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Usmerňovací dokument o zariadeniach na výrobu veternej energie a právnych predpisoch EÚ 

v oblasti ochrany prírody 

Tento usmerňovací dokument nie je právne záväzný, jeho jediným účelom je poskytnúť informácie 

o určitých aspektoch príslušných právnych predpisov EÚ. Jeho cieľom je teda pomôcť občanom, 

podnikom a vnútroštátnym orgánom pri uplatňovaní smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva 

a smernice o biotopoch. Nevylučuje sa ním žiadne budúce stanovisko Komisie v tejto záležitosti. 

Autoritatívny výklad práva Únie je oprávnený poskytovať len Súdny dvor Európskej únie. Týmto 

usmerňovacím dokumentom sa nenahrádzajú, nedopĺňajú ani nemenia ustanovenia smernice 

o ochrane voľne žijúceho vtáctva a smernice o biotopoch, okrem toho by sa nemal posudzovať 

samostatne, ale v spojení s danými právnymi predpismi. 

Európska komisia, 2020 

Rozmnožovanie je povolené len s uvedením zdroja. 
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O TOMTO DOKUMENTE 

Súvislosti tohto dokumentu  

Tento dokument obsahuje aktualizáciu usmernení Komisie z roku 2011 týkajúcich sa veternej energie 

a sústavy Natura 2000 v súlade s plánom uvedeným v Akčnom pláne pre ľudí, prírodu a hospodárstvo1. 

Aktualizácia usmernení sa považovala za potrebnú, keďže od prvého vydania usmernení sa politika a právne 

predpisy EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a technológie veternej energie (najmä na mori) značne 

rozvinuli. V súlade s týmto vývojom sa významne rozšírili aj poznatky o vplyve veternej energie na biodiverzitu, 

ako aj osvedčené postupy na riešenie týchto vplyvov. Vzhľadom na ďalšiu významnú expanziu výroby veternej 

energie v súvislosti s riešením zmeny klímy na jednej strane a narastajúci tlak na biodiverzitu na strane druhej 

sú nevyhnutné usmernenia založené na najnovších poznatkoch a osvedčených postupoch, pokiaľ ide 

o zosúladenie príslušných politických cieľov a plánov.  

V smernici o obnoviteľných zdrojoch energie2 prijatej v roku 2009 sa stanovuje záväzný cieľ, že 20 % konečnej 

energetickej spotreby má do roku 2020 pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2018 prijali 

Európsky parlament a Rada revidovanú smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie3, v ktorej sa na úrovni EÚ 

stanovuje záväzný cieľ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na 32 % do roku 2030 a ktorá obsahuje 

ustanovenie o úprave tohto čísla smerom nahor do roku 2023. Veterná energia predstavuje najvyšší podiel 

výroby energie z obnoviteľných zdrojov v Európskej únii (EÚ) a očakáva sa, že to tak zostane aj 

v nasledujúcich desaťročiach. V roku 2018, keď bol na pevnine inštalovaný výkon 170 GW a na mori 19 GW, 

predstavovala veterná energia 18,4 % celkovej kapacity výroby elektriny EÚ4. Keďže výroba energie 

z obnoviteľných zdrojov v EÚ do roku 2030 potenciálne dosiahne 50 % celkovej výroby elektriny, podiel výroby 

veternej energie (na pevnine i na mori) by mohol predstavovať 21 % celkovej výroby elektriny5.  

Európska komisia v decembri 2019 predložila oznámenie o Európskej zelenej dohode6. Toto oznámenie 

opätovne potvrdzuje záväzok Komisie riešiť klimatické a environmentálne výzvy, čo je úloha, ktorá definuje 

túto generáciu, a je neoddeliteľnou súčasťou stratégie Komisie pri plnení cieľov Organizácie Spojených 

národov v oblasti udržateľného rozvoja do roku 2030. Ide o novú stratégiu rastu, ktorej cieľom je transformovať 

EÚ na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným, udržateľným a konkurencieschopným 

hospodárstvom, ktoré efektívne využíva zdroje, kde budú do roku 2050 čisté emisie skleníkových plynov 

predstavovať nulovú hodnotu a kde hospodársky rast nezávisí od využívania zdrojov. V Európskej zelenej 

dohode sa už stanovila jasná vízia o tom, ako do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutrálnosť a ako ďalej 

dekarbonizovať energetický systém s cieľom dosiahnuť ciele v oblasti klímy v rokoch 2030 a 2050. Zdôrazňuje 

sa v nej zásadná úloha obnoviteľných zdrojov energie pri dosahovaní týchto cieľov, a to najmä výroby veternej 

energie na otvorenom mori.  

V Európskej zelenej dohode sa kladie osobitný význam aj na biodiverzitu, ktorá je pod rastúcim tlakom. 

Európska komisia nedávno prijala aj oznámenie o stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 20307, ktorej 

cieľom je obnoviť biodiverzitu Európy do roku 2030 s prínosom pre ľudí, klímu a planétu. Táto stratégia 

obsahuje záväzky a činnosti, ktoré sa majú uskutočniť do roku 2030, a to vrátane vytvorenia rozsiahlejšej 

celoeurópskej siete chránených oblastí na pevnine a na mori, ktorá vychádza z existujúcich oblastí sústavy 

Natura 2000, s prísnou ochranou oblastí s veľmi vysokou hodnotou biodiverzity a klímy, plánu obnovy prírody 

EÚ, súboru opatrení, ktoré umožnia potrebnú transformačnú zmenu, ako aj opatrení na riešenie globálnej 

výzvy v oblasti biodiverzity. Správa Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové 

služby (IPBES) o celkovom posúdení biodiverzity a ekosystémových služieb8 okrem toho obsahuje 

znepokojujúci obraz o stave biodiverzity a rôznych tlakoch, ktoré sú na ňu vyvíjané.  

                                                      

1  https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf. 
2  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32009L0028. 
3  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/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’ (Veterná energia v Európe v roku 2018. Trendy a štatistika) 

(WindEurope, 2019). 
5  Renewable Energy Prospects for the European Union (Perspektívy energie z obnoviteľných zdrojov pre Európsku 

úniu), Medzinárodná agentúra pre energiu z obnoviteľných zdrojov, 2018. 
6  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf. 
7  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/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/SK/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
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Zmena klímy sa vo všeobecnosti považuje za kľúčový faktor, pokiaľ ide o stratu biodiverzity. Rastúce teploty 

na celom svete spôsobujú zhoršovanie ekosystémov ako na pevnine, tak aj na mori, dôsledkom čoho je strata 

biodiverzity. Veterná energia pomáha chrániť biodiverzitu tým, že šetrí emisie skleníkových plynov 

a spoločnosti vracia podstatne viac energie, ako spotrebuje počas svojho životného cyklu. Pri výrobe veternej 

energie sa nespotrebúva žiadna vodu a počas prevádzky sa nespôsobuje znečistenie ovzdušia, pôdy či vody. 

Zle umiestnené alebo zle navrhnuté veterné parky však môžu predstavovať hrozbu pre zraniteľné druhy 

a habitáty vrátane tých, ktoré sú chránené podľa smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva a smernice 

o biotopoch.  

Účel a povaha tohto dokumentu 

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť usmernenie o tom, ako čo najlepšie zabezpečiť, aby boli zariadenia na 

výrobu veternej energie v súlade so smernicou o ochrane vtáctva a smernicou o biotopoch.  

Do rozsahu pôsobnosti tohto dokumentu patria: 

• ustanovenia o ochrane lokalít podľa článku 6 smernice o biotopoch; v dôsledku toho sa usmernenie týka 

všetkých habitátov a druhov, ktoré spĺňajú podmienky na vymedzenie lokalít sústavy Natura 2000, t. j.  

• habitáty európskeho významu uvedené v prílohe I k smernici o biotopoch, 

• druhy európskeho významu uvedené v prílohe II, 

• voľne žijúce vtáctvo uvedené v prílohe I k smernici o ochrane vtáctva, 

• pravidelne sa vyskytujúce sťahovavé druhy voľne žijúceho vtáctva neuvedené v prílohe I k smernici 

o ochrane vtáctva,  

• ustanovenia o ochrane druhov podľa článkov 12 a 13 smernice o biotopoch a zodpovedajúce 

ustanovenia článku 5 smernice o ochrane vtáctva. Tieto ustanovenia sa vzťahujú na prísne chránené 

druhy podľa prílohy IV k smernici o biotopoch, ako aj na všetky druhy voľne žijúceho vtáctva, na ktoré 

sa vzťahuje smernica o ochrane vtáctva. 

 

Tento dokument sa zameriava na zariadenia na výrobu veternej energie v súvislosti s fázou pred výstavbou 

infraštruktúry na výrobu elektrickej energie, ako aj v súvislosti s fázami jej výstavby, prevádzky, vyraďovania 

z prevádzky či jej modernizácie. Na súvisiacu prenosovú a prepravnú infraštruktúru sa vzťahujú iné 

usmernenia Európskej komisie9.  

Tieto odvetvové usmernenia sú súčasťou širšieho kontextu usmernení uverejňovaných Európskou komisiou 

na uľahčenie vykonávania smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva. Týmto dokumentom sa 

nenahrádzajú existujúce všeobecné interpretačné a metodologické usmerňovacie dokumenty Komisie 

týkajúce sa ustanovení článku 6 smernice o biotopoch10. Jeho cieľom je skôr objasniť určité aspekty týchto 

ustanovení, a najmä vnímať ich v kontexte vývoja veterných parkov. Táto príručka sa preto najlepšie 

interpretuje v spojení s dvoma uvedenými smernicami a príslušnými usmerneniami Komisie11. Táto príručka 

sa ďalej opiera o širšie zásady, na ktorých je založená politika EÚ v oblasti životného prostredia, a zásady 

týkajúce sa zariadení na výrobu veternej energie (napr. zásada zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov 

„s nízkym rizikom pre životné prostredie“ v článku 15 ods. 7 revidovanej smernice o obnoviteľných zdrojoch 

energie). Cieľom je poskytnúť usmernenia týkajúce sa rámca pre povoľovanie a plánovanie podľa článkov 15 

až 17 revidovanej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie. 

V tomto dokumente sa uvádza mnoho príkladov osvedčených postupov v prípadových štúdiách (pozri prehľad 

v dodatku A). Ich cieľom je ponúknuť reálne príklady účinných a inteligentných prístupov použitých na riešenie 

vplyvov pri posudzovaní a povoľovaní navrhovaných zariadení. Vzhľadom na výrazný miestne špecifický 

charakter interakcií medzi zariadeniami na výrobu veternej energie a habitátmi a druhmi chránenými v rámci 

                                                      

9  „Energetická prenosová a prepravná infraštruktúra a právne predpisy EÚ v oblasti ochrany prírody“ (Európska 
komisia, 2018b). 

10  https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 
11  Najmä s usmerneniami k článku 6 smernice o biotopoch, metodickými usmerneniami k článku 6 ods. 3 a 4 

(k dispozícii na adrese https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm) 
a usmerneniami k ochrane druhov (k dispozícii 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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EÚ nemajú byť tieto osvedčené postupy normatívne, ale majú skôr poskytovať rámec alebo inšpiráciu pre 

vývoj riešení v jednotlivých prípadoch. 

Tento dokument nie je právnym predpisom. Nevytvárajú sa v ňom nové pravidlá, ale poskytujú sa usmernenia, 

ako uplatňovať existujúce pravidlá. Len Súdny dvor Európskej únie je oficiálne oprávnený poskytovať výklad 

práva EÚ.  

Tieto usmernenia sú určené predovšetkým pre developerov, konzultantov a príslušné orgány. Zaujímať bude 

aj mimovládne organizácie a ďalšie zainteresované strany, ktoré pracujú v sektore veternej energie. Tento 

dokument bol vypracovaný po konzultácii s orgánmi členských štátov, mimovládnymi organizáciami (MVO) 

a zainteresovanými stranami v sektore veternej energie, ktoré poskytli hodnotnú spätnú väzbu k rôznym 

návrhom. 

Tento dokument bol vypracovaný s pomocou spoločností Arcadis Belgium nv/sa a NIRAS Consulting Ltd. 

Štruktúra tohto dokumentu 

Dokument pozostáva z deviatich kapitol: 

• Kapitola 1: Prehľad kontextu politiky EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov vrátane prehľadu 

súčasného stavu veternej energie v EÚ a očakávaných trendov. 

• Kapitola 2: Prehľad právnych ustanovení smernice o ochrane vtáctva a smernice o biotopoch, ktoré sa 

týkajú zariadení na výrobu veternej energie vrátane osobitného zamerania na povoľovacie konanie podľa 

článku 6 smernice o biotopoch, pokiaľ ide o akékoľvek plány alebo projekty, ktoré môžu mať významný 

vplyv na lokality sústavy Natura 2000, a na požiadavky na habitáty a druhy chránené v rámci EÚ v rámci 

širšej krajinnej oblasti. 

• Kapitola 3: Všeobecné usmernenie pre developerov, prevádzkovateľov a orgány plánovania a povoľovania 

v oblasti veternej energie v súvislosti s kľúčovými otázkami a súvisiacimi osvedčenými postupmi. Kľúčové 

otázky zahŕňajú určenie významnosti pravdepodobných vplyvov, rozsahu, stanovenie základných 

informácií, riešenie neistoty, kumulatívnych vplyvov a konzultácie so zainteresovanými stranami.  

• Kapitola 4: Zaoberá sa významom strategického plánovania a opisujú sa v nej podporné metódy, ako je 

mapovanie citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín a viacúčelové využitie lokalít. 

• Kapitola 5: Týka sa cieľov udržateľného rozvoja č. 15 (život na pevnine) a obsahuje hĺbkové opisy typických 

skupín vplyvov zariadení na výrobu veternej energie na pevnine a spôsoby posudzovania významnosti 

pravdepodobných vplyvov súvisiacich s kľúčovými skupinami receptorov, ako sú vtáky, netopiere a habitáty 

na pevnine. Obsahuje prehľad osvedčených postupov a prípadových štúdií súvisiacich s vykonávaním 

opatrení s cieľom zabrániť významným vplyvom alebo ich znížiť.  

• Kapitola 6: Týka sa cieľov udržateľného rozvoja č. 14 (život pod vodou) a obsahuje hĺbkové opisy typických 

skupín vplyvov zariadení na výrobu veternej energie na otvorenom mori a spôsobov posudzovania 

významnosti súvisiacej s kľúčovými skupinami receptorov, ako sú morské vtáky, morské cicavce a morské 

biotopy. Obsahuje prehľad osvedčených postupov a prípadových štúdií súvisiacich s vykonávaním 

opatrení s cieľom zabrániť významným vplyvom alebo ich znížiť. 

• Kapitola 7: Osvedčené postupy pri monitorovaní a adaptívnom manažmente. 

• Kapitola 8: Odkazy 

• Kapitola 9: Dodatky 

  



 

 Usmernenie k zariadeniam na výrobu veternej energie a právnym predpisom EÚ v oblasti ochrany prírody 13 

1. VETERNÁ ENERGIA V EURÓPE 

1.1. Úvod 

Európska únia (EÚ) stanovila ambiciózne ciele týkajúce sa dekarbonizácie hospodárstiev členských štátov 

prijatím rôznych opatrení vrátane pokračujúceho rozvoja obnoviteľných zdrojov energie (OZE). V smernici 

o obnoviteľných zdrojoch energie 2009/28/ES12 sa stanovuje celková politika výroby a podpory energie 

z obnoviteľných zdrojov. Vyžaduje sa v nej, aby EÚ do roku 2020 dosiahla 20 % výroby energie 

z obnoviteľných zdrojov. Európska únia sa prijatím balíka opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých 

Európanov13 v rokoch 2018 a 2019 zaviazala dosiahnuť do roku 2030 najmenej 32 % podiel hrubej konečnej 

energetickej spotreby EÚ z obnoviteľných zdrojov vrátane ustanovení o možnej úprave smerom nahor. 

Členské štáty EÚ sa na rok 2020 zaviazali k splneniu konkrétnych vnútroštátnych cieľov v oblasti energie 

z obnoviteľných zdrojov, ktoré boli prijaté v ich národných akčných plánoch pre energiu z obnoviteľných 

zdrojov energie a podporené množstvom súvisiacich politík a právnych nástrojov. Údaje Eurostatu ukazujú, 

že EÚ ako celok je na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľa vo výške 20 % na rok 2020, pričom podiel obnoviteľných 

zdrojov energie sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líši, od vyše 30 % vo Fínsku, Švédsku 

a v Lotyšsku po menej ako 5 % na Malte, v Luxembursku a Holandsku14. 

Hoci sa vo vývoji energie z obnoviteľných zdrojov v celej Európe dosiahol značný pokrok a výroba energie 

z obnoviteľných zdrojov na pevnine je pomerne dobre zavedená, zaznamenal sa výrazný nárast počtu 

energetických technológií na mori, ktoré sa stávajú ústredným bodom nových politických a právnych rámcov. 

EÚ v záujme zabezpečenia ich udržateľného rozvoja v Európe prijala smernicu o námornom priestorovom 

plánovaní 2014/89/EÚ15 s cieľom vytvoriť spoločný rámec na zníženie „konfliktu“ medzi odvetviami, na 

vytvorenie synergií, podporu investícií a cezhraničnej spolupráce a na ochranu životného prostredia. Ciele 

smernice sú v súlade s ochrannými opatreniami stanovenými v rámcovej smernici o morskej stratégii 

2008/56/ES16 a v rámcovej smernici o vode 2000/60/ES17.  

EÚ mala v roku 2018 inštalovaný výkon na výrobu 160 GW veternej energie na pevnine a 19 GW veternej 

energie na otvorenom mori. To predstavovalo 14 % dopytu po elektrickej energii v EÚ, pričom naďalej ide o 

druhú najväčšiu formu kapacity výroby elektriny (Rámček 1-1).  

Rámček 1-1: Celková kapacita výroby elektriny v Európskej únii v rokoch 2008 – 2018 

 

Zdroj: WindEurope, 2019. 

                                                      

12  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/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?title=Renewable_energy_statistics/sk. 
15  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32014L0089. 
16  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32008L0056. 
17  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32000L0060. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/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?title=Renewable_energy_statistics/sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
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1.2. Politický rámec EÚ na podporu obnoviteľných zdrojov energie 

Politika EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov siaha až do roku 1997, keď sa prijala biela kniha Komisie 

s názvom: „Energia pre budúcnosť: obnoviteľné zdroje energie“18. Odporúčalo sa v nej do roku 2010 

zdvojnásobiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej spotrebe energie na 12 % a stanovili sa v nej 

základy na prijatie smernice 2001/77/ES o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov 

energie19. EÚ potom prijala smernicu 2003/87/ES20, ktorou sa vytvoril systém EÚ na obchodovanie s emisnými 

kvótami skleníkových plynov a ktorej cieľom bola podpora dekarbonizácie a nepriama podpora obnoviteľných 

zdrojov energie. 

V decembri 2008 sa hlavy štátov EÚ zaviazali stanoviť cieľ na rok 2020 ako súčasť klimaticko-energetického 

balíka. V rámci toho sa členské štáty dohodli, že do roku 2020 znížia emisie skleníkových plynov aspoň o 20 % 

(v porovnaní s úrovňami v roku 1990) a do roku 2020 zvýšia využívanie obnoviteľných zdrojov energie na 

20 % hrubej konečnej energetickej spotreby v Európe. 

EÚ v záujme splnenia tohto záväzku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov prijala smernicu 2009/28/ES21 

o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (všeobecne známu ako smernica o obnoviteľných 

zdrojoch energie). V smernici o obnoviteľných zdrojoch energie sa stanovujú záväzné národné ciele pre každý 

členský štát, aby sa zabezpečilo, že EÚ celkovo splní svoj cieľ dosiahnuť 20 % energie z obnoviteľných 

zdrojov. Podľa tejto smernice sa od každého členského štátu vyžaduje, aby vypracoval jasný akčný plán, 

ktorým preukáže, ako plánuje dosiahnuť svoje ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. V národných 

akčných plánoch pre energiu z obnoviteľných zdrojov prijatých členskými štátmi22 sa stanovuje úroveň ambícií 

v odvetviach energetiky, vykurovania a dopravy, plánovaná kombinácia technológií a politické opatrenia 

potrebné na splnenie cieľov.  

V nadväznosti na úroveň ambícií v roku 2020 a na návrh Európskej komisie v rámci balíka opatrení v oblasti 

čistej energie vytvorila EÚ v roku 2018 rámec pre stratégiu v oblasti klímy a energetiky do roku 203023. Medzi 

kľúčové ciele na úrovni EÚ do roku 2030 patrí:  

 zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 40 % (na základe úrovní z roku 1990),  

 podiel spotreby energie z obnoviteľných zdrojov vo výške aspoň 32 % s ustanovením, v ktorom sa 

stanovuje úprava smerom nahor do roku 2023, pričom tento cieľ je záväzný na úrovni EÚ, ako aj  

 hlavný cieľ zlepšiť energetickú účinnosť na úrovni EÚ aspoň na 32,5 % oproti cieľu 20 % do roku 2020.  

Záväzky v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 sa budú plniť prostredníctvom revidovanej 

smernice (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov24, ktorá bola prijatá 

v decembri 2018. Od členských štátov sa vyžaduje, aby spoločne zabezpečili, aby podiel energie 

z obnoviteľných zdrojov v Únii na hrubej konečnej energetickej spotrebe v roku 2030 predstavoval aspoň 

32 %, a to prispievaním k cieľu na úrovni EÚ. Príspevky jednotlivých členských štátov k cieľu na úrovni EÚ sú 

stanovené v integrovaných národných energetických a klimatických plánoch, ktoré zahŕňajú politický prístup 

a navrhovanú kombináciu technológií pre jednotlivé členské štáty v období do roku 2030. Rámček 1-2 

znázorňuje prognózu celkového inštalovaného výkonu EÚ do roku 2050 v prípade rôznych scenárov podľa 

dlhodobej stratégie Európskej komisie do roku 205025 na zníženie emisií skleníkových plynov. Ukazuje, že bez 

ohľadu na zvolené scenáre sú veterná a slnečná energia jedinými zdrojmi, ktoré zaznamenajú zvýšenie 

kapacity, zatiaľ čo ostatné zdroje sa buď stabilizujú, alebo zaznamenajú zníženie kapacity. Táto dlhodobá 

stratégia predpovedá, že v scenároch eliminácie emisií uhlíka sa do roku 2050 bude takmer 85 % elektrickej 

energie v EÚ vyrábať z obnoviteľných zdrojov [73 % je základná úroveň, pričom samotná veterná energia 

predstavuje až 26 % v roku 2030 a až 56 % v roku 2050 (Európska komisia 2018b)]. Veterná energia na 

pevnine by v roku 2030 predstavovala takmer tri štvrtiny celkovej kapacity veternej energie a v roku 2050 dve 

tretiny. Niektoré zainteresované strany navrhujú, že až 32 % výroby elektriny zo solárnych fotovoltaických 

                                                      

18  https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf. 
19  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32001L0077. 
20  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32003L0087. 
21  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32009L0028. 
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. 
24  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001. 
25  https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_sk. 

https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32001L0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32003L0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_sk
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a veterných zariadení by sa do roku 2050 mohlo získavať z domácností, kolektívov, malých a stredných 

podnikov a verejných subjektov26.  

V záujme splnenia požiadaviek na klimaticky neutrálny energetický sektor v roku 2050 sa bude musieť výrazne 

zvýšiť počet zariadení v sektore výroby veternej energie. Podľa dlhodobej stratégie Komisie sa kapacita 

v oblasti veternej energie bude musieť zvýšiť z úrovne 180 GW v roku 2018 na 351 GW v roku 2030, čo 

zodpovedá zdvojnásobeniu kapacity. Očakáva sa, že na pevnine by sa nainštalovalo 263 GW a na otvorenom 

mori 88 GW27, čo je takmer päťnásobok kapacity v roku 2018. V závislosti od scenára na rok 2050 by sa podľa 

scenára „energetickej účinnosti (EE)“ zvýšila kapacita veternej energie na 700 GW a podľa scenára „Power 

2X (P2X)“ až na 1 200 GW. Ak sa to premietne to požadovaného priestoru pre tieto zariadenia, získame 

pôsobivé výsledky. Podľa maximálneho scenára (1,5 TECH), v ktorom sa predpokladá celková kapacita do 

450 GW na otvorenom mori (jedna tretina), WindEurope očakáva, že do roku 2050 bude v severných moriach 

nainštalovaných 85 % kapacity (Atlantický oceán pri Francúzsku, Írsku a Spojenom kráľovstve, Severné more, 

Írske more a Baltské more) na základe dobrých zdrojov veternej energie, blízkosti dopytu a efektívnosti 

dodávateľského reťazca. To zodpovedá približne 380 GW zo 450 GW. Zvyšných 70 GW by sa nachádzalo vo 

vodách južnej Európy. Celková plocha severných morí potrebná na 380 GW veternej energie na otvorenom 

mori by bola 76 000 km2 (v prípade 5 MW/km2), čo je rozloha o niečo menšia ako Írsko. To je 2,8 % celkovej 

rozlohy severných morí bez zohľadnenia zón vylúčenia. Presná poloha bude závisieť od veľkosti a dostupného 

priestoru výhradných hospodárskych zón (VHZ) rôznych členských štátov a od rozdielov vo vyvážených 

nákladoch na elektrickú energiu (levelised cost of electricity – LCOE)28, a to na základe hĺbky mora a zdroja 

veternej energie. Okrem toho bude konečné rozdelenie veterných parkov závisieť aj od toho, kde sa nachádza 

dopyt po energii. Možno očakávať, že niektoré krajiny ľahko nájdu priestor na pridelenie svojich kapacít, zatiaľ 

čo iné budú musieť buď začať investovať do viacúčelových zariadení, alebo sa rozhodnúť pre drahšie 

investície (oblasti s vyššími vyváženými nákladmi na elektrickú energiu). 

Je zrejmé, že na dosiahnutie cieľov čo najefektívnejšieho zavádzania veternej energie, a to z hľadiska 

nákladov, ako aj využitia priestoru, budú kľúčové viacúčelové zariadenia a medzinárodná spolupráca. Okrem 

toho je potrebná postupná zmena v procesoch povoľovania a to si vyžaduje dôkladnú prípravu. Napríklad 

zavedenie požadovanej infraštruktúry energetickej siete čelí podobným výzvam. Koordinovanejšia činnosť 

sektora veternej energie a projektantov rozvodných sietí môže byť veľmi užitočná aj z hľadiska riešenia 

kumulatívnych vplyvov (pozri kapitolu 3.4).  

  

                                                      

26  CE Delft (2016). The potential of energy citizens in the European Union (Potenciál tzv. energetických občanov 
v Európskej únii). http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-
energy-citizens-eu.pdf. 

27  Hĺbková analýza ako podklad oznámenia Komisie 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 vyvážených nákladov na elektrickú energiu (LCOE) sa používa na porovnávanie nákladov na energiu 
z rôznych zdrojov. Široká škála dostupných technológií na výrobu elektrickej energie, z obnoviteľných 
i neobnoviteľných zdrojov, je dosť rôznorodá vo svojich fyzikálnych princípoch a v prevádzke – solárny fotovoltaický 
systém sa výrazne líši od elektrárne na biomasu. Vyvážené náklady na elektrickú energiu však poskytujú spoločný 
základ na porovnanie: vyvážené náklady na elektrickú energiu = celkové náklady na vlastníctvo (EUR)/výroba 
systému počas jeho životnosti (kWh). Čokoľvek, čo zvyšuje výrobu alebo znižuje náklady, znižuje vyvážené náklady 
na elektrickú energiu, zatiaľ čo čokoľvek, čo znižuje výrobu alebo zvyšuje náklady, zvyšuje vyvážené náklady na 
elektrickú energiu. 

http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf
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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Rámček 1-2: Predpokladané scenáre celkového inštalovaného výkonu EU 

 

Zdroj: Eurostat (2000, 2015), model PRIMES z „Hĺbkovej analýzy ako podkladu oznámenia Komisie COM(2018) 773“ 

  

1.3. Trendy v zariadeniach na výrobu veternej energie 

V oboch skupinách zariadení na výrobu veternej energie, na pevnine i na otvorenom mori, prevládajú veterné 

turbíny s horizontálnou osou otáčania (HAWT) s trojlistovou konfiguráciou. Hoci existujú iné konfigurácie 

a konštrukcie, napríklad veterné turbíny s vertikálnou osou otáčania (VAWT) a turbíny bez listov, neočakáva 

sa, že významne prispejú k očakávanému rozšíreniu kapacity veternej energie v EÚ (oznámenie WindEurope 

2019). Trojlistové turbíny s horizontálnou osou otáčania sú uprednostňované vďaka množstvu výhod vrátane 

aerodynamickej účinnosti (Gardner a kol. 2004). 

Vývoj v konštrukcii veterných energetických turbín na pevnine i na otvorenom mori priniesol nárast výrobnej 

kapacity spolu so zväčšujúcim sa priemerom rotora a výškou náboja (Rámček 1-3). Modely turbín na 

otvorenom mori, ktoré sú vo výrobe (alebo na objednávku), sú rádovo 9,5 MW (9 500 kW) s priemerom rotora 

približne 164 – 167 m (Wind Power Monthly 2018). Väčšie turbíny s výkonom 10 a 12 MW sú vo fáze vývoja 

s priemerom rotorov viac ako 190 m (Grimwood 2019). Najväčšie inštalované turbíny na pevnine v Európe sú 

do 8 MW (8 000 kW) s priemerom rotora až 164 m. Zvýšenie priemeru rotora a výšky náboja umožnilo novým 

veterným parkom využívať silu vyšších a stabilnejších rýchlostí vetra. V prípade veterných parkov na pevnine 

to umožnilo umiestnenie turbín v lesných oblastiach, kde majú koruny stromov menší vplyv na rýchlosť vetra 

a vírenie vzduchu so zvyšujúcou sa výškou turbíny nad zemou. 
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Rámček 1-3: Trendy v konštrukciách: priemer rotora turbíny 

 

Zdroj: Edenhofer a kol., 2011. 

  

Podobne aj vývoj v konštrukcii základov umožnil umiestnenie veterných parkov na otvorenom mori v hlbších 

vodách, kde sú vyššie a stabilnejšie rýchlosti vetra (Rámček 1-4). Vývin technológie plávajúcich turbín a s ňou 

spojené výhody inštalácie v porovnaní s tradičnými typmi turbín s pevným základom (WindEurope 2018) 

pravdepodobne uľahčia posun od situovania turbín v hlbších morských vodách. Plávajúce zariadenia na 

výrobu veternej energie na otvorenom mori vyrábali v roku 2019 energiu na troch miestach v Európe: dve 

v Škótsku (Hywind a Kincardine) a jedno vo Francúzsku (Floatgen Demonstrator). 

Rámček 1-4: Typy základov veterných turbín na otvorenom mori 

 

Zdroj: Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC) 2011. 
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Komerčné zariadenia na výrobu veternej energie dodávajú 100 % vyrobenej energie do vnútroštátnej 

prenosovej siete elektrickej energie. Naopak, malé (< 100 kW) až stredne veľké (100 – 500 kW) turbíny 

vyrábajú elektrinu na použitie na mieste (domácnosti, farmy, veľké podniky a malé spoločenstvá), pričom 

prebytočná elektrina sa dodáva do vnútroštátnej prenosovej siete elektrickej energie (RenewableUK 2014). 

Na rozdiel od komerčných zariadení na výrobu veternej energie, ktoré pozostávajú z viacerých turbín („veterný 

park“), sa malé a stredne veľké turbíny zvyčajne inštalujú ako samostatné jednotky. Hoci výrobná kapacita 

malých a stredne veľkých turbín môže byť oveľa nižšia ako v prípade komerčných veterných parkov, počet 

jednotiek inštalovaných v EÚ je veľmi vysoký. Odhaduje sa, že v roku 2015 existovalo v EÚ aspoň 61 43729 

turbín malej kapacity (Pitteloud a Gsänger 2017). 

Výhodou malých a stredne veľkých turbín je, že ich možno začleniť do mestských a prímestských lokalít. 

Výskum v oblasti vývoja a overovania inovačných riešení s cieľom zlepšiť ich konkurencieschopnosť, umožniť 

a uľahčiť integráciu a zavádzanie bude pravdepodobne pokračovať30. So zlepšovaním technologických, 

hospodárskych a spoločenských riešení možno v mestských a prímestských oblastiach očakávať nárast počtu 

turbín s horizontálnou osou otáčania aj s vertikálnou osou otáčania. Vplyv malých turbín na vtáky a netopiere 

však nebol príliš preskúmaný. Existujú náznaky, že úmrtnosť vtákov a netopierov je spôsobená kolíziou na 

relatívne nízkych úrovniach v porovnaní s inými príčinami antropogénnej úmrtnosti (Minderman a kol. 2014). 

Napokon ďalším dôležitým trendom v oblasti veternej energie je viacúčelové využívanie lokalít. Kolokácia 

zariadení na výrobu veternej energie s inými obnoviteľnými zdrojmi energie, inými hospodárskymi činnosťami 

alebo dokonca činnosťami na obnovu ekosystému alebo ochranu prírody bude kľúčovým prvkom efektívneho 

využívania dostupného priestoru (pozri kapitolu 1.2). Kapitola 0 obsahuje osobitnú časť o viacúčelovom 

využívaní lokalít zariadení na výrobu veternej energie.  

                                                      

29  Kumulatívny počet nainštalovaných jednotiek v Spojenom kráľovstve, Nemecku, Španielsku, Poľsku, vo Švédsku, v 
Taliansku, Írsku, Dánsku, Rakúsku a vo Fínsku. 

30  Pozri napríklad Wind Energy Integration in the Urban Environment (WINEUR) [Integrácia veternej energie do 
mestského prostredia (WINEUR)] (Európska komisia 2007) a Európsky projekt SWIP (CIRCE 2016). 
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2. POLITICKÝ RÁMEC A PRÁVNE PREDPISY EÚ 
V OBLASTI PRÍRODY A BIODIVERZITY 

2.1. Politický rámec EÚ v oblasti biodiverzity 

Komisia v reakcii na celosvetový strategický plán pre biodiverzitu na roky 2011 – 202031 dohodnutý na 

10. Konferencii zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, ktorá sa konala v japonskej Nagoji, navrhla 

v spolupráci s členskými štátmi stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 202032. To zahŕňalo rad cieľov 

a súbor primeraných a nákladovo efektívnych opatrení a činnosti potrebné na ich dosiahnutie. 

Európska komisia v máji 2020 prijala stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 203033, v ktorej sa riešia 

kľúčové faktory straty biodiverzity, ako je neudržateľné využívanie pôdy a mora, nadmerné využívanie 

prírodných zdrojov, znečistenie a invázne nepôvodné druhy. Táto stratégia je ústredným prvkom plánu obnovy 

EÚ34, ktorý je zameraný na pomoc pri náprave hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou 

koronavírusu, naštartovanie oživenia Európy a na ochranu a vytváranie pracovných miest. Zameriava sa aj na 

to, aby sa aspekty biodiverzity stali neoddeliteľnou súčasťou celkovej stratégie hospodárskeho rastu EÚ, 

a zdôrazňuje potrebu energie z udržateľnejších obnoviteľných zdrojov na boj proti zmene klímy a strate 

biodiverzity.  

V správe Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES)35 z roku 

2019 sa opätovne zdôraznila naliehavá potreba ochrany a obnovy ekosystémov. V správe sa uvádza, že miera 

globálnych zmien v prírode za posledných 50 rokov nemá v ľudskej histórii obdobu a identifikujú sa v nej 

kľúčové faktory straty biodiverzity. Zmena klímy sa považuje za tretí hlavný priamy faktor straty biodiverzity, 

ktorý ukazuje prepojenie medzi rozvojom energie z obnoviteľných zdrojov a ochranou prírody. Európska 

zelená dohoda36, ktorú predložila Komisia, poskytuje rámec pre ďalší rozvoj politiky EÚ v oblasti zmeny klímy 

a biodiverzity. 

V dodatku B sa uvádza niekoľko ďalších medzinárodných iniciatív v oblasti ochrany prírody, ktoré by mohli byť 

relevantné pre zariadenia na výrobu veternej energie.  

 

2.2. Smernica o ochrane vtáctva a smernica o biotopoch 

2.2.1. Úvod 

Smernica o ochrane vtáctva a smernica o biotopoch sú základom politiky EÚ na ochranu prírody a biodiverzity. 

Všetkým členským štátom EÚ umožňujú spolupracovať na základe spoločného legislatívneho rámca pri 

ochrane najohrozenejších, najzraniteľnejších a najcennejších druhov a biotopov Európy v oblasti ich 

prirodzeného výskytu v rámci EÚ bez ohľadu na politické a administratívne hranice. Vzťahujú sa rovnako na 

európsku pevninu a morské územie v členských štátoch. 

Celkovým cieľom oboch smerníc je zabezpečiť, aby druhy a typy biotypov, ktoré sa majú týmito smernicami 

chrániť, boli zachované alebo obnovené s dosiahnutím priaznivého stavu ochrany v oblasti ich prirodzeného 

výskytu v rámci EÚ. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v smerniciach stanovujú dva hlavné typy opatrení:  

• označenie a ochrana základných lokalít v záujme ochrany typov biotopov a biotopov druhov uvedených 

v prílohe I a II k smernici o biotopoch a biotopov druhov vtákov uvedených v prílohe I k smernici o ochrane 

vtáctva a sťahovavých vtákov. Tieto lokality tvoria celoeurópsku sústavu Natura 2000, ktorá v súčasnosti 

zahŕňa viac ako 27 000 lokalít na pevnine i na otvorenom mori, 

                                                      

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

https://www.cbd.int/sp/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/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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• vytvorenie režimu prísnej ochrany druhov v prípade všetkých európskych druhov vtákov a iných druhov 

uvedených v prílohe IV k smernici o biotopoch. Tieto opatrenia sa vzťahujú na celú oblasť prirodzeného 

výskytu druhov v rámci EÚ, t. j. v chránených lokalitách aj mimo nich.  

 

2.2.2. Ochrana a správa lokalít sústavy Natura 2000 

Ochrana a správa lokalít sústavy Natura 2000 sa upravuje v článku 6 smernice o biotopoch, ktorým sa 

umožňujú dva typy opatrení. Prvý typ (článok 6 ods. 1 a 2) je zameraný na neustálu ochranu a správu všetkých 

lokalít sústavy Natura 2000. V druhom type (článok 6 ods. 3 a 4) sa stanovuje postup posudzovania 

a povoľovania plánov alebo projektov, ktoré môžu mať významné negatívne vplyvy na lokality sústavy 

Natura 2000. 

V článku 6 ods. 1 a 2 smernice o biotopoch sa vyžaduje, aby členské štáty:  

• prijali pozitívne ochranné opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým požiadavkám týkajúcim sa typov 

biotopov a druhov vyskytujúcich sa v lokalitách (článok 6 ods. 1),  

• prijali opatrenia s cieľom zabrániť akémukoľvek zhoršeniu stavu typov biotopov alebo akémukoľvek 

významnému narušeniu druhov, na základe ktorých boli lokality označené (článok 6 ods. 2). 

 

Na splnenie prvej požiadavky musia členské štáty určiť jednoznačné ciele ochrany pre každú lokalitu sústavy 

Natura 2000, založené na stave ochrany a ekologických požiadavkách prítomných typov biotopov a druhov 

európskeho významu. V cieľoch ochrany špecifických pre danú lokalitu sa vymedzuje žiaduci stav druhov 

a typov biotopov v lokalite, aby predmetná lokalita mohla prispieť k celkovému cieľu priaznivého stavu ochrany 

týchto druhov a typov biotopov na vnútroštátnej, biogeografickej alebo európskej úrovni. Je mimoriadne 

dôležité, aby si developeri a subjekty zaoberajúce sa plánovaním, ktoré pôsobia v oblasti veternej energie, 

ako aj orgány v tejto oblasti uvedomovali ciele ochrany lokality sústavy Natura 2000, keďže potenciálne 

negatívne vplyvy plánu alebo projektu bude potrebné posudzovať na základe týchto cieľov ochrany.  

Smernica o biotopoch podporuje orgány na ochranu prírody, aby v úzkej spolupráci s miestnymi 

zainteresovanými stranami vypracovali plány riadenia sústavy Natura 2000. Hoci tieto plány nie sú povinné, 

môžu byť veľmi užitočným zdrojom informácií o druhoch a typoch biotopov, pre ktoré bola lokalita označená 

za chránenú, o cieľoch ochrany lokality a prípadne o vzťahu k iným typom využívania pôdy v danej oblasti. Sú 

v nich uvedené aj praktické ochranné opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov ochrany tejto lokality. 

2.2.3. Postupný prístup k veterným parkom, ktoré potenciálne 
ovplyvňujú lokality sústavy Natura 2000 

 Informácie v tejto kapitole sú založené najmä na:  

• usmernení Európskej komisie „Správa lokalít sústavy Natura 2000. Ustanovenia článku 6 smernice 

o ochrane biotopov 92/43/EHS“,  

• usmernení Európskej komisie „Posudzovanie plánov a projektov v súvislosti s lokalitami sústavy 

Natura 2000. Metodické usmernenia týkajúce sa ustanovení článku 6 ods. 3 a 4 smernice o ochrane 

biotopov 92/43/EHS“. 

Tieto usmerňovacie dokumenty37 poskytujú užitočné vysvetlenia, pokiaľ ide o výklad a uplatňovanie právnych 

predpisov. 

 

V smernici o biotopoch sa a priori nevylučujú veterné parky v lokalitách sústavy Natura 2000 alebo v ich 

blízkosti. Tieto prípady je potrebné posudzovať jednotlivo. V článku 6 ods. 3 a 4 (pozri Rámček 2-1) sa 

stanovujú kroky postupu posudzovania a povoľovania, ktoré sa majú dodržiavať pri zvažovaní plánov alebo 

projektov, ktoré by mohli ovplyvniť jednu alebo viac lokalít sústavy Natura 2000. Tento postup je použiteľný 

nielen v prípade plánov alebo projektov v rámci lokalít sústavy Natura 2000, ale aj v prípade plánov mimo nich, 

ale s významným potenciálnym vplyvom v rámci lokality. Počas postupu povoľovania plánu alebo projektu 

                                                      

37  K dispozícii 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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musia príslušné vnútroštátne orgány zabezpečiť, aby sa posúdenie významných vplyvov vyplývajúcich 

z plánov alebo projektov v oblasti veternej energie vykonalo riadne. Tento postup má tri fázy:  

• Prvá fáza: skríning. Prvú časť postupu tvorí predbežné posúdenie („skríning“), aby sa zistilo, po prvé, či 

plán alebo projekt priamo súvisí so správou lokality sústavy Natura 2000 alebo či je pre jej správu potrebný, 

a po druhé, ak nie je, či je pravdepodobné (v zmysle, že to nie je vylúčené), že bude mať významný vplyv 

na túto lokalitu. 

• Druhá fáza: primeraný odhad. V druhej časti postupu sa robí primeraný odhad dosahov na danú lokalitu 

z hľadiska cieľov ochrany lokality. V tomto posúdení sa musí uviesť, či je možné zistiť, či projekt alebo plán 

neovplyvní integritu lokality sústavy Natura 2000, či už samostatne, alebo v spojení s inými projektmi alebo 

plánmi, pri zohľadnení možných zmierňujúcich opatrení. 

