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Tyto pokyny nejsou právně závazné; jejich jediným účelem je poskytnout informace o určitých 

aspektech příslušných právních předpisů EU. Mají tudíž občanům, podnikům a vnitrostátním 

orgánům pomoci při uplatňování směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních 

stanovišť. Nepředjímají budoucí stanovisko Komise v této věci. Pouze Soudní dvůr Evropské unie je 

oprávněn závazně vykládat právo Unie. Tyto pokyny nenahrazují, nedoplňují ani nemění ustanovení 

směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť; neměly by být také 

posuzovány samostatně, ale měly by se používat v kontextu tohoto právního předpisu. 

Evropská komise, 2020 

Reprodukce je povolena pouze v případě uvedení zdroje. 
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INFORMACE O TOMTO DOKUMENTU 

Širší souvislosti tohoto dokumentu  

Tento dokument obsahuje aktualizaci pokynů Komise z roku 2011 o větrné energetice a programu Natura 

2000 naplánovanému v akčním plánu pro přírodu, lidi a hospodářství1. Aktualizace těchto pokynů byla 

považována za nezbytnou, neboť politika a právní předpisy EU týkající se obnovitelných zdrojů energie a 

technologií pro větrnou energii (zejména na moři) se od prvního vydání pokynů výrazně rozvinuly. V souladu 

s tímto vývojem se rovněž významně prohloubily znalosti o dopadech větrné energie na biologickou 

rozmanitost, jakož i osvědčené postupy pro řešení těchto dopadů. S ohledem na další dramatické 

rozšiřování větrné energetiky v kontextu boje proti změně klimatu na jedné straně a rostoucími tlaky na 

biologickou rozmanitost na straně druhé mají pokyny založené na nejnovějších poznatcích a osvědčených 

postupech v oblasti slaďování cílů příslušných politik zásadní význam.     

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie2 přijatá v roce 2009 stanoví závazný cíl, že do roku 2020 by mělo 

20 % konečné spotřeby energie pocházet z obnovitelných zdrojů. V roce 2018 přijaly Evropský parlament a 

Rada revidovanou směrnici o obnovitelných zdrojích energie3, která stanovila závazný cíl v oblasti energie z 

obnovitelných zdrojů na úrovni EU ve výši alespoň 32 % do roku 2030 s doložkou umožňující tento cíl do 

roku 2023 zvýšit. Větrná energie představuje nejvyšší podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů v 

Evropské unii (EU) a předpokládá se, že tomu tak zůstane i v nadcházejících desetiletích. V roce 2018 

představovala větrná energie s instalovaným výkonem 170 GW na pevnině a 19 GW na moři 18,4 % celkové 

kapacity EU na výrobu elektřiny4. Pokud by výroba energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 dosáhla 

50 % celkové výroby elektrické energie v EU, mohla by větrná energie (jak na pevnině, tak na moři) 

představovat 21 % celkové výroby elektřiny5.  

V prosinci 2019 předložila Evropská komise sdělení o Zelené dohodě pro Evropu6. Opětovně formuluje 

odhodlání Evropské komise řešit problémy způsobené změnou klimatu a životního prostředí, což je definiční 

úkol této generace a nedílná součást strategie této Komise zaměřené na splnění cílů OSN pro udržitelný 

rozvoj 2030. Jedná se o novou strategii růstu, jejímž cílem je transformovat EU na spravedlivou a 

prosperující společnost s moderní, udržitelnou a konkurenceschopnou ekonomikou efektivně využívající 

zdroje, která v roce 2050 nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů a ve které bude hospodářský 

růst oddělen od využívání zdrojů. Zelená dohoda již představila jasnou vizi, jak do roku 2050 dosáhnout 

klimatické neutrality a jak dále dekarbonizovat energetický systém pro dosažení klimatických cílů pro roky 

2030 a 2050. Zdůrazňuje zásadní roli obnovitelných zdrojů energie, zejména výroby energie větrnými 

elektrárnami na moři, při dosahování těchto cílů.  

Zelená dohoda pro Evropu rovněž přikládá obzvláštní význam biologické rozmanitosti, která je vystavena 

stále rostoucímu tlaku. Evropská komise rovněž v nedávné době přijala sdělení o strategii EU v oblasti 

biologické rozmanitosti do roku 20307, jehož cílem je dostat biologickou rozmanitost Evropy do roku 2030 na 

cestu k oživení ve prospěch lidí, klimatu a planety. Tato strategie obsahuje závazky a opatření, která mají 

být přijata do roku 2030, včetně vytvoření širší celounijní sítě chráněných území na pevnině i na moři, která 

bude vycházet ze stávajících území sítě Natura 2000 s přísnou ochranou oblastí s velmi vysokou hodnotou 

biologické rozmanitosti a klimatu, plánu EU na obnovu přírody, souboru opatření, která umožní nezbytnou 

transformační změnu, jakož i opatření k řešení globální výzvy v oblasti biologické rozmanitosti. Také zpráva 

Mezivládní vědecko-politické platformy pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES) o 

celkovém hodnocení biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb8 poskytuje alarmující obraz o stavu 

biologické rozmanitosti a různých tlacích, jimž je vystavena.  

                                                      

1 https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32009L0028 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC 
4 Wind energy in Europe in 2018. Trends and statistics. (Větrná energie v Evropě v roce 2018. Trendy a statistiky) 
(WindEurope, 2019). 
5 Renewable Energy Prospects for the European Union,(Perspektivy obnovitelné energie pro Evropskou unii), 
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie 2018. 
6 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380 
8 https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services 

https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
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Změna klimatu je obecně považována za klíčovou hnací sílu ztráty biologické rozmanitosti. Rostoucí globální 

oteplování způsobuje degradaci ekosystémů na souši i na moři s následnou ztrátou biologické rozmanitosti. 

Větrná energie pomáhá zachovávat biologickou rozmanitost tím, že šetří emise skleníkových plynů a vrací 

společnosti podstatně více energie, než během svého životního cyklu spotřebuje. Při výrobě energie 

nespotřebovává žádnou vodu a během svého provozu nezpůsobuje znečištění ovzduší, půdy ani vody. 

Nesprávně umístěné nebo nesprávně navržené větrné parky však mohou představovat hrozbu pro 

zranitelné druhy a zranitelná stanoviště včetně těch, jež chrání směrnice o ochraně ptáků a směrnice o 

ochraně přírodních stanovišť.  

Účel a povaha tohoto dokumentu 

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout návod, jak nejlépe zajistit, aby se vývoj v oblasti větrné energetiky 

shodoval se směrnicí o ochraně ptáků a se směrnicí o ochraně přírodních stanovišť.  

Oblast působnosti tohoto dokumentu zahrnuje: 

• ustanovení o ochraně přírodních stanovišť podle článku 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť; v 

důsledku toho se tyto pokyny zabývají všemi stanovišti a druhy, které jsou způsobilé pro vyhlášení 

lokalit sítě Natura 2000, tj.  

• stanoviště v zájmu Společenství uvedená v příloze I směrnice o ochraně přírodních stanovišť, 

• druhy v zájmu Společenství uvedené v příloze II, 

• volně žijící ptáky uvedené v příloze I směrnice o ochraně ptáků, 

• pravidelně se vyskytující druhy stěhovavých volně žijících ptáků, které nejsou uvedeny v příloze I 

směrnice o ochraně ptáků,  

• ustanovení o ochraně druhů podle článků 12 a 13 směrnice o ochraně přírodních stanovišť a 

odpovídající ustanovení článku 5 směrnice o ochraně ptáků. Ta se vztahují jak na přísně chráněné 

druhy podle přílohy IV směrnice o ochraně přírodních stanovišť, tak na všechny druhy volně žijících 

ptáků, na které se vztahuje směrnice o ochraně ptáků. 

 

Tento dokument se zaměřuje na vývoj v oblasti větrné energetiky, pokud jde o fázi před zahájením výstavby, 

výstavbu, provoz a vyřazení z provozu nebo modernizaci infrastruktury pro výrobu elektřiny. Na příslušnou 

přenosovou infrastrukturu se vztahují jiné pokyny Evropské komise9.  

Tyto odvětvové pokyny jsou součástí širšího komplexu pokynů zveřejňovaných Evropskou komisí s cílem 

usnadnit provádění směrnice o ochraně přírodních stanovišť a směrnice o ochraně ptáků. Tento dokument 

nenahrazuje existující obecné interpretační a metodické pokyny Komise k ustanovením článku 6 směrnice o 

ochraně přírodních stanovišť10. Namísto toho se snaží vyjasnit konkrétní aspekty těchto ustanovení, a 

zejména zařadit je do kontextu rozvoje větrných parků. Tyto pokyny je proto vhodné vykládat ve spojení s 

oběma uvedenými směrnicemi a s příslušnými pokyny Komise11. Tyto pokyny navíc vycházejí z širších 

zásad, o něž se opírá politika EU v oblasti životního prostředí a vývoje v oblasti větrné energetiky (např. 

zásada zavádění energie z obnovitelných zdrojů s „nízkým ekologickým rizikem“ podle čl. 15 odst. 7 

revidované směrnice o obnovitelných zdrojích energie). Cílem je poskytnout pokyny k rámci pro povolování a 

plánování podle článků 15–17 revidované směrnice o obnovitelných zdrojích energie. 

Tento dokument odkazuje na celou řadu příkladů osvědčených postupů v případových studiích (přehled viz 

dodatek A). Jejich cílem je uvést reálné příklady účinných a inteligentních přístupů přijatých pro účely řešení 

dopadů při posuzování a povolování navrhovaného vývoje. Vzhledem k tomu, že interakce mezi rozvojem 

větrné energie a stanovišti a druhy chráněnými EU jsou specifické pro konkrétní lokality, není cílem těchto 

osvědčených postupů fungovat jako normativní, ale mají sloužit spíše jako rámec nebo inspirace pro tvorbu 

řešení případ od případu. 

                                                      

9Energy transmission infrastructure and EU Nature legislation („Infrastruktura pro přenos energie a právní předpisy EU 
na ochranu přírody“) (Evropská komise, 2018b). 
10 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
11 Zejména pokyny k článku 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť, metodické pokyny k čl. 6 odst. 3 a 4 (dostupné 
na adrese https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm) a pokyny o ochraně 
druhů (dostupné na adrese https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm). 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Tento dokument nepředstavuje právní předpis; nevytváří nová pravidla, ale poskytuje pokyny, jak uplatňovat 

pravidla stávající. K závaznému výkladu právních předpisů EU je příslušný pouze Soudní dvůr Evropské 

unie.  

Tyto pokyny jsou určeny především pro využití ze strany realizátorů, konzultantů a příslušných orgánů. 

Mohou být zajímavé i pro nevládní organizace a další zúčastněné strany, které působí v odvětví větrné 

energetiky. Tento dokument byl vypracován po konzultaci s orgány členských států, nevládními 

organizacemi a zúčastněnými stranami v odvětví větrné energie, které poskytly cennou zpětnou vazbu k 

jednotlivým návrhům. 

Tento dokument byl vypracován za pomoci společností Arcadis Belgium nv/sa a NIRAS Consulting Ltd. 

Struktura tohoto dokumentu 

Tento dokument má devět kapitol: 

• Kapitola 1: přehled kontextu politiky EU ve vztahu k energii z obnovitelných zdrojů včetně přehledu 

současného stavu větrné energetiky v EU a očekávaných trendů. 

• Kapitola 2: přehled právních ustanovení směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních 

stanovišť týkajících se vývoje v oblasti větrné energetiky, přičemž zvláštní pozornost je věnována 

povolovacímu řízení podle článku 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť týkajícímu se veškerých 

plánů nebo projektů, které by mohly mít významný vliv na lokality sítě Natura 2000, jakož i na požadavky 

týkající se biologických druhů a stanovišť chráněných Evropskou unií, vyskytujících se v širším okolí. 

• Kapitola 3: obecné pokyny pro realizátory a provozovatele větrných elektráren a orgány zabývající se 

plánováním a povolováním ohledně klíčových otázek a souvisejících osvědčených postupů. Mezi klíčové 

otázky patří určení významnosti pravděpodobných vlivů, určení rozsahu, stanovení výchozí úrovně 

informací, řešení nejistoty, kumulativní vlivy a konzultace se zúčastněnými stranami.  

• Kapitola 4: zabývá se významem strategického plánování a popisuje podpůrné metody, jako je například 

mapování citlivosti volně žijících živočichů a vícenásobné využívání lokalit. 

• Kapitola 5: týká se cíle udržitelného rozvoje 15 („Život na souši“) a obsahuje podrobný popis typických 

skupin ovlivněných vývojem větrné energetiky na pevnině a návod, jak posoudit významnost 

pravděpodobných vlivů ve vztahu ke skupinám klíčových receptorů, jako jsou například ptáci, netopýři a 

stanoviště v krajině. Uvádí přehled osvědčených postupů a případových studií týkajících se provádění 

opatření vedoucích k vyloučení nebo omezení významných vlivů.  

• Kapitola 6: týká se cíle udržitelného rozvoje 14 („Život ve vodě“) a obsahuje podrobný popis typických 

skupin ovlivněných vývojem větrné energetiky na moři a návod, jak posoudit významnost 

pravděpodobných vlivů ve vztahu ke skupinám klíčových receptorů, jako jsou například mořští ptáci, 

mořští savci a mořská stanoviště. Uvádí přehled osvědčených postupů a případových studií týkajících se 

provádění opatření vedoucích k vyloučení nebo omezení významných vlivů. 

• Kapitola 7: osvědčené postupy v oblasti monitorování a adaptivního řízení. 

• Kapitola 8: Odkazy 

• Kapitola 9: Dodatky 
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1 VĚTRNÁ ENERGIE V EVROPĚ 

1.1 Úvod 

Evropská unie (EU) si stanovila ambiciózní cíle v oblasti dekarbonizace ekonomik členských států na 

základě přijetí řady opatření včetně pokračujícího rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Směrnice o 

obnovitelných zdrojích energie 2009/28/ES12 stanoví celkovou politiku týkající se výroby a podpory energie z 

obnovitelných zdrojů. Vyžaduje, aby EU do roku 2020 dosáhla 20% podílu výroby energie z obnovitelných 

zdrojů. Přijetím balíčku Čistá energie pro všechny Evropany13 v letech 2018 a 2019 se Evropská unie 

zavázala dosáhnout do roku 2030 nejméně 32% podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné 

spotřebě energie v EU včetně ustanovení o možné úpravě směrem nahoru. Pro rok 2020 se členské státy 

EU zavázaly ke konkrétním vnitrostátním cílům v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, které přijaly ve 

svých národních akčních plánech pro energii z obnovitelných zdrojů, a podpořily je řadou souvisejících politik 

a právních nástrojů. Údaje Eurostatu ukazují, že EU jako celek je na dobré cestě k dosažení 20% cíle pro 

rok 2020, přičemž podíl obnovitelných zdrojů energie se v jednotlivých členských státech značně liší, 

konkrétně od více než 30 % ve Finsku, Švédsku a Lotyšsku až po necelých 5 % na Maltě, v Lucembursku a 

v Nizozemsku14. 

Přestože bylo v celé Evropě dosaženo značného pokroku v oblasti rozvoje obnovitelné energie a výroba 

energie z obnovitelných zdrojů na pevnině je poměrně dobře zavedená, dochází k významnému nárůstu 

stále většího počtu energetických technologií na moři, které se stávají středem zájmu nových politických a 

právních rámců. Aby zajistila jejich udržitelný rozvoj v Evropě, přijala EU směrnici o územním plánování 

námořních prostor 2014/89/EU15 s cílem vytvořit společný rámec umožňující omezení sporů mezi odvětvími, 

vytvoření synergií, podporu investic a přeshraniční spolupráci a současně i ochranu životního prostředí. Cíle 

uvedené směrnice jsou v souladu s ochrannými opatřeními stanovenými v rámcové směrnici o strategii pro 

mořské prostředí (rámcová směrnice o mořském prostředí) 2008/56/ES16 a v rámcové směrnici o vodě 

2000/60/ES17.  

V roce 2018 měla EU instalovanou kapacitu na výrobu 160 GW větrné energie na souši a 19 GW větrné 

energie na moři. To představovalo 14 % spotřeby elektrické energie v EU a i nadále se jedná o druhou 

největší formu výrobní kapacity elektrické energie (Rámeček 1-1):  

Rámeček 1-1: Celková kapacita výroby elektrické energie v Evropské unii v období 2008–2018 

                                                      

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32009L0028 
13 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en 
14 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics 
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32014L0089 
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32000L0060 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
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Zdroj: WindEurope, 2019 

1.2 Politický rámec EU na podporu obnovitelných zdrojů energie 

Politika EU v oblasti energie z obnovitelných zdrojů byla zahájena již v roce 1997 přijetím bílé knihy Komise 

nazvané „Energie pro budoucnost: obnovitelné zdroje energie“18. Ta doporučovala do roku 2010 

zdvojnásobit podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě energie na 12 % a položila základy pro 

přijetí směrnice 2001/77/ES o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie19. EU poté přijala 

směrnici 2003/87/ES20, která vytvořila systém EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů a jejímž 

cílem byla podpora dekarbonizace a nepřímá podpora obnovitelných zdrojů energie. 

V prosinci 2008 se hlavy států EU zavázaly stanovit cíl pro rok 2020 v rámci klimaticko-energetického 

balíčku. V rámci toho se členské státy dohodly, že do roku 2020 sníží emise skleníkových plynů nejméně 

o 20 % (ve srovnání s úrovněmi z roku 1990) a že do roku 2020 zvýší využívání obnovitelných zdrojů 

energie na 20 % hrubé konečné spotřeby energie v Evropě. 

Za účelem provedení tohoto závazku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů přijala EU směrnici 

2009/28/ES21 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (obecně známou jako „směrnice o 

obnovitelných zdrojích energie“). Směrnice o obnovitelných zdrojích energie stanoví pro každý členský stát 

závazné národní cíle s cílem zajistit, že EU splní svůj celkový cíl, kterým je dosažení 20% podílu energie z 

obnovitelných zdrojů. Podle uvedené směrnice je každý členský stát povinen vypracovat jednoznačný akční 

plán s cílem prokázat, jak hodlá dosáhnout svých cílů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Národní akční 

plány pro energii z obnovitelných zdrojů přijaté členskými státy22 stanoví úroveň ambicí v odvětví energetiky, 

tepla a dopravy, plánovanou skladbu technologií a politická opatření potřebná ke splnění těchto cílů.  

V návaznosti na úroveň ambicí v roce 2020 a na návrh Evropské komise v rámci balíčku opatření týkajících 

se čisté energie stanovila EU v roce 2018 rámec pro strategii v oblasti klimatu a energetiky do roku 203023. 

Mezi hlavní cíle na úrovni EU do roku 2030 patří:  

 nejméně 40% snížení emisí skleníkových plynů (v porovnání s úrovní z roku 1990),  

 nejméně 32% podíl energie z obnovitelných zdrojů na spotřebě s doložkou, která stanoví do roku 

2023 úpravu směrem nahoru závaznou na úrovni EU, a  

 celkový cíl zlepšit energetickou účinnost na úrovni EU na nejméně 32,5%, což znamená zvýšení 

oproti cíli 20 % do roku 2020.  

                                                      

18 https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32001L0077 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0087 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32009L0028 
22 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020 
23 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en 

https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32001L0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32003L0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
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Závazky v oblasti energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 budou splněny prostřednictvím revidované 

směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, která byla přijata v prosinci 2018 (EU) 

2018/2001 (směrnice o obnovitelných zdrojích energie II)24. Členské státy jsou povinny společně zajistit, aby 

podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v Unii v roce 2030 činil alespoň 

32 %, a to tak, že přispějí k cíli na úrovni EU. Příspěvky jednotlivých členských států k cíli na úrovni EU jsou 

stanoveny v integrovaných vnitrostátních plánech v oblasti energetiky a klimatu, které zahrnují politický 

přístup a navrhovanou skladbu technologií pro každý členský stát v období do roku 2030. Rámeček 1–2 

ilustruje prognózu celkové energetické kapacity EU do roku 2050 pro různé scénáře podle dlouhodobé 

strategie Evropské komise25 na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050. Vyplývá z něho, že větrná a 

solární energie jsou bez ohledu na zvolený scénář jedinými zdroji, u nichž dojde ke zvýšení kapacity, 

zatímco zbývající zdroje se buď stabilizují, nebo se jejich kapacita sníží. Tato dlouhodobá strategie 

předpovídá, že podle dekarbonizačních scénářů bude do roku 2050 téměř 85 % elektřiny v EU vyrobeno z 

obnovitelných zdrojů (73 % podle základního scénáře, kde jen samotná větrná energie bude v roce 2030 

představovat až 26 % a v roce 2050 až 56 % (Evropská komise, 2018b)). Větrná energie na souši by v roce 

2030 představovala téměř tři čtvrtiny a v roce 2050 dvě třetiny celkové kapacity větrné energie. Některé 

zúčastněné strany uvádějí, že do roku 2050 by mohlo být až 32 % výroby elektřiny ze solárních 

fotovoltaických systémů a větrných elektráren získáváno od domácností, společenství, malých a středních 

podniků a veřejných subjektů26.  

Aby byly v roce 2050 splněny požadavky na klimaticky neutrální odvětví energetiky, bude nutno výrazně 

zvýšit počet instalovaných zařízení v odvětví větrné energie. Podle dlouhodobé strategie Komise bude nutno 

v případě větrné energie zvýšit kapacitu z úrovně 180 GW v roce 2018 na 351 GW v roce 2030, což 

odpovídá zdvojnásobení kapacity. Předpokládá se, že 263 GW bude instalováno na souši a 88 GW na 

moři27, což se rovná téměř pětinásobku kapacity z roku 2018. V závislosti na scénáři pro rok 2050 by 

kapacita větrných elektráren zaznamenala zvýšení od 700 GW podle scénáře „energetické účinnosti (EE)“ 

do 1200 GW podle scénáře „Power 2X (P2X)“. Pokud tyto údaje převedeme do prostoru potřebného pro 

tento vývoj, získáme působivé výsledky. Podle maximalistického scénáře (1,5TECH), který předpokládá 

celkovou kapacitu energie na moři až 450 GW (jedna třetina), předpokládá WindEurope, že do roku 2050 

bude 85 % kapacity instalováno v severních mořích (Atlantický oceán u pobřeží Francie, Irska a Spojeného 

království, Severní moře, Irské moře a Baltské moře) vzhledem ke kvalitním zdrojům větru, blízkosti 

poptávky a účinnosti dodavatelského řetězce. To odpovídá přibližně 380 GW z uvedených 450 GW. 

Zbývajících 70 GW by se nacházelo v jihoevropských vodách. Celková rozloha severních moří potřebných 

pro mořské elektrárny o kapacitě 380 GW by činila 76 000 km2 (za předpokladu 5 MW/km2), což se téměř 

rovná rozloze ostrova Irsko. To odpovídá 2,8 % celkové rozlohy severních moří bez započtení zón, kde je 

stavba větrných parků vyloučena. Přesné umístění bude záviset na velikosti a dostupném prostoru 

výlučných ekonomických zón jednotlivých členských států a na rozdílech celkových měrných nákladů na 

výrobu energie28 závislých na hloubce moře a na zdroji větrné energie. Konečné rozmístění větrných parků 

bude navíc závislé rovněž na umístění poptávky po energii. Lze očekávat, že některé země najdou prostor 

pro rozmístění svých kapacit snadno, zatímco jiné budou muset buď začít investovat do rozvoje 

víceúčelových zařízení, nebo přejít na dražší investice (oblasti vyšších celkových měrných nákladů na 

výrobu energie). 

Je zřejmé, že klíčovou úlohu při dosahování cílů pro zavádění větrné energie co nejúčinnějším způsobem z 

hlediska nákladů a využití prostoru budou hrát víceúčelová zařízení a mezinárodní spolupráce. Kromě toho 

je nezbytné provést skokovou změnu v postupech povolování, což vyžaduje důkladnou přípravu. 

                                                      

24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001 
25 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_cs 
26 CE Delft (2016). Potenciál občanů v oblasti energetiky v Evropské unii. 
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf 
27 Podrobná analýza na podporu sdělení Komise COM(2018)773. 
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-
strategic-long-term-vision_en 
28 Pojem celkových měrných nákladů na výrobu energie se používá k porovnání nákladů na energii z různých zdrojů. 
Široká škála dostupných energetických technologií, obnovitelných i neobnovitelných, je velmi různorodá jak co do 
fyzikálních principů, tak co do provozu – solární fotovoltaický systém se diametrálně liší od elektrárny na biomasu. 
Celkové měrné náklady na výrobu energie však poskytují společný základ pro porovnání: celkové měrné náklady na 
výrobu energie = celkové náklady na vlastnictví (EUR) / produkce systému za celou dobu jeho životnosti (kWh). Cokoli, 
co zvyšuje produkci nebo snižuje náklady, snižuje celkové měrné náklady na výrobu energie, a cokoli, co snižuje 
produkci nebo zvyšuje náklady, zvyšuje celkové měrné náklady na výrobu energie. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_cs
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
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Podobným výzvám čelí například zavedení potřebné infrastruktury energetických sítí. Velmi užitečná by 

mohla být koordinovanější opatření v odvětví větrné energie a realizátorů sítí, a to i s ohledem na řešení 

kumulativních dopadů (viz kapitola 3.4).  

Rámeček 1-2 Předpokládané scénáře celkové kapacity energetiky v EU 

 

Zdroj: Eurostat (2000, 2015), PRIMES na základě dokumentu „Podrobná analýza na podporu sdělení Komise 

COM(2018)773.“ 

  

1.3 Trendy v rozvoji větrné energetiky 

V odvětví rozvoje větrné energetiky na souši i na moři převládají třílopatkové větrné turbíny s horizontální 

osou otáčení (HAWT). Přestože existují i jiné počty lopatek a konstrukce, jako jsou například větrné turbíny s 

vertikální osou (VAWT) a turbíny bez lopatek, nepředpokládá se, že by významně přispěly k očekávanému 

rozšíření kapacity větrné energie v EU (sdělení WindEurope, 2019). Preference třílopatkových turbín HAWT 

je dána celou řadou výhod včetně aerodynamické účinnosti (Gardner et al., 2004). 

Rozvoj v oblasti konstrukce větrných turbín na souši a na moři přinesl zvýšení výrobní kapacity na základě 

zvyšujícího se průměru rotoru a výšky středu turbíny (Rámeček 1-3). Modely turbín na moři ve výrobě (nebo 

objednaných) se pohybují v řádu 9,5 MW (9 500 kW) s průměrem rotoru v řádu 164–67 m (Wind Power 

Monthly, 2018). Vyvíjejí se i větší 10 a 12 MW turbíny s průměrem rotoru nad 190 m (Grimwood, 2019). 

Největší turbíny instalované na souši v Evropě dosahují až 8 MW (8 000 kW) a mají průměr rotoru až 164 m. 

Zvýšení průměru rotoru a výšky středu turbíny umožnilo novým větrným parkům využívat sílu vyšších a 

konzistentnějších rychlostí větru. V případě větrných parků na souši to umožnilo instalovat turbíny v 

zalesněných oblastech, kde mají koruny stromů tím menší vliv na rychlost větru a turbulence, čím větší je 

výška turbíny nad zemí.  

Rámeček 1-3 Konstrukční trendy: průměr rotoru turbíny 
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Zdroj: Edenhofer et al., 2011. 

  

Obdobně rozvoj konstrukce základen umožnil umísťovat větrné parky na moři do hlubších vod, kde je 

rychlost větru vyšší a konzistentnější (Rámeček 1-4). Vznik technologie využívající plovoucí turbíny a 

související výhody při instalaci oproti tradičním typům turbín s pevnou základnou (WindEurope, 2018) 

pravděpodobně umožní odklon od umisťování turbín v hlubších mořských vodách. V roce 2019 generovala 

plovoucí zařízení využívající větrnou energii na moři elektřinu na třech místech v Evropě: dvě z nich se 

nacházejí ve Skotsku (Hywind a Kincardine) a jedno ve Francii (Floatgen Demonstrator). 
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Rámeček 1-4 Typy základen mořských větrných turbín 

 

Zdroj: Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) (2011). 

 

Zařízení na výrobu větrné energie v komerčním měřítku dodávají 100 % vyrobené energie do vnitrostátní 

elektrorozvodné sítě. Naopak malé (<100 kW) až středně velké turbíny (100–500 kW) vyrábějí elektřinu pro 

spotřebu na místě (domácnosti, zemědělské podniky, velké podniky a malé komunity), přičemž přebytečná 

elektřina se odvádí do vnitrostátní elektrorozvodné sítě (RenewableUK, 2014). Na rozdíl od zařízení na 

výrobu větrné energie v komerčním měřítku, které se skládá z více turbín („větrný park“), jsou malé a střední 

turbíny obvykle instalovány jako samostatné jednotky. Výrobní kapacita malých až středně velkých turbín 

sice může být mnohem nižší než kapacita komerčních větrných parků, počet jednotek instalovaných v EU je 

však velmi vysoký. V roce 2015 se v EU podle odhadu nacházelo nejméně 61 43729 turbín s nízkou 

kapacitou (Pitteloud & Gsänger, 2017). 

Výhodou malých a středních turbín je rovněž to, že je lze začlenit do městských a příměstských lokalit. 

Výzkum v oblasti vývoje a validace inovativních řešení s cílem zlepšit jejich konkurenceschopnost a umožnit 

a usnadnit jejich integraci a zavádění bude pravděpodobně pokračovat i nadále30. S postupným zlepšováním 

technologických, hospodářských a sociálních řešení lze očekávat, že se počet turbín HAWT i VAWT v 

městských a příměstských oblastech bude zvyšovat. Zatím však nebyl dostatečně prozkoumán dopad 

malých turbín na ptáky a netopýry. Existují zde určité náznaky, že úmrtnost ptáků i netopýrů způsobená 

kolizí je na relativně nízkých úrovních v porovnání s jinými příčinami úmrtnosti způsobené faktory lidské 

činnosti (Minderman et al., 2014). 

A konečně dalším důležitým trendem v oblasti větrné energie je vícenásobné využívání lokalit. Klíčem k 

efektivnímu využívání dostupného prostoru bude společné umísťování zařízení na výrobu větrné energie s 

jinými obnovitelnými zdroji energie, jinými ekonomickými činnostmi nebo dokonce s činnostmi na obnovu 

ekosystémů nebo na ochranu přírody (viz kapitola 1.2). Kapitola 0 obsahuje zvláštní oddíl o vícenásobném 

využívání lokalit, na nichž se nacházejí zařízení na výrobu větrné energie.  

                                                      

29 Kumulativní počet instalovaných jednotek ve Spojeném království, Německu, Španělsku, Polsku, Švédsku, Itálii, Irsku, 
Dánsku, Rakousku a Finsku. 
30 Viz například „Wind Energy Integration in the Urban Environment (WINEUR)“ (Integrace větrné energie v městském 
prostředí) (Evropská komise, 2007) a „European SWIP project“ (Evropský projekt SWIP) (CIRCE, 2016). 
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2 POLITICKÝ RÁMEC A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU 
TÝKAJÍCÍ SE PŘÍRODY A BIOLOGICKÉ 
ROZMANITOSTI 

2.1 Politický rámec EU pro biologickou rozmanitost 

V reakci na globální strategický plán pro biologickou rozmanitost na období 2011–2020 dohodnutý na desáté 

konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD COP 10), která se konala v japonské 

Nagoji, vypracovala Komise ve spolupráci s členskými státy strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do 

roku 202031. Ta zahrnovala řadu cílů a soubor proveditelných a nákladově efektivních opatření a činností 

nezbytných k jejich dosažení. 

V květnu 2020 přijala Evropská komise strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 203032, která se 

zabývá hlavními příčinami úbytku biologické rozmanitosti, jako je neudržitelné využívání půdy a moří, 

nadměrné využívání přírodních zdrojů, znečištění a invazní nepůvodní druhy. Tato strategie je ústředním 

prvkem plánu oživení EU33, jehož cílem je pomoci napravit hospodářské a sociální škody způsobené 

pandemií koronaviru, nastartovat evropské oživení a chránit a vytvářet pracovní místa. Jeho cílem je rovněž 

začlenit aspekty biologické rozmanitosti do celkové strategie hospodářského růstu EU jako její nedílnou 

součást a zdůrazňuje větší potřebu energie z obnovitelných zdrojů pro boj jak proti změně klimatu, tak proti 

úbytku biologické rozmanitosti.  

Také zpráva Mezivládní vědecko-politické platformy pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby 

(IPBES) za rok 201934 znovu zdůraznila naléhavou potřebu zachování a obnovy ekosystémů. Tato zpráva 

uvádí, že míra globálních změn v přírodě za posledních 50 let nemá v dějinách lidstva obdoby a identifikuje 

klíčové faktory úbytku biologické rozmanitosti. Změna klimatu je hodnocena jako třetí hlavní přímá příčina 

úbytku biologické rozmanitosti, což dokládá souvislost mezi rozvojem energie z obnovitelných zdrojů a 

ochranou přírody. Zelená dohoda pro Evropu35 předložená Komisí poskytuje rámec pro další rozvoj politiky 

EU v oblasti změny klimatu a biologické rozmanitosti. 

Dodatek B uvádí řadu dalších mezinárodních iniciativ v oblasti ochrany přírody, které by mohly být důležité 

pro rozvoj větrné energetiky.  

 

2.2 Směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť 

2.2.1 Úvod 

Směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť jsou úhelnými kameny politiky EU v 

oblasti přírody a biologické rozmanitosti. Umožňují, aby všechny členské státy EU na základě společného 

legislativního rámce spolupracovaly při ochraně nejohroženějších, nejzranitelnějších a nejcennějších druhů 

živočichů a rostlin a přírodních stanovišť Evropy v jejich přirozeném areálu rozšíření v EU, a to bez ohledu 

na politické nebo správní hranice. Vztahují se obdobně na evropské území v členských státech na souši i na 

moři. 

Celkovým cílem obou směrnic je zajistit zachování biologických druhů a typů přírodních stanovišť, jež jsou 

předmětem ochrany podle těchto směrnic, nebo jejich obnovu do příznivého stavu z hlediska ochrany v 

celém jejich přirozeném areálu rozšíření v EU. Za účelem dosažení tohoto cíle stanoví uvedené směrnice 

dva hlavní typy opatření:  

                                                      

31 https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf 
32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380 
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN 
 
34https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services 
35 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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• vyhlášení a ochranu lokalit klíčových pro ochranu typů přírodních stanovišť a stanovišť biologických 

druhů uvedených v přílohách I a II směrnice o ochraně přírodních stanovišť a stanovišť druhů ptáků 

uvedených v příloze I směrnice o ochraně ptáků, jakož i pro stěhovavé ptáky. Tyto lokality tvoří součást 

celounijní sítě Natura 2000, která v současné době zahrnuje více než 27 000 lokalit, a to jak na souši, tak 

na moři, 

• vytvoření přísného režimu ochrany druhů pro všechny druhy evropských ptáků a pro druhy uvedené v 

příloze IV směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Tato opatření se vztahují na celý přirozený areál 

rozšíření daného druhu v EU, tj. jak v rámci chráněných lokalit, tak i mimo ně.  

 

2.2.2 Ochrana a správa lokalit sítě Natura 2000 

Ochranu a správu lokalit sítě Natura 2000 upravuje článek 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť, který 

umožňuje dva typy opatření. První typ (čl. 6 odst. 1 a čl. 6 odst. 2) se zaměřuje na ochranu všech lokalit sítě 

Natura 2000 a péči o ně za všech okolností. Druhý typ (čl. 6 odst. 3 a čl. 6 odst. 4) stanoví postup při 

posuzování a povolovací řízení veškerých plánů a projektů, které budou mít pravděpodobně významný 

negativní vliv na lokality sítě Natura 2000. 

Ustanovení čl. 6 odst. 1 a čl. 6 odst. 2 směrnice o ochraně přírodních stanovišť vyžadují, aby členské státy:  

• přijaly pozitivní ochranná opatření, která odpovídají ekologickým požadavkům typů stanovišť a druhů, jež 

se na těchto lokalitách vyskytují (čl. 6 odst. 1),  

• přijaly opatření, aby vyloučily jakékoli poškozování přírodních stanovišť a jakékoli významné vyrušování 

druhů, pro něž jsou tato území určena (čl. 6 odst. 2). 

 

Aby členské státy splnily první z těchto požadavků, musí stanovit jasné cíle ochrany pro každou lokalitu sítě 

Natura 2000 na základě stavu z hlediska ochrany a ekologických požadavků typů stanovišť a druhů v zájmu 

Společenství, jež se na těchto lokalitách vyskytují. Cíle ochrany týkající se konkrétních lokalit definují 

požadovaný stav druhů a typů stanovišť v dané lokalitě tak, aby tato lokalita mohla přispět k celkovému cíli 

příznivého stavu z hlediska ochrany těchto druhů a typů stanovišť na vnitrostátní, biogeografické nebo 

evropské úrovni. Je obzvláště důležité, aby si realizátoři a plánovači větrných elektráren a příslušné orgány 

byli vědomi cílů ochrany lokality Natura 2000, protože potenciální negativní vlivy plánu nebo projektu bude 

nutné posuzovat na základě těchto cílů ochrany.  

Směrnice o ochraně přírodních stanovišť vyzývá orgány ochrany přírody, aby plány péče o lokality sítě 

Natura 2000 vypracovávaly v úzké spolupráci s místními zúčastněnými stranami. Ačkoli to není povinné, tyto 

plány mohou být velmi užitečným zdrojem informací o biologických druzích a typech přírodních stanovišť, 

pro které je daná lokalita určena, o cílech ochrany této lokality a případně i o vztahu s jinými způsoby 

využívání půdy v dané oblasti. Popisují rovněž praktická ochranná opatření, která jsou nezbytná k dosažení 

cílů ochrany dané lokality. 

2.2.3 Podrobný přístup k rozvojovým záměrům větrných parků 
potenciálně ovlivňujícím lokality sítě Natura 2000 

 Informace v této kapitole jsou založeny především na:  

• pokynech Evropské komise „Péče o lokality Natura 2000: ustanovení článku 6 směrnice o ochraně přírodních 

stanovišť 92/43/EHS“,  

• pokynech Evropské komise „Assessment of plans and projects in relation with Natura 2000 sites. 

Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC“ 

(„Posouzení plánů a projektů ve vztahu k lokalitám sítě Natura 2000. Metodické pokyny k ustanovením čl. 6 

odst. 3 a 4 směrnice o ochraně přírodních stanovišť 92/43/EHS“) 

Tyto pokyny36 poskytují užitečná vysvětlení pro výklad a uplatňování právních předpisů. 

 

                                                      

36 Dostupné na adrese https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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Směrnice o ochraně přírodních stanovišť a priori nevylučuje rozvoj záměrů větrných parků v lokalitách sítě 

Natura 2000 nebo v jejich blízkosti. To je třeba posuzovat individuálně. Ustanovení čl. 6 odst. 3 a 4 (viz 

Rámeček 2-1) stanoví podrobný postup při posuzování a povolovací řízení při zvažování plánů nebo 

projektů, které by mohly ovlivnit jednu nebo více lokalit sítě Natura 2000. Tento postup se vztahuje nejen na 

plány nebo projekty v rámci dané lokality sítě Natura 2000, ale také na plány nacházející se mimo tuto 

lokalitu, které však mohou mít na tuto lokalitu potenciálně významný vliv. V průběhu povolovacího řízení 

plánu nebo projektu musí příslušné vnitrostátní orgány zajistit, aby bylo řádně provedeno posouzení 

významných vlivů vyplývajících z plánů nebo projektů v oblasti větrné energetiky. Má tři hlavní etapy:  

• První etapa: Předběžné šetření První část tohoto postupu sestává z etapy předběžného posouzení 

(„předběžné šetření“) s cílem určit za prvé to, zda plán nebo projekt přímo souvisí s péčí o lokalitu sítě 

Natura 2000 nebo je pro péči o ni nezbytný, a za druhé, pokud tomu tak není, zda je pravděpodobné (ve 

smyslu, že to není vyloučeno) že bude mít na tuto lokalitu významný vliv. 

• Druhá etapa: Odpovídající posouzení. Druhou částí postupu je provedení odpovídajícího posouzení 

důsledků pro danou lokalitu z hlediska cílů její ochrany. V tomto posouzení musí být uvedeno, zda je 

možno se ujistit, že daný projekt nebo plán neovlivní celistvost dané lokality sítě Natura 2000, a to ani 

samostatně, ani v kombinaci s jinými projekty či plány, s přihlédnutím k možným zmírňujícím opatřením. 

• Třetí etapa: Odchylka od čl. 6 odst. 3 za určitých podmínek. Třetí etapa řízení podle čl. 6 odst. 4 se 

uplatní v případě, že se navzdory negativnímu výsledku posouzení navrhuje daný plán nebo projekt 

nezamítnout, nýbrž jej dále posuzovat. V tomto případě ustanovení čl. 6 odst. 4 povoluje odchylky od čl. 6 

odst. 3 za určitých podmínek, mezi něž patří prokázaná neexistence alternativních řešení a existence 

naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu k tomu, aby se projekt uskutečnil. To vyžaduje přijetí 

odpovídajících kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění celkové soudržnosti sítě Natura 2000. 

 

Každá etapa tohoto řízení je ovlivněna předchozí etapou. Je proto nezbytné uskutečnit tyto etapy ve 

správném pořadí, aby bylo možno správně provést čl. 6 odst. 3. Obrázek 2–1 uvádí zjednodušené schéma 

tohoto řízení. 

Rámeček 2-1 Ustanovení čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice o ochraně přírodních stanovišť 92/43/EHS 

Ustanovení čl. 6 odst. 3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni 

nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně  

na tuto lokalitu významný vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty, podléhá 

odpovídajícímu posouzení jeho důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k výsledkům 

uvedeného hodnocení důsledků pro lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí příslušné  

orgány příslušného státu tento plán nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že nebude mít nepříznivý účinek 

na celistvost příslušné lokality, a co si v případě potřeby opatří stanovisko široké veřejnosti.  

 

Ustanovení čl. 6 odst. 4. Pokud navzdory negativnímu výsledku posouzení důsledků pro lokalitu musí být určitý plán 

nebo projekt z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů  

sociálního a ekonomického charakteru, přesto uskutečněn a není-li k dispozici žádné alternativní řešení, zajistí členský 

stát veškerá kompenzační opatření nezbytná pro zajištění  

ochrany celkové soudržnosti sítě Natura 2000. O přijatých kompenzačních opatřeních uvědomí Komisi. Jestliže se na 

dotyčné lokalitě vyskytují prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo prioritní druhy, pak mohou být uplatněny pouze 

důvody související  

s ochranou lidského zdraví a veřejné bezpečnosti s nesporně příznivými důsledky mimořádného významu pro 

životní prostředí nebo jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu podle stanoviska Komise, 
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Obrázek 2-1 Vývojový diagram postupu podle čl. 6 odst. 3 a 4 (na základě metodické příručky Evropské komise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Souvisí plán nebo projekt (PP) přímo s 
určitou lokalitou nebo je nezbytný pro 

péči o ni pro účely ochrany přírody? 

Ne Ano 

Ano 

Bude mít PP pravděpodobně 
významný vliv na lokalitu? 

Posouzení důsledků s ohledem na 
cíle ochrany lokality 

Posouzení kumulativních účinků a účinků v 
kombinaci s jinými plány a/nebo projekty  

Lze vyvodit závěr, že PP neovlivní 
nepříznivě celistvost lokality? 

Lze nepříznivé účinky odstranit například 
prostřednictvím zmírňujících opatření?  

Ne 

Odpovídající posouzení  

Vyskytují se v lokalitě prioritní stanoviště 
nebo druhy?  

AN

O 

Ne 

Přepracová
ní 

plánu/proje
ktu 

Existují alternativní řešení?  

Ano 

Ne 

Ano 

 Předběžné šetření 

Odchylka od čl. 6 odst. 4  

Ne Ano 

Povolení lze 
udělit  

Povolení nelze udělit 

Ne 
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Existují naléhavé důvody 

převažujícího veřejného zájmu?  

Existují aspekty lidského zdraví nebo bezpečnosti 
či významné přínosy pro životní prostředí?  

 

Ne 

Povolení nelze udělit 
Povolení lze udělit, pokud 
jsou přijata odpovídající 
kompenzační opatření 

Povolení lze udělit pouze z jiných 
naléhavých důvodů převažujícího 

veřejného zájmu, pokud Komise vydá 
kladné stanovisko a budou přijata vhodná 

kompenzační opatření  

Ano Ano 

Ne 
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2.2.3.1 Předběžné šetření  

Tato etapa zkoumá pravděpodobnost toho, že daný projekt nebo plán významně ovlivní lokalitu Natura 

2000 buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými projekty nebo plány. Pokud existuje možnost, že by na 

danou lokalitu mohl mít významný vliv, bude potřeba provést odpovídající posouzení podle čl. 6 odst. 3. 

Předběžné šetření je jednou z etap předběžného posouzení. Zpravidla se zakládá na nejlepších dostupných 

informacích nebo na odborném vyjádření a nevyžaduje shromáždění nových podrobných důkazů. Pokud 

dostatečné informace neexistují nebo nejsou před přijetím rozhodnutí snadno dostupné, může nastat 

potřeba vyžádat si další informace a v některých případech mohou být nezbytné i návštěvy na místě.  

Předběžné šetření je třeba provést v rané fázi, tj. před rozhodnutím o veškerých podrobnostech plánu nebo 

před zahájením návrhu projektu, kdy je však již známo umístění a obecná povaha projektu. Včasné 

provedení předběžného šetření má několik výhod: 

• může snížit riziko zpoždění a dodatečných nákladů v pozdějších etapách při zkoumání žádostí o 

schválení rozvojového záměru, 

• umožňuje včasné konzultace mezi předkladateli projektu, příslušnými orgány a dalšími zúčastněnými 

stranami, které mají k dispozici příslušné údaje/odbornost, s cílem zpřístupnit co nejpřesnější možné 

informace, které pomohou posoudit pravděpodobnost významných vlivů, 

• umožňuje navrhovateli plánu nebo projektu včas zvážit, jaké další kroky jsou nutné, aniž by musel 

investovat značné množství času a peněz, 

• umožňuje vedoucím plánu nebo projektu identifikovat a předjímat potenciální rizika, a to jak z hlediska 

lokalit sítě Natura 2000, tak z hlediska samotného plánu/projektu, například výběrem alternativního 

umístění nebo návrhu plánu/projektu s cílem předejít potenciálním vlivům nebo je omezit, případně 

shromažďováním údajů za účelem neprodleného provedení posouzení.  

 

Posouzení v rámci předběžného šetření se může u jednotlivých plánů a projektů lišit v závislosti na 

rozsahu daného rozvoje a na pravděpodobných vlivech. Lze je provést ve čtyřech krocích.  

Určit, zda daný plán nebo projekt přímo souvisí s určitou lokalitou sítě Natura 2000 nebo zda je pro 

péči o ni nezbytný; 

Popis projektu nebo plánu a faktorů jeho dopadu; 

Určení, které lokality sítě Natura 2000 mohou být případně ovlivněny, s ohledem na potenciální vlivy 

daného plánu nebo projektu, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty; 

Posouzení, zda lze vyloučit pravděpodobné významné vlivy na lokalitu sítě Natura 2000. 

Rámeček 2-2 označuje plány a projekty v oblasti větrné energie, které mají být předmětem předběžného 

šetření.  

Rámeček 2-2 Rozvojové záměry v oblasti větrné energetiky, které mají být předmětem předběžného 
šetření 

• Územní plán nebo program národní nebo regionální vlády, který bude mít vliv na rozhodnutí o rozvoji, pokud jde o 

projekty větrné energetiky 

• Výstavba, provoz a údržba nového projektu větrné energie 

• Vyřazení stávajícího projektu větrné energie z provozu  

• Renovace stávajících turbín větrných elektráren nebo prodloužení provozní životnosti stávajícího projektu větrné 

energetiky (v případě, že nebyly posouzeny ekologické vlivy tohoto rozšíření). 

• Modernizace formou instalace nových turbín na stávající nebo nové základny stávajícího zařízení na větrnou energii 

[podle čl. 2 odst. 10 revidované směrnice o obnovitelných zdrojích energie (2018/2001)]37 

 

                                                      

37„Modernizací“ se rozumí obnova elektráren vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, včetně úplného nebo 
částečného nahrazení zařízení nebo provozních systémů a vybavení za účelem náhrady výkonu či zvýšení účinnosti 
nebo výkonu zařízení. 
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Identifikace lokalit sítě Natura 2000, které by mohly být ovlivněny daným plánem nebo projektem v oblasti 

větrné energetiky, vyžaduje posouzení všech aspektů daného projektu nebo plánu, které by mohly mít 

potenciální vliv na jakékoli lokality sítě Natura 2000 v oblasti ovlivňované daným projektem/plánem, s 

přihlédnutím k vlastnostem (druhy, typy stanovišť), pro které jsou tyto lokality určeny. To by mělo zahrnovat: 

• veškeré lokality sítě Natura 2000, které se zeměpisně překrývají s jakoukoli činností nebo aspektem 

daného plánu nebo projektu v kterékoli z jeho fází, případně se nacházejí v jejich blízkosti, 

• veškeré lokality sítě Natura 2000 nacházející se v pravděpodobné zóně vlivu daného plánu nebo 

projektu. Lokality sítě Natura 2000 nacházející se v okolí daného projektu nebo plánu (nebo v určité 

vzdálenosti od něho), které by mohly být nepřímo ovlivněny působením nebo aspekty daného projektu. 

Typické příklady související s rozvojovými záměry v oblasti větrné energetiky představuje výstavba a 

přítomnost přístupových komunikací nebo odvodňování mokřadů nebo rašelinišť pro výstavbu turbín, 

• lokality sítě Natura 2000 v okolí projektu nebo plánu (nebo v určité vzdálenosti od něho), na nichž se 

vyskytuje fauna, která se může přesunout do oblasti projektu a následně být zasažena úmrtností nebo 

jinými dopady (např. ztráta oblastí krmení nebo domovského území),  

• lokality sítě Natura 2000, u nichž může projekt ovlivnit jejich vzájemné propojení nebo ekologickou 

kontinuitu.  

 

Vzdálenost od oblasti projektu nebo plánu, v níž by měly být lokality sítě Natura 2000 posuzovány, bude 

záviset na vlastnostech daného plánu nebo projektu a na vzdálenosti, ve které lze očekávat jeho vliv. 

Některé projekty nebo plány, které neovlivňují lokality sítě Natura 2000 přímo, na ně mohou mít i přesto 

významný vliv, pokud mají bariérový účinek nebo jsou překážkou ekologických spojnic. To je zpravidla 

případ mořských větrných parků, které mohou potenciálně představovat bariérový účinek pro mořské ptáky, 

kteří hledají potravu nebo migrují, a to i v případě, že se tyto větrné parky nacházejí ve velkých 

vzdálenostech od lokalit sítě Natura 2000 určených k ochraně těchto mořských ptáků.  

Posouzení toho, zda určitý plán nebo projekt bude mít pravděpodobně významný vliv, má praktické a 

právní důsledky. Plány a projekty, u nichž se usuzuje, že nebudou mít pravděpodobně významný vliv, lze 

zpracovat, aniž by se použily následné kroky uvedené v čl. 6 odst. 3.  Příslušné vnitrostátní orgány však 

musí uvést a zaznamenat důvody vyvození takového závěru.  

Pokud však daný projekt nebo plán bude pravděpodobně mít významný vliv na určitou lokalitu, bude 

nutno provést odpovídající posouzení.  

V případě pochybností, tj. nelze-li na základě objektivních informací vyloučit, že by projekt nebo plán mohl 

mít významný vliv na jednu nebo více lokalit sítě Natura 2000, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s 

jinými plány nebo projekty, podléhá tento plán nebo projekt odpovídajícímu posouzení.  

2.2.3.2 Odpovídající posouzení 

Účelem odpovídajícího posouzení je posoudit důsledky daného plánu nebo projektu pro danou lokalitu z 

hlediska cílů její ochrany, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty. Výsledky by 

měly příslušným orgánům umožnit, aby se ujistily, že tento plán nebo projekt nebude mít nepříznivý účinek 

na celistvost příslušné lokality. Odpovídající posouzení se proto zaměřuje konkrétně na druhy a/nebo 

stanoviště, pro které je daná lokalita Natura 2000 určena. 

Odpovídající posouzení lze koordinovat s jinými posouzeními vlivů na životní prostředí nebo je do nich lze 

zahrnout; konkrétně se jedná o posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) u projektů a strategické posouzení 

vlivů na životní prostředí (SEA) u plánů a programů (viz 2.3).  

Obdobně jako u procesů EIA a SEA zahrnuje odpovídající posouzení zpravidla to, že předkladatel projektu 

nebo plánu předloží příslušnému orgánu informace ve formě zprávy o posouzení. Pokud odpovídající 

posouzení buď zjistí potenciální negativní vlivy, nebo nemůže takové vlivy vyloučit, bude jeho součástí 

rovněž navržení zmírňujících opatření za účelem zmírnění zjištěných vlivů.  

Úkolem příslušného orgánu je dospět k závěru o vlivech projektu nebo plánu na integritu lokality sítě Natura 

2000.  
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Proces posouzení zahrnuje shromažďování a posuzování informací od více zúčastněných stran včetně 

vnitrostátních, regionálních a místních orgánů ochrany přírody a příslušných nevládních organizací. Je 

nezbytné, aby posouzení plánu nebo projektu bylo založeno na kvalitních, objektivních informacích a 

spolehlivých údajích s využitím vhodné a spolehlivé vědecké metodiky. Příslušný orgán pak může použít 

informace předložené předkladatelem projektu nebo plánu jako základ pro konzultace s interními a externími 

odborníky a dalšími zúčastněnými stranami. Příslušný orgán si může rovněž vyžádat další informace 

nezbytné k zajištění toho, že konečné posouzení bude co nejkomplexnější a nejobjektivnější. Tento postup 

by měl zahrnovat poskytování informací veřejnosti a umožnění účasti veřejnosti. 

Provedení odpovídajícího posouzení zahrnuje následující kroky: 

shromažďování informací o daném plánu nebo projektu a o dotčených lokalitách sítě Natura 2000; 

posouzení důsledků plánu nebo projektu z hlediska cílů ochrany lokality; 

určení, zda daný plán nebo projekt může mít nepříznivé účinky na celistvost lokality; 

uvážení zmírňujících opatření (včetně monitorování). 

Tyto kroky může být nutné provádět opakovaně, přičemž některé kroky se budou opakovat v reakci na 

výsledky jiných kroků. 

Posouzení musí identifikovat všechny stránky plánu nebo projektu, které mohou samostatně nebo v 

kombinaci s jinými plány nebo projekty ovlivnit cíle ochrany dané lokality s přihlédnutím k nejlepším 

vědeckým poznatkům v dané oblasti. Posouzení vlivů musí být založeno na objektivních a pokud možno 

vyčíslitelných kritériích, aby bylo možno poskytnout co nejpřesnější odhad. Posouzení musí rovněž 

jednoznačně uvést základ těchto předpovědí a zaznamenat je do příslušné zprávy o posouzení.   

Při posuzování by měly být zohledněny možné dopady celého daného projektu nebo plánu včetně veškerých 

činností, které zahrnuje v jednotlivých svých fázích (příprava, výstavba, provoz a případně vyřazení z 

provozu). To vyžaduje identifikaci a rozlišování podle druhu dopadu včetně přímých a nepřímých vlivů, 

dočasných nebo trvalých vlivů, krátkodobých a dlouhodobých vlivů a kumulativních vlivů. Odpovídající 

posouzení zahrnuje přezkum všech aspektů plánu nebo projektu, které mohou mít na lokalitu sítě Natura 

2000 významný vliv, v etapě předběžného šetření. V této souvislosti je třeba postupně posoudit každý 

aspekt plánu nebo projektu a jeho možné vlivy je nezbytné uvážit ve vztahu ke každému z druhů nebo typů 

přírodních stanovišť, pro něž je daná lokalita určena. Poté by se posouzení mělo zabývat vlivy jednotlivých 

prvků plánu nebo projektu společně a ve vzájemném vztahu, s cílem určit i jejich vzájemné působení.  

Posouzení provedené podle čl. 6 odst. 3 směrnice o ochraně přírodních stanovišť musí obsahovat úplná, 

přesná a konečná zjištění a závěry s přihlédnutím k nejlepším vědeckým poznatkům v dané oblasti. Na jeho 

základě by měla být odstraněna jakákoli důvodná vědecká pochybnost ohledně vlivů prací, které byly v 

dotčené lokalitě plánovány (viz příloha C, kde jsou uvedeny osvědčené postupy sloužící k překonání 

typických nejistot, s nimiž se setkáváme při hodnocení vývoje v oblasti větrné energetiky). Závěry 

odpovídajícího posouzení se musí jednoznačně vztahovat k celistvosti dané lokality. Pokud posouzení 

dospěje k závěru, že nastanou nepříznivé vlivy na celistvost lokality, mělo by objasnit, u kterých aspektů 

mohou i po zmírňujících opatřeních přetrvávat zbytkové nepříznivé vlivy. To bude důležité, pokud je daný 

plán nebo projekt posuzován s využitím postupu udělování odchylky podle čl. 6 odst. 4.  

Po dokončení odpovídajícího posouzení se považuje za osvědčený postup vypracovat zprávu, která:  

popisuje daný projekt nebo plán dostatečně podrobně, aby veřejnost pochopila jeho povahu, rozsah a 

cíle; 

popisuje základní podmínky lokality sítě Natura 2000;  

identifikuje nepříznivé vlivy daného projektu nebo plánu na danou lokalitu sítě Natura 2000;  

vysvětluje, jak tyto dopady vyloučit nebo dostatečně omezit prostřednictvím zmírnění;  

stanoví časový harmonogram a určí mechanismy, jimiž budou zajištěna, prováděna a monitorována 

případná zmírňující opatření.  

Výsledek odpovídajícího posouzení a závěry zprávy by měly být součástí procesu schvalování nebo 

jakéhokoli jiného rozhodnutí přijatého ohledně zvažovaného plánu nebo projektu. 
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Schválení plánu nebo projektu je odpovědností příslušných orgánů s ohledem na závěry provedené v rámci 

odpovídajícího posouzení dopadů plánu nebo projektu na příslušnou lokalitu sítě Natura 2000. Toto 

rozhodnutí mohou přijmout až poté, co se ujistí, že daný plán nebo projekt nebude mít nepříznivý vliv na 

celistvost dané lokality. O takový případ jde, pokud neexistuje z vědeckého hlediska žádná důvodná 

pochybnost o nepřítomnosti takových vlivů. Existuje-li nejistota ohledně nepřítomnosti škodlivých vlivů na 

celistvost zmíněné lokality spojených s posuzovaným plánem nebo projektem, musí příslušný vnitrostátní 

orgán žádost o povolení zamítnout. 

2.2.3.3 Odchylky podle čl. 6 odst. 4 

Příslušné orgány mohou schválit pouze plány nebo projekty, u nichž odpovídající posouzení nemohlo 

vyloučit nepříznivé vlivy na celistvost příslušných lokalit vydáním odchylky podle čl. 6 odst. 4. Tato 

ustanovení stanoví tři klíčové požadavky, které musí být splněny a zdokumentovány: 

• alternativní řešení předložené ke schválení je nejméně poškozující pro přírodní stanoviště, druhy a 

celistvost lokality nebo lokalit sítě Natura 2000 bez ohledu na ekonomické aspekty a neexistuje jiná 

schůdná alternativa, která by neměla nepříznivý vliv na celistvost příslušné lokality, 

• existují naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, včetně „důvodů sociálního a ekonomického 

charakteru“, 

• byla přijata veškerá kompenzační opatření nezbytná pro zajištění ochrany celkové soudržnosti sítě 

Natura 2000. 

 

Podrobné informace o ustanoveních tohoto článku naleznete v pokynech Evropské komise k ustanovením 

čl. 6 odst. 3 a čl. 6 odst. 4 směrnice o ochraně přírodních stanovišť38.  

 

2.2.4 Ustanovení o ochraně druhů 

Informace v této kapitole vycházejí především z pokynů Evropské komise k přísné ochraně živočišných druhů v 

zájmu Společenství podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť 92/43/EHS39.  

 

Druhá skupina ustanovení podle směrnic EU na ochranu přírody se týká ochrany určitých druhů živočichů a 

rostlin v celém jejich přirozeném areálu rozšíření v rámci EU, tj. jak v lokalitách sítě Natura 2000, tak mimo 

ně. Opatření na ochranu biologických druhů se týkají druhů organismů uvedených v příloze IV směrnice o 

ochraně přírodních stanovišť a všech druhů volně žijících ptáků v EU. Přesné podmínky jsou stanoveny v 

článku 5 směrnice o ochraně ptáků a v článku 12 (v případě živočichů) respektive článku 13 (v případě 

rostlin) směrnice o ochraně přírodních stanovišť.  

V podstatě vyžadují, aby členské státy zakázaly:  

• úmyslný odchyt nebo usmrcování těchto druhů, 

• jejich úmyslné vyrušování v období rozmnožování a odchovu mláďat, přezimování a migrace, 

• poškozování nebo ničení míst rozmnožování nebo míst odpočinku, 

• úmyslné ničení hnízd nebo vajec, případně vytrhávání nebo ničení chráněných rostlin. 

 

Odchylky od těchto ustanovení na ochranu biologických druhů jsou přípustné jen za omezených okolností – 

například v zájmu veřejného zdraví a bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného 

zájmu – a to za předpokladu, že neexistuje jiná uspokojivá alternativa a že důsledky těchto odchylek nejsou 

neslučitelné s celkovými cíli dotyčných směrnic. Podmínky pro uplatňování odchylek jsou uvedeny v článku 9 

směrnice o ochraně ptáků a v článku 16 směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

Ustanovení na ochranu biologických druhů jsou vysoce relevantní i pro rozvojové záměry v oblasti větrné 

energie. Mají například zajistit, aby případné nové rozvojové záměry nezpůsobily zničení míst rozmnožování 

a odpočinku jakýchkoli volně žijících ptáků nebo jakýchkoli druhů uvedených v příloze IV směrnice o ochraně 

                                                      

38 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf 
39 Dostupný na adrese https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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přírodních stanovišť, případně usmrcování či zraňování volně žijících ptáků, pokud ovšem příslušné orgány 

neudělily odchylku v souladu s ustanoveními uvedených směrnic.  

2.3 Zefektivnění pomocí procesů strategického posuzování vlivů 
na životní prostředí (SEA) a posuzování vlivů na životní 
prostředí (EIA) 

Kromě odpovídajícího posouzení podle čl. 6 odst. 3 směrnice o ochraně přírodních stanovišť se bude na 

plány nebo projekty v oblasti větrné energie často vztahovat směrnice SEA40 nebo směrnice EIA41.  

Integrace a koordinace postupů posuzování vlivů na životní prostředí stanovených v těchto právních 

předpisech EU zvyšuje účinnost správních procesů. Je nezbytné chápat podobnosti a odlišnosti v 

ustanoveních jednotlivých směrnic.  

Podle čl. 2 odst. 3 směrnice EIA musí členské státy v případě záměrů, u nichž vzniká povinnost provést 

posouzení vlivů na životní prostředí současně ze směrnice EIA a ze směrnice o ochraně přírodních 

stanovišť, zajistit uplatnění koordinovaných a/nebo společných postupů kterékoli z těchto směrnic nebo obou 

dvou. Jestliže se u určitého záměru koordinují nebo kombinují postupy environmentálního posuzování 

takovým způsobem, aby nedocházelo k překrývání a nadbytečnosti, byly využívány synergie a 

minimalizovala se doba potřebná pro udělení povolení, jedná se o tzv. „zefektivnění“. Komise vydala pokyny 

k zefektivnění posuzování vlivů na životní prostředí prováděných podle čl. 2 odst. 3 směrnice o posuzování 

vlivů na životní prostředí42. Směrnice SEA obsahuje podobná ustanovení pro zefektivnění posuzování vlivů 

na životní prostředí. 

Ve všech případech je nezbytné, aby informace potřebné pro jednotlivá posouzení a jejich závěry byly ve 

zprávě o posouzení vlivů na životní prostředí jasně odlišitelné a identifikovatelné tak, aby je bylo možné 

odlišit od obecných informací EIA nebo SEA. To je nezbytné vzhledem k tomu, že mezi EIA/SEA a postupy 

odpovídajícího posouzení existuje celá řada významných rozdílů, zejména skutečnost, že výsledky 

odpovídajícího posouzení jsou závazné pro schválení daného plánu nebo projektu. To znamená, že postup 

SEA ani postup EIA nemůže nahradit odpovídající posouzení, protože ani jeden z těchto postupů není tomu 

druhému nadřazen. 

 

 

  

  

                                                      

40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a 
programů na životní prostředí. 
41 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých 
veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí ve znění směrnice 2014/52/EU. 
42 Sdělení Komise – Pokyny Komise k zefektivnění posuzování vlivů na životní prostředí prováděných podle čl. 2 odst. 3 
směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ve znění 
směrnice 2014/52/EU) (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.273.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:273:TOC). 
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3. OBECNÝ PŘÍSTUP A ZÁSADY PŘI PŘEDBĚŽNÉM 
ŠETŘENÍ A ODPOVÍDAJÍCÍM POSOUZENÍ  

Cílem této kapitoly je poskytnout pokyny a osvědčené postupy týkající se některých obecných otázek, které 

mohou vyvstat v průběhu předběžného šetření a odpovídajícího posouzení, jako je například posouzení 

významnosti vlivů, určení rozsahu a stanovení výchozí úrovně. Zabývá se rovněž otázkami nejistoty, 

kumulativních vlivů a konzultací se zúčastněnými stranami.  

3.1 Významnost pravděpodobných vlivů 

Ustanovení čl. 6 odst. 3 směrnice o ochraně přírodních stanovišť odkazuje na nutnost posoudit 

pravděpodobnost toho, že daný plán nebo projekt bude mít významný vliv na určitou lokalitu sítě Natura 

2000. Proces předběžného šetření posuzuje, zda je jeho významný vliv na danou lokalitu pravděpodobný. 

Nelze-li významné vlivy s jistotou vyloučit, je nezbytné provést odpovídající posouzení. Odpovídající 

posouzení posuzuje pravděpodobné vlivy na lokalitu sítě Natura 2000 s ohledem na její cíle ochrany a na to, 

zda provádění daného plánu nebo projektu může nebo bude mít nepříznivý vliv na celistvost příslušné 

lokality. 

Jednou z hlavních výzev při posuzování plánu nebo projektu je, jak zjistit a stanovit, kdy je určitý vliv 

významný a kdy nikoli.  

Je nezbytné nejprve prozkoumat, o jaký druh a rozsah vlivů se jedná („významný vliv“), a poté posoudit, jaký 

druh příčin tyto vlivy pravděpodobně vyvolá („mít pravděpodobně (...) buď samostatně, nebo v kombinaci“). 

Určení toho, zda určitý plán nebo projekt bude mít pravděpodobně významný vliv, má praktické a právní 

důsledky. Pokud se tudíž navrhuje určitý plán nebo projekt, je za prvé důležité, aby byla uvážena tato klíčová 

otázka, a za druhé, aby posouzení obstálo při vědeckém a odborném prověření. K uplatnění záruk 

uvedených v čl. 6 odst. 3 nevede jistota, nýbrž pravděpodobnost významného vlivu. V této fázi nelze vzít v 

úvahu zmírňující opatření. Je třeba posoudit i přeshraniční vlivy (Evropská komise, 2019). 

Významnost se bude lišit v závislosti na faktorech, jako je velikost vlivů, druh, rozsah, doba trvání, intenzita, 

načasování, pravděpodobnost, kumulativní vlivy a zranitelnost dotčených stanovišť a druhů.  

Mezi vlivy, které se při posuzování významnosti obvykle zvažují, patří například: 

• Přímá ztráta stanovišť: snížení pokrytí stanoviště v důsledku jeho fyzického zničení (tj. v důsledku jeho 

odstranění nebo umístění stavebních materiálů nebo sedimentů); úbytek oblastí hnízdění, hledání 

potravy a odpočinku jednotlivých druhů  

• Znehodnocování stanovišť: zhoršení nebo snížení kvality stanoviště, např. v důsledku snížené četnosti 

charakteristických druhů nebo změněné struktury společenství (druhové složení); zhoršení oblastí 

hnízdění, hledání potravy a odpočinku jednotlivých druhů 

• Roztříštěnost přírodních stanovišť: změna úseků rozšíření příslušných stanovišť a druhů, např. 

souvislá oblast stanoviště je rozdělena na dvě nebo více malých izolovaných oblastí, což způsobuje 

bariéru mezi jednotlivými fragmenty daného stanoviště 

• Vyrušování druhů: změna podmínek životního prostředí (např. hluk, frekvence pohybu osob a vozidel, 

nárůst suspendovaného sedimentu nebo usazování prachu); vyrušování může způsobit například 

přemísťování jedinců daných druhů, změny v chování druhů, riziko úmrtnosti. 

• Nepřímé vlivy: nepřímá změna kvality životního prostředí (včetně hydrologie) 

 

Pro rozvojové záměry v oblasti větrné energetiky jsou typickými dodatečnými druhy vlivů bariérový účinek a 

riziko kolize.   

Zdroji informací pro určení významnosti vlivů mohou být důkazy z podobných operací ovlivňujících lokality s 

podobnými cíli ochrany a odborná vyjádření založená na dostupných důkazech. Posouzení však musí 

vycházet z místních okolností na základě konkrétní lokality, protože to, co může být významné ve vztahu k 

jedné lokalitě, nemusí být významné ve vztahu k jiné lokalitě.  
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Pojem „významný“ je třeba vykládat objektivně. Významnost vlivu je třeba určit ve vztahu ke konkrétním 

prvkům a podmínkám životního prostředí lokality dotčené plánem nebo projektem, přičemž se přihlédne 

zejména k cílům ochrany lokality a jejím ekologickým charakteristikám (Evropská komise, 2019).   

Posouzení významných vlivů musí být založeno na kvalitních vědeckých poznatcích (včetně nejlepších 

dostupných metod a znalostí) a spolehlivých údajích, musí být založeno na obezřetnosti a případně by mělo 

zohledňovat stanovisko zúčastněných stran, jako jsou například nevládní organizace, agentury pro ochranu 

přírody nebo výzkumní pracovníci.  

Posouzení musí uplatňovat zásadu proporcionality, musí být slučitelné se zásadou předběžné opatrnosti a 

musí zohledňovat:  

 povahu, velikost a složitost plánu nebo projektu, 

 předpokládané vlivy a 

 zranitelnost a nenahraditelnost dotčených stanovišť a druhů chráněných EU.  

Proporcionálním přístupem se rozumí posouzení významných vlivů na všechna dotčená stanoviště a druhy 

chráněné EU a účinné předcházení těmto vlivům nebo jejich omezení, aniž by to znamenalo nadměrné 

náklady (Smeeton & George, 2014). 

Rozhodnutí Soudního dvora EU již v celé řadě případů zvažovala, které vlivy vyplývající z plánů nebo 

projektů představují významné vlivy. V souvislosti se směrnicí EIA Soudní dvůr v nedávné době (2017) 

označil za významné vlivy potenciální vlivy na druhy, které jsou chráněny podle směrnice o ochraně 

přírodních stanovišť (nebo podle vnitrostátních právních předpisů)43.  

Podrobnější informace o tom, jak posoudit významnost, lze nalézt v kapitole 4.2 (na souši) a 6 (na moři) 

těchto pokynů v rámci jednotlivých podkapitol pro stanoviště a jednotlivé skupiny druhů.  

 

3.2 Stanovení obsahu, oblasti a časového rámce posouzení (určení 
rozsahu) 

Posouzení budou vyžadovat shromáždění základních údajů specifických pro kontext jednotlivého plánu nebo 

projektu. Je nezbytné, aby vnitrostátní orgán příslušný pro daný plán a realizátor projektu spolupracovali s 

klíčovými zúčastněnými stranami na odhadu rozsahu posouzení na základě odborného vyjádření. 

Dohodnutá oblast působnosti by měla definovat, které informace mají být zahrnuty do posouzení týkajícího 

se stanovišť a druhů chráněných EU, lokalit sítě Natura 2000, způsobů a vlivů, jakož i plánů a projektů, které 

by mohly působit ve vzájemné kombinaci (viz kapitola 3.4 o kumulativních vlivech).  

Stanovení základních podmínek pro rozvojové záměry v oblasti větrné energie může trvat více než 12 

měsíců. Aby se například zohlednily rozdíly ve faktorech, jako jsou povětrnostní podmínky a dostupnost 

potravy, o kterých je známo, že mají silný vliv na rozšíření vysoce mobilních druhů, jako jsou mořští ptáci, 

může být nezbytné provádět měsíční základní průzkumy nepřetržitě po dobu 24 měsíců. U přisedlých druhů 

nebo stanovišť, která nejsou vysoce dynamická, mohou být základní průzkumy za jedno dvanáctiměsíční 

období dostačující pro pokrytí sezónních výkyvů. 

V každém případě lhůty rozvojového záměru v oblasti větrné energetiky ovlivňují potřebu shromažďovat 

základní údaje po dostatečně dlouhou dobu, která pokryje příslušné sezónní aspekty chování 

(rozmnožování, migraci, přezimování). Základní údaje by měly zaznamenávat podmínky prostředí podle 

scénáře, kdy se daný plán nebo projekt nerealizuje, tj. před zahájením přípravných nebo stavebních prací, 

které by měřitelně změnily základní podmínky. Časový harmonogram plánu nebo projektu musí rovněž 

zohlednit skutečnost, že ekologické údaje mohou být platné pouze po určitou dobu a že příslušné 

                                                      

43 C-461/17, Holohan a další, ECLI:EU:C:2018:883, [2018] Sbírka rozhodnutí (Sbírka rozhodnutí);  který se dovolává 
„rozsudku ze dne 24. listopadu 2011, Komise proti Španělsku (Alto Sil/španělský medvěd hnědý) a C‑404/09, 
EU:C:2011:768, bod 86“. 
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vnitrostátní orgány mohou přijmout platnost údajů pro účely posouzení SEA, EIA nebo odpovídajícího 

posouzení pouze tehdy, jsou-li shromážděny do určité doby před provedením posouzení44.  

Kapitola 4.2 (na souši) a kapitola 6 (na moři) předkládají přezkumy pravděpodobných významných vlivů na 

druhy a stanoviště chráněné EU vyplývajících z rozvojových záměrů v oblasti větrné energetiky. To zahrnuje 

zohlednění klíčového parametru vzdálenosti (v jejímž rámci mohou nastat měřitelné vlivy) a pohybové 

aktivity mobilních druhů.  

Vlivy rozvojových záměrů, jako jsou například větrné turbíny, je nutno zohledňovat po celou dobu jejich 

životnosti. Tyto vlivy mohou být dalekosáhlé a mohly by mít dopad i na ta stanoviště a druhy chráněné EU, 

které jsou od plánu nebo projektu vzdálené. Studované území (prostorový referenční rámec) je proto nutno 

vymezit tak, aby zahrnovalo celou zeměpisnou oblast, ve které se pravděpodobně uskuteční veškeré 

činnosti a vlivy plánu nebo projektu. 

S ohledem na vlivy, které pravděpodobně nastanou v důsledku daného plánu nebo projektu, lze studované 

území rozšířit tak, aby zahrnovalo environmentální prvky v širším kontextu krajiny, přímoří nebo ekosystému, 

např. povodí řeky. Studované území se může v průběhu posuzování změnit, pokud jsou poskytnuty nebo 

požadovány další informace nezbytné na podporu posouzení či plánování zmírnění, případně pokud 

dlouhodobé monitorování vyžaduje kontrolní lokality (Gullison et al., 2015). 

Je rovněž nezbytné definovat časový rámec (časový referenční rámec) posouzení. Vlivy na biologické druhy 

chráněné EU se mohou objevit v určitém období po zahájení a/nebo dokončení plánu nebo projektu 

(Rámeček 3-1). Tento časový rámec by měl být dostatečně dlouhý, aby zohlednil minulé, současné a 

pravděpodobné budoucí základní podmínky, celkové časové období, během něhož vlivy pravděpodobně 

vzniknou, předpokládané vlivy změny klimatu na podmínky životního prostředí a na biologické druhy a 

přírodní stanoviště chráněné EU, jakož i jakýkoli předvídatelný budoucí vývoj s odkazem na územní plány 

a/nebo odborné vyjádření. 

