoré dôležité 
rozdiely (pozri tabuľku). Z tohto dôvodu SEA a EIA nemôžu preto nahradiť, alebo 
slúžiť ako alternatíva k primeranému odhadu dosahov, pretože ani jeden postup nie 
nadradený inému. 

Môžu samozrejme prebiehať súbežne alebo primeraný odhad dosahov môže byť 
súčasťou posudzovania EIA/hodnotenia SEA, ale v takýchto prípadoch by primeraný 
odhad dosahov mal byť jasne odlíšiteľný a identifikovateľný v environmentálnej správe 
SEA alebo v environmentálnej dokumentácii EIA alebo by mal byť uvedený samostatne 
tak, aby jeho zistenia bolo možné odlíšiť od zistení všeobecného hodnotenia EIA alebo 
posúdenia SEA.82 

Jedným z hlavných rozdielov medzi hodnotením SEA/posudzovaním EIA a primeraným 
odhadom dosahov smernice o biotopoch je, že sa hodnotia rôzne aspekty prírodného 
prostredia a majú rôzne kritériá na určenie „významnosti“. Ďalším je rozsah pôsobnosti 
smerníc, smernice o SEA/EIA sa uplatňujú v prípade všetkých plánov a projektov, ktoré 
spadajú do ich rozsahu pôsobnosti, bez ohľadu na to, kde sa navrhuje ich umiestnenie na 
území EÚ. Primeraný odhad dosahov na druhej strane možno uplatniť len na tie plány a 
projekty, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na lokalitu sústavy Natura 2000. 

Významný rozdiel je aj z hľadiska výsledku hodnotenia. Na základe posúdení podľa 
smerníc o SEA a EIA sa stanovujú procesné požiadavky a neustanovujú povinné 
environmentálne normy. Na druhej strane na základe odhadu dosahov podľa smernice o 
biotopoch sa ustanovujú podstatné povinnosti. Inými slovami, ak sa v rámci primeraného 
odhadu dosahov určí, že plán alebo projekt nepriaznivo ovplyvní integritu lokality sústavy 
Natura 2000, orgán môže schváliť plán alebo projekt v jeho aktuálnej podobe, pokiaľ sa 
vo výnimočných prípadoch neuplatnia osobitné postupy podľa článku 6 ods. 4. 

Je to v protiklade s postupmi hodnotenia SEA a posudzovania EIA, ktoré sú určené iba 
na to, aby plánovacie orgány v plnom rozsahu informovali o environmentálnych 

                                                            
81 V smernici o EIA je „projekt“ vymedzený ako realizácia stavieb alebo iných zariadení, alebo plánov alebo 
zásahy do prírodného prostredia a krajiny. 
82  Pozri usmerňovací dokument Komisie: „Hodnotenie plánov a projektov významne ovplyvňujúcich 
lokality sústavy Natura 2000 – metodická príručka k ustanoveniam článku 6 ods. 3 a 4 smernice 
92/43/EHS.“ 

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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dôsledkoch navrhovaného plánu alebo projektu, aby sa tieto dôsledky mohli zohľadniť v 
ich konečnom rozhodnutí.  
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Tabuľka 2: Porovnanie postupov v rámci primeraného odhadu dosahov, posudzovania 
EIA a hodnotenia SEA 

 Primeraný odhad dosahov EIA SEA 
Na aký typ 
rozvoja je 
zameraný?  

Každý plán alebo projekt, ktorý – 
buď individuálne, alebo v 
kombinácii s inými plánmi či 
projektmi – bude mať významný 
vplyv na lokalitu sústavy Natura 
2000 (okrem plánov alebo 
projektov priamo súvisiacich so 
správou lokality). 

Všetky projekty uvedené 
v prílohe I. Pre projekty 
uvedené v prílohe II sa 
potreba posudzovania 
EIA určí v jednotlivých 
prípadoch podľa 
hraničných hodnôt alebo 
kritérií stanovených 
členskými štátmi (so 
zreteľom na kritériá 
v prílohe III). 