• Tretia fáza: výnimka z článku 6 ods. 3 za určitých podmienok. Tretia fáza postupu, ktorá je upravená 

v článku 6 ods. 4, prichádza na rad vtedy, ak sa napriek negatívnemu posúdeniu vplyvov navrhuje plán 

alebo projekt nezamietnuť, ale podrobnejšie posúdiť. V takom prípade sa článkom 6 ods. 4 za určitých 

podmienok umožňujú výnimky z článku 6 ods. 3, ktoré zahŕňajú preukázanú absenciu alternatívnych 

riešení a existenciu naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu na realizácii projektu. To si vyžaduje 

prijatie kompenzačných opatrení na zabezpečenie celkovej koherencie sústavy Natura 2000. 

 

Každú fázu postupu ovplyvňuje predchádzajúca fáza. Preto je na správne uplatnenie článku 6 ods. 3 a 4 

nevyhnutné vykonať fázy v správnom poradí. Obrázok 2-1 znázorňuje zjednodušený vývojový diagram tohto 

postupu. 

Rámček 2-1: Článok 6 ods. 3 a 4 smernice o biotopoch 92/43/EHS 

Článok 6 ods. 3. Akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so správou lokality alebo nie je potrebný pre ňu, ale 

môže pravdepodobne  

významne ovplyvniť túto lokalitu, či už samotne, alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi, podlieha primeranému 

odhadu jeho dosahov na danú lokalitu z hľadiska cieľov ochrany lokality. Na základe výsledkov zhodnotenia dosahov na 

lokalitu a podľa ustanovení odseku 4 príslušné  

vnútroštátne orgány súhlasia s plánom alebo projektom iba po presvedčení sa, že nepriaznivo neovplyvní 

integritu príslušnej lokality, a v prípade potreby po získaní stanoviska verejnosti.  

 

Článok 6 ods. 4. Ak sa aj napriek negatívnemu odhadu dosahov na lokalitu a pri absencii alternatívnych riešení musí 

daný plán alebo projekt realizovať z dôvodov vyššieho verejného záujmu, a to vrátane záujmov  

sociálnej a ekonomickej povahy, členský štát prijme všetky kompenzačné opatrenia potrebné na zabezpečenie toho,  

že celková koherencia sústavy Natura 2000 bude ochránená. O prijatých kompenzačných opatreniach informuje 

Komisiu. Ak sa v príslušnej lokalite vyskytuje prioritný biotop a/alebo prioritný druh, jediné dôvody, ktoré  

môžu prichádzať do úvahy, sú tie, ktoré sa týkajú zdravia alebo bezpečnosti ľudí, priaznivých dôsledkov primárneho 

významu na 

životné prostredie alebo aj stanoviska Komisie k ďalším nevyhnutným dôvodom vyššieho verejného záujmu. 
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Obrázok 2-1: Vývojový diagram postupu podľa článku 6 ods. 3 a 4 (na základe metodickej príručky Európskej komisie) 
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2.2.3.1. Skríning  

V tejto fáze sa skúma pravdepodobnosť toho, či má projekt alebo plán významné vplyvy, či už 

samostatne, alebo v spojení s inými projektmi alebo plánmi, na lokalitu sústavy Natura 2000. Ak existuje 

možnosť, že bude mať významný vplyv na lokalitu, bude potrebné vykonať primeraný odhad podľa článku 6 

ods. 3. 

Skríning je fáza predbežného posúdenia. Zvyčajne sa zakladá na najlepších dostupných informáciách alebo 

odborných posudkoch, a nie na zhromažďovaní podrobných nových dôkazov. Ak pred prijatím rozhodnutia 

neexistujú dostatočné informácie alebo nie sú ľahko dostupné, môžu sa požadovať ďalšie informácie 

a v niektorých prípadoch môžu byť užitočné návštevy v teréne.  

Skríning sa musí vykonať včas, t. j. predtým, ako sa rozhodne o všetkých podrobnostiach plánu, alebo 

predtým, ako sa začne návrh projektu, ale je známa lokalita a všeobecný charakter projektu. Včasný skríning 

má niekoľko výhod: 

• pri skúmaní žiadostí o povolenie projektu alebo plánu môže neskôr znížiť riziko oneskorení a dodatočných 

nákladov,  

• umožňuje včasnú konzultáciu medzi realizátormi projektu, príslušnými orgánmi a ostatnými 

zainteresovanými stranami s príslušnými údajmi/odbornými znalosťami s cieľom sprístupniť najlepšie 

informácie, ktoré pomôžu posúdiť pravdepodobnosť významných vplyvov, 

• umožňuje navrhovateľovi plánu alebo projektu včasné zváženie toho, aké ďalšie kroky sú potrebné, a to 

bez investovania značného množstva času a peňazí, 

• umožňuje vedúcemu plánu alebo projektu identifikovať a predvídať potenciálne riziká pre lokality sústavy 

Natura 2000, ako aj pre samotný plán/projekt, napríklad výberom alternatívnej lokality alebo návrhu pre 

plán/projekt, aby sa predišlo možným vplyvom alebo aby sa potenciálne vplyvy zmiernili, alebo 

zhromažďovaním údajov na vykonanie bezodkladného posúdenia.  

 

Skríningové posúdenie sa môže v prípade plánov a projektov líšiť v závislosti od rozsahu príslušného 

zariadenia a pravdepodobných vplyvov. Môže sa vykonať v štyroch krokoch.  

Určenie, či projekt alebo plán priamo súvisí so správou lokality sústavy Natura 2000 alebo či je pre jej správu 

potrebný. 

Opis projektu alebo plánu a jeho faktorov vplyvu. 

Identifikácia, ktoré lokality sústavy Natura 2000 (ak sú) môžu byť ovplyvnené, vzhľadom na potenciálne vplyvy 

plánu alebo projektu, či už samostatne, alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi. 

Posúdenie, či je možné vylúčiť pravdepodobné významné vplyvy na lokalitu sústavy Natura 2000. 

Rámček 2-2 znázorňuje plány a projekty v oblasti veternej energie, ktoré majú byť predmetom skríningu.  

Rámček 2-2 Zariadenia na výrobu veternej energie, ktoré majú byť predmetom skríningu 

• priestorový plán alebo program národnej alebo regionálnej vlády, ktorý ovplyvní rozhodnutia o zariadeniach, pokiaľ ide 

o projekty veternej energie, 

• výstavba, prevádzka a údržba nového projektu v oblasti veternej energie, 

• vyradenie existujúceho projektu v oblasti veternej energie z prevádzky,  

• obnova existujúcich veterných energetických turbín alebo predĺženie životnosti existujúceho projektu v oblasti veternej 

energie (ak ekologické vplyvy tohto predĺženia neboli posúdené), 

• modernizácia inštaláciou nových turbín na existujúcich alebo nových základoch na existujúcom zariadení na výrobu 

veternej energie [podľa článku 2 ods. 10 revidovanej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (2018/2001)]38. 

 

Identifikácia lokalít sústavy Natura 2000, ktoré by mohli byť ovplyvnené plánom alebo projektom v oblasti 

veternej energie, si vyžaduje preskúmanie všetkých aspektov projektu alebo plánu, ktoré by mohli mať 

                                                      

38  „Modernizácia je obnovenie elektrárne vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov vrátane úplnej alebo čiastočnej 
výmeny zariadení alebo prevádzkových systémov a vybavenia na účely nahradenia kapacity alebo zvýšenia 
efektívnosti alebo kapacity zariadenia“. 
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potenciálne vplyvy na akékoľvek lokality sústavy Natura 2000 v oblasti, na ktorú sa vzťahuje projekt/plán, 

berúc do úvahy vlastnosti (druhy, typy biotopov), pre ktoré boli lokality označené za chránené. Malo by to 

zahŕňať: 

• akékoľvek lokality sústavy Natura 2000, ktoré sa geograficky prekrývajú s akýmikoľvek činnosťami alebo 

aspektmi plánu alebo projektu v ktorejkoľvek fáze alebo ktoré sú v ich blízkosti, 

• akékoľvek lokality sústavy Natura 2000, ktoré sú v pravdepodobnej zóne vplyvu plánu alebo projektu. 

Lokality sústavy Natura 2000, ktoré sa nachádzajú v okolí projektu alebo plánu (alebo v určitej 

vzdialenosti), ktoré by mohli byť nepriamo ovplyvnené činnosťami alebo aspektmi projektu. Typickými 

príkladmi súvisiacimi so zariadeniami na výrobu veternej energie sú výstavba a prítomnosť prístupových 

ciest alebo odvodňovanie mokradí alebo rašelinísk na výstavbu turbín, 

• lokality sústavy Natura 2000 v okolí projektu alebo plánu (alebo v určitej vzdialenosti), ktoré sú domovom 

fauny, ktorá sa môže presunúť do oblasti projektu a následne zahynúť alebo pocítiť iné dôsledky (napr. 

stratu plochy na kŕmenie alebo domovského okrsku),  

• lokality sústavy Natura 2000, ktorých konektivita alebo ekologická kontinuita môže byť týmto projektom 

ovplyvnená.  

 

Vzdialenosť od oblasti projektu alebo plánu, v ktorej by sa lokality sústavy Natura 2000 mali zvažovať, bude 

závisieť od vlastností plánu alebo projektu a od vzdialenosti, v ktorej možno očakávať jeho vplyvy. Niektoré 

projekty alebo plány, ktoré nemajú priamy vplyv na lokality sústavy Natura 2000, môžu mať napriek tomu 

významný vplyv, ak spôsobujú vplyv prekážok alebo bránia ekologickým prepojeniam. Obyčajne ide o veterné 

parky na otvorenom mori, ktoré potenciálne spôsobujú vplyv prekážok pre morské vtáky, ktoré hľadajú potravu 

alebo migrujú, a to aj keď sa veterné parky nachádzajú vo veľkých vzdialenostiach od lokalít sústavy 

Natura 2000 určených na ochranu týchto morských vtákov.  

Posúdenie toho, či plán alebo projekt môže mať významný vplyv, bude mať praktické aj právne dôsledky. 

Posudzované plány a projekty, pri ktorých sa dospelo k záveru, že pravdepodobne nebudú mať významné 

vplyvy, možno spracovať bez uplatnenia následných krokov podľa článku 6 ods. 3. Príslušné vnútroštátne 

orgány však musia odôvodniť a zaznamenať dôvody, na základe ktorých dospeli k takémuto záveru.  

Ak však projekt alebo plán pravdepodobne bude mať významný vplyv na lokalitu, bude potrebné 

vykonať primeraný odhad.  

V prípade pochybností, t. j. ak na základe objektívnych informácií nemožno vylúčiť, že projekt alebo plán by 

mohol mať významný vplyv na jednu alebo viacero lokalít sústavy Natura 2000, či už samotne, alebo v spojení 

s inými plánmi alebo projektmi, plán alebo projekt musí byť predmetom primeraného odhadu.  

2.2.3.2. Primeraný odhad 

Účelom primeraného odhadu je posúdiť dosahy plánu či projektu vzhľadom na ciele ochrany lokality, a to buď 

samostatne, alebo v spojení s inými plánmi či projektmi. Závery by mali príslušným orgánom pomôcť zistiť, či 

bude mať plán alebo projekt nepriaznivý vplyv na integritu príslušnej lokality. Primeraný odhad sa teda 

zameriava osobitne na druhy a/alebo habitáty, pre ktoré bola lokalita sústavy Natura 2000 označená za 

chránenú. 

Primeraný odhad sa môže koordinovať s inými posudzovaniami vplyvov na životné prostredie alebo sa do nich 

môže začleniť, konkrétne ide o posudzovanie vplyvov na životné prostredie v prípade projektov a strategické 

environmentálne hodnotenie (SEA) v prípade plánov a programov (pozri bod 2.3).  

Primeraný odhad, podobne ako pri procese posudzovania vplyvov na životné prostredie a strategického 

environmentálneho hodnotenia, zvyčajne zahŕňa navrhovateľa projektu alebo plánu, ktorý predkladá 

informácie vo forme hodnotiacej správy príslušnému orgánu. Ak sa v primeranom odhade buď identifikujú 

potenciálne negatívne vplyvy, alebo takéto vplyvy nemožno vylúčiť, zahŕňa aj návrh na zmierňujúce opatrenia 

na zmiernenie zistených vplyvov.  

Je zodpovednosťou príslušného orgánu, aby dospel k záveru o vplyvoch projektu alebo plánu na integritu 

lokality sústavy Natura 2000.  
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Postup odhadu zahŕňa zhromažďovanie a posudzovanie informácií od viacerých zainteresovaných strán 

vrátane vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov v oblasti ochrany prírody a príslušných 

mimovládnych organizácií. Je úplne nevyhnutné, aby sa odhad plánu alebo projektu zakladal na dobrej kvalite, 

objektívnych informáciách a spoľahlivých údajoch pomocou primeranej a spoľahlivej vedeckej metodiky. 

Príslušný orgán potom môže použiť informácie, ktoré predložil navrhovateľ projektu alebo plánu, ako základ 

pre konzultácie s internými a externými odborníkmi a inými zainteresovanými stranami. Možno bude potrebné, 

aby si príslušný orgán vyžiadal aj ďalšie informácie, aby zabezpečil, že konečný odhad je čo najkomplexnejší 

a najobjektívnejší. Tento postup by mal zahŕňať poskytovanie informácií verejnosti a umožnenie verejnej 

účasti. 

Vykonanie primeraného odhadu zahŕňa tieto kroky: 

1. 1. zhromažďovanie informácií o pláne alebo projekte a o príslušných lokalitách sústavy 

Natura 2000; 

2. 2. posúdenie dosahov plánu alebo projektu vzhľadom na ciele ochrany lokality; 

3. 3. určenie, či plán alebo projekt môže mať nepriaznivé vplyvy na integritu lokality; 

4. 4. zvažovanie zmierňujúcich opatrení (vrátane monitorovania). 

Môže byť potrebné, aby sa tieto kroky vykonali opakovane, teda niektoré kroky sa zopakujú vzhľadom na 

výsledky iných krokov. 

V odhade sa musia na základe najlepších vedeckých poznatkov v danej oblasti identifikovať všetky aspekty 

plánu alebo projektu, ktoré môžu samostatne alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi ovplyvniť ciele 

ochrany lokality. Hodnotenie vplyvov sa musí zakladať na objektívnych a podľa možností kvantifikovateľných 

kritériách, aby sa odhad stanovil čo najpresnejšie. V odhade sa okrem toho musí jasne uviesť základ týchto 

predpokladov a musí sa zaznamenať do príslušnej hodnotiacej správy.  

V odhade by sa mali zohľadniť možné vplyvy celého príslušného projektu alebo plánu vrátane všetkých 

činností, ktoré zahŕňa v rôznych fázach (príprava, výstavba, prevádzka a v prípade potreby vyradenie 

z prevádzky). Vyžaduje si identifikáciu a rozlíšenie podľa typu vplyvu vrátane priamych a nepriamych vplyvov, 

dočasných alebo trvalých vplyvov, krátkodobých a dlhodobých a kumulatívnych vplyvov. Primeraný odhad sa 

týka preskúmania všetkých aspektov plánu alebo projektu, ktoré môžu mať vo fáze skríningu významné vplyvy 

na lokalitu sústavy Natura 2000. V tejto súvislosti by sa mal následne preskúmať každý aspekt plánu alebo 

projektu a jeho potenciálne vplyvy by sa mali posúdiť vo vzťahu ku každému druhu alebo typu habitátu, pre 

ktoré bola lokalita označená za chránenú. Potom by sa v posúdení mali preskúmať vplyvy rôznych prvkov 

v rámci plánu alebo projektu ako celku a vo vzájomnej súvislosti s cieľom identifikovať vzájomné interakcie.  

Odhad vykonaný podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch musí na základe najlepších vedeckých 

poznatkov v danej oblasti obsahovať úplné, presné a definitívne zistenia a závery. Mal by byť schopný 

odstrániť všetky opodstatnené vedecké pochybnosti, pokiaľ ide o vplyvy prác navrhovaných v príslušnej 

chránenej lokalite (pozri osvedčené prístupy k prekonávaniu typických neistôt vzniknutých pri posudzovaní 

zariadení na výrobu veternej energie v dodatku C). Závery primeraného odhadu musia jasne súvisieť s 

integritou danej lokality. Ak sa v odhade dospeje k záveru, že plán alebo projekt bude mať nepriaznivé vplyvy 

na integritu lokality, malo by sa objasniť, v prípade ktorých aspektov sa môžu na základe zmierňujúcich 

opatrení vyskytnúť zvyškové nepriaznivé vplyvy. To bude dôležité, ak sa plán alebo projekt bude zvažovať 

s použitím postupu udelenia výnimky podľa článku 6 ods. 4.  

Po dokončení primeraného odhadu sa za najlepší postup považuje vypracovanie správy, v ktorej sa:  

a) dostatočne podrobne opisuje projekt alebo plán tak, aby verejnosť rozumela jeho povahe, rozsahu 

a cieľom; 

b) opisujú základné podmienky lokality sústavy Natura 2000;  

c) identifikujú nepriaznivé vplyvy projektu alebo plánu na lokalitu sústavy Natura 2000;  

d) vysvetľuje, ako sa dá týmto vplyvom zabrániť alebo ako ich dostatočne zmierniť prostredníctvom 

zmierňujúcich opatrení;  

e) stanovuje časový harmonogram a identifikujú mechanizmy, ktorými sa budú zabezpečovať, vykonávať 

a monitorovať všetky zmierňujúce opatrenia.  

Výsledok primeraného odhadu a závery správy by mali byť súčasťou povoľovacieho postupu alebo 

akéhokoľvek iného rozhodnutia prijatého v súvislosti s posudzovaným plánom alebo projektom. 
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V kompetencii príslušných orgánov je na základe záverov, ku ktorým sa dospelo v primeranom odhade 

dosahov plánu alebo projektu na príslušnú lokalitu sústavy Natura 2000, daný plán alebo projekt schváliť. Toto 

rozhodnutie sa môže prijať až po tom, ako nadobudnú istotu, že tento plán alebo projekt nepriaznivo 

neovplyvní integritu lokality. Tak je to aj v prípade, keď z vedeckého hľadiska neexistuje žiadna dôvodná 

pochybnosť o tom, že nedôjde k takýmto vplyvom. V prípade pochybností týkajúcich sa absencie 

nepriaznivých vplyvov na integritu lokality v súvislosti s posudzovaným plánom alebo projektom musí príslušný 

orgán žiadosť o udelenie povolenia zamietnuť. 

2.2.3.3. Výnimky v zmysle článku 6 ods. 4 

Príslušné orgány môžu schváliť plány alebo projekty, v prípade ktorých nebolo na základe primeraným 

odhadom možné vylúčiť nepriaznivé vplyvy na integritu príslušných lokalít, len vydaním výnimky podľa 

článku 6 ods. 4. V týchto ustanoveniach sa stanovujú tri kľúčové požiadavky, ktoré musia byť splnené 

a zdokumentované: 

• alternatíva predložená na schválenie je najmenej škodlivá pre biotopy, druhy a pre integritu lokality sústavy 

Natura 2000, a to bez ohľadu na hospodárske aspekty, a neexistuje žiadna iná uskutočniteľná alternatíva, 

ktorá by nepriaznivo nevplývala na integritu lokality, 

• existujú naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu vrátane „dôvodov sociálnej alebo ekonomickej 

povahy“, 

• sú prijaté všetky kompenzačné opatrenia potrebné na ochranu celkovej koherencie sústavy Natura 2000. 

 

Podrobné informácie o ustanoveniach tohto článku sa nachádzajú v usmerňovacom dokumente Európskej 

komisie k ustanoveniam článku 6 ods. 3 a 4 smernice o biotopoch39.  

 

2.2.4. Ustanovenia o ochrane druhov: 

Informácie v tejto kapitole sú založené najmä na usmerňovacom dokumente Európskej komisie o prísnej 

ochrane živočíšnych druhov európskeho významu podľa smernice 92/43/EHS o biotopoch40.  

 

Druhý súbor ustanovení podľa smerníc o ochrane prírody sa týka ochrany určitých druhov živočíchov a rastlín 

vo všetkých oblastiach ich prirodzeného výskytu v rámci EÚ, t. j. v lokalitách sústavy Natura 2000 aj mimo 

nich. Opatrenia na ochranu druhov sa uplatňujú na druhy uvedené v prílohe IV k smernici o biotopoch a na 

všetky druhy voľne žijúcich vtákov v EÚ. Presné podmienky sú stanovené v článku 5 smernice o ochrane 

vtáctva a článku 12 (pre živočíchy) a článku 13 (pre rastliny) smernice o biotopoch.  

V podstate sa od členských štátov vyžaduje, aby zakázali:  

• úmyselné odchytávanie alebo usmrcovanie druhov, 

• úmyselné rušenie počas obdobia párenia, odchovu mláďat, hibernácie a migrácie, 

• poškodzovanie alebo ničenie miest na párenie alebo miest na oddych, 

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

 

Výnimky z ustanovení o ochrane druhov sú povolené len v obmedzenej miere – napr. v záujme verejného 

zdravia a bezpečnosti alebo z iných naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu – za predpokladu, že 

neexistuje iná uspokojivá alternatíva a dôsledky týchto výnimiek nie sú v rozpore s celkovými cieľmi 

príslušných smerníc. Podmienky uplatňovania výnimiek sú stanovené v článku 9 smernice o ochrane vtáctva 

a v článku 16 smernice o biotopoch. 

Ustanovenia o ochrane druhov sú pre zariadenia na výrobu veternej energie veľmi dôležité. Ich cieľom je 

napríklad zabezpečiť, aby žiadne nové zariadenia nespôsobili zničenie miest párenia alebo oddychu pre 

                                                      

39  https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf. 
40  K dispozícii 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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žiaden druh uvedený v prílohe IV k smernici o biotopoch alebo usmrtenie či zranenie voľne žijúceho vtáctva, 

pokiaľ príslušné orgány neudelili výnimku v súlade so smernicami.  

2.3. Zjednodušenie postupov strategického environmentálneho 
hodnotenia (SEA) a posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie 

Okrem primeraného odhadu podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch budú plány alebo projekty v oblasti 

veternej energie často podliehať smernici o strategickom environmentálnom hodnotení41 alebo smernici 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie42.  

Integrácia a koordinácia postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie stanovených v týchto právnych 

predpisoch EÚ zlepšuje účinnosť administratívnych procesov. Je dôležité porozumieť podobnostiam 

a rozdielom v ustanoveniach každej smernice.  

Podľa článku 2 ods. 3 smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie musia členské štáty zabezpečiť, 

aby projekty, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vykonávať posúdenia vplyvov na životné prostredie súbežne 

podľa smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie aj smernice o biotopoch, podliehali 

koordinovaným a/alebo spoločným postupom jednej zo smerníc alebo kombinácii oboch. Koordinácia alebo 

kombinácia postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré sa uplatňujú na projekt s cieľom 

vyhnúť sa prekrývaniu a nadbytočnosti, hľadať synergie a minimalizovať čas potrebný na povolenie, sa nazýva 

zjednodušovanie postupov. Komisia vydala usmerňovací dokument k zjednodušeniu environmentálnych 

posúdení podľa článku 2 ods. 3 smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie43. Smernica 

o strategickom environmentálnom hodnotení obsahuje podobné ustanovenia na zjednodušenie 

environmentálnych posúdení. 

V každom prípade je mimoriadne dôležité, aby boli informácie potrebné pre každé posúdenie a vypracovanie 

jeho záverov v správe o posúdení vplyvu na životné prostredie jednoznačne odlíšiteľné a identifikovateľné, 

aby ich bolo možné odlíšiť od informácií všeobecného posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo 

strategického environmentálneho hodnotenia. Je to potrebné z toho dôvodu, že medzi posudzovaním vplyvov 

na životné prostredie/strategickým environmentálnym hodnotením a postupmi primeraného odhadu existuje 

niekoľko dôležitých rozdielov, najmä skutočnosť, že výsledky primeraného odhadu sú záväzné pre povolenie 

plánu alebo projektu. To znamená, že strategické environmentálne hodnotenie ani posudzovanie vplyvov na 

životné prostredie nemôže nahradiť primeraný odhad, keďže ani jeden postup nemá prednosť pred druhým. 

 

 

  

  

                                                      

41  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov 
a programov na životné prostredie. 

42  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na životné prostredie zmenená smernicou 2014/52/EÚ. 

43  Oznámenie Komisie – Usmernenie Komisie k zjednodušeniu environmentálnych posúdení vykonávaných podľa 
článku 2 ods. 3 smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2011/92/EÚ zmenená smernicou 2014/52/EÚ) (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.273.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:273:TOC). 
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3. VŠEOBECNÝ PRÍSTUP A ZÁSADY POČAS SKRÍNINGU 
A PRIMERANÉHO ODHADU  

Cieľom tejto kapitoly je poskytnúť usmernenie a osvedčené postupy týkajúce sa niektorých všeobecných 

otázok, ktoré môžu vzniknúť počas skríningu a postupov primeraného odhadu, ako je posudzovanie 

významnosti vplyvov, postup určovania rozsahu a stanovenie základných informácií. Týka sa aj otázok 

neistoty, kumulatívnych vplyvov a konzultácií so zainteresovanými stranami.  

3.1. Významnosť pravdepodobných vplyvov 

V článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch sa uvádza potreba posúdiť pravdepodobnosť významných vplyvov 

plánu či projektu na lokalitu sústavy Natura 2000. Počas procesu skríningu sa hodnotí, či je významný vplyv 

na lokalitu pravdepodobný. Ak s istotou nemožno vylúčiť významný vplyv, je potrebné vykonať primeraný 

odhad. V rámci primeraného odhadu sa posudzuje pravdepodobný vplyv na lokalitu sústavy Natura 2000 na 

základe jej cieľov ochrany a to, či realizácia plánu či projektu môže alebo bude mať nepriaznivý vplyv na 

integritu lokality. 

Jednou z najväčších otázok pri vykonávaní posudzovania plánu alebo projektu je, ako porozumieť a určiť, 

kedy je vplyv významný a kedy nie.  

Najprv je potrebné preskúmať typ a rozsah vplyvov (ďalej len „významný vplyv“) a potom preskúmať príčiny, 

ktoré pravdepodobne spôsobia takéto vplyvy [„môže pravdepodobne (…) či už samotne, alebo v spojení“]. 

Stanovenie toho, či plán alebo projekt môže mať významný vplyv, bude mať praktické aj právne dôsledky. 

Preto je pri návrhu projektu dôležité najskôr zohľadniť túto kľúčovú otázku a potom zabezpečiť, aby toto 

posúdenie obstálo pri vedeckej a odbornej kontrole. Ochranné opatrenia uvedené v článku 6 ods. 3 sa 

nezačínajú uplatňovať na základe istoty, ale na základe pravdepodobnosti významného vplyvu. Zmierňujúce 

opatrenia sa v tejto fáze nemôžu zohľadniť. Zvážia sa aj vplyvy presahujúce štátne hranice (Európska komisia 

2019). 

Význam sa bude líšiť v závislosti od faktorov, ako sú závažnosť vplyvov, typ, rozsah, trvanie, intenzita, časový 

rozvrh, pravdepodobnosť, kumulatívne vplyvy a zraniteľnosť príslušných biotopov a druhov.  

Medzi vplyvy, ktoré sa zvyčajne zvažujú pri posudzovaní významnosti, patrí: 

• Priama strata habitátu: zníženie pokrytia habitátu v dôsledku fyzického zničenia (t. j. v dôsledku jeho 

odstránenia alebo umiestnenia stavebných materiálov alebo sedimentov), strata miest párenia, miest na 

získavanie potravy, miest na oddych pre živočíšne a rastlinné druhy.  

• Degradácia habitátu: zhoršenie alebo zníženie kvality habitátu, napríklad v dôsledku zníženej abundancie 

charakteristických druhov alebo zmenenej štruktúry spoločenstva (zloženie druhov), zhoršenie miest 

párenia, miest na získavanie potravy, miest na oddych pre živočíšne a rastlinné druhy. 

• Fragmentácia habitátu: zmena plôch distribúcie príslušných habitátov a druhov, napr. súvislá oblasť 

habitátu rozdelená na dve alebo viac malých izolovaných oblastí, čo spôsobuje bariéru medzi fragmentmi 

habitátu. 

• Rušenie druhov: zmena environmentálnych podmienok (napr. hluk, častý výskyt osôb a vozidiel, zvýšenie 

suspendovaného sedimentu alebo usadzovania prachu), napr. rušenie môže spôsobiť vytláčanie 

jednotlivých druhov, zmeny v správaní druhov, riziko úmrtnosti. 

• Nepriame vplyvy: nepriama zmena kvality životného prostredia (vrátane hydrológie). 

 

Pokiaľ ide o zariadenia na výrobu veternej energie, ďalšími príznačnými typmi vplyvov sú vplyv prekážok 

a riziko kolízie.  

Zdroje informácií na určenie významnosti vplyvov môžu zahŕňať dôkazy z podobných operácií s vplyvom na 

lokality s podobnými cieľmi ochrany a odborné posudky založené na dostupných dôkazoch. V posúdení sa 

však musia preskúmať miestne okolnosti jednotlivých lokalít, keďže to, čo môže byť významné pre jednu 

lokalitu, nemusí byť významné pre inú.  

Význam pojmu „významný“ sa musí vykladať objektívne. Význam vplyvu by sa mal stanoviť vo vzťahu 

k osobitným vlastnostiam a environmentálnym podmienkam chránenej lokality ovplyvnenej plánom alebo 
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projektom, pričom osobitnú pozornosť je potrebné venovať cieľom ochrany a ekologickým vlastnostiam lokality 

(Európska komisia 2019).  

Posúdenie významných vplyvov sa musí zakladať na dobrých vedeckých výsledkoch (vrátane najlepších 

dostupných metód a poznatkov) a spoľahlivých údajoch, musí byť preventívne a v prípade potreby by malo 

zohľadňovať stanovisko zainteresovaných strán, ako sú mimovládne organizácie, agentúry na ochranu prírody 

alebo výskumní pracovníci.  

V posúdení sa musí uplatňovať zásada proporcionality, posúdenie musí byť zlučiteľné so zásadou predbežnej 

opatrnosti a musí zohľadňovať:  

 povahu, veľkosť a zložitosť plánu alebo projektu,  

 očakávané vplyvy a 

 zraniteľnosť a nenahraditeľnosť dotknutých habitátov a druhov chránených v rámci EÚ.  

Primeraný prístup znamená posúdenie významných vplyvov v prípade všetkých dotknutých habitátov a druhov 

chránených v rámci EÚ a účinné predchádzanie vplyvom alebo ich znižovanie, a to bez vzniku neprimeraných 

nákladov (Smeeton a George 2014). 

V rozhodnutiach Súdneho dvora EÚ sa pri viacerých príležitostiach zvažovalo, aké vplyvy vyplývajúce z plánov 

alebo projektov predstavujú významné vplyvy. V kontexte smernice o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie nedávno (2017) považoval významné vplyvy za potenciálne vplyvy na druhy, ktoré sú chránené 

smernicou o biotopoch (alebo vnútroštátnym právom)44.  

Podrobnejšie informácie o tom, ako posudzovať význam, sa nachádzajú v kapitolách 4.2 (na pevnine) a 6 (na 

otvorenom mori) tohto usmernenia v rámci osobitných podkapitol pre habitáty a rôzne skupiny druhov.  

 

3.2. Stanovenie obsahu, oblasti a časového rámca posúdenia 
(určenie rozsahu) 

Posúdenia si budú vyžadovať zhromažďovanie základných údajov špecifických pre kontext individuálneho 

plánu alebo projektu. Je dôležité, aby príslušný vnútroštátny orgán zaoberajúci sa daným plánom a subjekt, 

ktorý sa venuje vývoju projektu, spolupracovali s kľúčovými zainteresovanými stranami s cieľom určiť rozsah 

posúdenia na základe odborného posudku. V dohodnutom rozsahu by sa malo definovať, ktoré informácie sa 

majú zahrnúť do posúdenia v súvislosti s habitátmi a druhmi chránenými v rámci EÚ, lokalitami sústavy 

Natura 2000, dráhami a vplyvmi, ako aj plánmi a projektmi, ktoré by mohli fungovať v spojení (pozri kapitolu 

3.4 o kumulatívnych vplyvoch).  

Stanovenie základných podmienok pre zariadenia na výrobu veternej energie môže trvať dlhšie ako 

12 mesiacov. Napríklad na zohľadnenie odchýlok vo faktoroch, ako sú poveternostné podmienky a dostupnosť 

potravy, o ktorých je známe, že majú výrazný vplyv na abundanciu vysoko mobilných druhov, ako sú morské 

vtáky, sa môžu vyžadovať mesačné prieskumy počas nepretržitého obdobia 24 mesiacov. V prípade 

prisadnutých druhov alebo habitátov, ktoré nie sú veľmi dynamické, môžu byť na pokrytie sezónnych odchýlok 

postačujúce základné prieskumy počas jedného 12-mesačného obdobia. 

V každom prípade časový rámec pre zariadenie na výrobu veternej energie zohľadňuje potrebu zhromažďovať 

základné údaje počas dostatočného časového obdobia, v prípade potreby so zahrnutím sezónnych aspektov 

správania (párenie, migrácia, hibernácia). Medzi základné údaje by sa mali zaznamenávať environmentálne 

podmienky v scenári, keď sa plán alebo projekt nerealizuje, t. j. pred akýmikoľvek predstavebnými alebo 

stavebnými činnosťami, ktoré by zreteľne zmenili základné podmienky. V časovom rámci plánu alebo projektu 

sa musí zohľadniť aj skutočnosť, že ekologické údaje môžu byť platné iba určité časové obdobie a príslušné 

vnútroštátne orgány môžu akceptovať platnosť údajov na účely strategického environmentálneho hodnotenia, 

                                                      

44  Vec C-461/17, Holohan a i., ECLI:EU:C:2018:883, [2018], zbierka rozhodnutí (zbierka rozhodnutí Všeobecného 
súdu); s odvolaním sa na „rozsudok z 24. novembra 2011, Komisia/Španielsko (Alto Sil/španielsky medveď hnedý), 
a C‑404/09, EU:C:2011:768, bod 86“. 
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posudzovania vplyvov na životné prostredie a primeraného odhadu, len ak sú zhromaždené v určitej časovej 

lehote pred posúdením45.  

V kapitole 4.2 (na pevnine) a kapitole 6 (na otvorenom mori) sa uvádzajú prehľady pravdepodobných 

významných vplyvov vyplývajúcich zo zariadenia na výrobu veternej energie na druhy a habitáty chránené 

v rámci EÚ. To zahŕňa preskúmanie kľúčového parametra vzdialenosti (v rámci ktorého môžu byť vplyvy 

merateľné) a teritoriálneho správania sa mobilných druhov.  

Vplyvy zariadení, ako sú veterné turbíny, sa musia brať do úvahy počas celého ich životného cyklu. Tieto 

vplyvy môžu byť ďalekosiahle a mohli by ovplyvniť habitáty a druhy chránené v rámci EÚ, ktoré sú vzdialené 

od plánu alebo projektu. Skúmaná oblasť (priestorový referenčný rámec) sa preto musí vymedziť tak, aby 

zahŕňala celú geografickú oblasť, v rámci ktorej sa pravdepodobne vyskytnú všetky činnosti a vplyvy súvisiace 

s plánom alebo projektom. 

Na základe vplyvov, ktoré pravdepodobne nastanú v dôsledku plánu alebo projektu, sa môže skúmaná oblasť 

rozšíriť o environmentálne prvky v širšej krajinnej oblasti, morskej oblasti alebo v širšom rozsahu ekosystému, 

napr. povodie rieky. Skúmaná oblasť sa môže počas procesu posudzovania zmeniť, ak sa získajú ďalšie 

informácie alebo ak sú potrebné na podporu posudzovania, plánovania zmiernenia alebo ak si dlhodobé 

monitorovanie vyžaduje kontrolné miesta (Gullison a kol. 2015). 

Okrem toho je potrebné definovať časový rámec (časový referenčný rámec) posúdenia. Vplyvy na druhy 

chránené v rámci EÚ sa môžu prejaviť v období po začatí a/alebo skončení plánu alebo projektu (Rámček 

3-1). Časový rámec by mal byť dostatočne dlhý na to, aby sa zohľadnili predchádzajúce, súčasné a budúce 

základné podmienky, celkové obdobie, počas ktorého sa vplyvy pravdepodobne prejavia, predpokladané 

vplyvy zmeny klímy na environmentálne podmienky a habitáty a druhy chránené v rámci EÚ, ako aj akýkoľvek 

predvídateľný budúci vývoj, pokiaľ ide o priestorové plánovanie a/alebo odborný posudok. 

Napokon pri definovaní priestoru a časového rámca by sa pri posudzovaní mali zohľadniť aj potenciálne 

kumulatívne vplyvy (pozri kapitolu 3.4).  

Rámček 3-1: Príklad scenárov, ktoré si vyžadujú predĺžený časový rámec 

Príklad 1. Dlho žijúce druhy, ako sú veľké sťahovavé dravé vtáky, ktoré sa vracajú do Európy a pária sa až po troch 

alebo štyroch rokoch. Strata nedospelých jedincov v kontexte úmrtnosti v dôsledku kolízie s veternými turbínami krátko 

po operení alebo počas migrácie môže byť merateľná len v hniezdiacej populácii, keď hniezdiace dospelé jedince nie sú 

nahradené vracajúcimi sa vtákmi vo veku rozmnožovania. K tomu môže dôjsť až po troch až štyroch rokoch od uvedenia 

projektu do prevádzky, ale zostane to tak, keď projekt ukončí prevádzku. 

 

Osvedčený postup:  

Na základe cieľov ochrany lokality sústavy Natura 2000 posúdiť populačné následky úmrtnosti v dôsledku kolízie 

s veternými turbínami od obdobia začatia plánu alebo projektu až do obdobia, počas ktorého sa predpokladá, že 

sa vplyv už neprejaví. 

 

Príklad 2. Stúpanie hladiny morí spôsobené zmenou klímy v priebehu nasledujúcich 25 rokov zníži rozsah pobrežného 

habitátu. 

V čase výstavby možno predpovedať stratu pobrežného habitátu vzhľadom na stopu spôsobenú základmi veterných 

turbín. Významnosť straty habitátu počas 25-ročnej prevádzkovej fázy plánu alebo projektu môže byť podstatne väčšia, 

ak sa vezme do úvahy strata pobrežného habitátu v dôsledku stúpania hladiny morí. Je to mimoriadne dôležité, ak 

                                                      

45  V usmerneniach k prieskumu netopierov v Spojenom kráľovstve (Collins 2016) sa uvádza, že dĺžka času, počas ktorej 
sú údaje z prieskumu platné, by sa mala určovať v jednotlivých prípadoch a závisí od viacerých otázok: 
• Vykonali sa pôvodné prieskumy v súlade s usmerneniami o osvedčených postupoch? 
• Boli pôvodné prieskumy nejakým spôsobom obmedzené (z hľadiska načasovania, poveternostných podmienok, 
použitého vybavenia, počtu znalcov, odbornosti znalcov atď.)? 
• Podporujú výsledky pôvodných prieskumov pôvodné závery a sú stále relevantné? 
• Zmenil sa charakter lokality alebo okolia od vykonania pôvodných prieskumov (napr. zhoršila sa štruktúra a stala 
sa menej vhodnou pre hniezdiská alebo sa ukončila ľudská činnosť a štruktúra sa stala vhodnejšou pre hniezdiská)? 
• Je pravdepodobné, že ďalšie prieskumy poskytnú informácie, ktoré sú dôležité pre rozhodnutie (ako je stavebné 
povolenie), návrh zmierňujúcich opatrení alebo konkrétne rady týkajúce sa navrhovanej činnosti? 
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realizácia projektu môže zabrániť prijatiu opatrení v oblasti riadenia súvisiacich so zmenou klímy, napr. riadená 

reorganizácia pobrežia. 

 

Osvedčený postup:  

Vzhľadom na ciele ochrany lokality sústavy Natura 2000 – posúdiť stratu habitátu vzhľadom na rozsah plánu 

alebo projektu v kombinácii s vedecky odôvodnenými prognózami úbytku alebo rozvoja habitátu v rámci lokality 

sústavy Natura 2000 podľa rôznych scenárov stúpania hladiny morí v dôsledku zmeny klímy. 

 

 

Príklad 3. Rast spoločenstiev skalných útesov na základoch turbín v morských vodách. 

Vytváranie spoločenstiev na umelých štruktúrach a iných morských druhov ako odpoveď, je dynamický proces, ktorý 

môže trvať mnoho rokov a komplikujú ho faktory, ako je znížený rybolovný tlak. Takéto vplyvy sa pravdepodobne budú 

vyskytovať počas celej prevádzkovej fázy plánu alebo projektu v oblasti zariadení na výrobu veternej energie. Ak sa na 

mieste po vyradení z prevádzky ponechajú základy a/alebo materiál, ako je násypový kameň, vplyvy, či už pozitívne, 

alebo negatívne, môžu byť trvalé. 

 

Osvedčený postup:  

Identifikovať potenciálne trofické následky rastu spoločenstiev skalných útesov v súvislosti s ekologickými 

vlastnosťami alebo funkciou lokality sústavy Natura 2000 a posúdiť pravdepodobné vplyvy. Vykonávať 

monitorovanie, a to nielen s cieľom opísať kolonizáciu, ale aj vyhodnotiť dôsledky pre skupiny, ako sú morské 

cicavce, aby sa neskôr mohli prijať informované rozhodnutia o vyraďovaní z prevádzky.  

 

Zvážiť, či je rast bentických spoločenstiev46 na umiestnených substrátoch (napr. násypový kameň) pozitívnym prínosom 

k biodiverzite a funkcii ekosystému alebo či prispieva k degradácii prirodzeného biotopu. Čiastočne to bude závisieť od 

historických súvislostí, napr. či v minulosti došlo k strate habitátov na pevných substrátoch. 

 

Zvážiť monitorovanie inváznych nepôvodných druhov, ktoré môžu osídľovať pevné konštrukcie, pretože majú tendenciu 

osídľovať nové substráty rýchlejšie ako pôvodné druhy. 

 

3.3. Stanovenie základných informácií  

Požadované základné informácie musia byť primerané potrebám posúdenia. Základné informácie na účely 

skríningu teda budú menej podrobné ako základné informácie na účely primeraného odhadu. Často môže byť 

možné založiť rozhodnutie o skríningu na uverejnených materiáloch a konzultáciách s príslušnými agentúrami 

na ochranu prírody.  

Základné informácie opisujú ekologický kontext umiestnenia plánu alebo projektu, dotknuté lokality sústavy 

Natura 2000 a súvislosti medzi plánom alebo projektom a týmito lokalitami. VRámček 3-2 sa uvádzajú príklady 

príslušných základných ekologických informácií. VRámček 3-3 sa uvádzajú príklady existujúcich zdrojov 

informácií a ďalších údajov z prieskumov, ktoré tvoria základ každého primeraného odhadu47.  