A konečně by posouzení mělo při určování prostoru a časového rámce zohlednit rovněž potenciální 

kumulativní vlivy (viz kapitola 3.4).   

Rámeček 3-1 Příklad scénářů vyžadujících prodloužený časový rámec 

Příklad č. 1: Dlouho žijící druhy, jako jsou velcí stěhovaví draví ptáci, kteří se vracejí do Evropy a rozmnožují se až po 

třech nebo čtyřech letech věku. Ztráty nedospělých jedinců v důsledku úmrtí po kolizi s větrnými turbínami krátce po 

vylétnutí z hnízda nebo při migraci mohou být měřitelné pouze v hnízdící populaci, kde plodní dospělí jedinci nejsou 

nahrazováni vracejícími se ptáky v plodném věku. K tomu může dojít teprve po třech až čtyřech letech od zahájení 

projektu, ale situace přetrvá i po ukončení projektu. 

 

Osvědčené postupy:  

Posoudit populační důsledky úmrtnosti způsobené kolizí s větrnými turbínami od doby zahájení plánu nebo 

projektu až do doby předpokládaného vymizení daného vlivu z hlediska cílů ochrany dané lokality sítě Natura 

2000. 

 

Příklad č. 2: Zvýšení hladiny moří vyvolané změnou klimatu snižuje rozsah pobřežního stanoviště v průběhu příštích 

25 let. 

Ztrátu pobřežního stanoviště pod základnami větrných turbín lze předpovědět již v době jejich výstavby. Významnost 

ztráty stanovišť v průběhu 25leté provozní fáze plánu nebo projektu může být podstatně větší, pokud se zohlední i 

                                                      

44 UK bat survey guidelines (Pokyny pro průzkum netopýrů ve Spojeném království) (Collins, 2016) uvádějí, že o délce 
doby platnosti údajů z průzkumu je třeba rozhodovat případ od případu a závisí to na řadě otázek, například: 
• Byly původní průzkumy prováděny v souladu s pokyny pro správnou praxi? 
• Byly původní průzkumy jakýmkoli způsobem omezeny (z hlediska načasování, povětrnostních podmínek, 
použitého vybavení, počtu inspektorů, odborných znalostí inspektorů atd.)? 
• Podporují výsledky původních průzkumů původní závěry a jsou tyto závěry stále relevantní? 
• Změnila se povaha dané lokality nebo jejího okolí od provedení původních průzkumů (např. zhoršila se její 
struktura a stala se méně vhodnou pro úkryt, případně skončilo osídlení člověkem a daná struktura se stala vhodnější 
pro úkryt)? 
• Je pravděpodobné, že z dalších průzkumů vyplynou informace významné pro vydání rozhodnutí (např. povolení 
v oblasti územního plánování), návrh zmírňujících opatření nebo konkrétní poradenství týkající se navrhované činnosti? 
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ztráta pobřežních stanovišť v důsledku zvýšení hladiny moře. To je obzvláště důležité v okamžiku, kdy realizace 

projektu může zabránit přijetí opatření v oblasti řízení souvisejících se změnou klimatu, např. řízené úpravy pobřeží. 

 

Osvědčené postupy:  

Posoudit ztrátu stanovišť na základě rozlohy plánu nebo projektu v kombinaci s vědecky odůvodnitelnými 

předpověďmi ztrát nebo zvětšení stanovišť v dané lokalitě sítě Natura 2000 podle různých scénářů zvýšení 

hladiny moře vyvolaného změnou klimatu z hlediska cílů ochrany dané lokality sítě Natura 2000. 

 

 

Příklad č. 3: Vytvoření útesového společenstva na základnách turbín v mořských vodách. 

Vznik společenstev na umělých stavbách a reakce dalších mořských druhů je dynamický proces, který může trvat 

mnoho let a komplikují ho faktory, jako je například snížení tlaku rybolovu. Tyto vlivy budou pravděpodobně vznikat v 

průběhu celé provozní fáze plánu nebo projektu daného rozvojového záměru v oblasti větrné energetiky. Pokud jsou 

základy a/nebo materiál, jako například záhozový kámen, ponechány na místě i po vyřazení z provozu, pak mohou 

jejich vlivy, ať už pozitivní nebo negativní, přetrvat i nastálo. 

 

Osvědčené postupy:  

Identifikovat potenciální důsledky rozvoje útesů na trofické úrovni ve vztahu k ekologickým charakteristikám 

nebo funkci dané lokality sítě Natura 2000 a posoudit pravděpodobné vlivy. Provést monitorování, a to nejen za 

účelem popisu kolonizace, ale rovněž za účelem vyhodnocení důsledků pro skupiny, jako jsou například mořští 

savci, aby bylo možné později přijmout informovaná rozhodnutí ohledně vyřazení z provozu.   

 

Posoudit, zda vytváření bentických společenstev45 na uložených substrátech (např. záhozový kámen) pozitivně přispívá 

k biologické rozmanitosti a funkci ekosystému nebo zda způsobuje spíše degradaci přírodního stanoviště. To bude 

zčásti záviset na historickém kontextu, např. zda v minulosti došlo ke ztrátě přírodních stanovišť s tvrdým podložím. 

 

Zvážit monitorování invazivních nepůvodních druhů, které mohou kolonizovat pevné struktury, protože mají tendenci 

kolonizovat nový substrát rychleji než původní druhy. 

 

3.3 Stanovení základních podmínek  

Požadované základní informace musí být úměrné potřebám daného posouzení. Základní informace pro 

předběžné šetření tedy budou méně podrobné než základní informace pro odpovídající posouzení. 

Rozhodnutí z předběžného šetření může být často možné založit na zveřejněných materiálech a na 

konzultacích s příslušnými agenturami pro ochranu přírody.  

Základní informace popisují ekologický kontext umístění plánu nebo projektu, dotčené lokality sítě Natura 

2000 a vazby mezi plánem nebo projektem a těmito lokalitami. Rámeček 3-2 uvádí příklady relevantních 

základních ekologických informací. Rámeček 3-3 uvádí příklady existujících zdrojů informací a další údaje z 

průzkumů, které tvoří základ každého odpovídajícího posouzení46.  

Rámeček 3-2 Příklady relevantních základních ekologických informací 

• Velikost populace a populační trendy, stupeň izolace, sezónnost, struktura věkové třídy a stav ochrany47 

• Oblast přírodních stanovišť, stupeň roztříštěnosti a izolace a stav ochrany 

• Biologické a ekologické vztahy mezi stanovišti a druhy (např. analýza domovského území) 

• Postupy v oblasti obhospodařování půdy a moře, například střídání plodin, sezónní vypalování vegetace a oblasti 

                                                      

45 Společenstva organismů žijících na mořském dně nebo na dně řek, jezer nebo potoků, v nich či v jejich blízkosti, jinak 
řečeno v tzv. bentickém pásmu. 
46 Typická úroveň informací zvažovaných v jednotlivých etapách příslušného procesu posuzování je shrnuta v dodatku 
C. 
47 Pro řadu taxonů, jako jsou například netopýři a mořští savci, to lze provést pouze v rozsahu, v jakém je to možné. U 
netopýrů jsou například kritickými parametry velikost populace a struktura věkové třídy, přičemž nedostatek údajů v 
současné době znemožňuje smysluplné posouzení většiny lokalit. Výpočty velikosti populace by však vyžadovaly 
významné zvýšení nákladů realizátorů větrných parků vzhledem k tomu, že by bylo nutné použít zvláštní techniky 
dalšího shromažďování základních údajů, jako je například lokalizace úkrytů pomocí telemetrického sledování, počítání 
živočichů, odchyt do pastí atd. Předpokládá se, že v příštích letech bude postupně k dispozici více informací (viz např. 
průzkum provedený v celém Spojeném království (https://www.bats.org.uk/our-work/national-bat-monitoring-
programme/british-bat-survey). 
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bez rybolovu 

• Environmentální charakteristiky, které propojují lokality plánu nebo projektu a lokality sítě Natura 2000, např. řeky 

nebo přílivové proudy 

 

Rámeček 3-3 Příklady klíčových informačních zdrojů pro posouzení dopadů 

• Standardní formuláře údajů o lokalitě sítě Natura 2000 

Standardní formulář údajů, který je k dispozici pro každou lokalitu sítě Natura 2000, obsahuje informace o druzích a 

typech stanovišť chráněných Evropskou unií, pro něž byla daná lokalita vyhlášena, a předkládá širší zhodnocení stavu 

všech druhů a typů stanovišť v dané lokalitě (hodnocených stupnicí od A do D).  

Poskytuje informace o rozloze, reprezentativnosti a stavu ochrany stanovišť nacházejících se v dané lokalitě, jakož i 

celkové vyhodnocení významu této lokality z hlediska zachování dotčených typů přírodních stanovišť.  

U druhů vyskytujících se v dané lokalitě uvádí informace o jejich populacích, stavu (trvalý výskyt, místo rozmnožování, 

místo přezimování, tažný druh) a o významu dané lokality pro každý druh.  

Obsahuje také relevantní kontextové informace o dané lokalitě, například:   

- obecné vlastnosti, kvalita a význam dané lokality,  

- zranitelnost (tlak na lokalitu způsobený člověkem nebo jinými vlivy a zranitelnost stanovišť a ekosystémů), 

- veškeré lidské činnosti a přírodní procesy, které mohou mít vliv, ať pozitivní či negativní, na zachování lokality a 

péči o ni, 

- subjekt odpovědný za péči o lokalitu,  

- plány péče a zásahy, včetně tradičních lidských činností,  

- mapu lokality. 

• Plány péče o lokalitu  

Jsou-li k dispozici plány péče o lokality sítě Natura 2000, lze z nich získat informace o cílech ochrany dané lokality, o 

umístění a stavu druhů a stanovišť, které se v dané lokalitě nacházejí, o rizicích, která jim hrozí, a o ochranných 

opatřeních nezbytných ke zlepšení jejich stavu ochrany. To může být užitečné pro etapu předběžného šetření a pro 

odpovídající posouzení. 

• Prohlížeč sítě Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/) a veřejná databáze sítě Natura 2000 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm  

• Mapy citlivosti volně žijících živočichů 

• Aktuální a historické mapy a letecké snímky, informace získané z geologických a hydrogeologických průzkumů, 

informace získané od příslušných vnitrostátních orgánů, agentur na ochranu přírody, nevládních organizací, z 

provedených posouzení SEA, EIA a odpovídajících posouzení, z databází větrných parků a od dalších organizací, 

kde působí příslušní odborníci48 

• Údaje a zprávy z výzkumných projektů financovaných EU, jakož i z dalších výzkumných publikací a databank 

získaných od zástupců akademické obce, nevládních organizací nebo průmyslu. Velmi užitečné mohou být například 

telemetrické údaje z projektů LIFE. Zajímavou databanku představuje Movebank49 (https://www.movebank.org/)  

• Příslušné plány, aktuální a historické mapy, stávající informace z geologických a hydrogeologických průzkumů, jakož 

i veškeré dostupné existující informace z ekologických průzkumů od průmyslových organizací, realizátorů, vlastníků 

půdy, správců lokalit nebo agentur a organizací na ochranu přírody 

• Zprávy na strategické úrovni a na úrovni projektů a zprávy o posouzení vlivů na životní prostředí, zprávy z 

odpovídajících posouzení a další písemné doklady o posouzení daných plánů nebo projektů v minulosti 

• Další terénní průzkumy stanovišť a/nebo druhů, pokud stávající údaje (např. o oblasti stanoviště nebo velikosti 

populace) nejsou dostatečně podrobné (viz Rámeček 3-2) 

 

Pro stanovení příslušných základních informací je nezbytné provést tři klíčové kroky:  

Za prvé je důležité začít provedením přezkumu dokumentace. Tento přezkum určí stanoviště a druhy 

chráněné EU, pro něž byla ve studijní oblasti určena lokalita (lokality) sítě Natura 2000. Jeho součástí je 

shromažďování a hodnocení stávajících informací o těchto stanovištích a druzích, jakož i environmentálních 

                                                      

48 Viz například The Wind Power (Větrná energetika) https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php 
a 4C Offshore https://www.4coffshore.com/offshorewind/ 
49 V Řecku již tuto on-line databázi využívá celá řada realizátorů nebo konzultantů v průběhu procesu EIA (nebo 
dokonce ještě před jeho zahájením). Pole „Tracking Data Map“ („Mapa sledování údajů“ zahrnuje několik projektů s 
dostupnými údaji (některé z nich jsou k dispozici online; u jiných je potřeba kontaktovat administrátora). Údaje se týkají 
umístění/letu ptáků vybavených GPS vysílači. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm
https://www.movebank.org/
https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php
https://www.4coffshore.com/offshorewind/
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a ekologických prvků nacházejících se mimo hranice určené lokality, které mohou souviset s cíli ochrany této 

lokality (lokalit).  

Za druhé se považuje za osvědčený postup, zejména u projektů na souši, uskutečnit návštěvu lokality za 

účelem průzkumu, kterou provede příslušně kvalifikovaný a zkušený ekolog. Návštěva lokality za účelem 

průzkumu může zahrnovat například diskuse s místními uživateli a správci půdy s cílem lépe porozumět 

sezónním postupům, které mohou ovlivnit biologickou rozmanitost v dané lokalitě (např. používání ohně k 

vypalování travních porostů na podzim s cílem dosáhnout čerstvého růstu na jaře následujícího roku). 

Rámeček 3-4 shrnuje klíčové body pro kontrolu při návštěvě lokality za účelem průzkumu. 

Rámeček 3-4 Kontrolní seznam pro návštěvu lokality za účelem průzkumu rozvojového záměru v 
oblasti větrné energetiky na souši 

• Jsou základní informace aktuální? Došlo například k omezení rozlohy stanovišť, která jsou důvodem pro vyhlášení v 

důsledku eroze pobřeží, vznikly nové oblasti podpůrných stanovišť vytvořené v důsledku postupů obhospodařování 

půdy, jako je například lesnictví, případně existují zde náznaky, že se změnil počet chovných párů druhů, který je 

důvodem pro vyhlášení v rámci kolonií mořských ptáků? 

• Vznikly nové oblasti významné pro stanoviště a druhy chráněné EU? Vznikla například nová místa úkrytů nebo 

oblasti hledání potravy ptáků/netopýrů v rámci hranic lokality sítě Natura 2000 nebo mimo ně? 

• Je daná studijní oblast vhodná? Pokrývá celou oblast, která by mohla být daným plánem nebo projektem ovlivněna, v 

souladu s výše uvedenými skutečnostmi? 

• Byly provedeny konzultace s místními zúčastněnými stranami? Konzultace mohou být obzvláště důležité v případě, 

že dochází k významným sezónním výkyvům v bohatství biologické rozmanitosti, případně pokud jsou používány 

sezónní postupy hospodaření s půdou, jako je vypalování vegetace nebo lov. 

• Jaká jsou omezení průzkumu prací? Existuje například bezpečný přístup a dobrý výhled pro vizuální průzkumy? 

Budou mít sezónní postupy hospodaření s půdou vliv na výsledky? Návštěva lokality za účelem průzkumu a 

konzultace s místními zúčastněnými stranami umožní stanovit omezení a určit vhodné metodické přístupy k 

průzkumu a místa, na nichž budou shromažďovány údaje. 

 

Za třetí, pokud jsou zjištěny nedostatky ve znalostech nebo nejsou-li k dispozici aktuální údaje, je nezbytné, 

aby kvalifikovaní a zkušení ekologové naplánovali a provedli průzkumy zaměřené na shromažďování 

chybějících nebo aktuálních informací. Posouzení, zda jsou dané údaje aktuální, by mělo vycházet z typu 

průzkumu, z toho, zda předchozí průzkumy byly provedeny za optimálních podmínek nebo v optimální 

sezóně, případně zda se změnily environmentální podmínky. Osvědčeným postupem je shromažďovat údaje 

minimálně jeden až tři roky od posouzení. O časovém rámci pro sběr základních údajů je nutno rozhodovat 

případ od případu s přihlédnutím k obecnému nedostatku stávajících údajů, celému ročnímu životnímu cyklu 

daného druhu, jakož i ke stávajícím znalostem o meziročních odchylkách (např. případy, kdy může být 

migrace druhů ovlivněna povětrnostními podmínkami). 

Při určování doby, po kterou je nutno shromažďovat údaje z průzkumu, je rovněž důležité zohlednit způsob, 

jakým budou tyto údaje analyzovány (viz také kapitola 7).  

Osvědčeným postupem je zajistit nastavení průzkumů provedených před výstavbou tak, aby umožňovaly 

porovnání s výsledky monitorování po výstavbě, a aby byly metodiky zaznamenány s dostatečnou přesností 

a podrobností, která umožní zachování kontinuity metod a analýzy, a to i v případě změny zaměstnanců (což 

je u víceletých projektů častým jevem). 

Odkaz na metody ekologického průzkumu je uveden v diskusi o možných dopadech v kapitole 4.2 (na souši) 

a v kapitole 6 (na moři). 

Další pokyny k provádění základních průzkumů jsou uvedeny v metodických pokynech Evropské komise k 

čl. 6 odst. 3 a 4 (ES, 2019) v části „Good Practices for the Collection of Biodiversity Baseline Data“ 

(„Osvědčené postupy pro sběr základních údajů o biologické rozmanitosti“ (Gullison et al, 2015). 
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3.4 Posuzování kumulativních vlivů 

3.4.1 Které činnosti je třeba zohlednit? 

Plán nebo projekt v oblasti větrné energetiky může působit v kombinaci s jinými plány a projekty, což může 

vyústit v kumulativní vlivy na stanoviště nebo druhy chráněné EU.  

Kumulativní vlivy na životní prostředí lze definovat jako vlivy na životní prostředí vzniklé v důsledku 

kombinace působení minulých, současných a budoucích činností. Přestože vlivy jednoho záměru nemusí být 

významné, kombinované vlivy několika záměrů společně již významné být mohou. Kumulativní vlivy jsou z 

hlediska zavádění větrné energie velmi důležité vzhledem k neustále rostoucímu počtu uplatnění produkce 

větrné energie a k očekávanému zvýšení kapacity v nadcházejících letech (viz kapitola 1 o politice v oblasti 

větrné energetiky).   

Vzhledem k tomu, že posouzení kumulativních vlivů plánů a projektů představuje požadavek podle čl. 6 

odst. 3 směrnice o ochraně přírodních stanovišť, jakož i podle směrnic SEA a EIA (přílohy III a IV), uvádíme 

níže hlavní zásady tohoto posouzení týkající se rozvojového záměru v oblasti větrné energetiky.  

Za prvé, podle čl. 6 odst. 3 se ustanovení o kombinaci vztahuje jak na předběžné šetření, tak na 

odpovídající posouzení.  

Za druhé se ustanovení o kombinaci vztahuje na plány nebo projekty, které jsou dokončené, na ty, které 

jsou schválené, ale dosud nedokončené, nebo na ty, které jsou navrhovány. Kromě účinků plánů nebo 

projektů, které jsou hlavním předmětem posouzení, může být vhodné uvážit i účinky již dokončených plánů a 

projektů. Přestože již dokončené plány a projekty jsou z požadavků na posouzení stanovených v čl. 6 odst. 3 

vyloučeny, je i přesto důležité je zohlednit při posuzování dopadů stávajícího plánu nebo projektu s cílem 

určit, zda ze stávajícího projektu v kombinaci s již dokončenými plány a projekty vyplývají případné 

kumulativní vlivy. Účinky již dokončených plánů a projektů zpravidla v této etapě tvoří součást základních 

podmínek lokality (viz kapitola 3.3). Do oblasti působnosti ustanovení o kombinaci by měly spadat i plány a 

projekty, které byly schváleny v minulosti, dosud však nebyly provedeny nebo dokončeny. Co se týká jiných 

navrhovaných plánů nebo projektů, z důvodu právní jistoty se jeví jako vhodné omezit působnost ustanovení 

o kombinaci na plány a projekty, které byly skutečně navrženy, tj. pro něž byla podána žádost o povolení 

nebo schválení (viz kapitola 4.5.3). 

Kromě toho je důležité uvést, že posouzení kumulativních vlivů není omezeno na posouzení podobných 

typů plánů či projektů vztahujících se na stejnou oblast činnosti (např. několik větrných parků). Posuzování 

by mělo zahrnovat veškeré typy plánů nebo projektů, které by mohly mít v kombinaci se zvažovaným plánem 

větrného parku nebo větrné energetiky významný vliv. 

Obdobně by měly být při posuzování zohledněny kumulativní vlivy nejen mezi jednotlivými projekty nebo 

jednotlivými plány, nýbrž také mezi projekty a plány vzájemně (a naopak). Například nový projekt týkající se 

výstavby větrného parku v blízkosti lokality sítě Natura 2000 nemusí mít sám o sobě na tuto lokalitu 

nepříznivý vliv; při posouzení v kombinaci s již schváleným plánem dopravní infrastruktury protínajícím tutéž 

oblast se však tyto dopady mohou stát dostatečně významnými, aby měly na danou lokalitu nepříznivý vliv. 

Naproti tomu určitý plán nemusí mít významný vliv na lokality sítě Natura 2000 sám o sobě, avšak jeho 

posouzení může vyznít odlišně, bude-li posuzován v kombinaci s již navrhovaným nebo schváleným 

významným projektem výstavby, který není v tomto plánu zahrnut (viz kapitola 4.5.3). 

Vymezení vhodného prostorového rozsahu v souvislosti s kumulativními vlivy může být náročné, zejména při 

posuzování vlivů na stěhovavé ptáky a netopýry. Jak je uvedeno v kapitole 3.2 (určení rozsahu), doporučuje 

se, aby příslušné orgány a realizátoři spolupracovali se zúčastněnými stranami na vymezení rozsahu 

posouzení.  

Klíčovým problémem při posuzování kumulativních vlivů je pochopení toho, jak se vlivy kumulují, jaké jsou 

důležité ekologické prahové hodnoty a kdy budou překročeny. Jedná se skutečně o složitou otázku a je 

nutno uznat, že zde existuje celá řada nejistot. Veškeré nejistoty související s posouzením významnosti (viz 

3.5) jsou navíc relevantní i z hlediska posouzení kumulativních dopadů, avšak tato problematika je ještě 

složitější. Například:  
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• Dosud je známo jen málo informací o vlivech na úrovni populace. Posouzení kumulativních vlivů je 

omezeno základními znalostmi o populační dynamice (např. kolik prostoru potřebují jednotlivé druhy? 

Mohou snadno najít další místa pro hledání potravy?). Zejména v případě rozvojových záměrů v oblasti 

větrné energie na moři je obtížné zkoumat vlivy na velikost populací netopýrů, ptáků a mořských savců.  

• Je obtížné pochopit celkový rozsah tlaku na receptory (například rybolov, znečištění, hluk atd.). Je 

náročné posoudit jednotlivé tlaky, které vyplývají z různých činností, kumulativně pro jednu oblast.  

• Je obtížně předvídatelné, jak budou jednotlivé druhy využívat krajinu nebo přímoří v situaci, kdy existuje 

celá řada různých projektů. 

• Není vždy zřejmé, jak přistupovat k malým projektům, v jejichž blízkosti se nachází projekt, který by 

automaticky převážil ve všech aspektech kumulativního dopadu. Často se však zapomíná na to, že 

projekty, které jsou ze zkoumání vynechány, protože se u nich neprojevují významné vlivy, se vždy 

podílejí na vlivech kumulativních.   

 

Dalším důvodem, který přispívá ke složitosti posouzení kumulativních dopadů, je nedostatek údajů, a to 

nejen ohledně vlivů (např. úmrtnost, vysídlení), ale také ohledně činností, které je třeba vzít v úvahu:   

• Údaje získané po monitorování se často neukládají do veřejné databáze a jen zřídka jsou zpracovávány 

takovým způsobem, který umožňuje využívat užitečné informace (např. vzorce, účinnost opatření) jako 

podklady pro budoucí plánování nebo posuzování projektů. 

• V členských státech, které nemají k dispozici vnitrostátní pokyny, jak provádět následné monitorování, 

existuje problém neslučitelnosti metodik (a totéž platí i přes hranice jednotlivých států).  

• Obecně zde chybí veřejné databáze, které by poskytovaly prostorový přehled o stávajících a plánovaných 

činnostech a související informace o jejich hlavních parametrech (např. počet větrných turbín, výška 

turbín, přesná poloha, propojení s geografickými informačními systémy (GIS) atd.).   

 

A konečně společný problém související s prováděním posouzení kumulativních vlivů představuje způsob 

přičítání „zátěže“ kumulativních vlivů v případě, kdy se rozvoj projektů uskutečňuje postupně. 

Převažujícím přístupem v současné době je přístup založený na zásadě „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, což 

znamená, že poslední projekt zohledňuje veškeré vlivy všech předchozích projektů. V důsledku toho plány a 

projekty, které doplňují plány a projekty již schválené ve stejné oblasti, čelí zvýšenému riziku zamítnutí z 

důvodu zvýšeného rizika významných vlivů.  

Navzdory všem těmto problémům by se možné kumulativní vlivy měly posuzovat s využitím spolehlivých 

základních údajů a neměly by být založeny pouze na kvalitativních kritériích. Měly by se rovněž posuzovat 

jako nedílná součást celkového posouzení, a ne si na ně „vzpomenout“ až na konci celého procesu 

posuzování.  

Zintenzivňuje se výzkum vývoje spolehlivých přístupů k posouzení kumulativních dopadů, zejména ve 

vztahu k větrné energii na moři. Lze očekávat, že v příštích několika letech bude k dispozici více pokynů.  

3.4.2 Doporučený přístup k posuzování kumulativních vlivů v odvětví 
větrné energie 

Níže uvedená kapitola stanoví doporučené přístupy, jak řešit výše uvedené výzvy. Ty byly identifikovány na 

základě rozsáhlých konzultací se zúčastněnými stranami ve všech členských státech EU v rámci tohoto 

projektu.  

Plány nebo projekty v oblasti rozvoje větrné energie je třeba posuzovat společně s dalšími 

činnostmi, které by mohly mít vliv na tytéž druhy a stanoviště chráněné EU. Například rozvoj 

infrastruktury energetické distribuční soustavy má podobné druhy dopadů na ptáky. Posouzení by 

navíc mělo zohlednit nejen existující rozvojové záměry, ale také plány nebo projekty, které již byly 

dokončeny, ty, které byly schváleny, ale dosud nebyly dokončeny, nebo ty, které se nacházejí ve fázi 

návrhu (viz 3.4.1). Proto je nezbytně nutné mít k dispozici údaje o těchto dalších činnostech a jejich 

dopadech. Informace z následného monitorování větrných parků v provozu by bylo například možné 

využít pro posouzení úmrtnosti u nově plánovaného větrného parku.  

Realizátoři projektu by měli zohlednit kumulativní vlivy jako nedílnou a smysluplnou součást 

celkového posouzení. Včasné zahájení spolupráce realizátorů s příslušnými orgány, například v 

souvislosti s určováním rozsahu nebo se shromažďováním údajů, zvýší kvalitu těchto posouzení. V 
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některých případech by však mohlo být vhodné přesunout odpovědnost za přípravu posouzení 

kumulativních účinků z realizátorů projektů na vládu, protože ta má nejlepší přehled a znalosti o 

jiných činnostech v rozsáhlých oblastech. Vláda by případně mohla alespoň shromažďovat všechny 

relevantní informace a poskytovat je realizátorům a konzultantům projektu. Získání přehledu o 

jednotlivých činnostech by se také značně usnadnilo vytvořením vnitrostátní nebo regionální 

databáze. V ideálním případě by tato databáze obsahovala dynamickou mapu umožňující 

vyhledávání všech projektů včetně těch, které se dosud nacházejí ve fázi plánování. To by zlepšilo 

kvalitu rozhodování. 

Územní rozsah by měl zahrnovat zeměpisnou oblast, v níž budou mít všechny činnosti obsažené v 

plánu nebo projektu a jejich kumulativní účinky pravděpodobně dopad na cíle ochrany dotčených 

lokalit sítě Natura 2000. Pro určení rozsahu úsilí potřebného k dokončení posouzení kumulativních 

vlivů odpovídajících požadavkům čl. 6 odst. 3 by měla být uplatněna zásada proporcionality (viz 

osvědčený postup Případová studie 3-1). U rozsáhlých plánů v oblasti rozvoje větrné energie, které 

se nacházejí převážně na moři, ale mohou se nacházet i na souši, se doporučuje použít 

přeshraniční přístup.   

Posouzení kumulativních vlivů územního plánování má zásadní význam při určování oblastí, jež jsou 

vhodné pro zavádění těchto zdrojů s nízkým ekologickým rizikem v souladu s revidovanou směrnicí 

o obnovitelných zdrojích energie. Kumulativní vlivy jsou lépe řešeny v posouzeních SEA a v 

příslušných odpovídajících posouzeních, zejména pokud jde o územní plánování námořních prostor, 

neboť tyto územní plány se týkají veškerých činností na moři.  

Při řešení nejistot při posuzování kumulativních dopadů je vhodné prostudovat stávající osvědčené 

postupy. Nizozemsko vyvinulo proces nazvaný „Framework Ecology and Cumulation“ („Rámcová 

ekologie a kumulace“ (Případová studie 3-2) s cílem podpořit rozvoj větrné energie na moři. 

Uplatnění tohoto rámce na všechny plánované větrné turbíny v určité mořské oblasti se vyhýbá 

přístupu „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, který znamená, že nejnovější záměry jsou vystaveny 

nejvyššímu riziku zamítnutí v důsledku kumulativních vlivů. 

 

Případová studie 3-1 Guidance on assessing the spatial scope of cumulative impact assessment 
related to bird populations in Flanders (Belgium) (Pokyny k posuzování územního rozsahu 
posouzení kumulativních účinků týkajícího se populací ptáků ve Flandrech (Belgie)). 

Některé členské státy nebo regiony poskytují konkrétní pokyny k otázkám souvisejícím s posouzením kumulativních 

dopadů. Flandry (Belgie) vypracovaly pokyny pro řešení environmentálních rizik a monitorování v souvislosti s 

rozvojovými záměry týkajícími se větrné energetiky na souši a ptáků a netopýrů. Ty uvádějí, že není nutné zohledňovat 

stav populací /stav ochrany za hranicemi jednotlivých států. (Kumulativní) účinky elektrických vedení nebo větrných 

parků na významné sezónní tažné trasy ptáků jsou posuzovány v měřítku subregionálních (místních) drah letu v 

regionu Flandry (odhadovaná část populace, která migruje v rámci této dráhy letu, kde se plánuje nové elektrické 

vedení nebo větrný park).  

 

Použije se následující přístup: 

• U jednotlivých návrhů projektů je nerealistické posuzovat veškeré potenciální kumulativní vlivy, zejména proto, že 

nejsou k dispozici potřebné informace v měřítku daného posuzování, a to ani v místním/subregionálním měřítku 

(regionálním měřítkem rozumíme Flandry, místní měřítko chápeme jako „subregionální“). Je však možné posoudit 

alespoň kumulativní vlivy obdobných projektů a plánů uskutečněných v nedávné době (větrné parky, elektrické 

vedení) pomocí metod popsaných v pokynech (odhadovaná dodatečná prahová hodnota úmrtnosti ve výši 1–5 % 

obvyklé roční úmrtnosti v dané populaci (současná přirozená úmrtnost a úmrtnost způsobená faktory lidské činnosti, 

viz 5.4.2)) 

• Aby bylo kumulativní posouzení dopadů udrženo na pragmatické úrovni, posuzují se vlivy každého jednotlivě 

plánovaného elektrického vedení a větrného parku v místním nebo regionálním měřítku. Ve většině případů se 

používá měřítko místní. U přezimujících kachen například subregionální měřítko zahrnuje všechny kachny v 

oblastech, které jsou vzájemně ekologicky propojeny, po celou zimní sezónu. Posuzování ve větším měřítku je 

možné jen tehdy, pokud lze kumulativní vlivy dostatečným způsobem vypočítat. Aby bylo možné posoudit možné 

významné vlivy na celistvost lokality sítě Natura 2000 (nebo sítě lokalit), je třeba posuzovat populace v menším 

měřítku. V budoucnu může být vytvořen model v regionálním měřítku, který bude pravidelně posuzovat stávající 

kumulativní vlivy všech větrných parků ve Flandrech, v optimálním případě na základě výsledků monitorování 

větrných parků, které jsou v provozu. Výstup tohoto modelu by mohl být použit pro zlepšení místních nebo 

subregionálních prahových hodnot. 

Zdroje: Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor 
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risicoanalyse en monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussels. 

Everaert J. (2017). Dealing with uncertainties in bird and bat population impact assessments for individually planned 

wind farms. (Řešení nejistot při posuzování dopadů individuálně plánovaných větrných parků na populace ptáků a 

netopýrů). Prezentace na konferenci o větrné energii a dopadech na volně žijící živočichy (CWW), 6.–8. září 2017, 

Estoril, Portugalsko. 

 

Případová studie 3-2 Řešení posouzení kumulativních účinků větrné energie na moři v Nizozemsku 

Nizozemsko rozhodlo, že větrná energie na moři by měla do roku 2023 vyrobit celkem 4 450 MW elektrické energie a v 

letech 2024 až 2030 celkem 11 500 MW. V době vypracování tohoto dokumentu (2019) bylo postaveno nebo je ve 

výstavbě pouze 1 000 MW. Platná rozhodnutí jsou zaznamenána v „Plánu mořských větrných elektráren v 

Nizozemsku“ („Roadmap Offshore Wind the Netherlands“), včetně podrobného prostorového mapování a časového 

rámce pro výstavbu těchto nových větrných parků.  

 

Vzhledem k tomu, že očekávané kumulativní vlivy budou značné, vypracovala nizozemská vláda studii „Framework 

Ecology and Cumulation“ („Rámec pro ekologii a kumulaci“ na podporu rozvoje větrné energie na moři. Tento rámec 

obsahuje pokyny týkající se způsobu výpočtu kumulativních vlivů. Uplatňuje se na veškerá územní rozhodnutí týkající 

se větrné energie na moři včetně posouzení EIA a odpovídajícího posouzení. Jedná se o živý dokument, který je 

průběžně upravován na základě nových vědeckých poznatků a nových údajů. Skládá se z hlavní zprávy s metodickými 

pokyny a ze souboru dílčích zpráv se zvláštním zaměřením na skupiny receptorů (ptáci, netopýři, mořští savci). Tyto 

dílčí zprávy obsahují podrobnější metodiky a modely, jakož i předpokládané výsledky založené na provádění 

uvedeného plánu. V nedávné době k nim byla připojena souhrnná zpráva vedení, která obsahuje shrnutí jednotlivých 

dílčích zpráv a podmínky, které musí být při provádění plánu na rok 2030 splněny.  

 

Do tohoto rámce jsou vkládány výsledky výzkumných programů vytvořených od roku 2010 s cílem doplnit chybějící 

poznatky. 

  

Nedávno aktualizované výpočty zahrnují nejen předpokládané rozvojové záměry v oblasti větrné energetiky v 

nizozemské části Severního moře, ale také plánované rozvojové záměry v oblasti větrné energetiky v jiných oblastech 

Severního moře.  

 

Jako přijatelná prahová hodnota pro posouzení kumulativního vlivu rozvojových záměrů v oblasti větrné energetiky na 

celou řadu druhů ptáků a netopýrů, jakož i na sviňuchy, se používá pojem „potenciální biologický úbytek“ (PBR). U 

stěhovavých druhů ptáků byla hodnota PBR porovnána s celkovou tahovou populací. Byly provedeny výpočty a 

modelování s cílem posoudit riziko kolize ptáků a netopýrů, ztrátu stanovišť pro ptáky a vlivy podvodního hluku na 

sviňuchy. Výsledky byly zohledněny v podmínkách povolení, které musí nové mořské větrné parky splňovat. Jako 

příklad přínosů probíhajícího výzkumu jak pro realizátory projektu, tak pro biologickou rozmanitost lze uvést podmínky 

povolení přizpůsobené tak, aby snižovaly riziko kolize netopýrů. Vzhledem k novým poznatkům o (odhadovaných) 

počtech a chování druhu stěhovavého netopýra Pipistrellus nathusii, který přelétá Severní moře nejčastěji, byl vytvořen 

nový soubor podmínek povolení na základě celé řady environmentálních parametrů.  Zaměření na určité podmínky 

jednak snižuje ztráty výroby energie vyplývající z odstavení (u moderní větrné turbíny o 12 %), jednak zároveň 

významně snižuje riziko úmrtnosti. Tyto nové podmínky povolení zahrnují:  

• období v roce: od 25. srpna do 10. října, 

• denní dobu: po celou noc, od západu do východu slunce, 

• počasí: je nutno zohlednit směr a rychlost větru a teplotu (viz Tabulka 3-1), 

• rychlost větru při spuštění větrné turbíny (rozběhová rychlost): viz Tabulka 3-1 (kombinace směru a teploty větru 

definuje podmínky pro spuštění nebo zastavení větrné turbíny).  

 

Je třeba zdůraznit, že podmínky povolení u netopýrů jsou založeny na omezených údajích a odborném úsudku včetně 

pozorování aktivity netopýrů za různých environmentálních podmínek, zejména rychlosti větru. Jelikož jsou však úmrtí 

netopýrů na moři zaznamenávána jen zřídka, nelze účinnost této strategie zmírňování rizik monitorovat přímo.  

 
Tabulka 3-1Optimální stav u stojících nových mořských větrných turbín v Nizozemsku   
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Zdroj: https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/ a konkrétnější 

informace o výzkumu: Leopold et al., 2014. První přístup k řešení kumulativních vlivů mořských větrných parků a jiných 

lidských činností v jižní části Severního moře na ptáky a netopýry. Zpráva IMARES C166/14 

(https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_an

d_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea) 

  

3.5 Řešení nejistoty při posuzování a povolování rozvojových 
záměrů v oblasti větrné energetiky 

V průběhu postupu odpovídajícího posouzení a předcházejícího předběžného šetření se autoři často 

potýkají s celou řadou nejistot. Ty lze rozčlenit následovně (Bodde et al., 2018): 

• inherentní, tj. danou informaci není možné znát přesně, 

• vědecké, tj. naše současné znalosti jsou neúplné nebo mají velký interval spolehlivosti, 

• sociální, tj. neexistuje shoda na tom, které informace jsou relevantní nebo potřebné, 

• právní, tj. nejsou známy informace požadované ke splnění právní normy. 

 

Překonání nejistoty v jednotlivých kategoriích zpravidla vyžaduje uplatnění více přístupů. V kontextu 

odpovídajícího posouzení se zpravidla setkáváme s inherentní a vědeckou nejistotou, která vede k nejistotě 

sociální a právní. Pro účinné řízení procesu posuzování je často nezbytné nalézt řešení inherentní a/nebo 

vědecké nejistoty (Případová studie 3-3). 

To má zásadní význam v souvislosti s rozhodováním, kdy je úkolem příslušných vnitrostátních orgánů plán 

nebo projekt schválit, s přihlédnutím k výsledkům odpovídajícího posouzení důsledků daného plánu nebo 

projektu pro dotčenou lokalitu sítě Natura 2000. Tyto orgány mohou schválení poskytnout teprve poté, co se 

ujistí, že daný plán nebo projekt nebude mít nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality. O takový 

případ jde, pokud neexistuje z vědeckého hlediska žádná důvodná pochybnost o tom, že plán k 

takovým účinkům nepovede. V případě přetrvávajících pochybností bude muset příslušný orgán povolení 

zamítnout. Kritérium pro schválení stanovené v čl. 6 odst. 3 druhé větě směrnice o ochraně přírodních 

stanovišť navíc zahrnuje zásadu předběžné opatrnosti a umožňuje účinně zabránit nepříznivému účinku 

daných plánů nebo projektů na celistvost chráněných lokalit. Méně striktní kritérium pro schválení by 

nemohlo tak účinně zajistit dosažení cíle ochrany lokalit, ke kterému zmíněné ustanovení směřuje. Je tedy 

nutno prokázat nepřítomnost nepříznivých účinků a nikoli jejich přítomnost, což odráží zásadu 

předběžné opatrnosti (viz rozsudek ESD ve věci C-157/96). Z toho vyplývá, že odpovídající posouzení musí 

být dostatečně podrobné a odůvodněné, aby prokázalo neexistenci nepříznivých účinků s přihlédnutím k 

nejlepším vědeckým poznatkům v dané oblasti (Evropská komise, 2019, kapitola 4.7.3). 

Rámeček 3-5 shrnuje typické problémy nejistoty v procesu rozvoje v oblasti větrné energetiky. 

Nejpraktičtějším způsobem, jak se vypořádat s nejistotou při posuzování významných vlivů, je co nejdříve 

identifikovat zdroje nejistoty v programu plánu nebo projektu. Společný základ pro přijatelné řízení těchto 

nejistot lze získat prostřednictvím zapojení příslušných vnitrostátních orgánů a klíčových zúčastněných stran 

a konzultací s nimi (viz kapitola 3.6). 

Případová studie 3-3 Uplatnění zásady předběžné opatrnosti při územním plánování větrné 
energetiky – Capercaillie v Černém lese (Německo) (projekt LIFE: LIFE98_NAT_D_005087) 

Lokalita: Černý les, Německo. 

 

https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
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Druh: Capercaillie Tetrao urogallus 

 

Problém: Nedostatek informací o tom, jak rozvojový záměr v oblasti větrné 

energetiky ohrozí populaci daného druhu.  

 

Řešení: Tento nedostatek informací je kompenzován optimálním využitím 

dostupných informací o daném ohroženém druhu. Tato studie na základě 

systematického kombinování informací o aktuálním rozšíření, dlouhodobém 

potenciálu stanovišť a modelovaných druhově specifických rozptylových vzorcích 

s ekologickými parametry z publikované literatury (tj. velikost úseků, kvalita, 

dostupnost, současné využívání, funkce a konektivita) identifikovala oblasti s 

odlišnou funkčností a významem pro přetrvávání a konektivitu metapopulací. Tyto 

informace byly vloženy do prostorového návrhu definujícího čtyři kategorie oblastí 

s různými důsledky pro rozvoj větrné energetiky. Ten přiřazoval nejvyšší prioritu 

oblastem pokrývajícím prostorové a funkční požadavky minimální životaschopné 

populace, tj. lokalitám s nejvyšší pravděpodobností ohrožení a nejnižší nejistotou 

z hlediska významnosti pro populaci, a tedy s nejsilnějšími důvody pro přijetí 

předběžných opatření.  

 

Dalším přínosem tohoto přístupu je, že není ani příliš restriktivní, ani příliš tolerantní. 

 

Z této práce vyplynula následující obecná doporučení pro uplatňování zásady předběžné opatrnosti v dané oblasti: 

předběžná opatření by se měla soustředit na příslušnou ekologickou jednotku, tj. zaměřit se na životaschopné 

populace a nikoli na lokální výskyty jednotlivých živočichů; 

opatření by měla zohledňovat procesy populační dynamiky, např. kolísání obsazenosti i konektivitu populace, a 

nikoli se spoléhat pouze na záznam údajů o výskytu v jednom okamžiku v čase; 

opatření by měla být založena na diferencovaném hodnocení rizik a na odhadu pravděpodobnosti a závažnosti 

ohrožení populace, a měla by mít za následek odstupňované důsledky nebo omezení v oblasti řízení; 

výsledky musí zajišťovat splnění alespoň minimálních požadavků na životaschopnou populaci, dokud nebudou k 

dispozici další poznatky. 

Vzhledem k tomu, že předběžná opatření vždy představují jen prozatímní řešení, bude nezbytné provádět pravidelné 

revize na základě aktuálních znalostí. To rovněž zajišťuje prosazování zásady předběžné opatrnosti jako cenného a 

odůvodněného základu pro zvažování ekologických rizik při ochraně přírody a územním plánování. 

Zdroj: Braunisch V. et al., 2015.  

 

Rámeček 3-5 Příklady nejistoty při plánování a povolování rozvojových záměrů v oblasti větrné 
energetiky 

• Umístění plánu nebo projektu – mohou být k dispozici jen omezené nebo žádné předchozí informace o ekologickém 

významu umístění plánu nebo projektu; k tomu často dochází na úrovni územního plánování a v případě, že 

neexistují mapy citlivosti volně žijících živočichů. 

• Trendy v oblasti návrhů projektů – návrhy projektů se obvykle vyvíjejí od ověření technické proveditelnosti 

(takzvané předběžné návrhové studie) až po výstavbu samotnou, přičemž mezi oběma těmito etapami procesu 

konstrukce proběhne předběžné šetření a posouzení významných vlivů.  

• Základní údaje – údaje mohou být neúplné nebo nebýt k dispozici vůbec, což vede k požadavku na průzkum/odběr 

vzorků v dostatečně velké oblasti (a tak umožní monitorovat nejen danou lokalitu jako takovou, ale také okolní 

krajinu za účelem identifikace funkčně propojených stanovišť, např. úkrytů netopýrů), s cílem zajistit klíčové údaje, 

jako jsou například odhady četnosti/hustoty druhů. 

• Parametry prediktivního modelu – mohou být k dispozici jen omezené údaje o klíčových proměnných, jako je 

například výška letu ptáků, rychlost letu/plavání, vzorce denní aktivity, prahové hodnoty stěhování, úmrtnost a 

reakce populace na vyrušení nebo úmrtnost. Mohou být rovněž k dispozici jen omezené údaje o krajině a 

povětrnostních podmínkách ovlivňujících přítomnost a rizika daného druhu (např. netopýrů). Pokud jsou k dispozici 

jen omezené údaje, je třeba se spoléhat na odborné posouzení a předpoklady, které jsou ze samotné podstaty 

nejisté. 

• U kombinovaných plánů a projektů je často nejisté, které plány a projekty mohou reálně přispět ke kumulativním 

vlivům (viz kapitola 3.4 o posouzení kumulativních vlivů). Například odpovídající posouzení pro různé projekty se 

zpravidla liší co do metod shromažďování údajů, technik analýzy i přístupu k řízení nejistoty. V takové situaci může 

být obtížné provést kvantitativní posouzení kumulativních vlivů s jakoukoli mírou jistoty. 
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Uplatňování zásady předběžné opatrnosti se často projevuje jako práce s nejpesimističtějšími scénáři. Je 

však nutné zachovávat obezřetnost. Komise uznává, že „pokud jsou dostupné údaje nedostatečné nebo 

nepřesvědčivé, lze jako opatrný a obezřetný přístup k ochraně životního prostředí, zdraví a bezpečnosti 

zvolit nejpesimističtější předpoklad. Akumulace takových předpokladů sice povede ke zveličení skutečného 

rizika, ale poskytuje určitou záruku toho, že toto riziko nebude podceněno.“ (Evropská komise, 2000). 

„Zveličení skutečného rizika“, o němž se Komise zmiňuje, je způsobeno skutečností, že v mnoha případech 

se k posouzení významnosti systematicky používá horní hranice odhadu jakékoli nejisté složky. Pokud 

například z modelování vyplývá, že poškození sluchu může postihnout pět až deset mořských savců 

určitého druhu (viz kapitola 6.5), posouzení významnosti by obvykle pracovalo s předpokladem, že postiženo 

bude deset živočichů. Použijeme-li opět příklad mořských savců a podvodního hluku, uplatní se 

nejpesimističtější předpoklady pro předpokládanou hladinu hluku při beranění pilot50, po dobu trvání 

výstavby, šíření tohoto hluku pod vodou, expozici mořských savců a předpokládané vlivy na živočichy. V 

konečném důsledku je však věcí příslušného vnitrostátního orgánu, aby převzal odpovědnost a vyvodil 

závěr, zda je s ohledem na předložené důkazy jisté, že z vědeckého hlediska neexistuje žádná důvodná 

pochybnost o nepřítomnosti škodlivých účinků na celistvost dané lokality.  

Další typ nejistoty se týká konstrukčních vlastností projektu. Pokud vnitrostátní orgán schválí plán nebo 

projekt, musí v plném rozsahu rozumět pravděpodobným významným vlivům. Pokud se daný vnitrostátní 

orgán domnívá, že popis plánu nebo projektu obsahuje dostatečnou míru nejistoty ohledně toho, zda z 

vědeckého hlediska neexistuje žádná důvodná pochybnost o odhadované úrovni významnosti těchto vlivů, 

musí si vyžádat podrobnější informace nebo žádost zamítnout. Přístup popsaný v Případová studie 3-4 

ilustruje jeden z možných způsobů, jak začlenit nejistotu v návrhu projektu do posouzení významných vlivů a 

zároveň poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu jistotu, kterou potřebuje k posouzení úrovně 

významnosti. 

Je rovněž osvědčeným postupem stanovit již v rané fázi procesu posuzování plánu nebo projektu očekávání 

toho, co je přijatelné a přiměřené ve vztahu k uplatňování zásady předběžné opatrnosti. K tomuto účelu 

může být vhodné vytvořit odbornou pracovní skupinu složenou ze zástupců příslušného vnitrostátního 

orgánu, vnitrostátních odborníků a dalších klíčových zúčastněných stran. Tato pracovní skupina může 

optimálně využít dostupné vědecké důkazy, identifikovat oblasti pravděpodobné nejistoty a dohodnout se na 

přístupu, který zachází se srovnatelnými situacemi podobně a vyhýbá se přílišné restriktivnosti nebo naopak 

tolerantnosti. 

Dodatek C obsahuje přehled osvědčených postupů k překonání typických nejistot, s nimiž se při posuzování 

rozvojových záměrů v oblasti větrné energetiky setkáváme.  

Případová studie 3-4 – rámcové vymezení návrhu, tzv. „Rochdale Envelope“: řešení nejistoty v 
oblasti trendů návrhu projektu – žádost o povolení mořského větrného parku „Hornsea 3“ 
společnosti Orsted   

Výzva 

Spojené království si stanovilo jako cíl odebírat do roku 2030 třetinu energie z mořských větrných elektráren. Zároveň 

se snaží snížit náklady spotřebitelů na elektřinu. Současný proces od fáze před podáním žádosti až po výstavbu však 

může být zdlouhavý a technologie, kterou mají realizátoři k dispozici, se vyvíjí rychle. V důsledku toho se realizátoři 

snaží o flexibilitu svých povolených návrhů, která by jim umožnila uplatnění nákladově efektivnější a účinnější 

technologie dostupné v okamžiku zahájení výstavby, který může nastat i několik let po zahájení procesu získávání 

souhlasu.   

 

Řešení 

Rámcové vymezení návrhu (design envelope), známé jako „rochdaleský přístup“ k povolování, umožňuje realizátorům, 

aby ve svých žádostech o souhlas zohlednili vznikající technologie a v průběhu procesu podávání žádosti do určité 

míry řešili otázku nejistoty v oblasti konstrukčních parametrů (např. specifikace turbíny, typ základny). U tohoto přístupu 

je souhlas založen na určitém rozpětí (nebo rámcovém vymezení) potenciálních návrhů. Použití rámcového vymezení 

návrhu při plánování bylo poprvé otestováno ve třech anglických soudních případech [R. v Rochdale MBC ex parte 

Milne (č. 1), R. v Rochdale MBC ex parte Tew, 1999 a R. v Rochdale MBC ex parte Milne (č. 2), 2000] a proto je často 

označováno jako „Rochdale Envelope“ („Rochdalské rámcové vymezení návrhu“) (Komise pro plánování infrastruktury, 

2011). 

                                                      

50 Beraněním nebo zatloukáním pilot se rozumí proces zasazování pilot do země, aniž by byl předem proveden výkop. 
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Přístup rámcového vymezení návrhu je využíván u většiny žádostí o povolení mořských větrných parků ve Spojeném 

království. Je obecně známo, že vzhledem ke složité povaze rozvoje mořských větrných parků může dojít k tomu, že 

žadatel v době podání žádosti nezná celou řadu podrobností navrhovaného režimu, které mohou zahrnovat například: 

• přesné umístění a uspořádání turbín a přidružených zařízení, 

• typ základny, 

• přesnou výšku vrcholku turbíny, 

• typ a vedení kabelu a 

• přesné umístění rozvoden na moři a na souši.  

  

Praktické/technické aspekty 

Klíčová otázka, zda příslušný vnitrostátní orgán schválí projekt rozvojového záměru v oblasti větrné energetiky na 

základě rámcového vymezení návrhu a nikoli konkrétního návrhu, se týká dopadu na životní prostředí. Z hlediska 

dopadu na životní prostředí je žadatel povinen zajistit, že provedené posouzení EIA a odpovídající posouzení 

zohledňují nejpesimističtější variantu návrhu z různých možností, které jsou v rámcovém vymezení návrhu k dispozici. 

Nejpesimističtější scénáře se liší podle typu posouzení dopadů a mohou zkomplikovat jak proces posouzení EIA, tak 

proces odpovídajícího posouzení. Je obzvláště důležité, aby konzultované strany v průběhu schvalovacího procesu 

chápaly zvažované možnosti a jejich důsledky z hlediska posouzení významných vlivů.  

 

Výhody 

Přístup rámcového vymezení návrhu zajišťuje flexibilitu v průběhu fáze návrhu a předběžného plánování projektů 

větrné energie na moři a umožňuje určitou svobodu v oblasti optimalizace parametrů větrných turbín před zahájením 

výstavby. Jedná se o osvědčený a přijatelný přístup ke schvalovacímu procesu v případě, že existuje nejistota ohledně 

konečného návrhu projektu a je k dispozici zavedený postup umožňující zajistit důkladné posouzení významných vlivů. 

 

Případová studie: Mořský větrný park „Hornsea 3“   

Společnost Orsted Power (UK) Ltd. (dále jen Orsted), která zastupuje společnost Orsted Hornsea Project Three (UK) 

Ltd., podporuje rozvoj projektu mořského větrného parku Hornsea Project Three (dále jen „projekt Hornsea Three“). 

Projekt Hornsea Three bude mít maximálně 300 turbín a kapacitu přibližně 2,4 GW. Celková kapacita tohoto projektu 

bude vypočtena na základě dostupných technologií, jak je uvedeno v rámcovém vymezení návrhu. Specifikace vlivu na 

životní prostředí, kterou se zahajuje proces EIA, definuje maximální konstrukční parametry pro řadu technických 

parametrů. V následující tabulce je uveden příklad.    

 

 

 
 

V této rané etapě rozvoje projektu Hornsea Three je popis projektu pouze orientační a „rámcové vymezení návrhu“ bylo 

koncipováno tak, aby mělo dostatečnou flexibilitu umožňující další úpravy projektu během dotváření jeho koncepce po 

udělení souhlasu. Specifikace vlivu na životní prostředí tedy stanoví sérii možností a parametrů a uvádí i jejich hodnoty. 

Aby se zabránilo příliš konzervativnímu posuzování, nejsou parametry hodnocené v rámci posuzování vlivů na životní 

prostředí (EIA) kombinací maximálních konstrukčních parametrů pro každou jednotlivou složku. Posouzení EIA 

například nezahrnovalo maximální počet turbín a současně parametry největšího typu turbíny, které byly v rámcovém 

vymezení k dispozici, protože se nejedná o proveditelný scénář. Místo toho je maximální konstrukční scénář zvolen 

podle jednotlivých receptorů a jednotlivých dopadů z řady možných scénářů, podle nichž fyzická velikost turbín souvisí 

s jejich počtem a velikostí související infrastruktury, jako jsou například základny turbín. Tyto scénáře zpravidla počítají 

buď s maximálním počtem turbín v kombinaci s nejmenším typem turbíny, nebo s největšími parametry turbíny v 

rámcovém vymezení návrhu v kombinaci s menším počtem turbín. 

Zdroj:  

• Infrastructure Planning Commission (IPC), 2011.  

• Hornsea Project Three Offshore Wind Farm — Environmental Statement: Chapter 3: Project Description (May 2018) 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-

HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf 

• Rowe, J., et al, 2017.  

• United States Department of the Interior Bureau of Ocean Energy. Management Office of Renewable Energy 

Programs. Draft Guidance Regarding the Use of a Project Design Envelope in a Construction and Operations Plan 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
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12 January 2018 https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/ 

 

 

3.6 Účast veřejnosti a zapojení zúčastněných stran 

Účast veřejnosti je právně zakotvena v postupech EIA a SEA. Nedávná rozhodnutí Soudního dvora EU 

objasnila, že se vztahuje také na postup odpovídajícího posouzení (viz Rámeček 3-6).  

Rámeček 3-6 Účast veřejnosti na postupu podle čl. 6 odst. 3 směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť a podle směrnic EIA a SEA 

Účast veřejnosti na postupu podle čl. 6 odst. 3. 

Podle znění čl. 6 odst. 3 je nutno při schvalování plánů nebo projektů vyžadujících odpovídající posouzení opatřit 

stanovisko široké veřejnosti jen „v případě potřeby“. Soudní dvůr však v jednom ze svých rozsudků na základě 

požadavků Aarhuské úmluvy, jejímiž samostatnými smluvními stranami jsou všechny členské státy EU, vyjasnil, že 

právo účastnit se řízení o vydání souhlasu má dotčená veřejnost včetně uznaných nevládních organizací v oblasti 

životního prostředí. Toto právo zahrnuje zejména právo „účinné účasti na rozhodování v záležitostech životního 

prostředí“ tím, že veřejnost předkládá „písemně nebo – v případě vhodnosti – na veřejném jednání nebo veřejném 

průzkumu s žadatelem, jakékoli připomínky, informace, rozbory nebo stanoviska, které veřejnost považuje za 

relevantní ve vztahu k navrhované činnosti“ (C-243/15).  

 

Pokud je odpovídající posouzení koordinované nebo probíhá současně s posouzením EIA/SEA, může se řídit 

ustanoveními uvedených směrnic.  

 

Účast veřejnosti podle směrnice EIA 

Preambule směrnice: 

• Účinná účast veřejnosti na přijímání rozhodnutí umožňuje veřejnosti vyjádřit své názory a obavy, které mohou být 

pro tato rozhodnutí podstatné, a těm, kdo rozhodují, umožňuje vzít tyto názory a obavy v úvahu, čímž se zvyšuje 

zodpovědnost a transparentnost rozhodovacího procesu a přispívá k uvědomělému vztahu veřejnosti k otázkám 

životního prostředí a k veřejné podpoře učiněných rozhodnutí. 

• Účast veřejnosti, včetně účasti sdružení, organizací a skupin, zejména nevládních organizací na ochranu životního 

prostředí, by proto měla být podporována, a to mimo jiné podporou vzdělávání veřejnosti v otázkách životního 

prostředí. 

• Jedním z cílů Aarhuské úmluvy je zaručit práva veřejnosti na účast při rozhodování o záležitostech životního 

prostředí, a přispět tak k ochraně práva na život v prostředí přiměřeném zdraví a blahu člověka. Článek 6 Aarhuské 

úmluvy stanoví účast veřejnosti na rozhodování o činnostech v příloze neuvedených, které mohou mít závažný vliv 

na životní prostředí. 

 

Čl. 6 odst. 2: V zájmu zajištění účinné účasti dotčené veřejnosti na rozhodovacích procesech se následující informace 

sdělují veřejnosti prostřednictvím elektronických sdělovacích prostředků a veřejného oznámení nebo jiným vhodným 

způsobem v počáteční fázi rozhodovacích procesů týkajících se životního prostředí podle čl. 2 odst. 2, a nejpozději 

jakmile je možné tyto informace rozumně poskytnout: [podrobnosti viz https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-

legalcontext.htm]. 

 

Účast veřejnosti podle směrnice SEA 

Preambule směrnice:  

Za účelem přispění k průhlednějšímu rozhodování a s cílem zajistit, aby údaje poskytované pro posuzování byly úplné 

a spolehlivé, je třeba stanovit, aby orgány s příslušnou působností v oblasti životního prostředí a veřejnost byli 

konzultováni během posuzování plánů a programů a aby byly stanoveny přiměřené lhůty, které ponechávají 

dostatečný čas na konzultace, včetně vyjádření stanoviska. 

 

Čl. 6 odst. 4: Pro účely odstavce 2 vymezí členské státy, kdo je veřejností, včetně veřejnosti dotčené nebo 

pravděpodobně dotčené rozhodováním podle této směrnice nebo zajímající se o toto rozhodování, včetně příslušných 

nevládních organizací, např. těch, které podporují ochranu životního prostředí, a jiných dotčených organizací. 

 

Právní soulad s konzultačními kroky uvedenými v Rámeček 3-6 musí vycházet z přístupů založených na 

osvědčených postupech v procesech zapojení zúčastněných stran. Má se za to, že posouzení, které provádí 

„včasnou a trvalou spolupráci s dotčenými komunitami a zúčastněnými stranami transparentním, 

respektujícím a odpovědným způsobem“, podává zprávy o výsledcích konzultací a jasně určuje, kde byla 

https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/
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nebo nebyla přijata opatření v souvislosti s obavami zúčastněných stran, splňuje podmínky mezinárodních 

osvědčených postupů (Brownlie & Treweek, 2018). 

Konzultace s odborníky, příslušnými orgány, nevládními organizacemi, skupinami, jichž se daný záměr může 

týkat, nebo se širokou veřejností mohou zlepšit kvalitu informací o životním prostředí poskytovaných osobám 

provádějícím odpovídající posouzení a osobám s rozhodovací pravomocí (např. stanovením dopadů na 

životní prostředí nebo navržením vhodných zmírňujících opatření) a minimalizovat možné konflikty a 

zpoždění.  

Konzultace s příslušnými orgány, odborníky na biologickou rozmanitost a zúčastněnými stranami během 

postupů stanovených v čl. 6 odst. 3 umožní shromažďování informací a zajistí, že budou k dispozici a budou 

zohledněny veškeré příslušné údaje a odborná vyjádření. Orgány ochrany přírody a odvětvové orgány by 

měly během procesu posuzování spolupracovat s cílem zajistit, že odpovídající posouzení bude vycházet z 

nejlepších dostupných informací a zkušeností a že budou náležitě zohledněny všechny relevantní aspekty. 

Konzultace by mohly probíhat také na meziodvětvové úrovni. Koordinované konzultace se zúčastněnými 

stranami, zejména v oblasti rozvoje větrných a solárních elektráren a rozvodných sítí, mohou vést k 

inovativním postupům, tvůrčím přístupům a větší flexibilitě, která pomůže zohlednit obavy a požadavky 

občanů, neboť například přijetí větrné energie ze strany veřejnosti by mělo jít ruku v ruce s přijetím 

rozvodných sítí ze strany veřejnosti. 

Rámeček 3-7 shrnuje klíčové zásady účinné konzultace se zúčastněnými stranami a jejich zapojení.  

Rámeček 3-7 Pokyny k účinným konzultacím se zúčastněnými stranami a k jejich zapojení (podle 
Evropské komise, 2018b) 

Načasování účasti zúčastněných stran Zapojení zúčastněných stran by mělo začít v co nejranějších fázích 

plánování rozvojového záměru v oblasti větrné energetiky tak, aby bylo možno využít informace týkající se životního 

prostředí při zvažování alternativ umístění. Mapování citlivosti volně žijících živočichů doplněné o aktuální informace 

od místních odborníků a dalších zúčastněných stran je nejlepším způsobem, jak přijímat informovaná rozhodnutí o 

umístění. Konzultace se zúčastněnými stranami by měly pokračovat během všech následných etap plánování a 

povolování. Celkově lze říci, že včasné konzultace se zúčastněnými stranami zlepší kvalitu informací o životním 

prostředí poskytovaných osobám s rozhodovací pravomocí, minimalizují nedorozumění, která mohou vést k 

potenciálním konfliktům a zpožděním, a mohou zajistit, že projekty budou šířeji akceptovány a místní lidé je budou 

více považovat za svou vlastní věc (Evropská komise, 2018b).   

 

Určení příslušných zájmových skupin Určení příslušných zájmových skupin nebo zúčastněných stran je zásadní 

pro úspěšné zapojení veřejnosti, ať už jde o politiku, plán, program (např. odvětvový nebo regionální), nebo projekt. 

Příslušnými zúčastněnými stranami v souvislosti s plánováním a povolováním rozvojových záměrů v oblasti větrné 

energetiky jsou: 

• orgány odpovědné za územní plánování, politiku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, ochranu přírody a 

ochranu krajiny, 

• odborníci, zejména místní odborníci a nevládní organizace s odbornými znalostmi místních hodnot v oblasti 

biologické rozmanitosti, ale také odborníci na posouzení dopadů z hlediska biologické rozmanitosti, zejména ve 

vztahu k větrné energetice (konzultanti, akademická obec), 

• odvětví větrné energie: toto odvětví samo o sobě disponuje praktickými odbornými znalostmi a zkušenostmi v 

oblasti výstavby a provozu větrných parků, a často má k dispozici vysoce relevantní poznatky o účinnosti 

zmírňujících opatření, 

• široká veřejnost.    

 

Užitečný přístup ve vnitrostátním nebo regionálním měřítku představuje vytvoření platforem pro spolupráci různých 

zúčastněných stran s vládou, odvětvím větrné energie a s nevládními organizacemi jako klíčovými partnery s cílem 

shromažďovat a vyměňovat si informace, přičemž konečným záměrem je vytvoření protokolů. Taková je praxe v 

Německu a ve Francii (viz Případová studie 3-5 a Případová studie 3-6).     

 

Volba správné formy komunikace a konzultací: Zapojení veřejnosti se může pohybovat od jednoduchého šíření 

informací až po konzultace a plnou spoluúčast na rozhodování: 

• Informování: jednosměrný tok informací od navrhovatele k veřejnosti. 

• Konzultace: obousměrný tok informací mezi navrhovatelem a veřejností, který veřejnosti poskytuje možnost 

vyjadřovat názory a navrhovateli možnost reagovat. 

• Spoluúčast: obousměrný tok informací a představ, v rámci něhož se navrhovatel a veřejnost podílejí na společné 
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analýze a stanovování plánu činnosti a veřejnost nebo zúčastněné strany se dobrovolně podílejí na rozhodování o 

návrhu a řízení projektů prostřednictvím konsensu o hlavních bodech.  

 

Je evidentní, že nejvíce doporučovaný přístup představuje participativní plánování, protože je to jediná smysluplná 

forma zapojení zúčastněných stran. Celý proces navíc musí být transparentní a otevřený, musí být podáván snadno 

srozumitelným jazykem a údaje by měly být na požádání zpřístupněny veřejnosti. 

 

Následující dvě případové studie popisují dobře zavedené vnitrostátní struktury spolupráce více 

zúčastněných stran ve vztahu k větrné energetice v Německu a Francii. V jiných zemích, například ve 

Švédsku51, v Belgii52 a v Nizozemsku53, jsou vytvářeny zvláštní výzkumné programy týkající se větrné 

energetiky a biologické rozmanitosti.  

Případová studie 3-5 Spolupráce více zúčastněných stran v Německu 

V Německu existují dobré příklady spolupráce zúčastněných stran na vnitrostátní úrovni v oblasti rozvoje větrné energie 

jak na moři, tak na souši. 

 

Jsou uplatňovány následující osvědčené postupy stanovené na vnitrostátní úrovni za účelem začlenění aspektů 

biologické rozmanitosti do plánování a povolování větrných elektráren:  

• stanovení kombinace pěti kritérií vysoké kvality (prahových hodnot) s ohledem na významnost vlivů větrné energie na 

biologickou rozmanitost,  

• organizování a koordinace výzkumu a monitorování zejména s ohledem na ptáky a netopýry, především z hlediska 

rozvojových záměrů v oblasti větrné energetiky na moři, 

• rozvoj a poskytování poradenství v oblasti metodik v soukromém i veřejném sektoru za účelem posouzení a snížení 

dopadu na netopýry, ptáky a mořské savce, 

• pořádání konferencí a workshopů a účast na mezinárodních akcích pořádaných zejména agenturami na ochranu 

přírody a sdruženími pro obnovitelné zdroje energie. 

 

Na moři 

Spolkový úřad pro námořní dopravu a hydrogeografii (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) je 

významným poskytovatelem námořních služeb v Německu, který zajišťuje širokou škálu služeb včetně ochrany 

životního prostředí, monitorování mořského prostředí a územního plánování námořních prostor v německé výlučné 

ekonomické zóně. Do jeho kompetence spadá schvalování žádostí o povolení mořských větrných parků a potrubí. 

Úřad BSH vydal několik norem pro environmentální výzkum mořských savců, jakož i pro technické a konstrukční 

požadavky. Tyto normy vytvořili zástupci federálních agentur, odvětví výroby větrné energie na moři, poradenských 

společností, nevládních organizací a výzkumných ústavů. Úřad zveřejnil tyto normy54: Standard Investigation of the 

impacts of offshore wind turbines on the marine environment (Standardní šetření dopadů mořských větrných turbín na 

mořské prostředí ) (StUK 4), rozčleněné na: 

• Pokyny pro měření při monitorování podvodního hluku 

• Větrné parky na moři – předpovědi podvodního hluku, minimální požadavky na dokumentaci 

• Specifikace měření pro kvantitativní stanovení účinnosti systémů ochrany před hlukem 

• Studie k vyhodnocení kalibrace zařízení C-POD používaných k detekci hlasových projevů mořských savců (pouze 

v němčině) 

• Výzkum bentosu, struktury a typů biotopů v kontextu postupů podávání žádostí o povolení kabelových vedení pro 

připojení mořských větrných parků (pouze v němčině) 

• Standardní projekt: minimální požadavky týkající se stavebních projektů konstrukcí na moři v rámci dané výlučné 

ekonomické zóny. 

 

Existuje standardní postup pro základní monitorování mořského prostředí (před schválením projektu) a pro povinné 

monitorování během výstavby a provozu větrného parku. Základní studie musí být prováděny po dobu dvou let před 

výstavbou projektu. Pokud mezi dokončením základních studií a zahájením výstavby uplynulo více než pět let, je nutno 

provést další dvouletý základní průzkum v plném rozsahu. 

 

                                                      

51 http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--
a-programme-of-knowledge/ 
52 https://odnature.naturalsciences.be /mumm/en/windfarms/ 
53 https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/ 
54 https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html 

http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/
https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html
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Na souši 

Pokud jde o rozvojové záměry v oblasti větrné energetiky na souši v Německu, bylo zřízeno neziskové sdružení 

FachAgentur Windenergie (FA Windenergie), jehož členy jsou zástupci spolkové vlády, jednotlivých států, obcí, 

sdružení podniků a ochrany přírody, jakož i společností. FA Windenergie sdružuje velké množství zúčastněných stran a 

pomáhá jim při řešení problémů na celostátní úrovni prostřednictvím rozsáhlých informací, výzkumu a předávání 

znalostí. 

 

Sdružení FA Windenergie například zveřejnilo přehled osvědčených postupů ohledně rozvojových záměrů v oblasti 

větrné energetiky v lesích. V případě projektu Windpark Lauterstein v Göppingenu vedl kooperativní přístup se 

zapojením všech zúčastněných stran k pozitivním zkušenostem v oblasti plánování a realizace, jako je přemístění 

skladovacích prostor mimo les, aby se zmenšila vykácená plocha. 

Zdroj: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-

impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.fachagentur-

windenergie.de/ 

https://www.fachagentur-

windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf 

 

Případová studie 3-6 Spolupráce mnoha zúčastněných stran ve Francii 

Velmi dobrým příkladem spolupráce zúčastněných stran na vnitrostátní úrovni je Národní program pro větrnou energii a 

biologickou rozmanitost („Programme éolienne et biodiversité“). Partnery tohoto programu bylo francouzské 

ministerstvo, organizace Birdlife (její místní organizace LPO — Ligue pour la Protection des Oiseaux) a soukromý 

sektor. Organizace LPO odpovídala za technickou koordinaci a dohled nad programem vykonávala řídící skupina, jíž 

se účastnili všichni partneři.  

 

Cílem tohoto programu je prosazovat začlenění otázek biologické rozmanitosti do plánování a povolování větrných 

parků, a to jak na souši, tak na moři. Za tímto účelem byla přijata řada opatření na vnitrostátní i místní úrovni, jako 

například:  

• stanovení vysokých kritérií kvality (prahových hodnot) pro posouzení vlivů větrné energie na biologickou rozmanitost, 

zejména s ohledem na ptáky a netopýry,  

• strukturální posuzování vlivů na základě zřízení stálého národního střediska pro sledování a posuzování vlivů na 

ptáky a netopýry,  

• organizace a koordinace výzkumu (viz odkaz níže) a monitorování, zejména pokud jde o ptáky a netopýry, 

• vytvoření metodik pro soukromý a veřejný sektor, příslušné poradenství a vedení technické knihovny související s 

touto problematikou, 

• pořádání konferencí a workshopů a účast na mezinárodních akcích, 

• příprava a poskytování obecných nebo technických informací zainteresovaným zúčastněným stranám včetně široké 

veřejnosti.   

 

Francouzské orgány podporují setkávání zúčastněných stran v rané fázi, dokonce ještě před podáním žádosti o 

povolení projektu. Francouzské předpisy umožňují včasnou komunikaci se zúčastněnými stranami a blokování podání 

ve velmi rané fázi (s cílem předejít vynakládání času a prostředků na žádosti, které nemají šanci na úspěch). Tyto 

včasné kroky bychom neměli zaměňovat s procesem veřejné konzultace, který je vyžadován v rámci procesu 

schvalování poté, co je žádost o povolení předložena příslušným orgánům. 

Zdroj:  

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/  

https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/ 

 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/
https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/
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4. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ  

4.1 Obecné informace 

4.1.1 Strategické plánování v obecných souvislostech větrné 
energetiky 

Aby bylo možné sladit zájmy volně žijících živočichů a planě rostoucích druhů s potřebou rozvoje 

obnovitelných zdrojů energie, je nezbytné plánovat novou infrastrukturu strategickým způsobem ve velké 

zeměpisné oblasti. Strategické plánování poslouží rovněž jako dobrý základ pro posuzování žádostí o 

povolení ve lhůtách stanovených v revidované směrnici o obnovitelných zdrojích energie (EU) 2018/2001, tj. 

dva roky u nových elektráren a jeden rok u modernizace. 

Podle nařízení 2018/199955 musí členské státy vypracovat vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu, 

aby dosáhly svých plánovaných příspěvků k cíli EU v oblasti energie z obnovitelných zdrojů pro rok 2030. 

Podle čl. 15 odst. 7 revidované směrnice o obnovitelných zdrojích energie (2018/2001) musí členské státy 

posoudit svůj potenciál co do energie z obnovitelných zdrojů a tam, kde je to vhodné, zahrnout „prostorovou 

analýzu oblastí, jež jsou vhodné pro zavádění těchto zdrojů s nízkým ekologickým rizikem“. Vnitrostátní 

plány v oblasti energetiky a klimatu by proto měly tvořit základ územních plánů na národní a/nebo regionální 

úrovni, nebo pro ně alespoň poskytovat podklady. Územní plán může zahrnovat všechny typy obnovitelné 

energie, případně se může soustředit na jednotlivá odvětví, jako je například rozvoj větrné energie. U plánů 

by mělo být provedeno posouzení SEA s cílem identifikovat a posoudit vlivy (včetně kumulativních vlivů) a 

zároveň upozornit na nedostatky ve znalostech a na potřeby výzkumu, jakož i na potenciální alternativní 

možnosti realizace, které zabrání pravděpodobným významným vlivům nebo je minimalizují.  

Strategické plánování v této souvislosti zahrnuje i rozhodovací proces. Ten musí nejprve určit, zda a do jaké 

míry je daný rozvojový záměr v oblasti větrné energetiky skutečně nejvhodnějším mechanismem ke splnění 

cílů v oblasti snižování emisí uhlíku a energie z obnovitelných zdrojů z environmentálního, zeměpisného, 

sociálního a hospodářského hlediska. Za druhé pak musí provést územní plánování rozvojových záměrů v 

oblasti větrné energetiky. Ačkoli je větrná energie v EU považována za klíčový obnovitelný zdroj energie s 

vysokým růstovým potenciálem, může dojít k tomu, že regionální podmínky budou příznivější pro jiné 

technologie nebo strategie snižování emisí. Územní plánování zahrnuje širokou škálu fyzických, 

socioekonomických a environmentálních podmínek a požadavků umožňujících určit lokality, které jsou pro 

daný účel nejvhodnější. Strategické plánování rozvojových záměrů v oblasti větrné energetiky zohledňuje 

nejen větrné podmínky, ale také technickou proveditelnost výstavby (např. hloubku moře, dostupnost 

horských pásem), připojení k rozvodné síti, vzdálenost od lidského osídlení, krajinu, cíle ochrany přírody atd. 

Všechny tyto podmínky je třeba zohlednit a mohou ovlivnit proveditelnost a provádění projektů v oblasti 

větrné energetiky. Tyto pokyny jsou zaměřeny na ochranu přírody.  