Všetky plány a programy alebo ich 
úpravy, ktoré  
a) sa pripravujú pre 
poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné 
hospodárstvo, energetiku, 
priemysel, dopravu, odpadové 
hospodárstvo, vodné hospodárstvo, 
telekomunikácie, cestovný ruch, 
plánovanie miest a vidieka alebo 
využitie pôdy a ktoré stanovujú 
rámec budúcich povolení pre 
projekty uvedené v prílohách I a II 
k smernici 85/337/EHS, alebo 
b) s ohľadom na ich pravdepodobný 
vplyv na lokality boli určené ako 
plány a programy, pre ktoré sa 
vyžaduje posudzovanie podľa 
článku 6 alebo 7 smernice 
92/43/EHS 
c) stanovujú rámec pre zhodu 
v otázkach budúceho rozvoja 
projektov iných ako v prípade 
písmena a) a v prípade ktorých sa 
zistilo, že môžu mať významné 
vplyvy na životné prostredie. 

Ktoré vplyvy 
relevantné 
z hľadiska 
prírody sa 
musia 
posúdiť?  

Hodnotenie by sa malo 
uskutočniť so zreteľom na ciele 
ochrany lokality (týkajúce sa 
druhov živočíchov alebo rastlín 
alebo typov biotopov, pre ktoré 
bola lokalita vymedzená). Vplyvy 
(priame, nepriame, kumulatívne, 
atď.) by sa mali posúdiť s cieľom 
určiť, či nebudú mať nepriaznivý 
vplyv na integritu príslušnej 
lokality.  

Priame a nepriame, 
druhotné, kumulatívne, 
krátkodobé, strednodobé 
a dlhodobé, trvalé 
a dočasné, kladné 
a záporné významné 
vplyvy na voľne žijúce 
živočíchy a rastliny. 

Pravdepodobne významné vplyvy 
na životné prostredie vrátane 
biodiverzity, populácie, zdravia ľudí, 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín, 
pôdy, vody, ovzdušia, klimatických 
faktorov, hmotného majetku, 
kultúrneho dedičstva vrátane 
architektonického a archeologického 
dedičstva, krajiny a vzájomných 
vzťahov medzi uvedenými faktormi. 

Kto vykoná 
posúdenie?  

Za vykonanie primeraného 
odhadu dosahov zodpovedá 
príslušný orgán. V tejto 
súvislosti sa môže od 
developera požadovať, aby 
uskutočnil všetky potrebné 
štúdie a poskytol príslušnému 
orgánu všetky potrebné 
informácie, ktoré mu umožnia 
prijať plne informované 
rozhodnutie. Príslušný orgán 
môže podľa potreby zhromaždiť 
relevantné informácie aj z iných 
zdrojov. 

Developer/orgán. Príslušný plánovací orgán. 
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Uskutočňujú 
sa 
konzultácie 
s verejnosťou 
alebo inými 
orgánmi? 

Nie sú povinné, ale odporúčajú 
sa („podľa potreby“). 

Povinné konzultácie, 
ktoré sa musia uskutočniť 
pred prijatím návrhu 
výstavby. Členské štáty 
prijmú opatrenia potrebné 
na zabezpečenie toho, 
aby orgány, ktorých sa 
projekt pravdepodobne 
dotkne, mali možnosť na 
požiadanie vyjadriť svoje 
stanovisko k žiadosti 
o povolenie výstavby. 
Rovnaké zásady platia 
pre konzultácie 
s verejnosťou. 

Povinné konzultácie, ktoré sa musia 
uskutočniť pred prijatím plánu alebo 
programu. Orgánom a verejnosti sa 
poskytne včasná a efektívna 
príležitosť v primeraných časových 
rámcoch, aby mohli vyjadriť svoje 
stanovisko k návrhu plánu alebo 
programu a k príslušnej 
environmentálnej správe pred 
prijatím plánu alebo programu alebo 
jeho predložením na legislatívne 
konanie. Členské štáty musia určiť 
orgány na konzultácie, ktoré sú 
z dôvodov osobitných právomocí 
v oblasti životného prostredia môžu 
byť zainteresované. 

Do akej miery 
sú výsledky 
záväzné?  

Sú záväzné. Príslušné orgány 
môžu súhlasiť s plánom alebo 
projektom, len ak sa presvedčia, 
že nebude mať nepriaznivý 
vplyv na integritu lokality. 

Výsledky konzultácií 
a informácií 
zhromaždených v rámci 
posudzovania EIA „sa 
musia zohľadniť“ 
v priebehu 
schvaľovacieho procesu.  