Rámček 3-2: Príklady príslušných základných ekologických informácií 

• Veľkosť populácie a populačné trendy, stupeň izolácie, sezónnosť, veková štruktúra a stav ochrany48 

• Oblasť habitátu, stupeň fragmentácie a izolácie a stav ochrany 

• Biologické a ekologické vzťahy medzi habitátmi a druhmi (napr. analýza domovského okrsku) 

• Postupy riadenia pevniny/mora, napríklad striedanie plodín, pálenie sezónnej vegetácie a zóny zákazu rybolovu 

                                                      

46  Spoločenstvo organizmov, ktoré žijú na alebo v dne mora, rieky, jazera alebo potoka alebo v jeho blízkosti, známe aj 
ako bentická zóna. 

47  Príznačná úroveň informácií posudzovaných v každej fáze postupu primeraného odhadu je zhrnutá v dodatku C. 
48  V prípade viacerých taxonomických jednotiek, ako sú netopiere a morské cicavce, to je možné len v rozsahu, v akom 

je to možné. Napríklad pokiaľ ide o netopiere, veľkosť populácie a veková štruktúra sú kritickými meradlami 
a nedostatok údajov bráni účinným posúdeniam väčšiny existujúcich lokalít. Výpočty veľkosti populácie by si však 
vyžadovali značné zvýšenie investícií developerov veterných parkov, keďže by boli potrebné osobitné dodatočné 
základné techniky zberu, ako je lokalizácia hniezdisk pomocou telemetrického sledovania, počítanie zvierat, odchyt 
atď. Očakáva sa, že v priebehu nasledujúcich rokov bude postupne k dispozícii viac informácií (pozri napr. prieskum 
vykonaný v celom Spojenom kráľovstve, https://www.bats.org.uk/our-work/national-bat-monitoring-
programme/british-bat-survey). 
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• Environmentálne charakteristiky, ktoré spájajú situovanie plánu alebo projektu a lokalít sústavy Natura 2000, napr. 

rieky alebo prílivové prúdy 

 

Rámček 3-3: Príklady kľúčových zdrojov informácií na posúdenia vplyvu 

• Štandardné formuláre údajov sústavy Natura 2000 

Štandardný formulár údajov, ktorý je k dispozícii v prípade každej lokality sústavy Natura 2000, obsahuje informácie 

o druhoch a typoch habitátov chránených v rámci EÚ, pre ktoré bola lokalita označená za chránenú, a poskytuje rozsiahle 

posúdenie podmienok každého druhu alebo typu habitátu v tejto lokalite (hodnotené od A po D).  

Poskytuje informácie o ploche, reprezentatívnosti a stave ochrany habitátov prítomných v lokalite, ako aj celkové 

posúdenie hodnoty lokality v záujme ochrany dotknutých typov prirodzených biotopov.  

Pokiaľ ide o druhy existujúce v lokalite, poskytuje informácie o ich populáciách, stave (nesťahovavý, páriaci sa, 

prezimujúci, sťahovavý živočích) a o hodnote lokality pre dotknuté druhy.  

Zahŕňa aj príslušné kontextové informácie o lokalite vrátane informácií o:  

– všeobecných vlastnostiach, kvalite a význame lokality,  

– zraniteľnosti (tlak na lokalitu spôsobený ľudskými a inými vplyvmi a krehkosť habitátov a ekosystémov), 

– všetkých ľudských činnostiach a prírodnom procese, ktoré môžu mať vplyv, či už pozitívny, alebo negatívny, na 

ochranu a správu lokality, 

– riadiacom orgáne zodpovednom za lokalitu,  

– plánoch a postupoch riadenia lokalít vrátane tradičných ľudských činností,  

– mape lokality. 

• Plány riadenia lokalít  

Ak sú k dispozícii plány riadenia sústavy Natura 2000, môžu poskytovať informácie o cieľoch ochrany danej lokality, mieste 

a stave druhov a habitátov vyskytujúcich sa v lokalite, o ich hrozbách a ochranných opatreniach potrebných na zlepšenie 

ich stavu ochrany. To môže byť užitočné pre fázu skríningu a fázu primeraného odhadu. 

• Prehliadač Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/) a verejná databáza Natura 2000 

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

• Mapy citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín 

• Aktuálne a historické mapy a letecké snímky, informácie z geologického a hydrogeologického prieskumu, informácie 

získané od príslušných vnútroštátnych orgánov, agentúr na ochranu prírody, mimovládnych organizácií, z vykonaných 

strategických environmentálnych hodnotení, posudzovaní vplyvov na životné prostredie a primeraných odhadov, 

databáz veterných parkov a iných organizácií s príslušnými odborníkmi49 

• Údaje a správy z výskumných projektov financovaných EÚ, ako aj ďalšie výskumné publikácie a databázy 

z akademickej obce, mimovládnych organizácií alebo priemyslu. Napríklad telemetrické údaje, napr. z projektov LIFE, 

môžu byť veľmi užitočné. Zaujímavou databázou je Movebank50 (https://www.movebank.org/)  

• Príslušné plány, aktuálne a historické mapy, súčasné informácie z geologického a hydrogeologického prieskumu, ako 

aj všetky existujúce informácie z ekologického prieskumu, ktoré sú k dispozícii od priemyselných organizácií, 

developerov, vlastníkov pôdy, správcov lokalít alebo agentúr a organizácií na ochranu prírody 

• Environmentálne správy na strategickej a projektovej úrovni a správy o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 

správy o primeranom odhade a iné listinné dôkazy v prípade, že sa plány alebo projekty v minulosti posudzovali 

• Dodatočné prieskumy habitátov a/alebo druhov v teréne, ak existujúce údaje (napr. o rozlohe habitátu alebo veľkosti 

populácie) nie sú dostatočne podrobné (pozriRámček 3-2) 

 

Na stanovenie relevantných základných informácií existujú tri kľúčové kroky:  

Po prvé, je dôležité začať vykonaním administratívneho preskúmania. V tomto preskúmaní sa v rámci 

skúmanej oblasti určia habitáty a druhy chránené v rámci EÚ, pre ktoré boli lokality sústavy Natura 2000 

označené. Zahŕňa zostavovanie a vyhodnocovanie súčasných informácií o týchto habitátoch a druhoch, ako 

aj environmentálnych a ekologických prvkoch, ktoré sa nachádzajú mimo hranice označenej lokality a ktoré 

môžu súvisieť s cieľmi ochrany lokality (lokalít).  

                                                      

49  Pozri napríklad The Wind Power https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php. 
a 4C Offshore https://www.4coffshore.com/offshorewind/. 

50  Mnoho projektantov alebo konzultantov v Grécku už používa túto online databázu počas procesu posudzovania 
vplyvov na životné prostredie (alebo dokonca pred ním). Pole „Tracking Data Map“ obsahuje niekoľko projektov 
s dostupnými údajmi (niektoré z nich sú k dispozícii online, v prípade iných je potrebné kontaktovať správcu). Údaje 
sa vzťahujú na lokality/lety vtákov, ktoré majú pripevnené vysielače GPS. 

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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Po druhé, za osvedčený postup sa najmä v prípade projektov na pevnine považuje vykonanie návštevy na 

mieste prieskumu vhodne kvalifikovaným a skúseným ekológom. Návšteva na mieste prieskumu môže 

zahŕňať napríklad diskusie s miestnymi užívateľmi pôdy a správcami pôdy s cieľom lepšie porozumieť 

sezónnym postupom, ktoré môžu ovplyvniť biodiverzitu v lokalite (napr. používanie ohňa na spálenie 

trávnatých porastov na jeseň s cieľom podporiť rast nových na ďalšiu jar). Rámček 3-4 sumarizuje kľúčové 

body, ktoré je potrebné skontrolovať počas návštevy na mieste prieskumu. 

Rámček 3-4: Kontrolný zoznam pre návštevu na mieste prieskumu v prípade zariadení na výrobu 
veternej energie na pevnine 

• Sú základné informácie aktuálne? Došlo napríklad k zmenšeniu oblasti habitátov, ktoré sú dôvodom na označenie, 

v dôsledku pobrežnej erózie, existujú nové oblasti podporného habitátu vytvorené postupmi obhospodarovania pôdy, 

ako je lesné hospodárstvo, alebo existuje náznak, že počet hniezdiacich párov druhov, ktoré sú dôvodom na označenie, 

sa v kolónii morských vtákov zmenil? 

• Existujú nové oblasti, ktoré majú význam pre habitáty a druhy chránené v rámci EÚ? Existujú napríklad nové hniezdiská 

alebo miesta na získavanie potravy pre vtáky/netopiere v rámci lokality sústavy Natura 2000 alebo za jej hranicami? 

• Je skúmaná oblasť vhodná? Pokrýva na základe vyššie uvedeného celú oblasť, ktorá by mohla byť ovplyvnená plánom 

alebo projektom? 

• Uskutočnili sa konzultácie s miestnymi zainteresovanými stranami? Konzultácie môžu byť mimoriadne dôležité, ak 

existujú výrazné sezónne zmeny v abundancii biodiverzity a/alebo ak sú zavedené sezónne postupy 

obhospodarovania pôdy, ako je pálenie vegetácie alebo lov. 

• Aké sú obmedzenia pri prieskumnej práci? Je napríklad k dispozícii bezpečný prístup, nerušený výhľad na vizuálne 

prieskumy a ovplyvnia sezónne postupy obhospodarovania pôdy výsledky? Návšteva na mieste prieskumu 

a konzultácie s miestnymi zainteresovanými stranami poskytnú príležitosť zistiť, aké budú obmedzenia, a určiť vhodné 

metodické postupy prieskumu a lokality, z ktorých sa majú zbierať údaje. 

 

Po tretie, ak sa zistia nedostatky vo vedomostiach alebo ak údaje nie sú aktuálne, prieskumy zamerané na 

zhromažďovanie chýbajúcich alebo aktuálnych informácií musia naplánovať a vykonať kvalifikovaní a skúsení 

ekológovia. Posúdenie, či sú údaje aktuálne, by sa malo zakladať na type prieskumu, či sa predchádzajúce 

prieskumy uskutočnili v optimálnych podmienkach alebo ročnom období a či sa zmenili environmentálne 

podmienky. Osvedčeným postupom je zhromažďovať údaje v rozsahu minimálne jedného roka až troch rokov 

od posúdenia. O časovom rámci na zhromažďovanie základných údajov sa musí rozhodovať v jednotlivých 

prípadoch, pričom sa vezme do úvahy všeobecný nedostatok existujúcich údajov, celý ročný životný cyklus 

druhu, ako aj existujúce poznatky o zmenách v priebehu rokov (napr. ak poveternostné podmienky môžu 

ovplyvniť migráciu druhov). 

Pri určovaní dĺžky obdobia, počas ktorého sa údaje z prieskumu musia zbierať, je dôležité zvážiť aj to, ako sa 

budú údaje analyzovať (pozri aj kapitolu 7).  

Osvedčeným postupom je zabezpečiť, aby boli prieskumy vo fáze pred začatím výstavby navrhnuté tak, aby 

umožňovali porovnávanie s výsledkami monitorovania vo fáze po stavbe, a aby sa metodiky zaznamenávali 

presne a dostatočne podrobne, aby umožnili kontinuitu metód a analýz, a to aj v prípade, že dôjde k zmene 

personálu (ako sa často stáva v prípade viacročných projektov). 

V diskusii o možných vplyvoch v kapitole 4.2 (na pevnine) a kapitole 6 (na otvorenom mori) je zahrnutý odkaz 

na metódy ekologického prieskumu. 

Ďalšie usmernenie k vykonávaniu základných prieskumov sa nachádza v metodickom usmernení Európskej 

komisie k článkom 6 ods. 3 a 4 (EK 2019) v dokumente Good Practices for the Collection of Biodiversity 

Baseline Data (Osvedčené postupy týkajúce sa zberu východiskových údajov o biodiverzite) (Gullison a kol. 

2015). 

3.4. Posudzovanie kumulatívnych vplyvov 

3.4.1.  Ktoré činnosti je potrebné zohľadniť? 

Plán alebo projekt v oblasti veternej energie môže fungovať v spojení s inými plánmi a projektmi a môže mať 

za následok kumulatívne vplyvy na habitáty alebo druhy chránené v rámci EÚ.  
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Kumulatívne vplyvy na životné prostredie možno definovať ako vplyvy na životné prostredie spôsobené 

spoločným pôsobením predchádzajúcich, súčasných a budúcich činností. Hoci vplyvy jedného zariadenia 

nemusia byť významné, kombinované vplyvy viacerých zariadení spolu môžu byť významné. Kumulatívne 

vplyvy sú pre zavádzanie veternej energie veľmi dôležité vzhľadom na neustále rastúci počet žiadostí na 

výrobu veternej energie a očakávané zvýšenie kapacity v nasledujúcich rokoch (pozri kapitolu 1 o politike 

v oblasti veternej energie).  

Vzhľadom na to, že posúdenie kumulatívnych vplyvov plánov a projektov je požiadavkou podľa článku 6 ods. 3 

smernice o biotopoch, ako aj podľa smernice o strategickom environmentálnom hodnotení a smernice 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (príloha III a IV), kľúčové zásady tohto posúdenia súvisiace so 

zariadeniami na výrobu veternej energie sú opísané ďalej.  

V prvom rade, podľa článku 6 ods. 3 ustanovenie o posúdení vplyvov „v spojení“ sa vzťahuje na 

skríning, ako aj na primeraný odhad.  

Po druhé, ustanovenie o posúdení vplyvov „v spojení“ sa vzťahuje na plány alebo projekty, ktoré sú 

dokončené, schválené, ale nedokončené či navrhované. Okrem vplyvov plánov alebo projektov, ktoré sú 

hlavným predmetom posúdenia, môže byť primerané posúdiť aj vplyvy už dokončených plánov a projektov. 

Hoci sú už dokončené plány a projekty z požiadaviek na posúdenie podľa článku 6 ods. 3 vylúčené, naďalej 

je dôležité zohľadniť ich pri posudzovaní vplyvov súčasného plánu alebo projektu, aby sa určilo, či 

z aktuálneho projektu v spojení s inými dokončenými plánmi a projektmi nevyplývajú žiadne potenciálne 

kumulatívne vplyvy. Vplyvy dokončených plánov a projektov bežne tvoria súčasť základných podmienok 

lokality v tejto fáze (pozri kapitolu 3.3). Ustanovenie o posúdení vplyvov „v spojení“ by sa malo vzťahovať aj 

na plány a projekty, ktoré boli schválené v minulosti, ale zatiaľ sa nevykonali alebo nedokončili. Pokiaľ ide 

o ďalšie navrhované plány alebo projekty, z dôvodov právnej istoty sa zdá vhodné obmedziť ustanovenie 

o posúdení vplyvov „v spojení“ na plány, ktoré boli navrhované, t. j. na tie, v prípade ktorých bola podaná 

žiadosť o schválenie alebo povolenie (pozri kapitolu 4.5.3). 

Okrem toho je dôležité poznamenať, že posúdenie kumulatívnych vplyvov sa neobmedzuje na posúdenie 

podobných typov plánov alebo projektov, ktoré sa týkajú rovnakého sektora činností (napr. séria veterných 

parkov). Posúdenie by malo zahŕňať všetky typy plánov alebo projektov, ktoré by mohli mať v spojení 

s posudzovaným plánom v oblasti veterného parku alebo veternej energie významný vplyv. 

Podobne by sa pri posúdení mali zvážiť kumulatívne vplyvy nielen medzi samotnými projektmi alebo medzi 

samotnými plánmi, ale aj medzi projektmi a plánmi (a naopak). Nový projekt výstavby veterného parku 

v blízkosti lokality sústavy Natura 2000 nemusí mať napríklad sám osebe nepriaznivý vplyv na lokalitu, ale keď 

sa zohľadní v spojení s už schváleným projektom dopravnej infraštruktúry pre to isté územie, tieto vplyvy môžu 

byť dostatočne významné na to, aby lokalitu nepriaznivo ovplyvnili. Na druhej strane, plán nemusí mať sám 

osebe na lokality sústavy Natura 2000 žiadny významný vplyv, ale môže sa posúdiť iným spôsobom, ak sa 

naň nahliada v spojení s už navrhnutým alebo povoleným významným projektom rozvoja, ktorý nebol do 

uvedeného plánu zahrnutý (pozri kapitolu 4.5.3). 

Definovanie vhodného priestorového rozsahu v kontexte kumulatívnych vplyvov by mohlo byť náročné, najmä 

pri posudzovaní vplyvov na sťahovavé vtáky a netopiere. Ako sa uvádza v kapitole 3.2 (určenie rozsahu), 

odporúča sa, aby príslušné orgány a developeri spolupracovali so zainteresovanými stranami s cieľom 

vymedziť rozsah posúdenia.  

Hlavnou výzvou pri posúdení kumulatívneho vplyvu je pochopenie toho, ako sa vplyvy akumulujú, aké sú 

dôležité ekologické prahové hodnoty a kedy sa prekročia. Je to skutočne zložitý problém a treba uznať, že 

existuje veľa neistôt. Okrem toho všetky neistoty súvisiace s problémom posúdenia významnosti (pozri 3.5) 

sú relevantné aj pre posúdenie kumulatívneho vplyvu, no tu je zložitosť ešte väčšia. Napríklad:  

• Stále sa vie len veľmi málo o vplyvoch na úrovni populácie. Posúdenie kumulatívneho vplyvu je obmedzené 

základnými znalosťami dynamiky populácie (napr. koľko miesta potrebujú konkrétne druhy? Vedia si ľahko 

nájsť iné miesta na získavanie potravy?). Najmä v prípade zariadení na výrobu veternej energie na 

otvorenom mori sa ťažko skúmajú vplyvy na populácie netopierov, vtákov a morských cicavcov na úrovni 

populácie.  

• Je ťažké porozumieť celkovému rozsahu tlaku na receptory (napríklad rybolov, znečistenie, hluk atď.). Je 

náročné kumulatívne posudzovať rôzne tlaky vyplývajúce z rôznych činností v jednej oblasti.  
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• Je ťažké predpovedať, ako budú rôzne druhy využívať krajinnú oblasť alebo morskú oblasť, ak existuje 

veľa rôznych projektov. 

• Nie je vždy jasné, ako pristupovať k projektom malého rozsahu, ak sa neďaleko nachádza projekt veľkého 

rozsahu, ktorý by automaticky dominoval všetkým poňatiam kumulatívneho vplyvu. Napriek všetkému sa 

často zabúda, že projekty, ktoré sú vylúčené z dôvodu absencie významných vplyvov, vždy prispievajú ku 

kumulatívnym vplyvom.  

 

Ďalší dôvod, ktorý prispieva k zložitosti vykonávania posúdení kumulatívneho vplyvu, je nedostatok údajov, 

a to nielen o vplyvoch (napr. úmrtnosť, vytláčanie druhov), ale aj o činnostiach, ktoré sa majú zvážiť:  

• Údaje o následnom monitorovaní sa často neuchovávajú vo verejnej databáze a zriedka sa spracúvajú 

spôsobom, ktorý umožňuje, aby sa užitočné informácie (napr. systém, účinnosť opatrení) použili v budúcich 

posúdeniach plánov alebo projektov. 

• V členských štátoch bez vnútroštátneho usmernenia o tom, ako vykonávať následné monitorovanie, 

nastáva problém s nezlučiteľnými metodikami (a to isté platí aj za hranicami štátov).  

• Vo verejných databázach, ktoré poskytujú priestorový prehľad o existujúcich a plánovaných činnostiach 

a súvisiacich informáciách o ich hlavných charakteristikách [napr. počet veterných turbín, výška turbín, 

presná poloha, odkaz na geografické informačné systémy (GIS) atď.], je všeobecný nedostatok.  

 

A nakoniec spoločnou výzvou súvisiacou s vypracovaním posúdenia kumulatívneho vplyvu je spôsob, akým 

prisudzovať „bremeno“ kumulatívnych vplyvov, keď výstavba projektov prebieha postupne. Súčasný 

hlavný prístup je založený na zásade „kto prv príde, ten prv berie“, čo znamená, že pri poslednom projekte sa 

zohľadňujú všetky vplyvy predchádzajúcich projektov. V dôsledku toho plánom a projektom, ktoré dopĺňajú tie, 

ktoré už boli v tej istej oblasti schválené, hrozí zvýšené riziko zamietnutia z dôvodu zvýšeného rizika 

významných vplyvov.  

Napriek všetkým uvedeným výzvam by sa potenciálne kumulatívne vplyvy mali posudzovať na základe 

spoľahlivých základných údajov a nemali by sa opierať len o kvalitatívne kritériá. Takisto by sa mali 

posudzovať ako neoddeliteľná súčasť celkového posúdenia a nielen ako okrajová záležitosť na konci procesu 

posúdenia.  

Výskum v oblasti vývoja spoľahlivých prístupov k posúdeniu kumulatívneho vplyvu sa zintenzívňuje, a to 

najmä v súvislosti s veternou energiou na otvorenom mori. Možno očakávať, že v priebehu nasledujúcich 

rokov bude k dispozícii viac usmernení.  

3.4.2.  Odporúčaný prístup súvisiaci s posudzovaním kumulatívnych 
vplyvov v sektore veternej energie 

V tejto kapitole sú uvedené odporúčané prístupy k tomu, ako riešiť uvedené výzvy. Identifikovali sa v rámci 

tohto projektu na základe rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami vo všetkých členských štátoch 

EÚ.  

1. Plány alebo projekty v oblasti zariadení na výrobu veternej energie by sa mali posudzovať spoločne s inými 

činnosťami, ktoré by mohli mať vplyv na tie isté druhy a habitáty chránené v rámci EÚ. Napríklad výstavba 

infraštruktúry energetickej siete má podobné typy vplyvov na vtáky. V posúdení by sa okrem toho mali 

zohľadniť nielen existujúce zariadenia, ale aj plány alebo projekty, ktoré sú dokončené, tie, ktoré sú 

schválené, ale nedokončené či tie, ktoré sú navrhované (pozri 3.4.1). Preto je nevyhnutné mať k dispozícii 

údaje o týchto ďalších činnostiach a ich vplyvoch. Informácie z následného monitorovania veterných 

parkov v prevádzke by sa napríklad mohli použiť na posúdenia úmrtnosti v súvislosti s novým plánovaným 

veterným parkom.  

2. Vývojári projektov by mali vykonávať posudzovanie kumulatívnych vplyvov ako neoddeliteľnú 

a zmysluplnú súčasť celkového posúdenia. Včasné zapojenie developerov do spolupráce s príslušnými 

orgánmi, napr. v súvislosti s určovaním rozsahu alebo zhromažďovaním údajov, zlepší kvalitu týchto 

posúdení. V niektorých prípadoch by však mohlo byť vhodné presunúť zodpovednosť za prípravu 

posúdení kumulatívneho vplyvu z vývojárov projektov na verejnú správu, keďže tá má najlepší prehľad 

a vedomosti o ďalších činnostiach vo veľkých oblastiach. Alebo by verejná správa mohla aspoň 

zhromažďovať všetky relevantné informácie a poskytovať ich vývojárom projektu a konzultantom. 

Podobne vytvorenie národnej alebo regionálnej databázy by veľmi uľahčilo prehľad rôznych činností. 
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Databáza by v ideálnom prípade obsahovala dynamickú mapu umožňujúcu vyhľadávanie všetkých 

projektov vrátane tých, ktoré sú stále vo fáze plánovania. To by zlepšilo kvalitu rozhodovania. 

3. Priestorový rozsah by mal zahŕňať geografickú oblasť, v ktorej všetky činnosti súvisiace s plánom alebo 

projektom a ich akumulované vplyvy pravdepodobne budú mať dosah na ciele ochrany dotknutých lokalít 

sústavy Natura 2000. Na zabezpečenie úsilia potrebného na vykonanie posúdenia kumulatívnych vplyvov 

primeraného požiadavkám článku 6 ods. 3 (pozri osvedčené postupyPrípadová štúdia 3-1) by sa mala 

uplatňovať zásada proporcionality. Pokiaľ ide o rozsiahle plány súvisiace so zariadeniami na výrobu 

veternej energie, ktoré sú prevažne na otvorenom mori, ale môžu byť aj na pevnine, odporúča sa použiť 

cezhraničný prístup.  

4. Posúdenie kumulatívnych vplyvov v priestorovom plánovaní je zásadné pre určenie „oblastí vhodných pre 

aplikácie s nízkym rizikom pre životné prostredie“ v súlade s revidovanou smernicou o obnoviteľných 

zdrojoch energie. Kumulatívne vplyvy sa lepšie riešia v strategických environmentálnych hodnoteniach 

a súvisiacich primeraných odhadoch, najmä pokiaľ ide o námorné priestorové plánovanie, keďže tieto 

priestorové plány pokrývajú všetky námorné činnosti.  

5. Pri riešení neistôt v posúdeniach kumulatívnych vplyvov je vhodné preskúmať existujúce osvedčené 

postupy. Holandsko vypracovalo proces „rámcovej ekológie a kumulácie“ (Prípadová štúdia 3-2) na 

podporu rozvoja veternej energie na otvorenom mori. Uplatňovaním tohto rámca na všetky plánované 

veterné turbíny v konkrétnej morskej oblasti sa zabráni prístupu „kto prv príde, ten prv berie“, čo znamená, 

že najnovšie zariadenia predstavujú najväčšie riziko zamietnutia z dôvodu kumulatívnych vplyvov. 

 

Prípadová štúdia 3-1: Usmernenie k posudzovaniu priestorového rozsahu posúdenia kumulatívneho 
vplyvu v súvislosti s populáciami vtákov vo Flámsku (Belgicko) 

Niektoré členské štáty alebo regióny poskytujú konkrétne usmernenia k otázkam súvisiacim s posúdením kumulatívneho 

vplyvu. Flámsko (Belgicko) vypracovalo usmernenia na riešenie environmentálnych rizík a monitorovanie súvisiace so 

zariadeniami na výrobu veternej energie na pevnine a s vtákmi a netopiermi. Naznačuje sa v nich, že nie je potrebné 

preskúmať stav populácie/ochrany za vnútroštátnymi hranicami. (Kumulatívne) vplyvy elektrického vedenia veterných 

parkov na dôležité sezónne migračné trasy vtákov sa posudzujú na subregionálnej (miestnej) úrovni preletov v regióne 

Flámsko (odhadovaná časť populácie, ktorá migruje v rámci týchto preletov tam, kde sa plánuje nové elektrické vedenie 

alebo veterný park).  

 

Používa sa tento prístup: 

• v prípade jednotlivých návrhov projektov je nereálne posudzovať všetky možné kumulatívne vplyvy, najmä preto, že 

nie sú k dispozícii potrebné informácie v rozsahu posúdenia, a to ani v miestnom/subregionálnom rozsahu (regionálny 

rozsah je Flámsko, miestny rozsah je „subregionálny“). Je však možné aspoň posúdiť kumulatívne vplyvy podobných 

nedávnych projektov a plánov (veterné parky, elektrické vedenia) pomocou metód opísaných v usmernení 

[odhadovaná dodatočná prahová hodnota úmrtnosti na úrovni 1 – 5 % bežnej ročnej úmrtnosti v populácii (prirodzená 

a antropogénna úmrtnosť, pozri 5.4.2), 

• aby bolo posúdenie kumulatívneho vplyvu pragmatické, vplyvy každého samostatne plánovaného elektrického vedenia 

a veterného parku sa posudzujú v miestom alebo regionálnom rozsahu. Vo väčšine prípadov sa používa miestny 

rozsah. Napríklad v prípade zimujúcich kačíc predstavuje subregionálny rozsah všetky kačice v oblastiach, ktoré sú 

počas zimy ekologicky spojené. Posúdenie vo väčšom rozsahu je možné, ak je možné dostatočne vypočítať 

kumulatívne vplyvy. Okrem toho na posúdenie možných významných vplyvov na integritu lokality sústavy Natura 2000 

(alebo sieť lokalít) sa populácia musí posúdiť v menšom rozsahu. V budúcnosti bude možné vytvoriť model na 

regionálnej úrovni s cieľom pravidelne posudzovať kumulatívne vplyvy všetkých veterných parkov vo Flámsku, pokiaľ 

možno na základe výsledkov monitorovania veterných parkov, ktoré sú v prevádzke. Výstupy z tohto modelu by sa 

mohli použiť na zlepšenie miestnych alebo subregionálnych prahových hodnôt. 

Zdroje: 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. 

Everaert J. (2017). Riešenie neistôt pri posudzovaniach vplyvu na populácie vtákov a netopierov v prípade samostatne 

plánovaných veterných parkov. Prezentácia na konferencii o veternej energii a vplyvoch na voľne žijúce živočíchy 

(CWW), 6. – 8. septembra 2017, Estoril, Portugalsko. 
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Prípadová štúdia 3-2: Riešenie posúdenia kumulatívneho vplyvu v prípade veterných parkov na 
otvorenom mori v Holandsku 

Holandsko rozhodlo, že veterná energia na otvorenom mori by do roku 2023 mala vyrobiť celkom 4 450 MW elektriny 

a v rokoch 2024 až 2030 celkovo 11 500 MW elektriny. V čase písania (2019) bolo vybudovaných alebo vo výstavbe iba 

1 000 MW. Príslušné rozhodnutia sa zaznamenávajú v pláne Holandska pre veternú energiu na otvorenom mori vrátane 

podrobného priestorového mapovania a časového rámca na výstavbu nových veterných parkov.  

 

Keďže sa očakáva, že kumulatívne vplyvy budú výrazné, holandská vláda vypracovala dokument s názvom Framework 

Ecology and Cumulation (Rámcová ekológia a kumulácia) na podporu rozvoja veternej energie na otvorenom mori. Tento 

rámec poskytuje usmernenie o spôsobe výpočtu kumulatívnych vplyvov. Uplatňuje sa na všetky rozhodnutia 

o priestorovom plánovaní súvisiace s veternou energiou na otvorenom mori vrátane posudzovania vplyvov na životné 

prostredie a primeraného odhadu. Je to živý dokument, ktorý sa neustále upravuje na základe nových vedeckých 

poznatkov a nových údajov. Pozostáva z hlavnej správy s metodickým usmernením a súboru čiastkových správ 

s osobitným zameraním na skupiny receptorov (vtáky, netopiere, morské cicavce). Tieto čiastkové správy obsahujú 

podrobnejšie metodiky a modely, ako aj predpokladané výsledky založené na vykonávaní plánu. Nedávno bola pridaná 

súhrnná správa o riadení, ktorá poskytuje zhrnutie každej čiastkovej správy a podmienky, ktoré treba splniť pri 

vykonávaní plánu na rok 2030.  

 

Do rámca sa vkladajú výsledky výskumných programov, ktoré sa vypracovali od roku 2010 na preklenutie nedostatkov 

vo vedomostiach. 

  

Nedávno aktualizované výpočty zahŕňajú nielen plánované zariadenia na výrobu veternej energie v holandskej časti 

Severného mora, ale aj plánované zariadenia na výrobu veternej energie v iných oblastiach Severného mora.  

 

Na posúdenie kumulatívneho vplyvu zariadení na výrobu veternej energie na určité množstvo druhov vtákov a netopierov, 

ako aj na sviňuchy sa ako prijateľná prahová hodnota používa pojem „potenciálne biologické odstránenie“. V prípade 

sťahovavých druhov vtákov sa potenciálne biologické odstránenie porovnávalo s celkovou populáciou na migračnej trase. 

Na posúdenie rizika kolízie vtákov a netopierov, straty habitátu v prípade vtákov a vplyvu podmorského hluku na sviňuchy 

sa vykonali výpočty a modelovanie. Výsledky sa premietli do podmienok povolenia, ktoré majú byť splnené v rámci 

nových veterných parkov na otvorenom mori. Príkladom, aký prínos má prebiehajúci výskum pre vývojárov projektov, 

ako aj biodiverzitu, sú podmienky povolenia, ktoré sú zamerané na zníženia rizika kolízie netopierov. Vzhľadom na nové 

poznatky o (odhadovaných) počtoch a správaní druhov sťahovavých netopierov Pipistrellus nathusii, ktoré najčastejšie 

prelietajú ponad Severné more, sa vypracoval nový súbor podmienok povolenia založený na viacerých 

environmentálnych parametroch. Zameranie na určité podmienky znižuje straty výroby energie z dôvodu zastavenia 

(o 12 % v prípade modernej veternej turbíny) a súčasne výrazne znižuje riziko úmrtnosti. Medzi tieto nové podmienky 

povolenia patrí:  

• obdobie roka: od 25. augusta do 10. októbra, 

• denná hodina: po celú noc, od západu slnka do východu slnka, 

• počasie: zvážiť smer vetra, rýchlosť vetra a teplotu (pozriTabuľka 3-1), 

• rýchlosť vetra potrebná na spustenie veternej turbíny (rozbehová rýchlosť vetra): pozriTabuľka 3-1 (kombinácia smeru 

vetra a teploty udáva podmienky na spustenie alebo zastavenie veternej turbíny).  

 

Malo by sa zdôrazniť, že podmienky povolenia týkajúce sa netopierov sú založené na obmedzených údajoch a odbornom 

úsudku vrátane pozorovaní aktivity netopierov pri rôznych environmentálnych podmienkach, najmä rýchlosti vetra. Mŕtve 

netopiere sa však na mori zaznamenajú len zriedka, a preto účinnosť tejto stratégie na zmiernenie vplyvov nemožno 

priamo monitorovať.  

 
Tabuľka 3-1: Optimálne podmienky počas nečinnosti v prípade nových veterných turbín na otvorenom mori 
v Holandsku  

 

Zdroj: https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/ 

a konkrétnejšie informácie o výskume sa nachádzajú tu: Leopold a kol. 2014. 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 (Základný prístup 

k riešeniu kumulatívnych vplyvov veterných parkov na otvorenom mori a iných ľudských činností v južnej časti Severného 

https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/
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mora na vtáky a netopiere). Správa organizácie 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. Riešenie neistoty pri posudzovaní a povoľovaní zariadenia na 
výrobu veternej energie 

Počas postupu primeraného odhadu a predchádzajúceho skríningu sa autori často stretávajú so škálou 

neistôt. Rozlišujú sa takto (Bodde a kol. 2018): 

• inherentné, t. j. nie je možné presne vedieť, 

• vedecké, t. j. naše súčasné vedomosti sú neúplné alebo majú veľký interval spoľahlivosti, 

• sociálne, t. j. neexistuje dohoda o tom, ktoré informácie sú relevantné alebo požadované, 

• právne, t. j. nie sú známe informácie požadované na splnenie právnej normy. 

 

Odstránenie neistoty v každej kategórii si obvykle vyžaduje použitie viac ako jedného prístupu. V prípade 

primeraného odhadu zvyčajne inherentná a vedecká neistota vedú k sociálnej a právnej neistote. Hľadanie 

riešení inherentnej a/alebo vedeckej neistoty je často nevyhnutné z hľadiska účinného uskutočnenia postupu 

posudzovania (Prípadová štúdia 3-3). 

To je nevyhnutné v kontexte rozhodovania, keď je úlohou príslušných vnútroštátnych orgánov, aby na základe 

záverov primeraného odhadu dosahov plánu alebo projektu na príslušnú lokalitu sústavy Natura 2000 tento 

plán alebo projekt schválili. Daný plán alebo projekt môžu schváliť až po tom, ako nadobudnú istotu, že 

nepriaznivo neovplyvní integritu lokality. Tak je to v prípade, keď neexistuje z vedeckého hľadiska žiadna 

dôvodná pochybnosť, že plán nepovedie k takýmto vplyvom. Ak pochybnosť naďalej existuje, príslušný 

orgán bude musieť povolenie zamietnuť. Okrem toho kritérium pre udelenie povolenia stanovené v článku 6 

ods. 3 druhej vete smernice o biotopoch zahŕňa zásadu predbežnej opatrnosti a umožňuje účinne 

predchádzať nepriaznivým vplyvom plánov alebo projektov na integritu chránených lokalít. Menej prísne 

kritérium pre udelenie povolenia by nemohlo rovnako účinne zabezpečiť dosiahnutie cieľa ochrany lokalít v 

zmysle uvedeného ustanovenia. Dôkazné bremeno teda spočíva v preukázaní absencie nepriaznivých 

vplyvov, a nie ich výskytu, čo je podstatou zásady predbežnej opatrnosti. Z toho vyplýva, že primeraný 

odhad musí byť dostatočne podrobný a odôvodnený, aby preukazoval absenciu nepriaznivých vplyvov 

vzhľadom na najlepšie vedecké poznatky v danej oblasti (Európska komisia 2019, kapitola 4.7.3). 

Rámček 3-5 sumarizuje typické otázky neistoty v postupe súvisiacom so zariadeniami na výrobu veternej 

energie. Najpraktickejší spôsob riešenia neistoty pri posudzovaní významných vplyvov je identifikácia zdrojov 

neistoty čo najskôr v rámci programu plánu alebo projektu. Spoločnú reč o tom, ako primerane zvládnuť tieto 

neistoty možno nájsť prostredníctvom spolupráce a konzultácií s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 

a kľúčovými zainteresovanými stranami (pozri kapitolu 3.6). 

Prípadová štúdia 3-3: Uplatňovanie zásady predbežnej opatrnosti pri priestorovom plánovaní 
v oblasti veternej energie – hlucháň obyčajný v Čiernom lese (Nemecko) (projekt LIFE: 
LIFE98_NAT_D_005087) 

Miesto: Čierny les, Nemecko 

 

Druh: hlucháň obyčajný Tetrao urogallus 

 

Výzva: nedostatok poznatkov o tom, ako zariadenie na výrobu veternej energie ohrozí populáciu tohto druhu.  

 

Riešenie: Tento nedostatok poznatkov sa kompenzuje najlepším využitím dostupných poznatkov o ohrozenom druhu. 

Systematickým kombinovaním informácií o aktuálnej distribúcii, dlhodobom potenciáli habitátu a modelovaných 

druhovo špecifických formách rozptýlenia s ekologickými parametrami z publikovanej literatúry (t. j. veľkosť plochy, 

kvalita, prístupnosť, aktuálne využívanie, funkcia a konektivita) sa v štúdii identifikovali oblasti s rôznou funkčnosťou 

a dôležitosťou z hľadiska odolnosti a konektivity metapopulácie. Tieto informácie boli začlenené do priestorového 

konceptu, ktorým sa definujú štyri kategórie oblastí s rôznymi dosahmi, pokiaľ ide o rozvoj veternej energie. Najvyššia 

priorita sa priradila oblastiam, na ktoré sa vzťahujú priestorové a funkčné požiadavky minimálnej životaschopnej 

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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populácie, t. j. lokality s najvyššou pravdepodobnosťou hrozby a najnižšou 

neistotou, pokiaľ ide o význam pre populáciu, a teda najväčším opodstatnením pre 

preventívne opatrenia.  

 

Ďalšou výhodou tohto prístupu je, že nie je ani príliš obmedzujúci, ani tolerantný. 

 

Táto práca priniesla tieto všeobecné odporúčania na uplatňovanie zásady 

predbežnej opatrnosti v tejto oblasti: 

1. preventívne opatrenia by mali byť zamerané na príslušnú ekologickú 

jednotku, t. j. mali by sa zamerať na životaschopné populácie a nie na miestny 

výskyt alebo jednotlivé zvieratá; 

v opatreniach by sa mali zohľadniť procesy dynamiky populácie, napr. výkyvy 

v osídlení, ako aj konektivita populácie, namiesto spoliehania sa len na dočasné 

prehľady údajov o výskyte; 

opatrenia by mali byť založené na diferencovanom hodnotení rizika 

s odhadovanou pravdepodobnosťou a závažnosťou hrozby pre populáciu 

a mali by viesť k postupným dôsledkom alebo obmedzeniam riadenia; 

výsledky musia zabezpečiť, aby boli splnené aspoň minimálne požiadavky 

životaschopnej populácie, a to kým nebudú k dispozícii ďalšie poznatky. 

Keďže preventívne opatrenia vždy predstavujú dočasné riešenie, bude nevyhnutné vykonávať pravidelné revízie na 

základe najnovších poznatkov. Tým sa takisto zabezpečí, aby sa zásada predbežnej opatrnosti presadzovala ako cenný 

a opodstatnený základ pre zvažovanie rizík pre životné prostredie pri ochrane prírody a územnom plánovaní. 

Zdroj: Braunisch V. a kol. 2015.  

 

Rámček 3-5: Príklady neistoty pri plánovaní a povoľovaní zariadení na výrobu veternej energie 

• Lokalita plánu alebo projektu – k dispozícii môže byť málo predchádzajúcich poznatkov o ekologickom význame 

lokality plánu alebo projektu, resp. žiadne; často k tomu dochádza na úrovni priestorového plánovania a keď chýbajú 

mapy citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín. 

• Trendy v projektovaní – projektový dizajn sa obvykle vyvíja od inžinierskej štúdie uskutočniteľnosti (známej ako 

predbežná štúdia o konštrukčnom návrhu) po konštrukciu, pričom medzi dvoma fázami procesu navrhovania sa 

uskutočňuje fáza skríningu a posudzovania významných vplyvov.  

• Základné údaje – údaje môžu byť neúplné alebo neexistujúce, čo vedie k požiadavke na prieskum/odoberanie vzoriek 

v dostatočne veľkej oblasti (na monitorovanie nielen samotnej lokality, ale aj okolitej krajiny s cieľom identifikovať 

funkčne prepojené habitáty, napr. hniezdiská v prípade netopierov), aby sa poskytli kľúčové údaje, ako sú odhady 

abundancie/hustoty druhov. 

• Parametre prediktívnych modelov – údaje o kľúčových premenných, ako je výška letu vtákov, rýchlosť letu/plávania, 

vzorce dennej aktivity, prahové hodnoty pre vytláčanie druhov, miery úmrtnosti a reakcie populácie na rušenie alebo 

úmrtnosť, môžu byť obmedzené. Obmedzené môžu byť aj údaje o krajinných a poveternostných podmienkach, ktoré 

ovplyvňujú prítomnosť a riziká druhov (napr. netopierov). V prípade, že sú údaje obmedzené, je potrebné vychádzať 

z odborného posúdenia a predpokladov, ktoré sú vo svojej podstate neisté. 

• Pokiaľ ide o kombinované plány a projekty, často je neisté, ktoré plány a projekty môžu v skutočnosti prispieť ku 

kumulatívnym vplyvom (pozri kapitolu 3.4 o posúdení kumulatívnych vplyvov). Napríklad sa zvyčajne stáva, že 

primerané odhady v prípade rôznych projektov sa líšia v metódach zhromažďovania údajov, analytických technikách 

a prístupe k riadeniu neistoty. Potom môže byť ťažké s určitosťou kvantitatívne vyhodnotiť kumulatívne vplyvy. 