Rámeček 4-1 Prvky definování technického rozvojového záměru v oblasti větrné energetiky a 
citlivosti volně žijících živočichů 

Technické a socioekonomické aspekty lokalit vhodných pro rozvojové záměry v oblasti větrné energetiky: 

• podmínky zdrojů větrné energie (např. rychlost, turbulence, extrémní rychlosti větru, střih větru, podmínky 

proudění) 

• přístup k elektrickým přenosovým a přepravním soustavám a jejich kapacita 

• podmínky a topografie pevniny/mořského dna 

• blízkost obydlených oblastí  

• dostupnost pevniny/mořského dna a stávající využití pevniny/moře 

• blízkost stávajícího leteckého provozu (omezení výšky vrcholku turbíny) a plavebních koridorů 

• předpisy o omezování hluku  

• zajištění vzdálenosti od radaru nebo letišť  

 

Citlivost volně žijících živočichů 

• Umístění lokalit sítě Natura 2000, umístění funkčně propojených pozemků (např. oblastí mimo lokality sítě Natura 

                                                      

55 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2018%3A328%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?toc=OJ:L:2018:328:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?toc=OJ:L:2018:328:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG
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2000, které jsou důležité pro vyhledávání potravy druhy, pro něž je lokalita sítě Natura 2000 určena), včetně 

tažných/migračních tras mezi lokalitami sítě Natura 2000. 

• Ostatní národní/regionální chráněná území a další oblasti/stanoviště, které jsou (potenciálně) důležité pro 

chráněné druhy56. 

• Rozmístění57 stanovišť a druhů chráněných EU se zvláštním zaměřením na druhy citlivé na větrnou energii, jako 

jsou netopýři58, ptáci59 a mořští savci. 

• Stav ochrany60 přírodních stanovišť a/nebo populací chráněných druhů, a pokud jsou využívány mapy citlivosti 

volně žijících živočichů, také stav ochrany na úrovni EU. 

 

U územního plánování rozvojových záměrů v oblasti větrné energetiky je nutno provést posouzení SEA, a 

pokud předběžné šetření nevyloučí pravděpodobnost významných účinků na jakékoli lokality sítě Natura 

2000, také odpovídající posouzení. Posouzení SEA je rovněž vhodným rámcem pro řešení kumulativních 

vlivů. Povolování rozvoje větrných parků, jejichž umístění je podpořeno spolehlivým strategickým 

plánováním s pečlivým a včasným zvážením biologické rozmanitosti, bude mnohem jednodušší, než kdyby 

byla problematika biologické rozmanitosti v projektech větrných parků řešena až v pozdější fázi celého 

procesu.  

Posouzení územního plánu nevylučuje potřebu posouzení projektů, které z tohoto plánu vyplývají. Územní 

plán by měl v ideálním případě identifikovat kategorie lokalit vhodných pro rozvojový záměr v oblasti větrné 

energetiky a seřadit je podle priority od lokalit vhodných pro zavedení energie s nízkým ekologickým rizikem 

(z hlediska cílů směrnic o ochraně přírody) až po lokality zavedení energie s vysokým ekologickým rizikem. 

V lokalitách s mimořádně vysokými hodnotami biologické rozmanitosti by to mohlo vést dokonce k vymezení 

zón, kde je stavba větrných parků vyloučena. Územní plán zajišťuje včasné diskuse s navrhovateli projektů s 

cílem zajistit, že plánovaný projekt bude zahrnovat řešení všech identifikovaných citlivých otázek, zejména 

pokud je projekt umístěn do oblasti zavádění energie s vysokým ekologickým rizikem. Posouzení územních 

plánů souvisejících s větrnou energetikou by mělo rovněž sloužit jako vodítko k posuzování projektů 

vyplývajících z takového plánu na základě identifikace klíčových nedostatků ve znalostech a 

pravděpodobného souboru opatření potřebných k prevenci nebo snížení významných nepříznivých vlivů. Je 

proto nezbytné, aby posouzení územního plánu bylo podpořeno základními údaji odpovídajícími rozsahu 

daného územního plánu. Podrobnosti týkající se posouzení územního plánu včetně základních údajů by 

měly být zpřístupněny realizátorům a dalším zúčastněným stranám s cílem usnadnit posuzování projektů. 

4.1.2 Strategické plánování větrné energie na moři 

Pro zavádění rozvojových záměrů v oblasti větrné energetiky na moři s nízkým ekologickým rizikem mají 

obzvláštní význam dvě směrnice: směrnice 2014/89/EU, kterou se stanoví rámec pro územní plánování 

námořních prostor (směrnice o územním plánování námořních prostor), a směrnice 2008/56/ES, kterou se 

stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o 

strategii pro mořské prostředí). Cílem směrnice o územním plánování námořních prostor je podpora 

udržitelného růstu námořních ekonomik, udržitelného rozvoje mořských oblastí a udržitelného využívání 

mořských zdrojů. Význam územního plánování námořních prostor uznává také Severomořské energetické 

fórum (North Sea Energy Forum)61a plán propojení baltského trhu s energií62. 

                                                      

56 Ačkoli se tyto pokyny zaměřují na lokality sítě Natura 2000, mapování citlivosti volně žijících živočichů je širším 
nástrojem, který není omezen pouze na jednotlivé lokality. 
57 O tomto rozmístění často není k dispozici dostatek informací (např. u netopýrů). Do mapování citlivosti volně žijících 
živočichů lze zahrnout i potenciální stanoviště (například výsledky modelů). 
58 Netopýři žijí v síti funkčních stanovišť a denně migrují mezi (mateřským a letním) úkrytem a stanovištěm, kde si 
vyhledávají potravu, sezónně pak mezi regiony, kde dochází k rozmnožování a přezimování. 
59 Viz například dokument „Helgoland Paper“ meziregionální pracovní skupiny regionálních státních úřadů pro ochranu 
ptáků v Německu, který doporučuje minimální vzdálenosti mezi výskyty příslušných ptáků a větrných mlýnů 
(http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf). 
60Viz pokyny k přísné ochraně živočišných druhů v zájmu Společenství podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf). 
61 Viz Politické prohlášení o spolupráci v oblasti energetiky mezi zeměmi v oblasti severních moří – podpůrná skupina 
č. 1 pro územní plánování námořních prostor (Political Declaration on energy cooperation between the North Seas 
Countries — Support Group 1 on Maritime Spatial Planning); 
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138 

http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138
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Přístupy územního plánování by měly přijmout přístup založený na ekosystémech63
 
64, přičemž územní plány 

členských států budou přispívat k udržitelnému rozvoji odvětví energetiky na moři, námořní dopravy, 

rybolovu a akvakultury a k zachování, ochraně a zlepšování životního prostředí. Na úrovni regionálních moří 

je nejčastěji doporučovaným přístupem vzájemná spolupráce členských států při územním plánování a při 

posuzování a sledování (kumulativních) účinků mořských větrných parků. 

Členské státy byly povinny do 18. září 2016 provést tuto směrnici do svých vnitrostátních právních předpisů 

a určit příslušné orgány. Do 31. března 2021 měly vypracovat územní plány námořních prostor pro své 

mořské vody. Evropská komise v roce 2015 vypracovala informační dokument pro zúčastněné strany a 

projektanty, kteří zkoumali směrnici o územním plánování námořních prostor ve vztahu k energetickým 

odvětvím. Společnost Ehler & Douvere (2009) vydala podrobného průvodce územním plánováním 

námořních prostor, a platforma „European MSP Platform“65, poskytuje informační a komunikační bránu 

navrženou tak, aby poskytovala podporu všem členským státům EU při práci na provádění územního 

plánování námořních prostor. EU poskytla pokyny pro přeshraniční spolupráci v oblasti územního plánování 

námořních prostor (Carneiro, 2017)66. Jedním z cílů platformy MSP je poskytovat pokyny k řešení 

potenciálních konfliktů mezi jednotlivými odvětvími. Navrhuje například celou řadu řešení ke zmírnění 

konfliktu mezi větrnou energií a ochranou přírody, z nichž jedno představuje využití mapování citlivosti 

založené na technologiích GIS s cílem vyhnout se životně důležitým stanovištím, a další pak vytvoření 

víceúčelových chráněných mořských oblastí a větrné energie na moři.  

Mezi prostorové potřeby rozvojových záměrů v oblasti větrné energetiky na moři patří turbíny, kabely 

propojující turbíny, měnírny, rozvodny a kabel pro přenos energie do energetické sítě na souši. V důsledku 

propojení mořské infrastruktury a infrastruktury na souši je nezbytné, aby územní plánování námořních 

prostor zohledňovalo interakce mezi pevninou a mořem. Evropská komise rovněž poskytla pokyny týkající se 

interakcí mezi pevninou a mořem při územním plánování námořních prostor (2018)67. 

Cílem rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí je dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu 

mořského prostředí ve všech mořských vodách EU. Článek 3 uvedené směrnice definuje dobrý stav 

prostředí jako „stav prostředí mořských vod, jenž zajišťuje ekologicky rozmanité a dynamické oceány 

a moře, které jsou čisté, zdravé a výnosné“. Dobrý stav prostředí znamená, že různé způsoby využívání 

mořských zdrojů jsou prováděny na udržitelné úrovni, což zajišťuje jejich kontinuitu pro budoucí generace. 

Dobrý stav prostředí rovněž znamená, že: 

 ekosystémy a jejich hydromorfologické (tj. struktura a stav vodních zdrojů), fyzikální a chemické 

podmínky jsou plně funkční a odolné vůči změně životního prostředí způsobené člověkem,  

 předchází se úbytku biologické rozmanitosti v důsledku lidské činnosti a je chráněna biologická 

rozmanitost,  

 lidské činnosti vstupující v podobě látek a energie do mořského prostředí nemají znečišťující účinky. 

Hluk z lidské činnosti je slučitelný s mořským prostředím a s jeho ekosystémy.  

Aby pomohla členským státům interpretovat význam dobrého stavu prostředí v praxi, stanoví směrnice v 

příloze I článku 11 kvalitativní deskriptory, které popisují, jak bude vypadat životní prostředí, až bude 

                                                                                                                                                                                

62 Viz strategie Evropské unie pro region Baltského moře 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf 
63 Viz Policy Brief „Implementing the Ecosystem-Based Approach in Maritime Spatial Planning“ (Provádění 
ekosystémového přístupu při územním plánování námořních prostor“) (verze ze dne 25. října 2018); https://www.msp-
platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf 
64 Viz HELCOM Guideline for the implementation of ecosystem-based approach in Maritime Spatial Planning (MSP) in 
the Baltic Sea area (Pokyny HELCOM pro provádění ekosystémového přístupu při územním plánování námořních 
prostor v oblasti Baltského moře); 
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20impleme
ntation%20of%20ecosystem-
based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf 
65 https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp 
66 https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1 
67 Relevantní je rovněž práce na územním plánování námořních prostor v rámci regionální spolupráce pro oblast 
severních moří a Baltského moře (Energetické fórum pro oblast severních moří 
(https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum) a plán BEMIP 
(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan). 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf
https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf
https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp
https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
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dosaženo dobrého stavu prostředí. Tyto pokyny se zabývají zejména následujícími deskriptory dobrého 

stavu prostředí v oblasti rozvoje větrné energie na moři a právními předpisy EU v oblasti ochrany přírody:  

 Deskriptor 1 Biologická rozmanitost je zachována. 

 Deskriptor 6 Celistvost mořského dna zaručuje fungování ekosystému. 

 Deskriptor 7 Trvalá změna hydrografických podmínek nemá nepříznivý dopad na ekosystém. 

 Deskriptor 11 Uvádění energie (včetně hluku pod mořskou hladinou) je na takové úrovni, která nemá 

nepříznivé účinky na ekosystém.  

 

4.2 Využití mapování citlivosti volně žijících živočichů pro účely 
strategického plánování větrné energetiky 

4.2.1 Úvod 

Mapy citlivosti volně žijících živočichů jsou uznávány jako účinný nástroj pro identifikaci oblastí, kde by rozvoj 

obnovitelné energie mohl ovlivnit citlivá společenstva planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, a 

proto je třeba se mu vyhnout. S jejich pomocí lze již v rané fázi procesu plánování provést identifikaci oblastí, 

v nichž se nacházejí ekologická společenstva citlivá na rozvoj větrné energie. 

Komise podpořila vypracování příručky pro mapování citlivosti volně žijících živočichů (Wildlife Sensitivity 

Mapping Manual), která funguje jako praktický nástroj pro vývoj map citlivosti volně žijících živočichů z 

hlediska obnovitelné energie v EU (viz dodatek D). Tato příručka obsahuje komplexní přehled datových 

souborů, metodik a aplikací GIS potřebných k vývoji účinných přístupů (mapování citlivosti volně žijících 

živočichů) v kontextu EU. Zaměřuje se na druhy a stanoviště chráněné směrnicemi EU o ochraně přírody se 

zvláštním důrazem na ptáky, netopýry a mořské savce.  

Mapy citlivosti volně žijících živočichů slouží zpravidla jako podklady pro rozhodnutí o strategickém 

plánování během počáteční fáze rozvojového záměru spočívající ve výběru lokality, a proto jsou určeny k 

uplatnění v krajinném měřítku často s regionálním, národním nebo nadnárodním pokrytím. Přístupy 

mapování citlivosti volně žijících živočichů tedy nenahrazují odpovídající posouzení týkající se konkrétních 

lokalit podle čl. 6 odst. 3 směrnice o ochraně přírodních stanovišť ani posuzování vlivů na životní prostředí 

(EIA). Je však možné je využít i při posuzování EIA a po udělení souhlasu jako podklady pro tzv. micrositing 

a potenciální požadavky na řízení.  

Mapy citlivosti volně žijících živočichů využívají geografické informační systémy (GIS) ke shromažďování, 

analýze a zobrazování prostorových a geografických dat. Využívají prostorové údaje o biologické 

rozmanitosti druhů a/nebo lokalit. Zpravidla využívají stávající soubory údajů o biologické rozmanitosti, avšak 

v některých případech jsou údaje shromažďovány výslovně za účelem vytvoření mapy citlivosti volně žijících 

živočichů. Většina přístupů se neomezuje jen na pouhé zobrazování souborů prostorových dat – hranic 

lokality, areálů rozšíření a výskytu druhů a zeměpisných prvků – ale přiřazují také hodnoty citlivosti 

odvozené z uvedených údajů. Jsou prediktivní a poskytují prognózu potenciální citlivosti v jedné nebo více 

lokalitách nebo na rozsáhlejším území na základě nejlepších dostupných údajů a matematického a 

grafického modelování. 

Je však třeba mít na paměti, že mapování citlivosti volně žijících živočichů má i určitá omezení. Za prvé by 

nemělo být používáno jako nástroj pro označení vhodných alternativních lokalit, protože to závisí i na řadě 

dalších omezení a podmínek. Za druhé, některé taxony se nevyhnutelně projeví jako obtížněji odhadnutelné 

vzhledem k omezeným údajům o jejich rozšíření a neúplným informacím o tom, jak jsou ovlivněny. U těchto 

skupin bude zapotřebí provést elementárnější analýzu a interpretovat ji obezřetněji. 

4.2.2 Příklady přístupů k mapování citlivosti volně žijících živočichů u 
rozvojových záměrů v oblasti větrné energetiky na souši a na 
moři 

Mapování citlivosti volně žijících živočichů je nejčastěji spojováno s větrnou energetikou a drtivá většina 

přístupů zahrnuje mapování ptačích společenstev považovaných za citlivá na provoz větrných parků (na 

souši i na moři). U jiných druhů, jako jsou například netopýři, je efektivní využití mapování citlivosti volně 
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žijících živočichů obtížnější, ale lze je použít jako součást sady nástrojů, které pomáhají při strategickém 

plánování v případě, že existují podkladové údaje.   

Tato kapitola zdůrazňuje některá uplatnění osvědčených postupů mapování citlivosti volně žijících živočichů 

v oblasti větrné energie na souši a na moři. Další informace o těchto případových studiích najdete v příručce 

pro mapování citlivosti volně žijících živočichů (Wildlife Sensitivity Mapping Manual).  

Případová studie 4-1 představuje mapu citlivosti ptáků a netopýrů ve vztahu k větrné energii ve Flandrech 

(Belgie), což je jeden z mála kombinovaných přístupů mapování citlivosti volně žijících živočichů pro ptáky a 

netopýry. Případová studie 4-2 se zaměřuje na mapu citlivosti plachtících ptáků u rozvojového záměru v 

oblasti větrné energetiky v Thrákii (Řecko). Případová studie 4-3 představuje SeaMaST, nástroj, který 

mapuje citlivost mořských ptáků a pobřežních vodních ptáků na mořské větrné parky v anglických 

teritoriálních vodách. 

Případová studie 4-1 Mapa citlivosti ptáků a netopýrů ve vztahu k větrným parkům ve Flandrech 
(Belgie). 

Záměrem mapy citlivosti ptáků a netopýrů ve vztahu k větrným parkům ve Flandrech je určit oblasti, kde by umístění 

větrných turbín mohlo představovat riziko pro ptáky nebo netopýry. Jejím cílem je informovat a řídit další posuzování na 

úrovni lokality a strategické plánování. Je příkladem mapy citlivosti pro více druhů a ukazuje, jak lze posuzovat 

nesourodé skupiny pomocí jediného nástroje.  

 

Rozčleňuje daný region do čtyř kategorií vysokého, středního a potenciálního rizika, jakož i do kategorie s nízkým 

rizikem / kategorie, pro kterou nejsou k dispozici údaje. Tyto mapy citlivosti a přiložené pokyny jsou často využívány při 

rozhodování o budování větrných elektráren ve Flandrech. Realizátoři projektů a poradenské společnosti je využívají 

pro strategické plánování a jako „výchozí bod“ pro podrobnější posuzování projektů na úrovni lokalit. Místní a regionální 

orgány je využívají za stejným účelem a za účelem kontroly, zda realizátoři projektů a poradenské společnosti odvedli 

svou práci kvalitně. Je třeba zdůraznit, že u vysoce rizikových oblastí by mělo být provedeno podrobnější lokální 

posouzení. I když jsou aspekty této mapy typické pro Flandry, jejich principy lze snadno uplatnit i jinde.  

 

Mapa citlivosti pro ptáky 

Tento nástroj obsahuje mapu zranitelnosti ptáků založenou na systému GIS, která se skládá z devíti tematických map 

(např. oblasti hledání potravy a odpočinku volně žijících ptáků mimo období rozmnožování, sezónní migrační trasy) a 

predikční mapu stanovišť. Tyto vrstvy je optimální zkoumat jednotlivě, ale mohou se také překrývat, aby poskytly 

přehled o všech potenciálních citlivých oblastech. Níže jsou uvedeny překrývající se vrstvy (jako slučující mapa) s 

kategoriemi citlivosti uvedenými jako vysoké (3), střední (2) a potenciální riziko (1), jakož i nízké riziko / žádné údaje 

(0). Tuto mapu lze podrobně zkoumat v rámci webové aplikace, která obsahuje i další důležité mapy (jako jsou 

chráněné přírodní rezervace, oblasti sítě Natura 2000 atd.). 

 
Obrázek 4-1 Slučující mapa citlivosti ptáků na větrné turbíny ve Flandrech (červená: vysoké riziko; oranžová: střední 
riziko; žlutá: potenciální riziko; šedá: není k dispozici dostatek informací) 

 

Mapa citlivosti netopýrů 

Mapa citlivosti netopýrů (viz Obrázek 4-2) se liší od předchozích tematických map pro ptáky. Je založena na identifikaci 

vhodného stanoviště (pomocí leteckých snímků a inventárního soupisu krajinného pokryvu), která byla použita jako 

prediktor přítomnosti netopýrů. 
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Obrázek 4-2 Výňatek z mapy citlivosti netopýrů ve Flandrech (oranžová: riziko; žlutá: potenciální riziko; šedá: není k 
dispozici dostatek informací) 

 

Při uplatňování tohoto typu mapování u netopýrů je nutno upozornit na dva zásadní problémy. Za prvé, modely 

vhodnosti stanovišť jsou mnohem přesnější u druhů, které se specializují na určitá stanoviště (zpravidla se jedná o 

druhy uvedené v příloze II, které jsou vystaveny menšímu riziku v důsledku rozvojových záměrů v oblasti větrné 

energetiky). Rizikovější druhy se zpravidla nespecializují na určitá stanoviště, a proto jsou rozšířenější a běžnější a 

nacházejí se i na stanovištích, která nejsou pro netopýry považována za optimální. Například ve Spojeném království 

dochází ke značnému počtu úmrtí netopýra hvízdavého a netopýra nejmenšího na místech, která by pravděpodobně 

nebyla klasifikována jako obzvláště cenná pro netopýry (např. pahorkatiny bez stromů a živých plotů), ale jsou vhodná 

pro rozvojové záměry v oblasti větrné energetiky. Za druhé, i když jsou předpovědi z hlediska stanovišť kombinovány s 

údaji, jako je například umístění úkrytů, s cílem vytvářet oblasti diferencovaného rizika, v praxi se všechny členské státy 

potýkají s nedostatkem údajů.   

Zdroj: https://geo.inbo.be /windturbines/  

Základní informace a pokyny jsou uvedeny ve zprávě (v holandštině): 

Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor risicoanalyse en 

monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek, Brusel.  

Shrnutí (v angličtině) se nachází v prezentaci: Everaert (2018). Wind farm sensitivity map for birds and bats in Flanders 

(Belgium) (Mapa citlivosti větrných parků pro ptáky a netopýry ve Flandrech (Belgie)). Prezentace na workshopu s 

cílem vypracovat soubor výukových nástrojů nastiňující vývoj a provádění mapování citlivosti volně žijících živočichů, 

který bude použit jako podklad pro rozvoj energie z obnovitelných zdrojů v EU, 22/10/2018, Brusel, Belgie. 

https://pureportal.inbo.be /portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx   

 

Případová studie 4-2 Mapa citlivosti plachtících ptáků pro účely rozvojového záměru v oblasti 
větrné energetiky v Thrákii (Řecko) 

Region Thrákie je mimořádně významný z ornitologického hlediska, protože se v něm nacházejí stanoviště 

celoevropského významu, zejména stanoviště velkých dravých ptáků a vodních ptáků. Velká část tohoto regionu byla 

vybrána jako prioritní oblast pro rozvoj větrné energetiky vzhledem k tomu, že se jedná rovněž o jednu z oblastí s 

nejvyšší kapacitou větrné energie v kontinentálním Řecku. Konkrétně větší část regionální jednotky Evros a část 

jednotky Rodopi byly označeny za prioritní oblast pro rozvoj větrné energetiky 1 (Wind Priority Area 1 (WPA 1)) v rámci 

národního územního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů. WPA 1 pokrývá přibližně polovinu lokalit sítě Natura 

2000 v uvedeném regionu včetně dvou národních parků, a překrývá se s oblastí regionu, která je využívána dravými 

ptáky. Polovina oblasti WPA 1 (53%) spadá do hlavní oblasti populace supa hnědého (Aegypius monachus) a rovněž 

obklopuje přísně chráněnou oblast národního parku Dadia.  

 

Ve snaze určit podmínky, které mohou vést k udržitelnému rozvoji větrných parků v Thrákii, vypracovala řecká pobočka 

Světového fondu pro ochranu přírody návrh na výběr lokality pro umístění větrných parků v oblasti WPA 1 (WWF 

Řecko 2008). Tento návrh obsahuje mapu citlivosti plachtících ptáků, která poskytuje orgánům, investorům a dalším 
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zúčastněným stranám informace potřebné k přijímání informovaných rozhodnutí. Tato mapa rozděluje region na dvě 

odlišné kategorie na základě rozšíření vysoce zranitelných ptačích druhů: „zóny, kde je stavba větrných parků 

vyloučena“ a „zóny se zvýšenou ochranou“. Zóny, kde je stavba větrných parků vyloučena, jsou oblasti, kde by k 

instalaci větrných parků nemělo docházet vůbec. Naproti tomu zóny se zvýšenou ochranou jsou lokality, kde větrné 

parky instalovat lze, avšak s využitím vhodných zmírňujících opatření. V celkovém výběru lokalit se překrývaly oblasti 

citlivosti pro kolonie supů hnědých a supů bělohlavých s územími čápů černých a s národními parky. 

 

Byla vypracována mapa citlivosti pro populaci supa hnědého založená na systému priorit ochrany skládajícímu se 

z devíti zón (viz Obrázek 4-3). Mezi ně patří klíčová oblast zásadního významu (v níž jedinci tráví v průměru 70 % 

času), vedlejší oblast a periferie (méně než 5% stráveného času). Klíčové a vedlejší oblasti jsou dále rozčleněny podle 

priorit, a to každá z nich do čtyř ochranných zón podle podílu populace, která jednotlivé zóny využívala (1: <25 %, 

2: <50 %, 3: <75 %, 4: >75%) na základě analýzy domovského území u 19 označených jedinců.  

 

Toto modelování areálu rozšíření bylo zkombinováno s modelem rizika kolize s cílem předpovědět kumulativní úmrtnost 

v důsledku kolizí u supa hnědého u všech již funkčních i navrhovaných větrných parků. Z modelu vyplynuly čtyři různé 

míry vyhýbavých reakcí supů.  

 

Na základě mapy citlivosti bylo vytvořeno prostorově přesné řešení, jehož cílem bylo splnit vnitrostátní cíl využívání 

větrné energie při minimálních nákladech na ochranu znamenajících úbytek populace pod 1 % za předpokladu, že 

úmrtnost populace (5,2 %), způsobená již fungujícími větrnými parky v klíčové oblasti, by byla v plném rozsahu 

zmírněna. Podle jiných scénářů by byla populace supů pravděpodobně vážně ohrožena vyhynutím.  

 

Uvedená zjištění zdůraznila potřebu oficiálně označit klíčovou oblast dané populace jako zónu, kde je stavba 

větrných parků vyloučena, neboť se jedná o nejdůležitější oblast pro přežití uvedené populace. Bylo rovněž zjištěno, 

že v ní dochází téměř ke všem kumulativním úmrtím supa hnědého v důsledku kolizí a že je důležitá i pro jiné druhy 

náchylné ke kolizím.  

  

 
Obrázek 4-3 Větrné parky v různých fázích povolování v rámci mapy citlivosti supa hnědého. Velké množství větrných 
parků je soustředěno v oblastech zásadní důležitosti pro ochranu přírody (v průměru 70 % času stráveného 
jednotlivými jedinci), jak to vyplývá z mapy devíti zón citlivosti supa hnědého (Aegypius monachus) (Vasilakis et al. 
2016). 

 

Tuto mapu citlivosti využívají jak realizátoři, tak příslušné orgány během fáze navrhování a posuzování projektů 

větrných parků v Thrákii, přestože nebyla dosud formálně schválena.  Navzdory chybějícímu právnímu statusu je však 

považována za nejspolehlivější vědecký základ pro plánování.  

Zdroj: 

• Vasilakis D, Whitfield P., Schindler S., Poirazidis K & Kati V., 2016. Reconciling endangered species conservation 

with windfarm development: Cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe; Biological 

Conservation 196 (2016) 10–17. 
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• Vasilakis D, Whitfield P, Kati V., 2017. A balanced solution to the cumulative threat of industrialised wind farm 

development on cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe. PLoS ONE 12(2): 

e0172685.doi:10.1371/ journal.pone.0172685. 

 

Případová studie 4-3 SeaMaST (Nástroj pro mapování a citlivost mořských ptáků): nástroj pro 
posuzování vlivů větrných parků v anglických teritoriálních vodách 

Nástroj geografického informačního systému SeaMaST (Nástroj pro mapování a citlivost mořských ptáků) byl vytvořen 

s cílem poskytnout důkazy o využívání mořských oblastí v anglických teritoriálních vodách mořskými ptáky a 

pobřežními vodními ptáky a zmapovat jejich relativní citlivost vůči mořským větrným parkům.  

Využívá vysoce kvalitní údaje z průzkumu mořských ptáků shromážděné během průzkumů na moři a vložené do dvou 

hlavních databází mořských ptáků; konkrétně se jedná o průzkum evropských mořských ptáků na moři prováděný z lodí 

(ESAS) a datové soubory z leteckých průzkumů společnosti WWT Consulting. V současné době obsahuje informace o 

53 druzích z následujících čeledí: Anatidae (kachnovití), Gaviidae (potáplicovití), Podicipedidae (potápkovití), 

Procellariidae (buřňákovití), Hydrobatidae (buřňáčkovití), Sulidae (terejovití), Phalacrocoracidae (kormoránovití), 

Scolopacidae (slukovití), Stercorariidae (chaluhovití), Laridae (rackovití), Sternidae (rybákovití) a Alcidae (alkovití). Byl 

vytvořen model hustoty povrchu, jehož cílem je zmapovat hustotu výskytu těchto mořských ptáků v anglických vodách 

na rozloze 200 námořních mil nebo po hranici sousedních teritoriálních vod.   

 

Bylo vytvořeno skóre citlivosti na základě čtyř faktorů představujících významnost ochrany (faktory od a do d) a šesti 

aspektů chování druhů nazývaných „faktory zranitelnosti druhů“ (e až j): stav ve vztahu ke směrnici o ochraně ptáků (a), 

procento biogeografické populace, které se nachází v Anglii/anglických vodách během jakéhokoli určitého období (b), 

šance dožití dospělých jedinců (c), stupeň ohrožení ve Spojeném království (d), výška letu (e), schopnost manévrovat 

za letu (f), procento času stráveného v letu (g), noční letová aktivita (h), rušení stavbami větrných parků a provozem 

lodí a vrtulníků (i) a specializace na určitá stanoviště (j). 

 

Skóre mapování citlivosti bylo aplikováno na faktor hustoty výskytu jednotlivých druhů v jednotlivých buňkách mřížky o 

rozměrech 3 km x 3 km s cílem vytvořit samostatné i kombinované mapy citlivosti z hlediska kolizí a přemísťování.  

 

 
Obrázek 4-4 Příklady map citlivosti větrných parků z nástroje SeaMaST 

 

Nástroj SeaMaST je založen na kombinaci vysoce kvalitních dat a osvědčených metod. Výsledkem je vysoce kvalitní 

mapa citlivosti mořských ptáků v anglických teritoriálních vodách. Tyto metody lze rozšířit tak, aby zahrnovaly i další 

regiony a/nebo aby byly použitelné na jiném místě.  

Tento nástroj je volně dostupný jako zdroj GIS určený k použití pro účely mořské větrné energetiky a územního 

plánování námořních prostor. Až doposud bylo podporováno jeho využití jako podkladu pro rozvoj větrných parků a pro 

územní plánování námořních prostor. Ačkoli tato mapa dosud nebyla formálně začleněna do procesu plánování, je 

pravidelně využívána orgány, nevládními organizacemi atd. 

Zdroj: http://bit.ly/2xON74V 

http://bit.ly/2xON74V
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4.3 Víceúčelové využití lokalit větrných elektráren 

 

Kombinace využívání půdy v lokalitách větrných elektráren s dalšími hospodářskými činnostmi (např. využíváním dalších 

obnovitelných zdrojů energie, akvakultury) nebo s projekty ochrany či obnovy přírody představuje výborný způsob, jak 

provádět prostorové plánování. Cílem je minimalizovat nepříznivé účinky větrné energie na biologickou rozmanitost a ve 

stále více případech biologickou rozmanitost v těchto lokalitách zvyšovat.  

V Evropě již existují příklady lokalit, kde jsou jako řešení pro rovnoměrnější výrobu elektřiny společně umístěny větrné 

elektrárny a další systémy získávání obnovitelné energie (Natural Power, 2018). Jedním takovým příkladem je park 

Schneebergerhof, v němž jsou společně umístěny větrný park a solární park (viz Obrázek 4-5). I když technické 

a ekonomické podmínky mohou omezovat komerční použití technologií velkokapacitních bateriových úložišť 

(WindEurope, 2017b), předpokládá se, že odstranění těchto překážek usnadní realizaci dalších plánů týkajících se 

společně umístěných zařízení. Technologie bateriových úložišť mají řadu výhod, mimo jiné představují stabilnější 

prostředek k vyvažování dodávek energie a poptávky po ní. 

 

Obrázek 4-5 Větrný park Schneebergerhof, umístěný v jedné lokalitě společně se solárním parkem, Německo68 
 

Větrné elektrárny jsou na pevnině obvykle umístěny v lokalitách, kde se půda využívá i k dalším účelům, jakými jsou 

zemědělství a v rostoucí míře také lesnictví (Richarz, 2014; Helldin, 2017). V několika členských státech se rovněž 

prozkoumávají nové možnosti společného umístění v mořském prostředí, přičemž je zvláštní důraz kladen na posouzení 

komerční rentability chovu měkkýšů na moři (Buck a kol., 2017; Syvret a kol., 2013).  

Konkrétní ukázky víceúčelového využití větrných elektráren na moři jsou uvedeny v Případová studie 4-4 a Případová 

studie 4-5. Dalším příkladem jsou energetické ostrovy, které poskytují příležitosti nejen pro rozvoj větrných i jiných 

obnovitelných energií, ale také pro vytváření stanovišť, zřizování akvakultur atd. Do skupiny těchto projektů patří 

                                                      

68 Zdroj: © Armin Kübelbeck. (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneebergerhof_01.jpg Wind 
Park Schneebergerhof: https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-
schneebergerhof/. 

https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
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například program North Sea Wind Power Hub69, který vytvořilo konsorcium energetických společností (Gasunie, Tennet, 

Energinet) a rotterdamský přístav. 

Případová studie 4-4: Projekt Edulis – příklad kombinace výroby větrné energie a akvakultury v Severním moři 

(Belgie) 

 
V důsledku intenzivnějších námořních aktivit v pobřežních oblastech, rostoucí poptávky spotřebitelů po udržitelné 

a místní produkci potravin a vývoje technologií se činnosti v odvětví akvakultury na celém světě včetně EU přesouvají 

dál od pobřeží. Společné umísťování větrných farem a akvakultury na moři by mohlo zajistit výrobu obnovitelné energie 

a současně zvýšit potravinové zabezpečení, zaměstnanost i místní produkci. Pilotní projekty v Severním moří ukazují, 

že biologické a chemické podmínky podél belgického pobřeží Severního moře jsou velmi vhodné pro chov měkkýšů 

z čeledi slávkovitých. Projekt Edulis (2016–2018) patří k nejlepším světovým ukázkám akvakultury, která je situována 

v mořských větrných farmách v drsných klimatických podmínkách. V rámci projektu byly posouzeny technické problémy 

a nyní probíhá příprava podnikatelského plánu pro zahájení komerční akvakultury v Severním moři. 

 

Projekt Edulis byl první pilotní zkouškou chovu slávkovitých ve větrném parku na moři. Vznikl ve spolupráci Gentské 

univerzity, Výzkumného institutu pro zemědělství, rybolov a potraviny (ILVO), pěti partnerů ze soukromého sektoru 

(Belwind, Brevisco, C-Power, Colruyt Group a DEME Group) a třetího partnera z řad výzkumných organizací, ředitelství 

pro přírodní prostředí Královského belgického institutu přírodních věd. V rámci projektu Edulis byla zkoumána 

proveditelnost chovu slávkovitých v mořských větrných farmách ve vzdálenosti 30–50 kilometrů od belgického pobřeží. 

Výsledky projektu zahrnovaly důležité důkazy o: 

• biologické proveditelnosti chovu slávkovitých v belgickém Severním moři, 

• technické proveditelnosti a požadavcích týkajících se systému chovu slávkovitých v belgickém Severním moři, 

• rozsahu, v jakém by chov slávkovitých mohl být začleněn do stávajícího provozu větrných parků, 

• ziskovosti komerčního chovu slávkovitých na moři, 

• udržitelnosti chovu slávkovitých na moři a jeho vlivu na kvalitu mořské vody. 

 

Projekt Edulis je jedinečný příklad spolupráce soukromého a veřejného sektoru včetně výzkumných institucí, jejímž 

cílem bylo prokázat proveditelnost víceúčelového využívání mořských větrných farem. Belgická vláda na základě 

výsledků tohoto projektu hledá možnosti víceúčelového využívání větrných parků v belgické části Severního moře. 

Zdroj: http://www.aqua.ugent.be/edulis 

 

Případová studie 4-5: Obnova populace ústřic jedlých v mořských větrných farmách (Nizozemsko) 

Ministerstvo ekonomických záležitostí v Nizozemsku za podpory partnerů jako Wageningenská univerzita, Světový fond 

na ochranu přírody (WWF) a organizace Ark Natuur založilo Nizozemské konsorcium pro ústřice jedlé (POC). 

Konsorcium v současnosti posuzuje proveditelnost obnovy populace ústřic jedlých (tj. přežití, růst a rozmnožování) 

v nizozemské části Severního moře. Tato práce započala dokumentární studií zadanou v roce 2015. V ní se uvádí, že 

intenzivní lov vlečnými sítěmi při dně vyústil v nadměrný lov ústřic jedlých a ve zničení jejich stanovišť v nizozemské 

části Severního moře. V rámci studie byl rovněž učiněn závěr, že prostředí Severního moře poskytuje vhodné 

podmínky pro obnovu populace ústřic jedlých, a byl vytvořen plán na provedení pilotní fáze, sestávající ze čtyř projektů 

(„Borkum Reef“, „Průzkum ve Waddenzee“, „Vraky lodí a plošiny“ a „Voordelta“). Ty společně s dalšími činnostmi zúžily 

zaměření práce na obnově populace ústřic v současných i plánovaných nizozemských mořských větrných farmách. Ve 

zprávě výzkumného institutu Wageningen Marine Research „Flat oysters on offshore wind farms“ (Ústřice jedlé 

v mořských větrných farmách) byly posouzeny nejvhodnější lokality pro možnou obnovu líhní ústřic z hlediska 

charakteristiky stanovišť, včetně podmínek na mořském dně, stability a potenciální soběstačnosti při rozptylu larev. 

Uvedená studie vychází z předpokladu, že se v daných lokalitách nebudou provádět žádné činnosti, které by 

narušovaly mořské dno.  

 

Tato případová studie ukazuje možnosti využívání mořských větrných farem jako míst, která mohou aktivně přispět 

k ochraně přírody. S mořskými větrnými farmami vznikají oblasti, v nichž je zakázán rybolov vlečnými sítěmi u dna. To 

                                                      

69 https://northseawindpowerhub.eu/. 

http://www.aqua.ugent.be/edulis
https://northseawindpowerhub.eu/
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je velký přínos, neboť činnosti narušující mořské dno představují jeden z hlavních zdrojů ohrožení mořské biologické 

rozmanitosti v Severním moři. Mořské větrné farmy mohou samy o sobě nabídnout skutečné možnosti ochrany přírody 

(díky tomu, že v nich jsou zakázány činnosti narušující mořské dno) a její obnovy (např. v kombinaci s chovem ústřic 

jedlých) a případně mohou mít i další příznivé účinky (pokud se kombinují s akvakulturou).  

Zdroj: Zpráva o ústřicích jedlých v mořských větrných farmách: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647 

 

  

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647
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5 NA PEVNINĚ: MOŽNÉ VLIVY 

5.1 Úvod 

5.1.1 Druhy dopadů 

Tato kapitola poskytuje přehled o hlavních druzích dopadů, které mohou mít projekty využívání větrné energie na 

pevnině. Tyto dopady by se mohly významně dotknout stanovišť a druhů chráněných podle směrnice o ochraně 

přírodních stanovišť a směrnice o ochraně ptáků.  

Účelem této kapitoly je poskytnout předkladatelům projektů, nevládním organizacím, poradcům a příslušným 

vnitrostátním orgánům přehled možných dopadů na různé skupiny receptorů z řad stanovišť a druhů chráněných 

Evropskou unií. Tyto dopady by se měly zohledňovat při přípravě nebo přezkumu plánů či projektů využívání větrné 

energie na pevnině. Jelikož však určení možných významných vlivů vždy závisí na konkrétním případu, skutečný vliv 

jednotlivých projektů výstavby větrných elektráren na druhy a stanoviště chráněné Evropskou unií se velmi liší. Jistě 

existuje mnoho případů, kde u vhodně navržených a umístěných větrných elektráren zdá se nedochází ke vzniku 

žádných významných vlivů, zatímco v jiných případech jich může vzniknout i několik.  

Obecně se má za to, že přechod na obnovitelnou energii má pro biologickou rozmanitost na celém světě přínos, který lze 

poměrně jasně posoudit. Vzájemné působení konkrétní větrné elektrárny a stanovišť a druhů chráněných Evropskou unií 

na daném místě je však většinou složitější a nejasnější. Z tohoto důvodu je nezbytné posuzovat každý plán nebo projekt 

případ od případu. Každé posouzení by se v zásadě mělo provést „v rozsahu, který je úměrný rizikům, předpokládaným 

účinkům a pravděpodobnému významu, zranitelnosti a nenahraditelnosti dotčené biologické rozmanitosti“ (Brownlie 

a Treweek, 2018). 

Vlivy stavby větrných elektráren na pevnině se mohou projevit v jedné nebo více z těchto pěti typických fází realizace 

záměru:  

• před zahájením výstavby (např. meteorologická zařízení, odstranění vegetace), 

• výstavba (stavba přístupových komunikací, platformy, montáž turbíny apod. a přeprava materiálu),  

• provoz (včetně údržby),  

• repowering (přestavba) (změna počtu, typu a/nebo konfigurace turbín ve stávajícím větrném parku),  

• vyřazení z provozu (odstranění větrného parku nebo jednotlivých turbín).  

 

Je třeba uvést, že možné dopady repoweringu se mohou lišit od možných dopadů původního projektu. Pokud se 

například použijí větší turbíny, může vzrůst riziko kolize s turbínou (neboť se zvětší celková oblast dosahu rotoru), ale 

současně se může snížit rychlost otáčení turbíny. Tím se riziko kolize s turbínou může přenést ze skupiny receptorů 

citlivých na změny rychlosti otáčení turbíny (např. velcí draví ptáci) na receptory citlivé na celkovou oblast dosahu rotoru 

(např. netopýři). 

Při posuzování možných významných vlivů výstavby větrných elektráren na pevnině na stanoviště a druhy chráněné 

Evropskou unií je důležité mít na paměti, že tyto vlivy mohou vznikat ve všech částech projektu, tzn. že za jejich vznikem 

mohou stát nejen samotné větrné turbíny, ale také související infrastruktura. Určité dopady budou mít například 

přístupové komunikace, vstup do lokality (např. za účelem údržby nebo během výstavby), meteorologické stožáry, 

staveniště, základy, dočasná zařízení zhotovitelů stavby, nadzemní a podzemní elektrická napojení na rozvodnou síť, 

skrývky a/nebo transformovny, budovy řízení atd.  

Možné dopady mohou být dočasné nebo trvalé. Příčinou jejich vzniku mohou být činnosti na území lokalit sítě Natura 

2000 i mimo tato území. V případě stěhovavých druhů mohou zasáhnout jedince v oblastech vzdálených od příslušných 

lokalit sítě Natura 2000. Lokalita může být například vyhlášena na místě, kde přezimují netopýři, kteří se rozmnožují na 

jiném, vzdáleném místě. Úhyn jedinců v době rozmnožování by měl dopad na populaci v dané lokalitě. Možné vlivy 

mohou nastat v důsledku samotného plánu či projektu a mohou se projevovat v různých obdobích během celého 

projektového cyklu. V době, kdy dochází k rozvoji větrné energie za účelem plnění cílů v oblasti obnovitelné energie, 

roste význam plánů a projektů, u nichž v kombinaci s jinými plány nebo projekty dochází ke vzniku kumulativních účinků. 

V následujících podkapitolách jsou popsány druhy dopadů na jednotlivé hlavní skupiny receptorů. Přehled těchto dopadů 

je uveden v Tabulka 5-1. Jejich popis vychází z rozsáhlé rešerše literatury. I přes řadu nejasností, zejména pokud jde 

o inovativní technologie a zmírňující opatření, rychle přibývá dostupných informací, které jsou často získávány díky 

rozsáhlejšímu a lepšímu monitorování. Očekává se, že během několika let budou dostupné mnohem zajímavější závěry.    
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Tabulka 5-1 Přehled dopadů výstavby větrných elektráren na pevnině 

Receptor Dopady větrných elektráren na pevnině  

Stanoviště 

ztráta a degradace stanovišť 
fragmentace stanovišť  
narušování stanovišť 
zavlečení invazních nepůvodních druhů během výstavby (zemina kontaminovaná semeny 
invazních nepůvodních druhů) 
vytváření stanovišť (vytváření stanovišť v určité vzdálenosti od daného větrného parku tak, 
aby se ptáci usadili v těchto stanovištích a větrnému parku se vyhýbali; vytváření stanovišť 
v oblastech s intenzivně obhospodařovanou zemědělskou půdou tím, že se v nich pro tento 
účel vyhradí zbylé, méně intenzivně využívané části)  
změny mikroklimatu  
zhutňování půdy  
nepřímé účinky 

Netopýři 

ztráta a degradace stanovišť  
vyrušování a vytlačování 
fragmentace stanovišť  
kolize  
bariérové účinky  
barotrauma (tj. poškození tělních tkání způsobené změnou tlaku) 
ztráta nebo změna letových koridorů a hnízdišť  
větší výskyt bezobratlých živočichů, kterými se živí, v důsledku nočního osvětlení, a tím 
zvýšené riziko kolize s turbínou  
nepřímé účinky 

Ptáci 

ztráta a degradace stanovišť  
vyrušování a vytlačování  
fragmentace stanovišť  
kolize  
bariérové účinky  
nepřímé účinky  

Jiné druhy 

ztráta a degradace stanovišť  
fragmentace stanovišť  
vyrušování a vytlačování  
nepřímé účinky 

 

5.1.2 Zmírňující opatření 

V návaznosti na výše uvedené druhy dopadů jsou v každé podkapitole popsána možná zmírňující opatření, jejichž cílem 

je zamezit vzniku možných významných vlivů nebo tyto vlivy omezit70.  

Zmírňující opatření jsou velmi důležitá při posuzování dopadů. Jsou-li během odpovídajícího posuzování zjištěny 

nepříznivé dopady na integritu dané lokality, nebo pokud je nelze vyloučit, nelze plán nebo projekt schválit. V závislosti 

na míře zjištěných dopadů je však v některých případech možné zavést určitá zmírňující opatření, kterými se vzniku 

těchto dopadů zamezí nebo se tyto dopady sníží na úroveň, která již nebude mít nepříznivý účinek na integritu lokality.  

Zmírňující opatření musí přímo navazovat na možné dopady zjištěné v odpovídajícím posouzení a mohou být navržena 

teprve poté, co byly tyto dopady v odpovídajícím posouzení plně posouzeny a popsány. Zmírňující opatření lze proto 

zvažovat až v této fázi, a nikoli ve fázi zjišťovacího řízení. 

• Určení zmírňujících opatření, podobně jako samotné posouzení dopadů, musí vycházet z důkladného porozumění 

příslušným druhům a stanovištím. 

• Zmírňující opatření, jejichž cílem je zamezit vzniku dopadů, snížit je, a především zabránit jejich projevům, se nesmí 

zaměňovat s kompenzačními opatřeními, jejichž účelem je vynahradit škodu, kterou projekt případně způsobí. 

Kompenzační opatření lze podle čl. 6 odst. 4 zvažovat pouze v případě, že byl plán nebo projekt přijat jako nezbytný 

z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a že neexistují žádné alternativy.  

 

Zmírňující opatření může navrhnout navrhovatel plánu nebo projektu, případně je mohou požadovat nebo nařídit 

příslušné vnitrostátní orgány. V praxi je často skutečnost, že jsou zapotřebí zmírňující opatření, uznána v rané fázi 

                                                      

70 Jinou kategorií opatření jsou tzv. podpůrná opatření. Tato opatření jsou doplňkem regulačních opatření, jež slouží 
k zamezení vzniku zmíněných vlivů, k jejich omezení a kompenzaci, a jejich cílem je například zlepšovat znalosti 
o stanovištích nebo druzích či realizovat výzkumné projekty. Touto problematikou se zabývá kapitola 3.6 o zapojení 
zúčastněných subjektů  a především Případová studie 3-5 a Případová studie 3-6; není těžištěm kapitoly 4.2. 



 

Pokyny k rozvoji větrné energetiky a k právním předpisům EU na ochranu přírody 123  

navrhování nebo realizace plánu nebo projektu, například v rámci diskuze předkladatele projektu nebo žadatele 

s poradci v oblasti ochrany přírody před podáním žádosti. V takových případech se tato skutečnost uvede v žádosti 

o povolení (viz rovněž Případová studie 3-6, týkající se osvědčených postupů).  

Předmětem zmírňujících opatření by mělo být: 

• zamezení vzniku dopadů: především by se mělo předejít vzniku významných dopadů, 

• omezení dopadů: měla by se omezit závažnost a/nebo pravděpodobnost dopadů. 

 

V Tabulka 5-2 je uveden přehled možných zmírňujících opatření ve vztahu k fázím plánování a navrhování projektu 

výstavby větrné elektrárny a k pěti fázím projektového cyklu.  

Tabulka 5-2 Typy zmírňujících opatření (převzato z Gartmanové, 2016, upraveno) 

Opatření (typ)  Popis 

Plánování, umístění a návrh  

Umístění v krajině (zamezení) Umístění v krajině se vztahuje na prostorové plánování stavby větrných elektráren 
a zajišťuje jejich vhodné umístění z hlediska ochrany přírody. Vyhýbání se 
oblastem s citlivým životním prostředím (k tomuto účelu se dá použít kupříkladu 
mapování citlivosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) je klíčovým 
opatřením k zamezení vzniku dopadů.  

Mikroumístění větrného parku 
(zamezení/snížení) 

Konfigurace větrného parku: volba typu turbín a jejich přesného rozmístění71 

Návrh infrastruktury (snížení) Počet turbín a technické specifikace (mj. výška turbín, osvětlení, hloubka položení 
kabelů a jejich stínění, návrh základů atd.) 

Před zahájením výstavby  

Harmonogram 
(zamezení/snížení)  

Vynechání, omezení nebo rozfázování činností během období, která jsou 
z hlediska ochrany přírody nevhodná 

Alternativní metody výstavby 
a bariéry (snížení) 

Zamezení vzniku potenciálně rušivých či škodlivých vizuálních podnětů a emisí 
jako hluk a vibrace nebo omezení těchto podnětů a emisí 

Výstavba  

Harmonogram 
(zamezení/snížení)  

Vynechání, omezení nebo rozfázování činností během období, která jsou 
z hlediska ochrany přírody nevhodná 

Alternativní metody výstavby 
a bariéry (snížení) 

Zamezení vzniku potenciálně rušivých či škodlivých vizuálních podnětů a emisí 
jako hluk a vibrace nebo omezení těchto podnětů a emisí 

Odstrašující prvky zabraňující 
živočichům, aby se přiblížili 
k místu stavby (snížení) 

Akustické a vizuální metody 

Provoz  

Regulace doby provozu turbín 
(zamezení/snížení) 

Omezení výkonu turbín, regulace natáčením lopatek turbín a nastavení vyšší 
rychlosti větru potřebné pro zahájení výroby elektřiny72 (např. zastavení turbín, 
když se v jejich výšce k větrné elektrárně blíží stěhovaví ptáci, nebo omezení 
doby, po kterou se turbíny otáčejí)   

Odstrašující prvky zabraňující 
živočichům, aby se přiblížili 
k elektrárně (snížení) 

Akustické, vizuální a elektromagnetické prvky 

Renaturalizace přístupových 
komunikací a/nebo předcházení 
jejich používání 

Jakmile je montáž turbín dokončena, nemají již velké přístupové komunikace 
žádnou funkci (pracovníci údržby mohou používat menší komunikace). Lze proto 
provést jejich dočasnou renaturalizaci (až do fáze repoweringu větrného parku 
nebo jeho vyřazení z provozu) a nainstalovat překážky, které zabrání ve vstupu 
nepovolaným osobám. 

Správa stanovišť (snížení) Správa stanovišť může mít různé podoby. Jedním přístupem je vytvořit v okolí 
turbín neatraktivní stanoviště (např. vytvořit (ne)atraktivní stanoviště z hlediska 
shánění potravy nebo rozmnožování a odstraňovat kadávery, aby se do lokality 
nestahovali dravci) a současně vytvořit atraktivní stanoviště mimo „rizikovou zónu“ 
(např. v dostatečné vzdálenosti od oblastí, kde existuje riziko kolize s turbínou) 
s cílem odradit druhy živočichů od toho, aby se zdržovaly poblíž turbín, a odlákat 
je jinam. Dalším přístupem je vytvořit v blízkosti turbín určitou formu biologické 
rozmanitosti, a to zejména v případě, že se turbíny nacházejí v oblastech 
s intenzivně obhospodařovanou zemědělskou půdou. Přístup je třeba posoudit 

                                                      

71 Uspořádání a rozmístění turbín zásadně ovlivňují umístění související infrastruktury. Mikroumístění větrného parku by 
mělo zohledňovat všechny relevantní faktory. 
72 Při regulaci natáčením lopatek turbín se mění úhel (sklon) lopatek, aby se snížila rychlost otáčení. Rychlost větru 
potřebná pro zahájení výroby elektřiny je rychlost, při které se turbína začne otáčet a vyrábět elektřinu. 
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případ od případu.    

Repowering  

Demontáž a přemístění 
(zamezení/snížení) 

Nahrazení turbín (např. menším počtem vyšších turbín) nebo jejich přemístění 

Harmonogram 
(zamezení/snížení) 

Vynechání, omezení nebo rozfázování činností během období, která jsou 
z hlediska ochrany přírody nevhodná 

Alternativní metody výstavby 
a bariéry (snížení) 

Zamezení vzniku potenciálně rušivých či škodlivých emisí jako hluk, vibrace 
a elektromagnetická pole nebo jejich omezení 

Vyřazení z provozu  

Demontáž a obnova (zamezení) Odstranění turbín a související infrastruktury 

Harmonogram 
(zamezení/snížení) 

Vynechání, omezení nebo rozfázování činností během období, která jsou 
z hlediska ochrany přírody nevhodná 

Alternativní metody výstavby 
a bariéry (snížení) 

Zamezení vzniku potenciálně rušivých či škodlivých emisí jako hluk a vibrace nebo 
jejich omezení 

 

Význam těchto různých druhů dopadů pro jednotlivé hlavní skupiny receptorů bude rozebrán v následujících kapitolách. 

Vzhledem k důležitosti „umístění v krajině“ a s ním spojeného strategického plánování je tomuto typu opatření 

k zamezení vzniku dopadů věnována samostatná kapitola (viz kapitola 4).  

Na závěr je třeba říci, že stejně jako pravděpodobné významné vlivy by se i zmírňující opatření měla posuzovat případ 

od případu. Mezní vzdálenosti (např. minimální vzdálenost od hnízdišť a líhní populací netopýrů nebo od oblastí, v nichž 

shánějí potravu a hnízdí ptačí druhy) lze použít, pokud jsou podloženy vědeckými důkazy. Měly by se však používat 

s rozvahou a podle podmínek konkrétního případu. Použití mezní vzdálenosti od hnízdiště netopýrů například může být 

účinné v jedné lokalitě v případě hnízdiště jednoho druhu, ale nemusí být účinné nebo nezbytné v případě hnízdiště 

jiného druhu v jiné lokalitě. V těchto pokynech proto žádné mezní hodnoty nejsou uvedeny. Kapitola 7 těchto pokynů 

pojednává o monitorování a adaptivním řízení. Monitorování nepatří ke zmírňujícím opatřením, ale je nezbytné pro 

zajištění toho, aby zmírňující opatření byla skutečně prováděna a jejich účinnost odpovídala predikcím uvedeným 

v odpovídajícím posouzení. I když závěry odpovídajícího posouzení týkající se nepříznivých účinků na integritu lokality 

musí být mimo jakoukoli důvodnou vědeckou pochybnost, neznamená to však, že monitorování za účelem ověření 

těchto predikcí není nutné. 

5.2 Stanoviště 

5.2.1 Úvod 

Větrné elektrárny se obvykle umísťují na exponovaná místa s dostatečnými zdroji větrné energie. Malé a střední turbíny 

se většinou umísťují do přeměněných přírodních stanovišť v blízkosti hospodářství a obytných či komerčních objektů. 

Velké větrné elektrárny se naproti tomu často staví v odlehlejších výše položených a pobřežních oblastech 

a v odlehlejších oblastech s otevřenými travními porosty. Poškození výstavbou větrných elektráren nejvíce hrozí 

stanovištím právě v těchto oblastech. S rostoucími výškami větrných turbín se pro velké větrné parky stále více využívají 

také lesní plochy. 

V souvislosti s náležitým posouzením je nezbytné vzít v úvahu tato stanoviště:  

 typy přírodních stanovišť uvedené v příloze I,  

 stanoviště druhů živočichů a rostlin uvedených v příloze II směrnice o ochraně přírodních stanovišť,  

 stanoviště druhů volně žijících ptáků uvedených v příloze I směrnice o ochraně ptáků,  

 stanoviště pravidelně se vyskytujících druhů stěhovavých ptáků.  

Rovněž je nezbytné vzít v úvahu přísně chráněné druhy rostlin uvedené v příloze IV písm. b) směrnice o ochraně 

přírodních stanovišť a dále místa rozmnožování nebo místa odpočinku přísně chráněných druhů živočichů uvedených 

v příloze IV písm. a).  

Rozsah přímé ztráty stanovišť způsobené výstavbou větrné elektrárny a související infrastruktury, jako jsou přístupové 

komunikace, kabely v rámci pole turbín73 a transformovny, závisí na velikosti, lokalitě a návrhu projektu. I když je 

samotná plocha, na níž leží infrastruktura, poměrně malá, vliv větrné elektrárny se může projevit na větším území 

                                                      

73 Informace o kabeláži pro připojení turbín uvedené v těchto pokynech jsou relevantní i pro nadzemní a podzemní 
přenos elektřiny. Podrobné pokyny týkající se infrastruktury pro přenos energie a právních předpisů EU na ochranu 
přírody byly zveřejněny v samostatném dokumentu (Evropská komise (2018c)). 
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v případech, kdy plány nebo projekty zasahují do ekologických, hydrologických či geomorfologických procesů. 

Dynamická stanoviště, jako například písečné duny nebo mokřady, jsou rovněž citlivá na jakékoli změny ve své struktuře 

a svém fungování. Tyto změny mohou být způsobeny kupříkladu zhutněním půdy, odstraněním vegetace, odvodněním, 

změnou profilu apod. Výsledným účinkem pak může být například eroze a degradace stanovišť na větším území. 

Základní údaje, z nichž vychází posouzení významných vlivů, by se měly shromažďovat za použití nejlepších 

dostupných metod (viz např. Dafis a kol., 2001; Agentura pro životní prostředí, 2003; Pentecost a kol., 2009; Smith 

a kol., 2011). Příklady obvyklých metod základního průzkumu jsou uvedeny v Rámeček 5-1. 

Rámeček 5-1 Příklady metod základního průzkumu stanovišť 

V rámci průzkumu je obvykle nutné vymezit oblasti stanovišť uvedených v příloze I, které se nacházejí na území, jež 

daný projekt výstavby větrné elektrárny ovlivňuje, a obvykle také ve stanovené nárazníkové zóně (např. povodí řeky). 

V některých případech jsou podrobné pokyny týkající se vhodných metod průzkumu dostupné na vnitrostátní úrovni. 

 

Určení druhů a odhad četnosti stanovišť: 

• průzkum metodou vzorkovacích kvadrátů a/nebo transektů 

 

Mapování rozmístění stanovišť: 

• přímé vizuální pozorování (terénní mapování) 

• dálkové pozorování (satelitní dálkové snímání, multispektrální snímkování ze vzduchu, interpretace leteckých 

snímků, mapování terénu pomocí leteckých snímků) 

 

5.2.2 Druhy dopadů 

5.2.2.1 Jaké jsou hlavní druhy dopadů? 

Přehled hlavních dopadů na stanoviště je uveden v Rámeček 5-2 a v Tabulka 5-3. Každý druh dopadu může potenciálně 

ovlivnit celkovou rozlohu a kvalitu stanoviště. 

Rámeček 5-2 Druhy dopadů na stanoviště 

• přímá ztráta – redukce stanoviště v důsledku jeho odstranění, změny jeho profilu nebo jeho překrytí 

(např. uskladněným stavebním materiálem nebo suspendovanými sedimenty) 

• fragmentace – přeměna souvislého území stanoviště na dvě nebo více malých, izolovaných území 

• degradace – snížení kvality stanoviště v důsledku menší početnosti a/nebo biomasy druhů, jež jsou součástí 

charakteristických společenstev, která povahu stanoviště určují 

• narušení – dočasná změna normálních environmentálních podmínek (např. větší množství suspendovaných 

sedimentů, zvýšené usazování prachu nebo zvýšená přítomnost lidí, osvětlení a hluku) 

• vytváření stanovišť – zakládání nebo obnova stanovišť v rámci souboru zmírňujících opatření 

• změny mikroklimatu – drobné změny teploty a vlhkosti vzduchu v důsledku pohybu lopatek turbín 

• nepřímé účinky – ztráta, fragmentace a degradace stanovišť, které jsou zapříčiněny například zhutněním půdy, 

odvodněním, změnami intenzity pastvy, erozí/podemletím, zavlečením invazních nepůvodních druhů a výskytem 

znečišťující látek 

 

 

 

Tabulka 5-3 Druhy dopadů na stanoviště během celého projektového cyklu výstavby větrných elektráren na pevnině 

Druhy dopadů Fáze projektu 
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Ztráta a poškození stanovišť X X  X X 

Fragmentace stanovišť X X X X X 

Narušování stanovišť X X X X X 

Vytváření stanovišť  X X X X 

Změny mikroklimatu  X X X X 

Zhutňování půdy  X  X X 

Nepřímé účinky X X X X X 

 

Pečlivě by se měly posuzovat dopady na druhy rostlin. Nejen montáž větrných turbín, ale také zřízení komunikací 

a následný snazší přístup do lokality totiž mohou mít rozsáhlé nepříznivé dopady na mnoho druhů horských rostlin, které 

vyžadují velmi specifická stanoviště a rostou jen v určitých oblastech. 

Rovněž by se měla pečlivě zvážit možnost zavlečení nepůvodních druhů nebo původních druhů jiného původu než 

přítomné místní druhy rostlin. Zemina použitá při výstavbě komunikací, která pochází z jiných oblastí, například může 

obsahovat semena s nepůvodním (invazním či neinvazním) biologickým materiálem. 

Z řady studií vyplývá, že větrné elektrárny mohou ovlivnit mikroklima až do vzdálenosti 200 m od turbín v provozu 

(Armstrongová a kol., 2016). Mohou především způsobit zvýšení teploty vzduchu a absolutní vlhkosti vzduchu v nočních 

hodinách, jakož i větší proměnlivost teploty vzduchu, povrchu a půdy během denního cyklu (Armstrongová a kol., 2016). 

Tyto dopady jsou ovšem poměrně malé (jedná se např. o rozdíly menší než 0,2 °C) a nepředpokládá se, že by z nich 

vyplynuly možné významné vlivy na integritu lokalit.  

5.2.2.2 Jak se posuzuje významnost? 

Posouzení významnosti musí být vždy podloženo spolehlivými vědeckými důkazy a mělo by odkazovat na cíle ochrany 

dané lokality. U stanovišť se významnost stanovuje alespoň na základě: 

• určení rozlohy části stanoviště chráněného Evropskou unií74, u níž se předpokládá zhoršení stavu, v poměru 

k celkové rozloze původního stanoviště, 

• významu daného stanoviště pro druhy chráněné Evropskou unií.  

 

K tomu je zapotřebí dobré porozumění rozmístění stanovišť, a zejména porozumění proveditelnosti opatření, jejichž 

cílem je zamezit výskytu významných vlivů (viz kapitola 5.2.3). 

Celková velikost území, které je kvůli výstavbě větrné elektrárny podrobeno přeměně, se liší podle lokality a velikosti 

budované elektrárny. Průměrná míra přeměny území je nižší v oblastech s obdělávanou půdou než v lesnatých 

a hornatých oblastech. 

Míru významnosti také ovlivňují: i) vzácnost a zranitelnost dotčených stanovišť; ii) jejich význam jakožto míst shánění 

potravy, rozmnožování nebo přezimování druhů chráněných Evropskou unií iii) a/nebo jejich funkce koridorů nebo 

útočišť při pohybu druhů v širší krajině.  

Větrné elektrárny umístěné v blízkosti či přímo na území určitých typů vzácných a citlivých stanovišť, jako jsou mokřady, 

povrchová rašeliniště či vrchoviště, mohou potenciálně zapříčinit ztrátu těchto stanovišť nebo zhoršení jejich stavu. 

Nemusí se přitom jednat pouze o přímou ztrátu stanoviště, ale také o možné narušení struktury a ekologického 

                                                      

74 Typy přírodních stanovišť uvedené v příloze I, stanoviště druhů živočichů a rostlin uvedených v příloze II směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť, stanoviště druhů volně žijících ptáků uvedených v příloze I směrnice o ochraně ptáků 
a stanoviště pravidelně se vyskytujících druhů stěhovavých ptáků. 
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fungování stanoviště, ke kterému by mohlo dojít během výstavby a provozu větrné elektrárny. Toto narušení může mít 

významný vliv na mnohem větší oblast než jen na území, které pokrývá samotná elektrárna. 

Nevhodné umístění větrné elektrárny nebo související infrastruktury, jako jsou nové nebo vylepšené přístupové 

komunikace, může mít negativní dopad především na rašeliniště. K jejich poškození často dochází kvůli tomu, že se 

v záměrech nevěnuje dostatečná pozornost jejich vodnímu režimu rašelinišť. I když tedy ve skutečnosti dojde jen 

k malému úbytku rašeliny, narušení přírodního odvodňovacího systému rašeliniště, například vyhloubením drenážních 

kanálů, se přesto může projevit v mnohem širší oblasti. To může ve výsledku vést k poškození rašelinišť na podstatně 

větším území a k poškození dalších stanovišť napojených na tato rašeliniště, jako jsou potoky a další navazující vodní 

toky. 

Významnost vlivů mohou ovlivnit biologické faktory, faktory související se životním prostředím a také faktory související 

s návrhem daného plánu nebo projektu. V Rámeček 5-3 je uveden přehled faktorů, které se obvykle zohledňují při 

výběru metod sběru základních údajů a při posuzování významnosti. 

Rámeček 5-3 Faktory, které určují výběr metod sběru základních údajů a posouzení významnosti ve vztahu ke 

stanovištím 

Biologické 

• citlivost, rezistence (snášenlivost) a odolnost (schopnost obnovy a zotavení) 

• přítomnost invazních nepůvodních druhů 

 

Životní prostředí 

• typ půdy nebo sedimentů a morfologie 

• kvalita ovzduší (např. prach) 

• kvalita a množství vody 

• stávající činnosti, např. pastva, k jejichž přemístění nebo ukončení případně v prostoru větrné elektrárny dojde, 

což povede ke změně podmínek prostředí 

 

Plán nebo projekt 

• počet a velikost větrných turbín, návrh základů, především velikost území potřebného ke stavbě a montážní 

metody, a to zejména pokud přípravné práce zahrnují odstranění vegetace stanovišť na větší ploše 

(např. odlesnění) 

• počet a délka kabelů a metody jejich zahloubení 

• další související činnosti (např. parkování strojů a skladování materiálu) 

 

Zatímco může být poměrně jednoduché kvantifikovat vlivy spojené s dočasnou a trvalou fyzickou stopou plánu nebo 

projektu využití větrné energie, kvantifikace jiných vlivů je obtížnější.  

K usazování prachu například může docházet v určité vzdálenosti od lokality větrné elektrárny. V některých případech je 

v závislosti na faktorech zjištěných v dané lokalitě vhodné provést posouzení významnosti. Ve Spojeném království se 

kupříkladu usazování prachu pocházejícího z míst stavby větrných elektráren a jejich vyřazení z provozu posuzuje na 

základě přítomnosti „ekologických receptorů“ v oblasti do 50 m od hranic dané lokality a/nebo v oblasti do 50 m od tras 

na veřejných komunikacích využívaných stavebními stroji, a to až do vzdálenosti 500 m od vstupu do lokality 

(Holmanová a kol., 2014). Je třeba uvést, že uvedené pokyny „nemohou být příliš normativní a každá lokalita si vyžaduje 

odborné posouzení“ a že tyto pokyny jsou součástí širšího rámce, jehož účelem je zajistit jednotnost a úplnost 

(Holmanová a kol., 2014).   

Ke zhutnění půdy může dojít na velkém území. Pomocí geotechnického průzkumu stavu podloží lze určit velikost 

dotčené oblasti a odhadnout pravděpodobnou významnost vlivů na stanoviště. Stejně tak může na velkém území dojít ke 

změnám množství a kvality vody. V tomto případě se na podporu posouzení významnosti v souvislosti s určením rozlohy 

dotčených stanovišť, která jsou závislá na podzemních a povrchových vodách, obvykle používá hydraulické 

a hydrologické modelování. 

V případech, kdy nejsou konkrétně nebo pevně stanoveny parametry plánu nebo projektu, je nezbytné počítat 

s nejhorším možným scénářem. Kabely v rámci pole turbín a kabely pro přenos elektřiny například mohou značně zvětšit 

území, na němž v souvislosti se stavbou větrné elektrárny dochází ke ztrátě stanovišť. Může se stát, že v době 

strategického posuzování vlivů na životní prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí nebo odpovídajícího 
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posuzování není známa přesná trasa vedení kabeláže, ale lze usuzovat, že povede v rozmezí širšího koridoru vedoucího 

od infrastruktury pro výrobu elektřiny k místu připojení do přenosové sítě.  

Příklad rámce pro posuzování významnosti, který byl použit při posuzování vlivu výstavby větrného parku na stepní 

travní porosty v Rumunsku, je uveden v Případová studie 5-1.   

Případová studie 5-1: Vliv stavby větrných turbín na stepní travní porosty v Dobrudži (jihovýchodní Rumunsko) 

Stavba větrných turbín (viz Obrázek 5-1) může způsobit velkou ztrátu a fragmentaci stanovišť. Předmětná stanoviště, 

na která se zaměřuje tato případová studie, leží v oblasti stepních travních porostů. V rumunském regionu Dobrudža se 

stále nacházejí rozlehlá stanoviště ponto-sarmatských stepí (prioritní stanoviště 62C0, 40C0), avšak jejich území se 

zmenšuje a jejich kvalita zhoršuje. Dochází k tomu z řady příčin: zalesňování, lomy, nadměrné pastevectví a stavební 

práce. Výsledkem je, že jsou tato stanoviště vážně ohrožena a jsou ohroženi i s nimi spojení volně žijící živočichové 

a planě rostoucí rostliny, například sysel obecný (Spermophilus citellus), který je jedním z druhů savců uvedených 

v příloze II. 

 

V rámci nezávislého výzkumu provedeného jménem Evropské komise byly zkoumány samostatné i kumulativní účinky 

několika záměrů výstavby větrných parků (některé již byly zčásti realizovány) v Dobrudži (Arcadis, 2010). Byl vytvořen 

rámec pro posuzování významnosti několika skupin dopadů. Ve vztahu ke ztrátě stanovišť a degradaci stanovišť 

(včetně fragmentace) byla k určení významnosti použita tato kritéria:  

 

významné:  

• jakákoli další oblast prioritního stanoviště (62C0, 40C0) v dané lokalitě významné pro Společenství je poškozena 

v důsledku přímé ztráty stanoviště 

• jakákoli další oblast prioritního stanoviště (62C0, 40C0) v dané lokalitě významné pro Společenství je poškozena 

fragmentací 

• jakékoli další vyrušení druhů spojených s daným prioritním stanovištěm (62C0, 40C0) a uvedených v příloze II 

a/nebo příloze IV, které by mohlo ovlivnit jejich stav z hlediska ochrany 

 

nevýznamné: 

• žádné prioritní stanoviště není dotčeno ani přímou územní ztrátou stanoviště, ani fragmentací, ani vyrušením druhů 

uvedených v přílohách II a IV, které jsou spojeny s tímto typem stanoviště 

 

Uvedená kritéria byla odůvodněna takto:  

• Prioritní stanoviště: i) prioritní stanoviště vyžadují mnohem přísnější režim ochrany než ostatní typy stanovišť v rámci 

sítě Natura 2000; ii) areál rozšíření tohoto typu stanoviště v příslušné biogeografické oblasti v EU je velmi malý; iii) 

tento typ stanoviště je z řady důvodů (intenzifikace zemědělství, změna klimatu a další činnosti, jako například rozvoj 

těžby v lomech) vážně ohrožen. Z uvedených důvodů byla jakákoli další oblast prioritního stanoviště (62C0, 40C0), 

která leží v dané lokalitě významné pro Společenství a která byla poškozena, považována za významnou, neboť její 

poškození by okamžitě narušilo plnění cílů ochrany tohoto typu stanoviště.  

• Druhy uvedené v příloze II a/nebo příloze IV, které jsou spojeny s daným prioritním stanovištěm: rušení druhů 

uvedených v příloze II a příloze IV bylo považováno za významné, pokud by jím mohl být ohrožen jejich stav 

z hlediska ochrany. To se týká případů, kdy by projekt mohl přispět k: i) dlouhodobému zmenšování populace 

dotčených druhů v lokalitě; ii) zmenšování nebo riziku zmenšování areálu rozšíření dotčených druhů v lokalitě; iii) 

zmenšování stanoviště dotčených druhů v lokalitě. 

 

Příčiny přímé ztráty stanoviště většinou vznikají během přípravné a stavební fáze. Kvantitativní odhad celkového 

rozsahu poničení stanovišť v každé lokalitě sítě Natura 2000 byl proveden na základě: i) výpočtů průměrné plochy, 

která je potřebná pro jednu větrnou turbínu (základ turbíny, platforma turbíny, síť přístupových komunikací), a jejich 

ověření terénním průzkumem a ii) umístění větrných turbín. Průměrná velikost plochy, na níž došlo k přímé ztrátě 

stanovišť, byla odhadnuta na 3 000–4 000 m2 na jednu větrnou turbínu (do této plochy je zahrnuta stavba turbíny 

a přístupových komunikací):   

• Ničení a degradace stanovišť začíná již během fáze před zahájením výstavby, neboť u většiny větrných parků se 

nejprve postaví meteorologický stožár, což je lehká konstrukce se základnou o maximální velikosti zhruba 50 m2.  

• Největší škody však vznikají během výstavby samotného větrného parku. Stavba turbín vyžaduje rozsáhlé zemní 

práce, které zahrnují výkopové práce a budování objemných betonových základů pro pylony. Pokud je v místě stavby 

kamenitá půda, pro každou turbínu se vyhloubí základ o ploše asi 100 m2 (1–2 m hluboký) a v jejím okolí se vytvoří 

platforma o obrovské rozloze (nejméně 1 000 m2 a někdy až 2 000 m²). 

• Široké přístupové komunikace o průměrné šířce 4,5–5 m (viz Obrázek 5-1) se budují proto, aby k turbínám mohla 

dojet těžká nákladní vozidla. Z analýzy environmentálních schválení vyplývá, že jejich průměrná plocha činí téměř 

2 000 m² na každou turbínu. 
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Obrázek 5-1 Ztráta a fragmentace stanovišť způsobené vytvořením stavebních platforem a přístupových komunikací 
v kopcovité stepní krajině 

 

Stanoviště mohou být rovněž poškozena fragmentací. Síť přístupových komunikací tříští strukturu stanovišť na 

fragmenty, čímž vzniká mozaika malých zbytků stanovišť, které oddělují široké štěrkové cesty (viz Obrázek 5-1). Řada 

studií75 

prokazuje nepříznivý vliv fragmentace stanovišť, kterou tyto komunikace způsobují, na plazy, obojživelníky a drobné 

savce. V těchto studiích je rovněž popsáno, jak obtížné je vypočítat velikost dotčené oblasti.  

 

Dotčená oblast zahrnuje určitou vnější oblast obklopující turbíny a veškerou plochu mezi nimi vyjma ploch mezi 

samostatnými částmi daného větrného parku. Na Obrázek 5-2 je vidět, že oblast potenciálně dotčená fragmentací ve 

velké míře závisí na vnějším rádiu (tj. vzdálenosti od turbín), který je při vymezování dotčené oblasti zvolen (600 m na 

levém obrázku a 200 m na pravém obrázku). Pro účely tohoto výzkumu byla jako nejmenší oblast potenciálně dotčená 

fragmentací určena celá plocha větrného parku s vnější hranicí ve vzdálenosti 200 m od krajních větrných turbín. Jak již 

bylo zmíněno, je velmi obtížné přesně předpovědět oblast, která by mohla být dotčena, jelikož tato ob last závisí na 

přesném umístění a hustotě přístupových komunikací a na prostorovém rozmístění místních populací savců a plazů. 