Správa o životnom prostredí, ako aj 
vyjadrené stanoviská „sa zohľadnia“ 
počas prípravy plánu alebo 
programu a pred jeho schválením 
alebo predložením na legislatívne 
konanie. 
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PRÍLOHA I 

Lokality sústavy Natura 2000 pozdĺž 13 hlavných nížinných riek v Európe 

Mapy lokalít Natura 2000 pozdĺž 13 riek  

Na ilustráciu typu lokalít, ktoré boli zahrnuté do sústavy Natura 2000 pozdĺž hlavných riek 
v Európy, a typu chránených živočíšnych a rastlinných druhov a typov biotopov, pre ktoré 
boli vymedzené, sa uskutočnila analýza 13 najvýznamnejších nížinných riek v Európe. 
Týchto 13 riek bolo vybraných z toho dôvodu, že najlepšie reprezentujú typ riek, ktoré sa 
obvykle využívajú na vnútrozemskú plavbu. 

V prípade každej z týchto hlavných riek sa súbor priestorových údajov sústavy Natura 
2000 použil na súbor priestorových údajov rieky vytvorený Informačným systémom o 
vode pre Európu (WISE) pre rámcovú smernicu o vode s cieľom identifikovať a zmapovať 
tie lokality sústavy Natura 2000, ktoré spadajú do 2,5 km nárazníkovej zóny po oboch 
stranách rieky. Nárazníková zóna široká 2,5 km sa musela použiť z dôvodu nízkeho 
rozlíšenia priestorových údajov v priestorových údajoch rieky, ktoré neumožňovalo 
vytvorenie užšej nárazníkovej zóny. 

Táto veľká nárazníková zóna znamená riziko, že niektoré z identifikovaných lokalít 
nesúvisia priamo s riekami, ale len náhodou ležia vo vnútri 2,5 km nárazníkovej zóny po 
oboch stranách. Napríklad zahrnuté môžu byť lokality sústavy Natura 2000, ktoré 
obsahujú lesy alebo trávne porasty nachádzajúce na svahoch nad údolím rieky a ktoré 
nie sú teda hydrologicky spojené s riekou. Keďže lokality sústavy Natura 2000 často 
pozostávajú z radu rôznych biotopov v jednej oblasti, môže sa tiež stať, že iba časť 
lokality obsahuje sladkovodné biotopy alebo biotopy, ktoré sú závislé od rieky.  

Z tohto dôvodu by sa ďalej uvedené výsledky mali posudzovať s opatrnosťou, pretože 
predstavujú prehľad všetkých lokalít sústavy Natura 2000 v rámci 2,5 km nárazníkovej 
zóny na oboch stranách rieky a nie sú obmedzené len na tie, ktoré sú úplne alebo 
väčšinou spojené so samotnou riekou alebo sú od nej závislé. Napriek tomu tieto 
informácie sú na účely tejto príručky užitočné, pretože zainteresovaným stranám v oblasti 
VVD naznačujú, ktoré úseky týchto riek patria do sústavy Natura 2000. Na konci tejto 
prílohy sú viaceré podrobnejšie mapy pre každú z 13 riek.  

Podrobnejšie informácie o jednotlivých lokalitách Natura 2000 sa uvádzajú na webovej 
stránke prehliadača lokalít sústavy Natura 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/# 
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Podiel a počet lokalít sústavy Natura 2000 pozdĺž 13 hlavných nížinných riek v EÚ, zdroj: 
Európska komisia, GR ENV.B.2, september 2010. 
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Typické živočíšne a rastlinné druhy a typy biotopov, pre ktoré boli 
lokality sústavy Natura 2000 vymedzené 

V nasledovných tabuľkách sa uvádza zoznam sladkovodných druhov a typov biotopov, 
ktoré sa najčastejšie uvádzali ako dôvod na vymedzenie týchto vyššie uvedených lokalít 
sústavy Natura 2000 pozdĺž 13 hlavných riek. Tabuľky obsahujú živočíšne a rastlinné 
druhy a typy biotopov, ktoré možno nájsť v samotnej rieke alebo v brehovej zóne alebo v 
mokraďových biotopoch, ktoré sú závislé od rieky alebo sú s ňou spojené (lužné lesy, 
mokré lúky, slatiny, močiare atď.).  

Ilustruje to, ktorým živočíšnym alebo rastlinným druhom a typom biotopov je potrebné 
venovať osobitnú pozornosť pri vypracovávaní integrovaných projektov, ako sa uvádza v 
kapitole 4 alebo pri vykonávaní primeraného odhadu dosahov podľa smernice o 
biotopoch, ako sa uvádza v kapitole 5. 