 

Časté uplatňovanie zásady predbežnej opatrnosti má fungovať v najhorších scenároch. Vyžaduje sa však 

opatrnosť. Komisia uznáva, že „[a]k sú dostupné údaje nedostatočné alebo nepresvedčivé, na účely najviac 

pesimistickej hypotézy môže byť potrebné zvoliť opatrný a obozretný prístup k ochrane životného prostredia, 

zdravia alebo bezpečnosti. Akumulácia takýchto hypotéz vyústi do zveličenia skutočného rizika, ale poskytuje 

určitú záruku, že toto riziko nebude podcenené“ (Európska komisia 2000). „Zveličenie skutočného rizika“, ako 

uvádza Komisia, je spôsobené skutočnosťou, že v mnohých prípadoch sa na posúdenie významnosti 

systematicky používa horná odhadovaná hodnota akejkoľvek neistej zložky. Napríklad ak modelovanie 

naznačuje, že päť až desať morských cicavcov určitého druhu môže utrpieť sluchové poškodenie (pozri 

kapitolu 6.5), v posúdení významnosti by sa zvyčajne predpokladalo poškodenie desiatich zvierat. Ak opäť 

použijeme príklad morských cicavcov a podmorský hluk, predpoklady najhoršieho scenára sa robia pre hladinu 
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hluku očakávanú pri zarážaní pilót51, trvanie stavby, šírenie tohto hluku pod vodou, vystavenie morských 

cicavcov a predpokladané vplyvy na živočíchy. V konečnom dôsledku je však na príslušnom vnútroštátnom 

orgáne, aby prevzal zodpovednosť a skonštatoval, či je na základe predložených dôkazov isté, že nezostáva 

žiadna dôvodná vedecká pochybnosť, pokiaľ ide o absenciu nepriaznivých vplyvov na integritu lokality.  

Ďalší typ neistoty sa týka konštrukčných vlastností projektu. Ak vnútroštátny orgán povolí plán alebo projekt, 

musí plne chápať, aké pravdepodobné významné vplyvy bude mať. Ak sa vnútroštátny orgán domnieva, že 

opis plánu alebo projektu obsahuje dostatočnú neistotu, že odhadovaná úroveň významu týchto vplyvov nie 

je bez dôvodnej vedeckej pochybnosti, musí požadovať podrobnejšie informácie alebo túto žiadosť zamietnuť. 

Prístup opísaný v Prípadová štúdia 3-4 znázorňuje jeden spôsob, ako začleniť neistotu pri návrhu projektu do 

posudzovania významných vplyvov a súčasne poskytnúť príslušnému vnútroštátnemu orgánu istotu, ktorú 

potrebuje na posúdenie úrovne významnosti. 

Osvedčeným postupom takisto je, ak sa v procese posudzovania plánu alebo projektu včas stanovia 

očakávania toho, čo je prijateľné a primerané v súvislosti s uplatňovaním zásady predbežnej opatrnosti. Na 

tento účel môže byť užitočné vytvoriť odbornú pracovnú skupinu zloženú z príslušného vnútroštátneho orgánu, 

vnútroštátnych odborníkov a iných kľúčových zainteresovaných strán. Táto pracovná skupina môže čo 

najlepšie využiť dostupné vedecké dôkazy, určiť, kde existuje pravdepodobnosť neistoty, a dohodnúť sa na 

prístupe, podľa ktorého sa porovnateľné situácie posudzujú rovnomerne a nie sú príliš reštriktívne ani 

tolerantné. 

V dodatku C sa nachádza prehľad osvedčených prístupov na prekonanie typických neistôt vzniknutých pri 

posudzovaní zariadení na výrobu veternej energie.  

Prípadová štúdia 3-4: „Rochdaleský rámec“: pokrytie neistoty v trendoch v projektovaní – použitie 
na veterný park „Hornsea 3“ spoločnosti Orsted na otvorenom mori  

Výzva 

Spojené kráľovstvo si stanovilo za cieľ získavať do roku 2030 tretinu svojej energie z veterných parkov na otvorenom 

mori. Zároveň plánuje znižovať náklady na elektrinu pre spotrebiteľov. Súčasný proces od fázy pred podaním žiadosti po 

výstavbu však môže byť zdĺhavý a technológie, ktoré majú developeri k dispozícii, sa rýchlo vyvíjajú. Developeri sa preto 

vo svojich povolených návrhoch usilujú o flexibilitu, aby mohli využívať nákladovo efektívnejšiu a účinnejšiu technológiu 

dostupnú v čase výstavby, čo môže byť niekoľko rokov po začatí procesu schvaľovania.  

 

Riešenie 

Projektový rámec, ktorý je známy ako „rochdaleský“ prístup k schvaľovaniu, umožňuje developerom, aby vo svojich 

žiadostiach o povolenie obstarávali nové technológie a aby do určitej miery riešili otázku neistoty konštrukčných 

parametrov (napr. špecifikácia turbíny, typ základov) počas procesu podávania žiadosti. V rámci tohto prístupu je 

povolenie založené na rozsahu (alebo rámci) potenciálnych návrhov. Použitie projektového rámca v plánovaní sa 

prvýkrát testovalo v troch anglických súdnych prípadoch [R. v Rochdale MBC ex parte Milne (č. 1) a R. v Rochdale MBC 

ex parte Tew, 1999 a v R. v Rochdale MBC ex parte Milne (č. 2), 2000], a preto sa často označuje ako „rochdaleský 

rámec“ (Komisia pre plánovanie infraštruktúry 2011). 

 

Pri väčšine žiadostí týkajúcich sa veterných parkov na otvorenom mori v Spojenom kráľovstve sa využíva práve prístup 

založený na projektovom rámci. Uznáva sa, že vzhľadom na komplexnú povahu veterných parkov na otvorenom mori 

môže byť v čase podania žiadosti mnoho podrobností navrhovanej schémy pre žiadateľa neznámych, napríklad: 

• presné umiestnenie a konfigurácia turbín a súvisiaceho zariadenia, 

• typ základov, 

• presná výška konca turbíny, 

• typ káblov a vedenie káblov a 

• presné umiestnenie rozvodní na pevnine a/alebo na otvorenom mori.  

  

Praktické/technické aspekty 

Kľúčový problém pre príslušný vnútroštátny orgán, ktorý má povoliť projekt zariadenia na výrobu veternej energie skôr 

na základe rámca než na základe konkrétneho návrhu, sa týka vplyvu na životné prostredie. Z hľadiska vplyvu na životné 

prostredie musí žiadateľ zabezpečiť, aby sa pri vykonanom posudzovaní vplyvov na životné prostredie a primeranom 

odhade zvážil najhorší možný návrh v rámci rôznych možností dostupných v projektovom rámci. Najhoršie scenáre sa 

líšia podľa typu posúdenia vplyvu a môžu skomplikovať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a proces 

                                                      

51  Zarážanie pilót alebo pilotáž je proces zatĺkania pilóty do zeme bez predchádzajúceho vyhĺbenia danej oblasti. 
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primeraného odhadu. Je mimoriadne dôležité, aby konzultanti počas procesu schvaľovania rozumeli zvažovaným 

možnostiam a dosahom z hľadiska posudzovania významných vplyvov.  

 

Výhody 

Prístup založený na projektovom rámci poskytuje flexibilitu počas fázy projektovania a vo fáze pred plánovaním projektov 

v oblasti veternej energie na otvorenom mori a umožňuje určitú mieru voľnosti na optimalizáciu parametrov veterných 

turbín pred výstavbou. Ide o osvedčený a prijateľný prístup k schvaľovaniu v prípade, že existuje neistota v konečnom 

návrhu projektu a existuje zavedený postup na zabezpečenie dôkladného posúdenia významných vplyvov. 

 

Prípadová štúdia: Veterný park „Hornsea 3“ spoločnosti Orsted na otvorenom mori  

Spoločnosť Orsted Power (UK) Ltd. (ďalej len „spoločnosť Orsted“) v mene spoločnosti Orsted Hornsea Project Three 

(UK) Ltd. podporuje výstavbu veterného parku na otvorenom mori Hornsea Project Three (ďalej len „veterný park Hornsea 

Three“). Veterný park Hornsea Three bude mať maximálne 300 turbín a kapacitu približne 2,4 GW. Maximálna kapacita 

projektu sa vypočíta na základe dostupnej technológie stanovenej v projektovom rámci. V environmentálnom vyhlásení, 

ktorým sa začína proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, sa definujú maximálne konštrukčné parametre v 

prípade množstva technických parametrov. V nasledujúcej tabuľke je uvedený príklad.  

 

 
 

V tomto ranom štádiu procesu výstavby veterného parku Hornsea Three je opis projektu orientačný a rámec bol 

navrhnutý tak, aby zahŕňal dostatočnú flexibilitu na umožnenie ďalších úprav v projekte počas procesu podrobného 

návrhu po schválení. V environmentálnom vyhlásení sa preto stanovuje rad možností a parametrov, pre ktoré sa 

uvádzajú hodnoty. S cieľom vyhnúť sa prílišnému konzervativizmu v posúdeniach nie sú parametre posudzované v rámci 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie kombináciou maximálnych konštrukčných parametrov pre každý komponent. 

Napríklad v posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa neposudzoval maximálny počet turbín ani parametre súvisiace 

s najväčším typom turbíny v rámci, keďže to nie je uskutočniteľný scenár. Namiesto toho sa na základe jednotlivých 

receptorov a jednotlivých vplyvov vyberie scenár maximálnych konštrukčných parametrov spomedzi celej škály scenárov, 

pričom fyzická veľkosť turbín súvisí s ich počtom a veľkosťou súvisiacej infraštruktúry, ako sú základy turbín. V týchto 

scenároch sa všeobecne predpokladá buď maximálny počet turbín s najmenším typom turbíny, alebo najväčšie 

parametre turbíny v rámci s menším počtom turbín. 

Zdroj:  

• Komisia pre plánovanie infraštruktúry (IPC), 2011.  

• Hornsea Project Three Offshore Wind Farm – Environmental Statement: Chapter 3: Project Description (máj 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. a kol. 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. 12. január 

2018 https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/. 

 

 

3.6. Verejná účasť a účasť zainteresovaných strán 

Verejná účasť je právne zakotvená v postupoch posudzovania vplyvov na životné prostredie a strategického 

environmentálneho hodnotenia. Nedávne rozhodnutia Súdneho dvora EÚ objasnili, že sa vzťahuje aj na 

postup primeraného odhadu (pozri Rámček 3-6).  

  

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
https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/
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Rámček 3-6: Verejná účasť v postupe podľa článku 6 ods. 3 podľa smernice o biotopoch 
a v smernici o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a smernici o strategickom 
environmentálnom hodnotení 

Verejná účasť v postupe podľa článku 6 ods. 3. 

Podľa znenia článku 6 ods. 3 sa stanovisko verejnosti pri povoľovaní plánov alebo projektov, pri ktorých sa vyžaduje 

primeraný odhad, musí získať iba „v prípade potreby“. Súdny dvor však v rozsudku na základe požiadaviek Aarhuského 

dohovoru, ktorého samostatnými zmluvnými stranami sú všetky členské štáty EÚ, objasnil, že dotknutá verejnosť 

vrátane uznaných environmentálnych mimovládnych organizácií má právo zúčastniť sa na procese vydávania 

povolenia. Toto právo je konkrétne „právo ‚účinne sa zúčastňovať na rozhodovacom procese o životnom prostredí‘ tak, 

že predloží ‚písomné alebo v prípade potreby na verejnom prerokovaní alebo preskúmaní so žiadateľom akékoľvek 

pripomienky, informácie, analýzy alebo názory, ktoré považuje za dôležité vo vzťahu k navrhovanej činnosti‘“ (vec C-

243/15).  

 

Ak sa primeraný odhad koordinuje alebo prebieha spoločne s posudzovaním vplyvov na životné prostredie/strategickým 

environmentálnym hodnotením, môže sa riadiť ustanoveniami týchto smerníc.  

 

Verejná účasť podľa smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

Preambula smernice: 

• Účinná účasť verejnosti pri prijímaní rozhodnutí umožňuje verejnosti vyjadrovať stanoviská a záujmy, ktoré môžu byť 

relevantné k daným rozhodnutiam a umožňuje osobe s rozhodovacou právomocou ich zohľadňovať, a tým zvyšovať 

zodpovednosť a transparentnosť rozhodovacieho procesu a prispievať k verejnému povedomiu o environmentálnych 

otázkach a podpore prijímaných rozhodnutí. 

• Účasť, vrátane účasti združení, organizácií a skupín, najmä mimovládnych organizácií podporujúcich ochranu 

životného prostredia by sa mala zodpovedajúcim spôsobom podporovať, vrátane okrem iného aj podporovaním 

environmentálnej výchovy verejnosti. 

• Medzi cieľmi Aarhuského dohovoru je želanie zaručiť práva účasti verejnosti v rozhodovaní o záležitostiach životného 

prostredia, aby sa prispelo k ochrane práva žiť v prostredí, ktoré je primerané osobnému zdraviu a blahobytu. 

Článok 6 Aarhuského dohovoru stanovuje účasť verejnosti pri rozhodnutiach o vymedzených činnostiach uvedených 

v jeho prílohe I a o činnostiach tam neuvedených, ktoré môžu mať významný vplyv na životné prostredie. 

 

Článok 6 ods. 2: V záujme zabezpečenia účinnej účasti dotknutej verejnosti na rozhodovacích postupoch musí byť 

verejnosť informovaná elektronicky a prostredníctvom verejných oznamov alebo inými vhodnými prostriedkami 

o nasledujúcich skutočnostiach v skorom štádiu rozhodovacieho postupu v záležitostiach životného prostredia podľa 

článku 2 ods. 2 a najneskôr ihneď, ako možno informácie rozumne poskytnúť [podrobnosti pozri na lokalite 

https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm]. 

 

Verejná účasť podľa smernice o strategickom environmentálnom hodnotení 

Preambula smernice:  

Aby sa prispelo k transparentnejšiemu rozhodovaniu s cieľom zaistiť komplexnosť a spoľahlivosť informácií 

poskytovaných pre posudzovanie, je potrebné zabezpečiť, aby sa počas posudzovania plánov a programov uskutočnili 

porady s orgánmi s príslušnou environmentálnou zodpovednosťou a s verejnosťou a aby sa stanovili vhodné časové 

rámce, ktoré by poskytovali dostatočný čas na porady, vrátane vyjadrenia stanovísk. 

 

Článok 6 ods. 4: Členské štáty identifikujú verejnosť na účely odseku 2, vrátane zainteresovanej verejnosti, alebo 

pravdepodobne zainteresovanej verejnosti alebo verejnosti majúcej záujem na veci rozhodovanej podľa tejto smernice, 

vrátane relevantných mimovládnych organizácií, akými sú organizácie podporujúce ochranu životného prostredia 

a ďalšie zainteresované organizácie. 

 

Právny súlad s fázami konzultácie uvedenými v Rámček 3-6 musí byť založený na osvedčených postupoch 

v procese zapojenia zainteresovaných strán. Posúdenie, ktoré je zamerané na „včasnú a priebežnú 

spoluprácu s dotknutými komunitami a zainteresovanými stranami spôsobom, ktorý je transparentný, 

zodpovedný a založený na rešpekte“, v ktorom sú zhrnuté výsledky konzultácií a v ktorom sa jasne identifikuje, 

kde boli alebo neboli prijaté opatrenia v súvislosti s obavami zainteresovaných strán, by sa považovalo za 

posúdenie, ktoré spĺňa medzinárodné osvedčené postupy (Brownlie a Treweek 2018). 

Konzultácie s odborníkmi, príslušnými orgánmi, mimovládnymi organizáciami, potenciálne ovplyvnenými 

skupinami alebo so širokou verejnosťou môžu zlepšiť informácie o životnom prostredí dostupné pre tých, ktorí 

vykonávajú primeraný odhad a pre subjekty s rozhodovacími právomocami (napr. identifikáciou vplyvov na 

životné prostredie alebo navrhnutím vhodných zmierňujúcich opatrení) a môžu pomôcť minimalizovať 

potenciálne konflikty a oneskorenia.  
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Konzultácie s príslušnými orgánmi, odborníkmi na biodiverzitu a zainteresovanými stranami počas postupov 

stanovených v článku 6 ods. 3 umožnia zhromažďovanie informácií a zabezpečia, aby boli k dispozícii 

a zohľadnené všetky príslušné údaje a odborné posudky. Orgány v oblasti ochrany prírody a odvetvové 

orgány by mali počas procesu posudzovania spolupracovať, aby sa zabezpečilo, že primeraný odhad je 

založený na najlepších dostupných informáciách a skúsenostiach a že sa náležite zohľadňujú všetky príslušné 

aspekty. 

Konzultácie sa môžu uskutočniť aj na medziodvetvovej úrovni. Koordinované konzultácie so zainteresovanými 

stranami, najmä medzi sektorom veternej/solárnej energie a sektorom prenosových sústav, môžu viesť 

k inovačným postupom, kreatívnym prístupom a väčšej flexibilite pri riešení obáv a požiadaviek občanov, 

keďže napríklad verejné akceptovanie využívania veternej energie by malo byť spojené s verejným 

akceptovaním využívania prenosových sústav. 

Rámček 3-7 sumarizuje kľúčové zásady účinnej konzultácie a spolupráce so zainteresovanými stranami.  

Rámček 3-7: Usmernenie k účinnej konzultácii a spolupráci so zainteresovanými stranami 
(upravené podľa Európska komisia 2018b) 

Časové rozvrhnutie účasti zainteresovaných strán. Zapojenie zainteresovaných strán by sa malo začať 

v počiatočných fázach plánovania zariadení na výrobu veternej energie, aby bolo možné pri zvažovaní alternatívnych 

lokalít použiť príslušné informácie o životnom prostredí. Najlepším spôsobom, ako prijímať informované rozhodnutia 

o umiestnení, je mapovanie citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín doplnené o aktuálne informácie od miestnych 

odborníkov a iných zainteresovaných strán. Konzultácie so zainteresovanými stranami by mali pokračovať počas 

ďalších fáz plánovania a povoľovania. Včasná konzultácia so zainteresovanými stranami celkovo zlepší informácie 

o životnom prostredí poskytované subjektom s rozhodovacími právomocami, minimalizuje nedorozumenia, ktoré môžu 

viesť k potenciálnym konfliktom a oneskoreniam, a vyústi do širšej akceptácie projektov a stotožnenia miestnej 

komunity s nimi (Európska komisia 2018b).  

 

Určenie relevantných záujmových skupín. Určenie príslušných záujmových skupín alebo zainteresovaných strán je 

pre úspešné zapojenie verejnosti kľúčové, či už ide o politiku, plán, program (napr. v rámci sektoru alebo regiónu) alebo 

projekt. Príslušnými zainteresovanými stranami v súvislosti s plánovaním a povoľovaním zariadení na výrobu veternej 

energie sú: 

• orgány zodpovedné za priestorové plánovanie, politiku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ochranu prírody, 

ochranu krajiny, 

• odborníci, najmä miestni odborníci a mimovládne organizácie s odbornými znalosťami v oblasti hodnôt miestnej 

biodiverzity, ale aj odborníci na posúdenie vplyvu na biodiverzitu, najmä v súvislosti s veternou energiou 

(konzultanti, akademická obec), 

• odvetvie veternej energie: samotné odvetvie má praktické odborné znalosti a skúsenosti v oblasti výstavby 

a prevádzky veterných parkov a často získalo veľmi dôležité informácie o účinnosti zmierňujúcich opatrení, 

• široká verejnosť.  

 

Užitočným prístupom na národnej alebo regionálnej úrovni je vytvoriť platformy na spoluprácu medzi viacerými 

zainteresovanými stranami s verejnou správou, odvetvím veternej energie a mimovládnymi organizáciami ako 

kľúčovými partnermi na účely zhromažďovania a výmeny informácií s konečným cieľom vypracovať protokoly. Tak sa 

to robí v Nemecku a vo Francúzsku (pozri Prípadová štúdia 3-5 aPrípadová štúdia 3-6).  

 

Voľba správnej formy komunikácie a konzultácie. Účasť verejnosti sa môže pohybovať v rozmedzí od jednoduchého 

šírenia informácií, cez konzultácie, po plnú účasť na rozhodovaní: 

• informovanie: jednosmerný tok informácií od navrhovateľa smerom k verejnosti, 

• konzultovanie: dvojsmerný tok informácií medzi navrhovateľom a verejnosťou, pričom verejnosti sa umožňuje 

vyjadriť svoj názor a navrhovateľovi odpovedať, 

• účasť: dvojsmerný tok informácií a nápadov, do ktorého je zapojený navrhovateľ a verejnosť, spoločne analyzujú 

a určujú agendu a verejnosť/zainteresované strany sa dobrovoľne zapájajú do rozhodovania o návrhu projektu 

a riadenia prostredníctvom zhody v hlavných bodoch.  

 

Participatívne plánovanie je zjavne najviac odporúčaným prístupom, keďže je jedinou zmysluplnou formou zapojenia 

zainteresovaných strán. Celý proces musí byť navyše transparentný a otvorený, jazyk musí byť ľahko zrozumiteľný 

a údaje by mali byť na požiadanie sprístupnené verejnosti. 
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Nasledujúce dve prípadové štúdie opisujú dobre zavedené národné štruktúry spolupráce viacerých 

zainteresovaných strán v súvislosti s veternou energiou v Nemecku a vo Francúzsku. V iných krajinách sa 

vytvárajú špecifické výskumné programy súvisiace s veternou energiou a biodiverzitou, napr. vo Švédsku52, 

v Belgicku53 a Holandsku54.  

Prípadová štúdia 3-5: Spolupráca viacerých zainteresovaných strán v Nemecku 

V Nemecku existujú dobré príklady spolupráce zainteresovaných strán na národnej úrovni, a to pokiaľ ide o zariadenia 

na výrobu veternej energie na pevnine, ako aj na otvorenom mori. 

 

Na účely začlenenia aspektov biodiverzity do plánovania a povoľovania veterných parkov fungujú tieto osvedčené 

postupy stanovené na národnej úrovni:  

• stanovenie kombinácie piatich kritérií vysokej kvality (prahových hodnôt) vzhľadom na významnosť vplyvov veternej 

energie na biodiverzitu,  

• organizovanie a koordinácia výskumu a monitorovania, najmä pokiaľ ide o vtáky a netopiere, predovšetkým v oblasti 

zariadení na výrobu veternej energie na otvorenom mori, 

• príprava a poskytovanie poradenstva o metodikách pre súkromný, ako aj pre verejný sektor s cieľom posúdiť a znížiť 

vplyv na netopiere, vtáky a morské cicavce, 

• organizácia konferencií a workshopov a účasť na medzinárodných podujatiach, najmä zo strany agentúr na ochranu 

prírody a združení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. 

 

Na otvorenom mori 

Spolkový úrad pre námornú plavbu a hydrografiu (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) je v Nemecku 

dôležitým poskytovateľom námorných služieb, ktorý poskytuje širokú škálu služieb vrátane ochrany životného prostredia, 

monitorovania morského prostredia a námorného priestorového plánovania v nemeckej výhradnej hospodárskej zóne 

(VHZ). Má na starosti schvaľovanie žiadostí o povolenie v prípade morských veterných parkov a potrubných vedení. 

Spolkový úrad pre námornú plavbu a hydrografiu vydal niekoľko štandardov pre environmentálne vyšetrovanie morských 

cicavcov, ako aj technické a stavebné požiadavky. Tieto štandardy vyvinuli predstavitelia spolkových agentúr, odvetvia 

veternej energie na otvorenom mori, poradenské spoločnosti, mimovládne organizácie a výskumné ústavy. Úrad vydal 

tieto štandardy55: Štandardné skúmanie vplyvov veterných turbín na otvorenom mori na morské prostredie (StUK 4), 

rozdelené takto: 

• pokyny k meraniu, pokiaľ ide o monitorovanie podmorského hluku, 

• veterné parky na otvorenom mori – predpovede podmorského hluku, minimálne požiadavky na dokumentáciu, 

• špecifikácia merania na kvantitatívne určovanie účinnosti systémov kontroly hluku, 

• štúdia na hodnotenie kalibrácie zariadení C-POD používaných na detekciu zvukových prejavov morských cicavcov 

(iba v nemčine), 

• skúmanie bentosu, štruktúry biotopov a typov biotopov v súvislosti s procesmi predkladania žiadostí, pokiaľ ide 

o káblové žľaby na pripojenie veterných parkov na otvorenom mori (iba v nemčine), 

• štandardná konštrukcia: minimálne požiadavky týkajúce sa konštrukčného riešenia štruktúr na otvorenom mori 

v rámci VHZ. 

 

Na základné monitorovanie morského prostredia (pred schválením projektu) a na povinné monitorovanie počas výstavby 

a prevádzky veterného parku existuje štandardný postup. Dva roky pred výstavbou zariadenia sa musia vykonávať 

základné prieskumy. Ak medzi koncom základných prieskumov a začiatkom výstavby uplynie viac ako päť rokov, musí 

sa vykonať ďalší základný prieskum v trvaní celých dvoch rokov. 

 

Na pevnine 

Pokiaľ ide o zariadenia na výrobu veternej energie na pevnine v Nemecku, zriadilo sa neziskové združenie FachAgentur 

Windenergie (FA Windenergie), ktoré tvorí spolková vláda, krajiny, obce, obchodné združenia a združenia na ochranu 

prírody, ako aj spoločnosti. Združenie FA Windenergie spája veľké množstvo zainteresovaných strán a pomáha im pri 

riešení výziev po celom štáte prostredníctvom rozsiahlych informácií, výskumu a prenosu poznatkov. 

 

Združenie FA Windenergie napríklad uverejnilo prehľad osvedčených postupov pre zariadenia na výrobu veternej energie 

v lesoch. Kooperatívny prístup zahŕňajúci všetky zainteresované strany v prípade veterného parku Windpark Lauterstein 

                                                      

52  http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-
work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/. 

53  https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/. 
54  https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/. 
55  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://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/
https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html
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v meste Göppingen vyústil do pozitívnych skúseností pri plánovaní a realizácii, napríklad pri premiestnení skladovacích 

priestorov na územie mimo lesa, aby sa zmenšila vyprataná 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. 

 

Prípadová štúdia 3-6: Spolupráca viacerých zainteresovaných strán vo Francúzsku 

Národný program v oblasti veternej energie a biodiverzity („Programme éolienne et biodiversité“) je veľmi dobrým 

príkladom spolupráce zainteresovaných strán na vnútroštátnej úrovni. Partnermi programu boli francúzske ministerstvo, 

organizácia Birdlife (jej miestna organizácia LPO — Ligue pour la Protection des Oiseaux) a súkromný sektor. 

Organizácia LPO bola zodpovedná za technickú koordináciu a na program dohliadala riadiaca skupina zahŕňajúca 

všetkých partnerov.  

 

Cieľom programu je podporiť začlenenie aspektov biodiverzity do plánovania a povoľovania veterných parkov, a to na 

pevnine i na otvorenom mori. Na tento účel sa na národnej aj miestnej úrovni prijalo niekoľko opatrení, napríklad:  

• stanovenie kritérií vysokej kvality (prahových hodnôt) na posúdenie vplyvov veternej energie na biodiverzitu, najmä 

na vtáky a netopiere,  

• štrukturálne hodnotenie vplyvov prostredníctvom zriadenia stáleho národného observatória na posudzovanie vplyvov 

na vtáky a netopiere,  

• organizovanie a koordinácia výskumu (pozri odkaz ďalej) a monitorovania, najmä pokiaľ ide o vtáky a netopiere, 

• vývoj a poradenstvo v oblasti metodík pre súkromný a verejný sektor a vedenie technickej knižnice súvisiacej s touto 

problematikou, 

• organizovanie konferencií a workshopov a účasť na medzinárodných podujatiach, 

• príprava a poskytovanie všeobecných alebo technických informácií zainteresovaným stranám vrátane širokej 

verejnosti.  

 

Francúzske orgány podporujú stretnutia medzi zainteresovanými stranami v počiatočnej fáze, a to ešte pred predložením 

žiadosti o povolenie projektu. Francúzske nariadenie umožňuje včasnú komunikáciu so zainteresovanými stranami 

a umožňuje blokovanie dokumentov vo veľmi skorom štádiu (aby sa zabránilo investovaniu času a peňazí do žiadostí, 

ktoré nemajú perspektívu). Tieto včasné kroky si netreba zamieňať s procesom verejnej konzultácie, ktorý sa vyžaduje 

v rámci povoľovacieho postupu po predložení žiadosti o povolenie príslušným orgánom. 

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 PLÁNOVANIE  

4.1. Všeobecné informácie 

4.1.1.  Strategické plánovanie vo všeobecnom kontexte veternej 
energie 

S cieľom zosúladiť záujmy voľne žijúcich živočíchov a rastlín s potrebou rozšírenia energie z obnoviteľných 

zdrojov je potrebné strategicky naplánovať novú infraštruktúru vo veľkej geografickej oblasti. Strategické 

plánovanie bude zároveň dobrým základom pre posudzovanie žiadostí o povolenie v časových rámcoch 

stanovených v revidovanej smernici o obnoviteľných zdrojoch energie (EÚ) 2018/2001, t. j. dva roky v prípade 

nových elektrární a jeden rok v prípade modernizácie. 

Podľa nariadenia 2018/199956 musia členské štáty vypracovať národné energetické a klimatické plány (NEKP) 

s cieľom dosiahnuť svoje plánované príspevky k cieľu EÚ na rok 2030 v oblasti energie z obnoviteľných 

zdrojov. Okrem toho podľa článku 15 ods. 7 revidovanej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie 

(2018/2001) musia členské štáty vykonávať posúdenie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie, pričom toto 

posúdenie „vo vhodných prípadoch zahŕňa priestorovú analýzu oblastí vhodných pre aplikácie s nízkym 

rizikom pre životné prostredie“. Národné energetické a klimatické plány by preto mali tvoriť základ 

priestorových plánov na vnútroštátnej a/alebo regionálnej úrovni alebo by pre ne mali byť aspoň zdrojom 

informácií. Priestorový plán môže zahŕňať všetky druhy energie z obnoviteľných zdrojov alebo môže byť 

zameraný na jednotlivé odvetvia, ako sú zariadenia na výrobu veternej energie. Plány by mali podliehať 

strategickému environmentálnemu hodnoteniu v záujme identifikácie a posúdenia vplyvov (vrátane 

kumulatívnych vplyvov), pričom by sa mali zdôrazniť nedostatky vo vedomostiach a potreby výskumu, ako aj 

potenciálne alternatívne možnosti realizácie, ktoré bránia pravdepodobným významným vplyvom alebo ich 

minimalizujú.  

Strategické plánovanie v tomto kontexte zahŕňa rozhodovací proces. V ňom sa musí predovšetkým určiť, či 

a do akej miery je zariadenie na výrobu veternej energie skutočne environmentálne, geograficky, sociálne 

a ekonomicky najvhodnejším mechanizmom na splnenie cieľov v oblasti znižovania emisií uhlíka a energie 

z obnoviteľných zdrojov. Po druhé, musí sa v rámci neho vykonať priestorové plánovanie zariadení na výrobu 

veternej energie. Hoci sa veterná energia považuje za kľúčový obnoviteľný zdroj energie s vysokým 

potenciálom rastu v EÚ, regionálne podmienky môžu byť viac v prospech iných technológií alebo stratégií na 

znižovanie emisií. Priestorové plánovanie zahŕňa širokú škálu fyzikálnych, sociálno-ekonomických 

a environmentálnych podmienok a požiadaviek s cieľom identifikovať miesta, ktoré sú na tento účel 

najvhodnejšie. V strategickom plánovaní zariadení na výrobu veternej energie sa zohľadňujú nielen veterné 

podmienky, ale aj technická uskutočniteľnosť výstavby (napr. hĺbka mora, dostupnosť horských hrebeňov), 

pripojenie k elektrizačnej sústave, vzdialenosť od ľudských sídiel, krajinný ráz, ciele ochrany prírody atď. 

Všetky tieto podmienky sa musia zvážiť a môžu ovplyvniť uskutočniteľnosť a realizáciu projektov v oblasti 

veternej energie. V tomto usmerňovacom dokumente sa pozornosť upriamuje na ochranu prírody.  

Rámček 4-1: Prvky pri vymedzovaní technických zariadení na výrobu veternej energie a citlivosti 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín 

Technické a sociálno-ekonomické aspekty, pokiaľ ide o vhodné umiestnenia zariadení na výrobu veternej 

energie: 

• podmienky zdrojov veternej energie (napr. rýchlosť, vírenie vzduchu, extrémne rýchlosti vetra, strih vetra, stav 

prúdenia), 

• prístup k elektrickým prenosovým a prepravným sieťam, 

• podmienky na pevnine/morskom dne a topografia, 

• blízkosť obytných oblastí,  

• dostupnosť pevniny/morského dna a existujúce využitie pevniny/mora, 

• blízkosť existujúcej leteckej dopravy (obmedzenia výšky konca turbíny) a koridorov pre námornú dopravu, 

• reštriktívne predpisy na ochranu pred hlukom,  

• zabezpečenie vzdialeností od radaru alebo letísk.  

                                                      

56  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2018%3A328%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?toc=OJ:L:2018:328:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?toc=OJ:L:2018:328:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG
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Citlivosť voľne žijúcich živočíchov a rastlín 

• umiestnenie lokality sústavy Natura 2000, umiestnenie funkčne prepojenej pôdy (napr. oblasti mimo lokalít sústavy 

Natura 2000, ktoré sú dôležité pre získavanie potravy v prípade druhov, pre ktoré je lokalita sústavy Natura 2000 

označená za chránenú) vrátane letových trás/migračných trás medzi lokalitami sústavy Natura 2000, 

• iné národné/regionálne chránené oblasti a iné oblasti/habitáty, ktoré sú (potenciálne) dôležité pre chránené druhy57, 

• distribúcia58 habitátov a druhov chránených v rámci EÚ s osobitným zameraním na druhy citlivé na projekty 

využívajúce veternú energiu, ako sú netopiere59, vtáky60 a morské cicavce, 

• stav ochrany61 prirodzených biotopov a/alebo populácií chránených druhov a ak sa používa mapovanie citlivosti 

voľne žijúcich živočíchov a rastlín na úrovni EÚ, tak aj stav ochrany na úrovni EÚ. 

 

Priestorové plánovanie zariadení na výrobu veternej energie musí podliehať strategickému 

environmentálnemu hodnoteniu a – pokiaľ skríning nevylúči pravdepodobnosť významných vplyvov na 

ktorékoľvek lokality sústavy Natura 2000 – aj primeranému odhadu. Strategické environmentálne hodnotenie 

je zároveň dobrým rámcom, ktorý sa dá použiť na riešenie kumulatívnych vplyvov. Povolenie výstavby 

veterných parkov, v prípade ktorých bola lokalita podporená spoľahlivým strategickým plánovaním 

s dôkladným a včasným zohľadnením biodiverzity, bude oveľa plynulejšie, ako keby sa problémy v oblasti 

biodiverzity v rámci projektov veterných parkov riešili až neskôr.  

Posúdením priestorového plánu sa neodstráni potreba posudzovania projektov vyplývajúcich z plánu. 

V priestorovom pláne by sa v ideálnom prípade mali identifikovať kategórie lokalít vhodných pre zariadenia na 

výrobu veternej energie, zoradené podľa priority od lokalít s nízkym rizikom pre životné prostredie (v zmysle 

cieľov smerníc o ochrane prírody) po lokality s vysokým rizikom pre životné prostredie. V lokalitách 

s mimoriadne vysokou hodnotou z hľadiska biodiverzity by to mohlo viesť dokonca k vymedzeniu zón 

vylúčenia. Priestorový plán umožňuje včasné diskusie s realizátormi projektu, aby sa zabezpečilo, že 

plánovaný projekt obsahuje riešenia na všetky identifikované citlivé otázky, najmä ak sa projekt nachádza 

v oblasti s vysokým rizikom pre životné prostredie. Posúdenie priestorových plánov v súvislosti s veternou 

energiou by malo ovplyvňovať aj posudzovanie projektov vyplývajúcich z plánu, a to identifikáciou kľúčových 

nedostatkov vo vedomostiach a pravdepodobným súborom opatrení potrebných na zabránenie významným 

nepriaznivým vplyvom alebo na ich zníženie. Je preto nevyhnutné, aby bolo posúdenie priestorového plánu 

podporené základnými údajmi primeranými rozsahu priestorového plánu. Podrobnosti o posúdení 

priestorového plánu vrátane základných údajov by sa mali poskytnúť developerom a iným zainteresovaným 

stranám s cieľom uľahčiť posudzovanie projektov. 

4.1.2.  Strategické plánovanie v oblasti zariadení na výrobu veternej 
energie na otvorenom mori 

Pri zavádzaní zariadení na výrobu veternej energie na otvorenom mori s nízkym rizikom pre životné prostredie 

sú mimoriadne dôležité dve smernice: smernica 2014/89/EÚ, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné 

priestorové plánovanie (smernica o námornom priestorovom plánovaní), a smernica 2008/56/ES, ktorou sa 

ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica 

o morskej stratégii). Cieľom smernice o námornom priestorovom plánovaní je podpora udržateľného rastu 

námorných hospodárstiev, udržateľný rozvoj morských oblastí a udržateľné využívanie morských zdrojov. 

                                                      

57  Hoci sa toto usmernenie zameriava na lokality sústavy Natura 2000, mapovanie citlivosti voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín je širší nástroj, ktorý sa neobmedzuje iba na lokality. 

58  Distribúcia často nebýva dobre známa (napr. netopiere). Do mapovania citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
možno zahrnúť aj potenciálne habitáty (napríklad výsledky modelu). 

59  Netopiere žijú v sieti funkčných habitátov a denne migrujú medzi hniezdiskami (hniezdiskami na reprodukciu a letnými 
hniezdiskami) a habitátmi na kŕmenie a sezónne migrujú medzi regiónmi, kde dochádza k reprodukcii a kde dochádza 
k hibernácii. 

60  Pozri napríklad dokument „Helgoland Paper“ medziregionálnej pracovnej skupiny regionálnych štátnych úradov na 
ochranu vtákov v Nemecku, v ktorom sa odporúčajú minimálne vzdialenosti medzi výskytom príslušných vtákov 
a veterných mlynov (http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf). 

61  Pozri usmerňovací dokument o prísnej ochrane živočíšnych druhov v záujme Spoločenstva podľa smernice 
92/43/EHS o biotopoch 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf). 

http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf
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Dôležitosť námorného priestorového plánovania uznáva aj energetické fórum pre oblasť Severného mora62 

a plán prepojenia baltského trhu s energiou63. 

V rámci prístupov priestorového plánovania by sa mal prijať ekosystémový prístup64, 65, v rámci ktorého 

priestorové plány členských štátov prispievajú k udržateľnému rozvoju energetického odvetvia na mori, 

námornej dopravy, rybárstva a akvakultúry a k zachovaniu, ochrane a zlepšovaniu životného prostredia. Na 

úrovni regionálnych morí sa veľmi odporúča, aby členské štáty navzájom spolupracovali v oblasti 

priestorového plánovania a pri posudzovaní a monitorovaní (kumulatívnych) vplyvov na veterné parky na 

otvorenom mori. 

Členské štáty boli povinné transponovať smernicu do svojich vnútroštátnych právnych predpisov a určiť 

príslušné orgány do 18. septembra 2016. Do 31. marca 2021 mali vypracovať námorné priestorové plány pre 

svoje morské vody. Európska komisia v roku 2015 vypracovala informačný dokument pre zainteresované 

strany a projektantov, ktorí preskúmavali smernicu o námornom priestorovom plánovaní v súvislosti 

s energetickými odvetviami. Ehler a Douvere (2009) vydali podrobnú príručku k námornému priestorovému 

plánovaniu s online európskou platformou pre námorné priestorové plánovanie (European MSP Platform)66, 

ktorá predstavuje informačnú a komunikačnú bránu určenú na poskytovanie podpory všetkým členským 

štátom EÚ pri ich práci na vykonávaní námorného priestorového plánovania. EÚ poskytla usmernenie 

k cezhraničnej spolupráci v oblasti námorného priestorového plánovania (Carneiro 2017)67. Jedným z cieľov 

platformy pre námorné priestorové plánovanie je poskytnúť usmernenie k riešeniu potenciálnych konfliktov 

medzi odvetviami. Navrhuje napríklad niekoľko riešení na zmiernenie konfliktu medzi veternou energiou 

a ochranou, pričom jedným z nich je používanie mapovania citlivosti založeného na systéme GIS s cieľom 

vyhnúť sa základným habitátom a ďalším je zriadenie viacúčelových chránených morských oblastí a veterných 

parkov na otvorenom mori.  

Medzi priestorové potreby zariadení na výrobu veternej energie na otvorenom mori patria turbíny, káblové 

spojenia medzi turbínami, meniarne, rozvodne a exportný prenosový kábel vedúci do elektrickej siete na 

pevnine. V dôsledku spojenia medzi infraštruktúrou na otvorenom mori a infraštruktúrou na pevnine je 

nevyhnutné, aby námorné priestorové plánovanie zohľadňovalo interakcie medzi pevninou a morom. 

Európska komisia poskytla aj usmernenie k interakciám medzi pevninou a morom v námornom priestorovom 

plánovaní (2018)68. 

Hlavným cieľom rámcovej smernice o morskej stratégii je dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu 

morských vôd EÚ do roku 2020. V článku 3 smernice sa dobrý environmentálny stav definuje ako 

„environmentálny stav morských vôd, ktoré tvoria ekologicky rozmanité a dynamické oceány a moria, ktoré sú 

[...] čisté, zdravé a produktívne“. Dobrý environmentálny stav znamená, že rôzne spôsoby využívania 

morských zdrojov sa uskutočňujú na udržateľnej úrovni, a tým sa zabezpečí ich kontinuita pre ďalšie 

generácie. Dobrý environmentálny stav znamená aj to, že: 

 ekosystémy a ich hydromorfologické (t. j. štruktúra a stav vodných zdrojov), fyzikálne a chemické 

podmienky sú plne funkčné a odolné voči zmenám životného prostredia spôsobeným človekom,  

 zamedzilo sa poklesu biodiverzity v dôsledku ľudskej činnosti a biodiverzita je chránená,  

                                                      

62  Pozri politické vyhlásenie k spolupráci v oblasti energetiky medzi krajinami Severného mora – Podporná skupina 1 
pre námorné priestorové plánovanie, https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138. 

63  Pozri stratégiu EÚ pre región Baltského mora 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf. 

64  Pozri politickú správu Implementing the Ecosystem-Based Approach in Maritime Spatial Planning (Uplatňovanie 
ekosystémového prístupu v námornom priestorovom plánovaní) (Verzia: 25. októbra 2018), https://www.msp-
platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf. 

65  Pozri usmernenie HELCOM k uplatňovaniu ekosystémového prístupu v námornom priestorovom plánovaní v oblasti 
Baltského mora, 
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20imp
lementation%20of%20ecosystem-
based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf. 

66  https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp. 
67  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1. 
68  Dôležité sú aj práce na námornom priestorovom plánovaní v rámci regionálnej spolupráce pre oblasť Severného mora 

a Baltského mora (energetické fórum pre oblasť severných morí, https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-
energy-forum) a BEMIP (https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-
interconnection-plan). 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138
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/en/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/events/north-seas-energy-forum
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
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 ľudské činnosti, ktorými sa do morského prostredia dostávajú látky a energie, nespôsobujú 

znečistenie. Hluk spôsobený ľudskou činnosťou je zlučiteľný s morským prostredím a jeho 

ekosystémami.  