Popsaným přístupem se ve skutečnosti získají nižší než reálné hodnoty, neboť k fragmentaci stanovišť přispívá i hlavní 

přístupová komunikace spojující stávající silniční síť a větrný park, která však do výpočtu není zahrnuta. 

                                                      

75 Fahrigová, 2003. 
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Obrázek 5-2 Grafické znázornění přístupu, který se používá k výpočtu plochy, na níž větrný park způsobil fragmentaci 

Zdroj: Odborné posouzení možných vlivů výstavby a provozu větrných parků v severní Dobrudži (Rumunsko) (Arcadis, 

2011) 

 

V Rámeček 5-4 je pro shrnutí uvedeno několik hlavních doporučení týkajících se posuzování významnosti vlivů na 

stanoviště. 

Rámeček 5-4 Hlavní doporučení týkající se posuzování významnosti vlivů na stanoviště 

• Vytvořte spolehlivý rámec pro posuzování významnosti založený na kritériích, která zohledňují cíle ochrany 

dotčených stanovišť a s nimi spojených druhů uvedených v příloze II a příloze IV, která vycházejí z konkrétních 

souvislostí (případ od případu) a která jsou podložena spolehlivými vědeckými důkazy.  

• Zajistěte dostupnost údajů, zejména ve vztahu k celkovému rozmístění stanovišť, které poslouží jako podklady 

k posouzení na úrovni plánů nebo k podrobnému průzkumu a posouzení pro konkrétní projekt. 

• Berte v úvahu proměnlivost stanovišť, která jsou součástí dynamických systémů, v prostoru a v čase, například 

stanovišť v záplavových územích nebo v pobřežních systémech písečných dun, a to zejména při posuzování vlivu 

změny klimatu během životnosti větrné elektrárny. 

• Osvojte si znalosti o citlivosti stanovišť a s nimi spojených druhů na činnosti související s výstavbou a provozem 

větrných elektráren a především o jejich rezistenci (snášenlivosti) a odolnosti (schopnosti obnovy a zotavení) 

a získejte informace o této problematice.  

• Využívejte větší dostupnosti zpráv o monitorování po ukončení výstavby a rozšiřujte si vědomostní základnu. 

 

 

5.2.3 Možná zmírňující opatření  

V případě stanovišť, jež jsou ovlivněny rozvojem větrné energetiky na pevnině, je nejúčinnějším způsobem 

předcházení významným dopadům na chráněná stanoviště EU vhodné umístění větrných elektráren a jejich 

přístupových komunikací (makroumístění). Toho lze nejlépe dosáhnout strategickým plánováním rozvoje 

větrné energetiky v široké zeměpisné oblasti. Nelze-li se chráněným stanovištím EU vyhnout, může být 

dobrým způsobem, jak se vyhnout nejcitlivějším a/nebo nejcennějším částem těchto stanovišť, pečlivé 

umístění infrastruktury spojené s jednotlivými turbínami (mikroumístění).  

Stanoviště, která jsou během fáze výstavby poškozena (např. skladováním půd a zařízení), by měla být 

obnovena, jakmile je výstavba dokončena. Přístupové komunikace by mohly být uzavřeny pro nepovolané 

osoby, nebo by dokonce mohly být zmenšeny jejich rozměry.  
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5.3 Netopýři 

5.3.1 Úvod 

Organizace UNEP/EUROBATS zveřejnila komplexní evropské pokyny týkající se netopýrů a větrné 

energetiky nazvané „Guidelines for consideration of bats in wind-farm projects“ (Rodrigues a kol., 2015). 

Tato kapitola shrnuje informace týkající se možných dopadů rozvoje větrné energetiky na pevnině na 

netopýry, které byly čerpány z publikace UNEP/EUROBATS č. 6 a doplněny další literaturou, která vyšla od 

roku 2014. Seznam vnitrostátních metodických dokumentů týkajících se netopýrů je uveden v dodatku E. 

Informace poskytované v této kapitole se týkají druhů netopýrů uvedených v příloze II a příloze IV směrnice 

o stanovištích. Z důkazů vyplývá, že rozvoj větrné energetiky ovlivňuje druhy netopýrů uvedené v příloze II 

méně než druhy netopýrů uvedené v příloze IV. Netopýři rodu Nyctalus a Pipistrellus, které nejsou 

v příloze II uvedeny, představují více než 90 % zaznamenaných obětí ve větrných parcích (viz Tabulka 9-6 

příloha E), zatímco druhy v příloze II společně představují méně než 0,5 % obětí76.  

Základní údaje na podporu odpovídajícího posouzení by měly být shromažďovány za použití osvědčených 

postupů metod průzkumu, jak je popsáno v pokynech UNEP/EUROBATS. V příslušných případech by tyto 

celoevropské pokyny měly být zvažovány společně s vnitrostátními nebo regionálními pokyny, aby byly 

přijaty vhodné a vědecky podložené metody relevantní pro druhy, stanoviště a environmentální podmínky, 

jež jsou pro jednotlivé členské státy nebo evropské regiony specifické. Průzkumy musí brát v úvahu 

kompletní cyklus aktivity netopýrů v průběhu celého roku, poskytovat informace o místech odpočinku 

(odchovu mláďat, páření/rojení, hibernaci), hledání potravy a přeletech místních populací netopýrů a určovat 

pravděpodobné migrační trasy netopýrů. Prostorové měřítko průzkumů je třeba pečlivě zvážit s ohledem na 

velikost a umístění větrných elektráren a oblast jejich vlivu (viz kapitola 3.2). Příklady základních průzkumů 

jsou shrnuty v Rámeček 5-5. 

Rámeček 5-5: Příklady základních průzkumů na pevnině pro netopýry (upraveno podle pokynů 
UNEP/EUROBATS, Rodrigues a kol., 2015) 

• Identifikace významných míst pro odchov mláďat, hibernaci a rojení na základě známek výskytu netopýrů a/nebo 

přítomnosti a hojnosti zaznamenaných netopýrů. 

• Průzkumy pomocí detektorů netopýrů na zemi – použití automatických detektorů k definování indexu aktivity 

netopýrů (počet kontaktů netopýrů za hodinu) a využití stanovišť, případně doplněné manuálními průzkumy 

(procházení transektů, sledování z jednoho bodu/místa) a dalšími pozorovacími technikami (termální/infračervené 

kamery). 

• Průzkumy aktivity ve výšce – použití automatických detektorů k definování indexu aktivity netopýrů (počet kontaktů 

netopýrů za hodinu). 

• Možná potřeba průzkumů aktivity nad zápojem a pokročilých technik, jako je odchyt a radiotelemetrie v lesích77. 

• Sběr údajů o životním prostředí (teplota, srážky, rychlosti větru). 

 

5.3.2 Druhy dopadů 

5.3.2.1 Jaké jsou hlavní druhy dopadů? 

Hlavní druhy dopadů na netopýry jsou shrnuty v Rámeček 5-6 a Tabulka5-4. Každý druh dopadu může 

ovlivnit míry přežití a reprodukční úspěšnost jedinců, což může vést ke změnám demografických parametrů 

populace, jejichž výsledkem může být měřitelná změna velikosti populace. 

Rámeček 5-6: Hlavní druhy dopadů na netopýry (čerpáno z pokynů UNEP/EUROBATS) 

                                                      

76 Zdroj: Zpráva ze zasedání EUROBATS IWG 23 o větrných turbínách a netopýrech, předložená poradnímu výboru 
(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf). 
77 Muller a kol. (2013) zjistili, že druhy netopýrů s otevřeným stanovištěm a druhy Pipistrellus pravidelně vyhledávají 
potravu nejen na mýtinách nebo lesních loukách, ale také nad zápojem uzavřených dospělých porostů; právě kvůli 
tomuto chování mohou turbíny v těchto lokalitách netopýry ohrožovat. 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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• Kolize a barotrauma – fatální interakce mezi letícími netopýry a konstrukcemi větrných turbín.  

• Ztráta a degradace stanovišť – vyloučení, fragmentace nebo poškození podpůrných stanovišť.  

• Rušení v hnízdištích a vysídlování z nich – činnosti v hnízdištích a v jejich okolí, jako je vyloučení ze stanovišť nebo 

přítomnost údržbářských vozidel a personálu, mohou vést ke změnám teploty, vlhkosti, světla, hluku a vibrací 

v hnízdišti, což následně způsobí snížení míry využívání stanovišť nebo reprodukční schopnosti. 

• Ztráta letových koridorů a hnízdišť – fyzická nebo funkční ztráta letových koridorů a hnízdišť. 

 

Tabulka5-4: Druhy dopadů na netopýry během životního cyklu projektu na rozvoj větrné energetiky na pevnině 

Druhy dopadů Fáze projektu 
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Ztráta a degradace 
stanovišť 

X X X X X 

Rušení v hnízdištích 
a vysídlování 

X X X X X 

Fragmentace stanovišť  X X X  

Kolize   X X  

Bariérový účinek   X X  

Barotrauma   X X  

Ztráta nebo přesun 
letových koridorů 
a hnízdišť 

 X X X  

Zvýšená dostupnost 
bezobratlých živočichů 
představujících kořist 
v důsledku nočního 
osvětlení, a tím zvýšené 
riziko kolize 

  X X  

Nepřímé účinky  X X X X 

 

Jakmile jsou větrné turbíny v provozu, jsou za nejvýznamnější účinky považovány úmrtnost v důsledku kolize 

nebo barotraumatu, rizika se však u jednotlivých druhů liší. 

K rušení a vysídlování může docházet v kterékoli fázi životního cyklu projektu; během provozu a přestavby 

se vyskytuje bariérový účinek. Tyto možné významné účinky by mohly vést ke změnám v chování, včetně 

přitažlivosti (Behr a kol., 2018; Foo a kol., 2017), prostorovému přesunu letových koridorů a vyloučení 

netopýrů z potravních stanovišť, která by jinak využívali (Barré a kol., 2018). Přitažlivost by mohla vést 

k vyššímu riziku kolize (Rydell a kol., 2010a; Voigt a kol., 2018). Millon a kol. (2018) však považovali 

samotné vysídlování za významný dopad, který je třeba zvážit, a Barré a kol. (2018) tento účinek nedávno 

vyčíslili pro řadu větrných parků. Rušení, vysídlování a bariérový účinek by měly být posuzovány případ od 

případu s přihlédnutím k rozsahu plánu nebo projektu, druhům netopýrů, jejichž výskyt je znám, jejich 

využívání stanoviště a významu podpůrného stanoviště pro příznivý stav populace z hlediska ochrany, 

zejména s ohledem na stávající hrozby a cíle ochrany lokality. 

5.3.2.2 Jak se posuzuje významnost? 

Posouzení významnosti účinků na netopýry mohou ovlivnit biologické a environmentální faktory, jakož 

i faktory související s plánem nebo projektem. Hlavní faktory, které se berou v úvahu jak při návrhu metod 

shromažďování základních údajů, tak při posuzování významnosti, jsou uvedeny v Rámeček 5-7.  
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Rámeček 5-7: Faktory pro návrh metod shromažďování základních údajů a posuzování významnosti 
ve vztahu k netopýrům 

Biologické faktory 

• Riziko kolize, do značné míry definované charakteristikami hledání potravy, typem echolokace a letovým chováním 

druhů (Denzinger a Schnitzler, 2013; Roemer a kol., 2017). 

• Roční fáze životního cyklu, tj. aktivní fáze, hibernace, rozmnožování, migrace, rojení. 

• Výskyt hnízdišť pro hibernaci a odchov mláďat. 

• Ohrožení populace na základě rizika kolize a stavu dotčeného druhu (příklad lze nalézt v publikaci Scottish Natural 

Heritage a kol., 2019). 

 

Environmentální faktory 

• Výskyt stanovišť, která pravděpodobně využívají netopýři v průběhu svého životního cyklu, v okruhu 200 m kolem 

plánu nebo projektu, např. lesy (zvláště dospělé listnaté lesy), stromy, soustavy živých plotů, mokřady, vodní útvary, 

vodní toky a horské průsmyky78.  

• Uzavřené prostory, kde netopýři hledají potravu nebo hnízdí, a/nebo potenciál pro omezenou migraci netopýrů či 

trasy přeletů79. 

• Velké říční koridory, které mohou sloužit jako migrační trasy80. 

• Typy stanovišť v krajinném měřítku; zdá se např., že výskyt listnatých lesů v okruhu 1,5 km od větrných projektů ve 

Velké Británii snižuje rizika pro všechny druhy společně (včetně netopýrů nejmenších, kteří byli analyzováni 

samostatně), přičemž celková plocha jehličnatého lesa je spojena se zvýšeným rizikem pouze pro netopýry rezavé 

(Mathews a kol., 2016). Reakce by proto měly záviset na jednotlivých druzích a stanovištích. V závislosti na 

dotčených druzích a jejich přidružených stanovištích by přítomnost/nepřítomnost vhodného stanoviště mohla být 

použita jako způsob pro „výběr“ oblastí potenciálně vhodných pro rozvoj větrné energetiky spíše než pro určení 

oblastí, které by pravděpodobně byly problematické (Mathews a kol., 2016). 

• Je známo, že s aktivitou netopýrů i s jejich úmrtností významně souvisí rychlost a směr větru, teplota a relativní 

vlhkost (Amorim a kol., 2012; Mathews a kol., 2016; a další, které cituje Rodrigues, 2015). Tyto environmentální 

proměnné mohou patřit k těm, jež se použijí ke stanovení míry rizika, které navrhovaná lokalita bude pravděpodobně 

pro netopýry mít.  

 

Návrh plánu nebo projektu 

• Počet turbín a oblast zasažená otáčením rotoru. 

• Velikost turbíny, jež může ovlivnit vzdálenost, ve které dochází k vysídlování (Barré a kol., 2018; a Minderman a kol., 

2012; 2017). 

 

Výzkumné studie o úmrtnosti provedené v posledních několika letech (viz   

                                                      

78 Existují důkazy, že odstraňování stromů v zalesněných oblastech prospívá některým druhům tím, že se zvětší délka 
okraje lesa, ale to může následně zvýšit aktivitu netopýrů, což vede k potenciálně vyššímu riziku kolize (Rodrigues a kol., 
2015). 
79 Furmankiewicz a Kucharska (2009) zkoumali migraci netopýrů podél údolí řeky Odry v jihozápadním Polsku a dospěli 
k závěru, že říční údolí jsou migračními letovými trasami pro netopýry, kteří létají na dlouhé i krátké vzdálenosti a že 
rozdíly mezi jarní a podzimní migrací mohou souviset s dostupností potravy, požadavky na energii, sezonně odlišnými 
trasami nebo kombinací těchto faktorů. 
80 Naproti tomu Meschede a kol. (2017) dospěli k závěru, že k migraci netopýrů dochází všude (nebyly vyloučeny ani 
hory) a že mapování migračních tras je pravděpodobně nemožné nebo nemá smysl. Říční údolí a podobně úrodné 
oblasti jsou přesto důležité jako místa odpočinku pro hledání potravy a rozmnožování, a proto jsou pro zachování 
populace migrujících druhů významné. 
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Tabulka 9-6 dodatek E) prokázaly, že větrné turbíny mohou mít na různé druhy netopýrů různý vliv z důvodu 

jejich odlišného chování a stylů letu. Druhy netopýrů, kteří létají a hledají potravu na otevřeném prostranství 

(druhy lovící ve vzduchu), jsou vystaveny vysokému riziku kolize s větrnými turbínami. Některé z těchto 

druhů (např. N. noctula, P. nathusii) migrují na dlouhé vzdálenosti ve vysokých výškách, což rovněž zvyšuje 

riziko kolize. Naproti tomu netopýři, kteří mají tendenci létat blízko vegetace, mají riziko kolize s větrnými 

turbínami nižší. 

V Tabulka 5-5 je uveden stupeň rizika kolize s větrnou turbínou na otevřených stanovištích pro evropské 

a středomořské druhy. Jsou-li větrné turbíny postaveny v listnatých nebo jehličnatých lesích nebo na okrajích 

lesů, může to u některých druhů významně zvýšit riziko kolize. 

Tabulka 5-5: Riziko kolize s větrnou turbínou na otevřených stanovištích pro evropské druhy (včetně středomořských) 
(převzato z Rodrigues, 2015) 

Vysoké riziko Střední riziko Nízké riziko 

Nyctalus spp. Eptesicus spp. Myotis spp. 

Pipistrellus spp. Barbastella spp. Plecotus spp. 

Vespertilio murinus Myotis dasycneme2 Rhinolophus spp. 

Hypsugo savii   

Miniopterus schreibersii1   

Tadarida teniotis   
1 Miniopterus schreibersii se jako jediný druh uvedený v příloze II nachází ve vysoce rizikové kategorii. 

   
2 V oblastech bohatých na vodu. 

 

Je třeba vzít v úvahu také roční životní cyklus druhů netopýrů, protože velikost a význam účinku se mohou 

lišit v závislosti na ročním období (Tabulka 5-6). Načasování ročních fází životního cyklu se v různých 

členských státech mezi druhy a populacemi téhož druhu liší. Je proto rozumné použít vnitrostátní pokyny 

týkající se netopýrů a rozvoje větrné energetiky, pokud jsou k dispozici, nebo pokyny UNEP/EUROBATS 

(Rodrigues a kol., 2015), pokud vnitrostátní pokyny neexistují. Úplný seznam vnitrostátních pokynů je 

uveden v dodatku E. 

Tabulka 5-6: Míra rizika souvisejícího s dopady na netopýry ve vztahu k jejich ročnímu životnímu cyklu (zčásti čerpáno 
z Rodrigues a kol., 2015). 

Pravděpodobný 
významný účinek 

Období rozmnožování Období přezimování Jaro/podzim 

Výstavba    

Ztráta a degradace 
stanovišť 

Nízká až vysoká, v závislosti 
na blízkosti hnízdišť 

Vysoká, v závislosti na 
blízkosti hnízdišť 

Nízká (zejména pro 
migrující netopýry 
létající na dlouhé 
vzdálenosti) 

Ztráta hnízdišť 
Potenciálně vysoká nebo 
velmi vysoká 

Potenciálně vysoká 
nebo velmi vysoká 

Potenciálně vysoká 
(např. ztráta hnízdišť 
pro páření) 

Provoz turbíny    

Kolize/úmrtí 
Nízká až vysoká, v závislosti 
na druhu 

Nízká 
Vysoká až velmi 
vysoká 

Ztráta nebo přesun 
letových koridorů 

Střední Nízká 

Nízká, k migraci 
pravděpodobně 
dochází na široké 
frontě, je však třeba 
vzít v úvahu 
kumulativní účinky 

 

Přístupy založené na rizicích využívají základní údaje k identifikaci oblastí hledání potravy 

a přeletových/migračních koridorů s relativně vysokou aktivitou netopýrů a bohatství druhů spolu s důležitými 

hnízdišti.  

Předpovědi úmrtnosti netopýrů v důsledku kolizí s větrnými turbínami byly dosud z velké části prováděny na 

základě případových studií týkajících se jednotlivých větrných parků, a nikoli na základě studií týkajících se 
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více lokalit. Proto je náročné zkoumat základní vztahy mezi potenciálními rizikovými faktory (např. výškou 

turbíny, blízkostí lesů atd.) a počtem obětí, protože rizikové faktory se v rámci lokalit neliší (Mathews a kol., 

2016). Vývoj a ověřování teoretických modelů rizik založených na rozšíření stanovišť a druhů je „důležitým 

dalším krokem“ (Arnett, 2017), stále však zůstává úloha vyřešit výzvy, které souvisí s nedostatečnou 

specifičností stanovišť pro vysoce rizikové druhy. 

Některé přístupy používané k odhadu úmrtnosti netopýrů a určení významnosti přezkoumali Rodrigues 

a kol., s. 38 (2015), a Laranjeiro a kol. (2018). Patří mezi ně modely distribuce druhů, modely založené na 

jedincích81, modely založené na populacích a modely založené na indexu. Komplexní přezkum metod 

používaných k odhadu úmrtnosti poskytují Marques a kol. (2018). Za účelem náležitého posouzení lze použít 

kombinaci více než dvou přístupů; po použití modelu založeném na jedincích, který se používá k  předvídání 

míry úmrtnosti při kolizích, může např. následovat model založený na populacích, aby se posoudily možné 

důsledky zvýšené úmrtnosti pro populaci. Neexistuje žádný důvod, proč by nemohly být použity i jiné 

přístupy, pokud mají logický nebo empirický základ. 

Obvyklé problémy, k nimž dochází při posuzování pravděpodobných významných účinků na netopýry, jež 

mohou vyžadovat další sběr základních údajů nebo uplatnění zásady předběžné opatrnosti, jsou shrnuty 

v Rámeček 5-8. 

Rámeček 5-8: Klíčové problémy při posuzování významu účinků na netopýry 

Všechny účinky 

• Omezené množství důkazů o účincích malých větrných turbín, např. turbín s výškou hlavy rotoru nepřesahující 18 m 

nad úrovní země. 

• Omezené množství důkazů o chování netopýrů v okolí turbín (Natural England, 2014;82 a Mathews a kol., 2016). Byly 

zaznamenány určité důkazy o přitažlivosti (Behr a kol., 2015), zejména za přítomnosti červeného světla (Voigt a kol., 

2018). 

• V britském větrném parku vykazovala aktivita netopýrů extrémně vysokou variabilitu, a to jak v průběhu jednotlivých 

let, tak meziročně (Mathews a kol., 2016). 

 

Kolize 

• Se současnými přístupy zaměřenými na průzkumy konkrétní lokality, a nikoli na studie týkající se více lokalit, není 

možné předvídat smrtelné nehody netopýrů již ve fázi před výstavbou, což ztěžuje identifikaci rizikových faktorů 

(Mathews a kol., 2016). Arnett a kol. (2016) označili zlepšení předvídatelnosti úmrtí netopýrů za klíčovou oblast pro 

budoucí výzkum. 

• Zůstává nejasné, zda akustické údaje z doby před zahájením výstavby umožňují přiměřeně předpovědět úmrtí po 

výstavbě (Arnett a kol., 2013) a zda budou současná posouzení vlivu na životní prostředí úspěšná při snižování rizika 

nehod netopýrů ve větrných parcích (Lintott a kol., 2016).  

• Je možné, že v ročním životním cyklu netopýrů existují další vysoce riziková období, která však zůstávají 

neodhalena, protože důraz se klade na období pozdního léta / podzimu, které se u mnoha studovaných druhů 

shoduje s obdobím podzimní migrace a předpokládaným začátkem páření (Rydell a kol., 2010; Rodrigues a kol., 

2015). 

• Na základě protokolů vyhledávání nemusí být vždy možné identifikovat všechny oběti, ačkoli se techniky zlepšují, 

zejména pokud se využijí psi83. Netopýři mohou utrpět taková zranění, která jim umožní přemístit se před úmrtím 

z běžně zkoumané oblasti („záhadná úmrtí“), což znamená, že odhady úmrtnosti netopýrů mohou být obecně 

podhodnocené (Barclay a kol., 2017). Oběti turbín s větší výškou gondoly/rotoru mohou také dopadat mimo oblast 

hledání, takže mohou zůstat neodhaleny (Weber a kol., 2018). 

• Existují určité důkazy o náchylosti ke kolizím v závislosti na pohlaví a věku (Lehnert a kol., 2014), to však nebylo 

zjištěno ve všech studiích (Barclay a kol., 2017; Mathews a kol., 2016). Předpokládané účinky na místní populace 

závisí do značné míry na věkové a pohlavní struktuře obětí, jde tedy o významnou mezeru v údajích. 

• Existuje omezené množství odhadů úmrtnosti pro větrné elektrárny, které se nacházejí podél migračních tras přeletů 

                                                      

81 Pro zařízení na moři viz např. Roemer a kol. (2017) nebo Rijkswaterstaat (2018). 
82 Tyto pokyny ze Spojeného království se nahrazují pokyny organizace Scottish Natural Heritage a kol. (2019). 
83 Většina metod používaných k odhadu úmrtnosti se opírá o údaje o tělech zvířat nalezených v okolí větrných turbín. 
Bylo zjištěno, že přesnost odhadů úmrtí ovlivňuje efektivita pozorovatele a rozsah průzkumu (Reyes a kol., 2016). Týmy 
cvičených pátracích psů s psovodem se zdají být při identifikaci mrtvých netopýrů účinnější a účelnější než lidé 
(Mathews a kol., 2013; Mathews a kol., 2016; Reyes a kol., 2016). Důvodem jsou obtíže při identifikaci těl netopýrů, 
zvláště na stanovištích v mokřinách a na orné půdě, kde těla často zakrývá vegetace. Počet těl netopýrů nalezených 
lidmi nebo psy bude vždy jen minimálním odhadem skutečného počtu obětí, protože těla jsou odstraňována mrchožrouty 
a vystavena rozkladu (Paula a kol., 2015) a povětrnostním podmínkám (Mathews a kol., 2016). 
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(Rydell a kol., 2010a). 

• Účinky úmrtnosti na populace jsou velmi málo prozkoumány (mimo jiné Weber a kol., 2018)84 85 86. 

 

Rušení a vysídlování 

• S výjimkou údajů o rušení v hnízdištích je o významu rušení a vysídlování k dispozici pouze omezené množství 

empirických údajů. 

• Míra, v jaké mohou větrné parky způsobovat vysídlování netopýrů hledajících potravu, je nejistá, ale může být 

významná pro širokou škálu druhů a může mít dopad i na druhy, které se nepovažují za vysoce ohrožené úmrtností 

(Barré a kol., 2018). 

 

Bariérový účinek 

• Kumulativní bariérový účinek na druhy netopýrů, které migrují na dlouhé vzdálenosti a musí se na svých migračních 

trasách vyhýbat mnoha překážkám, zatím není prozkoumán. 

 

Ztráta a degradace stanovišť 

• Rozloha funkčně souvisejícího území, které leží za hranicemi lokality Natura 2000 a je nezbytné pro zachování nebo 

obnovení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany, je neznámá a liší se v závislosti na jednotlivých druzích 

(např. Apoznański a kol., 2018). Jak však bylo uvedeno, většina druhů ohrožených rizikem kolize nejsou druhy 

uvedené v příloze II. 

 

Ztráta letových koridorů a hnízdišť 

• Empirické údaje o významu ztráty letových koridorů jsou omezené. 

• Větrné turbíny mohou ovlivňovat populace za hranicemi státu svého umístění prostřednictvím účinků na migrující 

netopýry (Voigt a kol., 2012; Lehnert a kol., 2014). 

• Konektivita mezi oblastmi rozmnožování a hibernace může být oslabena v důsledku narušování vnitrostátních 

a přeshraničních migračních tras rostoucí kumulativní hustotou větrných zařízení (Berkhout a kol., 2013). 

 

Shrnutí řady klíčových doporučení pro posouzení pravděpodobných významných účinků na netopýry je 

uvedeno v Rámeček 5-9. 

Rámeček 5-9: Klíčová doporučení pro posuzování významu účinků na netopýry 

• Vymezit jasná kritéria významnosti, která jsou provázaná s cíli ochrany dotčených netopýrů, vycházejí z konkrétních 

souvislostí (na základě jednotlivých případů) a jsou vědecky podložená.  

• Zajistit dostupnost údajů, zejména pokud jde o populace netopýrů, jejich činnosti, jejich hnízdiště atd., a ty pak použít 

pro posouzení na úrovni plánů nebo podrobné průzkumy a posouzení v rámci projektů. 

• Investovat do výzkumu s cílem vyplnit mezery ve znalostech, jak jsou uvedeny v Rámeček 5-8. 

• Využít zvýšenou dostupnost monitorovacích zpráv po dokončení výstavby větrných projektů pro zlepšení empirické 

základny. 

 

                                                      

84 To je obzvláště důležité, neboť některé orgány stanovují limity úmrtnosti, kterou lze přičíst turbínám v provozu 
(např. Weber a kol., 2018), přestože dopad úmrtnosti není znám. 
85 V USA použili Frick a kol. (2017) modely k posouzení netopýra šedého (Lasiurus cinereus), druhu nejčastěji 
usmrceného turbínami v Severní Americe, a zjistili, že úmrtnost může drasticky snížit velikost populace a zvýšit riziko 
vyhynutí. Protože však chybí základní údaje o počtu uhynulých netopýrů (Natural England, 2014; Rodrigues a kol., 
2015), nelze údaje o účincích větrných turbín na místní populaci netopýrů oddělit od jiných proměnných (Rodrigues 
a kol., 2015; Huso a kol., 2014). Dokonce ani v případě některých rozsáhlých projektů (jež uskutečnili například Mathews 
a kol., 2016) nebylo možné dospět k závěru, zda existuje, či neexistuje dopad na místní nebo celostátní populace 
netopýrů. 
86 Další problém se týká použití určitých prahových hodnot (např. 1–5 % u ptáků). Státní rada v Nizozemsku prohlásila, 
že „prahovou hodnotu 1 % roční úmrtnosti (která byla použita pro ptáky) lze použít také pro netopýry“ (Heijligers a kol., 
2015). Ve většině případů však o velikosti populace netopýrů a možném dopadu nejsou k dispozici dostatečné 
informace. Někdy se používají svévolné prahové hodnoty (stanovené na základě rozhodnutí), např. prahová hodnota 
maximálně dvou úmrtí netopýrů na turbínu za rok (Voight a kol., 2015), ačkoli to nemusí být v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a právními předpisy EU, zejména s těmi, které se týkají ohrožených druhů (Voight a kol., 2015). Viz 
shrnutí v Everaert J. (2017). 
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5.3.3 Možná zmírňující opatření  

5.3.3.1 Úvod 

Tento oddíl poskytuje přehled možných zmírňujících opatření, která byla navržena nebo použita v souvislosti 

s rozvojem větrné energetiky a netopýry. Je třeba poznamenat, že nejvýznamnější účinek – úmrtnost – není 

snadné zmírnit, jakmile jsou turbíny v provozu. Stále panuje nejistota, zda některá z uvedených opatření 

významnému účinku zabrání, nebo jej sníží; omezení nebo zvýšení rychlosti větru, při které dochází 

k uvedení do činnosti, zůstává stále jediným prokázaným způsobem, jak snížit počet úmrtí netopýrů ve 

větrných parcích, které jsou v provozu (Arnett, 2017). 

Ačkoli makroumístění může ke zmírnění rizika přispět, v případě netopýrů je náročnější, protože nejvíce jsou 

ovlivněny nejčastěji se vyskytující a nejběžnější druhy netopýrů, které se nespecializují na konkrétní 

stanoviště. Není proto zcela jasné, do jaké míry může makroumístění v praxi přispět k ochraně netopýrů, 

ačkoli má rozhodně svůj význam, pokud jde o vyhnutí se oblastem, které jsou s ohledem na vlastnosti svých 

stanovišť pro netopýry jednoznačně atraktivnější. 

V následujících částech je uveden stručný popis možných zmírňujících opatření po výběru lokality pro rozvoj 

větrných elektráren. 

Tabulka 5-7: Možná zmírňující opatření pro netopýry (Z: zamezení; S: snížení) 
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Mikroumístění: 
uspořádání 
a umístění turbíny 

Z/S Z/S Z/S Z/S 

Návrh 
infrastruktury: 
počet turbín 
a jejich technické 
specifikace  

S  S S 

Plánování: 
zamezení 
stavebním 
činnostem 
v ekologicky 
citlivých 
obdobích, jejich 
omezení nebo 
postupné 
zavádění 

  Z/S  

Omezení 
a rychlost uvedení 
do činnosti: 
načasování 
provozu turbíny 

R   R 

Odstrašující 
prostředky: 
akustická 
a vizuální opatření 

Z/S   R 

 

5.3.3.2 Mikroumístění: uspořádání a umístění turbín 

Je zásadní v plné míře pochopit lokalitu, využívání hnízdišť a letové aktivity netopýrů v celé zóně vlivu větrné 

elektrárny, aby bylo možné co nejlépe umístit turbíny a co nejlépe minimalizovat jejich vlivy. Toho lze 
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dosáhnout využitím údajů získaných z podrobných základních průzkumů provedených ve fázi vývoji projektu 

dostatečně brzy na to, aby ovlivnily počáteční inženýrské a projektové studie. Větrné turbíny by měly být 

umístěny mimo oblasti s vysokou aktivitou netopýrů nebo významným výskytem hnízdišť. Minimální 

vzdálenosti od zalesněných ploch a lineárních prvků (používaných jako přeletové trasy) jsou uvedeny 

v pokynech UNEP/EUROBATS a v některých vnitrostátních pokynech87. 

5.3.3.3 Návrh infrastruktury: počet turbín a jejich technické specifikace (včetně 
osvětlení) 

Turbíny se značně liší svou výškou a délkou listů rotoru. Mathew a kol. (2016) v případě jednoho britského 
větrného parku zaznamenali, že riziko pro netopýry roste úměrně k velikosti rotorů: každé prodloužení listu 

rotoru o jeden metr způsobilo zvýšení pravděpodobnosti výskytu smrtelné kolize (jakéhokoli živočišného 

druhu) přibližně o 18 % (95% intervaly spolehlivosti, 5 % až 32 %). Velikost rotoru a výška stožáru vzájemně 

souvisí, nejspolehlivějším indikátorem je však velikost rotoru. To, že v souvislosti s vyššími turbínami 

dochází k většímu počtu smrtelných kolizí, je pravděpodobně způsobeno tím, že mají také větší rotory. Proto 

není pravděpodobné, že by snížení velikosti stožáru při současném zachování stejné velikosti rotoru vedlo 

ke snížení počtu obětí. 

Studie v minulosti ukázaly, že netopýři obecně reagují na umělé noční osvětlení podle toho, jakou barvu 

vyzařuje, a že migrující netopýři vykazují fototaxi zejména v reakci na zelené světlo88. Z výzkumu vyplývá, že 

by se červená letecká návěstidla měla zejména v případě větrných turbín používat opatrně, protože červené 

světlo může netopýry přitahovat, což může u migrujících netopýrů nakonec vést k vyššímu riziku kolizí. 

Nepoužívání červeného světla může sice snížit počet usmrcených netopýrů, je však třeba zvážit možný 

rozpor s leteckými normami. 

5.3.3.4 Plánování: zamezení stavebním činnostem v ekologicky citlivých obdobích, 
jejich omezení nebo postupné zavádění 

Pokyny UNEP/EUROBATS pro zohlednění netopýrů v projektech větrných parků poskytují doporučení pro 

plánování stavebních činností: 

• vyhnout se blízkosti osídlených zimovišť a hnízdišť pro odchov mláďat a obdobím v roce, kdy jsou 

využívána, 

• obecně se vyhnout denní a roční době, kdy netopýři aktivně hledají potravu a přelétávají mezi lokalitami, 

• rozfázovat činnosti tak, aby rušivým činnostem nebyla vystavena celá lokalita najednou, a/nebo 

• rozfázovat činnosti tak, aby program určitých rušivých činností nebo výstavba určitých oblastí v rámci 

rozvoje větrných elektráren probíhaly v době, kdy jsou netopýři na rušení nejméně citliví.  

 

Aby byla tato opatření účinná, je nezbytné plně pochopit lokalitu a využívání hnízdišť netopýrů a jejich letové 

činnosti v celé zóně, kterou rozvoj větrných elektráren ovlivňuje. 

5.3.3.5 Omezení a rychlost uvedení do činnosti: načasování provozu turbíny 

Za normálních okolností se turbíny při rychlostech větru pod rychlostí uvedení do činnosti (nejnižší rychlosti 

větru, při které turbíny vyrábějí energii) otáčí volnoběhem. Aktivitu turbíny lze snížit třemi způsoby: 

a) natáčení listů rotoru do směru větru (čímž se účinně snižuje jejich plocha); b) zvýšením rychlosti uvedení 

do činnosti a c) použitím metod odstavení listů rotoru při nižších rychlostech větru89 (Rodrigues a kol., 2015; 

Arnett, 2017). Podle poznatků z Evropy a Severní Ameriky jsou omezení a zvyšování rychlosti uvedení do 

činnosti jedinými osvědčenými způsoby, jak snížit úmrtnost netopýrů v důsledku kolizí (Rodrigues a kol., 

2015; Behr a kol. 2017). 

                                                      

87 Například: nejnovější pokyny Spojeného království (2019) viz: 
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf 
Scottish Natural Heritage (2019). Bats and Onshore Wind Turbines: Survey, Assessment and Mitigation (Netopýři a 
větrné turbíny na pevnině: průzkum, posouzení a zmírňující opatření). 
88 Pohyb organismu směrem ke zdroji světla nebo z jeho dosahu. 
89 Upřednostňuje se nastavení listů rotoru do směru větru; brzdění rotoru (úplné zastavení listů) se používá v naléhavých 
případech, jeho opakovaným používáním by se však turbína poškodila. 

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
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Tyto metody podporují ve své novější studii Mathews a kol. (2016), kteří doporučují omezit otáčení listů 

turbíny co nejvíce pod rychlost uvedení do činnosti. To znamená, že doba otáčení listů rotoru při nízkých 

rychlostech větru může být snížena, aniž by došlo ke ztrátě výroby energie. 

Rychlost uvedení do činnosti by se u větrných turbín měla stanovovat případ od případu, protože aktivitu 

netopýrů ovlivňuje rychlost větru a další meteorologické proměnné a může se výrazně lišit v závislosti na 

daném druhu, roku, lokalitě, zemi a regionu. Aby byla tato opatření účinná, je nezbytné, aby prahová 

hodnota rychlosti uvedení do činnosti pro větrné turbíny vycházela z podrobných základních údajů 

z průzkumu získaných v souladu s nejnovějšími zásadami osvědčených postupů (tj. s pokyny 

UNEP/EUROBATS). Za tímto účelem musí být údaje o aktivitě netopýrů shromažďovány současně 

s environmentálními proměnnými, z nichž nejdůležitější je rychlost větru. 

Výzkumní pracovníci v Německu (Behr a kol., 2018) vyvinuli bezplatný software („ProBat 6.1“90) pro výpočet 

algoritmů na omezení energetické činnosti pro větrné parky. Tato aplikace je představena v Případová 

studie 5-2 níže. Vyžaduje, aby údaje o aktivitě netopýrů zaznamenané na gondole turbín v provozu 

pokrývaly dostatečně velké časové období, včetně období, během něhož je aktivita netopýrů vysoká. 

Aplikace vypočítává rychlosti větru pro uvedení do činnosti v případě konkrétních turbín, aby se snížila 

úmrtnost na stanovenou úroveň, a nabízí i možnost odhadnout ztrátu příjmů z omezeného provozu. 

V USA se na omezení činnosti při výskytu ptáků, zejména velkých dravců, používá radar. Ukázalo se, že pro 

netopýry je to méně vhodné. V rámci jednoho projektu na západě USA však byly u vchodu do jeskynního 

hnízdiště nainstalovány infračervené senzory, jež se spustí, když netopýři večer opustí jeskyni. Zpočátku se 

v rámci projektu používal k posouzení rizika pro ptáky i netopýry v dané lokalitě radar, ale nyní se potřeba 

omezení činnosti větrných turbín během noci posuzuje v plné míře na základě údajů z infračervených 

senzorů91. Jde o nízkonákladové řešení s nízkými vstupy pro vysoce variabilní obsazenost jeskyně. 

Případová studie 5-2: RENEBAT II a RENEBAT III / ProBat 

Programy omezení činnosti turbín někdy využívají pouze samotné údaje o rychlosti větru nebo údaje o rychlosti větru 

spolu s dalšími proměnnými. V rámci projektu RENEBAT se získávaly údaje ze zjišťování smrtelných nehod netopýrů 

a z jejich akustické aktivity měřené na úrovni gondol za účelem testování algoritmů na omezení činnosti v případě 

předem stanovených vysoce rizikových turbín. V provozu bylo šestnáct turbín, přičemž v případě některých se 

programy omezení činnosti zavedly a v případě jiných ne (v průběhu čtrnácti týdnů se po týdnu vystřídaly). Cílem bylo 

snížit úmrtnost při omezené činnosti (provozu „šetrném k netopýrům“) na 0,012 úmrtí na turbínu za noc (což odpovídá 

dvěma úmrtím na turbínu za rok). Provoz „šetrný k netopýrům“ zahrnoval také hysterezi92 0,5 ms-1, která byla navržena 

tak, aby snížila opotřebení součástí turbíny snížením počtu uvedení do činnosti. 

 

Během experimentu probíhalo v oblasti pod turbínami každodenně hledání těl a na úrovni gondol byla průběžně 

měřena akustická aktivita. Během sedmi týdnů „normálního“ provozu bylo zjištěno celkem 21 úmrtí netopýrů 

a v průběhu sedmi týdnů, během nichž byly větrné turbíny provozovány v režimu „šetrném k netopýrům“, byla nalezena 

tři těla netopýrů. Průměrná míra kolizí vypočtená na základě hledání těl (upravená o počet těl odstraněných 

mrchožrouty a efektivitu pozorovatelů) činila 0,064 úmrtí netopýrů na větrnou turbínu za noc pro noci s „normálním“ 

provozem a 0,010 pro noci s provozem „šetrným k netopýrům“. Skutečná úmrtnost během provozu „šetrného 

k netopýrům“ se tedy jen nepatrně lišila od cílové hodnoty 0,012 úmrtí netopýrů na větrnou turbínu za noc. Byla 

vypočtena skutečná ztráta energetické výtěžnosti během provozu „šetrného k netopýrům“, jakož i očekávaná ztráta za 

dobu s „normálním“ provozem, pokud by turbíny běžely v režimu „šetrném k netopýrům“: výsledkem byla průměrná 

ztráta 2,1 % roční energetické výtěžnosti větrných turbín za rok 2012. Jelikož větrné turbíny vybrané pro experiment 

měly obzvláště vysoké riziko kolize, hodnota v rámci náhodně vybraného souboru údajů pro větrné turbíny (70  turbín 

zařazených do vzorku v roce 2008) byla nižší: v průměru 1,8 %. Pokud nebyla použita hystereze, klesla tato hodnota 

na 1,4 %. Statistické modely tak dokázaly s vysokou přesností předpovědět úmrtnost u větrných turbín zařazených do 

vzorku, přičemž algoritmy na omezení činnosti „šetrné k netopýrům“ snižují zbytkové riziko kolize s vysokou přesností 

na předem stanovenou hodnotu. 

                                                      

90 http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml. 
91 Výzkum v oblasti využívání infračervené technologie na aktivní správu hnízdišť netopýrů byl představen na výročním 
zasedání západní sekce organizace Wildlife Society (v únoru 2019) a je shrnut zde: https://www.nationalwind.org/nwcc-
2019-wind-wildlife-year-in-review/. 
92 To znamená, že v době, kdy byla rychlost větru pro uvedení do činnosti „šetrná k netopýrům“, např. 5,0 ms-1, se rotory 
zastavily, když rychlost větru klesla pod 5,0 ms-1, ale začaly se znovu otáčet, až když rychlost větru překročila 5,5 ms-1. 

http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/
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Software (ProBat) lze nyní používat v celém Německu a v některých spolkových zemích je jeho použití dokonce 

povinné. Zohledňuje regionální odchylky, zahrnuje určitou míru rozdílů v riziku kolize pro jednotlivé druhy93 a je 

schopen zpracovat tři různé modely údajů z detektoru netopýrů. Jeho použitelnost/přesnost v jiných částech Evropy 

(a pro širší škálu údajů o druzích a aktivitě netopýrů) by bylo třeba otestovat. Velikosti turbín a rotorů, na kterých byl 

systém testován, byly navíc ve srovnání s běžnými velikostmi nových turbínových zařízení poměrně malé, a proto je 

třeba ověřit také použitelnost pro větší zařízení. 

Zdroj: Behr a kol., 2015; 2018; Weber a kol., 2018. 

 

5.3.3.6 Odstrašující prostředky: akustická opatření 

Jako zmírňující nástroj s odstrašujícími účinky, jež má netopýry přimět k tomu, aby nelétali k turbínám, a tím 

snížit jejich úmrtnost, byl použit ultrazvuk94. Arnett a kol. (2013) poskytují důkazy o tom, že širokopásmové 

vysílání ultrazvuku může snížit počet úmrtí netopýrů, neboť je odrazuje od toho, aby se přiblížili ke zdrojům 

zvuku. Účinnost ultrazvukových odstrašujících prostředků zkoumaných v té době byla omezená vzdáleností 

a oblastí, v níž lze ultrazvuk vysílat, a to částečně kvůli jeho rychlému útlumu ve vlhkých podmínkách.  

Od té doby byly v USA vyvinuty účinnější odstrašující prostředky, které budou brzy komerčně dostupné (viz 

Případová studie 5-3). 

Případová studie 5-3: Použití ultrazvukových akustických zařízení jako techniky pro odstrašování 
netopýrů 

Tým pro výzkum větrné energie organizace Bat Conservation International provedl ve spolupráci se státní univerzitou 

v Texasu výzkum, aby otestoval účinnost ultrazvukových akustických zařízení namontovaných na samotných větrných 

elektrárnách. Ultrazvuková akustická zařízení fungují tak, že „naruší“ echolokaci netopýrů nebo zvukově znepříjemní 

vzdušný prostor kolem elektrárny, čímž odrazují netopýry od kroužení kolem potenciálně nebezpečných listů rotoru. 

Ultrazvuková akustická zařízení vydávají hlasitý vysokofrekvenční šum, který překrývá signály, jež netopýři používají 

k navigaci a vyhledávání kořisti. 

 

Zařízení společnosti Duke Energy v jižním Texasu zahrnuje 255 větrných elektráren (Vestas V-110, 2 megawatty) 

nastavených na výrobní rychlost uvedení do činnosti (3,5 m/s). Každou noc bylo monitorováno šestnáct větrných turbín: 

osm kontrolních a osm pracovních turbín, které byly každou noc náhodně přidělovány. V letech 2017 a 2018 byla mezi 

31. červencem a 30. říjnem prováděno zjišťování úmrtnosti na zkoumaných pozemcích o poloměru 100 metrů. 

 

V roce 2017 bylo zjištěno 303 nových úmrtí netopýrů sedmi druhů (ze 78 % brazilských netopýrů z čeledi 

tadaridovitých). V kontrolních oblastech bylo nalezeno téměř dvakrát tolik obětí (65 % u kontrolních zařízení; 35 % u 

pracovních). V roce 2018 byla situace podobná: 325 nových úmrtí netopýrů pěti druhů (77 % brazilských netopýrů 

z čeledi tadaridovitých). Rozdělení obětí bylo podobné: 68 % u kontrolních zařízení; 32 % u pracovních. Kombinace 

výsledků ukázala, že ultrazvuková akustická zařízení měla statisticky významný vliv na úmrtí netopýrů, neboť s jejich 

pomocí bylo dosaženo 50% snížení celkového počtu úmrtí. 

 

Druhově specifická analýza ukázala, že u některých druhů došlo k výraznému snížení počtu úmrtí, např. u brazilských 

netopýrů z čeledi tadaridovitých (54% snížení) a u netopýra šedého (Aeorestes cinereus) (78% snížení). Jiné druhy 

však podle všeho nereagují stejným způsobem. Ke zlepšení druhově specifické účinnosti je potřebný další výzkum. 

Rovněž by bylo třeba otestovat použitelnost/přesnost v jiných částech světa, např. v Evropě, a pro širší škálu údajů 

o druzích a aktivitě netopýrů. 

Další informace jsou k dispozici na těchto odkazech nebo na vyžádání od společnosti NRG Systems95: 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic 

https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems 

                                                      

93 Netopýr parkový (P. nathusii) vykazoval vzorec aktivity, který se od ostatních druhů netopýrů lišil v několika aspektech 
(rozložení aktivity během noci a po celý rok a vzájemný vztah aktivity a rychlosti větru), což Weber a kol. (2018) 
považovali za (pravděpodobný) důsledek migračního chování. 
94 http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents. 
95 Společnost NRG Systems se zabývá navrhováním a výrobou inteligentních technologií pro řadu větrných, solárních 
a meteorologických aplikací. 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic
https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems
http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents
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https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-

54-percent-at-texas-wind-energy-facility/  

 

Akustické odstrašující prostředky patří k možným nástrojům, ačkoli nadále přetrvávají obavy ohledně jejich 

účinnosti a použití. Lze je využít v konkrétních lokalitách a pro určité druhy, ale výzkum je stále v rané fázi 

a zatím není jasné, zda dokážou úmrtnost dostatečně snížit v praxi. Kromě toho mohou mít nezamýšlené 

důsledky (např. počáteční přitažlivost), což by omezilo jejich užitečnost. Měl by být rovněž vyhodnocen 

rušivý účinek těchto odstrašujících prostředků. 

K dalším nevýhodám patří potřeba jejich pravidelné údržby a testování, aby se zajistila jejich nepřetržitá 

funkčnost a schopnost přiměřeně chránit celý prostor zasažený otáčením rotoru nákladově efektivním 

způsobem. Jak je uvedeno v případové studii, všechny druhy na odstrašující prostředky nereagují. Navíc 

v tuto chvíli nejsou k dispozici poznatky o účincích na jiné volně žijící živočichy. Ze všech těchto důvodů je 

před zavedením akustických odstrašujících prostředků do běžné praxe zapotřebí provést další výzkum. 

5.4 Ptáci 

5.4.1 Úvod 

Možné dopady rozvoje větrné energetiky na ptáky se podrobně zkoumají v EU i mimo ni. V důsledku toho 

existuje mnoho vnitrostátních pokynů týkajících se ptáků a rozvoje větrné energetiky, které podrobně 

popisují vhodné metody pro sběr základních údajů.  

Základní údaje na podporu posouzení významnosti by měly být shromažďovány pomocí standardizovaných 

metod (Bissy a kol., 2000) nebo doporučení z vnitrostátních pokynů, pokud jde o nejlepší dostupné metody. 

Komplexní přehled metod průzkumu publikoval Smallwood (2017). Příklady základních průzkumů jsou 

shrnuty v Rámeček 5-10. V některých případech mohou být metody kombinovány, aby bylo možné přesně 

popsat základní podmínky. Při posuzování rizika kolize pelikánů v případě jedné větrné elektrárny se 

například vycházelo z kombinace radarových údajů a přímých pozorování z jednoho místa/bodu (Případová 

studie 5-4).  

Rámeček 5-10: Příklad základních průzkumů v případě ptáků na pevnině 

• Průzkumy založené na pozorování z jednoho bodu/místa – k identifikaci druhů, chování při letu, směru a výšky letu 

ptáků. 

• Průzkumy transektů – k identifikaci druhů a jejich rozšíření a k odhadu hojnosti. Tyto průzkumy mohou být všeobecné 

a/nebo zaměřené na konkrétní druhy nebo skupiny druhů, jako jsou dravci nebo noční druhy. 

• Nepřímá sčítání – aktivita ptáků může být měřena nepřímo, např. počítáním trusu. 

• Infračervené a termální videomonitorování – k identifikaci noční aktivity. 

• Monitorovací technologie – údaje z radiotelemetrie a satelitního monitorování mohou přispět k měření aktivity ptáků, 

jejich chování při letu, směru a výšky letu ptáků. Jsou mnohem přesnější než vizuální pozorování (Případová 

studie 5-7). 

• Radar – použití radarových systémů k odhadu celkové hojnosti ptáků, směru a výšky letu ptáků, zejména pokud je 

pravděpodobné, že se budou v dané oblasti v hojném počtu vyskytovat stěhovaví ptáci. Používá se ve spojení 

s vizuálním pozorováním k identifikaci druhů. 

 
 

Případová studie 5-4: Kombinace radarových údajů a přímého pozorování pro odhad rizika kolize 
pelikánů v navrhovaném větrném parku na Cape West Coast v Jižní Africe 

Problém: 

Nevhodný výběr lokality velkých větrných parků má škodlivý vliv na místní ptačí populace, a proto je na předpovídání 

pravděpodobných významných účinků nutné specializované modelování. Nedokonalé trojrozměrné údaje o letu mají 

často za následek nesprávné posouzení rizika kolize ptáků v okolí větrné elektrárny ve fázi před zahájením výstavby. 

Údaje z přímého pozorování ukázaly, že přes oblast navrhovaných větrných elektráren pravidelně přelétávají pelikáni 

bílí (Pelecanus onocrotalus) a to potenciálně ve výšce dosahu rotoru. Z předběžného modelu rizika vycházejícího z 

počátečních pozorování vyplynulo v případě pelikána bílého významné riziko kolize. 

https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
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Přístup a závěry: 

Ke kvantifikaci letů pelikána bílého v blízkosti plánovaného větrného parku na Cape West Coast v Jižní Africe se 

použila radarová metoda a metoda založená na pozorování, přičemž riziko kolize s větrnou elektrárnou bylo 

modelováno podle různých scénářů. Výstupy modelů se zkombinovaly s již existujícími demografickými údaji a na 

tomto základě se vyhodnotil možný vliv větrného parku na populaci pelikánů a prozkoumaly možnosti jeho zmírnění. 

Byl zaznamenán pohyb velkého počtu bílých pelikánů přes areál větrného parku v době cyklu líhnutí mláďat v nedaleké 

kolonii, který souvisel s lety do oblastí shánění potravy, které se nacházely ve vzdálenosti asi 50 km. Pelikáni byli 

vystaveni riziku kolize v průměrné míře 2,02 letu s vysokým rizikem.h-1 (Jenkins, 2018). Spojnice letů pelikánů byly 

označeny za vysoce rizikové lety, pokud zahrnovaly body, které se nalézaly v oblasti nárazníkového dosahu rotoru 

plánované elektrárny. Riziko bylo omezeno pouze na dobu denního světla a bylo nejvyšší v poledne a za podmínek 

silného severozápadního větru, přičemž 82 % vysoce rizikových letů vedlo pouze nad pěti z navrhovaných 35 umístění 

elektráren. Předpokládaná průměrná úmrtnost (22 úmrtí ročně, 95% spolehlivost při průměrné rychlosti ptáků a listů 

rotoru a 95% míře předcházení kolizi) nebyla udržitelná a měla za následek negativní míru růstu populace pelikánů. Z 

modelů vyplynulo, že odstraněním pěti nejrizikovějších turbín z projektu nebo zavedením režimu omezení činnosti, v 

jehož rámci se alespoň tyto turbíny v době nejčastějších přeletů ptáků vypnou, by se teoreticky mohly snížit vlivy na 

zvládnutelnou úroveň. Navzdory velkému množství vysoce kvalitních údajů, jež Jenkins (2018) použil ve svých 

analýzách, je však důvěryhodnost modelu rizika kolize oslabena neotestovanými předpoklady týkajícími se míry, v jaké 

se pelikáni dokážou vyhýbat kolizím, a nejistotou ohledně stávající dynamiky v populaci pelikánů.  

 

Obrázek 5-3 ukazuje všechny trajektorie letů bílých pelikánů zaznamenané radarem během celého období studie, které 

byly zaneseny do mapy současného návrhu projektu, v níž jsou vysoce rizikové lety (které se protínají nárazníkovým 

dosahem rotoru) vyznačeny červenou barvou a umístění elektráren různými barvami podle předpokládaného rizika 

kolize. V navrhované lokalitě větrných elektráren byl zaznamenán přelet celkem 407 hejn bílých pelikánů, což je celkem 

4539 ptáků. Přibližně 80 % pelikánů proletělo přímo přes areál větrných elektráren. Použitím radaru se výrazně zlepšilo 

prostorové rozlišení těchto údajů, a ve výsledku se tak umožnilo jejich důkladnější statistické prozkoumání. Tyto údaje 

lze považovat za mnohem přesnější a předkládají se s mnohem větší spolehlivostí než samotné údaje z pozorování. 

 

 
Obrázek 5-3: Trajektorie letů pelikánů zaznamenané radarem za celé období studie 

Zdroj: Jenkins a kol., 2018. 
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5.4.2 Druhy dopadů 

5.4.2.1 Jaké jsou hlavní druhy dopadů? 

Dopady rozvoje větrné energetiky na ptáky byly podrobně přezkoumány (Langston a Pullen, 2003; Perrow, 

2017) a jsou shrnuty v Rámeček 5-11. Vztah mezi těmito dopady a životním cyklem projektu je vyzdvižen 

v Tabulka 5-8. Každý druh dopadu může ovlivnit míry přežití a reprodukční úspěšnost jedinců, což může 

vést ke změnám demografických parametrů populace, jejichž výsledkem může být měřitelná změna velikosti 

populace. 

Rámeček 5-11: Druhy dopadů na ptáky, jež se zpravidla zohledňují při posuzování plánu nebo 
projektu v oblasti větrné energie 

• Kolize – fatální interakce mezi letícími ptáky a konstrukcemi větrných elektráren. 

• Rušení a vysídlování – změny v chování ptáků mohou mít za následek ztrátu stanoviště a potenciálně nižší 

úspěšnost rozmnožování (Dahl a kol., 2012), ale existuje jen málo studií, které posuzují, zda existuje i účinek na 

populaci. Vysídlení lze měřit ve vzdálenosti do 200 m od elektráren, ale u některých druhů k němu může dojít ve 

vzdálenosti více než 800 m (Hötker, 2017; Marques a kol., 2019). U malých a izolovaných elektráren může být výskyt 

účinků vysídlování méně pravděpodobný (Minderman a kol., 2012). 

• Bariérový účinek – neproniknutelná oblast, kterou ptáci musí obletět a která má tudíž za následek delší lety 

a zvýšený výdaj energie. 

• Ztráta a degradace stanovišť – vysídlování, fragmentace nebo poškození prostředí, které by ptáci v rámci stanoviště 

jinak využívali. Existují důkazy, že taková ztráta a degradace stanovišť může vést k měřitelným změnám populace 

(Pearce-Higgins a kol., 2012; Steinborn a kol., 2011). 

• Nepřímé účinky – např. změny v hojnosti a dostupnosti kořisti mohou být přímé nebo vyvolané změnami stanovišť. 

Mohou být pozitivní (Lindeboom a kol., 2011) nebo negativní (Harwood a kol., 2017), ale o účinku na ptačí populaci 

existuje omezené množství důkazů. Oběti kolizí s větrnými elektrárnami mohou přilákat další druhy ptáků 

(mrchožrouty, dravé ptáky). 

 

Tabulka 5-8: Vztah mezi druhy dopadů na ptáky a životním cyklem projektu pro rozvoj větrné energetiky na pevnině 

Druhy dopadů Fáze projektu 
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Ztráta a degradace 
stanovišť 

 X X X X 

Rušení a vysídlování X X X X X 

Fragmentace stanovišť  X X X  

Kolize   X X  

Bariérový účinek  X X X  

Nepřímé účinky X X X X X 

 

5.4.2.2 Jak se posuzuje významnost? 

Pravděpodobné významné účinky větrné elektrárny na ptáky se zpravidla posuzují ve dvoustupňovém 

procesu, který zahrnuje kvantifikaci rozsahu úmrtnosti ptáků a následné posouzení změny populace 

s ohledem na cíle ochrany v dané lokalitě. 

Významnost účinků na ptáky mohou ovlivnit biologické a environmentální faktory, jakož i faktory související 

s plánem nebo projektem. Faktory, které se obvykle zohledňují při návrhu metod shromažďování základních 

údajů a při posuzování významnosti ve vztahu k větrným elektrárnám a ptákům jsou shrnuty 

v Rámeček 5-12. 
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Rámeček 5-12: Faktory určující shromažďování základních údajů a posouzení významnosti 

Všechny účinky 

• Dlouhověké druhy k-stratégů s malým počtem mláďat, jako jsou velcí dravci a mořští ptáci, jsou ve srovnání 

s malými, krátkověkými druhy r-stratégů, jako jsou pěvci, více ohrožené. 

• Malé a ohrožené populace (např. druhy v příloze I) jsou náchylnější vůči jiným příčinám úmrtnosti než velké 

populace, které jsou stabilní nebo rostou. 

• V důsledku toho je důležitým faktorem dopadu blízkost zvláště chráněných území, která byla jako taková označena 

z důvodu výskytu těchto druhů (Marx, 2018). 

 

Kolize 

• Stavba těla ptáků (např. velikost těla a křídel, tvar křídel) a jejich chování (např. plachtění)96. 

• Hojnost a sezónní faktory, např. tam, kde se shromažďuje velké množství druhů, jako jsou mokřady a zúžené 

migrační koridory. 

• Pohyby – nestěhovaví ptáci jsou více ohroženi než ti, kteří aktivně migrují. 

• Vyhýbavé chování a chování, které má za následek delší setrvání v blízkosti turbín. 

• Rychlost letu (která má samozřejmě vliv na riziko kolize). 

• Výška letu (riziko nárazu do listů rotoru). 

• Noční letová aktivita (zvýšené riziko v noci). 

• Lety za nepříznivých povětrnostních podmínek (zvýšené riziko v mlze). 

• Velikost turbíny (často související s kapacitou (MW)), průměr rotoru větrné turbíny (oblast zasažená otáčením rotoru 

– riziková zóna), umístění a konfigurace zařízení pro využití větrné energie (Thaxter a kol., 2017). 

• Osvětlení infrastruktury. 

• Topografie, jako např. lokality s vysokou nadmořskou výškou a závětrná strana hřebenů ve vztahu k převládajícímu 

větru (de Lucas a Perrow, 2017). 

 

Rušení a vysídlování 

• Výška turbíny a průměr rotoru větrné turbíny (oblast zasažená otáčením rotoru – riziková zóna). 

• Topografie a otevřenost krajiny. 

• Citlivost na rušení se mezi jednotlivými taxonomickými skupinami, ale i v jejich rámci, značně liší. Někteří dravci jsou 

například mimořádně citliví, zatímco jiní mnohem méně. Je možné, že mimořádně citliví jsou i někteří pěvci migrující 

v noci (rovněž pokud jde o kolize). 

• Sezónní faktory – v případě větrných elektráren na pevnině se vyhýbání větrným parkům častěji pozoruje mimo 

období hnízdění (Villegas-Patraca a kol., 2012; Hötker, 2017). 

 

Bariérový účinek 

• Sezónní faktory – zvýšený výdaj energie hnízdících ptáků, kteří přelétávají mezi hnízdy a oblastmi sběru potravy, při 

opakovaném vyhýbání se větrným elektrárnám může být výraznější než energetický výdaj související s bariérovým 

účinkem na migrující ptáky, kteří se větrným elektrárnám vyhýbají. 

• Kumulativní účinky plánu a/nebo projektu – je nepravděpodobné, že by jedno zařízení pro využití větrné energie 

způsobilo, že by ptáci v důsledku bariérového účinku museli vydávat významně vyšší množství dodatečné energie. 

 

Ztráta a degradace stanovišť 

• Míra flexibility druhu při využívání stanoviště a rozsah, v jakém je schopen reagovat na změny podmínek stanoviště. 

• Velikost a složitost stopy plánu nebo projektu. 

 

Nepřímé účinky 

• Citlivost a zranitelnost stanovišť a druhů kořisti ve vztahu k činnostem větrné elektrárny. 

 

Příklad použití prahové hodnoty významnosti v konkrétním prostorovém měřítku je uveden v Případová 

studie 5-5 pro region Vlámsko (Belgie). 

Spolehlivějším přístupem ke stanovení významnosti je použití matematických modelů k odhadu úmrtnosti, 

jakož i k předvídání změn v rozsahu populace v průběhu času. Používat modelování na úrovni jednotlivých 

projektů je však obtížnější. Při modelování je navíc vždy potřebný pečlivý výklad, neboť modely představují 

zjednodušení reality. Modely se doporučuje ověřovat měřením skutečných účinků v terénu.  

                                                      

96 Například supi jsou typickými plachtícími dravci, kteří sledují oblast pod sebou a vyhledávají mršiny; nesledují přitom 
své okolí, a proto jsou velmi náchylní ke kolizím. 
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Přístupy často používané k odhadu úmrtnosti ptáků a určení významnosti přezkoumali Laranjeiro a kol., 

s. 38 (2018); jsou shrnuty v Tabulka 5-9. Za účelem posouzení lze kombinovat více než dva přístupy, 

např. model rizika kolize lze použít k odhadu úmrtnosti ptáků, po níž může následovat analýza 

životaschopnosti populace za účelem posouzení potenciálních důsledků zvýšené úmrtnosti na populaci. 

Neexistuje důvod, proč by nemohly být použity i jiné přístupy, jež níže uvedeny nejsou, pokud mají logický 

nebo empirický základ. 

Z pravděpodobných významných účinků na ptáky se zpravidla velmi podrobně posuzuje pouze ztráta 

a degradace stanovišť, úmrtnost při kolizích a vysídlování a rušení.  

Posouzení ztráty stanovišť vychází z velikosti ztracené nebo degradované plochy (viz kapitola 5.2). 

Významnost ztráty stanovišť, a to buď přímé ztráty nebo nepřímé ztráty v důsledku rušení a vysídlování, lze 

zjistit vyhodnocením flexibilitu druhů při využívání stanoviště (nebo specializaci stanoviště), která je prvotním 

příznakem pravděpodobnosti výskytu následné úmrtnosti.  

Za účelem kvantifikace rizika kolize ptáků se používají modely rizika kolize97, které obsahují technické 

specifikace turbín, údaje o stavbě těla ptáků a proměnné popisující letovou aktivitu ptáků. Model rizika 

kolize, např. Bandův model (Band 2007 a 2012), poskytuje odhad možného počtu kolize ptáků, které se 

pravděpodobně vyskytnou v navrhovaném větrném parku za předpokladu, že ptáci se kolizi s větrnými 

turbínami nepokusí vyhnout. Za účelem získání realistických odhadů rizik je modelování rizika kolize 

následně korigováno, tak aby se v něm na základě míry předcházení kolizím zohlednily behaviorální reakce 

ptáků na přítomnost větrných parků. V praxi však tyto modely zahrnují rovněž chyby a liší se jak ve vztahu 

k použitým údajům, tak k samotnému modelu (Cook a kol., 2014), a neukazují tedy pouze chování ptáků s 

cílem vyhnout se kolizi.  

Ačkoli existuje několik málo případů empiricky odvozených měr předcházení kolizím (Perrow, 2017), stále 

probíhají diskuse o tom, jak uplatňovat empiricky odvozené míry předcházení kolizím v Bandově modelu. 

Nesrovnalosti mezi modelovanými předpověďmi a pozorovanými mírami kolizí (de Lucas a kol., 2008; Ferrer 

a kol., 2011) vyzdvihují potřebu opatrného výkladu výsledků modelu rizika kolizí a potřebu začlenění 

biologicky realistických parametrů chování ptáků do modelů rizika kolizí. 

Výskyt bariérového účinku je znám (Hötker, 2017) a musí být zvážen při každém posouzení významných 

účinků. Navzdory tomu, že v některých kumulativních scénářích to může mít za následek účinky na úrovni 

celé populace, o měřitelných účincích existuje jen málo důkazů (Masden a kol., 2009). 

Tabulka 5-9: Přístupy použité při posuzování úmrtnosti ptáků98 

Přístup 
Ztráta a degradace 
stanovišť 

Kolize 
Rušení 
a vysídlování 

Bariérový 
účinek 

Modely rizika 
kolizí 

 
X 

  

Modely distribuce 
druhů 

 
X 

  

Modely založené 
na jedincích 

 
X X X 

Modely založené 
na populacích 

X X X X 

Modely založené 
na indexu99 

X X X X 

 

Případová studie 5-5: Přístup k posouzení významnosti v souvislosti s ptáky a větrnými 

                                                      

97 Viz přehled druhů modelů od autorů Willmott a kol. (2012), Grünkorn a kol. (2016), Masden a Cook (2016) a Smales 
(2017). 
98 Konkrétní příklady viz přezkum autorů Laranjeiro a kol. (2018). 
99 Potenciálně užitečné v případě nedostatku údajů (Laranjeiro a kol., 2018) jako údaje, na jejichž základě se provede 
posouzení založené na rizicích. 
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elektrárnami ve Vlámsku (Belgie) 

Roční úmrtnost je aktuální odhadovaná úmrtnost z přirozených a antropogenních příčin (bez zvýšené úmrtnosti 

související s plánovanými větrnými parky nebo elektrickým vedením) a zpravidla se vypočítává na základě míry 

úmrtnosti uvedené v literatuře (např. údaje o ptácích na internetových stránkách organizace BTO100) a informací 

o velikosti regionální/místní populace posuzovaných druhů. 

 

Pro stanovení potenciálně významného účinku úmrtnosti na populace druhů se u druhů, kterých se to může týkat, 

uplatňuje kritérium 1 % roční úmrtnosti, pokud: 

 

 v rámci druhu existuje místní (subregionální) populace, která je významná na úrovni regionu Vlámsko 

(tj. > 2 % celkové regionální populace), a 

 existuje dostatek kvantitativních údajů o velikosti populace druhu.  

 

U četných druhů s příznivým stavem z hlediska ochrany může být prahová hodnota maximálně 5 %. 

 

Tyto prahové hodnoty se uplatňují v subregionálním měřítku, což v případě Vlámska znamená, že: 

• U zimujících vodních ptáků a racků se, pokud nejsou k dispozici spolehlivé údaje v regionálním měřítku, posuzuje 

kumulativní účinek v subregionálním měřítku, konkrétně na úrovni subpopulací; tyto subpopulace v subregionálním 

(místním) měřítku jsou určovány na základě „ekologicky propojených oblastí“ (viz Obrázek 5-4). 

• V případě hnízdících ptáků se rovněž posuzují kumulativní účinky v subregionálním měřítku nebo v případě potřeby 

v místním měřítku (tj. v lokalitě Natura 2000). 

• U migrujících ptáků se kumulativní účinky posuzují v subregionálním měřítku přeletů (odhadovaná populace, která 

migruje v rámci daného přeletu). 

 

Výjimky zahrnují případy, kdy není k dispozici dostatek údajů pro kvantitativní posouzení účinků, tj. pro některé druhy 

ptáků a téměř všechny druhy netopýrů. V těchto případech se provádí spíše kvalitativní posouzení, pokud možno také 

na základě (dostupných) kvantitativních údajů i odborného úsudku. Další výjimky zahrnují případy, kdy se používá 

podrobný model populačního účinku s jiným výsledkem, ale ve Vlámsku tyto výjimky zatím použity nebyly. 

 
Obrázek 5-4: Identifikované subpopulace zimujících vodních ptáků a racků v subregionálním (místním) měřítku ve 
Vlámsku  

Zdroj: Everaert, J. (2017). 

 

                                                      

100 British Trust for Ornithology, viz https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts. 
 

https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts
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Použití modelů založených na populacích při posuzování významných účinků prozkoumali Green a kol. 

(2016), O’Brien a kol. (2017) a Smales (2017). V rostoucí míře se využívá analýza životaschopnosti 

populace, protože scénáře, v nichž se zohledňuje či nezohledňuje plán nebo projekt umožňují posuzování 

v souladu s mezinárodními zásadami osvědčených postupů v oblasti posuzování dopadů (Brownlie 

a Treweek, 2018), jakož i s potřebou zohlednění cíle zachování nebo obnovy populace podle směrnice 

o ptácích. Například Jenkins a kol. (2018) použili k posouzení důsledků úmrtnosti z důvodu kolize, pokud jde 

o populaci hnízdících pelikánů, model vývoje populace, který se nazývá Leslieho matice a představuje 

základ analýzy životaschopnosti populace. Modely analýzy životaschopnosti populace vyžadují, aby byly 

populační a demografické hodnoty získávány z dlouhodobých souborů údajů o zkoumaných druzích. 

Nejsou-li tyto údaje k dispozici, mohou být vhodné jiné modely, jako je např. možné biologické vyloučení 

(Smales, 2017). Za účelem odhadu demografických parametrů z jiných zdrojů údajů, včetně údajů 

z průzkumů, je případně možné použít integrované modelování populace, přičemž tyto odvozené parametry 

mohou být použity při analýze životaschopnosti populace (Smales, 2017). Podrobný přehled o integrovaném 

modelu populace poskytují Schaub a Abadi (2011). 

K zajištění dlouhodobé platnosti vědeckého základu, jímž jsou podloženy závěry posouzení, je 

nezbytné monitorování. Potřeba monitorování a obecné přístupy k němu jsou popsány v kapitole 6. V 

případě ptáků se monitorování obvykle zaměřuje na riziko kolize a pochopení toho, zda předpovědi 

vyplývající z modelu rizika kolize v praxi fungují. K tomu je nutné vyhledat a identifikovat těla zvířat 

uhynulých v důsledku kolize s větrnými turbínami a poté odhadnout celkový počet kolizí. Přezkum zásad 

statistické analýzy používaných pro odhad úmrtnosti v důsledku kolizí na základě počtu nalezených těl uvádí 

Huso a kol. (2017). V každém odhadu úmrtnosti v důsledku kolize musí být zohledněno statistické zkreslení, 

jež vyplývá z rozdílů mezi prohledávatelnou oblastí a celkovou plochou, do níž by mohla těla uhynulých 

zvířat spadnout, efektivitou pozorovatelů a mírou zásahu mrchožroutů. Metodické pokyny týkající se hledání 

těl jsou uvedeny ve vnitrostátních pokynech (viz např. Atienza a kol., 2014 v případě Španělska). Na odhad 

úmrtnosti v důsledku kolize na základě údajů z průzkumu spočívajícího v hledání těl jsou k dispozici 

softwarové nástroje z různých zdrojů, například nástroj R-package carcass (Korner-Nievergelt a kol., 2015) 

a GenEst (nástroj pro zobecněný odhad) (Simonis a kol., 2018). Shrnutí nástroje GenEst je uvedeno 

v Případová studie 5-6. 

Případová studie 5-6: GenEst – nástroj pro hodnocení úmrtnosti v důsledku kolize s větrnými 
elektrárnami 

Problém: 

Kvantifikovat riziko kolize pomocí technik hledání těl je časově i prostorově náročné, a proto je potřebná určitá míra 

statistického modelování, aby bylo možné plně porozumět riziku, jež pro netopýry a ptáky představuje infrastruktura 

větrných elektráren. Tyto přístupy se však často liší, pokud jde o faktory, které zohledňují, a proto jsou údaje z 

jednotlivých lokalit jen stěží srovnatelné.  

 

Řešení: 

GenEst je nástroj pro zobecnění odhadu úmrtnosti, který vypočítává počet úmrtí ptáků a netopýrů v lokalitách větrných 

parků, v nichž je jejich detekce nedokonalá. Software je k dispozici ve statistickém balíčku v jazyce R nebo jako 

grafické uživatelské rozhraní, a proto umožňuje snadné používání i pro ty, kteří nemají zkušenosti se statistikou, 

komplexní matematikou nebo počítačovým programováním. 

Praktické/technické aspekty: 

Sběr údajů o tělech v lokalitě větrných elektráren není dokonalý a přesné vyjádření závisí na celé řadě přesně 

vymezených faktorů (jako je míra usmrcení predátory, klima a tělesná hmotnost uhynulého zvířete). Tento přístup 

vyžaduje pro účinné použití určitou odbornou přípravu, a to buď v grafickém uživatelském rozhraní, nebo v základní 

programovací syntaxi jazyka R, lze ji však zvládnout daleko rychleji než manuální výpočet modelu.  

 

Výhody: 

Software GenEst je k dispozici v balíčku R nebo jako grafické uživatelské rozhraní, a proto umožňuje snadné používání 

i pro ty, kteří nemají zkušenosti se statistikou, komplexní matematikou nebo počítačovým programováním. Jak je to 

běžné u všech balíčků R, pokyny jsou uloženy a volně dostupné v síti Comprehensive R Archive Network (CRAN) 

(Dalthorp a kol., 2019). Díky softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a návrhu modelů (Dalthorp a kol., 2018) jsou 

výsledky srovnatelné v rámci projektů, v nichž se použil stejný nástroj, a v důsledku toho poskytují více informací. 

Zdroj:  

Dalthorp, 2019 a Dalthorp, 2018.  
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Případová studie 5-7: Identifikace účinků vysídlování na orla skalního (Aquila chrysaetos) 
sledováním pomocí GPS ve Francii 

V Centrálním masivu ve Francii žije malá populace orla skalního, kterou by potenciálně mohla ovlivnit výstavba 

větrných elektráren. S cílem posoudit spolehlivost metod běžně používaných při posuzování dopadů a vyvinout nové 

metody byla vypracována studie. Tato studie se zaměřila také na zlepšení znalostí o těchto účincích. K dosažení těchto 

cílů byli dva orli skalní z populace v dané oblasti, vybaveni sledovacími zařízeními GPS na období let 2014–2015 

(základní období) a 2016–2017 (období po výstavbě větrných parků). Ze studie vyplynulo, že v rozporu se závěry 

posouzení dopadů druh již delší dobu po výstavbě dvou větrných parků v hlavní oblasti jeho lovného stanoviště velkou 

část tohoto stanoviště již nevyužíval (Obrázek 5-5).  