Zoznam neposkytuje úplný prehľad všetkých sladkovodných živočíšnych a rastlinných 
druhov alebo typov biotopov chránených EÚ, ktoré sú uvedené v týchto dvoch 
smerniciach o prírode, ktoré sa nachádzajú v európskych riekach, identifikované sú len 
tie, ktoré sa najčastejšie nachádzajú pozdĺž 13 skúmaných nížinných riek. V opačnom 
prípade by zoznam bol oveľa dlhší, pretože by v ňom boli zahrnuté napríklad aj druhy 
nachádzajúce sa v menších horských riekach a vodných tokoch. 

Lokality sústavy Natura 2000 boli vymedzené napríklad pre vychuchola pyrenejského 
Galemys pyrenaicus, ale tento živočíšny druh sa neuvádza nižšie, pretože sa vyskytuje 
len v malých horských potokoch v Pyrenejach, ktoré sa zjavne nevyužívajú na komerčnú 
vnútrozemskú plavbu. To isté platí pre typy biotopov, ako napr. 6450 Severné boreálne 
aluviálne lúky alebo 3290 Občasne tečúce mediteránne rieky s porastami Paspalo-
Agrostidion, na ktoré sa vzťahuje sústava Natura 2000, ale vo všeobecnosti sa 
nenachádzajú vo väčších riekach strednej Európy. 

Tabuľka 1: Typy biotopov chránených podľa smernice o biotopoch (príloha I), pre ktoré boli 
vymedzené lokality sústavy Natura 2000 pozdĺž jednej alebo viacerých z 13 hlavných riek EÚ: 

 

Kód 
biotopu Typ biotopu 

3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea 
uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea  

3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 
3150 Prirodzené eutrofné jazerá s vegetáciou typu Magnopotamion alebo 

Hydrocharition 
3160 Prirodzené dystrofné jazerá a tône 
3260 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzov Ranunculion fluitantis 

a Callitricho-Batrachion 
3270 Bahnité riečne brehy s vegetáciou zväzu Chenopodion rubri a Bidention 
3280 Trvalo tečúce stredozemné rieky s porastami Paspalo-Agrostidion 

a previsnuté steny vŕb (Salix) a Populus alba  
6410 Bezkolencové lúky na vápenitých, rašelinných alebo hlinito-ílovitých 

tažkých pôdach (Molinion caeruleae) 
6420 Mediteránne vlhké vysoké travinno-bylinné porasty zväzu Molinio-

Holoschoenion  
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá nížin a horského až 

alpínskeho stupňa 
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion dubii  

http://natura2000.eea.europa.eu/
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6510 Nížinné kosné lúky (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 
7230 Zásadité slatiny 
91E0 Lužné lesy s Alnus glutinosa a Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
91F0 Brehové zmiešané lesy s Quercus robur, Ulmus laevis a Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior alebo Fraxinus angustifolia, pozdĺž veľkých riek 
(Ulmenion minoris) 

92A0 Galériové lesy so Salix alba a Populus alba 
92d0 Južné pobrežné galériové lesy a húštiny (Nerio-Tamaricetea a Securinegion 

tinctoriae) 
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Tabuľka 2: Živočíšne a rastlinné druhy chránené podľa smernice o biotopoch (príloha II) a smernice o 
vtákoch (príloha I), pre ktoré boli vymedzené lokality sústavy Natura 2000 pozdĺž jednej alebo viacerých z 13 
hlavných 
riekEU83:

                                                            
83 Vedecké názvy živočíšnych a rastlinných druhov zodpovedajú vedeckým názvom oficiálne 
uvedených v prílohách k smerniciam o vtáctve a o biotopoch. 