  

 
Obrázek 5-5: Účinky vysídlování na orla skalního v důsledku výstavby větrných parků ve francouzském Centrálním 
masivu (obrázek vlevo ukazuje stav v roce 2015, kdy uprostřed teritoria orlů ještě nebyly postaveny dva větrné parky; 
na obrázku vpravo je zobrazen stav v roce 2016 po výstavbě dvou větrných parků)  

 

Studie rovněž potvrzuje náchylnost orla skalního k riziku kolize v souvislosti s větrnými turbínami. Ačkoli je při 

zobecnění zjištění studie, která jsou založena na sledování jednoho páru pomocí GPS, nutná opatrnost, tento případ 

poukazuje na významné účinky tří větrných parků na teritorium s výskytem orla a na způsob, jakým si orli vybírají své 

upřednostňované trasy a lovné oblasti. Přítomnost větrných parků má za následek zmenšení jejich stanoviště 

(zmenšení stanoviště o +/– 450 ha) a ovlivňuje jejich pohyb z mezi jednotlivými oblastmi. 

Zdroj: Itty (2018). 

 

Nejistoty a výzvy při posuzování pravděpodobných významných účinků na ptáky, jež mohou vyžadovat sběr 

dodatečných základních údajů nebo uplatnění zásady předběžné opatrnosti, jsou shrnuty v Rámeček 5-13. 

Rámeček 5-13: Hlavní výzvy při posuzování významnosti účinků na ptáky 

Kolize 

• Znalost faktorů souvisejících s rizikem kolize, jako je hledání potravy a teritoriální chování, jakož i interakce s větrem 



 

Pokyny k rozvoji větrné energetiky a k právním předpisům EU na ochranu přírody 149  

a topografií, je zpravidla vázaná na konkrétní lokalitu a je založena pouze na relativně běžných druzích (Watson 

a kol., 2018). 

• Hojnost a sezónní faktory, např. v oblastech, v nichž se shromažďuje velké množství citlivých druhů, jako jsou 

mokřady a zúžené migrační koridory, s vysokou hustotou populace či vhodným stanovištěm (Heuck a kol., 2019). 

 

Rušení a vysídlování 

• Měřitelná změna v populaci druhu se v jednotlivých lokalitách projektu často liší.  

• Předpovědi modelu založeného na indexu podporuje jen omezené množství empirických údajů. Viz Případová 

studie 5-7 s empirickými důkazy, jež vycházejí z technik sledování pomocí GPS.  

 

Bariérový účinek 

• Empirické údaje jsou omezené, protože předchozí studie použily nevhodné metodiky, nerozlišovaly bariérový účinek 

od účinků vysídlování a pomocí radarových technik nebylo možné například dostatečně identifikovat druhy. 

• Empirické údaje o hnízdících ptácích jsou omezené, protože předchozí studie se zaměřovaly na stěhovavé ptáky. 

• Kumulativní bariérový účinek na druhy, které migrují na dlouhé vzdálenosti a musí se na své tahové trase vyhnout 

mnoha překážkám, zůstává neprozkoumaný. 

 

Ztráta a degradace stanovišť 

• Identifikaci ohrožení nebo předpovědi modelu založeného na indexu podporuje pouze omezené množství 

empirických údajů. 

 

Nepřímé účinky 

• Existuje pouze omezené množství empirických údajů o náchylnosti a zranitelnosti druhů kořisti a o jejich významu 

z hlediska přežití a úspěšnosti reprodukce daných druhů ptáků. 

 

Několik klíčových doporučení pro posouzení pravděpodobných významných účinků na ptáky je shrnuto 

v Rámeček 5-14. 

Rámeček 5-14: Klíčová doporučení pro posuzování významnosti účinků na ptáky 

• Vymezit jasná kritéria významnosti, která se týkají cílů ochrany daných ptáků a vycházejí z konkrétních souvislostí 

(na základě jednotlivých případů) a zároveň jsou vědecky podložená.  

• Zajistit dostupnost údajů, zejména pokud jde o úmrtnost ptáků a následné účinky na populace, v příslušném rozsahu 

a ty pak použít pro posouzení na úrovni plánu nebo na podrobné průzkumy a posouzení v rámci projektů. 

• Investovat do výzkumu s cílem doplnit chybějící znalosti uvedené v Rámeček 5-13. 

• Využít zvýšenou dostupnost výsledků monitorování provedeného po dokončení výstavby větrných projektů ke 

zlepšení empirické základny. 

 

5.4.3 Možná zmírňující opatření  

5.4.3.1 Úvod 

Následující oddíly poskytují přehled možných zmírňujících opatření, jež se navrhují nebo uplatňují s cílem 

minimalizovat dopady rozvoje větrné energetiky na pevnině na ptáky. Měla by se zohlednit omezení těchto 

opatření, zejména pokud jsou větrné turbíny instalovány na místech s vysokou hodnotou ptactva a tam, kde 

existuje značná míra nejistoty, zda budou některá z uvedených opatření účinná. Vhodné umístění větrných 

parků a související infrastruktury (makroumístění) je nejpřirozenějším zmírňujícím opatřením, které zabrání 

negativním dopadům na ptáky a volně žijící živočichy obecně. 

5.4.3.2 Mikroumístění: uspořádání a umístění turbín 

Cílem mikroumístění turbín je zabránit riziku kolize, vlivům vysídlování a bariérovému účinku nebo tyto vlivy 

zmírnit. 
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Mikroumístění vycházející ze základních údajů z terénních průzkumů nebo z údajů získaných 

prostřednictvím provozního monitorování je proces, při kterém jsou jednotlivé turbíny umisťovány do 

vhodných oblastí s nízkým ekologickým rizikem. Přístupy založené na geografickém informačním systému101 

se často používají jako podklad k přijímání rozhodnutí o mikroumístění, a to buď pomocí mapování, 

např. využívání stanovišť a pohybů ptáků, nebo mapování atmosférických a topografických prvků, jako je 

tepelné a orografické proudění, jehož vliv na riziko kolize je znám. 

Několik studií prokázalo nerovnoměrné rozložení rizika kolizí mezi větrnými parky, přičemž malý počet turbín 

má neúměrný účinek (viz také Případová studie 5-5). Turbíny související s určitými zeměpisnými prvky, jako 

jsou horské hřebeny, budou mít pravděpodobně větší účinek. Účinek konfigurace turbín však bude 

pravděpodobně do velké míry závislý na konkrétní lokalitě a druhu. U stěhovavých ptáků je pravděpodobné, 

že budou mít prospěch z větších rozestupů mezi turbínami, čímž vznikají letové koridory, nebo z rozmístění 

turbín do samostatných oddělených skupin (May, 2017). Účinnost mikroumístění není v současné době 

podložena empirickými důkazy, ale podporuje ji prediktivní modelování (Arnett a May, 2016).  

5.4.3.3 Návrh infrastruktury: počet turbín a jejich technické specifikace (včetně 
osvětlení) 

Cílem návrhu infrastruktury je snížit riziko kolize, ale může ovlivnit také vysídlování a bariérový účinek. 

Pomocí základních údajů z terénního průzkumu nebo údajů z provozního monitorování s využitím 

prediktivního modelování, jehož výsledkem jsou např. modely rizika kolize, lze prozkoumat vliv počtu 

a konstrukce turbín s cílem vytvořit konečný návrh, který lze považovat za ekologicky nízkorizikový. 

Obecně platí, že menší počet větších turbín umístěných dále od sebe může být vhodnější než větší počet 

malých turbín s malými rozestupy (May, 2017). Účinnost návrhu turbíny je podpořena některými empirickými 

důkazy (např. Loss a kol., 2013), ale zvýšením průměru rotoru (prostor s rizikem kolize) a snížením rychlosti 

rotoru lze snížit riziko kolize pouze, jsou-li tato opatření zkombinována. Ačkoli tento návrh (tj. menší počet 

větších turbín) může snížit riziko kolize pro většinu místních druhů, pro druhy létající ve vyšších 

nadmořských výškách, např. během sezónní migrace, se může riziko zvýšit. Tuto skutečnost je ještě potřeba 

podložit důkazy. 

Osvětlením větrných turbín se podle všeho nezvyšuje riziko kolize pro netopýry ani pro migrující zpěvné 

ptactvo102.  

Pokud jde o rušení hnízdících ptáků, mají na ně menší dopad vyšší turbíny, ovšem pouze pokud všechny 

ostatní podmínky zůstanou stejné. Turbíny s delšími listy rotoru mají větší negativní dopad (Miao a kol., 

2019). 

5.4.3.4 Plánování: zamezení činnostem v ekologicky citlivých obdobích, omezení 
činností nebo jejich postupné zavádění 

Plánování má za cíl zabránit rušení a vysídlování ptáků nebo je během určitých kritických období omezit. 

Lze je nejlépe využít při výstavbě, přestavbě a vyřazování z provozu a méně během provozu. Plánování 

znamená, že činnosti jsou během ekologicky citlivých období buď pozastaveny, nebo omezeny. Další 

možností je rozfázovat činnosti tak, aby mohly pokračovat, ale pouze v méně citlivých lokalitách. To lze 

provést využitím stávajících ekologických znalostí o druzích, které se pravděpodobně vyskytují v lokalitě 

větrných elektráren, základních údajů z terénních průzkumů nebo údajů z provozního monitorování. 

Běžnou praxí je provádět potenciálně rušivé činnosti v obdobích, v nichž se nevyskytují citlivé a ohrožené 

druhy, např. vyhnutím se seskupením vodních ptáků v zimě, kdy je rušení pro ptáky energeticky 

nejnáročnější, nebo vyhnutím se období hnízdění, kdy je vysoké riziko poškození, zničení nebo narušení 

aktivního hnízda. 

                                                      

101 Viz např.: projekt „Innovative mitigation tools for avian conflicts with wind turbines“ (INTACT) (Inovativní nástroje ke 
snížení počtu kolizí ptáků s větrnými turbínami (projekt (https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT). 
102 https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/. 

https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT
https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/
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5.4.3.5 Omezení vlivů rušení: alternativní stavební metody a bariéry 

Využíváním alternativních stavebních metod a bariér se zabraňuje rušení a vysídlování nebo se zajišťuje 

jejich omezení. V zásadě jsou tato opatření v případě realizace pravděpodobně účinná, ačkoli je tento 

postup doložen pouze omezeným množstvím zveřejněných důkazů.  

Měla by být zvážena všechna opatření, která zabrání hluku nebo vizuálním podnětům, o nichž se ví, že 

způsobí nebo mohou způsobit změnu chování druhů ptáků. Jde například o opatření ke snižování hluku 

vyplývajícího z potenciálně rušivé činnosti, snižování hluku vnímaného citlivým receptorem nebo blokování 

vizuálních podnětů, jako je přítomnost lidí. 

Účinnost alternativních stavebních metod musí být posuzována případ od případu a měla by být podpořena 

prediktivním modelováním hluku. Například beranění pilot může ptáky rušit, ale pokud se mezi vrtnou 

nádobu a vrtnou hlavu vloží nekovový tlumič (The British Standards Institute, 2013) mohou se dostatečně 

snížit hladiny hluku vnímané receptory, čímž se zamezí pravděpodobnému významnému účinku nebo se 

podaří jej snížit. Rušivému hluku z úderů, který způsobují vibrace při zarážení nebo vrtání pilot do země 

(průběžným spirálovým vrtákem), lze zabránit i jinými metodami. 

Účinnost akustických bariér závisí na jejich materiálu, umístění, rozměru a tvaru. Bariéra by měla snížit 

hladinu hluku za sebou, kde vzniká tzv. akustický stín. Musí být dostatečně vysoká a dlouhá, aby zóna 

akustického stínu byla co největší a zahrnovala celou oblast výskytu receptora. Čím blíže je bariéra ke zdroji 

hluku, tím menší by měla být. Schopnost bariéry zajišťovat zmírňování hluku mohou zlepšit materiály, jako je 

minerální vlna, dřevné vlákno, skleněné vlákno a beton s otvory nebo směs různých materiálů (Pigasse 

a Kragh, 2011). Posouzení účinnosti akustických bariér musí být podpořeno prediktivním modelováním 

hluku. 

K zablokování přítomnosti osob a pronikání hluku do ekologicky citlivých oblastí, a to zejména ve vztahu 

k vodním ptákům, slouží také výstavba protihlukových stěn, které jsou považovány za účinné (Cutts a kol., 

2009). 

5.4.3.6 Omezení činnosti turbín: načasování provozu turbín 

Navzdory tomu, že zastavením větrných turbín se nezabrání nočním kolizím během migrace (zejména 

zpěvného ptactva), může dočasné omezení činnosti turbín být účinné při předcházení riziku kolize nebo jeho 

snižování, a to především během ekologicky citlivých období.  

Mnoho navrhovaných opatření se zaměřuje na úpravu provozu větrných parků, např. dočasným vypnutím 

turbín, pokud se v blízkosti nacházejí ptáci. Dočasná „odstávka na vyžádání“ byla zavedena v malém počtu 

větrných parků (viz Případová studie 5-8 a Případová studie 5-9). Technici k předvídání potenciálních kolizí 

a následnému dočasnému vypnutí turbín využívají kombinaci lidských pozorovatelů, ptačích radarových 

systémů (Tome a kol., 2011 a 2017) a příležitostně videotechnologií (Collier a kol., 2011). V některých 

případech se používá systém detekce DtBird® s pomocí videozáznamu103. DTBird® je samostatně fungující 

systém pro monitorování ptáků a/nebo zmírňování úmrtnosti v lokalitách s větrnými elektrárnami na moři i na 

pevnině. Systém ptáky automaticky detekuje a je schopen provést dva na sobě nezávislé úkony ke zmírnění 

rizika kolize ptáků: aktivovat výstražné zvuky a/nebo větrnou turbínu zastavit.  

Odstávka na vyžádání může účinně fungovat s minimálními ztrátami při celkové výrobě energie. Vyžaduje 

však práci kvalifikovaných a svědomitých techniků, a proto ji v dlouhodobém horizontu může být náročné 

udržet a financovat. Odstávka na vyžádání je nejúčinnější (a cenově nejdostupnější), pokud je vyžadována 

pouze v omezeném a předvídatelném časovém období, např. během konkrétních období hnízdění nebo 

migrace (např. dny s nejintenzivnější migrací). Osvědčeným postupem je preventivně začlenit do 

nákladového modelu větrného projektu určitou míru omezení činnosti turbín, aby se při snaze o zachování 

ekonomicky životaschopného projektu zohlednila finanční rizika i rizika týkající se biologické rozmanitosti. 

Účinnost protokolu odstávky na vyžádání využívaného po celý rok není známa a je pravděpodobné, že bude 

obtížněji koordinovatelná, jakož i méně hospodářsky životaschopná. Lokality, v nichž se odstávka na 

vyžádání uplatňuje, by měly mít zavedeny spolehlivé monitorovací protokoly, aby se zajistilo, že se kolizím 

skutečně zabrání. 

                                                      

103 https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf. 

https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf
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Odstávka na vyžádání se zpravidla používá v případě souboru druhů, jimž hrozí zvýšené riziko, anebo 

pokud je znepokojující stav ochrany daného druhu. Jen zřídka je navržena tak, aby se zabránilo všem 

kolizím ptáků. Je důležité se na dotyčném souboru druhů dohodnout ve spolupráci s kvalifikovanými 

a zkušenými ekology. 

Vzhledem k těmto podmínkám a omezením zatím není účinnost těchto opatření všeobecně uznávána. 

V Německu se tato opatření uplatňují pouze v jednotlivých případech (za účelem testování). Zatím se 

nepovažují za běžný ani osvědčený postup. Ke zlepšení účinnosti, použitelnosti v praxi a spolehlivosti je 

zapotřebí dalšího výzkumu a vývoje, pokud jde o ptačí radary a systémy detekce s pomocí videozáznamu. 

V současné době nemají tyto systémy dostatečnou kontrolu použitelnosti v praxi (např. se jim nedaří 

detekovat cílové druhy s nízkou chybovostí)104. Z nedávného výzkumu (Everaert, 2018) vyplynulo, že 

dostupné zdroje informací používané k předvídání intenzity migrace ptáků jsou užitečné pro zlepšení 

bezpečnosti vojenského letectva, ale nejsou dostatečně spolehlivé pro řízení „odstávky větrných turbín na 

vyžádání“ během migrace ptáků. To by se mohlo v budoucnu zlepšit vypracováním lepších a lokálnějších 

predikčních modelů na základě meteorologických a ptačích radarů. Jak se uvádí v Případová studie 5-8 

a Případová studie 5-9, opatření spočívající v „odstávce na vyžádání“ stále vyžadují další lidské 

pozorovatele.  

Další využití opatření spočívajícího v „odstávce na vyžádání“ je popsáno v Případová studie 5-10. Týká se 

zejména určitých zemědělských činností, které mohou do blízkosti větrných parků přilákat dravce.  

Vzhledem k jejich možným důsledkům pro hospodářskou životaschopnost projektu větrné energie by tato 

opatření spočívající v „odstávce na vyžádání“ mohla být považována za poslední možnost, která by mohla 

být realizována po vyčerpání všech ostatních alternativ. 

Případová studie 5-8: Odstávka na vyžádání za asistence pozorovatele (Tarifa, Španělsko) 

V letech 2008 až 2009 se deset větrných parků, které sestávají z celkem 244 turbín, denně monitorovalo s cílem 

zdokumentovat úmrtnost supa bělohlavého (Gyps fulvus) v důsledku kolizí. Pokud byl zpozorován sup letící na 

trajektorii, která by mohla vést ke kolizi s listy rotoru, nebo pokud skupina supů vletěla do areálu větrného parku nebo 

do jeho blízkosti, pozorovatel kontaktoval řídící centrum větrného parku se žádostí o vypnutí konkrétních turbín. 

Turbína se dala zastavit do tří minut.  

 

Došlo ke 4 408 případům odstavení turbín a opatření spočívající v „odstávce na vyžádání“ vedlo ke snížení úmrtnosti 

supů bělohlavých o 50 % a k poklesu výroby energie o pouhých 0,7 %. V průměru byla jedna turbína za rok celkově 

zastavena po dobu šesti hodin a dvaceti k, přičemž průměrná doba trvání zastavení byla jen něco málo přes 22 minut. 

Zdroj: de Lucas a kol., (2012). 

 

Případová studie 5-9: Odstávka na vyžádání podporovaná radarem, větrný park Barão de São João, 
Portugalsko 

Ve větrném parku Barão de São João společnosti E.ON105 s výkonem 50 MW , který se nachází na migrační trase 

přeletu, se používal protokol radarem podporované „odstávky na vyžádání“ vycházející z předem stanoveného souboru 

kritérií. 

 

Monitorování letové aktivity stěhovavých ptáků prováděl monitorovací tým z pozorovacího střediska. Radarové údaje 

v reálném čase poskytly koordinátorovi monitorovacího týmu kvalitnější informace, na jejichž základě se prováděla 

odstávka. V průběhu času zkušenosti monitorovacího týmu příznivě ovlivnily účinnost přístupu „odstávky na vyžádání“ 

podporovaného radarem: průměrná doba potřebná k provedení odstávky po vydání příkazu se snížila o 91 % 

a průměrný roční ekvivalent hodin odstávky se za období 2010 až 2014 snížil o 86 %. 

 

Listy rotoru bylo možné zastavit přibližně do 15 vteřin od spuštění odstávky, a to za použití systému průmyslového 

řízení a sběru dat, který zajišťuje v reálném čase přístup k jednotlivým větrným turbínám a větrným parkům, jakož i k 

                                                      

104 Viz také https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-
war-ein-voller-erfolg/. 
105 E.ON je evropská energetická společnost se sídlem v německém Essenu. 

https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
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jejich řízení. Turbíny byly navíc znovu spuštěny bez nutnosti další komunikace s provozním personálem.  

 

Během používání protokolu odstávky nebyly zaznamenány žádné kolize plachtících stěhovavých ptáků. V posledním 

roce pětileté studie odpovídal celkový ekvivalent doby odstávky 0,2 % ročního dostupného času, přičemž více než 

40 % období odstávky mělo za následek zanedbatelné ztráty energie v důsledku nízkých rychlostí větru. 

Zdroj: Tomé, 2017. 

 

Případová studie 5-10: Odstávka turbín během sklizně, Německo 

Provozní vypnutí větrných turbín může být užitečné, pokud pod turbínami probíhá sklizeň nebo orba. Je to tak proto, 

neboť (v závislosti na oblasti a na druhu dravců) během sklizně a po ní v dané oblasti loví více dravců, kteří využívají 

zvýšeného výskytu červů a jiných malých (mrtvých) živočichů (např. myší).  

 

Zkušenosti však ukázaly, že z logistického hlediska je provádění tohoto opatření poměrně složité. Vyžaduje aktivní 

přístup zemědělců, kteří musí informovat provozovatele lokality o svých zemědělských činnostech, což se vždy neděje. 

 

 

Zdroj: Seminář o dopadech větrné a solární energie na pevnině na druhy a stanoviště chráněné směrnicí o ptácích 

a směrnicí o stanovištích, který se konal v německém Darmstadtu dne 14. prosince 2018 (zdroj: Ubbo Mammen 

https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-

rotmilan/. 

 

5.4.3.7 Akustické a vizuální odstrašující prostředky 

Cílem použití odstrašujících prostředků je snížit riziko kolize. Důkazů o účinnosti těchto technik je i nadále 

omezené množství a je pravděpodobné, že jejich účinnost se váže na konkrétní lokality a druhy. 

Odstrašující prostředky zpravidla představují nainstalovaná zařízení, která vydávají akustické nebo vizuální 

podněty, a to buď neustále, přerušovaně, nebo po spuštění systémem detekce ptáků (např. systém DtBird®, 

viz kapitola 5.4.3.6). Na stožáry a listy rotoru turbín lze použít i pasivní odstrašující prostředky, jako jsou 

nátěry, ačkoli nejsou povoleny ve všech zemích EU. Například ve Francii musí být větrné turbíny jednotně 

bílé nebo světle šedivé. 

https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
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K varování ptáků před turbínami nebo k jejich odstrašení byly testovány vizuální a akustické signály. Mezi 

opatření patří natírání listů rotoru, aby byly viditelnější, použití pulzujících světel k odrazení nočních 

migrujících živočichů a instalování akustických odstrašujících prostředků, jako jsou poplachová a tísňová 

volání a nízkofrekvenční infrazvuk. V poslední době testovali vědci ve Francii vizuální vzorec, který vytváří 

optický klam v podobě „vynořujících se“ očí, aby přiměli dravce vyhnout se letištní dráze. Naznačují, že tato 

technika by mohla fungovat i pro větrné parky, zatím zde však ještě nebyla testována (Hausberger a kol., 

2018). 

Případová studie 5-11: Zvýšená viditelnost natřených listů rotoru a stožárů turbín ve větrném parku 
Smøla v Norsku 

V rámci výzkumného projektu v Norsku (2014) se čtyřmi turbínami ve větrném parku Smøla byl jeden list rotoru natřen 

černou barvou, aby se zjistilo, zda se zvýšením viditelnosti listu rotoru pro ptáky sníží jejich úmrtnost. Kromě toho byly 

v létě roku 2014 a 2015 černou barvou natřeny základy deseti turbín až do výšky 10 m nad zemí. Výsledky výzkumu 

dosud nebyly zveřejněny, ale z prvních náznaků vyplývá, že úmrtnost bělokura rousného (Lagopus lagopus), tedy 

druhu, jehož těla se pod turbínami nacházela nejčastěji, se podle všeho po těchto vizuálních úpravách snížila. Výzkum 

stále probíhá. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  

• Raptor Interactions With Wind Energy (Interakce dravců s větrnými elektrárnami): případové studie od autorů z 

celého světa: Watson, 2018. 

• Fotografie: Espen Lie Dahl. 

 

Případová studie 5-12: Použití automatického systému předcházení kolizím ke snížení dopadu kolizí 
na pelikány (Pelecanus crispus a Pelecanus onocrotalus) v národním parku Prespa v Řecku 

Větrný park s výkonem přibližně 29 MW se nachází u Prespanského jezera v Řecku, tedy v oblasti s dvěma lokalitami 

Natura 2000, jakož i ramsarskými mokřady.  

 

Vzhledem k výskytu 20 % světové populace pelikána kadeřavého (Pelecanus crispus) a pelikána bílého (Pelecanus 

onocrotalus) v širší oblasti a zejména proto, že pelikáni přes areály větrných parků často přelétávají do jiných mokřadů, 
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zde byl v roce 2013 instalován automatický systém pro předcházení kolizím ptáků. Systém používá k identifikaci 

pelikánů, kteří přilétají do areálu, kamery s vysokou přesností a v případě ptáků létajících uvnitř oblasti s rizikem kolize 

aktivuje varovné zvukové signály, které pelikány odstraší, a/nebo dočasně vypne větrné turbíny.  

 

Během období monitorování nebyly zaznamenány žádné kolize, a proto se automatický systém předcházení kolizím 

považoval za účinný. 

Zdroj: WindEurope (2017).  

 

5.4.3.8 Správa přírodních stanovišť: odlákávání a odrazování druhů od turbín 

Cílem opatření správy stanovišť je snížit riziko kolizí. Zpravidla zahrnují uplatňování režimu správy (umístění 

a načasování) s cílem snížit dostupnost kořisti, jakož i vytváření stanovišť nebo zlepšování jejich stavu za 

účelem odlákání ptáků od turbín. Za účinné opatření se rovněž považuje přikrmování. 

Tato opatření, jež přezkoumali Gartman a kol. (2016), se musí zvažovat jednotlivě podle lokality a druhu. 

Účinnost správy stanovišť s cílem změnit hojnost kořisti a snížit počet kolizí je známa, ačkoli vychází z 

poměrně malého počtu zveřejněných případů (viz např. Případová studie 5-13).  

Organizace Scottish Natural Heritage (2016) se domnívá, že ve většině případů se na správě stanoviště 

spočívající v odlákání ptáků, jako je kalous pustovka a moták pilich, od turbín nelze spoléhat, neboť účinnost 

těchto opatření není dostatečně prokázaná. Účinnost a ekologické důsledky krmení za účelem odvrácení 

pozornosti musí být posuzovány případ od případu. 

Případová studie 5-13: Správa přírodních stanovišť ke snížení rizika kolize pro poštolku jižní (Falco 
naumanni), Španělsko 

Ve třech lokalitách větrných elektráren (Cerro del Palo, Cerro Calderón a La Muela) sestávajících z 99 turbín se 

provádělo provozní monitorování s cílem určit proměnné související s úmrtností poštolky jižní (Falco naumanni) 

v důsledku kolizí. Na základě získaných informací se zavedlo zmírňující opatření, aby se kolizím zabránilo  

a minimalizoval se jejich počet. U turbín s vysokou úmrtností v důsledku kolizí byla půda kolem základu mírně zorána, 

aby se snížilo množství vegetace, a tím i rozmanitost potenciální kořisti, zejména rovnokřídlých. Během dvou let 

monitorování správy stanoviště nebyly na místech se zoranou půdou zaznamenány žádné kolize. Toto opatření 

představuje jednoduchý a finančně nenáročný postup, který výrazně a účinně snižuje úmrtnost poštolky jižní v důsledku 

kolize. 

Zdroj: Pescador, 2019. 

 

5.5 Jiné druhy 

5.5.1 Úvod 

Možné vlivy větrných elektráren na pevnině na jiné druhy, než jsou ptáci a netopýři, se doposud zkoumaly 

pouze okrajově. Úplný seznam druhů chráněných v rámci EU a uvedených v přílohách II, IV a V směrnice 

o stanovištích se nachází v příloze II pokynů Komise pro přísně chráněné druhy. Je důležité připomenout, že 

místa určená k hnízdění a odpočinku druhů uvedených v příloze IV směrnice o stanovištích jsou chráněna 

před rušením. V oblastech, v nichž se se předpokládá výskyt rušení, může být uplatněna příslušná odchylka, 

jsou-li splněny podmínky jejího použití. Při posuzování významnosti účinků by měla být zvláštní pozornost 

věnována přímým i nepřímým změnám kvantity a kvality stanovišť. 

Pokud jde o dopady rozvoje větrné energetiky a související infrastruktury na jiné druhy než na ptáky nebo 

netopýry, míra nejistoty je podstatně vyšší. V případech, kdy druhy chráněné EU nejsou ptáci ani netopýři, je 

nezbytné stanovit pravděpodobné významné účinky na základě komplexního přezkumu nejlepších 

dostupných vědeckých informací týkajících se dotyčných druhů nebo skupiny druhů.  
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V případě nejistoty a v souvislosti se zásadou předběžné opatrnosti musí být posouzení budoucích činností 

v lokalitě po zahájení realizace plánu nebo projektu v souladu se „zachováním nebo obnovou příznivého 

stavu z hlediska ochrany“ dotčeného stanoviště nebo druhu106.  

Tato kapitola obsahuje shrnutí současné úrovně poznatků, pokud jde o možné účinky vývoje větrné 

energetiky na pevnině na jiné druhy, než jsou ptáci a netopýři. 

5.5.2 Druhy dopadů 

5.5.2.1 Savci 

Z přezkumu interakcí mezi savci a větrnými elektrárnami, který provedla švédská agentura na ochranu 

životního prostředí (Helldin a kol., 2012), vyplynulo jen málo důkazů o významných účincích. Zaznamenalo 

se však, že velcí masožravci a kopytníci se těmto oblastem často dočasně vyhýbají (Helldin a kol., 2017). 

Druhům, které potřebují velké plochy nenarušených stanovišť, hrozí s největší pravděpodobností významné 

účinky. Mohou se však vyskytnout i účinky na druhy, jež jsou vůči rušení tolerantní, pokud se změní 

podmínky v nenarušených oblastech tvořících stanoviště (Helldin a kol., 2017).  

Jiný výzkum ukázal, že jezevci (Meles meles) ve Spojeném království vykazují zvýšené úrovně stresu 

způsobené hlukem větrných turbín (Agnew, 2016). Fyziologický stres se v případě jezevců určoval na 

základě hladiny kortizolu v srsti. Srst jezevců žijících ve vzdálenosti do 1 km od větrného parku měla 

o 264 % vyšší hladinu kortizolu než srst jezevců žijících ve vzdálenosti větší než 10 km od větrného parku. 

Mezi hladinami kortizolu jezevců žijících v blízkosti větrných parků, jež jsou v provozu od roku 2009 a 2012, 

nebyly zjištěny žádné rozdíly, což znamená, že zvířata rušivým vlivům turbín nepřivykla. Vyšší hladiny 

kortizolu u dotyčných jezevců mohou mít vliv na jejich imunitní systém, což může mít za následek zvýšené 

riziko infekce a onemocnění v populaci jezevců. 

Łopucki (2018) nepozoroval žádné nepříznivé dopady na prostorové rozšíření křečka polního (Cricetus 

cricetus) na území větrných parků v Polsku. Łopucki a Mróz (2016) nezjistili žádný vliv větrných elektráren na 

rozmanitost a hojnost malých druhů savců. U větších savců, konkrétně u vlka obecného (Canis lupus), 

zaznamenali Costa a kol. (2017) na území větrných elektráren v Portugalsku vysídlování z lokalit s doupaty 

(úkryty) až do vzdálenosti 2,5 km. Autoři rovněž zaznamenali nižší míru reprodukce během výstavby 

a prvních let provozu.  

Łopucki a kol. (2017) zjistili, že srnec obecný a zajíc polní (Lepus europaeus) se vnitřním prostorám větrné 

elektrárny vyhýbají a že došlo ke snížení četnosti využívání stanovišť měřitelného až do vzdálenosti 700 m. 

U těchto druhů, které při detekci predátorů spoléhají na sluch, může být toto vysídlení důsledkem j zhoršení 

schopnosti rozpoznat přítomnost predátorů, a to zejména tam, kde je tlak predátorů vysoký. Bylo 

pozorováno, že liška obecná (Vulpes vulpes) se ve vnitřních prostorách větrné elektrárny zdržuje méně 

často, pravděpodobně v důsledku nižší dostupnosti kořisti (zajíc polní) a zhoršeného sluchu během lovu. 

Liška obecná pravděpodobně využívá spíše přístupové cesty a požírá těla ptáků usmrcených při kolizi 

s turbínami, které jsou v provozu. 

Některé úvahy týkající se účinků na savce jsou uvedeny v Rámeček 5-15. 

Rámeček 5-15: Úvahy týkající se dopadů na savce (upraveno podle Helldin a kol., 2012) 

• Rušení během výstavby může být dočasné. 

• Významnost účinků pravděpodobně závisí na dostupnosti stanovišť a stávající úrovni rušení v širší krajině. 

• Lze pozorovat vyhýbání se rozsáhlým plochám kolem související infrastruktury, jako jsou přenosová vedení. 

• U větších predátorů lze pozorovat vysídlování z míst doupat. 

• Nové přístupové cesty mohou usnadnit pohyb jedinců (což však může mít za následek jejich ohrožení silniční 

dopravou). 

• Významné účinky mohou pravděpodobně nastat v odlehlejších, hornatých a v současné době nepřístupných 

oblastech, v nichž se zlepšuje přístup k rekreaci, lovu a volnočasovým aktivitám, což může mít za následek zvýšenou 

přítomnost lidí a více dopravy. 

                                                      

106 C-258/11, Sweetman a další, ECLI:EU:C:2012:743, [2012] sbírka rozhodnutí (Sbírka rozhodnutí Tribunálu), 
odstavec 50. 
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• Přivykání druhů nelze předpokládat, protože závisí na rozdílech mezi druhy, pohlavím, věkem, jedinci, ročními 

obdobími, druhy rušení a na frekvenci a předvídatelnosti rušení. 

• Významnost účinků bude pravděpodobně přímo úměrná velikosti větrné elektrárny. 

• Akumulace většího množství méně významných účinků by mohla být významná na úrovni populace. 

 

5.5.2.2 Obojživelníci a plazi 

Z přezkumu účinků výstavby větrných elektráren na plazy a obojživelníky (herpetofaunu) vyplynulo jen málo 

zveřejněných důkazů (Lovich a kol., 2018). Bylo zjištěno, že provoz lokalit větrných elektráren má za 

následek náhodnou úmrtnost plazů, jež jsou v dlouhodobém horizontu vysídlováni z oblasti s nejvyšší 

koncentrací turbín (pouštní želva Agassizova, Gopherus agassizii).  

Želva žlutohnědá (Testudo graeca), klasifikovaná podle červeného seznamu ohrožených druhů IUCN jako 

ohrožená, může být v jihovýchodní Evropě ovlivněna ztrátou a fragmentací v blízkosti přístupových cest 

potřebných na výstavbu větrných elektráren, zejména pokud se větrné parky staví na skalnatých nebo 

stepních stanovištích. Viz také Případová studie 5-1. 

Výzkum prováděný v Portugalsku za použití modelů a simulací vycházejících z empirických údajů ukazuje, 

že bohatství druhů obratlovců (včetně herpetofauny) se po instalaci pouhých dvou turbín sestávajících z 

velkých tubusů snížilo téměř o 20 %. Nepřímé účinky se však mohou vyskytnout tehdy, pokud se v důsledku 

působení rozvoje větrné energetiky sníží hojnost druhů, které se živí herpetofaunou, jak to naznačuje 

zvýšení hustoty plazů a změny jejich chování, fyziologie a morfologie v lokalitě větrné elektrárny v Indii 

(Thaker a kol., 2018). 

5.5.2.3 Bezobratlí, rostliny a vodní organismy 

Větrné elektrárny mohou mít na tyto skupiny významné účinky zejména v důsledku ztráty, zhoršení 

a fragmentace stanovišť. Informace, o nichž se již diskutovalo v souvislosti se stanovišti na pevnině 

(kapitola 5.2), jsou relevantní i v tomto případě. 

O’Connor (2017) ve svém přezkumu uvádí, že ačkoli se mohou vyskytnout účinky na vodní organismy, 

mohou být účinně zmírněny. Fáze výstavby větrné elektrárny bude mít s největší pravděpodobností za 

následek významné účinky, zejména pokud se turbíny nacházejí v okruhu 50 m od vodních přírodních 

stanovišť. Při posuzování pravděpodobných významných účinků se proto musí zohlednit přinejmenším 

změny v okolním stanovišti, hydrologii, přísunu a hromadění sedimentu, hluku a vibracích a výskytu nebo 

možném zavlečení invazních nepůvodních druhů. 

Je pravděpodobné, že nejvýznamnější účinek na bezobratlé bude mít ztráta, degradace a fragmentace 

stanovišť a substrátu, ve kterém již žijí. O účincích na hmyz a jiné bezobratlé je k dispozici jen málo 

empirických údajů. Long a kol. (2011) pozorovali rozdíly v hojnosti hmyzu v souvislosti s barvou turbín a Foo 

a kol. (2017) zjistili, že společenství hmyzu zůstala během sledovaných let relativně beze změny. Zatímco 

přitažlivost větrných turbín pro hmyz řádu motýlů (motýli a můry) může být problematická v souvislosti s 

rizikem kolize netopýrů hledajících potravu, v současné době neexistují žádné důkazy o tom, že by rozvoj 

větrných elektráren představoval pro populace hmyzu hrozbu. 

Nejvýznamnější účinek na rostliny je důsledkem ztráty, degradace a fragmentace substrátu, v němž rostou. 

Chráněné rostliny podle přílohy II a IV, které nejsou součástí chráněných typů stanovišť přílohy 1, jsou 

chráněny v rámci režimu ochrany druhů popsaného v kapitole 2.2.4. 

Ačkoli některé studie přinesly důkazy o změnách mikroklimatu v důsledku výstavby větrných parků, nebyl 

hlášen žádný výsledný vliv na úspěšnost reprodukce, fyziologii ani morfologii rostlin. 

5.5.3 Možná zmírňující opatření  

Jak již bylo uvedeno v souvislosti se stanovišti, nejúčinnějším způsobem, jak se vyhnout negativním účinkům 

na druhy, je vhodné umístění větrné elektrárny na základě strategického plánování. Druhým opatřením je 

promyšlené umístění infrastruktury související s jednotlivými turbínami, aby se snížil rozsah účinků. 
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Užitečným opatřením k zamezení náhodnému usmrcování malých savců, plazů a obojživelníků silniční 

dopravou nebo ke zmírnění tohoto jevu může být omezení jejich přístupu k přístupovým cestám. Rovněž je 

možné přístupové cesty zúžit, neboť na údržbové činnosti postačují užší cesty.  

Dalším relevantním opatřením pro populace chráněných druhů (savců, plazů, obojživelníků a rostlin) může 

být správa přírodních stanovišť. 

5.6 Vyřazení z provozu a přestavba  

5.6.1 Vyřazení z provozu 

Vyřazení z provozu je opakem výstavby, při němž je odstraněna celá infrastruktura větrné elektrárny nebo 

její část a dotčená půda je znovu uvedena do stavu, který určí příslušný vnitrostátní orgán. Vyřazení 

z provozu se může rovněž týkat jednotlivých turbín nebo skupin turbín v důsledku přijetí opatření ke snížení 

přetrvávajících účinků v rámci plánu adaptivního řízení (viz kapitola 7) nebo v důsledku přezkumu příslušným 

orgánem. 

Turbíny, které po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců nevyrábějí elektřinu v komerčním měřítku, se 

podle osvědčeného postupu vyřadí z provozu a lokalita se obnoví do stavu před zahájením výstavby.  

Pro druhy ptáků a netopýrů může být vyřazení z provozu účinným opatřením ke snížení rizika kolize 

(Gartman a kol., 2016). Pokud se při monitorování zjistí, že jedna nebo více turbín způsobují nepředvídaný, 

ale významný účinek, mělo by se při přezkumu příslušným vnitrostátním orgánem přihlédnout k možnosti 

vyřadit tyto turbíny z provozu nebo je přemístit. 

5.6.2 Přestavba (repowering) 

Při přestavbě dochází k demontáži stávajících větrných elektráren a k výstavbě nových turbín, často větších 

a s větší kapacitou. Po přestavbě tak větrná elektrárna zpravidla zahrnuje méně turbín než původní projekt a 

turbíny jsou postaveny buď na stávajících, nebo na nových základech. Snížením počtu turbín je možné 

zmírnit i vlivy vysídlování druhů. Aby se omezilo riziko vyplývající z rozvoje větrné elektrárny pro životní 

prostředí, lze prozkoumat mikroumístění i vliv návrhu infrastruktury (viz Případová studie 5-14). 

Po nahrazení starých turbín novými jsou zařízení často schopná vyrábět větší objem energie při nižší 

rychlosti větru. To sice přináší výhodu ve snížení počtu úmrtí ptáků v případě větrných elektráren s historicky 

vyššími mírami kolizí, může se však zvýšit riziko kolize pro netopýry, neboť listy nových turbín narušují větší 

část prostoru (Gartman a kol., 2016). Může se tím rovněž změnit ekonomika strategií omezování činnosti 

turbín. Přestavbu je proto třeba posuzovat na základě specifičnosti konkrétní lokality a konkrétních druhů, 

které se v ní vyskytují. 

Údaje o netopýrech získané na výškové úrovni gondol stávajících turbín je možné použít ke stanovení 

pravděpodobného rizika úmrtnosti a v případě potřeby i k vypracování programů omezení činnosti turbín. 

Vzhledem k tomu, že se nové turbíny většinou staví na nových základech, měly by se při rozhodování o 

nových lokalitách zohlednit údaje získané z monitorování během provozu.  

Rovněž je třeba zvážit účinek použití leteckých světelných návěstidel. Jelikož turbíny po přestavbě bývají 

vyšší, může být zapotřebí vybavit světelnými signály větší počet turbín. Ačkoli jsou účinky osvětlení turbín na 

ptáky podle všeho omezené, světlé barvy mohou přilákat netopýry, což může nakonec vést ke zvýšenému 

riziku kolize migrujících netopýrů s větrnými turbínami. V Případová studie 5-14 je popsáno použití údajů z 

monitorování při modelování různých scénářů přestavby a snižování rizik, jimž je vystaven orel mořský v 

Norsku. Případová studie 5-15 popisuje přestavbu větrného parku v belgickém Zeebrugge. 

Případová studie 5-14: Snížení rizika kolize orla mořského (Haliaeetus albicilla) přestavbou větrného 
parku Smøla v Norsku 

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) byl označen za druh, který je nejvíce ohrožen provozem větrných elektráren ve 

stávajícím větrném parku Smøla. Hlavními důvody jsou vyšší míra rušení a zvýšená úmrtnost v důsledku kolizí s 

turbínami. 

V rámci větrného parku (68 turbín o výkonu 2–2,3 MW) proběhlo monitorování, jehož účelem bylo sledovat reprodukční 
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kapacitu orlů a pozorovat jejich hnízdiště a nocoviště, mimo jiné pomocí radaru Merlin, který se používá pro detekci 

ptáků. Údaje z monitorování byly využity při navrhování projektu přestavby a posuzování jeho dopadů. 

 

Na základě těchto údajů byla vypracována mapa zranitelnosti pro orla mořského s cílem určit oblasti s nejvyšší a 

nejnižší mírou zranitelnosti tohoto druhu. Z modelování rizika kolize vyplynulo, že ze dvou návrhů přestavby 

představuje riziko kolize v případě prvního scénáře s 30 turbínami o výkonu 5 MW (viz Obrázek 5-6) 32 % v porovnání 

se stávajícím větrným parkem. U druhého scénáře s 50 turbínami o výkonu 3 MW se v porovnání se stávajícím větrným 

parkem očekává riziko kolize ve výši přibližně 71 %. 

 

Rozdíl v riziku kolize mezi oběma scénáři přestavby a mezi scénáři přestavby a stávajícím větrným parkem byl přičítán 

snížení počtu turbín a lepšímu umístění jednotlivých turbín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 5-6: Mapa relativní citlivosti orla mořského ve větrném parku Smøla (s výkonem 5 MW) vypracovaná na 
základě těchto zdrojů údajů: hnízdiště, počet mláďat, letová aktivita a riziko kolize. Intenzita červeného stínování 
znázorňuje stupeň citlivosti, přičemž tmavě červená barva značí vysokou citlivost. 

 

Ačkoli jsou údaje, z nichž posouzení ve zprávách vychází, velmi spolehlivé, stále přetrvává určitá míra nejistoty, a proto 

autoři uznávají, že není možné předvídat přesné vlivy vyplývající z přestavby větrné elektrárny. Doporučují tudíž použití 

plánu adaptivního řízení (viz rovněž kapitola 7). Součástí adaptivního řízení je nabytí schopnosti přizpůsobit se 

časoprostorové úrovni konfliktů po přestavbě větrné elektrárny, tj. kde, kdy a v jakém rozsahu může v novém zařízení 

docházet ke konfliktům mezi ptáky a turbínami. Realizátorům projektu se tím umožní přijmout zmírňující opatření v 

rizikových lokalitách turbín a/nebo během určitých období roku (např. natření listů rotoru kontrastními barvami, 

provedení provozních úprav a využívání systémů varování s použitím videa). 
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Zdroj: Dahl, E.L., a kol. (2015)  

 

Případová studie 5-15: Snížení rizika kolize ptáků z čeledi rybákovitých přestavbou větrného parku 
v belgickém Zeebrugge 

Lineární větrný park z roku 1986, sestávající z 24 turbín (10 turbín s výkonem 200 kW, 12 turbín s výkonem 400 kW a 2 

turbíny s výkonem 600 kW, s výškou osy rotoru 23, 34 a 55 metrů a průměrem rotoru 22,5, 34 a 48 metrů) a 

nacházející se v přístavu Zeebrugge, představoval významné riziko kolize pro nedalekou hnízdní kolonii rybáka 

obecného (Sterna hirundo), rybáka severního (Sterna sanvicensis) a rybáka malého (Sterna albifrons) v lokalitě sítě 

Natura 2000 (Everaert a Stienen 2007, Everaert 2008).  

 

 
 

Z výsledků monitorování starého větrného parku vyplynulo, že rybáci létali za potravou do vzdálenosti 0 až 50 metrů, 

přičemž většina letů byla do vzdálenosti 0 až 15 metrů. V rámci monitorování byla vypracována důkladná analýza 

rozložení výšky letu.  

 

Posouzení provedené při navrhování přestavby větrného parku ukázalo, že pokud se vychází ze skutečnosti, že 

rozložení výšky u těchto letů za potravou se v budoucnu nezmění, nelze v případě nového větrného parku očekávat 

žádné významné účinky. Zvýšením větrných turbín a omezením jejich počtu při navrhování nového větrného parku by 

se snížilo riziko kolize s ptáky. 

 

Po přestavbě tohoto větrného parku se v přístavu Zeebrugge počet turbín snížil, stávající turbíny jsou však větší. V roce 

2009 bylo nainstalováno 10 nových větrných turbín (s výkonem 850 kW) s většími rozestupy. Nové turbíny mají výšku 

osy rotoru 65 metrů a průměr rotoru 52 metrů. Spodní výška listů rotoru od země se zvýšila z 11 až 20,5 metru ve 

starém větrném parku na 39 metrů v modernizovaném větrném parku. Monitorování dosud prokázalo, že se tím riziko 

kolize ve větrném parku ve srovnání s původním stavem před přestavbou snížilo. 

Zdroj: 

Everaert J., (2007). Adviesnota INBO.A.2007.164. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.  

Everaert J., (2007). Adviesnota INBO.A.2007.84. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

Everaert J. a Stienen E. (2007). 

Everaert J. (2008). 
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6. VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY NA MOŘI: MOŽNÉ ÚČINKY 

6.1 Úvod 

Tato kapitola podává přehled o hlavních typech dopadů, které by rozvoj větrných elektráren na moři mohl mít 

na přírodní stanoviště a biologické druhy chráněné podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť a 

směrnice o ochraně ptáků. Oblast působnosti těchto dvou směrnic je objasněna v oddíle 2.2.1 a koncept 

posuzování významnosti je vysvětlen v oddíle 3.1.  

Účelem této kapitoly je poskytnout předkladatelům projektů, nevládním organizacím, konzultantům a 

příslušným vnitrostátním orgánům přehled o možných dopadech na různé skupiny přírodních stanovišť a 

biologických druhů chráněných Evropskou unií. Tyto možné dopady by měly být zohledněny při 

vypracovávání nebo přezkumu plánu či projektu v oblasti větrné energie na moři. Jelikož jsou však 

pravděpodobné významné vlivy určovány u každého případu zvlášť, skutečný dopad rozvoje větrné energie 

na chráněné druhy a přírodní stanoviště bude velmi proměnlivý.  

Účinky rozvoje větrných elektráren na moři mohou vzniknout v jedné nebo více z pěti hlavních fází rozvoje 

větrné energie:  

• před zahájením výstavby (např. meteorologická šetření, průzkumné studie stability sedimentu a příprava 

mořského dna), 

• výstavba (např. přeprava materiálu plavidly a výstavba monopilotních107 základů, turbín, kabelů pro 

připojení k elektrické síti, pevných/plovoucích turbín atd.),  

• provoz (včetně údržby),  

• modernizace („repowering“, změna počtu, typu a/nebo uspořádání turbín ve stávající větrné elektrárně),  

• vyřazování z provozu (odstranění větrné elektrárny nebo jednotlivých turbín).  

 

Při posuzování významnosti vlivů je nutné mít na paměti, že mohou vzniknout z celé stopy projektu (včetně 

veškeré související infrastruktury, např. síťových kabelů), a dokonce i z těch prvků příbřežních projektů, které 

jsou umístěné na souši (např. zařízení pro přenos na pevninu a na pevnině). 

Účinky na přírodní stanoviště a biologické druhy mohou být dočasné nebo trvalé. Mohou vyplývat z činností 

prováděných uvnitř lokality Natura 2000 nebo za jejími hranicemi. V případě mobilních druhů mohou dopady 

potenciálně ovlivňovat jedince nacházející se dosti daleko od souvisejících lokalit Natura 2000, např. mořské 

savce nebo mořské ptáky hledající potravu ve velkých vzdálenostech od kolonie rozmnožování/hnízdění. 

Významné vlivy mohou vzniknout i ze samotného plánu nebo projektů a mohou se objevovat v různých 

obdobích životního cyklu projektu. Plány a projekty, jež působí v kombinaci, mohou vytvářet kumulativní 

účinky. Tyto účinky mohou mít čím dál větší význam, neboť výroba větrné energie na moři se má zvyšovat, 

aby byly splněny cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.  

V následujících podkapitolách jsou popsány hlavní typy dopadů na hlavní skupiny dotčených biologických 

druhů nebo přírodních stanovišť108. Jejich přehled obsahuje Tabulka 6-1. V některých případech může být 

dopad pozitivní, např. vytvoření nového stanoviště nebo útesových účinků (viz Rámeček 6-1).  

Rámeček 6-1: Útesový účinek základů větrných elektráren na moři 

Útesový účinek je jedním z možných účinků základů příbřežních větrných elektráren na biologickou rozmanitost 

mořského prostředí. Obzvláště důležitý je v mořských oblastech bez kamenitých půd, jako jsou velké části Severního 

moře. Podvodní stavby mohou fungovat jako umělé útesy a základy mohou být osídleny řadou organismů. Existují 

důkazy o tom, že struktury větrných elektráren jsou spojeny s větší rozmanitostí bentických organismů (Lindeboom et 

al., 2011) a zvýšenou hustotou komerčně významných ryb (Reubens et al., 2013), avšak tyto struktury mohou také 

                                                      

107 Existuje několik typů základů pro větrné turbíny. Nejčastěji se používají monopilotní základny („monopiles“). Jedná se 
o poměrně jednoduché struktury tvořené silným ocelovým tubusem, který je zapuštěn přímo do mořského dna. Dalšími 
typy základů jsou mimo jiné systémy „jacket“ – konstrukce z prostorových rámů ukotvené k mořskému dnu ve třech nebo 
čtyřech bodech – nebo gravitační základové konstrukce. 
108 Klíčové skupiny dotčených druhů a přírodních stanovišť, jako jsou mořští ptáci, mořští savci a mořská stanoviště, 
které jsou potenciálně vystaveny dopadu rozvoje větrné energie na moři. 
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změnit charakteristické rysy místního druhového složení a biologickou strukturu (Petersen a Malm, 2006). Tento možný 

pozitivní účinek z hlediska biologické rozmanitosti mořského prostředí by měl být zohledněn při posuzování možností 

vyřazování z provozu. Fowler et al. (2018) zdůrazňují možné negativní účinky úplného odstranění struktur z mořského 

prostředí (jak je v současnosti požadováno v souladu s rozhodnutím komise OSPAR 98/3; Jørgensen D., (2012)), 

včetně účinků na skupiny, jako jsou mořští savci. Částečné odstranění těchto konstrukcí může mít možnou výhodu 

v tom, že budou i nadále poskytovat útesové stanoviště. Potenciální biologická společenství, jež by se mohla usadit na 

strukturách větrných elektráren, by však měla být pečlivě posouzena v souvislosti s cíli ochrany dané lokality, včetně 

účinků na chráněné druhy a přírodní stanoviště, v neposlední řadě vlivem možného zanesení invazivních cizích druhů, 

jež by se mohly usadit na nově vybudovaných strukturách. 

 
Tabulka 6-1 Přehled možných typů dopadů na hlavní skupiny dotčených biologických druhů nebo přírodních stanovišť na 
moři  

Dotčený biologický 
druh nebo přírodní 
stanoviště 

Možné dopady větrných elektráren na moři 

Přírodní stanoviště Ztráta mořského stanoviště 
Rozrušení a poškození mořského stanoviště  
Překrytí dna rozčeřenými sedimenty padajícími ze suspenze  
Vytvoření nových mořských stanovišť  
Změny fyzikálních procesů způsobené přítomností nových struktur  
Uvolnění kontaminujících látek nebo mobilizace historických kontaminujících 
látek  

Ryby Elektromagnetická pole  
Vyrušování podvodním hlukem 
Útesové účinky 

Ptáci Ztráta a poškození přírodního stanoviště  
Vyrušování a vytlačování  
Kolize  
Bariérový účinek  
Nepřímé účinky  
Atrakce (např. možnosti hřadování) 

Mořští savci Ztráta a poškození přírodního stanoviště  
Vyrušování hlukem a vytlačování (hluk z beranění pilot a hluk z lodí/vrtulníků) 
Akustické poškození (poranění způsobená podvodním hlukem) 
Stínění komunikace  
Kolize s plavidly 
Bariérový účinek 
Snížení tlaku vyvolaného rybolovem (zóny se zákazem rybolovu) 
Změny kvality vody (kontaminující látky + mořský odpad) 
Účinky elektromagnetického pole na orientaci 
Nepřímé účinky  
Útesový účinek 

Netopýři Vyrušování a vytlačování  
Kolize  
Bariérový účinek  
Barotrauma  
Ztráta/změna letových koridorů a hřadovišť  
Nepřímé účinky  

Jiné druhy Vyrušování hlukem a vytlačování  
Elektromagnetická pole  
Tepelné účinky 
Vytvoření nových přírodních stanovišť  
Změny kvality vody (kontaminující látky + mořský odpad)  
Nepřímé účinky 

 

V porovnání s větrnými elektrárnami na souši existují samozřejmě rozdíly v povaze některých činností 

spojených s rozvojem větrných elektráren na moři. Tyto rozdíly spočívají mimo jiné v použití plavidel 

k přístupu k lokalitám a určitých mechanismech dopadů, které jsou jedinečné pro vodní prostředí, jako např. 

hluk pod vodou. I pro větrné elektrárny na moři však platí zásady, z nichž vycházejí opatření ke zmírnění 

dopadů větrných elektráren na souši. Tyto zásady jsou uvedeny v odrážkách níže. 
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• Platí „hierarchie zmírňování dopadů“, což znamená, že na prvním místě musí být zvažována a prováděna 

opatření k předcházení negativních účinků, a teprve poté opatření ke snížení negativních účinků. 

Osvědčeným postupem také je uplatňovat tato opatření u zdroje a až poté zvažovat opatření u dotčených 

biologických druhů a přírodních stanovišť. 

• Nejlepším způsobem, jak minimalizovat negativní účinky na přírodní stanoviště a biologické druhy 

chráněné Evropskou unií, je umísťovat projekty dále od zranitelných stanovišť a druhů (postup nazývaný 

„macro-siting“ neboli výběr místa). Toho lze nejlépe dosáhnout pomocí strategického plánování na 

administrativní, regionální, celostátní, nebo dokonce mezinárodní úrovni, zejména prostřednictvím 

územních plánů námořních prostor v souladu se směrnicí o územním plánování námořních prostor109.  

• U větrných elektráren na moři jsou velmi důležité přeshraniční vlivy, a to nejen kvůli kumulativním 

účinkům (např. na migraci ptáků), ale i proto, že mnohé větrné elektrárny se nacházejí v blízkosti hranic 

výlučných ekonomických zón jiných členských států (nebo i budoucích přeshraničních projektů). V 

souladu s úmluvou z Espoo a Protokolem o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (Kyjevský 

protokol (Jendroska et al., 2003110)) jsou strany úmluvy povinny se vzájemně informovat o vlivech 

přesahujících hranice států a při svém plánování tyto přeshraniční vlivy zohledňovat. Spolupráce mezi 

členskými státy a se zeměmi mimo EU je vyžadována také při vypracovávání územních plánů námořních 

prostor. 

• Monitorování samo o sobě není opatřením ke zmírnění dopadů, ale je nezbytné pro ověření, zda opatření 

přijatá k předcházení významných vlivů nebo jejich snížení jsou účinná. 

• Zmírňující opatření nelze zaměňovat s kompenzačními opatřeními, která mají kompenzovat škodu, jež 

může být způsobena v důsledku plánu nebo projektu. Kompenzační opatření je možné zvažovat pouze 

s ohledem na kritéria stanovená v čl. 6 odst. 4 směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

 

6.2 Přírodní stanoviště 

6.2.1 Úvod 

Za mořská stanoviště pro účely hlášení se považuje deset typů přírodních stanovišť (nebo komplexů 

přírodních stanovišť), které jsou uvedeny v příloze I směrnice o ochraně přírodních stanovišť, a dvě z těchto 

přírodních stanovišť (označená *) jsou považována za prioritní typy přírodních stanovišť: 

• písečné břehy trvale mělce zaplavené mořskou vodou [1110] 

• porosty posidonie (Posidonion oceanicae)* [1120] 

• ústí řek do moře (estuária) [1130] 

• bahnitá a písečná stanoviště za odlivu nezaplavená mořskou vodou [1140] 

• pobřežní laguny* [1150] 

• velké mělké zálivy a zátoky [1160] 

• útesy (podmořské nebo obnažované za odlivu) [1170] 

• podmořské struktury vytvořené unikajícími plyny [1180] 

• boreální baltské úzké zátoky [1650] 

• jeskyně zcela nebo částečně pod mořskou hladinou [8330] 

 

Výše uvedené typy přírodních stanovišť zahrnují pobřežní stanoviště, stanoviště v mělkých mořích a 

stanoviště v hlubších pobřežních vodách (Evropská komise, 2013). Vzhledem k tomu, že je pro rozvoj 

větrných elektráren na moři nezbytný přístup na pevninu, je při posuzování projektů na moři třeba zvážit také 

přístup k přírodním stanovištím na souši (viz oddíl 5.2). Základní údaje na podporu odpovídajícího posouzení 

by měly být shromážděny pomocí nejlepších dostupných metod. Příklady metod základního průzkumu 

shrnuje Rámeček 6-2. 

Rámeček 6-2 Základní průzkum pro bentická stanoviště 

                                                      

109 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/89/EU ze dne 23. července 2014, kterou se stanoví rámec pro 
územní plánování námořních prostor (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 135). 
110 Jendroska, Jerzy a Stec, Stephen. „The Kyiv Protocol on strategic environmental assessment“ [Kyjevský protokol o 
strategickém posuzování vlivů na životní prostředí] č. 33, 2003, s. 105–110. 
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Pravděpodobně bude nezbytné, aby průzkumy vymezily oblasti stanovišť uvedených v příloze I v rámci stopy větrné 

elektrárny a v rámci vymezené nárazníkové zóny. Podrobné pokyny k metodám průzkumu jsou v některých případech 

k dispozici na vnitrostátní úrovni111. Průzkumy přírodních stanovišť uvedených v příloze I by mohly být součástí širšího 

průzkumu charakteristických rysů pro účely posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Informační zdroje, jako např. 

EMODnet112, mohou poskytnout užitečné informace o existujících údajích týkajících se rozsáhlejšího mapování 

stanovišť mořského dna. 

 

Pokud neexistuje mapování rysů určitého přírodního stanoviště ve vysokém rozlišení z nedávné doby (ne starší než 1–

2 roky), je zpravidla nezbytné před vypracováním projektu podniknout podrobné průzkumy dané lokality.  

 

Cenným nástrojem při základních průzkumech subtidálních a intertidálních přírodních stanovišť jsou systémy 

klasifikace přírodních stanovišť. Celoevropský systém EUNIS113 poskytuje seznam „biotopů“, které jsou definovány na 

základě určení vlastností biologických druhů a souvisejících fyzických vlastností, jako jsou: i) podloží, na nichž se 

nacházejí; ii) hloubky, v nichž se vyskytují, a iii) související druh podmínek energie vln a přílivu. Užitečné pokyny pro 

vymezování biotopů jsou uvedeny v Parry (2015114). 

 

Metody průzkumu jsou popsány v odrážkách níže. 

 

• Intertidální přírodní stanoviště 

• Průzkumy transektů, bodové průzkumy nebo průzkumy na místě („walkover“) prováděné pěšky nebo pomocí 

vozidel, např. vznášedel. 

• Družicový dálkový průzkum Země, letecký multispektrální dálkový průzkum Země, interpretace leteckých snímků. 

 

• Subtidální přírodní stanoviště 

• Pozorování pomocí ponořené videokamery, tažené videokamery nebo dálkově ovládaného vozidla. Je možné i 

přímé pozorování prováděné potápěčem. Důležitým aspektem jsou podmínky viditelnosti, i když kamerové 

systémy se sladkovodním pouzdrem mohou umožnit získání snímků i v zakaleném prostředí. 

• Odběr vzorků s použitím drapáku, jádrového vrtání, bagrování pod vodou a/nebo vlečných sítí. Destruktivní 

techniky, zejména použití vlečných sítí v potenciálně citlivých oblastech, je nutné pečlivě naplánovat. 

• Koncepci průzkumu lze optimalizovat použitím akustických systémů pro rozlišení mořského dna, jako je sonar 

s bočním snímáním a vícepaprskové echoloty. Tyto systémy by měl být použity před prováděním přímých 

pozorování a před použitím technik pro odběr vzorků. 

 

6.2.2 Typy dopadů 

6.2.2.1 Jaké jsou hlavní typy dopadů? 

Hlavní typy dopadů rozvoje větrných elektráren na moři na mořská stanoviště shrnuje Tabulka 6-2. Ve 

většině případů uvedené účinky shrnují potenciálně složité spektrum dopadů. Například k poškození a 

rozrušení přírodního stanoviště může dojít v důsledku jakékoli činnosti interagující s mořským dnem. To by 

mohlo zahrnovat: i) zařízení pro průzkum, např. drapáky a jádrové vrtáky; ii) proud vody za lodním šroubem 

nebo iii) přípravu mořského dna před instalací základů a kabelů. Tyto dopady mohou vést k účinkům, které 

potenciálně působí v širokých prostorových měřítkách a k nimž může dojít kdykoli během životnosti projektu i 

po ní. Hlavní sledovaná období však jsou ta, která jsou uvedena ve fázích projektu uvedených v tabulce 6-2. 

Tabulka 6-2 Typy dopadů na přírodní stanoviště během životního cyklu projektu větrných elektráren na moři 

Hlavní typy dopadů Fáze projektu 

                                                      

111 Viz například: „Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK 4)“ 
[Standardní šetření dopadů příbřežních větrných turbín na mořské prostředí (StUK 4)]: 
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-
offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6 a „Marine Monitoring Handbook“ 
[Příručka pro monitorování mořského prostředí]: http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download. 
112 https://www.emodnet-seabedhabitats.eu 
113 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification 
114 http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download
https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf
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Ztráta přírodního stanoviště 
(ztráta stávajícího přírodního 
stanoviště a nahrazení jiným 
stanovištěm, např. přidáním 
betonových nebo ocelových 
konstrukcí nebo kamenných 
struktur) 

 X  X X 

Rozrušení a poškození 
přírodního stanoviště 
(včetně: i) průniku, odírání a 
stlačení sedimentů a ii) 
instalace kabelů) 

X X X X X 

Překrytí dna rozčeřenými 
sedimenty padajícími ze 
suspenze 

 X  X X 

Vytvoření nového mořského 
stanoviště 

 X    

Změny fyzikálních procesů 
způsobené přítomností 
nových struktur 

 X X  X 

Uvolnění kontaminujících 
látek nebo mobilizace 
historických kontaminujících 
látek 

 X X X X 

Nepřímé účinky X X X X X 

  

Mezi přírodní stanoviště uvedená v příloze I, která jsou potenciálně zranitelná vůči účinkům rozvoje větrných 

elektráren na moři, patří „písečné břehy trvale mělce zaplavené mořskou vodou“ [1110], „útesy“ [1170] a 

porosty posidonie [1120]. Porosty posidonie jsou ohroženy přímým fyzickým zničením a změnami 

sedimentace v hydrografických režimech (viz Bray et al., 2016). Podle umístění větrné elektrárny a 

související infrastruktury pro „export“ elektřiny by mohla být ovlivněna i jiná přírodní stanoviště nebo 

komplexy stanovišť. K těmto stanovištím a komplexům stanovišť patří „ústí řek do moře (estuária)“ [1130], 

„bahnitá a písečná stanoviště za odlivu nezaplavená mořskou vodou“ [1140] a „velké mělké zálivy a zátoky“ 

[1160]. U některých mořských stanovišť, konkrétně „jeskyní zcela nebo částečně pod mořskou hladinou“ 

[8330], není jejich ovlivnění rozvojem větrných elektráren na moři pravděpodobné. 

Plány a projekty musí zvážit, která přírodní stanoviště mohou být navrhovanými činnostmi ovlivněna 

s ohledem na typy dopadů, které shrnuje Tabulka 6-2 výše. Ačkoli není pravděpodobné, že práce jako 

geofyzikální a geotechnické průzkumy vyvolají významné vlivy na přírodní stanoviště, měla být zvážena 

možnost, že geotechnické vrty nebo jiné činnosti povedou k přímé ztrátě / rozrušení chráněných stanovišť. 

Pozornost je nutné věnovat také činnostem souvisejícím s modernizací, protože mohou zahrnovat činnosti 

s obdobnými účinky jako v jiných fázích. Modernizační činnosti mohou potenciálně dokonce prodloužit trvání 

stávajících účinků na delší dobu, než se původně uvažovalo. 

Intertidální a subtidální stanoviště mohou být ovlivněna rozvojem větrných elektráren prostřednictvím: i) 

ztráty přírodního stanoviště v rámci stopy turbín a související infrastruktury; ii) rozrušení v důsledku 

rozptýlení/usazování sedimentu vzniklého z různých činností, což může vést k překrytí mořského dna, 

změně fyzické struktury přírodních stanovišť nebo opětovné mobilizaci znečišťujících látek, a iii) dočasného 
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rozrušení vyvolaného interakcí činností s mořským dnem, včetně použití „kotevních noh“ samozdvižných 

plošin115, lodních kotev atd. Dlouhodobé účinky na přírodní stanoviště zahrnují zanesení nových umělých 

substrátů, které mohou přilákat bentické a další organismy (Wilhelmsson, 2010; Hiscock et al., 2002). 

Přírodní stanoviště uvedená v příloze I mohou být rovněž ovlivněna vyloučením jiných činností, které byly 

předtím prováděny, např. rybolovu. Bentická stanoviště, která byla vážně poškozena v důsledku rybolovu při 

dně pomocí vlečné sítě, by se pak mohla obnovit. 

Většina větrných elektráren na moři a jejich příslušná kabeláž se v současnosti nachází v oblastech 

s relativně měkkým sedimentem (např. písčité mořské dno s různým podílem pevnějších sedimentů a 

hrubšího štěrku, valounů atd.). Většina odpovídajících posouzení se proto zaměřuje především na písečné 

břehy [1110] a útesy [1170], které jsou zranitelné vůči ztrátě přírodního stanoviště. Hlavní obavy souvisejí se 

ztrátou těchto přírodních stanovišť v rámci stopy základů větrných turbín a související infrastruktury. 

Zanesení pevných substrátů do oblasti s převládajícími písčitými sedimenty mělo často za následek 

významnou změnu bentických společenství (Meissner a Sordyl, 2006). Ačkoli lze tuto změnu vnímat 

pozitivně, citelná změna podmínek by mohla vést k významným vlivům, jsou-li stávající přírodní stanoviště 

chráněná v rámci lokality Natura 2000. Technické struktury nebo jiné pevné substráty vytvořené člověkem 

mají za následek: i) trvalé změny struktury sedimentu; ii) uzavření mořského sedimentu a iii) výslednou 

ztrátu stanovišť měkkého dna. Umělé umístění pevných substrátů proto nemusí nutně znamenat ekologické 

vylepšení mořských stanovišť. Při posuzování by měly být zvažovány podmínky a cíle ochrany lokalit sítě 

Natura 2000, a pokud jsou informace o skutečných historických výchozích podmínkách omezené, je nutná 

opatrnost.  

Dalším aspektem, který je třeba zdůraznit, je rozdíl mezi technologiemi pevných a plovoucích větrných 

turbín, včetně povahy mořského dna, nad kterým bude některá z těchto technologií umístěna. Některé druhy 

základů pevných větrných turbín, např. přísavné kotvy, nevyžadují beranění pilot nebo vrtání. To znamená, 

že pravděpodobnost významných vlivů je v porovnání s monopilotními základnami nebo jinými typy 

pilotových základů nízká. Pokud jde o poškození přírodních stanovišť, energie z plovoucích větrných turbín 

má mnohem menší stopu.  

6.2.2.2 Jak se posuzuje významnost? 

Významnost se ve značné míře určuje vyčíslením plochy přírodního stanoviště, která bude pravděpodobně 

ztracena, poškozena nebo rozrušena, v porovnání s celkovou rozlohou přírodního stanoviště. K tomu je 

zapotřebí dobrého pochopení rozložení, struktury a fungování přírodních stanovišť. 

Významnost vlivů může být ovlivněna několika faktory: biologickými faktory, environmentálními faktory, 

koncipováním plánu a koncipováním projektu. Rámeček 6-3 uvádí hlavní faktory, které je třeba zohlednit při 

posuzování významnosti. 

Rámeček 6-3 Určující faktory při posuzování významnosti 

Biologické (Tillin et al., 2010): 

• odolnost (rezistence; zda se dotčený biologický druh nebo přírodní stanoviště dokáže vyrovnat 

s vyrušováním/rozrušováním nebo stresem, aniž by se změnila jeho povaha), 

• pružnost (resilience; schopnost obnovy),  

• citlivost (pravděpodobnost změny, je-li na určitý rys (dotčený biologický druh nebo přírodní stanoviště) vyvinut tlak, 

což je funkcí odolnosti a pružnosti). 

 

Environmentální: 

• typ a morfologie půdy nebo sedimentu, 

• kvalita a množství vody, 

• stávající činnosti, jako jsou činnosti v oblasti ochrany přírody, které mohou být narušeny, což by vedlo ke změně 

podmínek životního prostředí. 

 

                                                      

115 Druh mobilní plošiny, která je uchycena na mořském dně pomocí kotvicích systémů, které se nazývají „kotvicí nohy“ 
(„spud-legs“). 
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Koncipování plánu nebo koncipování projektu: 

• počet větrných turbín,  

• koncepce základů, zejména plocha stopy, 

• veškeré metody zpevňování dna a instalací, zejména pokud základní stavební práce zahrnují vyklizení přírodního 

stanoviště na širší ploše (např. vyrovnání písečných vln), 

• počet a délka kabelů a způsob jejich zahloubení/zasypání (a použití ochranného pancéřování kabelů), 

• další související činnosti (např. požadavek na ukotvení plavidel nebo použití zvedacích noh, odpadní plochy pro 

uložení odpadu po vrtání nebo bagrování atd.), 

• doba trvání stavebních činností a jejich prostorový rozsah, 

• plány na vyřazení z provozu – zda infrastruktura (včetně základů a ochranného pancíře) bude ponechána nebo 

odstraněna. 

 

Přístupem založeným na důkazech a odborném posudku pro účely posuzování významnosti je posuzování 

citlivosti na základě mořských důkazů (MarESA) (Tyler-Walters et al., 2017). Tabulka 6-3 podává shrnutí 

přístupu MarESA pro biotopy, které se mohou vyskytovat v rámci typů stanovišť uvedených v příloze I nebo 

které jsou pro tyto typy stanovišť typické. Tento souhrn se zaměřuje konkrétněji na odírání. Účinky fyzického 

rozrušení nebo odírání na povrch substrátu v sedimentárních nebo kamenitých stanovištích mají dopad na 

epiflóru a epifaunu žijící na povrchu substrátu. Odírání může být způsobeno odběrem vzorků sedimentu, 

kotvením lodí nebo stlačením sedimentu nohami samozdvižných plošin. Důležitou součástí postupu 

posuzování MarESA jsou referenční hodnoty (kvantitativní a kvalitativní). Tyto referenční hodnoty popisují 

tlak z hlediska velikosti, rozsahu, doby trvání a četnosti účinků.  

Tabulka 6-3 Citlivost, odolnost a pružnost mořských stanovišť vůči odírání 

Druh stanoviště (příklad biotopu) Odolnost Pružnost Citlivost 

Písečné břehy trvale mělce zaplavené 
mořskou vodou [1110] (subliterální písek 
s proměnlivou slaností vody)  

Nízká Vysoká Nízká/střední116 

Porosty posidonie (Posidonion oceanicae) 
[1120] 

Střední Nízká Střední 

Ústí řek do moře (estuária) [1130] (Hediste 
diversicolor, Limecola balthica a 
Scrobicularia plana v litorálu, na písčito-
bahnitých březích) 

Střední Vysoká Nízká 

Bahnitá a písečná stanoviště za odlivu 
nezaplavená mořskou vodou [1140] 
(porosty Zostera sp. na nižším břehu nebo 

na infralitorálním čistém nebo bahnitém 
písku) 

Nízká Střední Střední 

Pobřežní laguny* [1150] (sublitorální bahno 
s nízkou nebo sníženou slaností vody 
(laguny)) 

Střední Vysoká Nízká 

Velké mělké zálivy a zátoky [1160] 
(Arenicola marina v infralitorálním bahně) 

Vysoká Vysoká Nejsou citlivé 

Útesy – biogenní nebo geogenní [1170] 
(Sabellaria spinulosa na stabilním 
cirkalitorálním smíšeném sedimentu) 

Žádná Nízká/střední Střední/vysoká 

*prioritní přírodní stanoviště 

Existuje-li nejistota (buď ohledně možných účinků, nebo ohledně parametrů koncepce větrných elektráren), 

měl by být přijat nejpesimističtější scénář vývoje. Například použití ochrany podmořských kabelů (např. 

záhozového kamene) může podstatně zvýšit stopu nebo rozsah ztráty přírodního stanoviště v souvislosti s 

instalací kabelů. Potřebné množství kamenné ochrany však nelze odhadnout před získáním informace o 

úspěšném zasypání kabelu. Takové odhady musí být co možná nejpřesnější a musí být podloženy 

příslušnými informacemi, jako je geotechnický průzkum podmínek mořského dna. 

                                                      

116 https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1 
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en 

https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en
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Nejistoty a problémy, které se mohou vyskytnout při posuzování pravděpodobných významných vlivů na 

mořská stanoviště (a které mohou vyžadovat shromáždění dalších základních údajů nebo uplatnění zásady 

předběžné opatrnosti), shrnuje Rámeček 6-4. 

Rámeček 6-4 Klíčové problémy při posuzování pravděpodobných významných vlivů na mořská 
stanoviště 

Všechny účinky 

• Dostupnost údajů, zejména těch, které se týkající se rozmístění rozsáhlých přírodních stanovišť, pro účely: i) 

posouzení na úrovni plánu nebo ii) podrobných průzkumů a posouzení týkajících se daného projektu. 

• Nedostatečná jistota týkající se parametrů koncepce projektu a zejména množství materiálu potřebného pro ochranu 

a umístění kabelů. Někdy existuje také nejistota ohledně účinnosti ochrany kabelů a přístupů k jejich zasypání, např. 

v oblastech dynamického mořského dna, kde před zasypáním může být zapotřebí zarovnání písečných vln. Pokud 

jsou nutné sanační práce, může to vést k obnovení rizika pro přírodní stanoviště uvedená v příloze I prostřednictvím 

navýšení klíčových parametrů stanovených v koncepci. 

• V některých případech existují neúplné informace o rozsahu stávající infrastruktury ovlivňující přírodní stanoviště 

uvedená v příloze I. Například pokud není známa plocha mořského dna v lokalitě sítě Natura 2000 pokrytá 

kamennou ochranou, je obtížné provést informované kumulativní posouzení. 

• Proměnlivost přírodních stanovišť v prostoru a čase. Mořské prostředí je dynamické. Například určitá přírodní 

stanoviště, jako jsou písečné břehy [1110], mohou být pohyblivá a biologická společenství (např. biogenní útesy [část 

1170]) jsou přirozeně proměnlivá v jednotlivých ročních obdobích i mezi nimi. 

• Pochopení citlivosti přírodních stanovišť a souvisejících biologických druhů vůči činnostem spojeným s rozvojem 

větrné energie, zejména jejich odolnosti (toleranci) a pružnosti (schopnosti regenerace). Existuje poměrně málo 

prací, které by umožnily zlepšit důkazní základnu získanou přezkumy monitorování po dokončení výstavby. 

 

6.2.3 Zmírňující opatření  

Nejúčinnějším způsobem, jak předcházet možným konfliktům s lokalitami sítě Natura 2000 a s biologickými 

druhy a přírodními stanovišti chráněnými Evropskou unií, je vhodné umístění větrných elektráren na moři.  

Mezi další zmírňující opatření k minimalizaci účinků na mořská stanoviště patří výběr co nejméně rušivých 

metod pro provádění činností, jako je instalace kabelů a příprava mořského dna. Například uvolňování 

vybagrovaného materiálu v blízkosti mořského dna s použitím odpadového potrubí umožňuje přesnější 

ukládání materiálu v zóně určené k odstraňování odpadu a může vést k nižší úrovni suspendovaných 

pevných látek než uvolňování materiálu při hladině. Výběr prostorů pro odstraňování sedimentu může také: 

i) zohlednit blízkost citlivých oblastí stanoviště mořského dna a ii) zajistit navrácení materiálu, které přispěje 

k tokům přepravy sedimentu ve vhodném prostorovém měřítku u takových rysů, jako jsou písečné břehy. 

V členských státech a v mezinárodním měřítku jsou široce dostupné osvědčené postupy předcházení 

znečištění vody a kontroly invazivních nepůvodních druhů (např. Mezinárodní úmluva o zabránění 

znečišťování z lodí (MARPOL 73/78)). Proto nejsou dále brány v úvahu.  

Případová studie 6-1 popisuje opatření přijatá za účelem obnovy stanoviště poškozeného při výstavbě 

větrné elektrárny na moři v Dánsku. Ačkoli se tato větrná elektrárna nenachází v lokalitě sítě Natura 2000, 

tento přístup by mohl být relevantní pro lokality Natura 2000, jež chrání útesová stanoviště uvedená v příloze 

I. 

Případová studie 6-1 Obnova přírodního stanoviště poškozeného výstavbou větrné elektrárny na 
moři Anholt v Dánsku 

Za účelem výstavby větrné elektrárny na moři Anholt v Dánsku muselo být přemístěno přibližně 5 000 velkých kamenů 

o hmotnosti až 30 tun. V důsledku jejich rozsáhlého přemístění za účelem použití v přístavních molech, zařízeních na 

ochranu pobřeží a dalších člověkem vytvořených zařízeních se skalní útesy staly v Dánsku vzácným přírodním prvkem. 

Se souhlasem dánské agentury pro ochranu přírody zhotovitel projektu větrné elektrárny na moři Anholt, společnost 

DONG Energy (dnes Ørsted), neuspořádal pouze nově balvany na útesu, kde měla být větrná elektrárna umístěna. 

Společnost DONG namísto toho použila kameny k vytvoření přibližně 28 umělých útesů s dutinami různé velikosti 

v místě větrné elektrárny. To vedlo ke zvýšení biologické rozmanitosti. Větrná elektrárna takto pomohla vytvořit 

optimální podmínky pro rozmnožování a život živočichů a rostlin, zejména těch, kteří jsou spojeni s pevnými 
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substráty117. 

 

Taková opatření mohou být zvlášť prospěšná tam, kde byly rysy přírodního útesového stanoviště poškozeny. To byl 

případ Dánska, kde byly mnohé oblasti s kamennými útesy, zejména v mělkých vodách (do 10 m hloubky) a 

v pobřežních oblastech, poškozeny v důsledku přemístění kamenů a balvanů za účelem použití při výstavbě 

přístavních mol, vlnolamů a jiných zařízení (Dahl et al., 2015). 

 

Je důležité poznamenat, že větrná elektrárna Anholt se nenacházela v lokalitě sítě Natura 2000 a nebyla jí ovlivněna 

žádná útesová stanoviště z přílohy I. Tento přístup však ukazuje možnou cestu k obnově útesových stanovišť 

uvedených v příloze I a přispívá k dosažení jejich příznivého stavu z hlediska ochrany, jak to požaduje směrnice o 

ochraně přírodních stanovišť.  

 

6.3 Ryby 

6.3.1 Typy dopadů 

Většina druhů ryb uvedených v příloze II směrnice o ochraně přírodních stanovišť je plně sladkovodní. 

Existuje několik migrujících druhů, jako je placka (Alosa spp.) a mihule, které tráví část svého životního cyklu 

v moři a část svého životního cyklu ve sladké vodě. Losos obecný (Salmo salar) je na seznamu uveden 

pouze v případě, že je přítomen ve sladké vodě. Jen několik druhů ryb, které tráví část svého životního cyklu 

v moři, je uvedeno v příloze IV, jmenovitě jeseter jadranský (Acipenser naccarii) a jeseter velký (Acipenser 

sturio). Anadromní (ryby, které se pohybují mezi mořem a řekami) populace Coregonus oxyryhnchus 

v určitých oblastech Severního moře jsou uvedeny v příloze II i v příloze IV, ale tento druh je možná 

v mořském prostředí již vyhynulý (Freyhof a Kottelat, 2008). 

Jelikož lokality sítě Natura 2000 určené pro druhy ryb uvedené v příloze II se často nacházejí ve vnitrozemí 

nebo v ústí řek do moře, není pravděpodobné, že by se překrývaly s větrnými elektrárnami na moři. Hlavní 

dopady zvažované u těchto druhů ryb z přílohy II jsou účinky, které se šíří na dálku, například vyrušování 

podvodním hlukem a změny kvality vody (například v důsledku rozčeřeného sedimentu). Možným druhem 

dopadu jsou také elektromagnetická pole z kabeláže pro „export“ elektřiny (kabeláž pro export jsou kabely 

používané k odesílání elektrické energie z větrné elektrárny na břeh), kterými se podrobně zabývají pokyny 

„Infrastruktura pro přenos energie a právní předpisy EU na ochranu přírody“ (Evropská komise, 2018a). Byla 

zaznamenána schopnost jesetera detekovat elektromagnetická pole, přestože pravděpodobnost a 

významnost jakýchkoli účinků v současnosti není dosud dobře prozkoumána (Boehlert a Gill, 2010). 

Detekovat elektromagnetická pole jsou možná schopni také migrující lososovití a měla by být zvážena 

možnost, že tato skutečnost ovlivňuje migraci mladých ryb nebo vracejících se dospělých jedinců (Gill et al., 

2005). Existuje však značná nejistota ohledně toho, zda magnetická pole nebo indukovaná elektrická pole 

mají nepříznivé účinky a zda by tyto účinky mohly být ekologicky významné. 

Podvodní hluk je možná nutné zvažovat v případě, že rozvoj větrných elektráren na moři je v dostatečné 

blízkosti vyhlášené lokality v pobřežních vodách nebo v ústí řek. A to proto, že mohou existovat účinky 

z nejhlasitějších činností, k nimž dochází při výstavbě větrné elektrárny (např. beranění základových pilot 

a/nebo výbuch nevybuchlé munice). Popper et al. (2014) navrhují klasifikaci druhů podle jejich citlivosti vůči 

podvodnímu hluku, a to na základě přítomnosti nebo nepřítomnosti plovacího měchýře. U ryb s plovacím 

měchýřem včetně lososa obecného a placek se má za to, že jsou citlivé vůči akustickému tlaku. V případě 

placky je plovací měchýř umístěn blízko ucha a jejich citlivost vůči hluku je relativně větší. Ryby bez 

plovacího měchýře, např. mihule, jsou citlivé pouze na pohyb částic, a nikoli na akustický tlak. 

Podle Poppera et al. (2014) by nejcitlivější druhy, jako je placka, mohly být vystaveny rušivým účinkům hluku 

na vzdálenost „tisíců metrů“ (tj. kilometrů), na rozdíl od stovek metrů u druhů jako losos a desítek metrů u 

druhů jako mihule. Je nutné zdůraznit, že tyto odhady jsou předběžné. Navíc existují některé důkazy o tom, 

že sleď, plně mořský druh ze stejné čeledi jako placka, je možná schopen vnímat hluk z beranění pilot a 

může být vyrušován hlukem až na vzdálenost 80 km od zdroje hluku (Thomsen et al., 2006). Obecně se 

však předpokládá, že k účinkům vyrušování dochází na mnohem kratší vzdálenosti, a to do několika málo 

desítek kilometrů. Například Boyle a New (2018) uvádějí, že ryby mohly být vyrušovány zvukem beranění 

                                                      

117 http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf 

http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf
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pilot v rozmezí do 15,4 km. Tato rozmezí naznačují, že je nutné pečlivé zvážení účinků hluku, pokud 

k beranění pilot pro základy nebo jiným hlučným činnostem, např. výbuchu nevybuchlé munice, dochází ve 

vzdálenosti desítek kilometrů od lokality Natura 2000 určené pro druh placka. 

Mořští savci a mořští ptáci živící se rybami, kteří jsou chráněni podle směrnice o ochraně ptáků a směrnice o 

ochraně přírodních stanovišť, jsou závislí na zdravých populacích ryb. Při posuzování rozvoje větrných 

elektráren na moři je proto nutné zvážit možné účinky na širší soubor druhů, než jsou druhy uvedené 

v přílohách směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

6.3.2 Možná zmírňující opatření 

Existují jen omezené zkušenosti s opatřeními přijímanými výhradně k předcházení nebo zmírnění účinků na 

druhy ryb z přílohy II. V několika případech byla zvažována sezónní omezení pro beranění pilot s cílem 

vyhnout se možným účinkům na lososovité během jejich migrace. Toto opatření bylo přijato jako preventivní 

vzhledem k nejistotě ohledně pravděpodobného rozsahu jakéhokoli rušivého účinku. Existuje více příkladů 

sezónních omezení beranění pilot na ochranu druhů ryb, které nejsou uvedeny v příloze II, v době tření. Tato 

omezení jsou zaměřena hlavně na komerčně významné druhy, jako je sleď, které mají rovněž potravní 

význam pro jiné druhy chráněné Evropskou unií, např. jako kořist pro mořské savce. 

Předpokládá se, že zmírňující opatření za účelem snížení hladiny podvodního hluku pro mořské savce 

budou účinná také pro ryby. 

Obavy týkající se účinků elektromagnetického pole se obecně řeší zahloubením/zasypáním kabelů do 

hloubky jednoho či více metrů. Největšího snížení elektromagnetického pole se dosáhne zahloubením 

kabelů nebo jejich pokrytím ochranným materiálem, jako je záhozový kámen, jelikož nejsilnější pole existují 

na povrchu kabelů. Zahloubení/zasypání snižuje intenzitu elektromagnetického pole v mořské vodě nad 

kabelem, avšak výsledné magnetické nebo indukované elektrické pole může být přesto některými druhy 

detekovatelné i při hlubším zahloubení/zasypání (Gill et al., 2009). 

6.4 Ptáci 

6.4.1 Úvod 

Interakce mezi ptáky a větrnými elektrárnami na moři je předmětem rozsáhlého výzkumu v EU i mimo ni. 

V důsledku toho existuje množství vnitrostátních pokynů týkajících se ptáků a větrných elektráren, které 

podrobně popisují vhodné metody shromažďování základních údajů. Komplexní seznam vnitrostátních 

pokynů je uveden v dodatku E. 

Základní údaje na podporu posouzení významnosti účinků by měly být shromažďovány s použitím nejlepších 

dostupných vědeckých metod (například Camphuysen et al., 2004; Maclean et al., 2009; Thaxter a Burton, 

2009). Komplexní přehled metod průzkumu byl publikován Smallwoodem (2017). Příklady základních 

průzkumů shrnuje Rámeček 6-5. Vzhledem ke značnému rozšíření ptáků jsou obzvláště důležité strategické 

průzkumy v regionálním, celostátním, nebo dokonce mezinárodním měřítku, které poskytují základní 

informace o úrovni populací a podporují posuzování plánů a projektů, které je smysluplné z biologického 

hlediska. Tyto typy průzkumů jsou obzvláště důležité při posuzování kumulativních účinků. To však 

nesnižuje potřebu provádět pečlivě cílené průzkumy na místní úrovni (na úrovni větrných elektráren) pro 

účely posouzení na úrovni projektů. 

Rámeček 6-5 Příklad základního průzkumu zaměřeného na ptáky v pobřežních vodách 

• Sčítání kolonií mořských ptáků: provádí se, pokud neexistují údaje z monitorování dotčené lokality sítě Natura 2000. 

• Pokud údaje o počtu stávajících kolonií mořských ptáků nejsou k dispozici nebo pokud nejsou pro účely posouzení 

dopadů spolehlivé, mělo by se provést sčítání kolonií mořských ptáků za účelem zjištění příslušných výchozích 

údajů. Sčítání by se mělo pokud možno řídit metodikou používanou pro systém sčítání na vnitrostátní úrovni, aby 

byla umožněna srovnatelnost údajů. Sčítání by měli provádět ornitologové s příslušnými zkušenostmi v oblasti sčítání 

kolonií mořských ptáků, zejména je-li sčítání prováděno z člunů. V závislosti na velikosti kolonie a počtu personálu, 

který je k dispozici, může dokončení sčítání trvat několik dní. Sčítání by se mělo provádět ve dne (např. 07:00–17:00 

hod.) a v roční době (např. květen–červen), která nejpřesněji vystihuje přítomnost a četnost všech druhů v rámci 

seskupení mořských ptáků. Průzkumy zaměřené na konkrétní biologické druhy mohou být nutné pro noční druhy, 
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které hnízdí pod zemí nebo ve skalách. Přehled metodik viz Bibby et al., 2000.  

• Průzkumy prováděné ze země, jsou-li turbíny velmi blízko u břehu. 

• Průzkumy prováděné z člunů (lze je použít, pokud přejezd k lokalitě není příliš dlouhý) nebo digitální průzkumy 

transektů ze vzduchu (digitální nebo pomocí videa) – za účelem určení četnosti druhů, jejich rozmístění na moři a 

rozdělení druhů podle výšky letu. U všech těchto metod se mohou vyskytnout problémy s pochopením výšky letu, 

atrakčními reakcemi (při posuzování prováděném z člunů), určením biologických druhů atd. 

• Kroužkování ptáků za účelem pochopení chování při hledání potravy v období hnízdění a pochopení pohybu ptáků 

v období, kdy nehnízdí. 

• Radar: použití radarových systémů za účelem odhadu pohybu ptáků, hustoty ptačích hejn, směru a výšky letu, 

zejména je-li pravděpodobné, že stěhovaví ptáci budou přítomni ve velkých počtech. Radar by se měl používat ve 

spojení s vizuálním pozorováním za účelem určení druhů. Radar může být použit k automatickému zaznamenání 

těchto údajů ve velmi rozsáhlých oblastech, avšak tyto údaje jsou cenné pro posouzení účinků na konkrétní druhy 

pouze v případě, že jsou kalibrovány přímým vizuálním pozorováním. Z tohoto důvodu není radar při posuzování 

dopadů větrných elektráren na moři široce využíván. Radar může být nicméně užitečný v některých situacích, kdy 

údaje nelze získat přímým vizuálním pozorováním nebo sledováním GPS. 

 

6.4.2 Typy dopadů 

6.4.2.1 Jaké jsou hlavní typy dopadů? 

Typy dopadů příbřežních větrných elektráren na ptáky jsou z velké části obdobné jako dopady zjištěné u 

větrných elektráren na souši, ačkoli kumulativní dopady by v případě elektráren na moři mohly být 

významnější. Tyto typy dopadů byly rozsáhle zkoumány (např. Perrow, 2019) a shrnuje je Rámeček 6-6. 

Vztah mezi typy dopadů a životním cyklem projektu ukazuje Tabulka 6-4. Každý typ dopadu může ovlivnit 

přežití a úspěch reprodukce jedinců. To může vést ke změnám demografických parametrů populace, jejichž 

výsledkem může být měřitelná změna velikosti populace. 

Rámeček 6-6 Typy dopadů na ptáky  

• Kolize: interakce mezi ptáky za letu a strukturami větrných turbín se smrtelnými následky. 

• Vyrušování a vytlačování: vyhýbavé reakce ptáků mohou vést ke ztrátě přírodních stanovišť. Existuje však jen málo 

studií, které posuzují, zda to může vést také k dopadům na populaci ptáků (Searle et al., 2014; Warwick-Evans et al., 

2017; Garthe et al., 2015). 

• Bariérové účinky: větrný park působí jako neproniknutelná oblast pro letící ptáky, což vede k prodloužení letových 

vzdáleností a zvýšenému výdeji energie. 

• Ztráta a poškození přírodního stanoviště: odstranění nebo fragmentace podpůrného stanoviště, které by ptáci jinak 

využívali. 

• Nepřímé účinky: změny četnosti a dostupnosti kořisti mohou být přímé nebo zprostředkované změnami stanovišť. 

Tyto změny mohou být pozitivní (Lindeboom et al., 2011), nebo negativní (Harwood et al., 2017), ale existují jen 

omezené důkazy o jejich vlivu na populaci ptáků. 

 

Tabulka 6-4 Typy dopadů na ptáky během životního cyklu projektu větrných elektráren na moři 

Typy dopadů Fáze projektu 
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Ztráta a poškození 
přírodního stanoviště 

 X X X X 

Vyrušování a vytlačování X X X X X 

Kolize   X X  

Bariérový účinek  X X X  

Nepřímé účinky X X X X X 
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Atrakce (např. možnosti 
hřadování) 

  X X  

 

6.4.2.2 Jak se posuzuje významnost? 

Pravděpodobné významné vlivy větrných elektráren na ptáky se obvykle posuzují postupem, který sestává 

ze dvou kroků. V prvním kroku se vyčíslí rozsah účinků na úmrtnost ptáků. Poté následuje druhý krok, ve 

kterém se posuzují změny populace v porovnání s cíli ochrany zkoumané lokality. 

Významnost vlivů může ovlivňovat několik faktorů: biologické faktory, environmentální faktory, koncipování 

plánu a koncipování projektu. Rámeček 6-7 shrnuje faktory, které jsou obvykle zohledňovány při koncipování 

metod shromažďování základních údajů a při posuzování významnosti. 

Rámeček 6-7 Faktory určující metody shromažďování základních údajů a posouzení významnosti v 
souvislosti s větrnými elektrárnami na moři a mořskými ptáky 

Všechny účinky 

• Druhy s dlouhou délkou života a pomalým životním cyklem (tzv. k-stratégové) jsou zranitelnější než malé druhy 

s krátkou délkou života (r-stratégové), např. pěvci. 

• Malé a ohrožené populace (např. druhy uvedené v příloze I) jsou zranitelnější vůči dalším zdrojům úmrtnosti než 

velké populace, které jsou stabilní nebo rostoucí. 

• Kumulativní účinky. 

 

Kolize 

• Sezónní rozdíly v počtu přeletů ptáků.  

• Vyhýbavé reakce, které vedou ke snížení rizika kolizí.  

• Atrakční reakce, které vedou ke zvýšení rizika kolizí. 

• Změny letových charakteristik, jako je rychlost, výška a směr, v průběhu dne. 

• Rychlost letu. 

• Výška letu. 

• Letová aktivita v noci (která může zvýšit riziko kolizí). 

• Umístění turbín a konfigurace větrné elektrárny (tj. v souvislosti s letovými dráhami). 

 

Vyrušování a vytlačování 

• Místní četnost ptáků (např. skupiny biologických druhů, jako jsou potáplice (Gaviiformes) a morčáci (Garthe et al., 

2015)).  

• Sezónnost – v souvislosti s rozvojem větrných elektráren na souši bylo pozorováno větší vyhýbání se větrným 

elektrárnám v obdobích mimo dobu hnízdění. 

 

Bariérové účinky 

• Sezónnost – zvýšený energetický výdej na opakované odklony letu kolem větrné elektrárny u hnízdících ptáků, 

kteří přelétávají mezi svými hnízdy a potravními oblastmi, může být podstatně vyšší než energetický výdej 

spojený s bariérovým účinkem, jemuž jsou vystaveni stěhovaví ptáci, kteří oblétávají větrné elektrárny. Toto velmi 

silně závisí na poloze větrné elektrárny a letových dráhách. 

 

Ztráta a poškození přírodního stanoviště 

• Flexibilita druhů při využívání svých stanovišť a míra, v jaké dokážou reagovat na změny podmínek stanoviště. 

 

Nepřímé účinky 

• Citlivost a zranitelnost stanovišť a druhů sloužících jako kořist vůči činnostem v oblasti rozvoje větrných elektráren 

spolu s účinkem na ptáky vyplývajícím z potenciálních změn stanovišť a ve složení druhů sloužících jako kořist. 

Zdroje: 

Villegas-Patraca et al., 2012; Hötker, 2017; Peterson a Fox, 2007. 

 

Přístupy, které se obvykle používají pro odhad úmrtnosti ptáků a určení významnosti, zkoumají Laranjeiro et 

al. (2018) a shrnuje je Tabulka 5-9. Jako podklad pro posouzení lze použít i více než dva přístupy. K odhadu 

úmrtnosti ptáků je například možné použít model rizika kolizí. Tento odhad může být poté podroben analýze 
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životaschopnosti populace s cílem posoudit možné důsledky zvýšené úmrtnost. Ve Skotsku se často 

uplatňují modely populací (analýza životaschopnosti populací) s použitím kontrafaktuální metriky.  

K zajištění toho, aby vědecký základ, z něhož vycházejí závěry posouzení, zůstal dlouhodobě platný, je 

nezbytně nutné monitorování. Nutností uplatňovat obecné přístupy k monitorování se zabývá kapitola 7. U 

ptáků se monitorování zaměřuje zpravidla na riziko kolizí a pochopení toho, zda predikce modelů kolizních 

rizik platí ve skutečnosti.  

Rámeček 6-8 shrnuje nejistoty a problémy, které se mohou vyskytnout při posuzování významnosti vlivů na 

ptáky. Tyto nejistoty a problémy mohou vyžadovat další shromažďování základních údajů nebo uplatnění 

zásady předběžné opatrnosti. 

Rámeček 6-8 Klíčové problémy při posuzování pravděpodobných významných vlivů na ptáky 

Všechny účinky 

• Obecné vzdálenosti mezi potravními oblastmi a hnízdišti jsou založeny na malých vzorcích118. 

• Nedostatečné znalosti o podílu ptáků z hnízdních kolonií ve zvláště chráněných oblastech (ZCHO) přítomných 

v mimohnízdním období119. 

• Pochopení kumulativního vlivu plánů a projektů, zejména pokud se tento vliv projeví ve více zemích a zahrnuje 

stěhovavé druhy ptáků. 

 

Kolize 

• Obecné rozdělení výšek letu je založeno na malých vzorcích (viz Případová studie 6-2). 

• Míry vyhýbání se jsou založeny na malých velikostech vzorků. 

• Rychlosti letu jsou založeny na malých velikostech vzorků. 

• Omezené empirické údaje o noční letové aktivitě. 

 

Vyrušování a vytlačování 

• Omezené empirické údaje o míře vytlačování konkrétních druhů a o prostorovém rozsahu, ve kterém dochází 

k účinkům vytlačování na moři. 

• Omezené empirické údaje sloužící jako podklad pro predikce modelů založených na indexech. 

 

Bariérové účinky 

• Omezené empirické údaje, protože: i) v předchozích studiích byly použity nevhodné metodiky; ii) předchozí studie 

nerozlišovaly mezi bariérovými účinky a účinky vytlačování a iii) radarové techniky mají svá omezení (např. pokud 

jde o určování druhů ptáků). 

• Omezené empirické údaje o hnízdících ptácích, protože předchozí studie se zaměřily na stěhovavé ptáky. 

• Kumulativní bariérový účinek na ptáky migrující na velké vzdálenosti spojený s tím, že se tito ptáci na své 

migrační trase vyhýbají více zařízením na výrobu větrné energie, nebyl dosud prostudován. 

 

Ztráta a poškození přírodního stanoviště 

• Omezené empirické údaje sloužící jako podklad pro zjištění hrozeb nebo pro predikce modelů založených na 

indexech. 

• Rozsah funkčně propojené souše nebo moře za hranicemi zvláště chráněné oblasti, který je nezbytný pro 

zachování nebo obnovu příznivého stavu z hlediska ochrany určitého druhu. 

 

Nepřímé účinky 

• Omezené empirické údaje o citlivosti a zranitelnosti druhů sloužících jako kořist a jejich důležitosti pro přežití a 

reprodukční úspěch zkoumaných druhů ptáků. 

 

                                                      

118 Viz například: „Combining habitat modelling and hotspot analysis to reveal the location of high-density seabird areas 
across the UK“ [Kombinace modelování stanovišť a analýzy kritických míst s cílem zjistit polohu oblastí s vysokou 
hustotou mořských ptáků ve Spojeném království]. 
(https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-
science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf). 
119 Viz například: „Non-breeding season populations of seabirds in UK waters: 
Population sizes for Biologically Defined Minimum Population Scales“ [Populace mořských ptáků ve vodách Spojeného 
království mimo období hnízdění: velikost populací z hlediska biologicky definovaných měřítek minimální populace] 
(http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408). 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408
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Případová studie 6-2 Odhadování výšky letu mořských ptáků pomocí systémů LiDAR 

Problém 

Odhady rizika kolizí se vypočítávají pomocí modelování rizika kolizí. Obvykle se při nich využívá Bandův model (Band, 

2012). Klíčovým vstupním parametrem v Bandově modelu je výška, v níž ptáci létají. Existuje řada metod měření nebo 

odhadování výšky letu ptáků, ale ověření těchto výšek letu je podle všeho omezené nebo neexistu je (Thaxter et al., 

2016). Tato skutečnost vedla ke značné nejistotě při odhadech míry kolizí a může vést k uplatnění metod posuzování 

vyznačujících se přílišnou opatrností. 

 

Řešení 

Nedávný pokrok v oblasti detekce a měření délky světla (LiDAR, světelný radar) a digitálních leteckých snímků 

umožňuje získat přesnější odhady výšky ptáků za letu. 

 

Praktické/technické aspekty 

Za účelem shromáždění údajů o výšce letu mořských ptáků je zapotřebí letadla vybaveného vhodným laserovým 

skenerem (LiDAR), který je synchronizovaný s digitálním fotoaparátem. Stejně jako v případě tradičních digitálních 

průzkumů ze vzduchu a pomocí člunů je při použití LiDARu za účelem odhadnutí výšky letu ptáků v noci potřeba 

potvrdit přítomnost ptáků a určit příslušné druhy z digitálního zobrazení. 

 

Výhody: 

Na rozdíl od jiných přístupů laserový skener (LiDAR) dokáže změřit výšku letu ptáků s vysokou mírou přesnosti, 

obvykle do jednoho metru (Cook et al., 2018). Nejistota spojená s měřením výšky letu mořských ptáků pomocí LiDARu 

je mnohem nižší než nejistota při měření prováděném pomocí jiných technologií. Výška letu se dále odhaduje v poměru 

k mořské hladině, což pomáhá překonat obtíže spojené s negativními výškami letu, jež mohou být zaznamenány při 

použití digitálních leteckých průzkumů, lokátorů GPS nebo laserových dálkoměrů (Cook et al., 2018). 

 

Nevýhody 

Instalace skeneru LiDAR synchronizovaného s digitálním fotoaparátem na palubě letadla je v současnosti mnohem 

nákladnější než konvenční digitální letecké průzkumy.  

Klíčové omezení při odhadech výšky letu mořských ptáků pomocí systémů LiDAR spočívá v tom, že detekci ptáků za 

letu mohou narušovat mořské vlny, což vede k vysoké míře falešné pozitivity. Cook et al. (2018) použili nižší prahovou 

hodnotu 1–2 m nad mořskou hladinou. V důsledku toho bude rozdělení výšek letu odvozené od této techniky u ptáků 

letících níže než 1–2 m nad mořskou hladinou zkreslené. Takové nadhodnocení podílu ptáků létajících ve vyšších 

nadmořských výškách pravděpodobně povede k preventivně opatrnému posouzení rizika kolizí, ale je považováno za 

nepravděpodobné, že by toto posouzení bylo nadměrně opatrné. 

Zdroj: Band, 2012; Cook, 2018; Thaxter, 2016. 

 

6.4.3 Možná zmírňující opatření  

6.4.3.1 Úvod 

Tento oddíl poskytuje přehled možných zmírňujících opatření, která byla navržena – nebo uplatňována – pro 

větrné elektrárny na moři. Měla by být zohledněna omezení těchto opatření, zejména pokud se větrné 

turbíny instalují v lokalitách s mnoha ptáky. Existuje také velká nejistota ohledně toho, zda některá 

z uvedených opatření budou účinná. Vhodné umístění větrných elektráren a s nimi související infrastruktury 

(výběr místa) je obecně nejzjevnějším zmírňujícím opatřením s cílem předejít veškerým negativním 

dopadům na ptáky a volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny. 

Následující oddíl proto popisuje zmírňující opatření a jejich účinnost z hlediska předcházení významným 

vlivům na ptáky a snížení těchto vlivů poté, co bylo správně vybráno místo pro větrnou elektrárnu. 

6.4.3.2 Koncepce infrastruktury: Počet turbín a technické specifikace (včetně osvětlení) 

Toto opatření, popsané v oddíle 5.3.3.3 (větrné elektrárny na souši), platí také pro větrné elektrárny na moři. 

Koncepce infrastruktury může pomoci snížit riziko kolizí, ale může ovlivnit také vytlačování a bariérové 

účinky. 

Použití základních údajů z terénních průzkumů nebo údajů operativního monitorování spolu s prediktivním 

modelováním (např. modelů rizika kolizí) umožňuje zkoumat vliv koncepce turbín a počtu turbín. To může 

pomoci při vypracovávání optimální koncepce s nízkým ekologickým rizikem.  
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Modelování, které provedli Johnston et al. (2014), statisticky prokázalo, že účinnými opatřeními ke snížení 

rizika kolizí je zvýšení výšky elektrárenských uzlů a použití menšího počtu větších turbín. 

Burton et al. (2011) zjistili, že i když byla navržena řada technologií a metod ke snížení kolizí ptáků v rámci 

různých průmyslových odvětví, ukázalo se, že jen málo z nich bylo obsáhleji testováno v souvislosti 

s větrnými elektrárnami na souši nebo na moři. Z opatření, jež přezkoumali, byla identifikována ta, která 

mohou nejpravděpodobněji snížit riziko kolizí u ptáků, a jedním z těchto opatření bylo použití věží 

s maketami dravců120. Zjistilo se však, že použití věží s maketami dravců je pravděpodobně účinné jen 

v oblastech s velkou koncentrací alek a potáplic. 

Pokud jde o přitahování ptáků k osvětlení, dostupné důkazy z literatury (Burton et al., 2011) naznačují, že 

mezi nejúčinnější zmírňující opatření patří: i) přechod od nepřetržitě svítících červených světel (určených pro 

výstrahu letadel a lodí) na blikající světla; nebo ii) použití modrých/zelených nepřetržitě svítících výstražných 

světel. Možnost uplatnění těchto opatření je však nutné ověřit s ohledem na vnitrostátní a regionální 

předpisy.  

6.4.3.3 Plánování: zamezení, omezení nebo rozvržení činností během ekologicky 
citlivých období 

Cílem plánování je předcházet nebo snížit vyrušování a vytlačování ptáků během určitých kritických období. 

Plánování může být nejužitečnější během výstavby, modernizace a vyřazování z provozu, spíše než během 

provozu. To znamená, že činnosti jsou během ekologicky citlivých období buď pozastaveny, nebo omezeny. 

Další možností je rozvrhnout činnosti tak, aby pokračovaly, ale pouze v méně citlivých lokalitách. Toho lze 

dosáhnout s využitím: i) stávajících ekologických znalostí o biologických druzích, které budou při rozvoji 

větrných elektráren pravděpodobně přítomny; ii) základních údajů z terénního průzkumu nebo iii) údajů 

z operativního monitorování. 

Na rozdíl od větrných elektráren na souši je pravděpodobné, že toto opatření bude méně uplatňováno u 

větrných elektráren na moři. Nejsou známy žádné příklady větrných elektráren na moři, kde bylo toto 

opatření uplatněno. V případě větrných elektráren na moři je možnost předcházet účinkům velmi omezená, a 

to vzhledem k rozsahu a pravděpodobnému harmonogramu výstavby. Větší kapacita stavebních plavidel 

také znamená, že jediným omezením pro výstavbu na moři je počasí. 

6.4.3.4 Omezení: načasování provozu turbín 

Stejně jako u větrných elektráren na souši může být z hlediska předcházení riziku kolizí ptáků nebo jeho 

snížení u větrných elektráren na moři účinné omezení provozu. 

Jedním z opatření, která mohou pomoci riziko kolizí ptáků snížit, je dočasné vypnutí turbín (Burton et al., 

2011). Německé ministerstvo životního prostředí doporučuje: i) dočasné vypnutí turbín po dobu masové 

migrace, aby se omezilo riziko kolizí (zejména při špatném počasí a špatné viditelnosti), a ii) nastavení 

rotace rotoru mimo směr migrace121. Provádění těchto opatření vyžaduje: i) dobré prediktivní modely 

migrace a ii) průzkumy intenzity migrací v bezprostřední blízkosti větrných elektráren. 

Je však nutné modelovat účinky různých a realistických strategií vypínání turbín na mořské ptáky. 

6.4.3.5 Akustické a vizuální odpuzující prostředky 

Cílem použití odpuzovačů je snížit riziko kolizí.  

Odpuzující prostředky obvykle zahrnují instalaci zařízení, jež vysílá slyšitelné nebo viditelné podněty trvale, 

s přestávkami nebo v případě, že jsou vyvolány systémem detekce ptáků. Možné je také použít pasivní 

odpuzující prostředky, např. malby na věžích a lopatkách turbín.  

                                                      

120 Věže umístěné po obvodu větrného parku, které mají odradit ptáky od vstupu, jak popisují Larsen a Guillemette 
(2007). 
121 https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-
power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
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Důkazy o účinnosti takových metod jsou i nadále omezené a je pravděpodobné, že jejich účinnost silně 

závisí na konkrétní lokalitě a na konkrétních druzích ptáků.  

6.5 Mořští savci 

6.5.1 Úvod 

Informace uvedené v tomto oddíle se týkají druhů mořských savců uvedených v příloze II a příloze IV 

směrnice o ochraně přírodních stanovišť (viz Tabulka 6-5). Druhy z přílohy II jsou ty druhy, pro které musí 

být určeny lokality sítě Natura 2000, a jsou proto ve středu pozornosti těchto pokynů, pokud jde o 

odpovídající posouzení. Informace v tomto oddíle jsou však relevantní i pro posouzení druhů z přílohy IV, jež 

vyžadují přísnou ochranu podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Seznam vnitrostátních pokynů 

týkajících se mořských savců obsahuje dodatek E. 

Tabulka 6-5 Druhy mořských savců (tuleňů a kytovců) uvedené v přílohách II a IV směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť (A = ano, N = ne) 

Biologický druh Běžný název 
Příloha II  
(Natura 2000) 

Příloha IV  
(přísně chráněné) 

KYTOVCI    

Phocoena phocoena Sviňucha obecná A A 

Tursiops truncatus Delfín skákavý A A 

Cetacea (všechny ostatní 

druhy) 
Velryby, delfíni a sviňuchy N A 

TULEŇOVITÍ    

Halichoerus grypus Tuleň kuželozubý A N 

Monachus monachus* Tuleň středomořský A A 

Pusa hispida botnica Tuleň kroužkovaný baltský A N 

Pusa hispida saimensis*^ 
Tuleň kroužkovaný 

saimaaský 
A A 

Phoca vitulina Tuleň obecný A N 

*prioritní druhy, za jejichž ochranu má EU zvláštní odpovědnost vzhledem k podílu jejich přirozeného areálu výskytu, 

který připadá na evropské území členských států, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského hospodářského 

společenství.  

^ tuleň kroužkovaný saimaaský žije v jezeře Saimaa ve Finsku, a proto se nepředpokládá, že se ho projekty větrných 

elektráren týkají, pokud tyto projekty neovlivňují jeho přírodní stanoviště. 

Vzhledem k širokému rozšíření mořských savců jsou důležité strategické studie na regionální, vnitrostátní, 

nebo dokonce mezinárodní úrovni, které: i) poskytnou informace o základních úrovních populací a ii) podpoří 

biologicky smysluplné posouzení plánů a projektů, zejména z hlediska kumulativních účinků. Takové 

průzkumy budou pravděpodobně koordinovány na celostátní nebo regionální úrovni, ale bude možná nutné 

je doplnit průzkumnou činností na úrovni plánů nebo na úrovni projektů, aby se získaly místní údaje 

s vysokým rozlišením.  

Jako příklad vhodného, rozsáhlého (mezinárodního), dlouhodobého průzkumu mořských savců lze uvést 

program SCANS122 (Malí kytovci v evropských vodách Atlantiku a v Severním moři). Tento program 

podporuje Evropská unie a vlády Dánska, Francie, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Španělska, 

                                                      

122 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/ 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
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Švédska a Spojeného království. Jako platformu pro průzkum použil program kombinaci povrchových 

plavidel a letadel. 

Základní údaje na podporu odpovídajícího posouzení by měly být shromážděny pomocí nejlepších 

dostupných metod. Jednoduchou šablonu pro základní průzkumy nebo monitorování (ať již se jedná o 

činnost na úrovni projektu, nebo rozsáhlou činnost strategického významu) poskytnout nelze, a to kvůli 

množství parametrů, které se musí zohlednit. Například nemusí být vhodné připojit průzkumy v oblasti 

mořských savců k průzkumům mořských ptáků, ať prováděných ze vzduchu, nebo z plavidel. Macleod et al. 

(2010) poukázali na to, že stávající přístupy podle všeho obecně spočívají v tom, že se průzkumy mořských 

savců připojí k průzkumům, které byly optimalizovány pro mořské ptáky. Tvrdí, že tento přístup k problému 

není správný, pokud je rozptyl při průzkumech mořských ptáků nižší než rozptyl při průzkumech mořských 

savců, k čemuž téměř určitě dojde. Základní pokyny k metodikám průzkumů uvádí Rámeček 6-9. 

Rámeček 6-9 Informace o rozšíření mořských savců a pokyny k metodikám průzkumů 

Rozsáhlé mezinárodní až regionální průzkumy rozšíření 

• Průzkumy SCANS byly prováděny v roce 1994 (SCANS I), 2005–2007 (SCANS II) a 2016 (SCANS III)123. 

• Souhrny vydávané komisí OSPAR124. 

• Akustická studie mořských savců na východním pobřeží Skotska (ECOMMAS)125. 

• Komise na ochranu baltského mořského prostředí (HELCOM, známá též jako Helsinská komise), monitorování 

mořských savců v Baltském moři126. 

• SAMBAH127 – Statické akustické monitorování sviňuchy obecné v Baltském moři: Projekt SAMBAH financovaný 

v rámci programu LIFE byl dokončen v roce 2016 a jednalo se o mezinárodní projekt za účasti všech zemí EU 

ležících při Baltském moři. 

• ACCOBAMS, zejména rozsáhlý průzkum provedený v létě 2018128. 

 

Metody průzkumu/monitorování 

• Užitečné informace o výhodách a nevýhodách alternativních metodik průzkumu jsou uvedeny v Macleod et al. 

(2010)129. 

• Byly zjištěny omezené pokyny týkající se vhodných metod průzkumu a monitorování mořských savců v souvislosti 

s větrnými elektrárnami na moři. Programy monitorování na úrovni jednotlivých zemí (a monitorování na vyšší 

úrovni) obsahují relevantní informace pro mnohá průmyslová odvětví a pro programy ochrany biologických druhů. 

Tyto programy monitorování jsou koordinovány a často realizovány četnými agenturami, a to po podrobném 

naplánování. Průzkumy a monitorování mořských savců na úrovni projektů by mohly zahrnovat vizuální průzkum 

a/nebo techniky akustické detekce, které jsou prováděny z plavidel nebo z letadel. Musí být vhodné pro 

zkoumané druhy a prostředí130. 

 

6.5.2 Typy dopadů 

6.5.2.1 Jaké jsou hlavní typy dopadů? 

Mořští savci (tuleni a kytovci) mohou být větrnými elektrárnami na moři ovlivňováni několika způsoby. Hlavní 

pozornost při projektech větrných elektráren na moři byla až dosud zaměřována na účinky podvodního hluku 

vznikajícího zejména při beranění pilot základů větrných turbín, jako jsou: i) monopilotní základny a ii) 

konstrukce z prostorových rámů. Oba tyto druhy beranění pilot mohou vyvolávat vysokou hladinu pulsního 

hluku. V každém jednotlivém případě by však měla být zvažována i řada dalších možných účinků, které by 

mohly být důležité, neboť pochopení jejich významu pro mořské savce se s postupem času zlepšuje. 

                                                      

123 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/ 
124 https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-
8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf 
125http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas 
126 http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals 
127 www.sambah.org 
128 http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/ 
129 https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf 
130 Viz například: „Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK 
43)“ [Standardní šetření dopadů větrných turbín na moři na mořské prostředí (StUK 43)]: 
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-
offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6. 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals
http://www.sambah.org/
http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/
https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Typy dopadů, které jsou zvažovány v odpovídajících posouzeních, shrnuje Tabulka 6-6. Odpovídající 

posouzení musí zejména zvážit, zda tyto (nebo jiné) dopady mohou ovlivnit míru přežití nebo reprodukční 

úspěch jednotlivých mořských savců. To je důležitý aspekt, protože reprodukční úspěch jedinců může vést 

ke změnám demografických parametrů populace, jejichž výsledkem může být měřitelná změna velikosti 

populace. 

Tabulka 6-6 Typy dopadů na mořské savce během životního cyklu projektu větrných elektráren na moři (založeného na 
tradičních pevných větrných turbínách)131 

Typy dopadů  Fáze projektu 
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Ztráta a poškození přírodního stanoviště   X X X X 

Vyrušování hlukem a vytlačování   X X X X X 

Akustické poškození (poranění způsobená podvodním hlukem)  X X  X X 

Stínění komunikace  X X X X X 

Kolize s plavidly  X X X X X 

Bariérové účinky   X X X  

Snížení tlaku způsobeného rybolovem   X X X  

Změny kvality vody (kontaminující látky)   X X X X 

Účinky elektromagnetického pole na orientaci    X X  

Nepřímé účinky  X X X X X 

Útesové účinky    X X  

 

Ztráta přírodního stanoviště  

Zjednodušeně lze říci, že výstavbu větrné elektrárny na moři v lokalitě sítě Natura 2000 je možné hodnotit 

tak, že představuje ztrátu přírodních stanovišť rovnající se přinejmenším ploše, jakou zanechá stopa nové 

infrastruktury (včetně základů větrné turbíny nebo rozvodny, zpevňování dna a ochrany kabelů). 

Teoreticky by ke ztrátě přírodního stanoviště mohlo dojít i v případě, kdy se zóny větrných elektráren stanou 

důležitými oblastmi pro mořské savce (např. potravními oblastmi vlivem útesových účinků a/nebo sníženého 

rybolovu nebo sníženého tlaku vyvolaného lodní dopravou) a tato výhoda se v důsledku vyřazení z provozu 

ztratí. Zatím však neexistují žádné přesvědčivé vědecké důkazy nasvědčující tomu, že zóny větrných 

elektráren jsou pro mořské savce skutečně atraktivní.  

Vyrušování hlukem a vytlačování  

Vyrušování podvodním hlukem je zpravidla zvažováno v souvislosti s činnostmi, jako je beranění pilot a 

exploze nevybuchlé munice, které mohou vyvolávat dostatečný hluk pro dočasné vytlačení živočichů. 

Vysoké hladiny hluku z beranění pilot mohou ovlivnit živočichy v rozsáhlé oblasti (např. Thomsen et al., 

2006; Nedwell et al., 2007; Diederichs et al., 2008; Carstensen et al., 2006; Bergström et al., 2014; Dähne et 

al., 2013). Brandt et al. (2011) zkoumali behaviorální reakce sviňuchy obecné na stavební hluk způsobený 

beraněním monolitických základů do mořského dna během výstavby příbřežní větrné elektrárny Horns Rev II 

v dánském Severním moři. Zjistili jasný negativní účinek beranění pilot na akustickou aktivitu sviňuchy, která 

se v první hodině po beranění pilotů snížila o 100 % a zůstala pod normální úrovní po dobu 24–72 hodin v 

oblasti do 2,6 km od staveniště. Toto období snížené akustické aktivity se s rostoucí vzdáleností od místa 

beranění pilot postupně zkracovalo a žádné negativní účinky nebyly zjištěny dále než ve střední vzdálenosti 

                                                      

131 Ačkoli dosud existují jen omezené zkušenosti, předpokládá se, že plovoucí větrné turbíny způsobují mnohem menší 
škody z hlediska: i) ztráty a poškození přírodních stanovišť; ii) vyrušování hlukem; iii) akustického poškození a iv) stínění 
komunikace. Na druhé straně „útesové účinky“ plovoucích větrných turbín budou omezenější. 
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17,8 km. Autoři došli k závěru, že aktivita a možná i četnost sviňuchy byla nižší po celých pět měsíců 

výstavby. 

Studie u větrných elektráren v německém Severním moři zaznamenaly velký pokles detekce sviňuchy v 

blízkosti beranění pilot (> 90% pokles při hladinách hluku nad 170 dB) se zmenšujícím se účinkem při růstu 

vzdálenosti od pilot (25% pokles při hladinách hluku mezi 145 a 150 dB) (Brandt et al., 2016). 

Objevují se také informace z programu hloubkového monitorování v oblasti příbřežní větrné elektrárny 

Beatrice ve Skotsku. Monitorování aktivity sviňuchy obecné během beranění pilot naznačilo, že sviňuchy 

jsou vytlačovány z bezprostřední blízkosti činností při beranění pilot, a to s 50% pravděpodobností této 

reakce ve vzdálenosti přibližně 7 km od místa prací (Graham et al., 2017). Toto monitorování rovněž 

naznačilo, že po dobu výstavby se reakce snižovala a že aktivita sviňuchy se mezi jednotlivými obdobími 

beranění pilot obnovila. 

Švédská agentura pro ochranu životního prostředí se zaměřuje na zranitelné populace sviňuchy obecné 

v Baltském moři. Má za to, že účinky na chování zvířat, které mohou být vnímány jako mírnější než fyzické 

účinky, jsou potenciálně významné. Je tomu tak proto, že účinky na chování – podobně jako účinky fyzické – 

mohou mít fatální dopad na úrovni jedinců i na úrovni populace. Odříznutí sviňuch obecných od jejich 

primárních stanovišť s sebou nese riziko újmy, způsobené zčásti sníženým příjmem energie a zčásti 

zvýšením hladin stresu. Sviňuchy obecné mají omezenou schopnost ukládat energii a obvykle provedou až 

500 pokusů o ulovení rybí kořisti za hodinu (Wisniewska et al., 2016). To znamená, že sviňuchy obecné jsou 

citlivé na vyrušování, a předpokládá se, že jejich vytlačení do jiných, sekundárních stanovišť na několik 

týdnů nebo měsíců vyvolává závažné zdravotní účinky (Forney et al., 2017). Vyhánění tohoto druhu z jeho 

primárních stanovišť může vést k výrazně vyšším nákladům na zajištění jeho přežití a motivovat zvířata 

k tomu, aby nehledě na vyrušování zůstávala v oblasti plánovaných větrných elektráren na moři.  

Co se týče pravděpodobných významných vlivů na sviňuchu obecnou, je důležité dodat, že většina 

výzkumů, které byly dosud provedeny, se prováděla v oblastech, jako je Severní moře, kde jsou pro 

sviňuchu obecnou mnohem lepší podmínky než v Baltském moři. Zkoumané oblasti Severního moře mají 

obvykle silné populace sviňuchy s vysokou četností, tj. opačné podmínky než ty zjištěné v Baltském moři. To 

také znamená, že závěry studií nelze vždy plně přenášet na jiné mořské oblasti. Velmi důležité jsou místní 

souvislosti. Populace sviňuchy v Baltském moři je malá a má špatný stav z hlediska ochrany. Je také silně 

ovlivňována vedlejšími úlovky, toxickými látkami v životním prostředí a podvodním hlukem z jiných činností, 

než je větrná energetika. Co se týče toxických látek v životním prostředí, je Baltské moře také výrazně více 

znečištěno než například Severní moře. Úroveň znečištění v Baltském moři je taková, že reprodukční 

schopnost samic sviňuchy se snížila (Kesselring et al., 2017). Kromě toho je v Baltském moři méně 

kvalitních přírodních stanovišť, z nichž si může sviňucha obecná vybírat, než v Severním moři. To znamená, 

že vytlačení sviňuch z primárního stanoviště v Baltském moři může mít závažnější důsledky než jejich 

vytlačení z primárního stanoviště v Severním moři.  

Kromě hluku z beranění pilot by mohl mít na život v mořích vliv také hluk vznikající před zahájením výstavby 

a z provozu. V souvislosti s průzkumy pro výstavbu větrné elektrárny na moři se často používají geofyzikální 

a geotechnická šetření. Tato šetření zkoumají i vysoké hladiny hluku, které mohou způsobit: i) trvalé a 

dočasné poškození sluchu; ii) únikové/vyhýbavé účinky a iii) jiné účinky na chování. Některé echoloty 

používají frekvence, které jsou pro sviňuchy obecné slyšitelné a mohou tento biologický druh, jehož přežití 

silně závisí na akustické komunikaci, vyrušovat. Vyrušování může být rovněž způsobeno soustavným 

hlukem z plavidel provádějících pravidelnou údržbu. 

Hluk z beranění pilot může některým živočichům způsobit vážnou fyzickou újmu, ale je to jen přechodná 

činnost, která trvá několik měsíců během výstavby větrné elektrárny, načež ustane. Na druhé straně hluk 

z provozu větrné elektrárny je mnohem menší, ale bude v téže lokalitě pokračovat po mnoho let. To by 

mohlo ovlivnit chování některých druhů a možná i změnit rovnováhu ekosystému dané lokality. Ani 

počáteční, ani dlouhodobé účinky hluku na mořský život v oblasti větrných elektráren na moři ještě nejsou 

zcela známy. Nicméně se jednoznačně uznává, že negativní účinky existují, ačkoli mezní úrovně (body, ve 

kterých začínají způsobovat větší či menší škodu) nejsou známy (Castell J. et al., 2009). 

Akustické poškození 
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Expozice mořských savců vůči vysokým hladinám podvodního hluku může vést k poraněním. Mohou to být 

poranění jako změna prahu slyšitelnosti v rámci jedné nebo více frekvencí. V krajních případech mohou být 

poranění i smrtelná. Subletální poranění mohou ovlivnit vitalitu jedinců (tj. míru jejich přežití a reprodukce), a 

proto představují potenciálně vážné důsledky. Dočasná změna prahu slyšitelnosti se v těchto pokynech 

považuje za krajní formu poruchy chování. U trvalé změny prahu slyšitelnosti se má za to, že představuje 

spodní mez poranění. Trvalá změna počátečních prahů slyšitelnosti není empiricky vyvozována z etických 

důvodů. Místo toho se odhadují na základě extrapolace dočasné změny počátečního prahu slyš itelnosti u 

hlavního, relevantního mořského savce. U pulzního hluku, jaký vzniká například při beranění pilot, stanovil 

úřad NOAA (NMFS, 2018)132 hladinu dočasné změny počátečního prahu slyšitelnosti na nejnižší úrovni, jež 

přesahuje přirozenou zaznamenanou změnu citlivosti sluchu (6 dB), a předpokládá, že k trvalé změně 

počátečního prahu slyšitelnosti dochází při expozicích hluku dosahujících 40 dB a více, které vedou k 

dočasné změně počátečního prahu slyšitelnosti naměřené přibližně čtyři minuty po expozici. Použití 

počátečních hodnot pro trvalou změnu prahu slyšitelnosti neznamená, že všechna zvířata budou vystavena 

trvalé změně prahu slyšitelnosti. Prahové hodnoty pro trvalou změnu prahu slyšitelnosti jsou používány 

spíše za účelem vymezení rozpětí, pod kterým existuje jistota, že nedojde k trvalé změně prahu slyšitelnosti. 

Počáteční hodnota pro trvalou změnu prahu slyšitelnosti je proto konzervativní indikací počtu zvířat 

potenciálně ohrožených trvalou změnou prahu slyšitelnosti, a nikoli měřítkem zvířat, u nichž se predikuje, že 

se u nich skutečně vyvine trvalá změna prahu slyšitelnosti. Beranění pilot a exploze nevybuchlé munice jsou 

činnosti, které vyvolávají dostatečnou energii k tomu, aby způsobila akustické poškození. Je důležité, aby 

posouzení věnovalo náležitou pozornost všem takovýmto činnostem a aby nebyly opomenuty možné 

kumulativní účinky (např. explozí nevybuchlé munice a beranění pilot v rámci jednotlivých a samostatných 

projektů). 

Další možné účinky, které by měly být zváženy v jednotlivých případech, jsou popsány níže. 

Stínění komunikace 

David (2006) zjistil, že hluk z beranění pilot může stínit silné hlasové projevy delfína skákavého ve 

vzdálenosti 10–15 km a slabé hlasové projevy až do vzdálenosti 40 km. Účinky vytlačování delfínů (tj. delfíni 

opouštějící lokalitu, kde probíhá beranění pilot) mohou být větší než stínění během výstavby. Nižší hladiny 

hluku, např. během provozu větrné elektrárny, by však mohly mít významné následky v delším časovém 

období, je-li ohroženo normální chování. 

Kolize s plavidly 

CEFAS (2009) a Bailey et al. (2014) naznačují, že zvýšený provoz plavidel související s výstavbou na moři 

zvyšuje riziko srážek s plavidly, což by mohlo vést k poranění/usmrcení mořských savců.  

Většina analýz kolizí mořských savců s plavidly se netýká větrných elektráren. Týkají se většinou námořní 

dopravy na lodních trasách na otevřeném moři a zabývají se většími druhy, jako je vorvaň obrovský a 

kosticovci. Má se za to, že k většině smrtelných srážek dochází s loděmi o délce 80 m a více, které plují 

rychlostí 14 uzlů a více (Laist et al., 2001).  

Jednu dobu existovala obava, že časté nálezy mrtvých tuleňů obecných a mláďat tuleně kuželozubého 

s takzvanými spirálovými tržnými ranami (zranění ve tvaru vývrtky) ve vodách Spojeného království a jiných 

evropských vodách by mohly být způsobeny člověkem, např. interakcemi s tryskovými vrtulemi, které se 

používají u mnohých plavidel obsluhujících větrné elektrárny (Bexton et al., 2012). Nyní však důkazy 

nasvědčují tomu, že tato zranění pravděpodobně způsobuje predátorství tuleně kuželozubého (Brownlow et 

al., 2015). 

Důležitým kumulativním účinkem je zvýšené zatížení provozem plavidel v důsledku činností souvisejících 

s větrnými elektrárnami na moři. Zvláště významný je v mořích, které již jsou pod vysokým tlakem lodní 

dopravy, jako je Středozemní nebo Severní a Baltské moře.  

Bariérové účinky 

                                                      

132 https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-mammal-protection/marine-mammal-acoustic-technical-guidance 
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Pojem bariérového účinku vychází z předpokladu, že přítomnost větrných turbín a činností v okolí větrné 

elektrárny by mohla představovat překážku pro pohyb určitých druhů mořských savců. Tento účinek by byl 

delší než: i) dočasné vyrušování během výstavby / vyřazování z provozu nebo ii) jednotlivé události během 

provozu, např. práce v rámci údržby. U biologických druhů, které se vyskytují poblíž stávajících větrných 

elektráren na moři častěji (např. sviňucha obecná, tuleň obecný a tuleň kuželozubý), jak se zdá, neexistují 

žádné důkazy o jakémkoli bariérovém účinku. Posouzení rovněž nebrala v potaz pravděpodobnost toho, že 

by současné beranění pilot na několika místech v kombinaci představovalo překážku bránící v pohybu 

z jedné oblasti do druhé (např. Smart Wind, 2015). Pro jiné druhy, které by se mohly vyskytovat v oblastech 

nového rozvoje, jako je Středozemní moře (např. plejtvák myšok Balaenoptera physalus, vorvaň obrovský 

Physeter macrocephalus a vorvaňovec zobatý Ziphius cavirostris), však neexistují žádné informace o 

možnosti bariérového účinku.  

Kvalita vody (kontaminující látky) 

Mořští savci jsou zranitelní vůči toxickým kontaminujícím látkám, které se mohou bioakumulovat a být 

předány kojícími matkami potomkům (Bustamante et al., 2007). Většina příslušných bioakumulujících 

znečišťujících látek se již přestala používat a účinky jsou z větší části výsledkem vypouštění v minulosti. 

Avšak organické sloučeniny chloru rozpustné v tuku, například průmyslové polychlorované bifenyly (PCB), 

mohou být požity s potravou a mohou potenciálně vést k nižší reprodukční schopnosti a potlačení imunitního 

systému. 

Jakýkoli rozvoj v příbřežních mořských oblastech se neobejde bez použití chemických látek, např. 

motorových mazadel, mazacích olejů, hydraulických kapalin a protihnilobných sloučenin (sloučeniny, které 

brání narůstání mořských řas na námořní infrastruktuře).  

Ke změnám kvality vody může dojít také mobilizací suspendovaných sedimentů. Poměrně nízká citlivost 

mořských savců vůči suspendovaným sedimentům ve spojení s obvykle omezenými prostorovými a 

časovými měřítky jakéhokoli účinku však zpravidla vedou k účinkům malého rozsahu (např. Bergström et al., 

2014). 

Elektromagnetické pole 

Během provozu budou kabely přenášející elektřinu podle průmyslových norem pro střídavý proud (AC) a 

stejnosměrný proud velmi vysokého napětí (HVDC) vyzařovat elektromagnetické pole, které pak může 

indukovat elektrická pole v mořském prostředí. Gill et al. (2005) spekulovali o tom, že tímto jevem by 

potenciálně mohla být ovlivněna magnetická citlivost u kytovců, pravděpodobně související se schopností 

těchto živočichů nalézt směr. Nejsou známy žádné důkazy, že by se takový účinek projevil v praxi, a 

v současné době není tento účinek považován za pravděpodobný významný vliv na kytovce. 

Útesové účinky 

Útesový účinek může vzniknout, když se do mořských vod umístí nové struktury. Kolonizace (usazování 

biologických druhů na strukturách) umělých „útesů“ chaluhami, mořskými řasami atd. („útesový účinek“) 

může vést ke změně okolních přírodních stanovišť, včetně kořisti a jejího chování. Tato změna může 

zahrnovat: i) prospěšné účinky vyplývající ze sníženého rybolovu a ii) větší shromažďování ryb (kořisti) (viz 

také rámeček 6-1).  

Existuje také určitá možnost, že větrné elektrárny v provozu by mohly mít pozitivní účinek na mořské savce a 

ryby, a to díky: i) získání stanovišť díky zavedení nových pevných substrátů (základy a zpevňování dna) 

a/nebo ii) snížení/vyloučení rybolovných činností (např. Bergström et al., 2014; Raoux et al., 2017; Scheidat 

et al., 2011). V současné době však panuje jen omezené přesvědčení o existenci takového účinku a jeho 

významu. V rámci dlouhodobé studie (Teilmann a Carstensen, 2012) provedené v letech 2001–2012 a 

týkající se jedné z dříve vybudovaných větrných elektráren na moři (Nysted v dánských vodách západní 

části Baltského moře) bylo konkrétně zjištěno, že echolokační schopnost sviňuchy obecné (jako ukazatel 

přítomnosti sviňuchy) se v oblasti větrné elektrárny v porovnání s výchozí úrovní výrazně snížila a do roku 

2012 se plně neobnovila. Echolokační aktivita se v rámci větrné elektrárny postupně zvyšovala, což by 

mohlo naznačovat vznikající útesový účinek, ale zatím nenasvědčuje tomu, že se jedná o významný vliv. Na 

druhé straně Scheidat et al. (2011) informovali o výrazném a významném zvýšení akustické aktivity sviňuchy 

obecné v rámci větrné elektrárny Egmond aan Zee v Nizozemsku. Autoři poukázali na kontrast s výsledky 
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v Nystedu. Vyjádřili názor, že účinek větrné elektrárny Egmond aan Zee je s největší pravděpodobností pro 

mořské savce ve výsledku pozitivní (protože faktory jako zvýšená dostupnost potravy a/nebo úkrytu 

převažují nad jakýmkoli podvodním hlukem z turbín a servisních lodí). Zdůraznili však, že výsledky by měly 

být generalizovány s opatrností a neměly by být nekriticky přenášeny na jiné větrné elektrárny v jiných 

přírodních stanovištích. Rovnováha mezi příznivými a nepříznivými faktory totiž může být za různých 

podmínek různá. Určení toho, zda mají mořští savci z přítomnosti větrné elektrárny na moři prospěch, může 

být provedeno pouze prostřednictvím dlouhodobé studie, v ideálním případě zahrnující základní průzkumy. 

Toto určení je však pravděpodobně důležité při plánování modernizace projektů nebo jejich vyřazení 

z provozu na konci jejich životnosti. 

Po vyřazení z provozu musí být vyváženě posouzeny výhody a nevýhody ponechání některých infrastruktur 

na místě, například základů větrných turbín a záhozových kamenů, což může být prospěšné mořským 

savcům. To by mělo být vyváženo výzvami k odstranění takových struktur, které mohou vycházet: i) z jiných 

zájmů ochrany (např. pokud dříve existující stanoviště byla odlišné povahy) a ii) od uživatelů moří, včetně 

rybolovných zájmů a zájmů týkajících se bezpečnosti lodní plavby. Například Německo se rozhodlo, že 

vyřazení z provozu musí zahrnovat odstranění veškeré infrastruktury, a tato podmínka je včleněna do 

počátečního povolení k výstavbě infrastruktury. 

6.5.2.2 Jak se posuzuje významnost? 

Přístup k určování významnosti se zaměřuje na porovnání důsledků činností rozvoje větrných elektráren 

(zejména zranění nebo vyrušování) s důsledky na úrovni jedinců a na úrovni populace. 

Významnost vlivu může ovlivňovat mnoho různých faktorů. Mezi ně patří faktory biologické, environmentální, 

koncipování plánu a koncipování projektu. Rámeček 6-10 představuje souhrn faktorů, které jsou obvykle 

brány v úvahu při: i) koncipování metod shromažďování základních údajů a ii) posouzení významnosti 

každého faktoru.  

Rámeček 6-10 Faktory určující metody shromažďování základních údajů a posouzení významnosti v 
souvislosti s větrnými elektrárnami na moři a mořskými savci 

Biologické 

• Skupina mořských savců s funkčním sluchem (Tabulka 6-7). 

• Blízkost oblastí rozmnožování – předpokládá se zvýšená citlivost při kritických událostech v běhu života, jako je 

vrh mláďat. To se odráží například v přísnějších opatřeních pro beranění pilot v některých členských státech. 

 

Environmentální 

• Podvodní prostředí a to, jak ovlivňuje šíření zvuku. Šíření hluku pod vodou je obvykle modelováno. Optimální 

modelování by mělo zahrnovat vstupní údaje popisující hloubkové poměry, vlastnosti sedimentu na mořském dně 

a vlastnosti vodního sloupce ovlivňující rychlost šíření zvuku (kromě hloubky také teplota a slanost). Toto 

modelování by mělo být ověřeno terénními průzkumy za účelem potvrzení predikcí (Farcas et al., 2016). 

• Přítomnost geografických rysů, které by mohly zhoršit účinky na chování. Například činnosti vytvářející hluk kolem 

vstupu do zátoky skrze úžiny nebo v jiných prostorově omezených oblastech by mohl vést k tomu, že zvířata se 

nebudou moci odloučit od vysoké hladiny hluku, což potenciálně zvýší riziko jejich poranění. 

 

Koncipování plánu a koncipování projektu: 

• Koncepce základů větrné turbíny. 

• Hladiny hluku pod vodou mají tendenci se zvyšovat s rostoucím průměrem pilot zarážených do základů a větší 

energií vynaloženou na zatloukání. 

• Instalace monopilotních základů pravděpodobně povede k vyšší hladině podvodního hluku, ale v celkově kratším 

časovém období než instalace základů pomocí konstrukcí z prostorových rámů, kdy se pro každý základ obvykle 

používají tři nebo čtyři menší piloty.  

• Řešení základů bez beranění, jako jsou gravitační základy, přísavné kotvy nebo plovoucí turbíny mají za 

následek mnohem nižší hladinu hluku. Není pravděpodobné, že by vedly k významnému vlivu podvodního hluku. 

• Druh podloží – může ovlivnit intenzitu energie potřebnou k beranění pilot a dobu trvání činnosti beranění. 

• Činnost plavidel – množství a druh lodí potřebných během jednotlivých fází projektu (včetně fáze provozu), jejich 

plavební trasy a změny stávající intenzity námořní dopravy. 
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Tabulka 6-7 Skupiny mořských savců podle funkčního sluchu a rozsah sluchu (převzato ze Southall, 2007) 

Skupina mořských savců s funkčním sluchem Rozsah funkčního sluchu* 

Kytovci s nízkou frekvencí + (kosticovci) 7 Hz až 30 kHz 

Kytovci se střední frekvencí (delfíni, ozubení 
kytovci, vorvaňovci, velryby skákavé) 

150 Hz až 160 kHz 

Kytovci s vysokou frekvencí 
(sviňuchy) 

180 Hz až 200 kHz 

Tuleňovití 75 Hz až 100 kHz 

* Představuje kmitočtové pásmo sluchu pro celou smíšenou skupinu (tj. všechny druhy v rámci skupiny), kde rozsah 

sluchu jednotlivých druhů obvykle není tak široký.  

+ Odhadovaný rozsah sluchu u kytovců s nízkou frekvencí vychází z behaviorálních studií, zaznamenaných hlasových 

projevů a vnitřního ucha. 

Riziko poranění sluchu u mořských savců (např. trvalá změna prahu slyšitelnosti nebo větší účinky) bylo 

hodnoceno s použitím řady prahových hodnot na základě dostupných audiogramů. Běžně používaná jsou 

například kritéria, která uvádí Southall et al. (2007). NMFS (2018), často označovaná jako pokyny / prahové 

hodnoty NOAA, v současnosti představují nejaktuálnější pokyny pro určení trvalé změny prahu slyšitelnosti 

pro pulsní hluk (např. z beranění pilot) i pro nepulsní hluk (např. z bagrování pod vodou nebo z provozu 

plavidel). Riziko poranění je založeno na dvou kritériích: kumulativní hladina akustické expozice (SELcum) a 

maximální hladina akustického tlaku (peakSPL) (viz Tabulka 6-8). Za účelem posouzení kritéria kumulativní 

hladiny akustické expozice jsou predikce získané hladiny zvuku váženy frekvencí tak, aby vyjadřovaly: i) 

citlivost sluchu každého druhu mořských savců ve skupině s funkčním sluchem a ii) akustickou expozici 

určenou za 24hodinovou dobu aktivity. Kritérium maximální hladiny akustického tlaku se porovná 

s neváženou přijatou hladinou zvuku. Při překročení kterékoli prahové hodnoty se má za to, že to 

představuje pravděpodobnost poranění v podobě trvalé změny prahu slyšitelnosti. 

Tabulka 6-8 Prahové hodnoty trvalé změny prahu slyšitelnosti pro pulsní hluk podle NOAA (NMFS, 2018) 

Skupina sluchu 
Prahová hodnota trvalé změny 
prahu slyšitelnosti 

 

 
Kumulativní hladina akustické 
expozice 
[dB re 1 μPa2 s] * 

Maximální hladina akustického 
tlaku 
[dB re 1 μPa] nevážená 

Kytovci s nízkou frekvencí 183 219 

Kytovci se střední frekvencí 185 230 

Kytovci s vysokou frekvencí 155 202 

Tuleňovití 185 218 

* vážená v souladu s funkcemi pro vážení audiogramů podle NMFS (2016) pro každou skupinu sluchu. 

Účinky výstavby větrných elektráren na chování lze zkoumat pomocí křivky dávka-reakce. Tato křivka by 

měla pokud možno poskytnout empirické poznatky ke konkrétním druhům získané z nejvhodnějších 

dostupných údajů monitorování. Rozvíjí se také využívání populačních modelů k posouzení důsledků 

rušivých účinků na populaci (viz Případová studie 6-3). 

Případová studie 6-3 Populační modely pro mořské savce 

Důsledky subletálních účinků na populaci, jako je vyrušování související s beraněním pilot základů větrných turbín, je 

možné prošetřit pomocí prediktivního modelování nebo analýzy životaschopnosti populací. Dvěma takovými přístupy 

jsou iPCoD a DEPONS, o nichž pojednávají odrážky níže. 

 

• DEPONS (Rušivé účinky na populaci sviňuchy obecné v Severním moři) je výzkumný program vedený Národním 

střediskem pro životní prostředí a energetiku při Aarhuské univerzitě. V rámci tohoto programu byl zveřejněn 

bezplatně dostupný model pro simulaci toho, jak hluk vyvolaný beraněním pilot v souvislosti s výstavbou větrných 

elektráren na moři ovlivňuje populační dynamiku sviňuchy obecné. Program DEPONS je postaven na modelu 

pohybu a energetiky jedinců sviňuchy obecné vypracovaném Jacobem Nabe-Nielsenem a jeho kolegy (Nabe-

Nielsen et al., 2011; Nabe‑Nielsen et al., 2013; Nabe-Nielsen et al., 2014). 

• iPCoD (Prozatímní důsledky vyrušování pro populaci) je rámec pro šetření účinků hluku, zejména hluku 

pocházejícího z beranění pilot u větrných elektráren na moři (Harwood et al., 2013; King et al., 2015). Model 

pracuje s počtem mořských savců, kteří dle predikce mohou být vystaveni vyrušování a/nebo poranění v podobě 

trvalého snížení prahu slyšitelnosti, a předpovídá budoucí trajektorii populace na základě důsledků získaných 

postupem odborného vyvození. Je naděje, že v přiměřené době budou k dispozici empirické údaje, které odborné 
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vyvození nahradí. Rámec lze uplatnit na některé druhy včetně sviňuchy obecné, tuleně kuželozubého, tuleně 

obecného, delfína skákavého a plejtváka malého. Přesto se rámec iPCoD opírá o některé robustní předpoklady a 

odborné posudky. Mezi jeho silné stránky patří to, že je transparentní, kontrolovatelný a kvantitativní. Jednou 

z hlavních silných stránek rámce iPCoD může být jeho schopnost posuzovat kumulativní dopad několika větrných 

elektráren na moři. 

 

Další informace týkající se populačních modelů používaných k posuzování dopadů na mořské savce uvádí Sparling et 

al. (2017). 

Zdroj: 

Model DEPONS je dostupný na: https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70. 

Model iPCoD je dostupný na: http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/. 

 

Případová studie 6-4 Posouzení dopadů hluku z beranění pilot na mořské savce, Německo 

Německý Spolkový úřad pro námořní dopravu a hydrografii (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) 

vydal dvě technické normy pro environmentální šetření účinků hluku na mořské savce. Standardní šetření účinků 

větrných elektráren na moři na mořské prostředí (StUK 4) je rozděleno na:  

i) normu s pokyny k měření při monitorování zvuku pod vodou a 

ii) normu pro větrné elektrárny na moři s predikcemi zvuku pod vodou a minimálními požadavky na dokumentaci. 

 

Strategie, kterou orgány uplatňují, aby zabránily jakémukoli významnému vlivu beranění pilot na sviňuchu obecnou, 

spočívá ve zmírňování a snižování hluku u zdroje technickými prostředky. Podle německého předpisu činí prahová 

úroveň možných účinků na sviňuchu obecnou až 160 db (hladina akustické expozice) ve vzdálenosti 750 m od místa 

beranění pilot. 

 

Podle plánu na ochranu sviňuchy obecné v německé výlučné ekonomické zóně v Severním moři z roku 2013 musí být 

stavební práce koordinovány takovým způsobem, který předpokládá minimální účinek na úrovni jedinců nebo populací 

sviňuchy obecné. Po celou dobu může být zvukem pod vodou vyrušováno nejvýše 10 % chráněných přírodních oblastí. 

Toto pravidlo vychází z obecného přístupu stanoveného spolkovým úřadem, jenž stanoví, že pokud je ztracena oblast 

větší než 1 %, je účinek považován za významný. Jelikož je však beranění pilot dočasnou činností, je považována za 

přijatelnou oblast vyrušování o velikosti 10 %133 

 

Existuje jedna výjimka z tohoto pravidla, a to pro oblast Sylt Outer Reef, která je součástí sítě Natura 2000. V období 

od dubna do srpna smí být vyrušováno nanejvýš 1 % této oblasti, jelikož se předpokládá, že se jedná o oblast 

rozmnožování sviňuchy obecné. 

Zdroj: 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzko

nzept_BMU.pdf 

 

Případová studie 6-5 Podmínky pro udělení povolení pro větrnou elektrárnu na moři ve Švédsku v 
souvislosti se sviňuchou obecnou 

Společnost působící v oboru větrné energetiky požádala o povolení k výstavbě větrné elektrárny na moři s maximálně 

50 větrnými turbínami v regionu Halland. Ve vzdálenosti pouhých 20 km od oblasti větrné elektrárny se nacházejí dvě 

přilehlé lokality sítě Natura 2000, Stora Middelgrund och Röde bank (SE0510186) a Lilla Middelgrund (SE0510126). 

V této části Kattegatu se v relativně velkých počtech vyskytují sviňuchy obecné. Lokalita Stora Middelgrund je jednou 

z nejdůležitějších reprodukčních oblastí pro sviňuchu obecnou ve Velkém a Malém Beltu. Vysoké počty sviňuchy 

obecné podporuje také lokalita Lilla Middelgrund. V blízkosti pouhých 10 km od oblasti větrného parku se nachází 

oblast, která je pro sviňuchu obecnou zvláště důležitá.  

                                                      

 
133 
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonz
ept_BMU.pdf 

https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70
http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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Švédský odvolací soud pro otázky půdy a životního prostředí v roce 2015 rozhodl134, že je třeba uplatnit ustanovení o 

přísné ochraně biologických druhů. Došel rovněž k závěru – k němuž již předtím dospěl švédský soud pro otázky půdy 

a životního prostředí –, že vzhledem k pomalému tempu reprodukce sviňuchy obecné a dlouhému období střídání 

generací je každé vyrušení jedinců významné pro stav celé populace z hlediska ochrany.  

 

Soud rozhodl, že příbřežní oblast Stora Middelgrund och Röde a zvlášť důležitá oblast přibližně 10 km od větrného 

parku (kde pohlavně zralé samice tráví 50 % svého času) nebudou podléhat hladinám vyrušování hlukem, jež 

způsobují vytlačování sviňuchy obecné. Na základě toho soud rozhodl, že vzhledem k tomu, že k místním účinkům 

dochází pouze v poloměru 10 km od oblasti větrného parku, neexistuje významné riziko, že budou ovlivněny oblasti 

sítě Natura 2000.  

 

Společnost odpovědná za výstavbu větrného parku obdržela povolení k jeho výstavbě za určitých podmínek. Jednou 

podmínkou bylo, že společnost se musí ujistit, že v poloměru 750 m od hlučných činností určité hladiny nebudou 

přítomny žádné sviňuchy obecné, a to ve fázi výstavby i ve fázi demontáže projektu. 

Zdroj: Švédská agentura pro správu moří a vod. 

  

Rámeček 6-11 shrnuje některé nejistoty a výzvy, které se mohou vyskytnout při posuzování 

pravděpodobných významných vlivů na mořské savce. Tyto nejistoty a výzvy mohou znamenat, že je nutné 

další shromažďování základních údajů nebo že by měla být uplatněna zásada předběžné opatrnosti. 