 105 Usmerňujúci dokument o vnútrozemskej vodnej doprave a sústave Natura 2000 

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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PRÍLOHA II 

Vnútrozemské vodné cesty v novej navrhovanej základnej sieti TEN-T core 
network84 

 
                                                            
84 KOM(2011) 650 Príloha I – zväzok 02, Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete. 
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PRÍLOHA III 

Relevantné dokumenty a usmernenia Komisie 

Hlavné usmerňujúce dokumenty týkajúce sa smerníc o vtáctve a biotopoch 

- Európska komisia, (2000), Managing Natura 2000 sites: the provisions of Articles 6 of the Habitats Directive 
92/43/EEC. Luxemburg: Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf 

- Európska komisia, (2002), 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. 
Luxemburg: Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf 

- Európska komisia (2007), Usmernenie týkajúce sa článku 6 ods. 4 „smernice 92/43/EHS o biotopoch“. 
Tento dokument obsahuje objasnenie významu pojmov: alternatívne riešenia, naliehavé dôvody vyššieho 
verejného záujmu, kompenzačné opatrenia, celková koherencia, stanovisko Komisie.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_ art6_4_en.pdf 

- Európska komisia (2010), 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  

- Európska komisia (2007), Guidance document on the strict protection of animal species of Community 
interest under the Habitats Directive 92/43/EEC, 87 strán 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-
completepdf/_EN_1.0_&a=d 

- Európska komisia (2006) 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  

- Európska komisia (2011) Oznámenie Komisie: Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ 
v oblasti biodiverzity do roku 2020, Brusel 3.5.2011, KOM(2011) 244 v konečnom znení 

- Európska komisia (2009) Súhrnná správa o stave ochrany typov prirodzených biotopov a druhov, ako sa 
vyžaduje v článku 17 smernice o biotopoch, Brusel 13.7.2009, KOM(2009)358 v konečnom znení 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm  

- Európska komisia (2001) Oznámenie Komisie: Udržateľná Európa pre lepší svet: Stratégia trvalo 
udržateľného rozvoja Európskej únie (návrh Komisie pre göteborgskú Európsku radu, Brusel 15.5.2001, 
KOM(2001)264 v konečnom znení) 

- Európska komisia, the Natura 2000 Viewer http://natura2000.eea.europa.eu  

Hlavné usmerňujúce dokumenty týkajúce sa rámcovej smernice o vode 

- Európska komisia, (2003), Common Implementation Strategy for the water framework directive 
(2000/60/EC), Analysis of pressures and impacts. Guidance document N°3, 157 strán 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3spressures
s/_EN_1.0_&a=d  

- Európska komisia, (2003), Common Implementation Strategy for the water framework directive 
(2000/60/EC), Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies, Guidance 
Document No 4, 14 strán.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.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/
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
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http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title 

- Európska komisia, (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC), Transitional and coastal waters-Typology, Reference conditions and classification systems, 
Guidance Document No 5, Luxemburg: Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 
116 strán 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title 

- Európska komisia, (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) The role of wetlands in the Water Framework Directive Guidance Document 12, 69 strán 

- Európska komisia, (2005), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) Guidance document No. 13: Overall approach to the classification of ecological status and 
ecological potential 

- Európska komisia (2006), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive. 
Exemptions to the environmental objectives under the Water Framework Directive allowed for new 
modifications or new sustainable development activities (WFD Article 4.7), politický dokument. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives&
vm=detailed&sb=Title 

- EC Guidance on the implementation of the EU nature legislation in estuaries and coastal zones – Európska 
komisia (2006), WFD and Hydro-morphological pressures: Focus on hydropower, navigation and flood 
defence activities Recommendations for better policy integration, politický dokument, 44 strán. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=det
ailed&sb=Title 

- Európska komisia (2006), 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, 68 strán. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=det
ailed&sb=Title 

- Európska komisia (2006), 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 

- Európska komisia, (2006), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) Guidance document on exemptions to the environmental objectives Guidance Document No. 
20, 46 strán 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_mars09pdf/
_EN_1.0_&a=d  

- Európska komisia, (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) River and lakes – Typology, reference conditions and classification systems Guidance 
document no 10, 94 strán 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos10sreferenc
e/_EN_1.0_&a=d  

- Výsledky spoločného pracovného seminára na tému Biodiverzita a voda a väzby medzi právnymi predpismi 
EÚ o prírode a vode. Hlavné dokumenty: Frequently asked questions (version 1) od júna 2010; Case 
studies document (version 1) od júna 2010.  