Rámeček 6-11 Klíčové výzvy při posuzování pravděpodobných významných vlivů na mořské savce 

Všechny účinky 

• Faktory sezónních a meziročních rozdílů v rozšíření mořských savců. 

• Relativní význam různých mořských oblastí, například: i) pro hledání potravy; ii) jako migračních koridorů a iii) pro 

rozmnožování (páření a/nebo vrh mláďat). 

 

Podvodní hluk  

• Prostorový rozsah vyrušování a počet dotčených zvířat. 

• Mechanismus (mechanismy), na kterém je založena reakce mořských savců na hluk. 

• Poměrný význam hluku z plavidel, beranění pilot, akustických odpuzujících zařízení a jiných zdrojů při vyrušování 

a vytlačování mořských savců.  

 

Rozdíly v reakci vyplývající z kvality přírodních stanovišť, sezónnosti a stavebních technik 

• Účinky vyrušování nebo poranění (stálé snížení prahu slyšitelnosti) na životní funkce mořských savců (např. 

přežití a reprodukci). 

• Nedostatek empirických údajů o některých druzích. Například zřejmě neexistují studie o behaviorálních reakcích 

plejtváka malého na pulsní zvuky (Harwood a King, 2017). 

• Je považováno za nepravděpodobné, že mořské savce významně ovlivňuje hladina podvodního hluku 

pocházejícího z provozu stávajících větrných turbín (Bailey et al., 2014). Existuje však určitá nejistota ohledně 

pravděpodobných hladin hluku u novějších a mnohem větších turbín (např. nad 10 MW). Posouzení by se měla 

vyvarovat předpokladů, že hladiny hluku budou nutně pod hladinami vzbuzujícími obavy. 

• Existuje nejistota ohledně vzájemného vztahu mezi absolutní silou podvodního hluku a dobou trvání jeho účinku. 

Například instalace větrného parku na monopilotních základech bude trvat kratší dobu (celková doba strávená 

beraněním pilotů) než instalace stejného parku se základovými konstrukcemi z prostorových rámů, avšak 

absolutní hladina hluku bude pravděpodobně u (větších) monopilotních základů vyšší. Měly by se zhodnotit oba 

scénáře a dále pokračovat posouzením nejhoršího případu z hlediska dotčených mořských savců (tj. počet 

poraněných a/nebo vytlačených zvířat). 

• Na větší vzdálenost přechody pulsního hluku nabudou soustavnějšího charakteru. Prahové hodnoty účinku 

trvalého snížení prahu slyšitelnosti jsou při soustavném hluku vyšší (tj. pro dosažení účinku vyžadují větší hladinu 

zvuku) než u pulsního zvuku. Rozsah, ve kterém je vhodné použít prahové hodnoty pro soustavný hluk při 

činnostech, jako je beranění pilot nebo exploze nevybuchlé munice, však není jasný a je pravděpodobné, že se 

bude lišit v závislosti na podmínkách konkrétní lokality. 

 

Vytlačování 

• Panuje nejistota ohledně významu vytlačování jedinců a populací mořských savců, tj. ekologických důsledků (viz 

                                                      

134 Rozsudek ze dne 8. 12. 2015, věc M 6960-14, k dispozici na: https://databas.infosoc.se/rattsfall/30866/fulltext. 
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Případová studie 6-3). 

• Existují nedostatky ve znalostech toho, jak jsou sviňuchy obecné v Baltském moři ovlivňovány ve fázi provozu. 

Existuje jen velmi málo studií o sviňuchách obecných. Provedené studie přinesly výsledky, které nemusí být 

nutně použitelné v podmínkách Baltského moře (komentář švédské agentury pro správu moří a vod, 2019). 

• Ačkoli se většina studií zaměřila na hluk z beranění pilot, Brandt et al. (2018) popisují také pokles v detekci 

sviňuch v blízkosti stavebních lokalit několik hodin před beraněním. Toto je možná vyvoláno nárůstem činností 

(např. lodní dopravy) kolem výstavby a usnadněno také lepším šířením podvodního hluku za klidných 

povětrnostních podmínek, při nichž dochází k beranění pilířů. Takový účinek by potenciálně zpochybnil používání 

akustických odpuzujících zařízení, pokud zbytečně zvyšují hladinu podvodního hluku. Tato otázka však vyžaduje 

další výzkum. 

 

Stínění 

• Existují jen omezené informace o stínění, což je potenciálně významný vliv, je-li běžné používání zvuků mořskými 

savci narušeno podvodním hlukem. 

 

Kolize s plavidly 

• O kolizích mořských savců s plavidly v souvislosti s výstavbou a provozem větrných elektráren na moři existují jen 

omezené informace.  

 

Elektromagnetické pole 

• Bergström et al. (2014) uvádějí, že na základě velmi kusých empirických informací, které jsou k dispozici, nebyl 

dosud prokázán žádný významný vliv elektromagnetického pole na mořské savce (jejich studie zahrnovala čtyři 

biologické druhy: sviňuchu obecnou, tuleně obecného, tuleně kuželozubého a tuleně kroužkovaného). 

 

Bariérové účinky 

• Pojem bariérového účinku vychází z předpokladu, že přítomnost větrných turbín a činností v okolí větrné 

elektrárny by mohla představovat překážku pro pohyb určitých druhů mořských savců. U některých druhů 

mořských savců je tento účinek celkem dobře znám, avšak u jiných druhů jsou důkazy o jakékoli bariéře méně 

jasné.  

 

Útesové účinky 

• Existují hypotézy, podle nichž by provozované větrné parky mohly mít pozitivní účinek na mořské savce díky: i) 

získání stanovišť při zavedení nových pevných substrátů (základy a zpevňování dna) a/nebo ii) snížení/vyloučení 

rybolovných činností (např. Bergström et al., 2014; Raoux et al., 2017; Scheidat et al., 2011). V současné době 

však panuje jen omezené přesvědčení o existenci takového účinku a jeho významnosti.  

 

6.5.3 Možná zmírňující opatření  

6.5.3.1 Úvod 

Tento oddíl podává přehled o možných zmírňujících opatřeních, která byla navržena nebo uplatňována 

v souvislosti s větrnými elektrárnami na moři a mořskými savci. 

Jedná se o tato opatření:  

a) vyloučení konkrétních oblastí (výběr místa); 

b) vyhnutí se citlivým obdobím, jako je období rozmnožování (plánování); 

c) opatření týkající se typu základů pro turbíny (základy s nízkým hlukem); 

d) opatření k omezení hluku s cílem snížit hladinu podvodního hluku emitovaného během výstavby;  

e) dohled (vizuální a akustický) nad přítomností mořských savců v oblastech vyloučení;  

f) opatření k aktivnímu odpuzování zvířat od takových oblastí. 

 

Popsaná opatření se zaměřují na beranění pilot a exploze nevybuchlé munice, což jsou nejdůležitější 

činnosti způsobující hluk, které jsou spojeny s rozvojem větrných elektráren na moři. Ve většině případů se 

tyto činnosti omezují na fázi výstavby, avšak mohly by také potenciálně souviset s modernizací. Neexistence 

opatření u jiných rozvojových fází a činností než beranění pilot / exploze nevybuchlé munice neznamená, že 

tyto ostatní fáze a činnosti by měly být ignorovány. U činností, jako je geofyzikální průzkum před výstavbou, 

se zpravidla nepředpokládá významný vliv. Přesto by měly být uplatňovány přístupy vycházející z osvědčené 
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praxe s cílem: i) minimalizovat zbytečné emise akustické energie; ii) snížit riziko jiného znečištění a iii) snížit 

riziko kolizí s mořskými savci atd. 

 

Rámeček 6-12 představuje rámec zmírňujících opatření pro beranění pilot, vrtání a bagrování pod vodou, 

uvedený v Dohodě o ochraně kytovců v Černém moři, Středozemním moři a přilehlé atlantské oblasti 

(ACCOBAMS).  

 

Rámeček 6-12 Rámec zmírňujících opatření pro beranění pilot, vrtání a bagrování pod vodou 
(ACCOBAMS, 2019) 

 Fáze plánování (předpokládané výsledky EIA) 

Přezkoumat přítomnost kytovců v obdobích předpokládaných prací, a pokud informace neexistují nebo nejsou 

dostatečné, provést – nebo financovat – výzkum. 

Vybrat období s nízkou biologickou citlivostí. 

Použít výsledky modelování šíření zvuku, ověřené v terénu, při rozhodování o hranicích zóny vyloučení. 

Naplánovat nejnižší dosažitelný výkon zdroje. 

Zvážit alternativní technologie (viz oddíl 6.5.3.4). 

Nejsou-li žádné alternativy možné, naplánovat technologie ke zmírnění hluku (viz také oddíl 6.5.3.5). 

 

Zmírňující postupy v reálném čase 

Před zahájením prací použít akustická zmírňující zařízení (viz oddíl 6.5.3.5). 

Použít protokol pro „pozvolné beranění“ (viz oddíl 6.5.3.5). 

Použít protokol pro vizuální a akustické monitorování (viz oddíl 6.5.3.6). 

 

Po ukončení činnosti 

Podrobná zpráva o zmírňujících opatřeních v reálném čase. 

Zdroj: ACCOBAMS, 2019. K dispozici na adrese: https://accobams.org/wp-

content/uploads/2019/04/MOP7.Doc31Rev1_Methodological-Guide-Noise.pdf 

 

6.5.3.2 Výběr místa 

Vhodné umístění a zvážení vyloučení určité oblasti na základě uznání přítomnosti stanovišť, která jsou 

kriticky důležitá pro mořské savce, umožňuje předejít významným vlivům na mořské savce. 

Na základě vzorového postupu organizace Birdlife International při určování „důležitých oblastí pro ptáky a 

biologickou rozmanitost“ společná pracovní skupina pro chráněné oblasti mořských savců SSC/WCPA 

Mezinárodního svazu ochrany přírody určila důležité oblasti pro mořské savce135. Důležité oblasti pro mořské 

savce jsou definovány jako jednotlivé části přírodního stanoviště důležité pro druhy mořských savců, které 

mohou být vymezeny a spravovány za účelem ochrany. Znalost oblastí, které jsou důležité pro mořské 

savce, usnadní nastavení rovnováhy mezi využíváním moře člověkem, například rozvojem větrné energie na 

moři, a imperativem ochrany biologické rozmanitosti mořského prostředí. 

6.5.3.3 Plánování: zamezení, omezení nebo rozvržení činností během ekologicky 
citlivých období 

Plánování zahrnuje zamezení nebo pozastavení stavebních činností (týkajících se beranění pilot nebo 

explozí nevybuchlé munice) během citlivých období biologického cyklu druhů (např. v období rozmnožování 

nebo krmení). Plánování je považováno za velmi účinné opatření, protože může předejít vyrušování druhů 

hlukem a jinými účinky během těchto období. Je však třeba poznamenat, že u některých druhů s dlouhými 

citlivými obdobími by sezónní omezení mohlo být obtížně proveditelné. Například sviňuchy obecné 

v severním Atlantiku se páří v červenci/srpnu a rodí mláďata v květnu/červnu následujícího roku. Mláďata 

jsou pak zcela závislá na mateřském mléku přibližně 8–10 měsíců. Jsou-li od sebe matka a mládě během 

této doby odděleny, může to velmi snadno vést k uhynutí mláděte. Proto u sviňuchy obecné žádná 

„bezpečná“ období neexistují. U takového druhu pouhé vyhýbání se období rozmnožování k zamezení 

negativního účinku nestačí. Naproti tomu by plánování bylo vhodné v jiných oblastech evropských moří, 

                                                      

135 https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-eatlas/ 
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např. ve Středozemním moři. A to proto, že o některých mořských savcích Středozemního moře, např. 

plejtváku myšokovi Balaenoptera physalus, je známo, že jsou citliví na vyrušování člověkem, ale vykazují 

zřetelné rysy sezónního rozšíření136. 

6.5.3.4 Koncipování infrastruktury: základy turbín  

Cílem opatření při koncipování infrastruktury je zabránit akustickému poškození a snížit účinky 

vyrušování/vytlačování. Vysoké hladiny podvodního hluku souvisejí s beraněním pilot monopilotních základů 

nebo základových konstrukcí z prostorových rámů. Jsou dostupné alternativní základy, které nevedou k tak 

vysokým hladinám hluku a jsou používány v řadě projektů. 

U stávajících větrných parků na moři převládají základy s pilotami, buď monopilotní, nebo s prostorovými 

rámy. Pro základové konstrukce z prostorových rámů se používá několik menších pilot, které každý základ 

ukotvují. U prvního větrného parku na moři na světě, parku Vindeby v Dánsku, však byly použity gravitační 

základové konstrukce. Následně byly gravitační základové konstrukce použity také při některých dalších 

projektech. Jiným typem základů, který obchází požadavek na použití beranění pilot, jsou přísavné kotvy, jež 

byly po několik desetiletí používány v jiných odvětvích příbřežního průmyslu. Přísavné kotvy byly v nedávné 

době testovány v odvětví větrných elektráren na moři a použity v některých menších zařízeních, např. 

meteorologických stožárech v oblasti Dogger Bank v Severním moři. Nedávno byla v odvětví větrných 

elektráren, v zařízeních při pobřeží Skotska (Kincardine a Hywind), Francie (Floatgen) a Portugalska 

(Windfloat Atlantic) testována zavedená metoda plovoucích základů. Tato technologie otevírá možnost 

umísťování větrných parků v lokalitách s hlubší vodou a dosažení podstatně nižších emisí podvodního hluku 

během výstavby. 

Instalace gravitačních základů, přísavných kotev nebo plovoucích základů se neobejde bez emisí 

podvodního hluku. A to proto, že může být zapotřebí příprava mořského dna zahrnující činnosti typu 

bagrování pod vodou, a s tím je nevyhnutelně spojený hluk způsobený plavidly. Při těchto metodách však 

nevzniká pulsní hluk (pokud nejsou spojeny se zneškodňováním nevybuchlé munice) a má se za to, že 

hladina hluku je při všech takových koncepcích základů (relativně) velmi nízká. 

Není pochyb, že snížení hluku dosažené díky použití bezpilotních základů je pro mořské savce výhodné. U 

projektů s použitím bezpilotních základů se však budou objevovat úvahy praktické a komerční povahy a je 

také nezbytné zvážit neúmyslné důsledky rozhodnutí o jejich použití. Například gravitační základy mají větší 

stopu než jakýkoli základ s beraněnými pilotami. Proto mohou mít potenciálně větší účinky na bentická 

stanoviště, a to jak přímo, prostřednictvím ztráty stanoviště, tak prostřednictvím hydrodynamických změn. 

Takové účinky musí být v relevantních případech pečlivě zhodnoceny v odpovídajících posouzeních. 

6.5.3.5 Snižování hluku: různé inženýrské přístupy 

Ke snížení vyrušování a vytlačování a k zamezení akustického poškození mořských savců lze použít 

„pozvolné spouštění“ a jiné systémy pro snížení hluku.  

Cílem pozvolného beranění pilot je snížit hladinu podvodního hluku vysílaného během výstavby. Zpravidla to 

znamená postupné rovnoměrné zvyšování energie beranidla a frekvence úderů po dobu dvaceti minut nebo 

i delší. Pozvolné beranění je někdy v posouzeních projektů popisováno jako zmírňující opatření. Obvykle se 

používá na základě „zdravého rozumu“ (důvodem je poskytnout zvířatům dostatek času, aby se vzdálila 

z bezprostřední blízkosti, a předejít škodlivým hladinám hluku), i když účinnost této metody systematicky 

nepotvrdily žádné studie (Bailey et al., 2014). Pozvolné beranění je požadováno také z inženýrského 

hlediska, přinejmenším na počátku, dokud se piloty nestabilizují a k dosažení průniku do země není 

zapotřebí větší množství energie. V těchto pokynech jsou pozvolné beranění a rovnoměrné zvyšování 

intenzity považovány za účinné standardní, integrované postupy. Překračuje-li tento přístup rámec toho, co 

je vyžadováno z inženýrského hlediska, lze ho považovat za opatření ke zmírnění dopadů, pokud bylo 

posouzení původně provedeno bez zavedení tohoto opatření. V každém případě by taková opatření měla 

být pečlivě specifikována a posouzena. Zvláště to platí v případech, kdy se jedná o malé a velmi citlivé 

populace, např. populace sviňuchy obecné v Baltském moři. Je mimořádně důležité, aby se veškerá použitá 

zmírňující opatření ukázala jako účinná a aby nebyla sama o sobě jakýmkoli způsobem škodlivá nebo 

problematická.  

                                                      

136 https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C 

https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C
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Ačkoli pozvolné beranění a postupné zvyšování intenzity při beranění pilot může snížit riziko poškození 

sluchu, existují určité obavy, že by mohly zvýšit velikost účinků vyrušování/vytlačování. K tomu by mohlo 

dojít, kdyby se celková doba trvání beranění pilot prodloužila a potenciální kumulativní energetický vstup z 

beranění by se zvýšil (Verfuss et al., 2016). Toto riziko by však bylo možné omezit zavedením časových 

limitů (např. jako v Německu) a použitím akustických odpuzujících zařízení. 

Jako dva příklady systémů pro snížení hluku lze uvést bublinové clony a hydraulická beranidla. Bublinová 

clona sestává z hadice vybavené tryskovými otvory, která je položena na mořské dno kolem piloty ve 

vzdálenosti více než 50 m od místa beranění pilot. Do hadice s tryskami je kompresory vháněn vzduch a ten 

je vypouštěn tryskami. To vytváří clonu z nepřetržitě stoupajících bublin vzduchu kolem místa instalace, 

která snižuje hluk v důsledku účinků rozptýlení a pohlcení. Hydraulická beranidla mají izolační plášť s dvěma 

akusticky oddělenými stěnami a meziprostorem naplněným vzduchem137. 

Rámeček 6-13 Zkoumání účinků na sviňuchu obecnou v německých vodách 

Brandt et al. (2018) zkoumali účinky aktivních systémů pro snížení hluku první generace, použitých ve fázi výstavby 

šesti ze sedmi větrných elektráren v německém Bightu v letech 2010 až 2013, na sviňuchu obecnou. Během projektů 

výstavby větrných elektráren po roce 2013 se hladina hluku ve vzdálenosti 750 m s použitím systémů pro snížení hluku 

obvykle snížila pod požadovanou prahovou hodnotu 160 dB. Autoři popisují jasný gradient snížení detekcí sviňuchy po 

beranění pilot, v závislosti na hladině hluku a vzdálenosti od beranění pilot. Beranění pilot se systémem pro snížení 

hluku snížilo vzdálenost, na kterou nebyl naměřen žádný účinek, ze 17 na 14 km, což vedlo autory k závěru, že použití 

systémů pro snížení hluku vedlo k nižší detekci sviňuchy ve všech vzdálenostech. Autoři doporučili další šetření, jelikož 

systémy pro snížení hluku se dále vyvíjejí a zlepšují. Tyto počáteční důkazy (spolu s jinými publikacemi, například: i) 

Nehls et al. (2015) ohledně beranění pilot a ii) Koschinski a Kock (2009) ohledně explozí nevybuchlé munice 

(Koschinski a Kock informovali, že oblast vyrušování sviňuchy obecné je možné snížit asi o 90 %)) naznačují, že 

metody snižování hluku v současné době představují osvědčené postupy tam, kde panují obavy ohledně účinků na 

mořské savce, je-li požadováno beranění pilot nebo exploze nevybuchlé munice. 

 

Dahne et al. (2017) informovali, že dvě bublinové clony ztlumily hluk o 7 až 10 dB, když byly použity odděleně, a o 12 

dB, když byly použity společně. Ztlumení bylo nejvýraznější v pásmu nad 1 kHz, kdy byl hluk z beranění pilot na větší 

vzdálenosti srovnatelný s okolním hlukem nebo nižší. To naznačuje, že regulace hluku by měla vycházet z frekvenčně 

vážených hladin zvuku a z širokopásmových hladin, aby se zajistilo, že zmírňující opatření jsou účinná z hlediska 

snižování účinků na zvířata a nejen z hlediska splnění požadavků právních předpisů. 

 

Výše uvedený pokrok v oblasti technologie pro snižování hluku v německých vodách byl vyvolán nutností splnit 

vnitrostátní regulační požadavky (BMU, 2013), známé jako „schallschutz concept“ neboli koncepce snižování hluku 

v německých výlučných ekonomických zónách v Severním moři. Tyto požadavky uplatňují maximální prahovou 

hodnotu hladiny akustické expozice ve výši 160 dB a maximální prahovou hodnotu hladiny špičkového akustického 

tlaku ve výši 190 dB ve vzdálenosti 750 m od místa beranění pilot (zákaz zranění a usmrcení). Dále požadují, aby 

nanejvýš 10 % německé výlučné ekonomické zóny v Severním moři bylo dotčeno hladinou akustické expozice ≥ 140 

dB (zákaz vyrušování) a aby navíc v období od května do srpna nanejvýš 1 % hlavní oblasti soustředění sviňuchy bylo 

dotčeno hladinou akustické expozice ≥ 140 dB (zákaz vyrušování).  

 

Doba beranění pilot u monopilotních základen je dále omezena na 180 minut a u konstrukcí z prostorových rámů na 

140 minut pro každou pilotu, v obou případech včetně použití odpuzujících zařízení (viz také Případová studie 6-6). 

 

Další opatření ke snížení hluku jsou uvedena v odrážkách níže (ACCOBAMS, 2019).  

• Tlumiče zvuku pod vodou: rybářské sítě připojené k malým balonům naplněným plynem a pěnou, které 

jsou naladěny na rezonanční frekvence. 

• Jímky: pevné ocelové trubice obklopující pilotu. Jakmile je pilota vnořená v jímce, je voda odčerpána. 

• IHC / systém pro snížení hluku: Dvouvrstvá clona naplněná vzduchem. Mezi pilotou a clonou se nachází 

víceúrovňový systém vstřikování bublin o různé velikosti. 

                                                      

137 Další informace lze získat z německého workshopu, který se konal v roce 2018, viz 
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html 
 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html


 

Pokyny k rozvoji větrné energetiky a k právním předpisům EU na ochranu přírody 190  

• Laditelný rezonanční systém: Tento systém pro snižování hluku, inspirovaný Helmholzovými rezonátory, 

používá jednoduchou skládací konstrukci obsahující pole akustických rezonátorů se dvěma kapalinami 

(vzduchem a vodou). 

 

6.5.3.6 Dozor nad výlučnými zónami: vizuální a akustická pozorování 

Vymezení výlučných zón a dohled nad nimi může snížit účinky vyrušování a vytlačování a předcházet 

akustickému poškození mořských savců. 

Dohled je všeobecně používané opatření a jeho součástí jsou pozorovatelé mořských savců, jejichž úkolem 

je vizuálně – a často také akusticky – monitorovat zónu kolem zdroje hluku po dobu alespoň 30 minut. To 

má pokud možno zajistit nepřítomnost mořských savců (a možná i jiných chráněných druhů, jako jsou 

mořské želvy) před zahájením beranění pilot, explozí nevybuchlé munice atd. Tato zóna může být vytyčena 

v pevné vzdálenosti (např. 500 m) od zdroje nebo může být založena na předpokládané přijaté hladině 

zvuku. V oblastech, kde hloubka vody ve výlučné zóně přesahuje 200 m, by doba pozorování měla trvat 

alespoň 120 minut, aby se zvýšila pravděpodobnost, že budou detekovány druhy potápějící se do velkých 

hloubek (ACCOBAMS, 2007). Cílem výlučné zóny je snížit expozici hluku v blízkém okolí a chránit živočichy 

před přímou fyzickou újmou. Není pravděpodobné, že bude účinná při zmírňování behaviorálních reakcí na 

větší vzdálenosti, protože stále existuje pravděpodobnost, že k vyrušování dojde ve vzdálenějších oblastech. 

Je důležité poznamenat, že účinnost může být ovlivněna: i) nepříznivými povětrnostními podmínkami a 

temnotou (oba tyto faktory omezují vizuální pozorování); ii) faktory, jako je omezené šíření hlasových projevů 

některých druhů, např. sviňuchy obecné (u tohoto druhu obvykle nanejvýš asi 200 m), a iii) obecnou absencí 

hlasových projevů u druhů ploutvonožců významných z hlediska většiny posouzení větrných elektráren na 

moři. 

6.5.3.7 Odpuzovače: akustická odpuzující zařízení 

Odpuzující opatření mohou snížit účinky vyrušování a vytlačování a zabránit akustickému poškození. 

Zařízení k plašení tuleňů byla dlouho používána k vytlačení tuleňů z rybích hospodářství. Byla však také 

uznávána jako užitečná při snižování rizika poranění tuleňů a kytovců během výstavby větrných elektráren. 

V oblasti výstavby větrných elektráren jsou zařízení k plašení tuleňů zpravidla nazývána „akustickými 

odpuzujícími zařízeními“ nebo „akustickými zmírňujícími zařízeními“. Plašič tuleňů vydává podvodní hluk, 

který je cílovým druhům nepříjemný, a proto je odrazuje od většího přiblížení, aniž by je zraňoval. Mohou být 

potenciálně použity k dočasnému vytlačení jedinců z oblastí, kde se mohou objevit škodlivé hladiny hluku 

v důsledku činností, jako je beranění pilot základů nebo exploze nevybuchlé munice (viz také Případová 

studie 6-6).  

Dahne et al. (2017) popisují použití akustického odpuzujícího zařízení k ochraně sviňuchy obecné před 

ztrátou sluchu v důsledku hluku z beranění pilot. Autoři zjistili silnou odezvu na plašič tuleňů a vyjádřili 

obavu, že může být větší než odezva na samotný hluk z beranění pilot při použití bublinových clon. To 

naznačuje, že existují důvody pro přehodnocení specifikací těchto akustických odpuzujících zařízení. 

Podobné obavy vyslovili Verfuss et al. (2016). 

Akustická odpuzující zařízení nesnižují účinky na chování zvířat, ale snižují pouze přímé fyzické účinky. To 

nestačí, pokoušíme-li se zmírnit negativní účinky na ohrožené populace, jako jsou populace sviňuchy 

obecné ve Velkém a Malém Beltu a Baltském moři. Zajisté to není dostatečné, je-li výsledkem vytlačení 

z primárních stanovišť do sekundárních stanovišť. Bzučáky138 však nezaručují, že dotčenou oblast opustí 

všechny sviňuchy, takže použití bzučáků nezaručuje, že jednotlivé sviňuchy nebudou fyzicky ovlivněny 

hlukem vznikajícím při výstavbě.  

Opatření by proto zjevně neměla zbytečně zvyšovat účinky vyrušování/vytlačování a použití akustických 

odpuzujících zařízení musí být s ohledem na takové důkazy proporcionální a řádně odůvodněné. 

                                                      

138 Bzučáky jsou zařízení, která upozorňují kytovce na přítomnost sítí (většinou se používají s unášenými sítěmi), na 
rozdíl od odpuzovačů, kterým se živočichové vyhýbají proto, že jsou nepříjemné. 
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Případová studie 6-6 Zmírňování účinků hluku z beranění pilot na mořské savce, Německo 

Spolkový úřad pro námořní dopravu a hydrografii (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) vydal několik 

technických norem, které se týkají účinků hluku na mořské savce, a podkladových studií. Standardní šetření účinků 

větrných turbín na moři na mořské prostředí (StUK 4) podle BSH obsahuje čtyři takové normy: 

 pokyny pro monitorování hluku pod vodou, 

 větrné parky na moři – predikce hluku pod vodou, minimální požadavky na dokumentaci, 

 specifikace pro kvantitativní určení účinnosti systémů pro snižování hluku, 

 studie k hodnocení kalibrace zařízení C-PODS (zařízení, jež naslouchají zvukům, které vydávají mořští savci) 

používaných k detekování sviňuchy obecné (k dispozici pouze v němčině). 

 

Po schválení povolení úřady jsou provozovatelé větrných elektráren na moři povinni vypracovat a předložit plán 

snižování hluku, v němž jsou zohledněny: i) nejpokročilejší metody snižování hluku technickými prostředky; ii) vlastnosti 

lokality a charakteristické rysy projektu a iii) výsledky výzkumu a vývoje a předchozí vývoj. Šest měsíců před zahájením 

výstavby musí být úřadům předložen plán snižování hluku s podrobným popisem provádění opatření ke zmírnění hluku.  

 

V Německu jsou standardně uplatňovány tyto metody zmírňování hluku139: 

• Existuje požadavek před započetím beranění pilot aktivně odsunout sviňuchy obecné z oblasti stavebních prací, 

dokonce i když to znamená dočasné vyrušení. 

• Předkladatelé projektů nemohou začít s výstavbou, pokud se sviňuchy nacházejí v okruhu 750 m, a pouze poté, 

co prokáží, že funguje (fungují) odpuzující opatření s použitím zařízení C-POD (toto zařízení C-POD detekuje 

hlasové projevy („klikání“), které sviňuchy obecné vydávají). 

• Odpuzování sviňuch se provádí pomocí dvou různých systémů (plašičů tuleňů nebo podobného systému). 

• Uznává se, že existuje riziko, že těmito odpuzujícími zařízeními se do mořského prostředí zbytečně zavádí 

vyrušování. 

• Beranění pilot musí začít s postupným zvyšováním intenzity hluku tak, aby si savci mohli uvědomit přítomnost 

stavebních prácí a vzdálit se z oblasti výstavby před tím, než budou vystaveni hrozbě zranění hladinou hluku. 

• Ve fázi výstavby nesmí být překročena hladina akustické expozice 160 dB a maximální hladina akustického tlaku 

190 dB ve vzdálenosti 750 m od zdroje hluku. 

• Účinná doba pro beranění monopilotní základny do cílové hloubky nesmí přesáhnout 180 minut a u konstrukcí 

z prostorových rámů 140 minut na každou pilotu. 

• Použití (dvojité) bublinové clony. Jedná se o systém děrovaných hadic nebo trubek umístěných na mořském dně 

do kruhu kolem lokality beranění pilot. Vzduch vystupující z děr vytváří clonu stoupajících bublin ve vodě, která 

odráží nebo tlumí šířený zvuk. 

 

Kromě toho, jak shrnuli Verfuss et al. (2016), hlukem z beranění pilot ze všech projektů větrných elektráren současně 

nemá být dotčeno více než 10 % německé výlučné ekonomické zóny v Severním moři. Pro výpočet celkové kumulativní 

plochy, která je dotčena, musí být sečteny plochy dopadů u všech projektů, na kterých v současnosti probíhá výstavba 

základů. Prostorová prahová hodnota 10 % vycházela z předpokladu, že behaviorální vyrušování způsobené 

beraněním pilot je dočasné a že sviňuchy se nakonec do oblasti, ze které byly vytlačeny, znovu vrátí. Prostorová 

prahová hodnota 1 % je však uplatňována: i) na oblasti s vysokou hustotou sviňuchy a ii) během období rozmnožování 

a páření od května do srpna, kdy vyrušování může mít na životní funkce sviňuchy obecné větší účinek. V případě 

zvláštních oblastí ochrany se tyto prostorové prahové hodnoty měří v poměru k velikosti chráněné oblasti, a nikoli 

k celé výlučné ekonomické zóně (tj. v Severním moři může být dopadu hluku z beranění pilot vystaveno méně než 

10 % dané zvláštní oblasti ochrany, zatímco od května do června mu může být vystaveno pouze méně než 1 %). 

Zdroj: 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-

offshore-wind-turbines-marine-

environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareene

rgien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf  

 

6.6 Jiné druhy 

6.6.1 Úvod 

Možné účinky na rostliny, mořské řasy a bezobratlé jsou zpravidla zvažovány v souvislosti s jejich stanovišti 

(oddíl 6.2). Naopak, citlivost mořských stanovišť je často popisována částečně v souvislosti s faktory, jako je 

                                                      

139 https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Projekte/Erfahrungsbericht-Rammschall.html 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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odolnost a pružnost souvisejících a typických druhů. Tento oddíl však přináší další informace, jelikož účinky 

na tyto dotčené biologické druhy mohou mít důsledky pro skupiny, jako jsou mořští savci nebo mořští ptáci, 

například je-li významně ovlivněno jejich hledání potravy. 

Tento oddíl rovněž obsahuje informace o pravděpodobných významných vlivech na netopýry, pokud k  těmto 

účinkům dochází v mořském prostředí. 

6.6.2 Typy dopadů 

6.6.2.1 Rostliny a mořské řasy 

Jedinými rostlinnými druhy, které specificky souvisejí s typy stanovišť uvedenými v příloze I, jsou Zostera 

marina, Zostera noltii, Cymodocea nodosa a Posidonia oceanica (porosty posidonie, Posidonion 

oceanicae)140.  

Jiné druhy mořských řas jsou potenciálně zranitelné vůči ztrátě stanoviště a rušivým účinkům, jsou-li 

přítomny v těsné blízkosti větrných elektráren na moři. Fakt, že vyžadují mělké, osluněné vody, znamená, že 

k interakci mořských řas s projekty větrných elektráren na moři může s větší pravděpodobností docházet na 

trasách kabelů pro export elektřiny než v oblastech polí větrných elektráren. Ve větrné elektrárně 

Middelgrunden, která se nachází v mělkých pobřežních vodách v průlivu Öresund v Dánsku, byly porosty 

mořských řas (Zostera marina) přítomny před výstavbou větrné elektrárny. Monitorování těchto porostů 

odhalilo, že po uplynutí tří let od instalace větrných turbín nebylo pokrytí mořskými řasami ovlivněno, což 

naznačuje, že nedošlo k žádnému nepříznivému účinku v důsledku výstavby větrné elektrárny (včetně 

bagrování pod vodou a použití gravitačních základen) (Hammar et al., 2016). 

Všeobecně se uvádí, že mořské řasy kolonizují nové struktury, které poskytují základy větrných elektráren, 

zejména v Severním moři, kde jsou intertidální pevné substráty vzácné. Ekvivalentní stanoviště poskytuje 

odvětví těžby ropy a plynu na moři, ale základy větrných elektráren jsou početnější (Dannheim et al., 2019). 

Taková kolonizace přispívá k větší strukturální a biologické rozmanitosti a potenciálně vede k útesovému 

účinku (viz také rámeček 6-1), který je podrobněji posouzen níže v souvislosti s koloniemi bezobratlých. 

6.6.2.2 Bezobratlí 

U mořských bezobratlých infrastruktura větrných elektráren zavádí nové pevné substráty nad i pod vodní 

hladinou, k nimž se mohou přichytit. Tento útesový účinek může za určitých okolností zvýšit rozmanitost, 

ačkoli některé studie také naznačily riziko, že mohou přispívat k šíření nepůvodních invazivních druhů (Inger 

et al., 2009). 

Bez ohledu na čistý přínos z hlediska biologické rozmanitosti však změna v přírodním stanovišti nebo ve 

společenství druhů může přesto nepříznivě ovlivnit cíle ochrany dotčené lokality sítě Natura 2000. Rozvoj 

větrné energie na moři proto musí být vždy předmětem odpovídajícího posouzení. 

Pozornost vyvolalo také zvýšení teploty v blízkosti kabelů v souvislosti s účinkem na bentos. Provozování 

podmořské elektrické kabeláže bude vytvářet teplo, čímž bude docházet k zahřívání místních sedimentů. 

Míra zahřátí závisí na vlastnostech kabelů, přenášené energii, hloubce zahloubení/zasypání kabelů a 

vlastnostech sedimentu (OSPAR, 2009). Veškeré teplo je rychle odváděno mořskou vodou. V důsledku toho 

v mělkých sedimentech, kde jsou kabely zahloubeny/zasypány nejméně do hloubky 1 m a kde existuje 

účinná tepelná výměna s vodním útvarem nad sedimentem, budou účinky zanedbatelné. To znamená, že 

epifauna a mělká infauna v prvních několika centimetrech sedimentů nebudou vystaveny významné změně 

teploty. Většina bentických živočichů žije v horních 5–10 cm mořského dna v otevřených vodách a ve 

svrchních 15 cm mořského dna v intertidálních oblastech, kde bude zvýšení teploty malé, pokud je hloubka 

zahloubení/zasypání kabelu dostatečná (Petersen a Malm, 2006; Meissner a Sordyl, 2006). Někteří 

živočichové, např. humr norský, se zahrabávají hlouběji do mořského dna, ačkoli celkový areál stanoviště, u 

nějž by mohlo dojít k ohřátí, je pravděpodobně velmi omezený. 

                                                      

140 Viz Výkladová příručka o stanovištích v Evropské unii: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf 
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6.6.2.3 Netopýři 

Pokyny UNEP/EUROBATS uvedené v oddíle 0 (Rodrigues et al., 2015) se vztahují také na větrné elektrárny 

na moři. Existují však další významné výzvy a nejistoty týkající se prostředí v pobřežních vodách, které jsou 

uvedeny níže. Informace poskytnuté v tomto oddíle jsou relevantní pro druhy netopýrů uvedené v příloze II a 

příloze IV a dále se zaměřují na migrující druhy, které jsou vystaveny většímu riziku (jmenovitě netopýr 

parkový v Severním moři, který v příloze II není uveden; viz Lagerveld et al., 2017).  

Stejně jako u zařízení na souši by základní údaje na podporu odpovídajícího posouzení měla být 

shromažďována s použitím: i) osvědčených průzkumných metod, které jsou popsány v Rodrigues et al. 

(2015); a ii) veškerých vhodných vnitrostátních nebo regionálních pokynů. Průzkumy by měly posoudit širší 

zónu vlivu pokrývající navrhovanou infrastrukturu na souši a na moři i možné migrační trasy. Obvyklé 

požadavky na základní průzkum shrnuje Rámeček 6-14. 

Rámeček 6-14 Příklady základních průzkumů na moři (převzato z Rodrigues et al., 2015) 

• Použití ručních detektorů netopýrů při průzkumech transektů nebo bodových průzkumech prováděných z člunů, 

včetně pravidelné noční trajektové přepravy přes lokalitu plánu či projektu nebo v její blízkosti. 

• Použití automatizovaných detektorů umístěných pokud možno na mořské infrastruktuře (např. na ropných 

plošinách, meteorologických stožárech, bójích atd.). 

• Použití stávajících radarů, jsou-li k dispozici. 

 

Průzkumy musí zohlednit úplný cyklus aktivity netopýrů v průběhu roku a poskytnout informace o hřadování 

(rozmnožování, páření/rojení, přezimování), hledání potravy a migraci. Obzvláště důležité je, aby průzkumy týkající se 

návrhů větrných elektráren na moři určily pravděpodobnost interakcí migračních tras netopýrů s infrastrukturou na moři. 

 

Hlavní typy dopadů rozvoje větrných elektráren na moři na netopýry shrnuje Rámeček 5-6 a Tabulka5-4. U 

větrných elektráren na moři má riziko úmrtí v důsledku přímé kolize nebo barotraumatu další, přeshraniční 

rozměr, jelikož netopýři mohou být usazeni stovky kilometrů od dotyčné infrastruktury.  

Rámeček 6-15 shrnuje výzvy a nejistoty, které se mohou vyskytnout při určování a posuzování významných 

vlivů na netopýry. Tyto nejistoty a výzvy mohou vyžadovat další shromažďování základních údajů nebo 

uplatnění zásady předběžné opatrnosti. K posouzení účinků potenciální zvýšené úmrtnosti na moři je 

nezbytné znát – nebo být schopen odhadnout – velikost populace netopýrů včetně části populace, která 

přelétává přes moře. Potenciálně relevantními druhy jsou netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), netopýr 

rezavý (Nyctalus noctula) a netopýr pestrý (Vespertilio murinus). Jedna studie (Limpens et al., 2017)141 se 

pokusila vyvinout prototyp zařízení na odhadování migrujících populací netopýrů. Toto zařízení bylo 

vzhledem k omezeným údajům použito pouze pro netopýra parkového. Ačkoli tento model dospěl 

k předběžnému odhadu, že jižní část Severního moře přelétává zhruba 40 000 jedinců, rozpětí činilo od 100 

do 1 000 000 jedinců (tj. rozdíl o několik řádů) – a velikost zdrojové populace zůstává neznámá. 

Rámeček 6-15 Klíčové výzvy při posuzování pravděpodobných významných vlivů a netopýrů 

Migrace 

• Empirické údaje o migrační letové aktivitě při pobřeží jsou omezené. I tam, kde jsou údaje shromážděny, je to 

obvykle v příliš malém měřítku, aby bylo migrující netopýry vůbec možné detekovat. 

 

Kolize 

• Existují omezené empirické údaje týkající se: i) migrační letové aktivity při pobřeží nebo ii) důkazů o kolizích a 

barotraumatech na moři – metody shromažďování údajů se stále vyvíjejí (např. Lagerveld et al., 2017).  

• Existují významné výzvy týkající se monitorování kolizí na moři. 

 

Bariérový účinek 

                                                      

141 ‘Migrating bats at the southern North Sea – Approach to an estimation of migration populations of bats at the southern 
North Sea’, Limpens, H.J.G.A., S. Lagerveld, I. Ahlén, et al. (2016/2017) Technical Report Zoogdiervereniging (Dutch 
Mammal Society) ve spolupráci s Wageningen Marine Research. 
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• Kumulativní bariérový účinek na netopýry migrující na dlouhé vzdálenosti související s tím, že se na své migrační 

trase vyhýbají více polím se zařízením na výrobu větrné energie, nebyl dosud prostudován (Willsteed et al., 

2018). 

 

6.6.3 Možná zmírňující opatření  

6.6.3.1 Rostliny, mořské řasy a bezobratlí  

O zmírňujících opatřeních k zamezení nebo snížení významných vlivů na rostliny, mořské řasy a bezobratlé 

nejsou k dispozici žádné informace. Zmírňující opatření pro přírodní stanoviště podrobně popsaná v oddíle 

6.2 by mohla posloužit také na ochranu těchto skupin. 

6.6.3.2 Netopýři 

Vzhledem k omezeným empirickým údajům týkajícím se přítomnosti a chování netopýrů na moři (viz 

rámeček 6-14) jsou zkušenosti se zmírňujícími opatřeními pro netopýry v odvětví větrných elektráren na moři 

mnohem omezenější než u větrných elektráren na souši. Je možné, že účinnými opatřeními pro migrující 

netopýry na moři jsou vnitřní uspořádání větrné elektrárny a koncepce infrastruktury, ale na podporu tohoto 

tvrzení v současnosti neexistují žádné důkazy. Je pravděpodobné, že účinným opatřením pro migrující 

netopýry na moři (stejně jako na souši) by bylo přijetí vyšších spouštěcích rychlostí142 – a minimalizace 

otáček čepelí pod touto spouštěcí rychlostí. Lze to předpokládat, protože nejdůležitějším prediktorem 

výskytu netopýra parkového na podzim na moři a při pobřeží se zdá být nízká až mírná rychlost větru. Byl 

podniknut výzkum za účelem určení nejvhodnějších environmentálních parametrů, které by bylo možné 

použít k vypracování algoritmů omezení (Lagerveld et al., 2017). Případová studie 3-2 uvádí příklad pokynů 

k omezení větrných elektráren na moři v Nizozemsku s cílem snížit riziko kolizí pro netopýry.  

6.7 Vyřazování z provozu a modernizace  

6.7.1 Vyřazování z provozu 

Vyřazování z provozu je proces, při němž je celá infrastruktura větrné elektrárny nebo její část odstraněna a 

přírodní stanoviště jsou vrácena do stavu, který stanoví příslušný vnitrostátní orgán. Vyřazení z provozu se 

může vztahovat i na jednotlivé turbíny nebo skupiny turbín jako opatření ke snížení probíhajících účinků 

v rámci plánu flexibilního řízení (viz kapitola 7) nebo v důsledku přezkumu provedeného příslušným 

orgánem. 

Vyřazení z provozu by mohlo mít nepříznivé účinky z hlediska útesového účinku (viz oddíl 6.5.2.1). Po 

vyřazení z provozu proto musí být vyváženě posouzeny výhody a nevýhody ponechání některých 

infrastruktur na místě, například základů větrných turbín a záhozových kamenů, z nichž mohou mít prospěch 

mořští savci. Na druhé straně vyřazené větrné turbíny nebo větrné parky budou mít pozitivní účinky pouze 

na mořské ptáky a stěhovavé ptáky.  

Až dosud bylo vyřazeno z provozu jen několik málo větrných elektráren na moři. 

6.7.2 Modernizace (repowering) 

Modernizace je další příležitostí ke snížení rizika kolizí, účinků vytlačování a bariérových účinků. 

Modernizace zahrnuje odstranění stávajících turbín a zbudování nových turbín, často větších co do velikosti 

a kapacity. V důsledku toho modernizační projekty obvykle používají méně turbín než původní větrná 

elektrárna a mohou použít stávající nebo nové základy. K zajištění instalace s nízkým ekologickým rizikem je 

možné přešetřit vnitřní uspořádání a vliv koncepce infrastruktury.  

K dnešnímu dni nebyly zatím modernizovány žádné větrné elektrárny. Proto neexistují žádné důkazy o 

použití a účinnosti opatření uplatněných při modernizaci s cílem snížit pravděpodobné významné vlivy. 

 
                                                      

142 Rychlost větru pro spuštění větrné turbíny. 
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7. MONITOROVÁNÍ A FLEXIBILNÍ ŘÍZENÍ 

7.1 Monitorování 

7.1.1 Úvod 

Monitorování je nezbytné k zajištění toho že: i) vědecká základna, z níž vycházejí závěry odpovídajících 

posouzení, zůstává dlouhodobě platná a ii) veškerá opatření k zamezení a/nebo snížení významného vlivu 

jsou i nadále účinná. Před tím, než může být povoleno pokračovat v projektu, musí odpovídající posouzení 

dospět k závěru, že lze vyloučit jakýkoli nepříznivý účinek na celistvost lokality mimo jakoukoli důvodnou 

vědeckou pochybnost. Musí však být uznáno, že vědecké poznatky a fakta mají v kterémkoli okamžiku jen 

omezenou „trvanlivost“. Trvá nejistota ohledně: i) kumulativních účinků (viz oddíl 3.4); ii) účinků změny 

klimatu na biologickou rozmanitost a fungování ekosystémů a iii) jiných možných změn životního prostředí. 

Vzhledem k této nejistotě je monitorování nezbytným nástrojem při zajištění toho, aby bylo možno včas zjistit 

jakýkoli významný vliv a odpovídajícím způsobem na něj reagovat. Z různých důvodů mohou vzniknout 

neočekávané účinky. Mohou být například zjištěny poté, co posouzení došlo k závěru, že žádný významný 

vliv neexistuje, protože se objevily nové vědecké důkazy. Nebo se může změnit stav z hlediska ochrany 

a/nebo environmentální podmínky, takže vliv, který původně nebyl považován za významný, se významným 

stane. 

V některých členských státech existují požadavky a normy v oblasti monitorování. Tyto požadavky a normy 

jsou povinné jako součást EIA a jsou považovány za příklady osvědčených postupů hodné následování ze 

strany jiných zemí (Brownlie a Treweek, 2018; IFC, 2012). 

Rámeček 7-1 Směrnice o EIA (2014/52/EU) 

„Členské státy by měly zajistit, aby byla zavedena zmírňující a kompenzační opatření a aby byly stanoveny vhodné 

postupy pro monitorování významných negativních vlivů na životní prostředí spojených s výstavbou a provozem 

záměru, čímž by se mimo jiné zjistily nepředvídané negativní vlivy, a bylo by tak možné přijmout vhodná nápravná 

opatření. Toto monitorování by nemělo duplikovat nebo rozšiřovat rozsah monitorování podle jiných právních předpisů 

Unie než této směrnice nebo podle právních předpisů členských států.“ (35. bod odůvodnění) 

 

Na potřebu monitorování a flexibilního řízení v souvislosti s biologickou rozmanitostí a rozvojem 

infrastruktury poukazují i mnohé mezinárodní organizace. Pouze na základě vědecky spolehlivých údajů 

z monitorování lze v průběhu času upravovat koncepci a provádění plánů nebo záměrů, včetně opatření 

k předcházení významných vlivů nebo jejich snížení s cílem zajistit jejich dlouhodobou platnost, takzvané 

„flexibilní řízení“. 

Rámeček 7-2 Příklady, z nichž je patrná potřeba monitorování a flexibilního řízení 

Vzhledem ke složitosti predikování záměru na biologickou rozmanitost a služby ekosystému v dlouhodobé perspektivě 

by klient měl přijmout flexibilní řízení, při němž provádění zmírňujících a řídících opatření reaguje na měnící se 

podmínky a výsledky monitorování po celou dobu životního cyklu projektu.  

 

Viz: IFC, „Pokyny, poznámka č. 6 Ochrana biologické rozmanitosti a udržitelné řízení živých přírodních zdrojů“. 

 

Funkcí monitorování v rámci řídícího plánování je měřit účinnost řízení. Je nezbytné znát a být schopen prokázat jiným, 

že je dosahováno cílů. Monitorování tak musí být uznáváno jako nedílná složka řízení a plánování. Mělo by být 

navrženo tak, aby zjišťovalo a řídilo změny ekologické povahy dané lokality. 

 

Viz: Ramsar, „Příručka 18: řízení mokřadů“. 

 

Shromažďování monitorovacích údajů o zjištěných negativních účincích a o účinnosti zmírňujících opatření 

slouží širším společenským potřebám. Monitorování a shromažďování údajů může zajistit nezbytné znalosti 

pro řešení nejistot vznikajících při realizaci větrných elektráren s nízkým ekologickým rizikem.  
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K monitorování často neexistuje žádný standardizovaný přístup. To ztěžuje porovnávání výsledků. Poznatky 

z monitorování jsou kromě toho jen zřídka uchovávány ve veřejně přístupných ústředních úložištích údajů. 

Proto existuje velký potenciál pro lepší využívání monitorovacích údajů o provozovaných větrných 

elektrárnách, ze kterých by mohly vycházet posouzení dopadů i povolovací postupy pro nové větrné 

elektrárny.  

Níže uvedené případové studie poskytují některé příklady strategického monitorování s cílem překonat 

výzvy, s nimiž se setkáváme při zajištění co nejlepšího využívání údajů z monitorování. 

7.1.2 Monitorování a rozvoj větrné energie  

Programy monitorování by měly zahrnovat obdobný soubor ukazatelů, jako jsou ukazatele používané pro 

shromažďování základních údajů před sestavením plánu nebo projektu v oblasti rozvoje větrných elektráren. 

Koncepce programu monitorování by měla být zvážena během plánování shromažďování základních údajů 

tak, aby bylo možné tyto dva procesy harmonizovat v rané fázi plánu nebo projektu.  

Dobře navržený model posouzení dopadů před opatřením a po něm (Before-After-Control-Impact, BACI) 

(GP Wind, 2012) je i nadále jedním z nejlepších modelů pro programy monitorování životního prostředí 

(Smokorowski a Randall, 2017). Model BACI vyžaduje, aby základní údaje (před započetím rozvoje) byly 

shromážděny pomocí standardizované metodiky v oblasti, u níž je pravděpodobné, že bude plánem nebo 

projektem ovlivněna, a v jedné nebo více kontrolních lokalitách, které plánem nebo projektem ovlivněny 

nejsou. Ideálně s použitím stejné metodiky musí být poté shromážděny údaje v oblasti plánu nebo projektu, 

když je účinek měřitelný (po opatření), a v kontrolní lokalitě (lokalitách). Synchronizací shromažďování údajů 

mezi oblastmi plánu nebo projektu a kontrolními lokalitami se zlepší srovnatelnost údajů.  

Podobně jako shromažďování údajů musí být i monitorování koncipováno s použitím standardizovaného 

přístupu ke shromažďování údajů a statistické analýzy, která je vhodná pro zkoumaná přírodní stanoviště 

nebo biologické druhy. A pro dosažení širších společenských cílů monitorování je také důležité, aby 

programy monitorování byly koordinovány v prostoru i čase. Toho lze dosáhnout zajištěním toho, aby 

programy monitorování byly sestavovány na strategické úrovni při posuzování prostorových plánů pro 

budoucí záměry v oblasti rozvoje větrné energie (viz Případová studie 7-1). Rámeček 7-3 obsahuje souhrnný 

kontrolní seznam klíčových bodů, které je zapotřebí zvážit v souvislosti s monitorováním.  

Je nutné poznamenat, že metody monitorování v okolí větrných elektráren na moři vycházejí hlavně ze 

zkušeností a poznatků získaných v oblasti Severního moře a Baltského moře. To znamená, že přímé 

uplatnění těchto metod na budoucí projekty ve Středozemním moři a Černém moři by se mělo provádět 

opatrně nebo s některými úpravami (vzhledem k různým druhům a biologickým společenstvím obecně). 

Příklady monitorování v oblasti rozvoje větrné energie na moři uvádí Případová studie 7-4 a Případová 

studie 7-5. 

Rámeček 7-3 Kontrolní seznam pro monitorování 

• Řeší program monitorování všechny významné vlivy (pozitivní i negativní) zjištěné při odpovídajícím posouzení 

a/nebo posouzení EIA k danému plánu nebo projektu? 

• Jsou metriky, které jsou monitorovány, schopny poskytnout z biologického hlediska smysluplné a relevantní 

informace nákladově efektivním způsobem? 

• Obsahuje program monitorování metriky pro měření provádění a účinnosti zmírňujících opatření? Je četnost 

monitorování vhodná pro měření provádění a účinnosti? 

• Je program monitorování navržen tak, aby bylo dosaženo dostatečné statistické preciznosti na podporu 

flexibilního řízení zmírňujících opatření v rámci záměru? 

• Existuje možnost jednotného shromažďování údajů v řadě lokalit, což umožní posouzení účinnosti s ohledem na 

změnu klimatu? 

• Je na program monitorování vyčleněn dostatečný rozpočet? Kdo poskytne finanční prostředky? Na jaké období? 

Zdroj: převzato z CSBI, 2015. 

 

Případová studie 7-1 Studie o účincích na ptáky provedené před zahájením a po dokončení 
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výstavby větrné elektrárny Storrun v horské oblasti severního Švédska 

Dobrým příkladem monitorování je případ větrné elektrárny Storrun, která se skládá z 15 turbín o výkonu 2,5 MW 

v Oldfjällenu. Storrun byla první velká větrná elektrárna vybudovaná v horské oblasti v severním Švédsku, poblíž jezera 

Övre Oldsjön a v blízkosti dvou lokalit sítě Natura 2000. 

 

Orgány udělily povolení k výstavbě pod podmínkou, že budou provedeny rozsáhlé terénní průzkumy a základní studie 

s cílem prošetřit účinky větrné elektrárny na ptáky. Byly provedeny intenzivní monitorovací studie před zahájením a po 

ukončení výstavby s použitím kontrolní oblasti, což umožnilo porovnat situaci před rozvojem a po něm. Výsledky 

naznačují, že větrná elektrárna ve Storrunu má celkově nízký dopad na místní ptactvo. Výsledky nicméně také potvrdily 

předchozí předpoklady, že druhy tetřevů, např. bělokur rousný, mají sklony ke kolizím s konstrukcí věží.  

 

Financování těchto monitorovacích studií bylo naplánováno prostřednictvím vládního výzkumného programu, jehož 

účelem bylo shromáždit a poskytnout vědecké poznatky o dopadech větrné energie na člověka a přírodu. Výsledky 

podporují přijetí zmírňujících opatření, má-li rozvoj větrných elektráren v horských oblastech pokračovat. 

Zdroj: Naturvärdsverket rapport 6546 – Kniha resumé (2013) Studie o účincích na ptáky provedené před zahájením a 

po dokončení výstavby větrné elektrárny Storrun v horské oblasti Jämtland, Švédsko. 

 

Ještě lepší informace poskytují monitorovací systémy zahrnující více větrných elektráren. Výhody 

monitorovacích systémů spočívají v tom, že vytvářejí rozsáhlou databázi poskytující dostatečné informace 

pro posuzování účinnosti zmírňujících opatření. Rozsáhlá databáze může také poskytnout podrobnější 

informace o otázkách, jako je průměrná úmrtnost z kolizí s ptáky a netopýry. Níže jsou uvedeny dva příklady 

monitorovacích systémů, jež zahrnují více větrných elektráren. Případová studie7-2 popisuje vnitrostátní 

pokyny k provádění monitorování dopadu záměrů rozvoje větrné energie na ptáky a netopýry ve Francii. 

Případová studie 7-3 popisuje projekt v rámci Renewables Grid Initiative (Iniciativa týkající se elektrizačních 

soustav pro přenos energie z obnovitelných zdrojů, RGI) financovaný programem LITE a týkající se lepšího 

využívání a transparentnosti údajů o ptácích shromážděných provozovateli přepravní soustavy (PPS).  

Případová studie7-2 Protokol monitorování ve Francii 

Ministerstvo pro ekologickou transformaci ve Francii vypracovalo vnitrostátní pokyny pro provádění monitorování 

záměrů rozvoje větrné energie ve vztahu k ptákům a netopýrům. Hlavní cíle jsou: 

• posoudit skutečné účinky (z hlediska obětí kolizí) a účinnost zmírňujících opatření, 

• získat dostatek údajů z několika větrných elektráren pro výpočet průměrné míry úmrtnosti ptáků a netopýrů, 

• shromáždit velké množství údajů na vnitrostátní úrovni, o něž by se mohla opřít budoucí politika a opatření.  

 

Tento protokol vyžaduje alespoň jedno kontrolní měření po dokončení výstavby, a to během prvních tří let provozu. 

Nejsou-li zjištěny žádné významné vlivy, mělo by se v příštích deseti letech uskutečnit alespoň jedno následné měření. 

Jsou-li pozorovány významné vlivy, musí být provedena nápravná opatření a v příštím roce musí být provedeno nové 

kontrolní měření po dokončení výstavby.  

 

Protokol vydává přesné pokyny, pokud jde o roční období, ve kterých se musí monitorování provádět. Tato období by 

vždy měla odpovídat konkrétnímu případu. Například některé větrné elektrárny by mohly mít více účinků na přezimující 

vodní ptactvo, zatímco jiné větrné elektrárny by mohly mít více účinků na hnízdící dravce. Protokol rovněž vydává 

přesné pokyny týkající se: i) počtu sčítání (nejméně dvacet); ii) počtu turbín, jež musí být monitorovány; iii) metody 

vyhledávání kadáverů atd. U netopýrů se v každém kole monitorování musí měřit v předem stanovených obdobích 

(vymezených v protokolu) aktivita netopýrů na úrovni turbíny a počet kadáverů na zemi. 

Zdroj: Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – revision 2018; https://eolien-

biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf 

 

Případová studie 7-3 Lepší využívání a transparentnost údajů o ptácích shromážděných 
provozovateli přenosové soustavy 

Kolize ptáků s elektrickým vedením a zásahy elektrickým proudem představují hrozbu pro některé druhy na celém 

světě. S cílem minimalizovat úmrtnost ptáků v souvislosti s plánovanou nebo stávající infrastrukturou provozovatelé 

přenosové soustavy shromažďují množství údajů o ptácích. Tyto údaje jsou využívány při rozhodování, avšak jsou 

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
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zřídka používány mimo souvislosti určitého konkrétního projektu. Iniciativa RGI spatřovala možnost zlepšení 

kolektivních znalostí v nalezení způsobů účinnějšího sdílení údajů ze studií týkajících se „interakcí ptáků a přenosové 

soustavy“. Při systematickém porovnávání studií by mohly být prováděny metaanalýzy s cílem: i) lépe pochopit faktory 

rizika kolizí ptáků / zásahů ptáků elektrickým proudem; ii) lépe pochopit účinnost zmírňujících opatření a iii) nakonec 

poskytnout nástroje vycházející z vědeckých poznatků, jimiž by se mohlo řídit plánování tras a zmírňující opatření. 

 

V roce 2018 iniciativa RGI vytvořila společný tým s Britskou ornitologickou společností (British Trust for Ornithology, 

BTO) a Královskou společností pro ochranu ptactva (Royal Society for the Protection of Birds) s cílem pochopit: i) jaké 

údaje shromažďují provozovatelé přenosové soustavy; ii) jaké možnosti pro lepší sdílení údajů vidí provozovatelé 

přenosové soustavy a nevládní organizace a iii) jak nejlépe dosáhnout tohoto sdílení údajů v praxi. O svých poznatcích 

vypracovaly zprávu. Některé závěry a doporučení jsou uvedeny ve třech bodech níže. 

 

Mezi klíčové požadavky týkající se údajů patří: 

• přístup k údajům o výskytu/četnosti ptáků pro účely strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) a 

posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), 

• zmapování citlivosti za účelem stanovení pořadí důležitosti rizik (např. Belgie, Portugalsko, Slovensko), 

• informace o úmrtnosti, buď ve formě nezpracovaných údajů pro nevládní organizace s cílem poskytnout jistotu o 

účincích, nebo v podobě vzájemně hodnocených studií pro provozovatele přenosových soustav, aby bylo možné 

určit nejzranitelnější druhy; 

• informace o účinnosti zmírňujících opatření, aby provozovatelé přenosové soustavy věděli, jak nejlépe 

postupovat. 

 

Provozovatelům přenosových soustav v účinném sdílení údajů brání významné institucionální překážky a 

omezený čas. Oba tyto problémy je třeba řešit. 

 

Časem by bylo možné uplatnit přístup postupných kroků za účelem podpory většího sdílení údajů a větší 

součinnosti. To by vyžadovalo: 

• vypracování pokynů týkajících se terénních metod a údajů, jež mají být shromažďovány za účelem EIA, studií 

dopadů a studií zabývajících se účinností zmírňujících opatření, 

• zajistit, aby byly příslušné studie dostupnější a viditelnější, a to sdílením: i) metadat; ii) bibliografií studií o účincích 

elektrického vedení a iii) bibliografií studií o účinnosti zmírňujících opatření, 

• přehledovou studii o struktuře údajů a informací, které jsou již shromažďovány a sdíleny – jako první krok 

k vypracování nákladově a časově efektivního způsobu sdílení údajů a informací v širším měřítku. 

Zdroj: https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html 

 

 

Případová studie 7-4 Akustická studie mořských savců na východním pobřeží (ECOMMAS) 

Projekt ECOMMAS používá akustické záznamníky, známé jako C-POD, na 30 místech při východním pobřeží Skotska 

za účelem detekce echolokačního klikání. Toto klikání vydávají především sviňuchy obecné a delfíni skákaví, ale také 

jiné druhy delfínů a kytovců. Na deseti z těchto míst byl umístěn také širokopásmový akustický záznamník s cílem 

zaznamenat hladinu okolního hluku a jiné hlasové projevy zvířat. 

 

Od roku 2013 byla tato zařízení nasazována každoročně po celé léto (jejich baterie mají životnost přibližně čtyři 

měsíce). Od roku 2015 byla prováděna dvě nasazení za rok, takže existují údaje pokrývající období od dubna do 

listopadu. 

https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html
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Obrázek 7-1: Oblast studie ECOMMAS 

 

Místa monitorování v rámci programu ECOMMAS 

 

Soubor údajů o ECOMMAS je veřejně dostupný ke stažení a v současné době zahrnuje roky 2013–2016. 

 

Tento program poskytuje cenné informace pro správu lokality Natura 2000 Moray Firth, která byla určena k ochraně 

delfína skákavého. Program rovněž přináší cenné informace o sviňuše obecné a dalších kytovcích uvedených v příloze 

IV směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Dostupnost dlouhodobého souboru údajů je kromě toho velmi cenná pro 

účely monitorování výstavby větrných elektráren na moři v této oblasti. V rámci projektu větrné elektrárny na moři 

Beatrice byly nyní instalovány pilotové základy (konstrukce z prostorových rámů) a v oblasti se plánují další větrné 

elektrárny. Ve všech případech je možné popisovat místní reakce kytovců na výstavbu/provoz v souvislost s širšími 

regionálními rozdíly v aktivitě kytovců. 

 

Zdroj: Brookes, K. (2017). Údaje z ECOMMAS data. doi: 10.7489/1969-1. 

Údaje a další informace jsou k dispozici na adrese: http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-

acoustic-study-ecommas 

 

Případová studie 7-5 Řešení nejistoty při posuzování kumulativních účinků, Belgie 

Od počátku roku 2016 byla udělena povolení pro devět projektů výstavby a provozování větrných elektráren a/nebo 

energetických parků v belgické části Severního moře. Tři z nich byly do konce roku 2018 plně funkční. Šest projektů 

větrných elektráren, které již mají povolení, se nachází v různých fázích před zahájením výstavby. Důsledky instalace 

větrných turbín pro mořský ekosystém v Belgii musí být monitorovány. Jak se uvádí v environmentálním povolení, 

belgické federální ministerstvo koordinuje program monitorování s cílem odhadnout pozitivní a negativní účinky 

větrných elektráren na moři. Tento program monitorování je financován provozovateli větrných elektráren, kteří platí 

roční poplatky. Tento přístup má tři hlavní výhody, uvedené v odrážkách níže.  

• Veškeré monitorovací úsilí je koordinováno, což vede k podstatnému zvýšení efektivity, a to jak v oblasti 

zlepšování výsledků, tak v souvislosti se snižováním rozpočtových výdajů. 

• Soukromí předkladatelé projektů se mohou soustředit na své hlavní činnosti. Monitorování provádějí odborníci.  

• Program monitorování řízený vládou umožňuje lépe určovat potřeby při monitorování.  

 

Výsledky monitorování jsou předkládány ročně a koordinovaně za celou oblast belgického Severního moře. 

http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
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Zdroj: https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/ 

 

7.2 Flexibilní řízení  

Flexibilní řízení zajišťuje, že závěry odpovídajícího posouzení jsou uchovávány po celý životní cyklus 

projektu.  

Zásady flexibilního řízení jsou: 

• pozorovat: provádět systematické shromažďování údajů (monitorování), 

• posuzovat: i) analyzovat údaje z monitorování a ii) určit veškeré změny, které by mohly změnit 

předchozí predikci „žádný nepříznivý účinek na celistvost lokality mimo jakoukoli důvodnou vědeckou 

pochybnost“, 

• informovat: podávat zprávy o analýze klíčovým zúčastněným stranám, 

• jednat: je-li to nutné, iniciovat opatření v oblasti řízení ke snížení nepředvídaných významných vlivů,  

• celý cyklus opakovat, a zajistit tak, aby provedená opatření byla účinná. 

Program flexibilního řízení musí zajistit, že bude existovat:  

• dostatečná finanční rezerva na pokrytí odhadovaných nákladů na monitorování, případné konzultace 

a opatření v oblasti řízení (s výjimkou nákladů na zmírňující opatření), 

• schválení ze strany příslušného vnitrostátního orgánu před zapojením do jakéhokoli flexibilního řízení, 

• účast všech klíčových zúčastněných stran na provádění monitorování a flexibilního řízení,  

• otevřený a transparentní přístup k údajům z monitorování a podrobnostem přijatých opatření v oblasti 

řízení pro všechny zúčastněné strany. 

 

Ve výjimečných případech může mít flexibilní řízení důsledky pro ekonomickou životaschopnost větrné 

elektrárny. Jedná se například o případ, kdy orgány trvají na trvalém zastavení provozu jedné nebo více 

turbín. V zájmu všech zúčastněných stran je ovšem možné se takovým situacím vyhnout prováděním 

podrobného základního posouzení před rozmístěním infrastruktury větrných elektráren.  

Užitečný zdroj dalších informací o flexibilním řízení nabízí výstupy bílé knihy o flexibilním řízení „WREN“ 

(Hanna et al., 2016).  

Tato bílá kniha rovněž obsahuje řadu případových studií. Některé z nich popisuje Případová studie 7-6. 

Případová studie 7-6 Příklady přístupů flexibilního řízení v členských státech EU 

• Větrná elektrárna Candeeiros se nachází v centrální části Portugalska a zavedla iterativní přístup k monitorování 

úmrtnosti ptáků po dokončení výstavby. Po třech letech monitorování ptáků po dokončení výstavby se ukázalo, že 

nejčastěji usmrcovaným druhem v souvislosti s větrnou elektrárnou je poštolka obecná (Falco tinnunculus). 

V důsledku toho byl program monitorování změněn tak, aby se zabýval populací poštolky a zhodnotil významnost 

vlivů větrné elektrárny na tento druh. Vliv větrné elektrárny na místní populaci poštolky byl považován za významný, 

a to vedlo k vypracování programu zmírňujících opatření pro konkrétní lokality (minimalizace účinků na místě a 

vyrovnání/kompenzace). Program zmírňujících opatření zahrnoval: i) vysazování endemických křovin; ii) rozšíření 

oblastí se stanovišti a křovinami daleko od turbín a iii) podpora extenzivního chovu hospodářských zvířat daleko od 

turbín, aby se zvýšila různorodost stanovišť. Provádění programu zmírňujících opatření začalo v roce 2013 a 

pokračovalo do roku 2016. Monitorování populace poštolky a průzkumy kadáverů pokračovaly s cílem zhodnotit 

úspěšnost zmírňujících opatření. 

• V Německu se flexibilní řízení nevyžaduje a žádné formální regulační předpisy neuvádějí, jak by mělo být používáno 

při projektech větrné energie v dané zemi. Zásady flexibilního řízení byly nicméně uplatněny na několik různých 

projektů. Například větrná elektrárna Ellern v Porýní-Falcku na jihozápadě Německa se pokusila zmírnit úmrtnost 

netopýrů v důsledku kolizí omezením provozu turbín při rychlostech větru do 6 m/s v období od dubna do října. 

Zmírnění bylo vyžadováno místními orgány, vyznačeno v povolení větrné elektrárny a vycházelo ze spolkových 
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pokynů. Údaje byly v prvním roce provozu shromažďovány prostřednictvím zkoumání kadáverů a monitorování 

gondol143. Po roce provozu byly údaje získané monitorováním porovnány s prahovými hodnotami stanovenými 

skupinou zúčastněných stran, včetně organizací pro ochranu přírody a sponzora projektu. V důsledku toho byly 

omezující metody změněny s cílem zajistit, aby byly prahové hodnoty splněny. Monitorování bylo požadováno pouze 

po dobu prvních dvou let provozu větrné elektrárny a neexistují žádné záměry provedení následných změn v plánu 

monitorování. 

• Příkladem větrné elektrárny na souši je projekt větrné elektrárny o výkonu 50 MW, která byla před více než deseti 

lety vybudována v rašelinném stanovišti ve Spojeném království Před započetím výstavby byly vypracovány modely 

rizika kolizí, jež naznačovaly, že větrná elektrárna by mohla představovat riziko pro motáka pilicha (Circus cyaneus). 

Bylo provedeno monitorování k určení toho, jak co nejúčinněji spravovat rašelinné stanoviště aby vyhovovalo 

motákovi pilichovi, prostřednictvím rotačního spalování, blokování odtoků atd. Výsledky monitorování slouží jako 

podklad pro každoroční rozhodnutí ohledně toho, jak nejlépe spravovat rašelinné stanoviště a snížit riziko kolizí 

s motáky. Pochopení míry, v jaké tyto činnosti jsou tomuto druhu prospěšné, se s postupem času zlepšilo. 

• Ve větrných elektrárnách umístěných v La Janda (v Cádizu, na jihu Španělska) umíral velký počet ptáků v důsledku 

kolizí s čepelemi turbín. Po několika schůzkách výzkumní pracovníci navrhli inovativní metodu ke snížení úmrtnosti 

ptáků: spočívá v monitorování letu ptáků v této oblasti, a zejména letu nejvíce postižených druhů, např. supa 

bělohlavého (Gyps fulvus). Pokud provozovatelé větrné elektrárny zjistí nebezpečnou situaci, mohou příslušné 

turbíny zastavit a znovu je zapnout, až ptáci danou oblast opustí. Provozovatelé byli proškoleni k tomu, aby zajistili 

přesnou detekci kolizí, a v dané oblasti byl proveden průzkum výskytu ptačích kadáverů. Bylo prováděno každodenní 

monitorování ke zjištění kolizí, a to od časného rána do pozdního večera. Všechny strany se shodly na tom, že: 

systém financovaly společnosti působící v oblasti větrné energie, analýzu údajů a jejich výklad provedli výzkumní 

pracovníci a agentury pro ochranu životního prostředí vyčkaly výsledků před přijetím sankčních opatření. Po dvou 

letech výsledky ukázaly pokles úmrtnosti o 50 % a snížení výroby energie přibližně o 0,7 % za každý rok (de Lucas et 

al., 2012). Od té doby tento způsob monitorování pokračuje a míra úmrtnosti ptáků dále klesá. 

Zdroj: Bílá kniha zaměřená na flexibilní řízení „WREN“ (Hanna et al., 2016). 

 

Případová studie 7-7 Nizozemský ekologický program v oblasti větrných elektráren na moři (Wozep) 

Ministerstvo hospodářství (EZ ED 2020) v Nizozemsku v roce 2015 zřídilo integrovaný program monitorování a 

výzkumu (Wozep) za účelem zjištění mezer ve znalostech týkajících se účinků větrných elektráren na moři na 

ekosystém jižní části Severního moře. Tento obecný program byl sestaven v reakci na doporučení Generálního 

ředitelství pro veřejné práce a vodní hospodářství Nizozemska (RWS) na základě toho, že mezery ve znalostech jsou 

především obecného charakteru a netýkají se konkrétně jednotlivých větrných elektráren na moři.  

 

Stávající program monitorování (Rijkswaterstaat, 2016) popisuje rozsah monitorování naplánovaný na období 2017–

2021. Důležité je, že program vymezuje naplánovanou činnost a zároveň ponechává prostor pro flexibilitu. Tato 

flexibilita může být nezbytná, pokud nastanou: 

• změny v návaznosti na výsledky provedeného výzkumu, 

• změny politiky a 

• budoucí změny priorit. 

 

Konkrétně musí monitorování a výzkum v rámci programu Wozep přispívat k dosažení těchto cílů: 

• Musí snížit vědecké nejistoty vyplývající z nedostatků ve znalostech a z předpokladů učiněných v rámci 

posouzení ekologických a kumulativních účinků (EIA) a odpovídajícího posouzení. 

• Musí snížit nejistoty vyplývající z nedostatků ve znalostech a předpokladech týkajících se dlouhodobých účinků a 

modernizace větrných elektráren na moři (v souvislosti s plány v oblasti větrných elektráren na moři, jež mohou 

následovat v souladu s vnitrostátními ambicemi rozšířit výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jako je větrná a 

solární energie). 

• Musí určit účinnost zmírňujících opatření (v souvislosti se 40% snížením nákladů v nizozemské energetické 

dohodě, kterou vláda uzavřela se zaměstnavateli, odborovými svazy, organizacemi činnými v oblasti ochrany 

životního prostředí a dalšími). 

 

Výše uvedené cíle vyplývají ze závazku nizozemské vlády uplatňovat zásady flexibilního řízení v procesu povolování 

nových větrných elektráren na moři (úkol č. 34 Mezinárodní agentury pro energii v oblasti větrné energie (WREN)). 

Jsou zavedeny programy na ochranu ptáků, netopýrů, mořských savců, ryb a bentosu.  

 

                                                      

143 Gondola je krycí pouzdro, v němž jsou uloženy všechny výrobní komponenty větrné turbíny. 
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Tento přístup představuje program flexibilního řízení na vnitrostátní úrovni. Je propojen s mezinárodní součinností mezi 

několika zeměmi s cílem rozvíjet obdobné přístupy k oblasti větrné energie. 
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Případová studie 3-1 
Guidance on assessing the 
spatial scope of cumulative 
impact assessment related 
to bird populations in 

Flanders (Belgium) 
(Pokyny k posuzování 
územního rozsahu 
posouzení kumulativních 
účinků týkajícího se 
populací ptáků ve 
Flandrech (Belgie)). 

BE 

X           X      X    

Případová studie 3-2 
Řešení posouzení 
kumulativních účinků větrné 
energie na moři v 
Nizozemsku 

NL 

 X          X  X    X  X  

Případová studie 3-3 
Uplatnění zásady 
předběžné opatrnosti při 
územním plánování větrné 
energetiky – Capercaillie v 
Černém lese (Německo) 
(projekt LIFE: 
LIFE98_NAT_D_005087) 

DE 

X  X X     X     X    X    

Případová studie 3-4 – 
rámcové vymezení návrhu, 
tzv. „Rochdale Envelope“: 
řešení nejistoty v oblasti 
trendů návrhu projektu – 
žádost o povolení mořského 

UK 

X        X     X        
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větrného parku „Hornsea 3“ 

společnosti Orsted 

Případová studie 3-5 
Spolupráce více 
zúčastněných stran v 
Německu 

DE 

X X X    X   X X  X X X X X X X X  

Případová studie 3-6 
Spolupráce mnoha 
zúčastněných stran ve 
Francii 

FR 

X     X   X X  X X X X X X X X   

Případová studie 4-1 Mapa 
citlivosti ptáků a netopýrů 
ve vztahu k větrným parkům 

ve Flandrech (Belgie). 

BE 

X  X X       X  X X    X X   

Případová studie 4-2 Mapa 
citlivosti plachtících ptáků 
pro účely rozvojového 
záměru v oblasti větrné 
energetiky v Thrákii (Řecko) 

EL 

X  X X       X  X X X   X    

Případová studie 4-3 
SeaMaST (Nástroj pro 
mapování a citlivost 
mořských ptáků): nástroj 
pro posuzování vlivů 
větrných parků v anglických 
teritoriálních vodách 

UK 

 X X X       X       X    

Případová studie 4-4: 
Projekt Edulis – příklad 
kombinace výroby větrné 
energie a akvakultury 
v Severním moři (Belgie) 

BE 

 X X          X         

Případová studie 4-5: 
Obnova populace ústřic 
jedlých v mořských větrných 

NL 
 X X          X        X 
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farmách (Nizozemsko) 

Případová studie 5-1: Vliv 
stavby větrných turbín na 
stepní travní porosty 
v Dobrudži (jihovýchodní 
Rumunsko) 

RO 

X          X   X       X 

Případová studie 5-2: 
RENEBAT II a RENEBAT III 
/ ProBat 

DE 
X X           X      X   

Případová studie 5-3: 
Použití ultrazvukových 
akustických zařízení jako 
techniky pro odstrašování 
netopýrů 

Mezináro
dní 

X X           X    X  X   

Případová studie 5-4: 
Kombinace radarových 
údajů a přímého pozorování 
pro odhad rizika kolize 
pelikánů v navrhovaném 
větrném parku na Cape 
West Coast v Jižní Africe 

Mezináro
dní 

X          X  X X X   X    

Případová studie 5-5: 
Přístup k posouzení 
významnosti v souvislosti s 
ptáky a větrnými 
elektrárnami ve Vlámsku 
(Belgie) 

BE 

X         X        X    

Případová studie 5-6: 
GenEst – nástroj pro 
hodnocení úmrtnosti v 
důsledku kolize s větrnými 
elektrárnami 

Mezináro
dní 

X          X       X X   

Případová studie 5-7: 
Identifikace účinků 

FR 
X  X        X   X X X X X    
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vysídlování na orla skalního 
(Aquila chrysaetos) 
sledováním pomocí GPS ve 
Francii 

Případová studie 5-8: 
Odstávka na vyžádání 
za asistence pozorovatele 
(Tarifa, Španělsko) 

ES 

X            X    X X    

Případová studie 5-9: 

Odstávka na vyžádání 
podporovaná radarem, 
větrný park Barão de 
São João, Portugalsko 
Odstávka na vyžádání 
podporovaná radarem, 
větrný park Barão de São 
João, Portugalsko 

PT 

X            X    X X    

Případová studie 5-10: 
Odstávka turbín během 
sklizně, Německo 

DE 
X            X     X    

Případová studie 5-11: 
Zvýšená viditelnost 
natřených listů rotoru a 
stožárů turbín ve větrném 
parku Smøla v Norsku 

NO 

X            X     X    

Případová studie 5-12: 
Použití automatického 
systému předcházení 
kolizím ke snížení dopadu 
kolizí na pelikány 
(Pelecanus crispus 
a Pelecanus onocrotalus) 
v národním parku Prespa 

EL 

X            X     X    
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v Řecku 

Případová studie 5-13: 
Správa přírodních stanovišť 
ke snížení rizika kolize pro 
poštolku jižní (Falco 
naumanni), Španělsko 

ES 

X          X  X    X X   X 

Případová studie 5-14: 
Snížení rizika kolize orla 
mořského (Haliaeetus 
albicilla) přestavbou 
větrného parku Smøla v 
Norsku 

NO 

X X   X      X  X     X    

Případová studie 5-15: 
Snížení rizika kolize ptáků z 
čeledi rybákovitých 
přestavbou větrného parku 
v belgickém Zeebrugge 

BE 

X X   X      X  X    X X X   

Případová studie 6-1 
Obnova přírodního 
stanoviště poškozeného 
výstavbou větrné elektrárny 
na moři Anholt v Dánsku 

DK 

 X           X        X 

Případová studie 6-2 
Odhadování výšky letu 
mořských ptáků pomocí 
systémů LiDAR 

Mezináro
dní 

 X             X X X X    

Případová studie 6-3 
Populační modely pro 
mořské savce 

UK 
 X            X      X  

Případová studie 6-4 
Posouzení dopadů hluku z 
beranění pilot na mořské 
savce, Německo 

DE 

 X        X X         X  

Případová studie 6-5 SE  X  X      X X  X       X  



 

Pokyny EK k rozvoji větrné energie a právní předpisy EU na ochranu přírody 228  

Případová studie Členský 
stát 

Na souši / 
na moři 

Osvědčený postup pro 

N
a
 s

o
u

š
i 

N
a
 m

o
ři

 

Ú
z
e

m
n

í 
p

lá
n

o
v

á
n

í 

M
a

p
o

v
á

n
í 
c

it
li

v
o

s
ti

 

M
o

d
e

rn
iz

a
c
e

 

(r
e
p

o
w

e
ri

n
g

) 

V
y

řa
z
o

v
á

n
í 

z
 p

ro
v

o
z
u

 
S

p
o

lu
p

rá
c
e

 s
e

 

z
ú

č
a
s

tn
ě

n
ý
m

i 

s
tr

a
n

a
m

i 
P

ří
s

tu
p

 z
a

lo
ž
e

n
ý

 

n
a

 p
o

s
o

u
z
e
n

í 
ri

z
ik

 

P
ří

s
tu

p
 p

ře
d

b
ě

ž
n

é
 

o
p

a
tr

n
o

s
ti

 

V
ý

z
n

a
m

n
o

s
t 

P
o

s
o

u
z
e

n
í 

d
o

p
a

d
ů

 

K
u

m
u

la
ti

v
n

í 

p
o

s
o

u
z
e

n
í 

Z
m

ír
ň

u
jí

c
í 

o
p

a
tř

e
n

í 

Ú
d

a
je

 

Z
á

k
la

d
n

í 
s

le
d

o
v
á

n
í 

S
le

d
o

v
á
n

í 
b

ě
h

e
m

 

v
ý

s
ta

v
b

y
 

S
le

d
o

v
á
n

í 
p

o
 

d
o

k
o

n
č
e

n
í 

v
ý

s
ta

v
b

y
 

P
tá

c
i 

N
e
to

p
ý

ři
 

M
o

řš
tí

 s
a

v
c

i 

P
ří

ro
d

n
í 

s
ta

n
o

v
iš

tě
 

Podmínky pro udělení 
povolení pro větrnou 
elektrárnu na moři ve 
Švédsku v souvislosti se 
sviňuchou obecnou 

Případová studie 6-6 
Zmírňování účinků hluku z 
beranění pilot na mořské 
savce, Německo 

DE 

 X         X  X       X  

Případová studie 7-1 Studie 
o účincích na ptáky 
provedené před zahájením 
a po dokončení výstavby 
větrné elektrárny Storrun v 
horské oblasti severního 
Švédska 

SE 

X  X        X   X X  X X    

Případová studie7-2 
Protokol monitorování ve 
Francii 

FR 
X       X   X  X    X X X   

Případová studie 7-3 Lepší 
využívání a transparentnost 
údajů o ptácích 
shromážděných 
provozovateli přenosové 
soustavy 

 

X   X          X   X X    

Případová studie 7-4 
Akustická studie mořských 
savců na východním 
pobřeží (ECOMMAS) 

UK 

 X X X       X         X  

Případová studie 7-5 
Řešení nejistoty při 
posuzování kumulativních 
účinků, Belgie 

BE 

 X          X X X  X X X X X X 

Případová studie 7-6 ČS EU X       X         X X X   
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Příklady přístupů flexibilního 
řízení v členských státech 
EU 

Případová studie 7-7 
Nizozemský ekologický 
program v oblasti větrných 
elektráren na moři (Wozep) 

NL 

 X            X  X X X X X X 
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DODATEK B – MEZINÁRODNÍ INICIATIVY 

Tento oddíl popisuje nejdůležitější úmluvy v oblasti energie z obnovitelných zdrojů (např. větrné energie) a ochrany 

biologické rozmanitosti v Evropě. Některé úmluvy přijaly také konkrétní doporučení a usnesení týkající se větrných 

elektráren a biologické rozmanitosti. 

Mezinárodní úmluvy a dohody o přírodě a biologické rozmanitosti  

Evropská unie a její členské státy, jakož i většina dalších evropských zemí jsou smluvními stranami různých 

mezinárodních úmluv a dohod o životním prostředí. Evropské a vnitrostátní právní rámce týkající se ochrany přírody a 

zachování biologické rozmanitosti musí proto plně zohledňovat závazky vyplývající z těchto úmluv a dohod.  

Tyto úmluvy a dohody pomohly vytvořit právní rámec pro politiku v oblasti biologické rozmanitosti a právní předpisy 

v rámci EU. Pomohly také utvářet vztahy mezi EU a jinými zeměmi. Některé úmluvy a dohody přijaly také konkrétní 

doporučení a usnesení týkající se volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a energetické infrastruktury, 

jmenovitě nadzemního elektrického vedení.  

Úmluva o biologické rozmanitosti144 

Úmluva o biologické rozmanitosti je celosvětová smlouva přijatá v Riu de Janeiro v červnu 1992. Tato úmluva rozšířila 

rozsah pojetí ochrany biologické rozmanitosti na udržitelné využívání biologických zdrojů ve prospěch lidstva. 

K dnešnímu dni čítá seznam smluvních stran této úmluvy 193 zemí.  

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská 

úmluva)145 

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, známá též jako 

Bernská úmluva, vstoupila v platnost v roce 1982. Hraje významnou úlohu při posilování práce v oblasti ochrany 

biologické rozmanitosti v Evropě. Ratifikovala ji EU, čtyři africké země a 45 členských států Rady Evropy. Důležitým 

cílem této úmluvy je vytvoření soustavy Smaragd146 tvořené oblastmi zvláštní ochrany. Tato soustava funguje vedle sítě 

Natura 2000 Evropské unie. Stálý výbor Bernské úmluvy přijal v roce 2004 doporučení (č. 110) k minimalizaci 

nepříznivých účinků nadzemních zařízení pro přenos elektřiny (elektrických vedení) na ptáky147. V roce 2011 požádal 

stálý výbor strany úmluvy, aby dvakrát ročně podávaly zprávy o pokroku, jehož dosáhly při plnění doporučení č. 110. 

Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů148 

Cílem Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů neboli „Bonnské úmluvy“ je ochrana stěhovavých 

druhů živočichů v celém jejich přirozeném geografickém areálu rozšíření. Vstoupila v platnost v roce 1983 a dosud ji 

podepsalo 116 smluvních stran. V souvislosti s řešením problematiky střetů migrujících zvířat s energetickou 

infrastrukturou, a zejména s nadzemním elektrickým vedením, je důležitých několik usnesení, doporučení a dohod 

podepsaných v rámci této úmluvy. Jsou ve stručnosti popsány níže.  

Usnesení 7.4149 Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, které se týká problematiky 

zásahů stěhovavých ptáků elektrickým proudem, vyzývá všechny smluvní strany i třetí strany, aby přijetím 

vhodných opatření při plánování a výstavbě vedení omezily riziko zásahu elektrickým proudem. 

Katalog opatření obsažený v dokumentu UNEP/CMS/Inf.7.21. 

Akční plán Memoranda o porozumění ohledně ochrany stěhovavých dravců a sov v Africe a Eurasii150považuje 

elektrická vedení za hlavní hrozbu pro ptáky a formuluje prioritní opatření ke snížení jejich účinku. Cílem plánu 

                                                      

144 https://www.cbd.int/ 
145 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp 
146 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp 
147 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-
Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 
148 www.cms.int 
149 K dispozici například na 
adrese:www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf 
150 www.cms.int/species/raptors/index.htm 

https://www.cbd.int/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.cms.int/
http://www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf
http://www.cms.int/species/raptors/index.htm
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je „co nejvíce podporovat přísné environmentální normy, a to rovněž prostřednictvím posouzení vlivů na životní 

prostředí, při plánování a výstavbě konstrukcí, aby se minimalizoval jejich dopad na biologické druhy, zejména 

v důsledku kolizí a zásahů elektrickým proudem, a snažit se minimalizovat dopad stávajících konstrukcí, pokud 

je zřejmé, že představují nepříznivý dopad na dotyčné druhy“.  

Akční plán navrhuje následující čtyři činnosti týkající se elektrických vedení a dravců a sov. 

 Přezkoumat příslušné právní předpisy a pokud možno učinit takové kroky, aby tyto předpisy 

požadovaly, že všechna nová elektrická vedení musí být navržena tak, aby nedocházelo k zásahům 

ptáků elektrickým proudem. 

 Provádět analýzu rizik v důležitých lokalitách s cílem identifikovat a řešit skutečné nebo potenciální 

příčiny významné náhodné úmrtnosti způsobené lidmi (včetně požárů, kladení otrávených nástrah, 

používání pesticidů, elektrických vedení a větrných turbín). 

 Tam, kde je to možné, provádět nezbytná opatření, která zajistí, aby stávající elektrická vedení, jež 

představují pro dravce a sovy největší riziko, byla upravena tak, aby se zabránilo zásahům dravců a 

sov elektrickým proudem. 

 Sledovat dopady elektrických vedení a větrných elektráren na dravce a sovy, a to i prostřednictvím 

analýzy stávajících údajů, například ze značkovacích kroužků.  

Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA)151 vyzývá ke koordinovaným 

opatřením po celé délce migračních tras nebo tras, kudy stěhovaví vodní ptáci běžně létají. V platnost vstoupila v roce 

1999. Dohoda se týká 119 zemí a 235 druhů vodních ptáků. EU ji ratifikovala v roce 2005.  

Cílem Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS)152 je chránit všech 45 druhů netopýrů, které 

se v Evropě vyskytují. V platnost vstoupila v roce 1994. Dohodu dosud podepsalo 32 zemí. Hlavními činnostmi je 

provádění společných strategií ochrany a sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. Usnesení 8.4 se výslovně zabývá 

větrnými turbínami a netopýřími populacemi153. 

Dohoda o ochraně malých kytovců Baltského moře, severovýchodního Atlantiku, Irského moře a Severního 

moře (ASCOBANS)154 vstoupila v platnost v roce 1991. jejím cílem je koordinovat opatření, která jejích deset smluvních 

stran podniká ke snížení nepříznivých dopadů vedlejších úlovků, ztráty přírodních stanovišť, znečištění moří a 

akustických rušivých vlivů. V roce 2006 bylo přijato usnesení o nepříznivých dopadech zvuku na malé kytovce, které 

souvisejí i s potenciálními dopady energetických infrastruktur.  

Dohoda o ochraně kytovců v Černém moři, Středozemním moři a přilehlé atlantské oblasti (ACCOBAMS)155 je 

kooperativní rámec pro zachování biologické rozmanitosti mořského prostředí ve Středozemním moři a Černém moři. 

Jejím hlavním účelem je snížit ohrožení kytovců v těchto mořích a zlepšit znalosti o nich. Dohoda vstoupila v platnost 

v roce 2001. 

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam (Ramsarská úmluva)156 

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam, známá též jako „Ramsarská úmluva“, je mezivládní smlouva 

poskytující rámec pro vnitrostátní opatření a mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany a rozumného využívání mokřadů. 

Byla přijata v roce 1971 a pozměněna v letech 1982 a 1987. K dnešnímu dni čítá 160 smluvních stran a dosud bylo na 

celém světě přidáno do ramsarského seznamu mokřadů mezinárodního významu 2006 lokalit. Úmluva nepředpokládá 

ratifikaci nadnárodními orgány, jako je Evropská unie, ale jejími smluvními stranami jsou všechny státy Evropské unie.  

Úmluva o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku (OSPAR)157 

Úmluva OSPAR upravuje mezinárodní spolupráci v řadě otázek, včetně: i) ochrany biologické rozmanitosti mořského 

prostředí; ii) dopadu eutrofizace a nebezpečných látek a iii) sledování a hodnocení. Vstoupila v platnost v roce 1992 na 

                                                      

151 www.unep‑aewa.org 
152 www.eurobats.org 
153 https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-
DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf 
154 www.ascobans.org 
155 www.accobams.org 
156 www.rasmsar.org 
157 www.ospar.org 

http://www.unep‐aewa.org/
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https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
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http://www.accobams.org/
http://www.rasmsar.org/
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základě sloučení předchozích úmluv, konkrétně úmluvy z Osla a Pařížské úmluvy (z let 1972 a 1974). V rámci této 

úmluvy bylo iniciováno několik studií o možných dopadech energetické infrastruktury na mořské prostředí.  

Úmluva o ochraně mořského prostředí oblasti Baltského moře (HELCOM)158  

Takzvaná „Helsinská úmluva“ se týká oblasti Baltského moře a všech vnitrozemských vod v jeho úmoří (viz též HELCOM 

neboli „Komise Helsinské úmluvy“). Byla přijata v roce 1980 a přepracována v roce 1992. Smluvními stranami jsou EU a 

všechny země kolem Baltského moře.  

Úmluva o ochraně Středozemního moře před znečišťováním (Barcelonská úmluva)159 

Cílem Úmluvy o ochraně Středozemního moře před znečišťováním, rovněž známé jako „Barcelonská úmluva“, je 

především regulovat a snižovat nepříznivé dopady všech druhů znečišťujících látek ve Středomoří. Byla přijata v roce 

1976 a naposledy pozměněna v roce 1995. Podepsala ji většina zemí, které se Středozemním mořem sousedí. 

  

                                                      

158 www.helcom.fi 
159 www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm 
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DODATEK C – ODPOVÍDAJÍCÍ POSOUZENÍ 

Tabulka 9-1 Příklady osvědčených přístupů k překonání obvyklé nejistoty která se může vyskytovat při posuzování 
rozvoje větrné energie 

Nejistota Osvědčené postupy  

 Plán Projekt 

Význam umístění větrné elektrárny 
z hlediska celistvosti sítě Natura 2000 
ve fázi výběru lokality větrné 
elektrárny 

Provést mapování citlivosti volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin v regionálním/celostátním 
měřítku s cílem stanovit gradient 
omezení pro rozvoj větrné energie 

Použít mapování citlivosti volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin v regionálním/celostátním 
měřítku k určení lokalit a případně 
provést mapování citlivosti volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin v prostorovém měřítku projektu 

Neúplná znalost základních podmínek  
 
Příklady: 
• Rozsah a kvalita mořských 

bentických stanovišť 
• Rozdělení a četnost mořských 

savců a ptáků na moři 
• Rozložení, velikost a typ hřadovišť 

netopýrů 

Provést programy 
regionálního/celostátního průzkumu 
za účelem doplnění znalostí v oblasti 
plánové studie 

Provést programy 
regionálního/celostátního průzkumu 
za účelem doplnění znalostí v oblasti 
projektové studie 

Neúplné znalosti o chování druhů 
 
Příklady: 
• Potravní trasy netopýrů 
• Chování suchozemských a 

mořských ptáků při hledání 
potravy v noci 

• Výška a rychlost letu ptáků za letu 

Provést regionální/celostátní 
výzkumné programy za účelem 
doplnění znalostí 

Provést průzkumy za účelem doplnění 
znalostí důležitých pro oblast 
projektové studie a/nebo získat 
odborný posudek od domácích a/nebo 
mezinárodních odborníků 

Rozdělení účinků na určitou zvláštní 
oblast ochrany (ZOO) / zvláště 
chráněnou oblast (ZCHO), zejména 
pokud jsou dané druhy rozptýleny 
v širší populaci 

Provést regionální/celostátní 
výzkumné programy za účelem 
doplnění znalostí 

Neexistuje-li přístup dohodnutý 
s příslušným vnitrostátním orgánem, 
zřídit odbornou pracovní komisi 
zahrnující příslušný vnitrostátní orgán 
za účelem stanovení dohodnutého 
přístupu k rozdělení účinků na 
jednotlivé ZOO 

Přesnost prediktivních modelů 
 
Příklady: 
• Modely rizika kolizí rizika pro ptáky 
• Populační modely druhů pro 

mořské savce a mořské ptáky 

Uvést jasně a transparentně úrovně 
nejistoty predikcí 
 
Zhodnotit významnost pomocí 
predikcí a příslušných horních a 
dolních mezí spolehlivosti 
 
Zřídit odbornou pracovní komisi za 
účasti příslušného vnitrostátního 
orgánu za účelem stanovení 
dohodnutého přístupu k určení 
významnosti na základě prediktivního 
modelování 
 
Populační modely druhů, které mají 
být v regionálním/celostátním měřítku 
(vyžadují regionální/celostátní 
základní údaje) 

Uvést jasně a transparentně úrovně 
nejistoty predikcí 
 
Zhodnotit významnost pomocí 
predikcí a příslušných horních a 
dolních mezí spolehlivosti 
 
Zřídit odbornou pracovní komisi za 
účasti příslušného vnitrostátního 
orgánu za účelem stanovení 
dohodnutého přístupu k určení 
významnosti na základě prediktivního 
modelování  
 
Populační modely druhů, které mají 
být v měřítku lokalit(y) Natura 2000 
v rámci oblasti projektové studie 
(vyžaduje základní údaje o lokalitách 
sítě Natura 2000) 
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DODATEK D – PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ CITLIVOSTI VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH 

ROSTLIN 

Příručka pro mapování citlivosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin poskytuje komplexní přehled datových 

souborů, metodik a aplikací GIS, které jsou nutné pro vývoj účinných přístupů k mapování citlivosti volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin v EU. Příručka sdružuje informace potřebné k vývoji takových přístupů pro řadu 

technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie včetně energie větrné, solární a energie z oceánů. Příručka se 

zaměřuje na řadu klíčových vlastností volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Tyto vlastnosti jsou společné 

všem druhům a přírodním stanovištím chráněným směrnicemi EU o ochraně přírody, se zvláštním důrazem na ptáky, 

netopýry a mořské savce. Obsahuje klíčová doporučení týkající se nejvhodnějších druhů údajů a analýzy citlivosti. 

Rovněž obsahuje rozsáhlé odkazy na externí internetové stránky a dokumenty, které poskytují další podrobné informace 

a příklady. 

Manuál je interaktivní nástroj. Uživatelé se mohou pohybovat v obsahu pomocí ikonek na navigačním panelu nebo 

pomocí odkazů z různých záhlaví kapitol a podkapitol. V tomto ohledu je příručka do značné míry koncipována jako 

internetové stránky.  

Některé klíčové prvky příručky jsou uvedeny v odrážkách níže a podrobněji pak ve zbývající části této přílohy:  

• přístup k mapování citlivosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin krok za krokem,  

• vypracování systému hodnocení citlivosti,  

• přehled prostorových údajů o biologické rozmanitosti, 

• klíčová doporučení.  

Tato příručka je jedním z výstupů projektu Evropské komise nazvaného „Přezkum a zmírňování dopadů rozvoje energie 

z obnovitelných zdrojů na přírodní stanoviště a biologické druhy chráněné podle směrnice o ochraně ptáků a směrnice o 

ochraně přírodních stanovišť“160. 

Přístup k mapování citlivosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin krok za krokem 

Určete druhy energie z obnovitelných zdrojů, jich se má mapování týkat, a biologické druhy a přírodní 

stanoviště, které budou pravděpodobně ovlivněny  

Jaké infrastruktury energie z obnovitelných zdrojů se bude mapování týkat (větrné, solární, geotermální, z oceánů)? 

Jaké biologické druhy nebo přírodní stanoviště pravděpodobně mohou být nepříznivě ovlivněny? Jak mohou být 

pravděpodobně ovlivněny? 

 

Nepříznivě ovlivněné druhy / přírodní stanoviště 

• Zvažte, které biologické druhy / přírodní stanoviště se pravděpodobně mohou časově shodovat s rozvojovým 

projektem (v kterékoli fázi jeho životního cyklu), a zvažte všechna stadia vývoje (hnízdění/rozmnožování, 

migrace, nehnízdění/nerozmnožování atd.).  

• Zvažte různé fáze rozvoje (např. výstavba, provozní fáze), jakož i s nimi spojenou infrastrukturu (např. důsledky 

propojení rozvodných sítí s přenosovým vedením).  

• Zvažte, které biologické druhy / přírodní stanoviště jsou citlivé na rozvojový projekt (vlastnosti, dynamika 

populace).  

• Zvažte, které biologické druhy / přírodní stanoviště je třeba chránit (např. ty, které jsou uvedeny ve směrnici o 

ochraně ptáků a ve směrnici o ochraně přírodních stanovišť). 

 

Pravděpodobný dopad  

• Zvažte možné dopady na biologické druhy: ztráta a poškození přírodního stanoviště, kolize s infrastrukturou, 

předcházení vzniku rizika, vytlačování a bariérové účinky. 

 

Sestavte soubory údajů o rozmístění citlivých biologických druhů, přírodních stanovišť a jiných důležitých 

faktorech  

Přezkoumejte, které údaje o rozmístění jsou k dispozici, a zvažte, zda by měly být shromážděny další údaje.  

• V případě, že soubory údajů jsou z prostorového hlediska neúplné, zvažte, zda bude nutné použít modelování na 

                                                      

160 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_
en.htm 
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základě prediktorů přírodních stanovišť a krajinných prediktorů pro předpověď rozmístění v nedostatečně 

prozkoumaných lokalitách (např. povrchové modelování hustoty (Density Surface Modelling)).  

• Je také důležité otevřeně poukázat na nedostatky v údajích a další metodické nedostatky. 

 

Vypracujte systém hodnocení citlivosti  

Přidělte skóre citlivosti biologickým druhům a přírodním stanovištím na základě zjištěných vlastností (chování druhu, 

zranitelnost stanoviště, stav z hlediska ochrany atd.).  

 

Vytvořte mapu 

Jaký je nejvhodnější formát mapování a software GIS? Jaká je nejvhodnější jednotka mapování?  

• Vytvořte souřadnicovou síť založenou na vhodné jednotce mapování a zaneste do ní rozdělení biologických 

druhů (nebo modelů) a případně jiné užitečné soubory údajů včetně příslušných nárazníkových zón.  

• Určete biologické druhy přítomné v každé buňce souřadnicové sítě (tj. pokud se v daném čtverci mřížky nachází 

místo výskytu daného biologického druhu (nebo část nárazníkové zóny).  

• Pro každý čtverec mřížky vypočtěte skóre pomocí systému hodnocení citlivosti biologických druhů. 

 

Výklad  

Jak skóre citlivosti souvisí s rizikem? Jak by měla být mapa vykládána?  

• Seskupte skóre citlivosti do kategorií vyjadřujících jejich úroveň citlivosti (např. velmi vysoká, vysoká, střední, 

nízká). Je-li nedostatek informací, nedoporučuje se klasifikovat oblasti jako oblasti s „nízkou“ citlivostí. Za 

takových okolností je zřejmě vhodnější použít výrazy „neznámá“ nebo „nejistá“ citlivost. Někdy jsou zvoleny 

kategorie, které označují určitou preskripci (např. území se zákazem vstupu oproti územím s nízkým rizikem).  

• Vypracujte pokyny k mapě, které plně vysvětlují, jaké údaje jsou použity, jak je mapa vyhotovena, jak by měla 

být vykládána a jaké výhrady existují pro výklad. 

 

Vypracování systému hodnocení citlivosti 

Některé mapy citlivosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin jednoduše vizuálně prezentují 

biologické údaje a výklad údajů ponechávají na konečném uživateli. Ve většině případů však pouhá znalost 

zeměpisného rozsahu určitého biologického rysu, např. doletu zranitelného ptačího druhu nebo lokality 

hřadování netopýrů, má jen omezenou hodnotu. Potřebný je také výklad, z něhož je zřejmé, co výskyt určitého 

konkrétního biologického rysu znamená z hlediska perspektiv rozvoje energie z obnovitelných zdrojů.  

 

Nejjednodušším výkladem je označit všechny vrstvy údajů společně jako citlivé. Jediným vysvětlujícím 

vylepšením by mohlo být seskupit rysy tak, aby vyjadřovaly rozptyl (například známé rozptýlení z hřadoviště) 

nebo uznání nejistoty ohledně přesnosti údajů. Může se stát, že některé rysy, například kolonie supů, obdrží 

několikakilometrovou nárazníkovou zónu, zatímco jiné, jako např. kolonie netopýrů, obdrží nárazníkovou zónu 

menší.  

 

Nárazníkové zóny by měly být určeny:  

• odkazem na zavedený protokol používaný v podobných přístupech jinde, 

• odkazem na známé biologické parametry uvedené v odborné literatuře (například zdokumentovaná 

velikost konkrétního druhu hnízdících ptáků),  

• preventivním způsobem, který uznává omezení údajů a znalostí. 

 

Při některých přístupech jsou všechny rysy citlivosti a veškeré nárazníkové zóny popsány jako „území se 

zákazem vstupu“, v nichž se nedoporučuje žádný rozvoj. Většina přístupů k mapování citlivosti volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin se však takové absolutní prognóze vyhýbá, neboť uznávají omezenost 

prostorových údajů i mapovacích technik. V určitých, byť omezených situacích ovšem může být možné 

dostatečně zmírnit dopady dokonce i ve velmi citlivých lokalitách, takže rozvoj může probíhat. 

 

Většina map citlivosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin poskytuje gradient citlivosti. 

V nejjednodušší podobě to může znamenat klasifikaci určitých základních rysů, např. chráněných oblastí, jako 

lokalit se zákazem vstupu, a méně citlivých, druhotných lokalit jako lokalit, kde by se rozvoj mohl ukázat jako 

problematický a kde se doporučuje opatrnost. Složitější případy mapování přidělí citlivost zvážením rysů ve 

vztahu ke známým parametrům, jež citlivost zvyšují. Faktory, jež zvyšují citlivost, obvykle spadají do těchto 

kategorií: vlastnosti biologických druhů, vlastnosti přírodních stanovišť, dynamiky populací a stavu z hlediska 

ochrany. 

• Vlastnosti biologických druhů  

 Chování druhů: některé druhy jsou citlivější na rozvoj energie z obnovitelných zdrojů, a to v důsledku 
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určitých rysů chování. Nejvýznamnějším faktorem podporujícím citlivost určitého biologického druhu je míra 

expozice. Například druhy ptáků a netopýrů, u nichž je nejvyšší pravděpodobnost kolize s větrnými 

turbínami, budou pravděpodobně ty druhy, které tráví většinu času létáním ve výši odpovídající zóně pohybu 

vrtule, tj. přibližně 30–150 m nad zemí.   

 Morfologie biologických druhů: některé druhy mohou být citlivější vzhledem ke své morfologii. Například 

druhy netopýrů s křídly uzpůsobenými pro rychlý let v otevřených prostorách jsou náchylnější ke kolizím 

s větrnými turbínami. U ptáků se za klíčový faktor určující riziko srážky považuje také zatížení křídel (poměr 

mezi plochou křídel a hmotností těla). Stejně tak může být klíčová struktura oka, například zorné pole supa 

bělohlavého obsahuje malou binokulární oblast a velké slepé oblasti nad hlavou, pod hlavou a za hlavou, 

které je často činí slepými ve směru letu. 

 Migrační chování: některé druhy mohou být citlivější vzhledem k povaze své migrace. Například některé 

druhy migrují po jasně vymezených trasách, a vyskytují se tak ve vysokých koncentracích. Je-li 

infrastruktura pro energii z obnovitelných zdrojů umístěna podél těchto tras, zejména v klíčových zúžených 

migračních koridorech, pravděpodobnost dopadu je vyšší. 

• Vlastnosti přírodních stanovišť  

 Zranitelnost přírodního stanoviště: některá stanoviště jsou citlivější vůči rozvoji energie z obnovitelných 

zdrojů. 

 Závislost přírodních stanovišť: některé biologické druhy jsou závislé na omezeném okruhu stanovišť a 

mohly by být ohroženy, kdyby příliš velká část těchto stanovišť byla vystavena rozvoji. 

• Dynamika populace  

 Podíl na světové/regionální/vnitrostátní populaci. Čím je podíl populace, která by byla ovlivněna, větší, tím 

větší je citlivost. 

 Rysy životního cyklu Přímá úmrtnost, např. ta, která vyplývá z kolizí s turbínami, s větší pravděpodobností 

povede k dopadům na úroveň populace u druhů, které vykazují rysy spojené s pomalejším tempem 

reprodukce a vyšší nadějí na přežití dospělých jedinců. 

• Stav z hlediska ochrany  

 Stav z hlediska ochrany celosvětové, EU, regionální nebo vnitrostátní. Zvláště důležité je určit biologické 

druhy, které je třeba chránit, např. druhy uvedené jako celosvětově ohrožené druhy na Červeném seznamu 

Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN), vnitrostátních červených seznamech nebo směrnicích EU na 

ochranu přírody. 

 

Po vytvoření seznamu biologických druhů a přírodních stanovišť, které jsou ohroženy, mohou být tyto druhy a 

stanoviště ohodnoceny podle úrovně jejich citlivosti. Takové seznamy by měly vycházet z důkladného studia 

vědecké literatury a z konzultací s klíčovými odborníky. Ohodnocení parametrů, jako je výše letu nebo míra 

vyhýbání se kolizím, by mělo vycházet z experimentálních důkazů. To však nebude vždy možné a může být 

nezbytné extrapolovat ze známých parametrů pro taxony blízce příbuzné. Je třeba poznamenat, že chování a 

reakce se mohou velmi lišit dokonce i u taxonomicky blízkých druhů. 

 

Teoretický příklad uplatnění systému hodnocení citlivosti  

 

V tomto jednoduchém, teoretickém příkladu jsou hodnoceny čtyři biologické druhy z hlediska jejich citlivosti 

vůči určité formě energie z obnovitelných zdrojů. Prostorové rozmístění těchto čtyř druhů se zanese do 

souřadnicového systému. V každém čtverci mřížky se sečtou skóre zde přítomných druhů, čímž vznikne 

celkové skóre pro každou buňku mřížky, a tedy elementární mapa citlivosti.  

 

KROK 1: Dotčeným čtyřem druhům se přidělí skóre ve vztahu k morfologickým, behaviorálním a populačně 

dynamickým rysům, které zvyšují jejich citlivost, a jejich stavu z hlediska ochrany. Tato skóre se poté sečtou a 

získá se celkové skóre citlivosti (viz příklad hodnotícího systému). V tomto příkladu jsou druhy považované za 

vysoce nebo velmi vysoce citlivé vůči jednomu parametru automaticky zařazeny do kategorie „VYSOKÁ“ bez 

ohledu na to, jak jsou hodnoceny v jiných parametrech. 

 

Skóre v ukazatelích morfologie / chování / dynamika populace (1 = nízká citlivost, 2 = střední citlivost, 3 = 

vysoká citlivost, 4 = velmi vysoká citlivost) 

Skóre v ukazateli ochrana (0 = nízká, 1 = střední, 2 = vysoká, 3 = velmi vysoká)  

Skóre ochrany se vynásobí dvěma a poté se přičte ke skóre morfologie / chování / dynamika populace. 

Hodnocení citlivosti STŘEDNÍ (3–8), VYSOKÁ (9–14), VELMI VYSOKÁ (15–20) 

Každý druh, který v některém z ukazatelů morfologie / chování / dynamika populace zaznamená skóre 3 nebo 4, 

je automaticky zařazen do kategorie VYSOKÁ citlivost 

 

Biologický druh  Morfologie Chování 
Dynamika 

populace 

Stav z hlediska 

ochrany 
Skóre citlivosti 
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Druh 1 3 1 1 0 5 

Druh 2 2 2 2 0 6 

Druh 3 4 2 1 3 13 

Druh 4 4 4 4 3 18 

 

KROK 2: Do příslušného souřadnicového systému se pak zanesou údaje o prostorovém rozmístění čtyř druhů. 

 

 
  

KROK 3: Sečtením skóre citlivosti pro každý druh přítomný ve čtverci mřížky se pak získá kombinované skóre 

citlivosti, čím se dospěje k celkovému skóre pro každou buňku mřížky. Obrázek zobrazuje teoretickou 

souřadnicovou síť váženou podle předchozích skóre citlivosti. Tento jednoduchý příklad je založen na 

přítomnosti / nepřítomnosti; pokud jsou však k dispozici údaje o populaci, lze tyto údaje použít ke zvážení 

každého čtverce souřadnicové sítě ve vztahu k počtu jedinců každého druhu nebo podílu na světové nebo 

regionální populaci každého z přítomných druhů. 

 

Hodnocení citlivosti: STŘEDNÍ (3–8), VYSOKÁ (9–14), VELMI VYSOKÁ (15–20), MIMOŘÁDNĚ VYSOKÁ (>20) 

 

 
  

 

 

KROK 4: Konečná mapa citlivosti zobrazuje kombinovanou citlivost čtyř teoretických druhů v teoretické 

krajině. Na takových mapách se úroveň citlivosti obvykle zobrazuje různými barvami. 
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Přehled prostorových údajů o biologické rozmanitosti 

Mapy citlivosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin by měly využívat údaje o rozmístění a četnosti 

potenciálně citlivých biologických druhů a přírodních stanovišť. V ideálním případě takové údaje budou systematicky 

shromažďovány s použitím standardizovaného protokolu, jako je protokol použitý pro evropský atlas hnízdících ptáků, 

který vypracovala Evropská rada pro sčítání ptáků. Často však jsou údaje získávány případ od případu, například ze 

záznamů o pozorováních shromážděných prostřednictvím projektů občanské vědy nebo prostřednictvím terénních 

průzkumů s omezeným zeměpisným rozsahem. Mělo by být uznáno zkreslení, k němuž došlo při průzkumu nebo 

v zaměření, a měla by být jasně specifikována úroveň jistoty. Rozmístění druhů často bude nutné odvodit ze 

zobecněných map areálů druhů, map přírodních stanovišť nebo údajů ze sledování. Opět by měly být jasně 

specifikovány veškeré základní předpoklady a nedostatky spojené s takovými modely.  

 

Je třeba připustit, že současné rozmístění určitého biologického druhu může být mnohem omezenější, než tomu bylo 

v minulosti, a rozhodně omezenější, než o jaké usilují cíle obnovy z hlediska zachování druhu. Proto může být 

vhodnější vypracovat mapy předpokládaného areálu rozšíření založené na žádoucím rozmístění po záchraně a obnově 

populace.  

 

Kvalita údajů a úroveň znalostí ohledně toho, jak tyto údaje vykládat, se bude nevyhnutelně lišit mezi různými regiony a 

různými taxonomickými skupinami. Například existuje mnohem méně údajů o rozmístění druhů netopýrů než druhů 

ptáků v Evropě. I v případech, kdy údaje jsou omezené a výsledné mapy citlivosti hrubé a předběžné, přesto slouží 

jako užitečný nástroj v rané fázi plánování. Je však nezbytné jasně uznat omezení.  

 

Existují četné soubory údajů o rozmístění a četnosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v Evropě. Existují 

také některé soubory prostorových údajů o abiotickém a biotickém prostředí, jež mohou být užitečné jako vysvětlující 

proměnné pro modelování rozšíření.  

 

Celá řada datových souborů je k dispozici na internetových stránkách Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). 

Prostřednictvím tohoto portálu jsou dostupné údaje a informace ze zpráv předložených podle směrnice o ochraně ptáků 

a směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Členské státy jsou povinny každých šest let podávat zprávy o stavu ptáků a 

přírodních stanovišť podle článku 12, respektive podle článku 17. Veřejně přístupné údaje z těchto zpráv obsahují 

tabelární data o stavu a rozšíření druhů, jakož i prostorové údaje o rozšíření dostupné v standardním 10km měřítku 
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sítě. Zahrnují mimo jiné tyto datové soubory: 

• článek 12 (směrnice o ochraně ptáků): stav a rozšíření druhů ze zpráv podle článku 12161;  

• článek 17 (směrnice o ochraně přírodních stanovišť): stav a rozšíření druhů ze zpráv podle článku 17162; 

• Natura 2000: rozmístění ZCHO a ZOO vyhlášených v rámci směrnice EU o ochraně ptáků respektive směrnice 

EU o ochraně přírodních stanovišť163. 

 

Jiné důležité soubory údajů, jež informují o stavu a/nebo míře biologické rozmanitosti v EU, zahrnují:  

• mřížky v atlasech,  

• záznamy o pozorováních, 

• mapy areálů druhů, 

• modely rozšíření druhů, 

• údaje ze sledování, 

• vyhlašování chráněných území, 

• přírodní stanoviště a vegetace. 

Těmito soubory údajů se podrobněji zabývají následující oddíly. 

 

Mřížky v atlasech 

 

Popis: Atlasy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin uvádějí systematicky shromažďované údaje o 

přítomnosti nebo četnosti druhů. Určitá oblast je rozdělena do mřížky a každá buňka mřížky se zkoumá pomocí 

standardizovaného protokolu, který zajišťuje jednotné vzorkování. V některých zemích buňky mřížky odpovídají 

zeměpisným šířkám a zeměpisným délkám – pro usnadnění jsou často voleny intervaly buněk 1 stupeň, 30 minut a 15 

minut. Ve vyšších zeměpisných šířkách, kde takový přístup vede k tomu, že buňky mřížky se značně liší plochou, je 

velikost často pevně stanovena s velikostí mřížky 1, 2, 5, 10 nebo 50 km. Jsou-li atlasy znovu vydávány v různých 

časových intervalech s použitím srovnatelných metodik, představují velmi užitečný způsob dokumentování změn 

přítomnosti a četnosti druhů. 

 

Typ: vektorový/rastrový. 

 

Klady: Diagramy výskytu ptáků na velkých zeměpisných územích. Často jednotné vzorkování. 

 

Zápory: Údaje v mřížkách často přesně neodpovídají přírodním hranicím. Zaznamenávání je často nerovnoměrné mezi 

buňkami mřížky. Někdy je možné tyto rozdíly ve vzorkování korigovat. 

 

Příklady:  

• Mapa v Evropském atlasu hnízdících ptáků 2 (EBBA2) obsahuje více než 5 000 čtverců o velikosti 50x50 km 

s informacemi o více než 500 druzích hnízdících ptáků164.  

• Atlas ptáků Británie a Irska (2007–2011))165 mapuje ptáky v zimě a v období hnízdění. Jedná se o partnerství 

mezi Britskou ornitologickou společností (BTO), organizací BirdWatch, Irsko a Skotským ornitologickým klubem.  

• Atlas mořského života EMODnet166 poskytuje kombinaci nástrojů, modelů a prostorových map, které umožňují 

vizualizaci mořských biologických údajů. Atlas podává přehled o mořských ptácích, savcích, plazech, rybách, 

bentosu, řasách a planktonu, které se vyskytují v evropských mořských vodách. 

• Evropský atlas lesních dřevin167 zveřejněný Evropskou komisí je užitečným zdrojem informací o rozmístění 

stromů a lesních stanovišť. 

 

 

Záznamy o pozorováních 

 

Popis: Georeferenční záznamy o pozorování druhů shromážděné prostřednictvím strukturovaných průzkumů nebo ve 

stále větší míře prostřednictvím amatérských přírodovědců metodou tzv. crowdsourcingu. Georeferenční záznamy o 

pozorováních mohou být zmapovány jako body, jež ukazují rozložení a četnost druhů. 

 

Typ: bodový. 

 

                                                      

161 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12 
162 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17 
163 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10 
164 https://mapviewer.ebba2.info/ 
165 https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas 
166 https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas 
167 https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/ 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10
https://mapviewer.ebba2.info/
https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas
https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas
https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/


 

 240 

Klady: Hustotu bodů lze interpolovat, čímž se získají mřížkové nebo obrysové mapy. 

 

Zápory: Potenciálně nerovnoměrné rozložení záznamů, a tudíž vysoká míra chyb v důsledku opomenutí. Existují 

metody pro úpravu jakýchkoli rozdílů ve vzorkování. 

 

Příklady: 

• Databáze Evropští mořští ptáci na moři (ESAS)168 obsahuje údaje na moři shromážděné z lodí a letadel pomocí 

metod, které popisují Tasker et al. (1984) a Camphuysen (2004). U ptáků na moři je použita metoda pásů-

transektů s distančními pásmy a u letících ptáků jsou použity informace ze snímků. Údaje shromažďují osoby 

zabývající se výzkumem mořských ptáků v celé severozápadní Evropě a Společný výbor pro ochranu přírody 

(JNCC) Spojeného království. Údaje jménem partnerů spravuje JNCC. Od roku 1979 byly shromážděny údaje o 

přibližně 3 000 000 jedincích mořských ptáků. Údaje jsou k dispozici na požádání. 

• Veřejně přístupná databáze eBird Basic Dataset (EBD)169 zahrnuje všechna prvotní pozorování eBird a 

související metadata. Je aktualizována jednou měsíčně a k dispozici ke stažení. EBD obsahuje také související 

balíčky pro zpracování těchto konkrétních údajů v R (počítačový program). Soubory údajů o pozorováních eBird 

jsou kromě toho zpřístupněny prostřednictvím systému pro globální informace o biologické rozmanitosti170. 

• Portál Euro Bird171 je projekt realizovaný Evropskou radou pro sčítání ptáků (EBBC), která sdružuje 29 institucí 

z 21 evropských zemí. Toto úložiště seskupuje údaje z mnoha zdrojů pro rozsáhlé prostorové analýzy. 

V současné době lze údaje prohlížet pomocí internetového prohlížeče. S tím, jak bude projekt EBCC postupovat, 

budou moci třetí strany získat přímý přístup k údajům a produktům. 

• BirdTrack172 je bezplatný online portál pro předkládání záznamů o ptácích v Británii a Irsku. 

• Ornithoportal173 poskytuje údaje o ptácích v Rakousku, Francii, Německu, Itálii, Lucembursku, Polsku, Španělsku 

(Katalánsko a Baskicko) a Švýcarsku. 

• Observation.org174 je nástroj pro terénní pozorovatele na celém světě za účelem zaznamenávání a sdílení jejich 

pozorování rostlin a živočichů. 

• Evropský portál pro biologickou rozmanitost175 nabízí přístup k pozorováním v oblasti biologické rozmanitosti a 

ekologickým údajům, spolu s nástroji pro sdílení nebo vyhledávání údajů. 

• Datový portál EMODnet Biology176 poskytuje bezplatný přístup k údajům o časovém a prostorovém rozšíření 

mořských druhů a vlastnostech druhů ze všech evropských regionálních moří. EMODnet Biology je součástí 

Evropské sítě pro mořská pozorování a údaje, kterou financuje EU, a vychází ze Světového registru mořských 

druhů a Evropského systému pro oceánografické a biogeografické informace. 

 

 

Mapy areálů druhů 

 

Popis: Mapy areálů druhů poukazují na širokou přítomnost nebo nepřítomnost a obvykle vyjadřují rozsah výskytu 

určitého druhu. Takové informace lze dostatečně upřesnit pomocí analýz krajinného pokryvu a modelů rozšíření druhů, 

díky čemuž je možné získat realističtější představu o přítomnosti druhů. 

 

Typ: polygonový. 

 

Klady: Užitečný zdroj údajů, pokud nejsou k dispozici záznamy o pozorováních nebo údaje z atlasu. 

 

Zápory: Takové mapy obvykle odrážejí rozsah výskytu, což může vést k významným chybám v důsledku opomenutí. 

 

Příklady: 

• Evropská agentura pro životní prostředí disponuje údaji GIS o rozšíření evropských druhů a typech stanovišť. 

Tyto údaje jsou seskupeny podle stavu z hlediska ochrany v každém členském státě a na úrovni EU-28. 

• Organizace BirdLife International shromažďuje a uchovává digitalizované mapy rozšíření všech druhů ptáků na 

světě. Tyto mapy jsou dostupné prostřednictvím integrovaného nástroje pro posuzování biologické rozmanitosti 

(IBAT). 

 

                                                      

168 http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469 
169 https://ebird.org/home 
170 https://www.gbif.org/ 
171 https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/ 
172 https://bto.org/our-science/projects/birdtrack 
173 https://www.fauna.hr/ 
174 https://observation.org/ 
175 http://biodiversity.eubon.eu/ 
176 https://www.emodnet.eu/biology 

http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469
https://ebird.org/home
https://www.gbif.org/
https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/
https://bto.org/our-science/projects/birdtrack
https://www.fauna.hr/
https://observation.org/
http://biodiversity.eubon.eu/
https://www.emodnet.eu/biology
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Modely rozšíření druhů 

 

Popis: Modely rozšíření druhů kombinují údaje o pozorování druhů se známými environmentálními parametry s cílem 

vytvořit přesnější prognózy výskytu. Modely rozšíření druhů mohou být také využity k modelování budoucích rozšíření 

na základě různých scénářů, jako je předpokládaná změna klimatu nebo plánovaná obnova druhů. V procesu 

plánování vývoje v dlouhém časovém úseku může být důležité předvídat jakékoli pravděpodobné budoucí změny 

citlivosti.  

 

 

Typ: vektorový/rastrový. 

 

Klady: Vystihují oblast osídlení s větší pravděpodobností než mapy areálů. 

 

Zápory: Přesnost závisí na výchozích algoritmech. Doporučuje se provádět ověření v terénu. 

 

Údaje ze sledování 

 

Popis: Údaje udávající postupnou polohu živočicha v konkrétních časech a místech. Tyto údaje obvykle pocházejí 

z označkovaných jedinců (např. značky GPS). Údaje ze sledování poskytují důležité náhledy do prostorové ekologie 

určitého druhu a lze je využít ke zjištění klíčových potravních lokalit nebo migračních tras. Vědci shromažďují údaje o 

pohybu živočichů pomocí elektronických zařízení pro sledování jednotlivých živočichů. Tato zařízení sahají od 

rádiových vysílačů provozovaných na velmi vysokých kmitočtech, které vysílají signál do přijímače výzkumného 

pracovníka, až po značky GPS a Argos Doppler, které předávají přesnější údaje o čase a místě a nejsou závislé na 

osobě, která by mohla provádět fyzické pozorování. 

 

Typ: liniový. 

 

Klady: Užitečné pro zjišťování migračních tras, klíčových potravních lokalit atd. 

 

Zápory: Obvykle vysoce proměnlivá intenzita záznamníku / magnetického zapisovače, se silným zkreslením u 

některých druhů v určitých umístěních. 

 

Příklady: 

• Jako úložiště pro údaje o sledování zvířat působí online databáze, např. Movebank (kterou spravuje Institut Maxe 

Plancka pro ornitologii). Jednotlivé série údajů ze sledování vlastní výzkumní pracovníci, které lze kontaktovat a 

údaje si vyžádat.  

• The Seabird Tracking Database – Tracking Ocean Wanderers (Databáze sledování mořských ptáků – Sledování 

oceánských poutníků) (spravovaná organizací Birdlife International) je největší sbírka údajů ze sledování 

mořských ptáků, jaká existuje. Slouží jako ústřední úložiště údajů ze sledování mořských ptáků z celého světa a 

jejím cílem je napomáhat dalšímu úsilí zaměřenému na ochranu mořských ptáků a podporovat komun itu 

provádějící sledování. 

 

Chráněná území 

 

Popis: Hranice oblastí určených pro jejich význam z hlediska ochrany (chráněné oblasti, lokality sítě Natura 2000, 

důležité oblasti pro ptáky a biologickou rozmanitost atd.). 

 

Typ: polygonový/bodový. 

 

Klady: Klíčové oblasti, které je nutno zohlednit při plánování energie z obnovitelných zdrojů. 

 

Zápory: Některé soubory údajů jsou nákladné pro komerční použití. 

 

Příklady: 

• Síť chráněných lokalit v EU Natura 2000 sestává ze zvláštních oblastí ochrany definovaných ve směrnici EU o 

ochraně přírodních stanovišť (92/43/EHS) a zvláště chráněných oblastí (ZCHO) vymezených podle směrnice EU 

o ochraně volně žijících ptáků. Síť Natura 2000 je pak součástí soustavy Smaragd, tvořené oblastmi zvláštní 

ochrany, vytvořené podle Bernské úmluvy. 

• Prohlížeč sítě Natura 2000 je online nástroj, který zobrazuje: i) všechny lokality sítě Natura 2000, ii) klíčové 

informace o biologických druzích a přírodních stanovištích, pro něž je každá z lokalit určena; a iii) odhady 

populací a informace o jejich stavu z hlediska ochrany. Viz http://natura2000.eea.europa.eu/. 

• Údaje o síti Natura 2000 a mapy. 

• Internetové rozhraní Protected Planet (Chráněná planeta) poskytuje rozsáhlé aktuální informace o chráněných 
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územích v celosvětovém měřítku. Spravuje ho Světové monitorovací centrum ochrany životního prostředí OSN 

(UNEP-WCMC) za podpory Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) a jeho Světové komise pro chráněná 

území (WCPA). 

• Klíčové oblasti biologické rozmanitosti tvoří největší a nejkomplexnější celosvětovou síť lokalit, které jsou důležité 

pro globální zachování biologické rozmanitosti. Světovou databázi klíčových oblastí biologické rozmanitosti 

spravuje organizace BirdLife International jménem Partnerství klíčových oblastí biologické rozmanitosti. Obsahuje 

údaje o světových a regionálních klíčových oblastech biologické rozmanitosti, včetně důležitých oblastí pro ptáky 

a biologickou rozmanitost. Další informace o důležitých oblastech pro ptáky a biologickou rozmanitost lze nalézt 

prostřednictvím e-Atlasu důležitých mořských oblastí pro ptáky a biologickou rozmanitost. V EU evidence oblastí 

pro ptáky a biologickou rozmanitost pomáhá při vymezování zvláštních oblastí ochrany, neboť „stínový seznam“ 

zvláštních oblastí ochrany opakovaně uznal Evropský soudní dvůr a Evropská komise. 

• Pro komerční účely jsou údaje ze Světové databáze klíčových oblastí biologické rozmanitosti a Světové databáze 

chráněných oblastí dostupné prostřednictvím integrovaného nástroje pro posuzování biologické rozmanitosti 

(IBAT). 

• Lokality podle Ramsarské úmluvy: Další údaje o lokalitách vymezených podle Ramsarské úmluvy jsou dostupné, 

ale existuje omezená dostupnost prostorových údajů. 

 

Přírodní stanoviště a vegetace 

 

Popis: Zobrazuje ekologická společenství v souvislosti s nadmořskou výškou, geologií, topografií a půdami. 

 

Typ: rastrové/vektorové 

 

Klady: Užitečné pro určování zranitelných ekologických společenství. 

 

Zápory: Mapy jsou často dosti obecné. 

 

Příklady: 

• Prohlížeč údajů o síti Natura 2000 ukazuje rozložení přírodních stanovišť, o nichž se podávají zprávy podle 

článku 17. 

• Databáze krajinného pokryvu CORINE byla zřízena Evropským společenstvím jako jeden z prostředků pro 

shromažďování geoprostorových environmentálních informací standardizovaným a porovnatelným způsobem na 

celém evropském kontinentu. Tento program byl zahájen v roce 1985, první série údajů pokrývala referenční rok 

1990 a následná vydání zahrnovala roky 2000, 2006, 2012 a 2018. 

• Prohlížeč údajů o oceánech nabízí uživatelům možnost sledovat a stahovat řadu souborů prostorových údajů, 

včetně vrstev stanovišť, týkajících se biologické rozmanitosti moří a pobřeží. 

 

Klíčová doporučení 

Mapy citlivosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin by měly standardně předcházet veškerým 

plánům a rozvoji energie z obnovitelných zdrojů.  

Mapy citlivosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin by měly být sestavovány v úzké součinnosti 

všech příslušných zúčastněných stran, včetně regulačních orgánů, organizací činných v oblasti ochrany volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a předkladatelů projektů. 

Mnohé členské státy budou zvažovat skladbu energie z obnovitelných zdrojů, jež zahrnuje prvky větrných, 

solárních a dalších technologií. V ideálním případě by tyto různé druhy energie z obnovitelných zdrojů měly být 

zvažovány společně prostřednictvím týchž mapovacích akcí, přičemž vrstvy citlivosti by měly být vymezeny pro 

každý druh zvlášť. 

Mapy citlivosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin by měly být vyhotovovány v různých 

zeměpisných měřítkách. Plánování ve velkém prostorovém měřítku je nezbytné, aby bylo možné strategicky 

optimalizovat nejvhodnější možnosti vývoje, a to jak z hlediska energie z obnovitelných zdrojů, tak z hlediska 

přírody. Mapy by měly být pokud možno vytvářeny na regionální, vnitrostátní, nebo dokonce mezinárodní 

úrovni. Měly by však byt zvažovány také mapy s větším rozlišením, vytvořené na základě shromáždění dalších 

údajů a zacílené na oblasti s vysokým rozvojovým potenciálem nebo oblasti s vysokou pravděpodobností 

konfliktu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami 

Snahou by mělo být, aby mapy citlivosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin zahrnovaly všechny 

potenciálně dotčené druhy a stanoviště, které je třeba chránit (zahrnutí do oblasti působnosti směrnic EU na 

ochranu přírody). Některé taxony bude nevyhnutelně obtížnější posoudit vzhledem k omezeným údajům o jejich 

rozšíření a neúplným znalostem o dopadech na ně. Takové skupiny budou vyžadovat jen základní analýzu a 

opatrnější výklad. 

Mapy citlivosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin by pokud možno měly být koncipovány tak, aby 
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byly slučitelné se stávajícími nástroji plánování. 

Mapy citlivosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin by měly být veřejně přístupné, jednoduché a 

měly by být doprovázeny jasnými pokyny, jak je vykládat. 

Mapy citlivosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin by měly být vypracovávány v součinnosti 

s mnoha taxonomickými odborníky, aby se zajistila komplexní kompilace příslušných datových souborů.  

K vytvoření map citlivosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin lze použít soubory údajů týkající se 

sítě Natura 2000. Dobrý základ pro získávání údajů mohou poskytnout údaje shromážděné v souvislosti 

s články 12 a 17, založené na mřížce 10 x 10 km. 

Mapy citlivosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin by měly být vytvářeny tak, aby bylo možné 

snadno včleňovat nové soubory údajů nebo aktualizace. 

Údaje o vhodnosti rozšířených typů stanovišť mohou být užitečným výchozím bodem pro taxony s chybějícími 

údaji. Údaje (a znalosti o tom, jak je co nejlépe vykládat) jsou u některých taxonů, např. netopýrů a mořských 

savců, mnohem omezenější. 

Mapy citlivosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin by měly využívat nejlepší dostupné údaje v co 

nejpodrobnějším měřítku. Měly by jasně uvádět úrovně nejistoty, omezenost údajů a srovnatelnost různých 

souborů údajů.  

Mapy citlivosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin by měly být slučitelné s příslušným systémem 

plánování a přístupné pro všechny relevantní uživatele a cílové skupiny. Dobrým způsobem, jak mapy 

prezentovat, jsou online platformy, které umožňují konečnému uživateli interaktivně v mapách vyhledávat a 

sledovat vrstvy a jiné proměnné, např. místa rozvoje, chráněné lokality atd. Osobní prosazování u plánovacích 

orgánů, předkladatelů projektů a dalších konečných uživatelů může být cenné z hlediska většího akceptování. 
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DODATEK E – VNITROSTÁTNÍ POKYNY PRO POSUZOVÁNÍ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ROZVOJE VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NA NETOPÝRY, PTÁKY A MOŘSKÉ SAVCE 

Tabulka 9-2 Vnitrostátní pokyny používané pro posuzování významných dopadů rozvoje větrných elektráren na netopýry 
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Název  Odkaz 

Albánie SS KZ N N N   

Gruzie  SS OECD N N N   

Izrael SS Blízký 
východ 
a 
severní 
Afrika 

A N N Pokyny pro ohledávání kadáverů 
(docweb)  

 

Izrael SS Blízký 
východ 
a 
severní 
Afrika 

A N N Pokyny pro posuzování netopýrů a 
větrných turbín (docweb) 

 

Severní 
Makedonie 

SS OECD N N N   

Moldavsko SS OECD N N N   

Monako SS OECD N N N   

Černá Hora SS KZ N N N   

Norsko SS OECD N N N   

San Marino SS OECD N N N   

Švýcarsko SS OECD N N N   

Ukrajina SS OECD N N N   

Belgie SS ČS A 
(Val
onsk
ý 
regi

N A Note de référence pour la prise en 
compte de la biodiversité 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf
?ID=28103 
 
 

                                                      

177 „Areálovým státem“ ve vztahu k danému migrujícímu druhu se rozumí: i) jakýkoli stát (a v příslušných případech jakákoli jiná strana uvedená v písmenu k) tohoto odstavce), 
který vykonává svou jurisdikci nad kteroukoli částí areálu rozšíření stěhovavého druhu, nebo ii) stát, pod jehož vlajkou plují lodi, které provádějí odchyt tohoto stěhovavého druhu 
mimo hranice jurisdikce. 
„Smluvní stranou“ se rozumí stát nebo jakákoli organizace regionální hospodářské integrace tvořená suverénními státy mající pravomoc vyjednávat, uzavírat a uplatňovat 
mezinárodní dohody v záležitostech, na které se vztahuje tato úmluva a pro které je tato úmluva v platnosti. 
Zdroj: Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, viz https://www.cms.int/en/convention-text. 
 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
https://www.cms.int/en/convention-text
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on) 

Belgie SS ČS A 
(regi
on 
Vlá
msk
o) 

N A Effecten van windturbines op 
vogels en vleermuizen in 
Vlaanderen. 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2
015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInV
laanderen.pdf 

        
Bulharsko SS ČS N A N   

Chorvatsko SS ČS N ? A Zpráva mezinárodní pracovní 
skupiny o větrných turbínách a 
populacích netopýrů (2017) 

http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127 
 

Chorvatsko SS ČS N ? A Smjernice za izradu studija 
utjecaja na okolis za zahvate 
vjetroelektrana 

 

Kypr SS ČS N N N   

Česká 
republika 

SS ČS A 
(s ur
čitý
mi 
míst
ními 
úpra
vami
) 

N N  není (pro úpravy) 
 
 

Dánsko SS ČS N N N   

Estonsko SS ČS N N N   

Finsko SS ČS N N A Plánování výstavby větrných 
elektráren, aktualizace 2016 
Tuulivoimarakentamisen 
suunnittelu. Päivitys 2016.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/790
57/OH_5_2016.pdf 
 

Finsko SS ČS N N A Posuzování dopadů na ptáky při 
výstavbě větrných elektráren 
Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/754
07/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
  

Finsko SS ČS N N A Dopad větrných turbín na ptactvo 
a netopýry v literatuře a zprávách. 
Kirjallisuusselvitys 
tuulivoimaloiden vaikutuksista 
linnustoon ja lepakoihin.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80
066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1 
 

Francie SS ČS A A A  Oficiální obecné pokyny  
 https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env
_2017-01-24.pdf http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
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https://eolien-
biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_201
8.pdf http://www.charente-
maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%
20Eolien%20St%20F%C3%A9lix%205%20annexe%2013
%20Protocole_de_suivi_environnemental 
pdf (2015) 
  
Pokyny SFEPM  
 předběžný průzkum: 
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf 
(2016)  
  
průzkum 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf(
2016)  
 sledování: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf 
(2016)  
  
la prise en compte des Chiroptères dans la planification 
des projets éoliens terrestres en France   
 le diagnostic chiroptérologique (étude d'impact) des 
projets éoliens terrestres   
 les suivis des impacts des parcs éoliens terrestres sur les 
populations de Chiroptères  

Německo SS ČS N A (pro 
některé 
spolkové 
země a 
společnosti) 

A (pro 
některé 
spolkov
é země 
a jedny 
celostát
ní o 
větrných 
turbínác
h 
v lesích) 

 Bavorsko: https://www.verkuendung-
bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-
A001_PDFA.pdf (2011)  
  
Bádensko-Württembersko: https://wm.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf 
(2012)  
  
Hesensko: http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-
Leitfaden.pdf (2012)  
 
Dolní Sasko  
 část 1:  
 (2016)  
 
část 2:  

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
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http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitf
aden_-
_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_
Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachse
n_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf (2016)  
  
Severní Porýní-Vestfálsko  
 obecné:  
 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf (2013)  
 v lesích: 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
leitfaden_wind_im_wald.pdf (2012)  
  
Porýní-Falc:  
 
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-
Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-
LUWG_2012.pdf.pdf 
 
Sársko:  
 
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf (2013)  
 Sasko-Anhaltsko:  
 http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf(2016) 
 
Sasko-Anhaltsko:  
https://mule.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU
/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181
126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefr
ei.pdf 
 
 Šlesvicko-Holštýnsko: 
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf (2008)  
  
Durynsko:  
 

http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
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https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
(2015)  
  
Ostatní: Německá spolková agentura pro ochranu přírody 
(BfN) – v lesích: 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf (2011)  
Dolnosaský zemský sněm (NLT):  
 
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 
(2014).  
  

Německo  ČS    Arbeitshilfe Mopsfledermaus 
Untersuchungs- und 
Bewertungsrahmen 
für die Genehmigung von 
Windenergieanlagen (2018) 

https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_
23_LfU 
 

Německo  ČS    Leitfaden zur Beachtung 
artenschutzrechtlicher Belange 
beim Ausbau der 
Windenergienutzung im Saarland 

http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf 
  

Německo  ČS    Zpráva mezinárodní pracovní 
skupiny o větrných turbínách a 
populacích netopýrů (2017) 

http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf  

Německo  ČS    Empfehlungen zur 
Berucksichtigung tieroklogischer 
Belange bei 
Windenergieplanungen in 
Schleswig-Holstein (2008) 

http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf 
  

Německo  ČS    Arbeitshilfe zur Berucksichtigung 
des Fledermasusschutzes bei der 
Genehmigung von 
Windenergieanlagen (WEA) in 
Turingen (2015) 

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
  
 
  

Německo  ČS    Windkraft uber Wald (2011)  http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf  

Německo  ČS     http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 

Maďarsko SS ČS N N N   

Irsko  SS ČS N A N Bat Conservation Ireland (Ochrana 
netopýrů, Irsko), Pokyny pro 

http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIrela
nd%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelin

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf


 

Pokyny EK k rozvoji větrné energie a právní předpisy EU na ochranu přírody 249  

provádění průzkumu ohledně 
rozvoje větrných turbín / větrných 
elektráren a netopýrů (2012) 

es%20Version%202%208.pdf (2012) 

Itálie  SS ČS N N N   

Lotyšsko SS ČS N N N   

Litva SS ČS A  A   

Lucembursko SS ČS N N N  není 

Malta SS ČS N N N   

Nizozemsko SS ČS N A N  http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-
land/milieu-en-omgeving/vleermuizen(2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%2
0vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf (2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting
%20-
%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%
20in%20the%20Netherlands%20%28NL%29.pdf (2013) 

Polsko SS ČS N A (pokyny 
nevládních 
organizací, 
2009, 
neaktualizov
ané, návrh 
oficiálních 
pokynů 
doporučovan
ých 
nevládními 
organizacem
i) 

N 
(návrh 
oficiální
ch 
pokynů 
dosud 
nebyl 
oficiálně 
schvále
n, ale 
jsou 
běžně 
používá
ny) 

Ytyczne dotyczace oceny 
oddzilywania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (2013) 

http://www.ansee.pl/wp-
content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_odd
zialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf  

  ČS    Dočasné polské pokyny pro 
posuzování dopadů větrných 
elektráren na netopýry 

http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/
Guidelines_Poland.doc 
  

Portugalsko SS ČS   A Diretrizes para a consideração de 
morcegos em programas de 
monitorização de Parques Eólicos 
em Portugal continental (2017)  

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs
/Mam/morc/morc-recom-p-eolic (2008) 
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resou
rce/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-
eolicos-out2017.pdf  
 Návrh nové verze (2017) čeká na schválení úřady 

Rumunsko SS ČS N A N 18. zasedání poradního výboru 
(2013) 

http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2 
 

Slovensko SS ČS N N N   

http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2
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Švédsko SS ČS N N N   

UK  SS ČS N A A Netopýři a větrné turbíny na souši, 
prozatímní pokyny (2014) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/612294166629
5808 
  

  ČS    Průzkum netopýrů a větrných 
turbín na souši, posouzení a 
zmírňování dopadů (2019)  

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-
01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf 

  ČS    Pokyny pro plánování v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, 
Poznámka č. 3 (Cornwall) 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-
Wind-V2-June-2013-cover.pdf 

  ČS    Doporučený přístup 
k problematice netopýrů a 
jednotlivých malých větrných 
turbín v Cornwallu 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-
guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-
March-2011.pdf 

  ČS    Ceredigion https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.
cfm?mediaid=52666 (2015) 

Alžírsko AS Blízký 
východ 
a 
severní 
Afrika 

N N N   

Andora AS OECD N N N   

Arménie AS OECD N N N   

Ázerbájdžán AS OECD N N N   

Bělorusko AS OECD N N N   

Bosna a 
Hercegovina 

AS OECD N N N   

Svatý stolec AS OECD N N N   

Írán  AS Blízký 
východ 
a 
severní 
Afrika 

N N N   

Irák AS Blízký 
východ 
a 
severní 
Afrika 

N N N   

Jordánsko AS Blízký 
východ 
a 
severní 
Afrika 

N N N   

Kazachstán AS Blízký 
východ 
a 
severní 
Afrika 

N N N   

http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
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Kuvajt AS Blízký 
východ 
a 
severní 
Afrika 

N N N   

Libanon AS Blízký 
východ 
a 
severní 
Afrika 

N N N   

Libye AS Blízký 
východ 
a 
severní 
Afrika 

N N N   

Lichtenštejns
ko 

AS OECD N N N   

Maroko AS Blízký 
východ 
a 
severní 
Afrika 

N N N   

Palestinská 
autonomní 
území 

AS Blízký 
východ 
a 
severní 
Afrika 

N N N   

Ruská 
federace 

AS OECD N N N   

Saúdská 
Arábie 

AS Blízký 
východ 
a 
severní 
Afrika 

N N N   

Srbsko AS KZ N N A 
(kapitola 
o 
větrných 
elektrár
nách ve 
vnitrostá
tních 
pokynec
h pro 
posuzov
ání vlivů 
na 
životní 
prostřed

Netopýři a posuzování vlivů na 
životní prostředí  

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocij
e2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web
_lq.pdf (2011) 

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
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í ve 
vztahu 
k netopý
rům) 

Španělsko  AS ČS N A N Zpráva mezinárodní pracovní 
skupiny o větrných turbínách a 
populacích netopýrů 

http://secemu.org/wp-
content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_re
d.pdf (2013) 

Sýrie AS Blízký 
východ 
a 
severní 
Afrika 

N N N   

Tunisko AS Blízký 
východ 
a 
severní 
Afrika 

N N N   

Rakousko AS ČS N N N   

Řecko AS ČS N N N   

Turecko AS KZ N N N   

  

Tabulka 9-3 Vnitrostátní pokyny používané pro posuzování významných vlivů rozvoje větrných elektráren na ptáky 

Země Název K dispozici na adrese: 

Finsko Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

Maďarsko Szélenergia és természetvédelem http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/Szélenergia_és_tv_08.pdf 

UK Větrné elektrárny na souši https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/onshore-wind energy 

UK Předcházení kolizím s ptáky: empirické 
poznatky a posouzení dopadů 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_614_FINAL_WEB.pdf 

 

  

http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
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Tabulka 9-4 Vnitrostátní pokyny používané pro posuzování významných dopadů rozvoje větrných elektráren na mořské savce 

Země Název K dispozici na adrese: 

Finsko Tuulivoimarakentamisen suunnittelu http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

Německo Konzept für den Schutz der Schweinswale vor 
Schallbelastungen bei der Errichtung von 
Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee 
(Schallschutzkonzept) 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/awz/Dokumente/schallschutzkonzept_BMU.pdf 

Nizozemsko Kader Ecologie en Cumulatie – 2018 
Ondertitel: Cumulatieve effecten van aanleg van 
windparken op zee op 
bruinvissen 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/157579/kader_ecologie_en_cumulatie_-
_2018_cumulatieve_effecten_van_aanleg_van_windparken_op_zee_op_bruinvis.pdf 

Nizozemsko Cumulatieve effecten van impulsief 
onderwatergeluid op zeezoogdieren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/123302/kader_ecologie_en_cumulatie_t_b_v_uitrol_wi
ndenergie_op_zee_deelrapport_b_-_bijlage_tno-onderzoek_cu.pdf 

UK Protokol statutární agentury pro ochranu 
přírody pro minimalizaci rizik poranění 
mořských savců hlukem při beranění pilot 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Piling%20protocol_August%202010.pdf 

UK Pokyny JNCC pro minimalizaci rizika poranění 
mořských při používání výbušnin 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Explosives%20Guidelines_August%202010.pdf 

UK Obecné rady ohledně rozvoje mořských 
obnovitelných zdrojů energie 

https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/marine-renewables/general-advice-marine 
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DODATEK F – ÚMRTNOST NETOPÝRŮ V DŮSLEDKU KOLIZÍ 

Tabulka 9-5 Výskyt druhů uvedených v příloze II (tučným písmem) v záznamech o úmrtnosti v Evropě (z 9 354 úmrtí 
zaznamenaných v letech 2003–2017).  

Řád/čeleď Běžný název Druh (EUNIS) Počet úmrtí uvedených 
ve zprávách 

Chiroptera: Miniopteridae Létavec stěhovaný Miniopterus schreibersii 11 

Chiroptera: Pteropodidae Kaloň egyptský Rousettus aegiptiacus 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Vrápenec Blasiův Rhinolophus blasii 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Vrápenec jižní Rhinolophus euryale 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Vrápenec velký Rhinolophus ferrumequinum 2 

Chiroptera: Rhinolophidae  Vrápenec malý Rhinolophus hipposideros 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Vrápenec Mehelyův Rhinolophus mehelyi 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Netopýr černý Barbastella barbastellus 5 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Netopýr velkouchý Myotis bechsteinii 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Netopýr východní Myotis blythii 7 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Netopýr dlouhonohý Myotis capaccinii 0 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Netopýr pobřežní Myotis dasycneme 3 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Netopýr brvitý Myotis emarginatus 4 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Netopýr velký Myotis myotis 7 

 

Společně představují méně než 0,5 % zaznamenaných úmrtí netopýrů (nalezených bud náhodně, nebo během 

sledovacích studií po dokončení výstavby provedených v letech 2003–2017). Zdrojový dokument178 poznamenává, že 

tyto údaje „v žádném případě neodrážejí skutečný rozsah úmrtnosti netopýrů u větrných turbín“, jelikož „vycházejí pouze 

z úmrtí oznámených členům mezinárodní pracovní skupiny dohody EUROBATS, a nikoli ze skutečné úmrtnosti, která se 

vypočítává se zohledněním různých zdrojů zkreslení, jako je intenzita zjišťování, odstranění kadáverů 

predátory/mrchožrouty, účinnost vyhledávače a procento plochy, jež bylo skutečně prozkoumáno“. Nehledě k tomu jsou 

druhy uvedené v příloze II vystaveny riziku z větrných turbín v zjevné menší míře než některé další druhy. 

  

                                                      

178 Zpráva mezinárodní pracovní skupiny dohody EUROBATS (23. zasedání) o větrných turbínách a netopýrech 
předložená poradnímu výboru:  
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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Tabulka 9-6 Podíl zaznamenaných úmrtí netopýrů při rozvoji evropských větrných elektráren podle druhů. 

Druh* Podíl úmrtí v souvislosti s větrnými elektrárnami 
v Evropě 

Pipistrellus pipistrellus 24 % 

Nyctalus noctula 16 % 

Pipistrellus nathusii 17 % 

Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus 5 % 

Nyctalus leisleri 8 % 

Pipistrellus spp. 7 % 

Pipistrellus kuhlii 5 % 

Hypsugo savi 4 % 

Pipistrellus pygmaeus  5 % 

*Uvedené druhy tvoří více než 90 % úmrtí zaznamenaných v souvislosti s větrnými elektrárnami v Evropě v letech 2003–

2017 (procenta nezahrnují úmrtí, u nichž nebyla provedena identifikace). Žádné další druhy nepřesahují 5 % 

zaznamenaných úmrtí. Všechny druhy jsou druhy uvedené v příloze IV, která zahrnuje „všechny druhy“ z podřádu 

Microchiroptera. Žádný z těchto druhů není uveden v příloze II směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

Zdroj: Zpráva mezinárodní pracovní skupiny dohody EUROBATS o větrných turbínách a netopýrech 

předložená na 23. zasedání poradního výboru 

(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-

AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf