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
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
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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 

- Commission note: towards better environmental options for flood risk management (Správa Komisie: Pre 
lepšie environmentálne možnosti v manažmente povodňových rizík), 2011 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_management&
vm=detailed&sb=Title  

Usmernenie Komisie k smerniciam o EIA a SEA 

- Commission guidance on Interpretation of project categories in the EIA Directive, 2008  

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf 

- 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  

Politické dokumenty Komisie o doprave  

- Európska komisia (2011), Biela kniha – Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie 
konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje. 28.3.2011 KOM(2011) 144 
v konečnom znení 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:EN:PDF 

- Európska komisia (2011) Pracovný dokument útvarov Komisie sprievodný dokument k Bielej knihe – Plán 
jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému systému 
efektívne využívajúceho zdroje, 28.3.2011 SEC(2011) 391 v konečnom znení 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0391:FIN:EN:PDF 

- Európska komisia (2011) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach Únie pre rozvoj 
transeurópskej dopravnej siete 18.10.2011 KOM(2011) 650/2 

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/revision/legislative-act-ten-t-revision.pdf  

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení nástroja „Spájame Európu“, KOM(2011) 665/3 
október 2011 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/connecting/proposition.pdf   

- Pracovný dokument útvarov Komisie (2011): Mid-term progress report on the implementation of the 
NAIADES Action Programme for the Promotion of inland waterway transport SEC(2011) 453 final. 
(Priebežná správa o plnení akčného programu NAIADES na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy) 
SEK(2011) 453 v konečnom znení.) 

 http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/sec_2011_453.pdf 

- PLATINA (2010) Manual on Good Practices in Sustainable Waterway Planning 

http://www.naiades.info/downloads 

- Oznámenie Európskej komisie (2010): Stratégia Európskej únie pre podunajskú oblasť, Brusel 8.12.2010, 
kOM(2010)715 v konečnom znení 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0715:FIN:SK:PDF 

- Oznámenie Európskej komisie (2009): Udržateľná budúcnosť dopravy: smerom k integrovanému 
a používateľsky prístupnému systému založenému na technológiách  

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
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transeurópskej dopravnej sieti v záujme spoločnej dopravnej politiky KOM(2009)44 v konečnom znení 
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Príloha IV  

Ďalšie dokumenty, ktoré sa použili pri príprave tohto usmernenia 

- 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, jún 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, 
jún 2010. 

- TEN-T Trans-European Transport Network Implementation of the Priority Projects Progress Report, May 
2008 – Informal Transport Council, Brdo, máj 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, Brusel 21. november 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 – štúdia Európskej komisie – záverečná správa, august 2009. 

- PINE project – Prospects of Inland Navigation within the Enlarged Europe. Konečná súhrnná správa; marec 
2004. 

- Pozičný dokument PIANC „Working with Nature“, október 2008. 

- PIANC – EnviCom – Pracovná skupina 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). 

- Životné prostredie Európy – stav a perspektíva, 2010, Európska environmentálna agentúra, Kodaň, 2010.  
http://www.eea.europa.eu/soer  

- Assessing Europe’s Biodiversity – The 2010 Report, Európska environmentálna agentúra, Kodaň, 2010.  
www.eea.europa.eu/publications/assessing-biodiversity-in-europe-84   

- Freshwater Ecosystems – 10 Messages for 2010, European Európska environmentálna agentúra, Kodaň, 
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
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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 (nepublikované) 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, máj 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, január 
2002. 

- Standards for Ecologically successful river restoration, 2005, Article from the Journal of Applied Ecology, 
Issue 42, s. 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 – jún 2010, Drážďany Nemecko. 

- 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 a B. 
Vogel. 

- Alterations of Riparian Ecosystems Caused by River Regulation Article by Christer Nilsson and Kajsa 
Berggren Bio Science, zväzok 50, číslo 9, september 2000. 

- Riparian Zones: Where biogeochemistry meets biodiversity in management practice Special paper 
published in the Polish Journal of Ecology in 2004. 

- The Ecology of Interfaces: Riparian Zones Article published in Annual Reviews in 1997. 

- Floodplain River Ecology and the Concept of River Ecological Health, Kenneth Lubinski, in Floodplain River 
ecology. 
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- Management and Restoration of Natura 2000 sites in the Doviné River Basin: Pilot project for a combined 
implementation of the EU Water Framework Directive and the EU Birds and Habitats Directive in Lithuania, 
jún 2006. 

- Economic instruments in the Water Framework Directive: An opportunity for Water protection: Policy paper 
from Grüne Liga e.V, 2011. 

- Save the Danube as a lifeline: Steps towards sustainable navigation, common NGO position on navigation 
in the Danube basin, október 2009. 
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