V prílohe I k smernici sa uvádza 11 kvalitatívnych deskriptorov, ktoré opisujú, ako bude vyzerať životné 

prostredie po dosiahnutí dobrého environmentálneho stavu, a ktoré majú členským štátom pomôcť vysvetliť, 

čo znamená dobrý environmentálny stav v praxi. Toto usmernenie sa týka najmä týchto deskriptorov dobrého 

environmentálneho stavu, ktoré sú dôležité pre zariadenia na výrobu veternej energie na otvorenom mori 

a právne predpisy EÚ v oblasti ochrany prírody:  

 deskriptor 1: zachovanie biologickej diverzity, 

 deskriptor 6: integrita morského dna zaručuje fungovanie ekosystému, 

 deskriptor 7: trvalá zmena hydrografických podmienok nemá nepriaznivý vplyv na ekosystém, 

 deskriptor 11: prívod energie (vrátane podmorského hluku) nemá nepriaznivý vplyv na ekosystém.  

 

4.2. Použitie mapovania citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
na strategické plánovanie veternej energie 

4.2.1. Úvod 

Mapy citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín sa považujú za účinný nástroj na identifikáciu oblastí, kde by 

rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov mohol mať vplyv na citlivé spoločenstvá voľne žijúcich živočíchov 

a rastlín, a preto by sa mu malo zabrániť. Môžu sa použiť na identifikáciu oblastí, v ktorých sa nachádzajú 

ekologické spoločenstvá citlivé na zariadenia na výrobu veternej energie, a to v počiatočnej fáze v procese 

plánovania. 

Komisia podporila vypracovanie príručky mapovania citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín, čo je praktický 

nástroj na vývoj máp citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín v prípade energie z obnoviteľných zdrojov 

v EÚ (pozri dodatok D). Táto príručka predstavuje komplexný prehľad o súboroch údajov, metodikách 

a aplikáciách systému GIS, ktoré sú potrebné na vypracovanie účinných prístupov (mapovania citlivosti voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín) v kontexte EÚ. Zameriava sa na druhy a habitáty chránené smernicami EÚ 

o ochrane prírody s osobitným dôrazom na vtáky, netopiere a morské cicavce.  

Mapy citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín sú zvyčajne zdrojom informácií pre rozhodnutia 

o strategickom plánovaní počas fázy počiatočného výberu lokality v procese výstavby, a preto sú určené na 

použitie v krajinnom meradle, často s regionálnym, národným alebo nadnárodným pokrytím. Prístupy 

mapovania citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín ako také nenahrádzajú potrebu primeraného odhadu 

špecifického pre danú lokalitu podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch a posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie. Môžu sa však použiť aj počas posudzovaní vplyvov na životné prostredie a po udelení povolenia 

ako zdroj informácií pre umiestňovanie veterných turbín a prípadné úpravy riadiacich predpisov.  

Mapy citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín využívajú geografické informačné systémy (GIS) na 

porovnávanie, analýzu a zobrazovanie priestorových a geografických údajov. Využívajú priestorové údaje 

o biodiverzite, pokiaľ ide o druhy a/alebo lokality. Spravidla používajú existujúce súbory údajov o biodiverzite, 

ale niekedy sa údaje zhromažďujú explicitne na pomoc pri vytváraní mapy citlivosti voľne žijúcich živočíchov 

a rastlín. Väčšina prístupov nielen jednoducho zobrazuje priestorové súbory údajov – hranice lokality, teritóriá 

a záznamy druhov, geografické vlastnosti –, ale aj priraďuje hodnoty citlivosti odvodené z údajov. Sú 

prognostické, poskytujú prognózu potenciálnej citlivosti na jednej alebo viacerých lokalitách alebo v širšej 

krajine, a to na základe najlepších dostupných údajov a matematického a grafického modelovania. 

Je však potrebné mať na pamäti niektoré obmedzenia mapovania citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín. 

Po prvé, nemalo by sa používať ako nástroj na označenie vhodných alternatívnych lokalít, keďže to závisí aj 

od niekoľkých ďalších obmedzení a podmienok. Po druhé, niektoré taxóny bude nevyhnutne náročné posúdiť 

vzhľadom na obmedzené údaje o ich distribúcii a neúplné poznatkami o vplyvoch na ne. Pre tieto skupiny 

bude potrebná elementárnejšia analýza a obozretnejšia interpretácia. 
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4.2.2. Príklady prístupov k mapovaniu citlivosti voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín v súvislosti so zariadeniami na výrobu 
veternej energie na pevnine i na otvorenom mori 

Mapovanie citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín sa najčastejšie spája s veternou energiou a prevažná 

väčšina prístupov zahŕňa mapovanie spoločenstiev vtákov považovaných za citlivé na prevádzku veterných 

parkov (na pevnine i na otvorenom mori). Pokiaľ ide o iné druhy, napríklad netopiere, je náročné účinne 

využívať mapovanie citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ale možno ho použiť ako súčasť súboru 

nástrojov na pomoc pri strategickom plánovaní, ak sú k dispozícii podporné údaje.  

V tejto kapitole sa zdôrazňujú niektoré najlepšie postupy použitia mapovania citlivosti voľne žijúcich živočíchov 

a rastlín v oblasti veternej energie na pevnine i na otvorenom mori. Viac informácií o týchto prípadových 

štúdiách sa nachádza v príručke mapovania citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín.  

Prípadová štúdia 4-1 predstavuje mapu citlivosti vtákov a netopierov na veternú energiu vo Flámsku 

(Belgicko), ktorá je jedným z mála kombinovaných prístupov k mapovaniu citlivosti voľne žijúcich živočíchov 

a rastlín, pokiaľ ide o vtáky a netopiere. Prípadová štúdia 4-2 sa zameriava na mapu citlivosti plachtiacich 

vtákov na zariadenia na výrobu veternej energie v Trácii (Grécko). Prípadová štúdia 4-3 predstavuje 

SeaMaST, nástroj mapujúci citlivosť morských vtákov a pobrežných vodných vtákov na veterné parky na 

otvorenom mori v anglických teritoriálnych vodách. 

Prípadová štúdia 4-1: Mapa citlivosti vtákov a netopierov na veterné parky vo Flámsku (Belgicko) 

Cieľom mapy citlivosti vtákov a netopierov na veterné parky vo Flámsku je označiť oblasti, kde by umiestnenie veterných 

turbín mohlo predstavovať riziko pre vtáky a netopiere. Jej zámerom je informovať a usmerňovať ďalšie posúdenia 

a strategické plánovanie na úrovni lokality. Je príkladom mapy citlivosti viacerých druhov a ukazuje, ako možno hodnotiť 

odlišné skupiny pomocou jediného nástroja.  

 

Región člení do štyroch kategórií – s vysokým, stredným a možným rizikom, ako aj s nízkym rizikom/žiadnymi údajmi. 

Mapy citlivosti a sprievodné usmernenia sa pri rozhodovaní o umiestnení turbín vo Flámsku používajú často. Vývojári 

projektov a poradenské spoločnosti ich používajú na strategické plánovanie a ako východiskový bod pre podrobnejšie 

posúdenia projektu na úrovni lokality. Miestne a regionálne orgány ich používajú na rovnaký účel a na kontrolu, či vývojári 

projektov a poradenské spoločnosti odviedli dobrú prácu. Treba zdôrazniť, že v prípade vysoko rizikových oblastí by malo 

byť miestne posúdenie podrobnejšie. Hoci sú aspekty mapy charakteristické pre Flámsko, princípy by sa ľahko dali použiť 

aj inde.  

 

Mapa citlivosti vtákov 

Tento nástroj obsahuje mapu zraniteľnosti vtákov založenú na systéme GIS, ktorú tvorí deväť tematických máp (napr. 

oblasti získavania potravy a oblasti na oddych pre nehniezdiace divé vtáky, sezónne migračné trasy) a mapa prognózy 

habitátu. Tieto vrstvy sa najlepšie skúmajú jednotlivo, ale je možné ich aj prekryť a získať tak prehľad o všetkých 

potenciálnych citlivostiach. Nižšie je zobrazené vrstvenie (syntetická mapa) s kategóriami citlivosti uvedenými ako 

kategória vysokého (3), stredného (2) a možného (1) rizika, ako aj kategória žiadneho rizika/žiadnych údajov (0). Do tejto 

mapy je možné podrobne nahliadnuť v rámci webovej aplikácie, ktorá poskytuje aj ďalšie dôležité mapy (napr. chránené 

prírodné rezervácie, oblasti sústavy Natura 2000 atď.). 
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Obrázok 4-1: Syntetická mapa citlivosti vtákov na veterné turbíny vo Flámsku (červená: vysoké riziko, oranžová: stredné 
riziko, žltá: možné riziko, sivá: nedostatočné informácie) 

 

Mapa citlivosti netopierov 

Mapa citlivosti netopierov (pozri Obrázok 4-2) sa líši od predchádzajúcich tematických máp v prípade vtákov. Je založená 

na identifikácii vhodného habitátu (pomocou leteckých snímok a terénneho inventára krajinnej pokrývky), ktorý sa použil 

ako indikátor prítomnosti netopierov. 

 

 
Obrázok 4-2: Výňatok mapy citlivosti netopierov vo Flámsku (oranžová: riziko, žltá: potenciálne riziko, sivá: nedostatočné 
informácie) 

 

Používanie tohto typu mapovania netopierov má dve hlavné výhrady. Po prvé, modely vhodnosti habitátov sú oveľa 

presnejšie v prípade druhov, ktoré sú špecializované na daný habitát (zvyčajne ide o druhy uvedené v prílohe II, ktoré sú 

vystavené menšiemu riziku zo zariadení na výrobu veternej energie). Rizikovejšie druhy nebývajú špecializované na daný 

habitát, a preto sú rozšírenejšie a bežnejšie a vyskytujú sa dokonca aj v habitátoch, ktoré by sa pre netopiere 

nepovažovali za optimálne. Napríklad v Spojenom kráľovstve je vysoký podiel smrteľných nehôd netopiera druhu 

Pipistrellus pipistrellus a netopiera druhu Pipistrellus pygmaeus v lokalitách, ktoré by sa neoznačili za mimoriadne 

hodnotné pre netopiere (napr. vrchoviny bez stromov a živých plotov), ale za vhodné pre zariadenia na výrobu veternej 

energie. Po druhé, hoci sa prognózy habitátov na účely generovania oblastí s rozdielnym rizikom kombinujú s údajmi, 

ako sú miesta hniezdisk, v praxi vo všetkých členských štátoch chýbajú údaje.  

Zdroj: https://geo.inbo.be/windturbines/.  

Základné informácie a usmernenie v správe (v holandčine): 

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.  

https://geo.inbo.be/windturbines/
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Zhrnutie (v angličtine) v prezentácii: Everaert (2018). Mapa citlivosti vtákov a netopierov na veterné parky vo Flámsku 

(Belgicko). Prezentácia na workshope na prípravu inštruktážneho súboru nástrojov znázorňujúcich vývoj a vykonávanie 

mapovania citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín s cieľom poskytnúť informácie pre zavádzanie energie 

z obnoviteľných zdrojov v EÚ, 22. 10. 2018, Brusel, Belgicko. 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx.  

 

Prípadová štúdia 4-2: Mapa citlivosti plachtiacich vtákov na zariadenia na výrobu veternej energie 
v Trácii (Grécko) 

Región Trácia má mimoriadny ornitologický význam, pretože sa v ňom nachádzajú habitáty celoeurópskeho významu, 

najmä pokiaľ ide o veľké dravé vtáky a vodné vtáky. Veľká časť regiónu bola vybraná ako prioritná oblasť pre rozvoj 

veternej energie, keďže je to zároveň jedna z oblastí s najvyššou veternou kapacitou v kontinentálnom Grécku. 

Konkrétne väčšina regionálnej jednotky Evros a časť jednotky Rodopi boli v rámci národného priestorového plánu pre 

energiu z obnoviteľných zdrojov označené za prioritnú oblasť pre veternú energiu č. 1. Prioritná oblasť pre veternú 

energiu č. 1 pokrýva asi polovicu lokalít sústavy Natura 2000 v danom regióne vrátane dvoch národných parkov 

a prekrýva sa s oblasťou, ktorú využívajú dravé vtáky v tomto regióne. Polovica prioritnej oblasti pre veternú energiu č. 1 

(53 %) patrí do hlavnej oblasti populácie supa tmavohnedého (Aegypius monachus) a obklopuje aj prísne chránenú 

oblasť národného parku Dadia.  

 

V snahe určiť podmienky, ktoré môžu viesť k udržateľnému rozvoju veterných parkov v Trácii, vypracoval WWF Grécko 

návrh na výber miesta pre veterné parky v prioritnej oblasti pre veternú energiu č. 1 (WWF Grécko 2008). Návrh zahŕňa 

mapu citlivosti plachtiacich vtákov, ktorá poskytuje orgánom, investorom a iným zainteresovaným stranám informácie 

potrebné na prijatie informovaného rozhodnutia. Mapa rozdeľuje región na dve odlišné kategórie na základe distribúcie 

veľmi zraniteľných druhov vtákov: „zóny vylúčenia“ a „zóny so zvýšenou ochranou“. Zóny vylúčenia sú miesta, kde by 

mala byť vylúčená výstavba veterných parkov. Naopak, zóny so zvýšenou ochranou sú miesta, kde by sa veterné parky 

mohli stavať po zavedení vhodných zmierňujúcich opatrení. Celkový výber lokalít prekrýval oblasti citlivosti pre kolónie 

supa tmavohnedého a supa bielohlavého s teritóriami bocianov čiernych a s národnými parkmi. 

 

Mapa citlivosti pre populáciu supa tmavohnedého sa vypracovala na základe systému prioritnej ochrany deviatich zón 

(pozriObrázok 4-3). Sem patrí hlavná oblasť zásadného významu (jedince tu trávia v priemere 70 % času), vedľajšia 

oblasť a periféria (menej ako 5 % stráveného času). Priority každej hlavnej a vedľajšej oblasti sú ďalej rozdelené do 

štyroch zón ochrany podľa časti populácie, ktorá využívala každú zónu (1: < 25 %, 2: < 50 %, 3: < 75 %, 4: > 75 %) na 

základe analýzy domovského okrsku 19 označených jedincov.  

 

Toto modelovanie využitia teritória bolo kombinované s modelom rizika kolízie v záujme predvídania kumulatívnej 

úmrtnosti v dôsledku kolízie v prípade supa tmavohnedého pri všetkých prevádzkovaných a navrhovaných veterných 

parkoch. Tento model poskytol štyri rôzne miery vyhýbania sa supov.  

 

Na základe mapy citlivosti sa vytvorilo priestorovo explicitné riešenie na splnenie národného cieľa využívania veternej 

energie pri minimálnych nákladoch na ochranu nižších ako 1 % úbytku populácie za predpokladu, že úmrtnosť populácie 

(5,2 %) spôsobená prevádzkovanými veternými parkmi v hlavnej oblasti by sa v plnom rozsahu zmiernila. Podľa iných 

scenárov by populácia supov pravdepodobne bola vystavená vážnemu riziku vyhynutia.  

 

Zistenia zdôrazňovali potrebu oficiálne označiť hlavnú oblasť populácie ako zónu vylúčenia veterných parkov, keďže 

ide o najdôležitejšiu oblasť z hľadiska prežitia populácie. Okrem toho sa zistilo, že spôsobuje takmer všetku kumulatívnu 

úmrtnosť supa tmavohnedého v dôsledku kolízie a že je dôležitá pre iné druhy náchylné na kolíziu.  

  

https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx
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Obrázok 4-3: Veterné parky v rôznych fázach povoľovania v rámci mapy citlivosti supa tmavohnedého. Veľké množstvo 
veterných parkov sa sústreďuje v oblastiach zásadného ochranárskeho významu (jedince tu trávia v priemere 70 % 
času), ako znázorňuje mapa citlivosti deviatich zón pre supa tmavohnedého (Aegypius monachus) (Vasilakis a kol. 2016). 

 

Hoci mapa citlivosti nie je formálne prijatá, počas fázy navrhovania a posudzovania projektov veterných parkov v Trácii 

ju využívajú ako developeri, tak aj príslušné orgány. Napriek tomu, že nemá právny štatút, považuje sa za najspoľahlivejší 

vedecký základ pre plánovanie.  

Zdroj: 

• Vasilakis D., Whitfield P., Schindler S., Poirazidis K. a Kati V., 2016. Reconciling endangered species conservation 

with windfarm development: Cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe; Biological 

Conservation 196 (2016) 10-17. 

• 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. 

 

Prípadová štúdia 4-3: SeaMaST (nástroj na mapovanie a citlivosť morských vtákov): nástroj na 
posudzovanie vplyvov veterných parkov v anglických teritoriálnych vodách 

Nástroj geografického informačného systému, SeaMaST (Seabird Mapping and Sensitivity Tool), sa vytvoril na účely 

poskytovania dôkazov o využívaní morských oblastí morskými vtákmi a pobrežnými vodnými vtákmi v anglických 

teritoriálnych vodách, pričom mapuje ich relatívnu citlivosť na veterné parky na otvorenom mori.  

Tento nástroj využíva veľmi kvalitné údaje z prieskumov morských vtákov zhromaždené počas námorných prieskumov 

dvoch hlavných databáz morských vtákov, a to z prieskumu na lodiach databázy European Seabirds at Sea (ESAS) a z 

dátových súborov leteckých prieskumov poradenskej spoločnosti WWT Consulting. V súčasnosti obsahuje informácie 

o 53 druhoch týchto čeľadí: Anatidae (kačice), Gaviidae (potáplice), Podicipedidae (potápky), Procellariidae (fulmary), 

Hydrobatidae (víchrovníčky), Sulidae (suly), Phalacrocoracidae (kormorány), Scolopacidae (kalužiaky), Stercorariidae 

(pomorníky), Laridae (čajky), Sternidae (rybáre) a Alcidae (alky). Na mapovanie hustoty týchto morských vtákov 

v anglických vodách na 200 námorných míľ alebo po hranicu susedných teritoriálnych vôd sa vypracoval model povrchu 

na zisťovanie hustoty.  

 

Hodnotenia citlivosti sa vygenerovali na základe štyroch faktorov predstavujúcich dôležitosť ochrany (faktory od a po d) 

a na základe šiestich aspektov správania druhov nazývaných „faktory zraniteľnosti druhov“ (e až j): stav vo vzťahu 

k smernici o ochrane vtáctva (a), percentuálny podiel biogeografickej populácie, ktorá sa vyskytuje v Anglicku/anglických 

vodách počas ktoréhokoľvek ročného obdobia (b), miera prežitia dospelých jedincov (c), stav ohrozen ia v Spojenom 

kráľovstve (d), letová nadmorská výška (e), manévrovateľnosť letu (f), percentuálny podiel času letu (g), nočná letová 

aktivita (h), rušenie konštrukciami veterného parku, premávkou lodí a vrtuľníkov (i), špecializácia habitátu (j). 
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Hodnotenia mapovania citlivosti sa uplatnili na faktor hustoty každého druhu v každej bunke siete s rozlohou 3 km x 3 km, 

aby sa vytvorili samostatné a kombinované mapy citlivosti na kolízie a vytláčanie druhov.  

 

 
Obrázok 4-4: Príklady máp citlivosti na veterné parky z nástroja SeaMaST 

 

Nástroj SeaMaST je založený na kombinácii vysoko kvalitných údajov a overených metód. Jeho výsledkom je vysoko 

kvalitná mapa citlivosti morských vtákov v teritoriálnych vodách Anglicka. Metódy by sa mohli rozšíriť tak, aby zahŕňali 

ďalšie regióny a/alebo by sa mohli použiť niekde inde.  

Nástroj je voľne dostupný ako zdroj GIS určený na použitie odvetvím veternej energie na otvorenom mori a námornými 

priestorovými plánovačmi. Doposiaľ bol propagovaný na použitie pri poskytovaní informácií v oblasti výstavby veterných 

parkov a námorného priestorového plánovania. Hoci mapa nie je formálne začlenená do procesu plánovania, orgány, 

mimovládne organizácie atď. ju pravidelne používajú. 

Zdroj: http://bit.ly/2xON74V. 

4.3. Viacúčelové využitie lokalít zariadení na výrobu veternej  
energie 

 

Kombinácia využívania pôdy v lokalitách zariadení na výrobu veternej energie s inými hospodárskymi činnosťami (napr. 

výroba energie z iných obnoviteľných zdrojov, akvakultúra) alebo dokonca s realizáciou projektov ochrany a obnovy 

prírody je vynikajúcim spôsobom uskutočnenia priestorového plánovania. Cieľom je minimalizovať nepriaznivé vplyvy 

veternej energie na biodiverzitu a čoraz častejšie aj zlepšovať biodiverzitu v týchto lokalitách.  

V Európe už existujú príklady lokalít, v ktorých sú spoločne umiestnené zariadenia na výrobu veternej energie spolu 

s ďalšími systémami výroby inej energie z obnoviteľných zdrojov, ktorými sa zabezpečuje nepretržitá výroba elektriny 

(Natural Power 2018). Príkladom je schneebergerhofský spoločný solárno-veterný park (pozri Obrázok 4-5). Napriek tomu, 

že komerčné využívanie technológie batériových úložísk (WindEurope 2017b) môžu obmedzovať technické a hospodárske 

podmienky, odstránením týchto prekážok sa pravdepodobne umožní realizácia ďalších plánov na umiestňovanie zariadení 

v jednej lokalite. Technológia batériových úložísk má viacero výhod, napríklad sa ňou zabezpečuje jednotnejšie vyváženie 

dodávok a spotreby energie. 

http://bit.ly/2xON74V


 

Usmernenie k zariadeniam na výrobu veternej energie a právnym predpisom EÚ v oblasti ochrany prírody 119  

 

Obrázok 4-5: Schneebergerhof – umiestnenie zariadení na výrobu veternej energie v spoločnej lokalite, Nemecko69 
 

Zariadenia na výrobu veternej energie na pevnine sa zvyčajne umiestňujú v lokalitách, ktoré sa využívajú aj na iné, 

napríklad poľnohospodárske účely, ale čoraz častejšie aj na účely lesného hospodárstva (Richarz 2014; Helldin 2017). 

V niekoľkých členských štátoch sa skúmajú aj nové kolokačné príležitosti (možnosti spoločného využívania lokalít) 

v morskom prostredí, pričom osobitná pozornosť sa venuje posúdeniu komerčnej uskutočniteľnosti chovu mäkkýšov na 

otvorenom mori (Buck a kol. 2017; Syvret a kol. 2013).  

Prípadová štúdia 4-4 a Prípadová štúdia 4-5 sú venované konkrétnym príkladom možností viacúčelového využitia 

zariadení na výrobu veternej energie na otvorenom mori Ďalším príkladom je koncepcia energetických ostrovov, 

ktoré znamenajú nielen príležitosti na výrobu veternej aj inej energie z obnoviteľných zdrojov, ale aj na tvorbu habitátov, 

rozvoj akvakultúry atď. Patrí k nim napríklad projekt North Sea Wind Windpower Hub70, plán vypracovaný konzorciom 

energetických spoločností (Gasunie, Tennet, Energinet) a Rotterdamským prístavom. 

Prípadová štúdia 4-4: Projekt Edulis, príklad spoločnej výroby veternej energie a rozvoja akvakultúry v Severnom 

mori (Belgicko) 

 
Čoraz intenzívnejšie činnosti na mori v pobrežných oblastiach, rastúci dopyt spotrebiteľov po udržateľnej a miestnej 

produkcii potravín, ako aj technologické zlepšenia vytláčajú v EÚ aj vo svete činnosti akvakultúry na otvorené more. 

Vďaka kolokácii veterných parkov na otvorenom mori a akvakultúry sa môže zabezpečiť výroba energie z obnoviteľných 

zdrojov a zároveň zlepšiť potravinová bezpečnosť, zvýšiť zamestnanosť a miestna produkcia. Z pilotných štúdií 

v Severnom mori vyplynulo, že biologické a chemické podmienky na belgickom pobreží Severného mora sú mimoriadne 

vhodné na chov mušlí. Projekt Edulis (2016 – 2018) je špičkovým príkladom akvakultúry nachádzajúcej sa v lokalitách 

                                                      

69  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/. 

70  https://northseawindpowerhub.eu/. 

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://northseawindpowerhub.eu/
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veterných parkov na otvorenom mori v klimaticky nepriaznivom prostredí. V rámci projektu sa posudzujú technické výzvy 

a v súčasnosti sa vypracúva návrh podnikateľského plánu na zavedenie komerčnej akvakultúry v Severnom mori. 

 

Projekt Edulis bol prvým pilotným testom chovu mušlí na otvorenom mori v lokalite veterného parku. Išlo o spoluprácu 

medzi Univerzitou v Gente, Ústavom pre poľnohospodárstvo, rybolov a výskum potravín (ILVO), piatimi partnermi zo 

súkromného sektora (Belwind, Brevisco, C-Power, Colruyt Group a DEME Group) a tretím výskumným partnerom (OD 

Natural Environment). V rámci projektu Edulis sa skúmala uskutočniteľnosť chovu mušlí v lokalitách veterných parkov na 

otvorenom mori vzdialených 30 až 50 km od belgického pobrežia. Výsledky projektu priniesli významné dôkazy v týchto 

oblastiach: 

• biologická uskutočniteľnosť chovu mušlí na otvorenom mori v belgických vodách Severného mora, 

• technická uskutočniteľnosť a požiadavky na systém chovu mušlí v belgických vodách Severného mora, 

• rozsah integrácie chovu muší do existujúcich činností veterného parku, 

• ziskovosť komerčného chovu mušlí na otvorenom mori, 

• udržateľnosť chovu mušlí na otvorenom mori a jeho vplyvy na kvalitu morskej vody. 

 

Projekt Edulis je ukážkovým príkladom spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom vrátane výskumných 

inštitúcií, ktorý svedčí o uskutočniteľnosti viacúčelového využívania veterných parkov na otvorenom mori. Belgická vláda 

na základe výsledkov tohto projektu odkrýva možnosti viacúčelového využívania belgických vôd Severného mora. 

Zdroj: http://www.aqua.ugent.be/edulis. 

 

Prípadová štúdia 4-5: Revitalizácia ustríc jedlých v lokalitách veterných parkov na otvorenom mori (Holandsko) 

V Holandsku založilo ministerstvo hospodárstva Holandské konzorcium ustríc jedlých (POC) s podporou partnerov ako 

Univerzita vo Wageningene, WWF a Ark Natuur. Toto konzorcium v súčasnosti posudzuje uskutočniteľnosť revitalizácie 

(prežitie, rast a rozmnožovanie) ustríc jedlých v holandských vodách Severného mora. Na počiatku tohto úsilia bola 

predbežná štúdia zadaná na vypracovanie v roku 2015. V štúdii sa uvádza, že intenzívny rybolov vlečnými sieťami pri 

morskom dne spôsobil nadmerné využívanie zdrojov a zničenie habitátu ustríc jedlých v holandských vodách Severného 

mora. Zo štúdie vyplýva aj záver, že na revitalizáciu ustríc jedlých sú v Severnom mori vhodné environmentálne 

podmienky. V rámci štúdie sa vypracoval plán spustenia pilotnej fázy pozostávajúcej zo štyroch projektov (borkumský 

útes, prieskum Waddenského mora – vrakoviska lodí a Voordelta). Týmito a ďalšími činnosťami sa vyprofilovalo 

zameranie v oblasti revitalizácie ustríc v súčasných aj plánovaných holandských veterných parkoch na otvorenom mori. 

V správe Ústavu pre námorný výskum vo Wageningene o ustriciach jedlých v lokalitách veterných parkov na otvorenom 

mori sa posudzujú najvhodnejšie lokality na potenciálnu revitalizáciu liahní ustríc na morskom dne, pokiaľ ide o funkcie 

habitátov, ako aj podmienky a stabilitu morského dna a potenciál autonómnej disperzie lariev. Štúdia vychádza 

z predpokladu, že v týchto lokalitách sa neuskutočňujú žiadne činnosti, ktoré by narúšali morské dno.  

 

Z tejto prípadovej štúdie vyplýva potenciál využívania veterných parkov na otvorenom mori ako lokalít, ktoré môžu aktívne 

podporovať ochranu prírody. Veterné parky na otvorenom mori tvoria oblasti, v ktorých nie je rybolov vlečnými sieťami 

pri morskom dne možný. Keďže činnosti narúšajúce morské dno patria k tým, ktoré morskú biodiverzitu v Severnom mori 

ohrozujú najviac, je to veľká výhoda. Veterné parky na otvorenom mori môžu teda predstavovať reálne príležitosti na 

ochranu (zákaz činností narúšajúcich morské dno) a obnovu prírody (napr. ak sa skombinujú s chovom ustríc jedlých) 

a zároveň môžu mať ďalšie priaznivé vplyvy (ak sa skombinujú s akvakultúrou).  

Zdroj: správa o ustriciach jedlých v lokalitách veterných parkov na otvorenom mori: 

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647. 

 

  

http://www.aqua.ugent.be/edulis
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647
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5. NA PEVNINE: POTENCIÁLNE VPLYVY 

5.1. Úvod 

5.1.1. Druhy vplyvov 

V tejto kapitole sa skúmajú hlavné druhy vplyvov projektov zariadení na výrobu veternej energie na pevnine. Tieto účinky 

môžu mať významné vplyvy na habitáty a druhy chránené podľa smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva.  

Účelom tejto kapitoly je poskytnúť developerom, mimovládnym organizáciám, konzultantom a príslušným vnútroštátnym 

orgánom prehľad možných vplyvov na rôzne skupiny receptorov v prípade habitátov a druhov chránených v rámci EÚ. Na 

tieto vplyvy by sa malo prihliadať pri vypracúvaní alebo revízii plánu či projektu výroby veternej energie na pevnine. Keďže 

identifikácia pravdepodobných významných vplyvov vždy závisí od konkrétneho prípadu, skutočné vplyvy projektu 

zariadení na výrobu veternej energie na druhy a habitáty chránené v rámci EÚ sa budú do veľkej miery líšiť. V množstve 

prípadov určite nebudú mať dobre navrhnuté a vhodne umiestnené zariadenia žiadne pravdepodobné významné vplyvy, 

v iných prípadoch však môžu vyvolať viacero pravdepodobne významných vplyvov.  

Vo všeobecnosti sa uznáva, že prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov má priaznivé vplyvy na biodiverzitu na celom 

svete, pričom tieto vplyvy sa dajú relatívne jednoducho posúdiť. Miestna interakcia medzi konkrétnym zariadením na 

výrobu veternej energie a habitátmi a druhmi chránenými v rámci EÚ však býva zložitejšia a nejednoznačnejšia. Preto je 

veľmi dôležité individuálne preskúmať každý plán alebo projekt. Každé posúdenie by sa malo napokon uskutočňovať 

„natoľko podrobne, aby sa primerane zohľadnili riziká a pravdepodobné vplyvy, ako aj pravdepodobný význam, 

zraniteľnosť a nenahraditeľnosť ovplyvnenej biodiverzity“ (Brownlie a Treweek 2018). 

Vplyvy zariadení na výrobu veternej energie na pevnine sa môžu prejaviť v jednej alebo aj niekoľkých z piatich bežných 

fáz existencie zariadení na výrobu veternej energie:  

• pred začatím výstavby (napr. meteorologické zariadenia, vypratanie územia), 

• výstavba (výstavba prístupových ciest, platformy, turbíny atď. a prevoz materiálu),  

• prevádzka (vrátane údržby),  

• modernizácia (úprava počtu, typológie a/alebo konfigurácie turbín v existujúcom veternom parku),  

• vyradenie z prevádzky (demontáž veterného parku alebo jednotlivých turbín).  

 

Je potrebné poznamenať, že modernizácia môže mať iný potenciálny vplyv ako pôvodný projekt. Využitie väčších turbín 

môže napríklad viesť k zväčšeniu priestoru s rizikom kolízie (pretože sa zväčší celkový priestor rotácie), ale zároveň 

k zníženiu rýchlosti otáčania turbíny. Dôsledkom môže byť presun rizika kolízie zo skupiny receptorov, ktorá je citlivá na 

zmeny rýchlosti otáčania turbíny (napr. veľké dravé vtáky), na receptor citlivý na celkový priestor rotácie (napr. netopiere). 

Pri posudzovaní pravdepodobných významných vplyvov zariadení na výrobu veternej energie na pevnine na habitáty 

a druhy chránené v rámci EÚ je dôležité pamätať na to, že takéto vplyvy môžu vyplývať z celého rozsahu projektu, t. j. 

nielen zo samotných veterných turbín, ale aj z infraštruktúry, ktorá s nimi súvisí. Môžeme napríklad pozorovať vplyv 

prístupových ciest, prístupu k lokalite (napr. na vykonávanie údržby alebo počas výstavby), stožiarov na anemometre, 

stavebných objektov, základov, dočasných zariadení dodávateľov, nadzemných a podzemných elektrických pripojení na 

prístup do sústavy, vyťaženej zeminy a/alebo jednotlivých rozvodní, kontrolných budov atď.  

Potenciálne vplyvy môžu byť dočasné alebo trvalé. Môžu byť dôsledkom činností v rámci hraníc lokality sústavy Natura 

2000 alebo mimo nich. V prípade mobilných druhov sa vplyvy môžu prejaviť aj na jedincoch v pomerne veľkej vzdialenosti 

od súvisiacich lokalít sústavy Natura 2000. Lokalita môže byť napríklad chránená preto, že sa v nej nachádzajú hibernujúce 

netopiere, ktoré sa pária v určitej vzdialenosti od nej; úmrtnosť jedincov starajúcich sa o mláďatá teda ovplyvní populáciu 

v celej lokalite. Potenciálne vplyvy môžu vyplývať zo samotného plánu alebo projektu a môžu sa vyskytnúť v rôznych 

fázach životného cyklu projektu. Plány a projekty pôsobiace vo vzájomnom spojení vyvolávajú kumulované vplyvy a majú 

čoraz väčší význam, keďže využívanie veternej energie sa na účely plnenia cieľov výroby energie z obnoviteľných zdrojov 

rozširuje. 

V nasledujúcich podkapitolách sa opisujú druhy vplyvov na každú z významných skupín receptorov. Prehľad sa uvádza 

v Tabuľka 5-1. Opis vychádza z rozsiahleho prehľadu literatúry. Napriek tomu, že ešte stále existuje mnoho nejasností, 

a to najmä v súvislosti s inovačnými technológiami a zmierňujúcimi opatreniami, počet zistení sa (často vďaka 

intenzívnejšiemu a lepšiemu monitorovaniu) rýchlo zvyšuje; očakáva sa, že v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov 

budú k dispozícii oveľa zaujímavejšie zistenia.   
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Tabuľka 5-1: Prehľad vplyvov zariadení na výrobu veternej energie na pevnine 

Receptor Vplyvy veternej energie na pevnine  

Habitáty 

Strata a degradácia habitátov 
Fragmentácia habitátov  
Narúšanie habitátov 
Introdukcia inváznych nepôvodných druhov počas výstavby (pôda kontaminovaná 
semenami inváznych nepôvodných druhov) 
Tvorba habitátov (tvorba habitátov mimo oblasti veterného parku s cieľom pritiahnuť do 
týchto habitátov vtáctvo a odviesť ho od veterného parku; tvorba habitátov na intenzívne 
obhospodarovanej poľnohospodárskej pôde zabezpečovaním menej intenzívne 
využívaných zvyšných oblastí)  
Zmeny mikroklímy  
Zhutňovanie pôdy  
Nepriame vplyvy 

Netopiere 

Strata a degradácia habitátov  
Narúšanie a vytláčanie druhov 
Fragmentácia habitátov  
Kolízia  
Vplyv prekážok  
Barotrauma (t. j. poškodenie telesných tkanív v dôsledku rozdielu v tlaku) 
Strata alebo presunutie letových koridorov a hniezdisk  
Lepšia dostupnosť bezstavovcov ako koristi, a tým aj zvýšené riziko kolízie v dôsledku 
nočného osvetlenia  
Nepriame vplyvy 

Vtáky 

Strata a degradácia habitátov  
Narúšanie a vytláčanie druhov  
Fragmentácia habitátov  
Kolízia  
Vplyv prekážok  
Nepriame vplyvy  

Iné druhy 

Strata a degradácia habitátov  
Fragmentácia habitátov  
Narúšanie a vytláčanie druhov  
Nepriame vplyvy 

 

5.1.2. Zmierňujúce opatrenia 

Po vysvetlení uvedených druhov vplyvov sa v každej podkapitole opisujú možné zmierňujúce opatrenia na predchádzanie 

pravdepodobným významným vplyvom alebo na ich zmierňovanie71.  

Zmierňujúce opatrenia sú pri posudzovaní vplyvu veľmi dôležité. Ak sa počas primeraného odhadu zistia nepriaznivé 

vplyvy na integritu lokality alebo ak tieto nepriaznivé vplyvy nemožno vylúčiť, predmetný plán alebo projekt nemožno 

schváliť. V závislosti od významnosti identifikovaného vplyvu sa však môžu zaviesť určité zmierňujúce opatrenia, ktorými 

sa týmto vplyvom predíde, prípadne sa tieto vplyvy zmiernia na úroveň, na ktorej už nebudú nepriaznivo ovplyvňovať 

integritu lokality.  

Zmierňujúce opatrenia musia priamo súvisieť s pravdepodobnými vplyvmi, ktoré boli identifikované v rámci primeraného 

odhadu, a môžu byť vypracované až po tom, ako sa v primeranom odhade tieto vplyvy v plnom rozsahu posúdia a opíšu. 

O zmierňujúcich opatreniach možno teda uvažovať iba v tejto fáze, a nie vo fáze skríningu. 

• Identifikácia zmierňujúcich opatrení, podobne ako samotné posúdenie vplyvu, musí byť založená na správnom 

pochopení príslušných druhov a habitátov. 

• Zmierňujúce opatrenia na predchádzanie vplyvom alebo na ich zmierňovanie či úplné zabránenie ich výskytu sa nesmú 

zamieňať s kompenzačnými opatreniami, ktorých zámerom je kompenzovať škody, ktoré môže projekt spôsobiť. 

O kompenzačných opatreniach možno uvažovať výlučne v súvislosti s článkom 6 ods. 4 vtedy, ak sa plán alebo projekt 

považuje za nevyhnutný z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, a v prípade, že neexistujú žiadne 

alternatívne riešenia.  

 

                                                      

71  Ďalšou kategóriou sú takzvané sprievodné opatrenia. Tvoria doplnok k regulačným opatreniam na predchádzanie 
vplyvom, ako aj na zmierňovanie a kompenzáciu vplyvov a ich cieľom je napríklad zlepšiť poznatky o habitátoch 
alebo druhoch či realizovať výskumné projekty. Rozoberajú sa v kapitole 3.6 o zapojení zainteresovaných strán, 
a najmä vPrípadová štúdia 3-5 a Prípadová štúdia 3-6; kapitola 4.2 sa im nevenuje. 



 

Usmernenie k zariadeniam na výrobu veternej energie a právnym predpisom EÚ v oblasti ochrany prírody 123  

Zmierňujúce opatrenia môže navrhnúť navrhovateľ plánu alebo projektu a/alebo ich môžu vyžadovať či uložiť príslušné 

vnútroštátne orgány. V praxi sa potreba zmierňujúcich opatrení často určuje už v ranej fáze navrhovania plánu/projektu 

alebo v úvodných fázach, napríklad na základe diskusie medzi developerom/žiadateľom a poradcami v oblasti ochrany 

prírody vo fáze pred podaním žiadosti. V takýchto prípadoch je potreba zmierňujúcich opatrení súčasťou žiadosti 

o povolenie (pozri aj osvedčený postup vPrípadová štúdia 3-6).  

Zmierňujúce opatrenia by sa mali týkať: 

• v oblasti predchádzania: v prvom rade predchádzania vzniku významných vplyvov, 

• v oblasti zmierňovania: zmierňovania rozsahu a/alebo pravdepodobnosti výskytu vplyvu. 

 

Tabuľka 5-2 obsahuje prehľad potenciálnych zmierňujúcich opatrení vo fázach plánovania a navrhovania zariadení na 

výrobu veternej energie a v piatich fázach ich životného cyklu.  

Tabuľka 5-2: Druhy zmierňujúcich opatrení (upravené podľa Gartman 2016) 

Opatrenie (druh)  Opis 

Plánovanie, situovanie 
a navrhovanie 

 

Makrosituovanie 
(predchádzanie) 

Týka sa priestorového plánovania zariadení na výrobu veternej energie 
a zabezpečuje sa ním vhodné situovanie z hľadiska ochrany. Kľúčovým opatrením 
v oblasti predchádzania je vyhnutie sa ekologicky citlivým oblastiam (napríklad na 
základe mapovania citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín).  

Mikrosituovanie 
(predchádzanie/zmierňovanie) 

Konfigurácia veterného parku: výber druhu turbín a ich presnej polohy72 

Konštrukcia infraštruktúry 
(zmierňovanie) 

Počet turbín a ich technické špecifikácie (vrátane výšky a osvetlenia turbíny, hĺbky 
uloženia káblov v zemi a ochrany káblov, konštrukcie základov atď.) 

Pred začatím výstavby  

Harmonogram činnosti 
(predchádzanie/zmierňovanie)
  

Činnosti predchádzania, zmierňovania alebo rozdelenia na fázy počas ekologicky 
citlivých období 

Alternatívne metódy výstavby 
a prekážky (zmierňovanie) 

Predchádzanie možnému narúšaniu alebo škodlivým vizuálnym stimulom 
a emisiám, napríklad hluku a vibrácií, alebo ich zmierňovanie 

Výstavba  

Harmonogram činnosti 
(predchádzanie/zmierňovanie)
  

Činnosti predchádzania, zmierňovania alebo rozdelenia na fázy počas ekologicky 
citlivých období 

Alternatívne metódy výstavby 
a prekážky (zmierňovanie) 

Predchádzanie možnému narúšaniu alebo škodlivým vizuálnym stimulom 
a emisiám, napríklad hluku a vibrácií, alebo ich zmierňovanie 

Odplašovače (zmierňovanie) Akustické a vizuálne metódy 

Prevádzka  

Načasovanie prevádzky turbín 
(predchádzanie/zmierňovanie) 

Obmedzenie energetickej činnosti turbíny, natáčanie listov turbíny a zvyšovanie 
rozbehovej rýchlosti vetra73 (napr. zastavenie otáčania turbíny, keď sa vo výške 
turbíny blížia migrujúce vtáky, alebo skrátenie času otáčania turbín)  

Odplašovače (zmierňovanie) Akustické, vizuálne a elektromagnetické opatrenia 

Revitalizácia prírodného stavu 
na prístupových cestách a/alebo 
odrádzanie od používania 
prístupových ciest 

Po výstavbe turbín strácajú veľké prístupové cesty zmysel (keďže pracovníci 
údržby môžu používať menšie cesty). Preto na nich možno dočasne obnoviť 
prírodný stav (kým nenastane fáza modernizácie alebo vyradenia z prevádzky) 
alebo inštalovať prekážky na zabránenie prístupu neoprávnených osôb. 

Spravovanie habitátu 
(zmierňovanie) 

Habitáty možno spravovať rôznymi spôsobmi. Podľa jedného prístupu možno 
habitáty v blízkosti turbín zneatraktívniť [napr. vytvorením (ne)atraktívneho 
habitátu na získavanie potravy alebo habitátu na párenie a odstránením mŕtvych 
tiel zvierat, aby sa nepribližovali dravce] a zároveň vytvoriť atraktívne habitáty 
ďalej od „rizikovej zóny“ (napr. ďalej od oblastí, v ktorých hrozí riziko kolízie) 
s cieľom odrádzať druhy od približovania sa k turbínam a odlákať ich od nich. 
Ďalším možným prístupom je vytvorenie určitej formy biodiverzity v blízkosti turbín, 
najmä ak sa nachádzajú v oblastiach intenzívne obhospodarovanej 
poľnohospodárskej pôdy. Konkrétne riešenie je potrebné zvážiť individuálne.   

Modernizácia  

                                                      

72  Od usporiadania a umiestnenia turbín sa do veľkej miery odvíja umiestnenie súvisiacej infraštruktúry; pri 
mikrosituovaní by sa malo prihliadnuť na všetky príslušné faktory. 

73  „Natáčanie listov turbíny“ je proces zmeny uhla (sklonu) na spomalenie otáčania. „Rozbehová rýchlosť vetra“ je 
rýchlosť, pri ktorej sa turbína začne otáčať a vyrábať elektrinu. 
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Demontáž a premiestnenie 
(predchádzanie/zmierňovanie) 

Výmena (napr. za vyššie turbíny v menšom počte) alebo zmena umiestnenia 
turbín 

Harmonogram činnosti 
(predchádzanie/zmierňovanie) 

Činnosti predchádzania, zmierňovania alebo rozdelenia na fázy počas ekologicky 
citlivých období 

Alternatívne metódy výstavby 
a prekážky (zmierňovanie) 

Predchádzanie možnému narúšaniu alebo škodlivým emisiám, napríklad hluku, 
vibrácií a elektromagnetických polí, alebo ich zmierňovanie 

Vyradenie z prevádzky  

Demontáž a obnova 
(predchádzanie) 

Odstránenie turbín a súvisiacej infraštruktúry 

Harmonogram činnosti 
(predchádzanie/zmierňovanie) 

Činnosti predchádzania, zmierňovania alebo rozdelenia na fázy počas ekologicky 
citlivých období 

Alternatívne metódy výstavby 
a prekážky (zmierňovanie) 

Predchádzanie možnému narúšaniu alebo škodlivým emisiám, napríklad hluku 
a vibrácií, alebo ich zmierňovanie 

 

Význam týchto rôznych druhov vplyvov sa bude rozoberať v nasledujúcich kapitolách v súvislosti s každou hlavnou 

skupinou receptorov. Vzhľadom na význam „makrosituovania“ a strategického plánovania, ktoré s ním súvisí, sa tomuto 

opatreniu v oblasti predchádzania venuje samostatná kapitola (pozri kapitolu 4).  

A napokon, tak ako v prípade pravdepodobných významných vplyvov, je aj zmierňujúce opatrenia potrebné individuálne 

zvážiť. Ak sa to opiera o vedecké dôkazy, možno zaviesť aj prahovú vzdialenosť (t. j. minimálnu vzdialenosť od hniezdisk 

populácie netopierov na párenie alebo od oblastí získavania potravy a hniezdenia určitých druhov vtákov). Mala by sa 

však využívať obozretne a na základe individuálneho posúdenia. Prahová vzdialenosť od hniezdiska netopierov môže byť 

napríklad účinná v jednej lokalite v prípade hniezdiska jedného druhu, ale neúčinná alebo nepotrebná v prípade hniezdiska 

iného druhu v inej lokalite. Toto usmernenie preto neobsahuje žiadne prahové hodnoty. V kapitole 7 tohto usmerňovacieho 

dokumentu sa rozoberá monitorovanie a adaptívny manažment. Monitorovanie nie je zmierňujúcim opatrením, je však 

mimoriadne dôležité na zabezpečenie skutočného vykonávania a účinnosti zmierňujúcich opatrení podľa predpokladov 

primeraného odhadu. To, že závery primeraného odhadu týkajúce sa nepriaznivých vplyvov na integritu lokality musia byť 

vedecky nespochybniteľné, neznamená, že monitorovanie na overenie takýchto predpokladov je nepotrebné. 

5.2. Habitáty 

5.2.1. Úvod 

Zariadenia na výrobu veternej energie sa zvyčajne nachádzajú na exponovaných lokalitách s dobrými veternými 

podmienkami. Malé a stredne veľké turbíny sa zvyčajne nachádzajú v upravených prirodzených biotopoch v blízkosti 

poľnohospodárskych podnikov, domácností alebo podnikov. Veľké zariadenia na výrobu veternej energie sa na druhej 

strane často nachádzajú v odľahlejších výšinách, pobrežných oblastiach a na otvorených trávnych porastoch; výroba 

energie bude s najväčšou pravdepodobnosťou ovplyvňovať práve habitáty v týchto oblastiach. Vzhľadom na to, že veterné 

turbíny sú čoraz vyššie, veľkoplošné veterné parky sa čoraz častejšie umiestňujú aj na lesnú pôdu. 

V kontexte primeraného odhadu sa musia zvážiť tieto habitáty:  

 typy prirodzených biotopov z prílohy I,  

 habitáty druhov z prílohy II k smernici o biotopoch,  

 habitáty druhov voľne žijúcich vtákov z prílohy I k smernici o ochrane vtáctva,  

 habitáty pravidelne sa vyskytujúcich druhov sťahovavých vtákov.  

Zvážiť sa musia aj prísne chránené druhy rastlín z prílohy IV písm. b) k smernici o biotopoch, ako aj miesta na párenie 

alebo oddych prísne chránených živočíšnych druhov z prílohy IV písm. a).  

Rozsah priamych strát habitátov vyplývajúcich z výstavby zariadení na výrobu veternej energie a súvisiacej infraštruktúry, 

ako sú prístupové cesty, kabeláž vnútorných sústav74 a rozvodne, závisí od veľkosti, lokality a návrhu projektu. Napriek 

tomu, že skutočná výmera pôdy pod infraštruktúrou môže byť porovnateľne obmedzená, vplyvy infraštruktúry môžu byť 

rozsiahlejšie, ak plány alebo projekty zasiahnu do ekologických, hydrologických alebo geomorfologických procesov. 

Dynamické habitáty ako pieskové duny alebo mokrade sú citlivé aj na zmeny svojej štruktúry a fungovania. Tieto zmeny 

                                                      

74  Informácie o kabeláži na pripojenie turbín uvedené v tomto usmerňovacom dokumente sú relevantné aj pre 
nadzemný/podzemný prenos elektriny. Podrobné usmernenie týkajúce sa energetickej prenosovej infraštruktúry 
a právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody je zverejnené v samostatnom usmerňovacom dokumente 
[Európska komisia (2018c)]. 
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môže spôsobovať napríklad zhutňovanie pôdy, odstránenie vegetácie, odvodnenie, zmena profilu atď., čo môže mať za 

následok eróziu a degradáciu habitátu na rozsiahlejšom území. 

Základné údaje na posúdenie významných vplyvov by sa mali získať pomocou najlepších dostupných metód (pozri 

napríklad: Dafis a kol. 2001; Európska environmentálna agentúra 2003; Pentecost a kol. 2009; Smith a kol. 2011). Príklady 

typických metód základných prieskumov sú zhrnuté vRámček 5-1. 

Rámček 5-1: Príklady metód základných prieskumov pre habitáty 

Na vymedzenie oblastí habitátov z prílohy I v rámci stopy zariadení na výrobu veternej energie a zvyčajne aj v rámci 

vymedzeného nárazníkového pásma (napr. povodí) budú pravdepodobne potrebné prieskumy. Podrobné usmernenie 

týkajúce sa vhodných prieskumných metód je v niektorých prípadoch dostupné na vnútroštátnej úrovni. 

 

Identifikácia druhov a odhad rozmanitosti habitátov: 

• kvadrátový a/alebo transektový monitoring. 

 

Mapovanie distribúcie habitátov: 

• priame vizuálne pozorovanie (mapovanie v teréne), 

• vzdialené pozorovanie (družicový diaľkový prieskum, letecké multispektrálne diaľkové snímanie, interpretácia 

leteckých snímok, pozemné mapovanie z leteckých fotografií). 

 

5.2.2. Druhy vplyvov 

5.2.2.1. Aké sú hlavné druhy vplyvov? 

Hlavné vplyvy na habitáty sú zhrnuté v Rámček 5-2 a Tabuľka 5-3. Každý druh vplyvu sa môže prejaviť na celom rozsahu 

a kvalite habitátu. 

Rámček 5-2: Druhy vplyvov na habitáty 

• Priama strata – zníženie rozsahu habitátu v dôsledku jeho odstránenia, zmeny profilu alebo zasypania (napr. pri 

ukladaní stavebného materiálu alebo rozptýlených sedimentoch). 

• Fragmentácia – zmena priľahlej oblasti habitátu na dve alebo viacero menších izolovaných oblasti. 

• Degradácia – zníženie kvality habitátu v dôsledku zníženej abundancie a/alebo biomasy druhov z charakteristických 

spoločenstiev, ktoré ju tvoria. 

• Narúšanie – dočasná zmena priemerných environmentálnych podmienok (napr. zvýšenie objemu rozptýlených 

sedimentov alebo usadzovania prachu alebo častejšia prítomnosť ľudí, svetlo a hluk). 

• Tvorba habitátov – tvorba alebo obnova habitátov v rámci súboru zmierňujúcich opatrení. 

• Zmeny mikroklímy – malé zmeny teploty a vlhkosti vzduchu v dôsledku pohybu listov turbíny. 

• Nepriame vplyvy – strata, fragmentácia a degradácia habitátu vyplývajúca napríklad zo zhutňovania pôdy, z 

odvodnenia, zo zmien pastvy, z erózie/podomieľania alebo introdukcie inváznych nepôvodných druhov 

a znečisťujúcich látok. 
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Tabuľka 5-3: Druhy vplyvov na habitáty počas životného cyklu projektu zariadení na výrobu veternej energie na pevnine 

Druhy vplyvov Fáza projektu 
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Strata a degradácia habitátov X X  X X 

Fragmentácia habitátov X X X X X 

Narúšanie habitátov X X X X X 

Tvorba habitátov  X X X X 

Zmeny mikroklímy  X X X X 

Zhutňovanie pôdy  X  X X 

Nepriame vplyvy X X X X X 

 

Dôkladne by sa mal posúdiť aj vplyv na rastlinné druhy. Mnohé druhy horských rastlín, ktoré sú vo svojom habitáte 

špecifické a vyskytujú sa na obmedzenom území, totiž môže do veľkej miery ovplyvniť nielen inštalácia veterných turbín, 

ale aj otvorenie ciest a následné uľahčenie prístupu. 

Dôkladne je potrebné zvážiť aj možnú introdukciu nepôvodných druhov alebo pôvodných druhov miestnych rastlín 

pochádzajúcich z inej oblasti. Pôda z iných oblastí použitá pri výstavbe ciest môže napríklad obsahovať semená 

s nepôvodným (inváznym alebo neinváznym) biologickým materiálom. 

Z mnohých štúdií vyplýva, že zariadenia na výrobu veternej energie môžu ovplyvňovať mikroklímu až do vzdialenosti 

200 m od turbín, ktoré sú v prevádzke (Armstrong a kol. 2016). Konkrétne môžu spôsobovať vyššiu teplotu vzduchu 

a absolútnu vlhkosť v noci, ako aj zvýšenú variabilitu hodnôt ovzdušia, povrchu a pôdy v dennom cykle (Armstrong a kol. 

2016). Tieto účinky sú však relatívne obmedzené (napr. do 0,2 °C) a neočakáva sa, že by mali pravdepodobné významné 

vplyvy na integritu lokality.  

5.2.2.2. Ako sa posudzuje významnosť? 

Posúdenie významnosti musí byť vždy podložené solídnymi vedeckými argumentmi a malo by sa vykonávať vzhľadom na 

ciele ochrany v danej lokalite. V prípade habitátov sa významnosť určuje aspoň takto: 

• kvantifikovanie oblasti habitátu chráneného v rámci EÚ75, ktorému hrozí zhoršenie v porovnaní s úplnou východiskovou 

plochou habitátu, 

• význam habitátu pre druhy chránené v rámci EÚ.  

 

Vyžaduje si to dobré pochopenie distribúcie habitátov, a najmä pochopenie uskutočniteľnosti opatrení na predchádzanie 

významným vplyvom (pozri kapitolu 5.2.3). 

Celková plocha, na ktorej dochádza k zmene pôdy v dôsledku výstavby zariadení na výrobu veternej energie, sa líši podľa 

lokality a rozsahu zariadenia. Zmena pôdy bude mať pravdepodobne menší priemerný rozsah v prípade 

obhospodarovanej pôdy ako v prípade lesov a horských oblastí. 

Mieru významnosti ovplyvňuje aj: i) zriedkavosť a zraniteľnosť ovplyvnených habitátov; ii) význam pôdy ako miesta 

kŕmenia, párenia alebo hibernovania pre druhy chránené v rámci EÚ a/alebo iii) úloha pôdy ako spojitých alebo nespojitých 

koridorov na pohyb druhov v rozsiahlejšom prostredí.  

Zariadenia na výrobu veternej energie umiestnené v určitých vzácnych a krehkých typoch habitátov, ako sú mokrade, 

kobercové rašeliniská alebo vrchoviskové vresoviská, alebo v ich blízkosti môžu potenciálne spôsobovať stratu alebo 

                                                      

75  Typy prirodzených biotopov z prílohy I, habitáty druhov z prílohy II k smernici o biotopoch, habitáty druhov voľne 
žijúcich vtákov z prílohy I k smernici o ochrane vtáctva a habitáty pravidelne sa vyskytujúcich druhov sťahovavých 
vtákov. 
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zhoršenie týchto habitátov. Obavy sa netýkajú len priamej straty oblasti habitátu, ale aj možnej škody spôsobenej počas 

výstavby a prevádzky na štruktúre a ekologickom fungovaní habitátu. Takáto škoda môže mať významný vplyv na oveľa 

väčšiu oblasť ako priame využívanie pôdy. 

Najmä vresoviská môžu utrpieť škody v dôsledku nevhodného situovania zariadení na výrobu veternej energie alebo s nimi 

súvisiacej infraštruktúry, ako sú nové alebo modernizované prístupové cesty. Škoda je často dôsledkom toho, že pri 

výstavbe zariadení sa dostatočne nezohľadnila základná hydrológia rašeliniska. Skutočný objem rašeliny, ktorá sa 

v dôsledku toho stratila, môže byť síce malý, ale škoda spôsobená systému prirodzeného odvodňovania, napríklad 

odvodňovacími priekopami, môže mať následky pre oveľa väčšiu oblasť. To môže napokon viesť k zhoršeniu stavu oveľa 

väčšej oblasti rašelinísk a ďalších súvisiacich habitátov, ako napríklad potokov a iných vodných tokov, ktoré sa nachádzajú 

po prúde. 

Na významnosť vplyvov majú vplyv biologické a environmentálne faktory, ako aj faktory súvisiace s návrhom plánu či 

projektu. VRámček 5-3 sú zhrnuté faktory, ktoré sa zvyčajne zohľadňujú pri metódach zberu základných údajov a pri 

posudzovaní významnosti. 

Rámček 5-3: Faktory určujúce metódy zberu základných údajov a posudzovanie významnosti v súvislosti 

s habitátmi 

Biologické 

• citlivosť, rezistencia (tolerancia) a odolnosť (potenciál obnovy), 

• prítomnosť inváznych nepôvodných druhov. 

 

Environmentálne 

• druh a morfológia pôdy alebo sedimentov, 

• kvalita ovzdušia (napr. prach), 

• kvalita a množstvo vody, 

• môže dôjsť k tomu, že z lokality zariadení na výrobu veternej energie sa vytláčajú alebo vylučujú existujúce činnosti 

ako pastva, čo môže mať za následok zmenu environmentálneho stavu. 

 

Plán alebo projekt 

• počet, veľkosť, konštrukcia základov veterných turbín, a najmä ich stopa a metódy inštalácie, hlavne ak ku 

kľúčovým prácam patrí odstránenie habitátu na väčšej ploche (napr. výrub lesov), 

• počet a dĺžka káblov a metódy ukladania káblov do zeme, 

• ďalšie súvisiace činnosti (napr. odstavenie vozidiel a uskladňovanie materiálu). 

 

Hoci kvantifikovanie vplyvov dočasnej či trvalej fyzickej stopy plánu alebo projektu výstavby zariadenia na výrobu veternej 

energie môže byť pomerne jednoduché, kvantifikovanie iných vplyvov je náročnejšie.  

Ukladanie prachu sa môže napríklad vyskytnúť v určitej vzdialenosti od lokality zariadení na výrobu veternej energie; 

v závislosti od faktorov konkrétnej lokality môže byť vhodné uskutočniť posúdenie významnosti. V Spojenom kráľovstve 

sa napríklad ukladanie prachu v lokalitách výstavby a vyraďovania z prevádzky posudzuje na základe prítomnosti 

„ekologických receptorov“ v okruhu 50 m od lokality a/alebo v okruhu 50 m od trás používaných stavebnými vozidlami na 

verejných komunikáciách až do 500 m od vstupu na lokalitu (Holman a kol. 2014). Je dôležité poznamenať, že takéto 

usmernenie nemôže byť príliš normatívne, vyžaduje sa pri ňom odborný úsudok a tvorí súčasť širšieho rámca na 

zabezpečenie jednotnosti a úplnosti (Holman a kol. 2014).  

Zhutňovanie pôdy sa môže vyskytnúť na veľkých plochách. Pri kvantifikovaní ovplyvnenej oblasti a na účely predvídania 

pravdepodobnej významnosti vplyvov na habitáty môže pomôcť geotechnický prieskum stavu pôdy. Podobne sa môžu na 

veľkých plochách vyskytnúť aj zmeny v množstve a kvalite vody. V tejto súvislosti sa na podporu pri posudzovaní 

významnosti vo vzťahu ku kvantifikovaniu oblasti ovplyvnených habitátov závislých od podzemných a povrchových vôd 

zvyčajne využíva hydraulické a hydrologické modelovanie. 

Ak nie sú konštrukčné parametre plánu alebo projektu stanovené alebo pevne dané, musia sa vypracovať odhady pre 

najhorší prípad. Kabeláž vnútorných sústav a prenosová kabeláž môžu podstatne zintenzívniť stopu straty habitátu, ktorá 

sa spája s výstavbou zariadenia na výrobu veternej energie. Môže sa stať, že v čase vypracúvania strategického 

environmentálneho hodnotenia, posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo primeraného odhadu nie je presná trasa 

umiestnenia kábla známa, ale jej poloha sa môže predpokladať v rámci širšieho koridora medzi výrobnou infraštruktúrou 

a pripojením do prenosovej sústavy.  
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Príklad rámca významnosti na posúdenie vplyvov výstavby veterného parku na stepných trávnych porastoch v Rumunsku 

sa uvádza v Prípadová štúdia 5-1.  

Prípadová štúdia 5-1: Vplyvy výstavby veterných turbín v Dobrudži (juhovýchodné Rumunsko) na stepné trávne 

porasty 

Výstavba veterných turbín (Obrázok 5-1) môže spôsobiť významné straty a fragmentáciu habitátu. V tomto príklade sa 

zameriavame na habitáty stepných trávnych porastov. V rumunskom regióne Dobrudža sa stále nachádzajú veľké plochy 

habitátov pontosarmatských stepí (prioritné habitáty 62C0, 40C0), ich rozloha sa však zmenšuje a kvalita habitátu sa 

znižuje z množstva príčin: zalesňovanie, ťažba, nadmerné spásanie a stavebné práce. Tieto habitáty preto čelia 

významným hrozbám, pričom ohrozené sú aj v nich voľne žijúce živočíchy, ako napríklad Spermophilus citellus (syseľ 

pasienkový), cicavec z prílohy II. 

 

V rámci nezávislého výskumu v mene Európskej komisie sa skúmali individuálne a kumulatívne vplyvy niekoľkých 

plánovaných (a čiastočne realizovaných) zariadení na výrobu veternej energie v Dobrudži (Arcadis 2010). Pre niekoľko 

skupín vplyvu bol vypracovaný rámec významnosti. V prípade straty a degradácie (ale aj fragmentácie) habitátu sa 

významnosť vymedzila na základe týchto kritérií:  

 

Významná:  

• každá väčšia oblasť prioritného habitátu (62C0, 40C0) v lokalite s európskym významom je poškodená priamou stratou 

habitátu, 

• každá väčšia oblasť prioritného habitátu (62C0, 40C0) v lokalite s európskym významom je poškodená fragmentáciou, 

• každé intenzívnejšie narúšanie druhov z prílohy II a/alebo prílohy IV vyskytujúcich sa v prioritnom habitáte (62C0, 

40C0), ktoré môže ovplyvniť jeho stav ochrany. 

 

Nevýznamná: 

• nie je ovplyvnený žiadny prioritný habitát, a to ani priamym využívaním habitátu, ani fragmentáciou, ani narúšaním 

druhov z prílohy II a prílohy IV vyskytujúcich sa v tomto type habitátu. 

 

Odôvodnenia boli nasledujúce:  

• Prioritné habitáty: i) prioritné habitáty musia mať oveľa prísnejší systém ochrany ako ostatné typy habitátov sústavy 

Natura 2000; ii) tento druh habitátu sa v rámci EÚ vyskytuje vo svojej biogeografickej oblasti vo veľmi obmedzenej 

miere a iii) tento typ habitátu je z mnohých dôvodov (zintenzívňovanie poľnohospodárstva, zmena klímy a ďalšie 

činnosti ako rozvoj ťažby) významne ohrozený. Za významnú sa teda považuje každá väčšia oblasť prioritného habitátu 

(62C0, 40C0) v lokalite s európskym významom, ktorá bola poškodená, pretože v prípade tohto typu habitátu to môže 

mať bezprostredný vplyv na ciele ochrany.  

• Druhy z prílohy II a/alebo prílohy IV vyskytujúce sa v prioritnom habitáte: narúšanie druhov z prílohy II a prílohy IV sa 

považovalo za významné v momente, keď mohol byť ohrozený ich stav ochrany. V tomto prípade môže projekt 

spôsobiť: i) dlhodobé znižovanie populácie druhov v lokalite; ii) zmierňovanie rizika znižovania rozsahu druhu v rámci 

lokality a/alebo iii) zmenšovanie veľkosti habitátu druhov v rámci lokality. 

 

K priamym stratám habitátu dochádza najmä počas fázy pred výstavbou a počas fázy výstavby. Celkový rozsah ničenia 

habitátov v jednotlivých lokalitách sústavy Natura 2000 bol odhadnutý kvantitatívnym spôsobom na základe: i) výpočtov 

priemerného využitia povrchu jednou veternou turbínou (základmi turbíny, plaftormou turbíny, sieťou prístupových ciest 

k turbíne) a ich overenia na základe terénnych prieskumov a ii) umiestnenia veterných turbín. Priemernú plochu priamych 

strát habitátov možno odhadnúť na 3 000 až 4 000 m2 (výstavba turbíny + prístupové cesty) na jednu veternú turbínu:  

• Ničenie a degradácia habitátu sa začínajú už vo fáze pred výstavbou, keďže v prípade väčšiny veterných parkov sa 

najskôr vybuduje meteorologický stožiar, čo je ľahká konštrukcia so základmi maximálne +/–50 m2.  

• Najväčšie škody sa však spôsobia počas výstavby samotného veterného parku. Konštrukcia turbíny si vyžaduje 

rozsiahle pozemné práce vrátane výkopov a veľkých betónových základov pre stĺpy. V prípade kamenistej pôdy sa pre 

každú turbínu vykope približne 100 m2 (1 až 2 m hlboko) na základy samotnej turbíny a pripraví sa platforma zaberajúca 

veľkú plochu (minimálne 1 000 m2, niekedy dokonca až 2 000 m²). 

• Postavia sa široké prístupové cesty (so šírkou priemerne 4,5 – 5,0 m) (pozri Obrázok 5-1), aby sa mohli k turbínam 

dostať ťažké nákladné autá. Z analýzy environmentálnych schválení vyplýva, že táto plocha dosahuje v prípade každej 

turbíny priemerne takmer 2 000 m². 
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Obrázok 5-1: Strata a fragmentácia habitátu v dôsledku výstavby platforiem a prístupových ciest v kopcovitom teréne 
stepí 

 

Habitáty môže ovplyvniť aj fragmentácia. Sieť prístupových ciest spôsobuje fragmentáciu štruktúry habitátu, čo má za 

následok, že široké štrkové cesty prechádzajú cez malé zvyšky habitátu (pozri Obrázok 5-1). Z mnohých štúdií76 

vyplývajú nepriaznivé vplyvy fragmentácie habitátu spôsobené takýmito cestami na plazy, obojživelníky a malé cicavce. 

V týchto štúdiách sa opisujú aj ťažkosti pri výpočte veľkosti ovplyvnenej oblasti.  

 

Ovplyvnená oblasť je oblasť okolo turbín a celá oblasť medzi turbínami okrem oblasti medzi samostatnými časťami 

veterného parku. Na Obrázok 5-2 sa znázorňuje, že oblasť potenciálne ovplyvnená fragmentáciou do veľkej miery závisí 

od vonkajšieho polomeru (t. j. vzdialenosti od turbín), na základe ktorého sa ovplyvnená oblasť ohraničuje (600 m na 

obrázku vľavo a 200 m na obrázku vpravo). Na účely tohto výskumu sa celá oblasť v rámci veterného parku a vonkajšia 

hranica v okruhu 200 m od vonkajších veterných turbín považovali za minimálnu oblasť potenciálne ovplyvnenú 

fragmentáciou. Ako už bolo uvedené, je veľmi zložité predpovedať presnú oblasť, ktorá by mohla byť postihnutá, keďže 

to závisí od konkrétneho situovania a hustoty prístupových ciest a od priestorovej distribúcie miestnych populácií 

cicavcov a plazov. Opísaný prístup je v skutočnosti podhodnotením, keďže aj hlavné prístupové cesty medzi existujúcou 

cestnou sieťou a veterným parkom prispievajú k fragmentácii, do výpočtu však nie sú zahrnuté. 

 

  

Obrázok 5-2: Vizualizácia prístupu použitého na výpočet plochy fragmentovanej v dôsledku výstavby veterného parku 
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Zdroj: Technické posúdenie možných vplyvov výstavby a prevádzky veterných parkov v severnej Dobrudži (Rumunsko) 

(Arcadis 2011). 

 

Zhrnutie niekoľkých kľúčových odporúčaní týkajúcich sa posudzovania významnosti vplyvov na habitáty sa uvádza 

v Rámček 5-4. 

Rámček 5-4: Kľúčové odporúčania týkajúce sa posudzovania významnosti vplyvov na habitáty 

• Vypracujte pevný rámec významnosti na základe kritérií cieľov ochrany dotknutých habitátov a druhov z prílohy II 

a prílohy IV, ktoré sa v nich vyskytujú. Tento rámec sa musí týkať konkrétnych súvislostí (jednotlivých prípadov) a musí 

byť vedecky veľmi dobre podložený.  

• Zabezpečte dostupnosť údajov, a to najmä tých, ktoré sa týkajú všeobecnej distribúcie habitátov, na účely posúdenia 

na úrovni plánu alebo podrobného prieskumu a posúdenia týkajúcich sa konkrétneho projektu. 

• Zvážte priestorovú a časovú premenlivosť habitátov v dynamických systémoch, napríklad habitátov na záplavových 

územiach alebo v systémoch pobrežných piesočných dún, a to najmä s prihliadnutím na vplyvy zmeny klímy počas 

prevádzkovej životnosti zariadení na výrobu veternej energie. 

• Získajte poznatky a zistenia o citlivosti habitátov a súvisiacich druhov na činnosti zariadení na výrobu veternej energie, 

najmä o ich rezistencii (tolerancii) a odolnosti (schopnosti zotaviť sa).  

• Na zlepšenie dôkazovej základne využite zvýšenú dostupnosť výsledkov monitorovania vykonávaného po dokončení 

výstavby. 

 

 

5.2.3. Potenciálne zmierňujúce opatrenia  

V prípade habitátov, ktoré sú ovplyvnené výstavbou zariadení na výrobu veternej energie na pevnine, je 

najúčinnejším spôsobom predchádzania významným vplyvom na habitáty chránené v rámci EÚ vhodné 

situovanie zariadení na výrobu veternej energie a ich prístupových ciest (makrosituovanie). To sa dá najlepšie 

dosiahnuť strategickým plánovaním výstavby zariadení na výrobu veternej energie v rozsiahlejšej geografickej 

oblasti. Ak nie je možné vyhnúť sa habitátom chráneným v rámci EÚ, premyslené umiestnenie infraštruktúry 

súvisiacej s jednotlivými turbínami (mikrosituovanie) môže predstavovať vhodný spôsob, ako sa vyhnúť ich 

najcitlivejším a/alebo najcennejším častiam.  

Habitáty, ktoré sa vo fáze výstavby (napr. uskladňovanie vykopanej pôdy a odstavenie zariadení) degradujú, 

by sa mali ihneď po dokončení výstavby obnoviť. Prístupové cesty by sa mohli pre neoprávnené osoby uzavrieť 

alebo dokonca zmenšiť.  

5.3. Netopiere 

5.3.1. Úvod 

Organizácia UNEP/EUROBATS vydala komplexné európske usmernenie týkajúce sa netopierov a veternej 

energie s názvom Guidelines for consideration of bats in wind-farm projects (Usmernenia týkajúce sa výskytu 

netopierov v kontexte projektov veterných parkov) (Rodrigues a kol. 2015). Táto kapitola obsahuje zhrnutie 

informácií o možných vplyvoch zariadení na výrobu veternej energie na pevnine na netopiere, ktoré 

pochádzajú z publikácie č. 6 organizácie UNEP/EUROBATS a sú doplnené o informácie z dodatočnej 

literatúry vydanej od roku 2014. Zoznam vnútroštátnych usmerňovacích dokumentov týkajúcich sa netopierov 

sa nachádza v dodatku E. 

Informácie uvedené v tejto kapitole sa týkajú druhov netopierov z prílohy II a prílohy IV k smernici 

o biotopoch. Z dôkazov vyplýva, že zariadenia na výrobu veternej energie ovplyvňujú druhy netopierov, ktoré 

sú uvedené v prílohe II, menej ako druhy uvedené v prílohe IV. Druhy Nyctalus a Pipistrellus, ktoré nie sú 

uvedené v prílohe II, sú obeťami viac ako 90 % zaznamenaných smrteľných nehôd vo veterných parkoch 

                                                      

76  Fahrig 2003. 
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(pozri Tabuľka 9-6 v dodatku E), pričom v prípade druhov uvedených v prílohe II ide o menej ako 0,5 % 

smrteľných nehôd77.  

Základné údaje, podľa ktorých by sa mal vypracovať primeraný odhad, by sa mali získavať na základe 

najlepších postupov prieskumných metód, ako sa to opisuje v usmerneniach organizácie UNEP/EUROBATS. 

Na toto celoeurópske usmernenie by sa malo v prípade potreby prihliadať aj v súvislosti s vnútroštátnym alebo 

regionálnym usmernením na prijatie vhodných a vedecky podložených metód týkajúcich sa druhov, habitátov 

a environmentálneho stavu v jednotlivých členských štátoch alebo európskych regiónoch. Pri prieskumoch sa 

musí prihliadať na celý cyklus aktivity netopierov počas roka, pričom ich cieľom je poskytnúť informácie 

o hniezdení (liahnutí mláďat, párení/rojení, hibernácii), získavaní potravy a preletoch miestnych populácií 

netopierov a identifikovať pravdepodobné migračné trasy netopierov. Priestorový rozsah prieskumov je 

potrebné starostlivo zvážiť vzhľadom na veľkosť a lokalitu zariadenia na výrobu veternej energie a oblasti, na 

ktorú má vplyv (pozri kapitolu 3.2). Príklady základných prieskumov sú zhrnuté v Rámček 5-5. 

Rámček 5-5: Príklady základných prieskumov netopierov na pevnine (upravené podľa usmernení 
organizácie UNEP/EUROBATS, Rodrigues a kol. 2015) 

• Identifikácia významných miest reprodukcie, hibernácie a rojenia na základe príznakov výskytu netopierov a/alebo 

prítomnosti a abundancie zaznamenaných netopierov. 

• Prieskumy netopierov pomocou pozemných detektorov – používanie automatických detektorov na stanovenie indexu 

aktivity netopierov (počet spozorovaných netopierov za hodinu) a využívania habitátu, potenciálne doplnené 

manuálnymi prieskumami (pešie transektové prieskumy, prieskumy z pozorovacieho stanoviska) a inými metódami 

pozorovania (termálne/infračervené kamery). 

• Prieskumy aktivity vo výške – používanie automatických detektorov na stanovenie indexu aktivity netopierov (počet 

spozorovaných netopierov za hodinu). 

• Možná potreba prieskumov nad úrovňou stromového porastu a pokročilých techník, ako sú chytanie do pascí 

a rádiotelemetria na lesných pozemkoch78. 

• Zber environmentálnych údajov (o teplote, zrážkach, rýchlosti vetra). 

 

5.3.2. Druhy vplyvov 

5.3.2.1. Aké sú hlavné druhy vplyvov? 

Hlavné druhy vplyvov na netopiere sú zhrnuté v Rámček 5-6 a Tabuľka 5-4. Každý druh vplyvu má potenciál 

ovplyvniť miery prežitia a úspešnosť reprodukcie jedincov, čo môže mať za následok zmeny v demografických 

parametroch populácie, ktorých výsledkom je merateľná zmena veľkosti populácie. 

Rámček 5-6: Hlavné druhy vplyvov na netopiere (prevzaté z usmernení organizácie 
UNEP/EUROBATS) 

• Kolízia a barotrauma – smrteľná interakcia letiacich netopierov s konštrukciou veternej turbíny.  

• Strata a degradácia habitátov – odstránenie, fragmentácia alebo poškodenie podporných habitátov.  

• Rušenie a vytláčanie v miestach hniezdisk – činnosti v lokalitách hniezdisk a v ich okolí, ako napríklad odstránenie 

habitátu alebo prítomnosť vozidiel a pracovníkov údržby, môžu mať za následok zmeny teploty, vlhkosti, svetelných 

podmienok, hluku a vibrácií v rámci hniezdiska, čo môže spôsobiť zníženie miery jeho využívania alebo reprodukčnej 

schopnosti. 

• Strata letových koridorov a hniezdisk – fyzická alebo funkčná strata letových koridorov a hniezdisk. 

 

                                                      

77  Zdroj: správa z 23. zasadnutia medzinárodnej pracovnej skupiny organizácie EUROBATS o veterných turbínach 
a netopieroch predložená poradnému výboru 
(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf). 

78  Muller a kol. (2013) zistili, že druhy netopierov z otvoreného habitátu a druhy Pipistrellus pravidelne získavajú 
potravu nielen na rúbaniskách alebo lesných lúkach, ale aj vo výške nad staršími zatvorenými lesnými porastmi, 
pričom toto správanie môže predstavovať riziko kolízie s turbínami v týchto lokalitách. 

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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Tabuľka 5-4: Druhy vplyvov na netopiere počas životného cyklu projektu zariadení na výrobu veternej energie na pevnine 
 

Druhy vplyvov Fáza projektu 
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Strata a degradácia 
habitátov 

X X X X X 

Narúšanie a vytláčanie 
druhov v hniezdiskách 

X X X X X 

Fragmentácia habitátov  X X X  

Kolízia   X X  

Vplyv prekážok   X X  

Barotrauma   X X  

Strata alebo presunutie 
letových koridorov 
a hniezdisk 

 X X X  

Lepšia dostupnosť 
bezstavovcov ako koristi, 
a tým aj zvýšené riziko 
kolízie v dôsledku nočného 
osvetlenia 

  X X  

Nepriame vplyvy  X X X X 

 

Po spustení prevádzky veterných turbín sa za najvýznamnejší vplyv považuje úmrtnosť v dôsledku kolízie 

alebo barotraumy, riziká sa však líšia v závislosti od jednotlivých druhov. 

K narúšaniu a vytláčaniu by mohlo dochádzať v každej fáze životného cyklu projektu, pričom vplyvy prekážok 

sa vyskytujú počas prevádzky aj modernizácie. Tieto pravdepodobné významné vplyvy by mohli mať za 

následok zmeny správania vrátane atrakčného správania (Behr a kol. 2018; Foo a kol. 2017), priestorové 

presunutie letových koridorov a vylúčenie netopierov z habitátov na získavanie potravy, ktoré by inak využívali 

(Barré a kol. 2018). Atraktívnosť by mohla mať za následok vyššie riziko kolízie (Rydell a kol. 2010a; Voigt 

a kol. 2018). Millon a kol. (2018) sa však domnievali, že aj samotné vytláčanie druhov môže predstavovať 

významný faktor, ktorý treba zvážiť, a Barré a kol. (2018) nedávno tento vplyv vo viacerých veterných parkoch 

kvantifikovali. O posúdení narúšania, vytláčania a vplyvov prekážok by sa malo uvažovať individuálne 

a s prihliadnutím na veľkosť plánu alebo projektu, druhy netopierov, ktorých prítomnosť v danej lokalite je 

známa, ich využívanie habitátu a význam podporného habitátu na dosiahnutie priaznivého stavu ochrany 

populácie, a to najmä vzhľadom na existujúce hrozby a ciele ochrany lokality. 

5.3.2.2. Ako sa posudzuje významnosť? 

Na posudzovanie významnosti vplyvov na netopiere majú vplyv biologické a environmentálne faktory, ako aj 

faktory súvisiace s návrhom plánu či projektu. V Rámček 5-7 sa uvádzajú hlavné faktory, ktoré sa zohľadňujú 

pri návrhu metód zberu základných údajov a pri posudzovaní významnosti.  

Rámček 5-7: Faktory návrhu metód zberu základných údajov a posudzovania významnosti 
v súvislosti s netopiermi 

Biologické 

• riziko kolízie, do veľkej miery definované spôsobom získavania potravy, druhom echolokácie a letovým správaním 

druhov (Denzinger a Schnitzler 2013; Roemer a kol. 2017), 

• ročná fáza životného cyklu, t. j. aktivita, hibernácia, párenie, migrácia, rojenie, 

• prítomnosť hniezdisk na hibernáciu a reprodukciu, 



 

Usmernenie k zariadeniam na výrobu veternej energie a právnym predpisom EÚ v oblasti ochrany prírody 133  

• zraniteľnosť populácie na základe rizika kolízie a stavu ovplyvneného druhu (príklad možno nájsť v publikácii 

organizácie Scottish Natural Heritage a kol. 2019). 

 

Environmentálne 

• prítomnosť habitátov v okruhu 200 m v rámci plánu alebo projektu budú pravdepodobne využívať netopiere počas 

celého svojho životného cyklu, napr. lesy (najmä zrelé listnaté porasty), stromy, siete živých plotov, mokrade, vodné 

útvary, vodné toky a horské priesmyky79,  

• obmedzené oblasti, v ktorých netopiere získavajú potravu alebo hniezdia, a/alebo potenciál úzkych migračných alebo 

prístupových trás netopierov80, 

• veľké riečne koridory, ktoré môžu slúžiť ako migračné trasy81, 

• typy habitátov v krajinnej oblasti, napríklad výskyt listnatých lesov v okruhu 1,5 km od zariadení na výrobu veternej 

energie vo Veľkej Británii, podľa všetkého znižujú riziko pre všetky druhy (druh Pipistrellus pygmaeus bol analyzovaný 

samostatne), pričom celková oblasť ihličnatých lesov predstavovala zvýšené riziko iba pre druh Nyctalus noctula 

(Mathews a kol. 2016). Reakcie by preto mali závisieť od druhov a habitátov. V závislosti od predmetných druhov a ich 

súvisiacich habitátov možno prítomnosť/neprítomnosť vhodného habitátu využiť na vymedzenie oblastí ktoré môžu byť 

pre zariadenia na výrobu veternej energie vhodné, nie na identifikovanie oblastí, ktoré sú pravdepodobne 

problematické (Mathews a kol. 2016). 

• Parametre ako rýchlosť a smer vetra, teplota a relatívna vlhkosť sú známe tým, že do veľkej miery korelujú s aktivitou 

a úmrtnosťou netopierov (Amorim a kol. 2012; Mathews a kol. 2016; a i., ktorých cituje Rodrigues 2015). Medzi 

premenné používané na určenie úrovne rizika, ktoré môže navrhovaná lokalita pravdepodobne predstavovať pre 

netopiere, môžu patriť aj tieto environmentálne premenné.  

 

Návrh plánu alebo projektu 

• Počet turbín a priestor rotácie rotora.  

• Veľkosť turbín môže ovplyvniť vzdialenosť, v ktorej dochádza k vytláčaniu druhov [Barré a kol. (2018) a Minderman 

a kol. (2012; 2017)]. 

 

Z výskumných štúdií smrteľných nehôd uskutočnených v priebehu posledných rokov (pozri   

                                                      

79  Existujú dôkazy, že odstránenie stromov v zalesnených oblastiach niektorým druhom vyhovuje z dôvodu predĺženia 
lesnej kontúry, ale môže to viesť aj k zvýšenej aktivite netopierov, čo môže mať za následok vyššie riziko kolízie 
(Rodrigues a kol. 2015). 

80  Furmankiewicz a Kucharska (2009) skúmali migráciu netopierov v údolí Odry v juhovýchodnom Poľsku a dospeli 
k záveru, že riečne údolia predstavujú migračné trasy preletov netopierov prekonávajúcich dlhé aj krátke 
vzdialenosti a že rozdiely medzi jarnou a jesennou migráciou môžu súvisieť s dostatkom potravy, energetickými 
požiadavkami, sezónnymi rozdielmi medzi trasami alebo môžu byť kombináciou týchto faktorov. 

81  Meschede a kol. (2017) na druhej strane dospeli k záveru, že k migrácii netopierov dochádzalo všade (dokonca aj 
v horách) a že mapovanie migračných trás je pravdepodobne nemožné alebo nemá zmysel. Riečne údolia 
a podobne úrodné oblasti sú však významné ako migračné odpočinkové stanoviská na získavanie potravy 
a párenie, a preto sú pre zachovanie populácie migrujúcich druhov dôležité. 
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Tabuľka 9-6 v dodatku E) vyplýva, že veterné turbíny môžu mať na jednotlivé druhy netopierov rôzny vplyv 

z dôvodu ich rôzneho správania a štýlov letu. Druhom netopierov, ktoré lietajú a lovia potravu na otvorených 

priestranstvách (druhy loviace vo vzduchu), hrozí vysoké riziko kolízie s veternými turbínami. Niektoré 

z týchto druhov migrujú na veľké vzdialenosti vo vysokých nadmorských výškach, čím sa takisto zvyšuje 

riziko kolízie (napr. N. noctula, P. nathusii). Na druhej strane netopierom, ktoré lietajú v blízkosti vegetácie, 

hrozí menšie riziko kolízie s veternými turbínami. 

V Tabuľka 5-5 sa uvádza miera rizika kolízie s veternými turbínami v otvorených habitátoch v prípade 

európskych a stredozemských druhov. Výstavbou veterných turbín v listnatých alebo ihličnatých lesoch alebo 

na okrajoch lesov sa v prípade niektorých druhov významne zvyšuje riziko kolízie. 

Tabuľka 5-5: Riziko kolízie s veternými turbínami v otvorených habitátoch v prípade európskych (a stredozemských) 
druhov (podľa: Rodrigues 2015) 
 

Vysoké riziko Stredné riziko Nízke 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 sa ako jediný druh z prílohy II nachádza v kategórii vysokého rizika. 
2  V oblastiach bohatých na vodu. 

 

Prihliadnuť sa musí aj na ročný životný cyklus druhov netopierov, keďže rozsah a významnosť vplyvu môžu 

do veľkej miery závisieť od ročného obdobia (Tabuľka 5-6). Načasovanie fáz ročného životného cyklu sa pri 

jednotlivých druhoch a populáciách toho istého druhu v jednotlivých členských štátoch líši. Preto je obozretné 

postupovať podľa vnútroštátnych usmernení týkajúcich sa netopierov a zariadení na výrobu veternej energie, 

ak sú vypracované, alebo podľa usmernení organizácie UNEP/EUROBATS (Rodrigues a kol. 2015), ak 

vnútroštátne usmernenia vypracované nie sú. Úplný zoznam vnútroštátnych usmerňovacích dokumentov sa 

nachádza v dodatku E. 

Tabuľka 5-6: Miera rizika súvisiaceho s vplyvom na netopiere podľa ich ročného životného cyklu (čiastočne podľa: 
Rodrigues a kol. 2015). 
 

Pravdepodobný 
významný vplyv 

Obdobie párenia Obdobie 
hibernovania 

Jar/jeseň 

Výstavba    

strata a degradácia 
habitátov 

nízka až vysoká, v závislosti 
od vzdialenosti od hniezdisk 

vysoká, v závislosti od 
vzdialenosti od 
hniezdisk 

nízka (najmä pre 
netopiere migrujúce na 
dlhé vzdialenosti) 

strata hniezdisk 
potenciálne vysoká až veľmi 
vysoká 

potenciálne vysoká až 
veľmi vysoká 

potenciálne vysoká 
(napr. strata hniezdisk 
na párenie) 

Prevádzka turbín    

kolízie/smrteľné 
nehody 

nízka až vysoká, v závislosti 
od druhu 

nízka vysoká až veľmi vysoká 

strata alebo 
presunutie letových 
koridorov 

stredná nízka 

nízka, k migrácii bude 
pravdepodobne 
dochádzať v rozsiahlej 
miere, je však potrebné 
zvážiť kumulatívne 
vplyvy 

 

Pri prístupoch založených na analýze rizika sa využívajú základné údaje na identifikovanie oblastí získavania 

potravy a koridorov premiestňovania/migračných koridorov s relatívne intenzívnou aktivitou a bohatosťou 

druhov netopierov, ako aj významných hniezdisk.  



 

Usmernenie k zariadeniam na výrobu veternej energie a právnym predpisom EÚ v oblasti ochrany prírody 135  

Predpoklady úmrtnosti netopierov v dôsledku kolízie s veternými turbínami sa doteraz vypracúvali na základe 

prípadových štúdií týkajúcich sa jednotlivých veterných parkov, nie na základe štúdií týkajúcich sa viacerých 

lokalít. Preto je náročné skúmať základné vzťahy medzi potenciálnymi rizikovými faktormi (napr. výškou 

turbíny, vzdialenosťou od lesných pozemkov atď.) a mierami smrteľných prípadov, keďže rizikové faktory sa 

v jednotlivých lokalitách nelíšia (Mathews a kol. 2016). Vypracovanie a overenie teoretických modelov rizika 

vychádzajúcich z distribúcie habitátov a druhov je „dôležitým ďalším krokom“ (Arnett 2017), stále však zostáva 

úloha vyriešiť výzvy v súvislosti so špecifickosťou habitátov v prípade druhov, ktorým hrozí najväčšie riziko. 

Niektoré prístupy, v rámci ktorých sa odhadovala úmrtnosť netopierov a stanovovala významnosť, skúmajú 

Rodrigues a kol., s. 38 (2015) a Laranjeiro a kol. (2018). Patria k nimi modely distribúcie druhov, modely na 

základe jedincov82, modely na základe populácie a modely na základe indexu. Komplexné posúdenie metód 

použitých na získanie odhadu smrteľných nehôd uvádzajú Marques a kol. 2018. Na získanie podkladových 

údajov možno na primeraný odhad využiť kombináciu viac ako dvoch prístupov; po použití modelu na základe 

jedincov na predvídanie miery úmrtnosti v dôsledku kolízie sa môže napríklad použiť model na základe 

populácie na posúdenie možných dôsledkov zvýšenej úmrtnosti na populáciu. Neexistuje dôvod, pre ktorý by 

sa nemohli použiť iné prístupy, ak majú logické alebo empirické opodstatnenie. 

Bežné vplyvy v súvislosti s posudzovaním pravdepodobných významných vplyvov na netopiere, ktoré si môžu 

vyžadovať získanie dodatočných základných údajov alebo uplatnenie zásady predbežnej opatrnosti, sú 

zhrnuté v Rámček 5-8. 

Rámček 5-8: Kľúčové výzvy pri posudzovaní významnosti vplyvov na netopiere 

Všetky vplyvy 

• Obmedzené dôkazy týkajúce sa vplyvov malých veterných turbín, napr. turbín s osou vo výške do 18 m nad povrchom 

zeme. 

• Obmedzené dôkazy týkajúce sa správania netopierov v okolí turbín (Natural England 201483 a Mathews a kol. 2016). 

Boli zaznamenané určité dôkazy o atraktivite (Behr a kol. 2015), najmä v prípade prítomnosti červeného svetla (Voigt 

a kol. 2018). 

• V britskom veternom parku vykazovala aktivita netopierov mimoriadne vysokú premenlivosť, a to v rámci jednotlivých 

rokov aj medziročne (Mathews a kol. 2016). 

 

Kolízia 

• Pomocou súčasných prístupov zameraných na prieskumy konkrétnej lokality, a nie na štúdie týkajúce sa viacerých 

lokalít, nie je možné predvídať smrteľné nehody netopierov už vo fáze pred výstavbou, a preto je zložité identifikovať 

rizikové faktory (Mathews a kol. 2016). Arnett a kol. (2016) stanovili zlepšenie predvídateľnosti smrteľných nehôd 

netopierov ako kľúčovú oblasť budúceho výskumu. 

• Naďalej nie je isté, či možno na základe akustických údajov z fázy pred výstavbou primerane predpovedať smrteľné 

nehody vo fáze po výstavbe (Arnett a kol. 2013) ani či sa na základe súčasných posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie nepodarí znížiť riziko smrteľných nehôd netopierov vo veterných parkoch (Lintott a kol. 2016).  

• Je možné, že v ročnom životnom cykle netopierov sa vyskytujú aj ďalšie obdobia s vysokým rizikom, tie sú však naďalej 

nezistené, pretože dôraz sa kladie na obdobie neskorého leta/jesene, ktoré sa v prípade množstva skúmaných druhov 

zhoduje s obdobím jesennej migrácie a predpokladaným začiatkom párenia (Rydell a kol. 2010; Rodrigues a kol. 

2015). 

• Na základe zisťovacích protokolov nemusí byť možné identifikovať všetky smrteľné nehody, hoci techniky sa zlepšujú, 

najmä pokiaľ ide o využitie psov84. Zranenia, ktoré netopierom umožnia dostať sa ešte pred úmrtím („neodhalené 

úmrtia“) zo zvyčajnej oblasti zisťovania, môžu znamenať, že odhady úmrtnosti sú vo všeobecnosti podhodnotené 

                                                      

82  Pozri napríklad Roemer a kol. (2017) alebo Rijkswaterstaat (2018) v prípade otvoreného mora. 
83  Tieto usmernenia zo Spojeného kráľovstva sa nahrádzajú usmerneniami organizácie Scottish Natural Heritage 

a kol. (2019). 
84  Väčšina metód používaných na odhad miery smrteľných nehôd sa opiera o údaje o mŕtvych telách zvierat 

nájdených v okolí veterných turbín. Zistilo sa, že na presnosť odhadov smrteľných nehôd má vplyv efektívnosť 
zisťovania a rozloha prehľadávanej oblasti (Reyes a kol. 2016). Tímy cvičených pátracích psov sú podľa všetkého 
pri hľadaní mŕtvych netopierov účinnejšie a efektívnejšie ako ľudia (Mathews a kol. 2013, Mathews a kol. 2016, 
Reyes a kol. 2016). Je to tak preto, lebo vyhľadávanie mŕtvych tiel netopierov je veľmi zložité, najmä vo 
vresoviskových habitátoch a v habitátoch s ornou pôdou, kde telá zakrýva vegetácia. Počet mŕtvych tiel netopierov 
bude tvoriť minimálny odhad skutočnej miery smrteľných nehôd bez ohľadu na to, či zisťovanie vykonávajú ľudia 
alebo psy, pretože mŕtve telá požierajú iné zvieratá, rozkladajú sa (Paula a kol. 2015) a podliehajú vplyvom počasia 
(Mathews a kol. 2016). 
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(Barclay a kol. 2017). K smrteľným nehodám v dôsledku kolízií s turbínami, ktoré majú väčšie gondoly/výšku rotora, 

môže dochádzať aj mimo oblasti zisťovania, takže môžu zostať neodhalené (Weber a kol. 2018). 

• Existujú aj určité dôkazy o zraniteľnosti voči kolízii súvisiacej pohlavím či vekom (Lehnert a kol. 2014), tie však nie sú 

podložené všetkými štúdiami (Barclay a kol. 2017, Mathews a kol. 2016). Predvídané vplyvy na miestne populácie do 

veľkej miery závisia od vekovej a pohlavnej štruktúry obetí smrteľných nehôd, ide teda o významný nedostatok údajov. 

• V prípade zariadení na výrobu veternej energie, ktoré sú umiestnené pozdĺž migračných trás preletov, existujú 

obmedzené odhady úmrtnosti (Rydell a kol. 2010a). 

• Vplyvom úmrtnosti na populácie rozumieme veľmi nedostatočne (okrem iných Weber a kol. 2018)85 86 87. 

 

Narúšanie a vytláčanie druhov 

• S výnimkou údajov o narúšaní hniezdisk sú v oblasti významnosti narúšania a vytláčania k dispozícii obmedzené 

empirické údaje. 

• Rozsah, v akom môžu veterné parky spôsobovať vypudzovanie netopierov hľadajúcich potravu, je nejasný, môže však 

byť dôležitý pre celý rad druhov a môže ovplyvňovať aj druhy, pri ktorých sa nepredpokladá vysoké riziko úmrtnosti 

(Barré a kol. 2018). 

 

Vplyv prekážok 

• Kumulovaný vplyv prekážok na vtáky migrujúce na dlhé vzdialenosti, ktorým sa zabezpečuje, že vtáky sa na svojej 

migračnej trase vyhnú viacerým prekážkam, zatiaľ nebol skúmaný. 

 

Strata a degradácia habitátov 

• Rozsah funkčne súvisiaceho územia, ktoré sa nachádza za hranicami lokality sústavy Natura 2000 a je potrebné na 

zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu ochrany druhov, je neznámy a líši sa v závislosti od jednotlivých druhov 

(napr. Apoznański a kol. 2018). Ako však už bolo uvedené, väčšina druhov, ktorým hrozí riziko kolízie, nepatrí k druhom 

z prílohy II. 

 

Strata letových koridorov a hniezdisk 

• Empirické údaje o významnosti straty letových koridorov sú obmedzené. 

• Veterné turbíny môžu ovplyvňovať populácie mimo svojich vnútroštátnych hraníc prostredníctvom vplyvov na migrujúce 

netopiere (Voigt a kol. 2012; Lehnert a kol. 2014). 

• Konektivita medzi oblasťami párenia a zimovania môže byť oslabená v dôsledku narúšania vnútroštátnych 

a cezhraničných migračných trás kumulatívnym zahusťovaním oblasti zariadeniami na výrobu veternej energie 

(Berkhout a kol. 2013). 

 

Zhrnutie viacerých kľúčových odporúčaní týkajúcich sa posudzovania pravdepodobných významných vplyvov 

na netopiere sa uvádza v Rámček 5-9. 

Rámček 5-9: Kľúčové odporúčania týkajúce sa posudzovania významnosti vplyvov na netopiere 

• Vymedzenie jednoznačných kritérií významnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi ochrany dotknutých netopierov a ktoré 

vychádzajú z konkrétnych súvislostí (na základe jednotlivých prípadov) a sú vedecky podložené.  

                                                      

85  Toto je veľmi dôležité, keďže niektoré orgány stanovujú limity na úmrtnosť, ktorú možno pripísať turbínam 
v prevádzke (napr. Weber a kol. 2018), napriek tomu, že vplyv úmrtnosti je neznámy.  

86  V USA použili Frick a kol. (2017) modely na posúdenie druhu Aorestes cinereus, ktorý v Severnej Amerike turbíny 
zabíjajú najčastejšie, a zistili, že úmrtnosť môže mať za následok výrazné zníženie veľkosti populácie a zvýšenie 
rizika vyhynutia. Keďže však chýbajú základné údaje o populácii zabitých netopierov (Natural England 2014; 
Rodrigues a kol. 2015), vplyvy veterných turbín na miestnu populáciu netopierov nemožno oddeliť od ostatných 
premenných (Rodrigues a kol. 2015; Huso a kol. 2014). Dokonca ani v prípade niektorých rozsiahlejších projektov 
(aké uskutočnili napríklad Mathews a kol. 2016) nebolo možné dospieť k záveru, či sa vplyv prejavil na miestnych 
alebo celoštátnych populáciách netopierov. 

87  Ďalšia výzva sa týka využívania niektorých prahových hodnôt (napr. 1 – 5 % v prípade vtákov). Štátna rada 
v Holandsku stanovila, že „prahová hodnota 1 % ročnej úmrtnosti (ktorá sa použila v prípade vtákov) sa môže 
použiť aj v prípade netopierov“ (Heijligers a kol. 2015). Vo väčšine prípadov však o veľkosti populácie netopierov 
a možnom vplyve nie je k dispozícii dostatok informácií. Niekedy, ale najmä vtedy, keď ide o ohrozené druhy, sa 
uplatňujú svojvoľné prahové hodnoty (na základe rozhodnutia), napr. prahová hodnota maximálne dvoch 
smrteľných nehôd netopierov na turbínu za rok (Voight a kol. 2015), hoci to nemusí byť v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a právnymi predpismi EÚ (Voight a kol. 2015). Pozri zhrnutie autora Everaert, J. (2017). 
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• Zabezpečenie dostupnosti údajov, najmä o populáciách netopierov, ich aktivitách, hniezdiskách atď., ktoré sa využijú 

pri posudzovaní na úrovni plánov alebo na podrobné prieskumy a posúdenie v rámci projektov. 

• Investície do výskumu na doplnenie chýbajúcich poznatkov uvedených v Rámček 5-8. 

• Využitie zvýšenej dostupnosti výsledkov monitorovania vykonávaného po dokončení výstavby na zlepšenie dôkazovej 

základne. 

 

5.3.3. Potenciálne zmierňujúce opatrenia  

5.3.3.1. Úvod 

V tomto oddiele sa uvádza prehľad možných zmierňujúcich opatrení, ktoré boli navrhnuté alebo uplatnené 

v súvislosti so zariadeniami na výrobu veternej energie a netopiermi. Je potrebné poznamenať, že úmrtnosť 

ako najvýznamnejší vplyv nie je po spustení prevádzky turbín jednoduché zmierniť. Vplyv niektorých 

uvedených opatrení na predchádzanie významnému vplyvu alebo na jeho zmiernenie je zatiaľ neistý; 

obmedzenie energetickej činnosti turbín alebo zvýšenie rozbehovej rýchlosti vetra sú naďalej jedinými 

osvedčenými spôsobmi zníženia počtu smrteľných nehôd netopierov vo veterných parkoch v prevádzke 

(Arnett 2017). 

Hoci k zmierneniu rizika môže prispieť makrosituovanie, v prípade netopierov je náročnejšie, pretože najviac 

sú ovplyvnené najčastejšie sa vyskytujúce a najbežnejšie druhy netopierov, ktoré sa nešpecializujú na 

konkrétny habitát. Nie je preto úplne jasné, do akej miery môže makrosituovanie v praxi prispieť k ochrane 

netopierov, hoci má určite svoj význam, pokiaľ ide o obchádzanie oblastí s takými charakteristikami habitátu, 

ktoré sú pre netopiere jednoznačne atraktívnejšie.  

V nasledujúcich oddieloch sa uvádza stručný opis možných zmierňujúcich opatrení po výbere lokality pre 

zariadenia na výrobu veternej energie. 

Tabuľka 5-7: Možné zmierňujúce opatrenia v prípade netopierov (P: predchádzanie; Z: zmierňovanie) 
 

 

K
o

lí
z
ia

 

a
 b

a
ro

tr
a
u

m
a
 

 S
tr

a
ta

 

a
 d

e
g

ra
d

á
c

ia
 

h
a

b
it

á
to

v
 

 N
a
rú

š
a

n
ie

 

a
 v

y
tl

á
č

a
n

ie
 

d
ru

h
o

v
 

v
 h

n
ie

z
d

is
k

á
c

h
 

 S
tr

a
ta

 l
e

to
v
ý

c
h

 

k
o

ri
d

o
ro

v
 (

v
p

ly
v
y

 

p
re

k
á

ž
o

k
) 

a
 h

n
ie

z
d

is
k
 

Mikrosituovanie: 
usporiadanie 
a umiestnenie 
turbín 

P/Z P/Z P/Z P/Z 

Konštrukcia 
infraštruktúry: 
počet turbín a ich 
technické 
špecifikácie  

Z  Z Z 

Harmonogram 
činnosti: činnosti 
predchádzania, 
zmierňovania 
alebo rozdelenia 
výstavby na fázy 
počas ekologicky 
citlivých období 

  P/Z  

Obmedzenie 
energetickej 
činnosti 
a rozbehové 
rýchlosti vetra: 

Z   Z 
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načasovanie 
prevádzky turbín 

Odplašovače: 
akustické 
a vizuálne 
opatrenia 

P/Z   Z 

 

5.3.3.2. Mikrosituovanie: usporiadanie a umiestnenie turbín 

Je mimoriadne dôležité v plnej miere pochopiť lokalitu, využívanie hniezdisk a letovú aktivitu netopierov v celej 

zóne vplyvu zariadení na výrobu veternej energie, aby bolo možné čo najlepšie umiestniť turbíny a čo 

najúčinnejšie minimalizovať ich vplyvy. Dá sa to dosiahnuť využitím údajov získaných z podrobných 

základných prieskumov uskutočňovaných vo fáze realizácie projektu dostatočne včas nato, aby ovplyvnili 

predprojektové inžinierske a projektové štúdie (FEED). Veterné turbíny by mali byť situované mimo oblastí 

intenzívnej aktivity alebo hniezdisk netopierov. Minimálne vzdialenosti od lesných pozemkov a lineárnych 

zariadení (využívané ako prístupové trasy) sú uvedené v usmerneniach organizácie UNEP/EUROBATS 

a v niektorých vnútroštátnych usmerneniach88. 

5.3.3.3. Konštrukcia infraštruktúry: počet turbín a ich technické špecifikácie (vrátane 
osvetlenia) 

Turbíny sa značne líšia výškou a dĺžkou listov. Mathew a kol. (2016) v britskom veternom parku pozorovali, 

že čím väčší je rotor, tým vyššie riziko hrozí netopierom: každé predĺženie listu o jeden meter súviselo 

s nárastom pravdepodobnosti výskytu smrteľnej nehody (akéhokoľvek druhu) približne o 18 % (95 % intervaly 

spoľahlivosti, 5 % až 32 %). Veľkosť rotora a výška stožiara spolu súvisia, najspoľahlivejším indikátorom je 

však veľkosť rotora. Hoci majú vyššie turbíny súvis s vyšším počtom smrteľných nehôd, dôvodom je 

pravdepodobne to, že majú aj väčšie rotory. Zníženie výšky veže a súčasné ponechanie veľkosti rotora preto 

podľa všetkého neprinesie zníženie počtu smrteľných nehôd.  

Z minulých štúdií vyplynulo, že netopiere vo všeobecnosti reagujú na umelé nočné osvetlenie podľa 

emitovanej farby svetla a že najmä migrujúce netopiere vykazujú v reakcii na zelené svetlo fototaxiu89. 

Z výskumu vyplýva, že červené svetelné návestidlá sa majú najmä v prípade veterných turbín využívať 

obozretne, keďže červené svetlo môže priťahovať netopiere, čo môže napokon v prípade migrujúcich 

netopierov viesť k vyššiemu riziku kolízie. A naopak platí, že nepoužívanie červeného svetla môže znížiť počet 

smrteľných nehôd netopierov; je však potrebné zvážiť možný rozpor s leteckými normami. 

5.3.3.4. Harmonogram činnosti: činnosti predchádzania, zmierňovania alebo rozdelenia 
výstavby na fázy počas ekologicky citlivých období 

Usmernenia organizácie UNEP/EUROBATS týkajúce sa netopierov vo vzťahu k projektom veterných parkov 

obsahujú aj usmernenie týkajúce sa harmonogramu stavebných činností: 

• vyhnúť sa blízkosti obývaných zimovísk a hniezdisk s mláďatami a obdobiu roka, v ktorom sa využívajú, 

• vo všeobecnosti sa vyhnúť času dňa a roka, keď netopiere aktívne získavajú potravu alebo sa presúvajú, 

• rozdeliť činnosti na fázy tak, aby nebola celá lokalita narúšaná v rovnakom čase, a/alebo 

• rozdeliť činnosti na fázy tak, aby sa program určitých rušivých činností alebo výstavby určitých oblastí so 

zariadeniami na výrobu veternej energie realizoval vtedy, keď sú netopiere najmenej citlivé na rušenie.  

 

Ak majú byť tieto opatrenia účinné, je potrebné úplne pochopiť lokalitu a využívanie hniezdisk, ako aj letovú 

aktivitu netopierov nad celou zónou vplyvu zariadení na výrobu veternej energie. 

                                                      

88  Napríklad: najnovšie usmernenia Spojeného kráľovstva (2019) sa nachádzajú na adrese: 
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 (Netopiere 
a veterné turbíny na pevnine: prieskum, posúdenie a zmierňovanie). 

89  Pohyb organizmu smerom k zdroju svetla alebo od neho. 

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


 

Usmernenie k zariadeniam na výrobu veternej energie a právnym predpisom EÚ v oblasti ochrany prírody 139  

5.3.3.5. Obmedzenie energetickej činnosti a rozbehové rýchlosti vetra: Načasovanie 
prevádzky turbín 

Turbíny idú zvyčajne na voľnobeh rýchlosťou vetra, ktorá je nižšia ako rozbehová rýchlosť vetra (najnižšia 

rýchlosť vetra, pri ktorej turbíny vyrábajú energiu). Činnosť turbíny možno obmedziť tromi spôsobmi: a) 

natáčaním listov turbíny (aby boli rovnobežné s prevládajúcim smerom vetra, čím sa účinne zmenšuje ich 

plocha); b) zvýšením rozbehovej rýchlosti vetra a c) využitím metód na zastavenie otáčania listov pri nižších 

rýchlostiach vetra90 (Rodrigues a kol. 2015; Arnett 2017). Z dôkazov pochádzajúcich z Európy a Severnej 

Ameriky vyplýva, že obmedzenie energetickej činnosti a zvýšenie rozbehových rýchlostí vetra predstavujú 

jediné osvedčené spôsoby znižovania úmrtnosti netopierov v dôsledku kolízie (Rodrigues a kol. 2015; Behr 

a kol. 2017). 

Tieto metódy podporujú vo svojej najnovšej práci Mathews a kol. (2016), ktorí odporúčajú čo najväčšie 

obmedzenie otáčania listov turbíny pod rozbehovou rýchlosťou vetra. Znamená to, že čas otáčania listov pri 

nízkej rýchlosti vetra možno skrátiť bez toho, aby došlo k stratám pri výrobe energie. 

Rozbehová rýchlosť vetra by sa mala pri zariadeniach na výrobu veternej energie určovať individuálne, pretože 

aktivitu netopierov ovplyvňujú okrem rýchlosti vetra aj ďalšie meteorologické premenné, pričom táto aktivita sa 

môže do veľkej miery líšiť v závislosti od druhov, rokov, lokalít, krajín a regiónov. Ak majú byť tieto opatrenia 

účinné, prahovú hodnotu rozbehovej rýchlosti vetra v prípade zariadenia na výrobu veternej energie je 

potrebné stanoviť na základe podrobných údajov zo základného prieskumu získaných v súlade s najnovšími 

usmerneniami týkajúcimi sa osvedčených postupov (t. j. s usmerneniami organizácie UNEP/EUROBATS). Na 

tento účel je potrebné získať údaje o aktivite netopierov zároveň s environmentálnymi premennými, z ktorých 

najdôležitejšou je rýchlosť vetra. 

Výskumníci v Nemecku (Behr a kol. 2018) vyvinuli bezplatný softvér (ProBat 6.191) na výpočet algoritmov na 

obmedzenie energetickej činnosti turbín vo veterných parkoch. Táto aplikácia sa opisuje v Prípadová štúdia 

5-2, ktorá sa nachádza ďalej. Vyžaduje si zaznamenanie údajov o aktivite netopierov na úrovni gondol turbín 

v prevádzke, ktoré sa týkajú dostatočne dlhého časového úseku, ako aj hlavného obdobia vysokej aktivity 

netopierov. Aplikácia vypočíta rozbehové rýchlosti vetra v prípade konkrétnych turbín s cieľom znížiť úmrtnosť 

na zadanú úroveň, pričom ponúka aj možnosť odhadnúť straty ziskov pri obmedzenej prevádzke. 

V USA sa na obmedzenie energetickej činnosti po zaznamenaní prítomnosti vtákov, najmä veľkých dravcov, 

používa radar. V prípade netopierov však tento spôsob nie je až taký vhodný. V rámci jedného projektu na 

západe USA však boli pri vstupe do jaskynného hniezdiska nainštalované infračervené snímače, ktorými sa 

zaznamenávalo, kedy večer netopiere opúšťajú jaskyňu. Spočiatku sa v rámci tohto projektu používal na 

posúdenie rizika pre netopiere a vtáky v danej lokalite radar, v súčasnosti sa však potreba obmedzenia 

energetickej činnosti veterných turbín počas noci posudzuje v plnej miere na základe údajov z infračervených 

snímačov92. Ide o nízkonákladové riešenie prípadu veľmi nestáleho obývania jaskyne, ktoré si vyžaduje málo 

vstupov. 

Prípadová štúdia 5-2: RENEBAT II a RENEBAT III/ProBat 

V programoch na obmedzenie energetickej činnosti sa niekedy využívajú len samotné údaje o rýchlosti vetra alebo údaje 

o rýchlosti vetra spoločne s ďalšími premennými. V rámci projektu RENEBAT sa získavali údaje zo zisťovania smrteľných 

nehôd netopierov a z akustickej aktivity netopierov meranej na úrovni gondol, na základe ktorých sa testovali algoritmy 

na obmedzenie energetickej činnosti v prípade vopred stanovených vysokorizikových turbín. V prevádzke bolo 16 turbín, 

pričom v prípade niektorých sa programy na obmedzenie energetickej činnosti využívali a v prípade iných nie (v priebehu 

14 dní sa po týždni vystriedali). Cieľom bolo znížiť úmrtnosť pri obmedzenej energetickej činnosti (prevádzka „priaznivá 

pre netopiere“) na 0,012 smrteľnej nehody na turbínu za jednu noc (ekvivalent dvoch úmrtí na turbínu ročne). Prevádzka 

                                                      

90  Uprednostňuje sa natáčanie listov turbíny; zabrzdenie (úplné zastavenie listov) sa používa v núdzových situáciách, 
jeho opakovaným využívaním by sa však turbína poškodila. 

91  http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml. 
92  Výskum v oblasti využívania infračervenej technológie na proaktívnu správu hniezdisk netopierov bol predstavený 

na výročnom zasadnutí západnej divízie organizácie Wildlife Society (február 2019) a je zhrnutý na tejto lokalite: 
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/. 

http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/
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priaznivá pre netopiere zahŕňa aj hysterézu93 0,5 m.s-1, cieľom ktorej je znížiť opotrebenie súčastí turbíny znížením počtu 

rozbehov. 

 

Počas experimentu sa v oblasti pod turbínami každý deň hľadali mŕtve telá zvierat a vo výške gondol sa neustále merala 

akustická aktivita. Za sedem týždňov „bežnej“ prevádzky sa našlo celkom 21 mŕtvych tiel netopierov a za sedem týždňov, 

počas ktorých boli turbíny v režime prevádzky priaznivej pre netopiere, sa našli tri mŕtve telá netopierov. Priemerná miera 

kolízií vypočítaná na základe zisťovania smrteľných nehôd (upravená o počet tiel skonzumovaných inými zvieratami 

a efektívnosť hľadača) bola 0,064 smrteľnej nehody netopierov na veternú turbínu počas „bežnej“ nočnej prevádzky 

a 0,010 počas prevádzky priaznivej pre netopiere. Skutočná miera smrteľných nehôd počas prevádzky priaznivej pre 

netopiere sa teda od cieľovej hodnoty 0,012 mŕtveho netopiera na veternú turbínu v nočnej prevádzke líšila iba 

minimálne. Skutočná strata vyrobenej energie počas prevádzky priaznivej pre netopiere sa vypočítala ako očakávaná 

strata za obdobie „bežnej“ prevádzky, v ktorom by turbíny fungovali v režime priaznivom pre netopiere: výsledkom bola 

priemerná strata na úrovni 2,1 % ročnej výroby veternej energie za rok 2012. Keďže veterné turbíny vybraté na účely 

experimentu mali osobitne vysoké riziko kolízie, hodnota v rámci náhodne vybratého súboru údajov za veterné turbíny 

(70 turbín zaradených do vzorky v roku 2008) bola nižšia: priemerne 1,8 %. V prípade nevyužitia hysterézy by táto 

hodnota klesla na úroveň 1,4 %. V štatistických modeloch bolo teda možné s vysokou presnosťou predvídať miery 

smrteľných kolízií v prípade veterných turbín zaradených do vzorky, pričom algoritmy na obmedzenie energetickej 

činnosti v prospech netopierov v rámci stanoveného súboru hodnôt veľmi presne preukázali zníženie reziduálneho rizika 

kolízie. 

  

Softvér (ProBat) je už v súčasnosti k dispozícii v celom Nemecku, pričom v niektorých spolkových krajinách je dokonca 

povinný. Zohľadňujú sa v ňom regionálne odchýlky, obsahuje určitú úroveň rozdielov v riziku kolízie94 pre jednotlivé druhy 

a dokáže spracovať tri rôzne modely údajov z detektora netopierov. Jeho použiteľnosť/presnosť v iných častiach Európy 

(a v prípade širšieho rozsahu druhov a údajov o aktivite netopierov) bude potrebné otestovať. Okrem toho turbíny 

a rotory, na ktorých sa systém testoval, boli relatívne malé v porovnaní s bežnými veľkosťami nových turbínových 

zariadení, takže je potrebné overiť aj použitie v prípade väčších zariadení. 

Zdroj: Behr a kol. 2015, 2018; Weber a kol. 2018. 

 

5.3.3.6. Odplašovače: akustické opatrenia 

Ako zmierňujúci nástroj na odplašovanie netopierov od turbín, a tým na zníženie ich úmrtnosti, sa používa 

ultrazvuk95. Arnett a kol. (2013) poskytli dôkaz, že širokopásmové vysielanie ultrazvuku dokáže znížiť smrteľné 

nehody netopierov, pretože odrádza netopiere od približovania sa k zdrojom zvuku. Účinnosť ultrazvukových 

odplašovačov skúmaná v danom čase bola obmedzená vzdialenosťou a oblasťou, v ktorej sa ultrazvuk šíril, 

a to čiastočne v dôsledku rýchleho poklesu vlhkosti.  

Odvtedy boli v USA vyvinuté účinnejšie odplašovače, ktoré budú čoskoro komerčne dostupné (pozri Prípadová 

štúdia 5-3). 

Prípadová štúdia 5-3: Použitie ultrazvukových akustických zariadení ako techniky na odplašovanie 
netopierov 

Tím pre výskum vetra organizácie Bat Conservation International realizoval v spolupráci s Texaskou štátnou univerzitou 

výskum na otestovanie účinnosti ultrazvukových akustických zariadení namontovaných na samotných veterných 

turbínach. Ultrazvukové akustické zariadenia fungujú na princípe „blokovania“ echolokácie netopierov alebo zvukového 

znepríjemňovania vzdušného priestoru okolo turbíny, čím odrádzajú netopiere od potenciálne nebezpečného krúženia 

okolo otáčajúcich sa listov turbíny. Ultrazvukové akustické zariadenia vydávajú silný vysokofrekvenčný šum prekrývajúci 

signály, ktorými sa netopiere riadia pri navigácii a love koristi. 

 

Zariadenie spoločnosti Duke Energy v južnom Texase pozostáva z 255 veterných turbín (Vestas V-110, 2 MW) 

s výrobnou rozbehovou rýchlosťou vetra (3,5 m/s). Každú noc bolo monitorovaných 16 veterných turbín: osem 

                                                      

93  Znamená to, že v čase rozbehovej rýchlosti vetra priaznivej pre netopiere, napríklad 5,0 m.s-1, sa rotory zastavia, 
keď rýchlosť vetra klesne pod 5,0 m.s-1, a znovu sa začnú otáčať, keď rýchlosť vetra prekročí 5,5 m.s-1. 

94  Večernica parková (P. nathusii) vykazovala v niekoľkých aspektoch odlišný vzorec aktivity od ostatných druhov 

netopierov (distribúcia aktivity v noci a počas roka a korelácia medzi aktivitou a rýchlosťou vetra), čo Weber a kol. 
(2018) považovali za (pravdepodobný) dôsledok migračného správania. 

95  http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents. 

http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents
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kontrolných a osem pracovných turbín, ktoré boli pre každú noc vybraté náhodne. Zisťovanie úmrtnosti sa vykonávalo 

v oblasti zisťovania s polomerom 100 m od 31. júla do 30. októbra v rokoch 2017 a 2018. 

 

V roku 2017 sa zistilo 303 nových smrteľných nehôd netopierov siedmich druhov (78 % tvorili tadaridy guánové). Takmer 

dvakrát toľko obetí smrteľných nehôd bolo nájdených v kontrolných oblastiach (65 % pri kontrolných turbínach; 35 % pri 

pracovných). V roku 2018 bola situácia podobná: Zistilo sa 325 nových smrteľných nehôd netopierov piatich druhov (77 % 

tvorili tadaridy guánové). Obete smrteľných nehôd boli rozložené podobne: 68 % pri kontrolných turbínach; 32 % pri 

pracovných. Po skombinovaní výsledkov sa zistilo, že ultrazvukové akustické zariadenia mali štatisticky významný vplyv 

na smrteľné nehody netopierov, konkrétne priniesli zníženie celkového počtu smrteľných nehôd o 50 %. 

 

Z analýzy jednotlivých druhov vyplynulo, že v prípade niektorých sa miera smrteľných nehôd významne znížila, napr. 

v prípade tadaridy guánovej (54 % zníženie) a druhu Aeorestes cinereus (78 % zníženie). Na iné druhy to však podľa 

všetkého nemalo taký istý vplyv. Na zlepšenie účinnosti v prípade jednotlivých druhov je potrebný ďalší výskum. Okrem 

toho je potrebné otestovať aj použiteľnosť/presnosť v iných častiach sveta, napr. v Európe, ako aj v prípade širšieho 

rozsahu druhov a údajov o aktivite netopierov. 

Ďalšie informácie sú k dispozícii na týchto odkazoch alebo na vyžiadanie od spoločnosti NRG Systems96: 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic,  

https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems,  

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 odplašovače patria k možným nástrojom, hoci stále pretrvávajú pochybnosti o ich účinnosti. Môžu 

byť užitočné v niektorých lokalitách a v prípade určitých druhov, výskum je však stále v počiatočnom štádiu 

a zatiaľ sa s istotou nevie, či dokážu v praxi dostatočne znižovať úmrtnosť. Okrem toho môžu mať 

nezamýšľané dôsledky (napríklad počiatočnú atraktivitu), ktorými by sa ich užitočnosť obmedzila. Vyhodnotiť 

by sa mal aj narúšajúci vplyv takýchto odplašovačov. 

K ďalším nevýhodám patrí potreba ich pravidelnej údržby a testovania, aby sa zabezpečila ich nepretržitá 

funkčnosť a schopnosť primerane chrániť celý priestor rotácie rotora nákladovo efektívnym spôsobom. Ako sa 

uvádza v prípadovej štúdii, všetky druhy na odplašovače nereagujú. Okrem toho v súčasnosti nepoznáme 

všetky ich vplyvy na ostatné voľne žijúce živočíchy. Pre všetky uvedené dôvody je pred zavedením používania 

akustických odplašovačov do bežnej praxe potrebný ďalší výskum. 

5.4. Vtáky 

5.4.1. Úvod 

Potenciálne vplyvy zariadení na výrobu veternej energie na vtáky sa podrobne skúmajú v EÚ aj mimo nej. 

V dôsledku toho existuje množstvo vnútroštátnych usmerňovacích dokumentov, ktoré sa týkajú vtákov 

a zariadení na výrobu veternej energie a v ktorých sa podrobne uvádzajú metódy získavania základných 

údajov.  

Základné údaje, podľa ktorých by sa malo vypracovať posúdenie významnosti, by sa mali získavať pomocou 

štandardizovaných metód (Bissy a kol. 2000) alebo na základe odporúčaní z vnútroštátnych usmernení, ak 

ide o najlepšie dostupné metódy. Úplný prehľad prieskumných metód publikoval Smallwood (2017). Príklady 

základných prieskumov sú zhrnuté v Rámček 5-10. V niektorých prípadoch je možné metódy skombinovať, 

aby sa dali presne opísať základné podmienky. Pri posudzovaní rizika kolízie pelikánov v prípade jedného 

zariadenia na výrobu veternej energie sa napríklad vychádzalo z kombinácie radarových údajov a priamych 

pozorovaní z vhodných pozorovacích stanovísk (Prípadová štúdia 5-4).  

Rámček 5-10: Príklad základných prieskumov v prípade vtáctva na pevnine 

• Prieskumy z pozorovacieho stanoviska – na identifikovanie druhov, letového správania, smeru a výšky letu. 

                                                      

96  NRG Systems je spoločnosť zaoberajúca sa navrhovaním a vývojom inteligentných technológií pre najrôznejšie 
veterné, solárne a meteorologické aplikácie. 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic
https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems
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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• Transektový monitoring – na identifikovanie druhov a ich distribúcie a na odhad ich abundancie. Tieto prieskumy môžu 

byť všestranné a/alebo zamerané na konkrétne druhy alebo skupiny druhov, ako sú dravce alebo nočné druhy. 

• Nepriame počítanie – aktivitu vtákov možno merať nepriamo, napríklad počítaním trusu. 

• Infračervené a termálne zobrazovanie – na identifikovanie nočnej aktivity. 

• Monitorovacia technológia – údaje z rádiotelemetrie a satelitného monitorovania môžu poskytnúť merania o aktivite, 

letovom správaní, smere a výške letu vtákov. Tieto techniky sú oveľa presnejšie ako vizuálne pozorovania (Prípadová 

štúdia 5-7). 

• Radar – používanie radarových systémov na odhadovanie celkovej abundancie, smeru a výšky letu vtákov, najmä ak 

je pravdepodobné, že sa budú v danej oblasti v hojnom počte vyskytovať sťahovavé vtáky. Používa sa v spojení 

s vizuálnym pozorovaním na identifikovanie druhov. 

 
 

Prípadová štúdia 5-4: Kombinácia radarových údajov a priameho pozorovania na účely odhadu rizika 
kolízie pelikánov v navrhovanom veternom parku v juhoafrickom Cape West Coast 

Problém: 

Nevhodný výber lokality veľkoplošných veterných parkov má škodlivý vplyv na miestne populácie vtákov, preto sa na 

predpovedanie pravdepodobných významných vplyvov vyžaduje špecializované modelovanie. Nedokonalé trojrozmerné 

údaje o lete majú často za následok nesprávne posúdenia rizika kolízie vtákov v okolí zariadení na výrobu veternej 

energie vo fáze pred výstavbou. Z údajov z priameho pozorovania vyplynulo, že cez oblasť navrhovaných zariadení na 

výrobu veternej energie pravidelne prelietavajú pelikány ružové (Pelecanus onocrotalus), a to potenciálne vo výške 

dosahu rotora. Z predbežného modelu rizika vychádzajúceho z počiatočných pozorovaní vyplynulo v prípade pelikána 

ružového významné riziko kolízie. 

 

Prístup a závery: 

Na kvantifikovanie letov pelikána ružového v blízkosti plánovaného veterného parku v juhoafrickom Cape West Coast sa 

použila radarová metóda a metóda založená na pozorovaniach, pričom riziko kolízie s turbínou bolo modelované pre 

viaceré scenáre. Výsledky modelu sa skombinovali s už existujúcimi demografickými údajmi a na tomto základe sa 

vyhodnotil možný vplyv veterného parku na populáciu pelikánov a preskúmali možnosti jeho zmiernenia. Bol 

zaznamenaný pohyb veľkého počtu pelikánov ružových cez oblasť veterného parku v čase cyklu liahnutia mláďat 

neďalekej kolónie, ktorý súvisel s letmi do oblastí kŕmenia nachádzajúcimi sa približne vo vzdialenosti 50 km. Pelikány 

boli vystavené riziku kolízie v priemernej miere 2,02 vysokorizikového letu x h-1 (Jenkins 2018). Dráhy letu pelikánov boli 

označené za vysokorizikové, ak viedli cez body v rámci nárazníkového dosahu rotora niektorej z plánovaných turbín. 

Riziko sa obmedzovalo iba na denné hodiny a najvyššie bolo v strede dňa a za podmienok silného severozápadného 

vetra, pričom 82 % vysokorizikových letov viedlo iba nad piatimi z navrhovaných 35 umiestnení turbín. Predpovedané 

priemerné miery úmrtnosti (22 smrteľných nehôd za rok, 95 % spoľahlivosť pri priemernej rýchlosti vtákov a listov a 95 % 

miera predídenia kolízii) neboli udržateľné a mali za následok zápornú mieru rastu populácie pelikánov. Z modelov 

vyplynulo, že odstránením piatich najrizikovejších turbín z projektu alebo zavedením režimu obmedzenia energetickej 

činnosti, v rámci ktorého sa tieto turbíny v čase najintenzívnejšieho pohybu vtákov vypnú, by sa teoreticky mohli zmierniť 

vplyvy na zvládnuteľnú úroveň. Napriek veľkému množstvu vysokokvalitných údajov, ktoré Jenkins (2018) použil vo 

svojich analýzach, je však dôveryhodnosť modelu rizika kolízie oslabená neotestovanými predpokladmi týkajúcimi sa 

mier, v akých sa pelikány dokážu vyhýbať kolíziám, ako aj neistotami, pokiaľ ide o existujúcu dynamiku v populácii 

pelikánov.  

 

Na  

Obrázok 5-3 sú znázornené všetky dráhy letu pelikána ružového zaznamenané radarom za celé obdobie štúdie, ktoré 

boli zanesené na mapu súčasného návrhu projektu, kde sú vysokorizikové lety (ktoré sa križujú s nárazníkovým dosahom 

rotora) vyznačené červenou farbou a umiestnenie turbín rôznymi farbami podľa predpovedaného rizika kolízie. 

V navrhovanej lokalite zariadení na výrobu veternej energie bolo vysledovaných celkom 407 kŕdľov pelikána ružového, 

čo je 4 539 vtákov. Približne 80 % pelikánov prelietavalo priamo cez lokalitu zariadení na výrobu veternej energie. 

Použitím radaru sa do veľkej miery zlepšilo priestorové rozlíšenie týchto údajov a vo výsledku sa tak umožnilo ich 

dôslednejšie štatistické preskúmanie. Tieto údaje možno považovať za oveľa presnejšie a predkladajú sa s oveľa väčšou 

spoľahlivosťou ako samotné údaje z pozorovania. 
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Obrázok 5-3: Dráhy letu pelikánov zaznamenané radarom počas celého obdobia štúdie 

Zdroj: Jenkins a kol. (2018). 

  

5.4.2. Druhy vplyvov 

5.4.2.1. Aké sú hlavné druhy vplyvov? 

Vplyvy zariadení na výrobu veternej energie na vtáky boli podrobne preskúmané (Langston a Pullen 2003; 

Perrow 2017) a sú zhrnuté v Rámček 5-11. Vzťah medzi týmito vplyvmi a životným cyklom projektu je 

vyjadrený v Tabuľka 5-8. Každý druh vplyvu má potenciál ovplyvniť miery prežitia a úspešnosť reprodukcie 

jedincov, čo môže mať za následok zmeny v demografických parametroch populácie, ktoré sa dajú odmerať 

ako zmena vo veľkosti populácie. 

Rámček 5-11: Druhy vplyvov na vtáky, ktoré sa zvyčajne zohľadňujú pri posudzovaní plánu alebo 
projektu výroby veternej energie 

• kolízia: smrteľná interakcia letiacich vtákov s konštrukciou veternej turbíny, 

• narúšanie a vytláčanie druhov: zmeny správania vtákov môžu mať za následok stratu habitátu a potenciálne nižší 

úspech párenia (Dahl a kol. 2012), len v malom počte štúdií sa však posudzuje, či dochádza aj k vplyvu na populáciu. 

Vytláčanie možno merať vo vzdialenosti do 200 m od turbín, v prípade niektorých druhov však môže prebiehať až vo 

vzdialenosti 800 m (Hötker 2017; Marques a kol. 2019). V prípade malých a izolovaných turbín je výskyt následkov 

vytláčania menej pravdepodobný (Minderman a kol. 2012), 

• vplyv prekážok: nepriepustná oblasť, ktorá má z dôvodu obchádzania za následok dlhšie lety a zvýšený výdaj energie, 

• strata a degradácia habitátov: odstránenie, fragmentácia alebo poškodenie prostredia, ktoré by inak vtáky v rámci 

habitátu využívali. Existujú dôkazy, že takáto strata a degradácia habitátov môže viesť k merateľným zmenám 

populácie (Pearce-Higgins a kol. 2012, Steinborn a kol. 2011), 

• nepriame vplyvy: napríklad zmeny v abundancii a dostupnosti koristi môžu byť priame alebo vyvolané zmenami 

v habitátoch. Môžu byť priaznivé (Lindeboom a kol. 2011) alebo nepriaznivé (Harwood a kol. 2017), o vplyve na 
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populáciu vtákov je však málo dôkazov. Obete smrteľných nehôd s turbínou môžu priťahovať iné druhy vtákov (zvieratá 

požierajúce mŕtve telá iných živočíchov, dravé vtáky). 

 

Tabuľka 5-8: Vzťah medzi druhmi vplyvov na vtáky a životným cyklom projektu zariadení na výrobu veternej energie na 
pevnine 
 

Druhy vplyvov Fáza projektu 
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Strata a degradácia 
habitátov 

 X X X X 

Narúšanie a vytláčanie 
druhov 

X X X X X 

Fragmentácia habitátov  X X X  

Kolízia   X X  

Vplyv prekážok  X X X  

Nepriame vplyvy X X X X X 

 

5.4.2.2. Ako sa posudzuje významnosť? 

Pravdepodobné významné vplyvy zariadení na výrobu veternej energie na vtáky sa zvyčajne posudzujú 

v dvojstupňovom procese, ktorý pozostáva z kvantifikácie rozsahu úmrtnosti vtákov a následného posúdenia 

zmeny populácie, pokiaľ ide o ciele ochrany v predmetnej lokalite. 

Na významnosť vplyvov majú vplyv biologické a environmentálne faktory, ako aj faktory súvisiace s návrhom 

plánu či projektu. V Rámček 5-12 sa uvádza zhrnutie faktorov, ktoré sa zvyčajne zohľadňujú pri návrhu metód 

zberu základných údajov a pri posudzovaní významnosti vo vzťahu k zariadeniam na výrobu veternej energie 

a vtákom. 

Rámček 5-12: Faktory určujúce zber základných údajov a posúdenie významnosti 

Všetky vplyvy 

• dlho žijúce druhy k-stratégov s malým počtom mláďat, ako napríklad veľké dravce a morské vtáky, sú na rozdiel od 

malých, krátko žijúcich r-stratégov, ako sú spevavce, zraniteľnejšie, 

• malé a ohrozené populácie (napr. druhy z prílohy I) sú citlivejšie na ďalšie príčiny úmrtnosti ako veľké populácie, ktoré 

sú stabilné alebo rastú, 

• v dôsledku toho je dôležitým faktorom vplyvu blízkosť osobitných chránených území, ktoré boli ako chránené označené 

z dôvodu prítomnosti týchto druhov (Marx 2018). 

 

Kolízia 

• stavba tela (napr. veľkosť tela a krídel, tvar tela) a správanie vtákov (napr. plachtenie)97, 

• abundancia a sezónnosť, napríklad na miestach, kde sa stretáva veľké množstvo druhov, ako sú mokrade a migračné 

územia so zúženým profilom, 

• pohyby: nemigrujúcim vtákom hrozí väčšie riziko ako vtákom, ktoré aktívne migrujú, 

• vyhýbavé správanie a správanie, ktoré má za následok približovanie sa k turbínam, 

• rýchlosť letu (ktorá má prirodzene vplyv na riziko kolízie), 

• výška letu (riziko stretu s listami), 

                                                      

97  Napríklad supy sú typické plachtiace dravce, ktoré očami sledujú oblasť pod sebou a hľadajú mŕtve telá zvierat; 
nesledujú svoje okolie, preto im často hrozia kolízie. 
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• nočná letová aktivita (vyššie riziko v noci), 

• lety za nepriaznivých poveternostných podmienok (vyššie riziko počas hmly), 

• veľkosť turbíny (často súvisí s kapacitou v MW), priemer rotora veternej turbíny (priestor rotácie rotora – riziková zóna), 

umiestnenie a konfigurácia zariadení na výrobu veternej energie (Thaxter a kol. 2017), 

• osvetlenie infraštruktúry, 

• topografia, ako napríklad vyvýšené lokality a záveterná strana hrebeňov vo vzťahu k prevládajúcemu vetru (de Lucas 

a Perrow 2017). 

 

Narúšanie a vytláčanie druhov 

• výška turbíny a priemer rotora veternej turbíny (priestor rotácie rotora – riziková zóna), 

• topografia a otvorenosť krajiny, 

• citlivosť na narúšanie sa medzi jednotlivými taxonomickými skupinami, ale aj v ich rámci, do veľkej miery líši. Niektoré 

dravce sú napríklad mimoriadne citlivé, zatiaľ čo iné oveľa menej. Možné je aj to, že mimoriadne citlivé sú aj niektoré 

v noci migrujúce spevavce (aj na kolíziu), 

• sezónnosť: v prípade zariadení na výrobu veternej energie na pevnine sa vyhýbanie veterným parkom častejšie 

pozoruje mimo obdobia liahnutia mláďat (Villegas-Patraca a kol. 2012, Hötker 2017). 

 

Vplyv prekážok 

• sezónnosť: zvýšený výdaj energie hniezdiacich vtákov, ktoré sa presúvajú medzi hniezdiskami a oblasťami získavania 

potravy, pri opakovaných obchádzkach okolo zariadení na výrobu veternej energie môže byť výraznejší ako 

energetický výdaj súvisiaci s vplyvom prekážok migrujúcich vtákov obchádzajúcich zariadenia na výrobu veternej 

energie, 

• kumulatívne vplyvy plánu a/alebo projektu: je nepravdepodobné, že by jedno zariadenie na výrobu veternej energie 

spôsobilo, že by vtáky v dôsledku vplyvu prekážok museli vydávať významne väčšie množstvo dodatočnej energie. 

 

Strata a degradácia habitátov 

• miera flexibility druhu pri využívaní habitátu a rozsah, v akom dokáže reagovať na zmeny podmienok habitátu, 

• veľkosť a zložitosť rozsahu plánu alebo projektu. 

 

Nepriame vplyvy 

• citlivosť a zraniteľnosť habitátov a akýchkoľvek druhov koristi vo vzťahu k činnostiam zariadenia na výrobu veternej 

energie. 

 

Príklad uplatnenia prahovej hodnoty významnosti pri konkrétnom priestorovom rozsahu sa uvádza v 

Prípadová štúdia 5-5 týkajúcej sa Flámska (Belgicko). 

Spoľahlivejším prístupom na určenie významnosti je použitie matematických modelov na odhad úmrtnosti, ako 

aj predvídanie zmien v rozsahu populácie v priebehu času. Modelovanie je však zložitejšie použiť na úrovni 

jednotlivých projektov. Okrem toho sa pri modelovaní vždy vyžaduje dôkladná interpretácia, keďže modely 

predstavujú zjednodušenie reality. Modely sa odporúča overovať meraním skutočných vplyvov v teréne.  

Prístupy, pomocou ktorých sa často odhaduje úmrtnosť vtákov a stanovuje významnosť, skúma Laranjeiro 

a kol. (2018) a sú zhrnuté v Tabuľka 5-9. Na získanie údajov, na základe ktorých sa vykoná posúdenie, možno 

skombinovať viac ako dva prístupy, napríklad model rizika kolízie možno použiť na odhad úmrtnosti vtákov 

a na tej potom možno vykonať analýzu životaschopnosti populácie, na základe čoho sa posúdia potenciálne 

dôsledky zvýšenej úmrtnosti, pokiaľ ide o populáciu. Neexistuje dôvod, pre ktorý by sa nemohli použiť iné 

prístupy, ktoré ďalej nie sú uvedené, ak majú logické alebo empirické opodstatnenie. 

Z pravdepodobných významných vplyvov na vtáky sa zvyčajne veľmi podrobne posudzuje len strata 

a degradácia habitátu, úmrtnosť pri kolíziách, vytláčanie z teritória a narúšanie habitátu.  

Posúdenie straty habitátu vychádza z veľkosti stratenej alebo degradovanej oblasti (pozri kapitolu 5.2). 

Významnosť straty habitátu, a to buď priamej straty alebo nepriamej straty v dôsledku narúšania a vytláčania 

druhov, možno zistiť vyhodnotením flexibility druhov pri využívaní habitátu (alebo špecializácie habitátu), ktorá 

je prvotným príznakom pravdepodobnosti výskytu následnej úmrtnosti.  
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Na kvantifikovanie rizika kolízie vtákov sa používajú modely rizika kolízie98, ktoré obsahujú technické 

špecifikácie turbín, údaje o stavbe tela vtákov a premenné opisujúce letovú aktivitu vtákov. Model rizika kolízie, 

napr. Bandov model (Band 2007 a 2012), zabezpečuje odhad potenciálneho počtu kolízií vtákov, ktoré sa 

pravdepodobne vyskytnú v navrhovanom veternom parku za predpokladu, že vtáky sa kolízii s veternými 

turbínami nijako nepokúsia vyhnúť. Na získanie realistických odhadov rizika sa následne modelovanie rizika 

kolízie koriguje tak, aby sa v ňom na základe miery predídenia kolíziám zohľadnili behaviorálne reakcie vtákov 

na prítomnosť veterných parkov. V praxi sú však tieto modely chybové a z hľadiska použitých údajov, ale aj 

modelu samotného, sa líšia (Cook a kol. 2014), čiže sa netýkajú len správania vtákov s cieľom predísť kolízii.  

Napriek tomu, že existuje niekoľko empiricky odvodených mier predchádzania kolíziám (Perrow 2017), stále 

prebiehajú diskusie o tom, ako uplatniť empiricky odvodené miery predchádzania kolíziám v Bandovom 

modeli. Nezrovnalosti medzi modelovanými predpoveďami a pozorovanými mierami kolízií (de Lucas a kol. 

2008, Ferrer a kol. 2011) podčiarkujú potrebu opatrnej interpretácie výsledkov modelu rizika kolízií a potrebu 

začlenenia biologicky realistických parametrov správania vtákov do modelov rizika kolízie. 

Vplyvy prekážok sú známe (Hötker 2017) a musia sa zvážiť pri každom posúdení významných vplyvov. 

Napriek tomu, že v niektorých kumulatívnych scenároch to môže mať za následok vplyvy na úrovni celej 

populácie, o merateľných vplyvoch existuje len veľmi málo dôkazov (Masden a kol. 2009). 

Tabuľka 5-9: Prístupy použité pri posudzovaní úmrtnosti vtákov99 
 

Prístup 
Strata a degradácia 
habitátov 

Kolízia 
Narúšanie 
a vytláčanie 

Vplyv 
prekážok 

Modely rizika 
kolízie 

 
X 

  

Modely distribúcie 
druhov 

 
X 

  

Modely na základe 
jedincov 

 
X X X 

Modely na základe 
populácie 

X X X X 

Modely na základe 
indexu100 

X X X X 

 

Prípadová štúdia 5-5: Prístup k posúdeniu významnosti v súvislosti s vtákmi a veternou energiou vo 
Flámsku (Belgicko) 

Ročná úmrtnosť je aktuálna odhadovaná úmrtnosť z prirodzených alebo antropogénnych príčin (bez zvýšenej úmrtnosti 

súvisiacej s plánovanými veternými parkmi alebo elektrickými vedeniami) a zvyčajne sa vypočítava na základe mier 

úmrtnosti uvedených v literatúre (napr. faktov o vtákoch na webovom sídle organizácie BTO101) a informácií o veľkosti 

regionálnych/miestnych populácií posudzovaných druhov. 

 

Na určenie potenciálne významného vplyvu úmrtnosti na populácie druhov sa na druhy, ktorých sa to môže týkať, 

uplatňuje kritérium 1 % ročnej úmrtnosti, ak: 

 

 v rámci druhov existuje miestna (subregionálna) populácia, ktorá je významná na úrovni regiónu Flámsko 

(t. j. > 2 % celkovej regionálnej populácie), a 

 existuje dostatok kvantitatívnych údajov o veľkosti populácie druhu.  

 

V prípade rozmanitých druhov s priaznivým stavom ochrany môže byť prahová hodnota maximálne 5 %. 

 

                                                      

98  Pozri prehľad druhov modelov od autorov Willmott a kol. (2012), Grünkorn a kol. 2016, Masden a Cook (2016) 
a Smales (2017). 

99  Konkrétne príklady pozri v preskúmaní od autorov Laranjeiro a kol. (2018). 
100  Potenciálne užitočné v prípade nedostatku údajov (Laranjeiro a kol. 2018) ako údaje, na základe ktorých sa vykoná 

posúdenie rizika. 
101  British Trust for Ornithology, pozri https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts. 

https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts
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Tieto prahové hodnoty sa uplatňujú v subregionálnej miere, čo v prípade Flámska znamená toto: 

• Ak nie sú k dispozícii spoľahlivé údaje na regionálnej úrovni týkajúce sa zimujúceho vodného vtáctva a čajok, 

posudzuje sa kumulatívny vplyv na subregionálnej úrovni, a konkrétnejšie na úrovni subpopulácie; tieto subpopulácie 

na subregionálnej (miestnej) úrovni boli identifikované na základe „ekologicky prepojených oblastí“ (pozri  

Obrázok 5-4). 

• V prípade hniezdiacich vtákov sa takisto posudzujú kumulatívne vplyvy na subregionálnej úrovni alebo v prípade 

potreby na miestnej úrovni (t. j. lokality sústavy Natura 2000). 

• V prípade migrujúcich vtákov sa kumulatívne vplyvy posudzujú na subregionálnej úrovni preletov (odhadovaná 

populácia, ktorá migruje v rámci daného preletu). 

 

Výnimky zahŕňajú prípady, keď nie je k dispozícii dostatok údajov na kvantitatívne posúdenie vplyvov, t. j. pokiaľ ide o 

niektoré druhy vtákov a takmer všetky druhy netopierov. V týchto prípadoch sa uskutočňuje kvalitatívnejšie posúdenie, 

ktoré podľa možnosti vychádza aj z (dostupných) kvantitatívnych údajov a odborného posúdenia. K ostatným 

výnimkám patria prípady, v ktorých sa použil podrobný model vplyvu na populáciu s odlišným výsledkom, ale tieto 

výnimky sa zatiaľ vo Flámsku nevyužili.  

 

 
 
Obrázok 5-4: Identifikované subpopulácie zimujúceho vodného vtáctva a čajok na subregionálnej (miestnej) úrovni vo 
Flámsku  

Zdroj: Everaert, J. (2017). 

 

Využitie modelov na základe populácie pri posudzovaní významných vplyvov skúmali autori Green a kol. 

(2016), O'Brien a kol. (2017) a Smales (2017). Čoraz častejšie sa využíva analýza životaschopnosti populácie, 

pretože scenáre, v ktorých sa zohľadňuje alebo nezohľadňuje plán či projekt, umožňujú posudzovanie 

v súlade s medzinárodnými zásadami najlepších postupov v oblasti posudzovania vplyvu (Brownlie a Treweek 

2018), ako aj s potrebou zohľadnenia cieľa zachovania alebo obnovy populácie zo smernice o ochrane 

vtáctva. Jenkins a kol. (2018) napríklad použili na posúdenie dôsledkov úmrtnosti z dôvodu kolízie, pokiaľ ide 

o populáciu hniezdiacich pelikánov, model populácie matice Leslie, základ analýzy životnosti populácie. 

Z hľadiska modelov analýzy životnosti populácie sú potrebné populačné a demografické hodnoty získané 

z dlhodobých súborov údajov o skúmaných druhoch. Ak takéto údaje nie sú k dispozícii, môžu byť vhodné iné 

modely, ako napríklad potenciálne biologické odstránenie (Smales 2017). Na odhad demografických 

parametrov z iných zdrojov údajov vrátane údajov z prieskumov je alternatívne možné použiť integrované 

modelovanie populácie, pričom tieto odvodené parametre sa môžu použiť pri analýze životnosti populácie 

(Smales 2017). Integrované modelovanie populácie podrobne skúmali autori Schaub a Abadi (2011). 
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Na zabezpečenie dlhodobej platnosti vedeckého základu, ktorým sú podložené závery posúdenia, je 

mimoriadne dôležité monitorovanie. Potreba monitorovania a všeobecné prístupy k nemu sa rozoberajú 

v kapitole 6. V prípade vtákov sa monitorovanie zvyčajne zameriava na riziko kolízie a pochopenie toho, či 

predpoklady vyplývajúce z modelu rizika kolízie v praxi fungujú. Nato je potrebné vyhľadať a identifikovať telá 

zvierat uhynutých v dôsledku kolízie s veternými turbínami a odhadnúť celkový počet kolízií. Preskúmanie 

zásad štatistickej analýzy použitej pri odhade úmrtnosti v dôsledku kolízie na základe počtu nájdených mŕtvych 

tiel uvádzajú Huso a kol. (2017). V každom odhade úmrtnosti v dôsledku kolízie je potrebné počítať so 

štatistickou odchýlkou, ktorá vyplýva z rozdielov medzi oblasťou zisťovania a celkovou oblasťou, do ktorej by 

mohli mŕtve telá zvierat spadnúť, efektívnosťou zisťovacích tímov a mierou požierania mŕtvych tiel inými 

zvieratami. Metodické usmernenie týkajúce sa zisťovania výskytu mŕtvych tiel zvierat sa nachádza vo 

vnútroštátnom usmernení (pozri napríklad Atienza a kol. 2014 v prípade Španielska). Na odhad úmrtnosti 

v dôsledku kolízie na základe údajov z prieskumu zisťovania výskytu mŕtvych tiel sú k dispozícii softvérové 

nástroje z rôznych zdrojov, napríklad nástroj R-package carcass (Korner-Nievergelt a kol. 2015) a GenEst 

(nástroj na zovšeobecnený odhad) (Simonis a kol. 2018). Zhrnutie nástroja GenEst sa uvádza v Prípadová 

štúdia 5-6. 

Prípadová štúdia 5-6: GenEst, nástroj na hodnotenie úmrtnosti v dôsledku kolízie so zariadeniami na 
výrobu veternej energie 

Problém: 

Kvantifikovanie rizika kolízie pomocou techník hľadania mŕtvych tiel je časovo aj priestorovo náročné, a preto sa na úplné 

pochopenie rizika, ktoré pre netopiere a vtáky predstavuje infraštruktúra zariadení na výrobu veternej energie, vyžaduje 

určitá miera štatistického modelovania. Tieto prístupy sa však do veľkej miery líšia, pokiaľ ide o faktory, ktoré sa v nich 

zohľadňujú, a preto sú údaje z jednotlivých lokalít len zriedka porovnateľné.  

 

Riešenie: 

GenEst je nástroj na zovšeobecený odhad úmrtnosti, ktorý vypočíta počet smrteľných nehôd vtákov a netopierov 

v lokalitách veterných parkov, v ktorých je zisťovanie nedokonalé. Softvér je k dispozícii v štatistickom balíku R alebo ako 

grafické používateľské rozhranie, a preto umožňuje jednoduché používanie aj tým, ktorí nemajú skúsenosti so štatistikou, 

s vyššou matematikou alebo počítačovým programovaním.  

Praktické/technické aspekty: 

Zber údajov o mŕtvych telách v lokalite zariadení na výrobu veternej energie nie je dokonalý a presné vyjadrenie závisí 

od celého radu presne vymedzených faktorov (ako sú miera predátorstva, podnebie a telesná hmotnosť obete smrteľnej 

nehody). Na účinné využitie tohto prístupu sa vyžaduje určitá odborná príprava, a to buď v grafickom používateľskom 

rozhraní, alebo v základnej programovacej syntaxi jazyka R, dá sa však zvládnuť oveľa rýchlejšie ako manuálny výpočet 

modelu.  

 

Výhody: 

Softvér GenEst je k dispozícii v balíku R alebo ako grafické používateľské rozhranie, a preto umožňuje jednoduché 

používanie aj tým, ktorí nemajú skúsenosti so štatistikou, s vyššou matematikou alebo počítačovým programovaním. Ako 

je to bežné pri všetkých balíkoch R, pokyny sú uložené a voľne dostupné v sieti Comprehensive R Archive Network 

(CRAN) (Dalthorp a kol. 2019). Vďaka softvéru s otvoreným zdrojovým kódom a návrhu modelov (Dalthorp a kol. 2018) 

sú výsledky porovnateľné v rámci projektov, pri ktorých sa použil rovnaký nástroj, v dôsledku čoho sú pre ne k dispozícii 

lepšie informácie. 

Zdroj:  

Dalthorp 2019 a Dalthorp 2018.  

 

Prípadová štúdia 5-7: Identifikácia vplyvov vytláčania na orla skalného (Aquila chrysaetos) 
prostredníctvom sledovania pomocou GPS vo Francúzsku 

Vo francúzskom Centrálnom masíve žije malá populácia orla skalného, ktorú by mohla potenciálne ovplyvniť výstavba 

veterných parkov. Na účely posúdenia spoľahlivosti metód, ktoré sa bežne používajú pri posudzovaní vplyvu, a na účely 

vypracovania nových metód bola vypracovaná štúdia. Cieľom štúdie bolo aj získanie ďalších poznatkov o týchto vplyvoch. 

Na dosiahnutie týchto cieľov boli dvom orlom skalným z populácie v danej oblasti nasadené na obdobie 2014 – 2015 

(základné obdobie) a na obdobie 2016 – 2017 (po výstavbe veterných parkov) sledovacie zariadenia GPS. Zo štúdie 

vyplynulo, že v rozpore so závermi posúdenia vplyvu druh už dlhší čas po výstavbe dvoch veterných parkov v základnej 

oblasti svojho lovného biotopu veľkú časť tohto biotopu nevyužíva ( 

Obrázok 5-5).  
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Obrázok 5-5: Vplyvy vytláčania z teritória na orla skalného v dôsledku výstavby veterných parkov vo francúzskom 
Centrálnom masíve (na ľavom obrázku je zobrazená situácia v roku 2015, keď uprostred územia orlov ešte neboli 
postavené dva veterné parky; na pravom obrázku je zobrazená situácia v roku 2016 po výstavbe dvoch veterných parkov)  

 

V štúdii sa potvrdzuje aj citlivosť orla skalného na riziko kolízie v súvislosti s veternými turbínami. Aj keď je pri 

zovšeobecňovaní zistení štúdie, ktoré vychádzajú z monitorovania jedného páru pomocou GPS, potrebná obozretnosť, 

tento prípad poukazuje na významné vplyvy troch veterných parkov na území orla na spôsob, akým si orly vyberajú svoje 

uprednostňované trasy a lovné oblasti. Prítomnosť veterných parkov má za následok zmenšenie ich habitátu (zmenšenie 

habitátu o +/–450 ha) a ovplyvňuje ich pohyb medzi jednotlivými oblasťami. 

Zdroj: Itty (2018). 

 

Neistoty a výzvy v súvislosti s posudzovaním pravdepodobných významných vplyvov na vtáky, ktoré si môžu 

vyžadovať získanie dostatočných základných údajov alebo uplatnenie zásady predbežnej opatrnosti, sú 

zhrnuté v Rámček 5-13. 

Rámček 5-13: Kľúčové výzvy pri posudzovaní významnosti vplyvov na vtáky 

Kolízia 

• Znalosť faktorov súvisiacich s rizikom kolízie, ako je napríklad inštinkt hľadania potravy a teritoriálne správanie, ako aj 

interakcia s vetrom a topografiou, je zvyčajne viazaná na konkrétnu lokalitu a podložená iba relatívne bežnými druhmi 

(Watson a kol. 2018). 

• Abundancia a sezónnosť, napríklad v oblastiach, v ktorých sa stretáva veľké množstvo citlivých druhov, ako sú 

mokrade a migračné územie so zúženým profilom, s vysokou hustotou populácie alebo vhodným habitátom (Heuck 

a kol. 2019). 

 

Narúšanie a vytláčanie 

• Merateľná zmena populácie druhov sa v jednotlivých projektových lokalitách často líši.  

• Predpovede modelu na základe indexu podporuje len obmedzené množstvo empirických údajov. Pozri Prípadová 

štúdia 5-7 s empirickými dôkazmi vychádzajúcimi z techník sledovania pomocou GPS.  
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Vplyv prekážok 

• Empirické údaje sú obmedzené, pretože v predchádzajúcich štúdiách sa použili nevhodné metodiky, nerozlišovali sa 

vplyvy prekážok od vplyvov vytláčania a pomocou radarových techník nebolo možné napríklad dostatočne identifikovať 

druhy. 

• Empirické údaje o hniezdiacich vtákoch sú obmedzené, pretože predchádzajúce štúdie sa zameriavali na sťahovavé 

vtáky. 

• Kumulovaný vplyv prekážok na vtáky migrujúce na dlhé vzdialenosti, ktorým sa zabezpečuje, že vtáky sa na svojej 

migračnej trase vyhnú viacerým oblastiam, zatiaľ nebol skúmaný. 

 

Strata a degradácia habitátov 

• Identifikáciu ohrozenia alebo predpovede modelu na základe indexu podporuje len obmedzené množstvo empirických 

údajov. 

 

Nepriame vplyvy 

• Existuje len obmedzené množstvo empirických údajov o citlivosti a zraniteľnosti druhov koristi a o ich význame z 

hľadiska prežitia a úspešnosti reprodukcie dotknutých druhov vtákov. 

 

Zhrnutie viacerých kľúčových odporúčaní týkajúcich sa posudzovania pravdepodobných významných vplyvov 

na vtáky sa uvádza v Rámček 5-14. 

Rámček 5-14: Kľúčové odporúčania týkajúce sa posudzovania významnosti vplyvov na vtáky 

• Vymedziť jednoznačné kritériá významnosti, ktoré sa týkajú cieľov ochrany dotknutých vtákov a ktoré vychádzajú 

z konkrétnych súvislostí (na základe jednotlivých prípadov) a sú vedecky podložené.  

• Zabezpečiť dostupnosť údajov, najmä v súvislosti s úmrtnosťou vtákov a jej následnými vplyvmi na populáciu, 

v príslušnom rozsahu na vykonanie posúdenia na úrovni plánov alebo na podrobné prieskumy a posúdenie v rámci 

projektov. 

• Investovať do výskumu na doplnenie chýbajúcich poznatkov uvedených v Rámček 5-13. 

• Využiť zvýšenú dostupnosť výsledkov monitorovania vykonávaného po dokončení výstavby na zlepšenie dôkazovej 

základne. 

 

5.4.3. Možné zmierňujúce opatrenia  

5.4.3.1. Úvod 

V predchádzajúcich oddieloch sa uvádzal prehľad možných zmierňujúcich opatrení, ktoré sa navrhujú alebo 

využívajú na minimalizovanie vplyvov zariadení na výrobu veternej energie na pevnine na vtáky. Mali by sa 

zohľadniť obmedzenia týchto opatrení, a to najmä vtedy, ak sú veterné turbíny nainštalované v lokalitách 

s vysokou hodnotou vtáčej fauny a ak je do veľkej miery neisté, či budú niektoré uvedené opatrenia účinné. 

Správne situovanie veterných parkov a súvisiacej infraštruktúry (makrosituovanie) je najsamozrejmejším 

zmierňujúcim opatrením na predchádzanie nepriaznivým vplyvom na vtáky a voľne žijúce živočíchy vo 

všeobecnosti. 

5.4.3.2. Mikrosituovanie: usporiadanie a rozmiestnenie turbín 

Cieľom mikrosituovania turbín je zabrániť riziku kolízie a vplyvom vytláčania z teritória a vplyvom prekážok 

alebo ich zmierniť. 

Mikrosituovanie, ktoré sa uskutočňuje na základe údajov zo základného prieskumu v teréne alebo údajov 

z prevádzkového monitorovania, je proces umiestňovania jednotlivých turbín do vhodných oblastí s nízkym 

ekologickým rizikom. Prístupy súvisiace s geografickým informačným systémom (GIS)102 sa často využívajú 

ako podklad na prijímanie rozhodnutí o mikrosituovaní, napríklad na základe mapovania využívania vtáčieho 

                                                      

102  Pozri napríklad: projekt Innovative mitigation tools for avian conflicts with wind turbines (INTACT) (Inovačné nástroje 
na znižovanie počtu kolízií vtákov s veternými turbínami) (https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT). 

https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT
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habitátu a pohybov alebo mapovania atmosférických a topografických prvkov, ako sú termálne prúdy 

a orografické prúdenie po prúde, ktorých vplyv na riziko kolízie je známy. 

Z niekoľkých štúdií vyplynula nerovnomerná distribúcia rizika kolízií medzi jednotlivými veternými parkmi 

a malý počet turbín s neúmerným vplyvom (pozri aj Prípadová štúdia 5-5). Turbíny súvisiace s určitými 

geografickými prvkami, ako sú napríklad chrbátnice, budú mať pravdepodobne významnejší vplyv. Vplyv 

konfigurácie turbín však bude pravdepodobne do veľkej miery závislý od lokality a konkrétneho druhu. 

Sťahovavé vtáky budú pravdepodobne využívať výhodu väčších rozstupov medzi turbínami, ktoré tvoria letové 

koridory, alebo výhodu vyplývajúcu z umiestnenia turbín v samostatných oddelených zoskupeniach (May 

2017). Účinnosť mikrosituovania nie je v súčasnosti podložená empirickými dôkazmi, ale je podložená 

prediktívnym modelovaním (Arnett a May 2016).  

5.4.3.3. Konštrukcia infraštruktúry: počet turbín a ich technické špecifikácie (vrátane 
osvetlenia) 

Cieľom konštrukcie infraštruktúry je zmierniť riziko kolízie, môže však ovplyvniť aj vytláčanie druhov a vplyv 

prekážok. 

Na základe údajov zo základného prieskumu v teréne alebo údajov z prevádzkového monitorovania s využitím 

prediktívneho modelovania, ktorého výsledkom sú napríklad modely rizika kolízie, možno preskúmať vplyv 

počtu a konštrukcie turbín s cieľom určiť finálnu konštrukciu, ktorú možno považovať za ekologicky 

nízkorizikovú. 

Vo všeobecnosti platí, že menej väčších turbín rozmiestnených ďalej od seba sa uprednostňuje pred viacerými 

malými turbínami, ktoré sú husto rozmiestnené (May 2017). Účinnosť konštrukcie turbíny je podložená určitými 

empirickými dôkazmi (napr. Loss a kol. 2013), ale zväčšením priemeru rotora (priestoru s rizikom kolízie) 

a znížením rýchlosti rotora sa môže riziko kolízie zmierniť len vtedy, ak sú tieto opatrenia skombinované. Hoci 

sa takouto konštrukciou (t. j. menej väčších turbín) môže zabezpečiť zmiernenie rizika kolízie v prípade 

väčšiny miestnych druhov, v prípade druhov lietajúcich vo vyšších nadmorských výškach, napríklad počas 

sezónnej migrácie, sa môže riziko zvýšiť. Túto skutočnosť je ešte potrebné podložiť dôkazmi. 

Osvetlením veternej turbíny sa podľa všetkého nezvyšuje riziko kolízie v prípade netopierov ani migrujúcich 

spevavých vtákov103.  

Pokiaľ ide o rušenie hniezdiacich vtákov, ak sa nič iné nezmení, vyššie turbíny majú na hniezdiace vtáky menší 

vplyv. Turbíny s dlhšími listami majú nepriaznivejší vplyv (Miao a kol. 2019). 

5.4.3.4. Harmonogram činnosti: Činnosti predchádzania, zmierňovania alebo rozdelenia 
na fázy počas ekologicky citlivých období 

Harmonogram činnosti slúži na predchádzanie narúšaniu a vytláčaniu vtákov počas určitých kritických období 

alebo na ich zmierňovanie. Najužitočnejší môže byť skôr počas výstavby, modernizácie a vyraďovania 

z prevádzky než počas prevádzky. Harmonogram činnosti znamená, že činnosti sú počas ekologicky citlivých 

období buď pozastavené, alebo zmiernené. Ďalšou možnosťou je rozdelenie činností na fázy tak, aby mohli 

pokračovať, ale len v menej citlivých lokalitách. Možno to urobiť pomocou existujúcich ekologických poznatkov 

o druhoch, ktoré sa pravdepodobne vyskytujú v lokalite zariadení na výrobu veternej energie, údajov zo 

základného prieskumu v teréne alebo údajov z prevádzkového monitorovania. 

Bežnou praxou je vykonávanie potenciálne rušiacich činností v obdobiach, v ktorých nie sú prítomné citlivé 

a zraniteľné druhy, napr. vyhýbanie sa zoskupeniam vodného vtáctva v zime, keď sú energetické výdaje 

vtákov v dôsledku narúšania najvyššie, alebo vyhýbanie sa obdobiu liahnutia mláďat, keď je vysoké riziko 

poškodenia, zničenia alebo narúšania aktívneho hniezda. 

                                                      

103  https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/. 

https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/
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5.4.3.5. Zmiernenie narúšania: alternatívne metódy výstavby a prekážky 

Využitím alternatívnych metód výstavby a prekážok sa zabraňuje narúšaniu a vytláčaniu druhov alebo sa 

zabezpečuje ich zmiernenie. V zásade sú takéto opatrenia v prípade realizácie pravdepodobne účinné, aj keď 

je táto účinnosť podložená len malým množstvom zverejnených dôkazov.  

Zvážiť by sa malo každé opatrenie na predchádzanie hluku alebo vizuálnym stimulom alebo na ich zmiernenie, 

ak je známe alebo pravdepodobné, že môžu spôsobiť zmenu správania druhov vtákov. Ide napríklad 

o opatrenia na znižovanie hluku vyplývajúceho z potenciálne rušivej činnosti, znižovanie hluku vnímaného 

citlivým receptorom alebo blokovanie vizuálnych stimulov, napríklad prítomnosti ľudí. 

Účinnosť alternatívnych metód výstavby je potrebné individuálne zvážiť a podložiť prediktívnym modelovaním 

hluku. Napríklad zarážanie pilót baranidlom môže vtáky rušiť, ale ak sa medzi kladivo a nákovu baranidla vloží 

nekovová tlmiaca vložka (The British Standards Institute 2013), úrovne hluku vnímané receptorom sa môžu 

dostatočne znížiť, čím sa predíde pravdepodobnému významnému vplyvu alebo sa zabezpečí jeho 

zmiernenie. Rušivému hluku z úderov spôsobovanému vibráciami pri zarážaní pilót do zeme alebo vŕtaní pilót 

(priebežným špirálovým vrtákom) možno zabrániť aj inými metódami. 

Účinnosť akustických prekážok závisí od materiálu, lokality, rozmeru a tvaru prekážky. Prekážka by mala 

znižovať úrovne hluku za sebou, v tzv. zóne hlukového tieňa. Musí byť dostatočne vysoká a dlhá, aby bola 

zóna hlukového tieňa čo najväčšia a zahŕňala celú oblasť výskytu receptora. Čím bližšie je prekážka k zdroju 

hluku, tým menšia by mala byť. Schopnosť prekážky zabezpečovať zmierňovanie hluku môžu vylepšiť 

materiály ako minerálna vlna, drevné vlákno, sklenené vlákno a betón s otvormi alebo kombinácia rôznych 

materiálov (Pigasse a Kragh 2011). Posúdenie účinnosti akustických prekážok musí byť podložené 

prediktívnym modelovaním hluku. 

Na zabránenie ľudskej prítomnosti a hluku v ekologicky citlivých oblastiach, a to najmä vo vzťahu k vodnému 

vtáctvu, sa využívala aj výstavba stien, čo sa takisto považuje za účinné (Cutts a kol. 2009). 

5.4.3.6. Obmedzenie energetickej činnosti: Načasovanie prevádzky turbín 

Napriek tomu, že zastavením veterných turbín sa nezabráni nočným kolíziám počas migrácie (najmä 

spevavcov), môže dočasné obmedzenie energetickej činnosti turbín efektívne pôsobiť pri predchádzaní riziku 

kolízie alebo jeho zmierňovaní, a to najmä počas ekologicky citlivých období.  

Mnoho navrhovaných opatrení sa zameriava na úpravu prevádzky veterného parku, napríklad na dočasné 

vypnutie turbín, keď sa v blízkosti nachádzajú vtáky. Dočasné vypnutie turbín na požiadanie bolo zavedené 

v malom počte veterných parkov (pozri Prípadová štúdia 5-8 a Prípadová štúdia 5-9). Technici využívajú na 

predvídanie potenciálnych kolízií v záujme následného dočasného vypnutia turbín kombináciu ľudských 

pozorovateľov, vtáčieho radaru (Tome a kol. 2011, 2017) a príležitostne aj videotechnológií (Collier a kol. 

2011). V niektorých prípadoch sa využíva systém detekcie DtBird®104 s použitím videotechnológií. DTBird® je 

samostatne fungujúci systém na monitorovanie vtákov a/alebo zmierňovanie úmrtnosti v lokalitách s veternými 

turbínami na otvorenom mori aj na pevnine. Systém automaticky deteguje vtáky a môže podniknúť dva 

nezávislé kroky na zmiernenie rizika kolízie vtákov: aktivovať varovné zvuky a/alebo zastaviť veternú turbínu.  

Vypnutie na požiadanie môže účinne fungovať s minimálnymi stratami na celkovej výrobe energie. Vyžaduje 

si však zručných a svedomitých technikov, a preto ho môže byť z dlhodobého hľadiska náročné udržať 

a financovať. Vypnutie na požiadanie je najúčinnejšie (a cenovo najdostupnejšie) vtedy, keď sa vyžaduje len 

počas obmedzeného a vopred stanoveného časového obdobia, napríklad počas konkrétnych období liahnutia 

mláďat alebo migrácie (napr. dní s najintenzívnejšou migráciou). Osvedčeným postupom je preventívne 

začleniť do nákladového modelu zariadení na výrobu veternej energie určitú mieru obmedzenia energetickej 

činnosti turbín, aby sa pri snahe o zachovanie hospodársky životaschopného projektu zohľadnili finančné 

riziká aj riziká týkajúce sa biodiverzity. Účinnosť protokolu vypnutia na požiadanie využívaného celoročne je 

neznáma a pravdepodobne náročná na koordináciu, ako aj menej hospodársky životaschopná. Lokality, 

v ktorých sa využíva vypnutie na požiadanie, by mali mať zavedené protokoly spoľahlivého monitorovania na 

zabezpečenie skutočného predchádzania kolíziám. 

                                                      

104  https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf. 

https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf
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Vypnutie na požiadanie sa zvyčajne využíva v prípade súboru druhov, ktorým hrozí vyššie riziko, alebo keď je 

ohrozený stav ochrany týchto druhov. Len zriedka je jeho účelom predísť všetkým kolíziám vtákov. Je dôležité 

dohodnúť sa na súbore týchto druhov v spolupráci s kvalifikovanými a skúsenými ekológmi. 

Vzhľadom na tieto podmienky a obmedzenia zatiaľ nie je účinnosť tohto opatrenia všeobecne uznávaná. 

V Nemecku sa takéto opatrenia uplatňujú iba v jednotlivých prípadoch (na testovanie). Zatiaľ sa nepovažujú 

za bežný ani osvedčený postup. Na zlepšenie účinnosti, praktickej vykonateľnosti a spoľahlivosti sú potrebné 

ďalšie výskumy, ako aj vývoj vtáčieho radaru a systémov detekcie s použitím videotechnológií. Tieto systémy 

v súčasnosti nie sú dostatočne praktické (napr. nedarí sa im detegovať cieľové druhy s nízkou mierou 

chybovosti)105. Z nedávneho výskumu (Everaert 2018) vyplynulo, že dostupné zdroje informácií používané na 

predpovedanie intenzity migrácie vtákov sú užitočné na zlepšenie bezpečnosti vojenského letectva, nie sú 

však dostatočne spoľahlivé na riadenie vypnutia veterných turbín na požiadanie počas migrácie vtákov. 

V budúcnosti sa to môže zlepšiť, ak sa vypracujú lepšie a lokálnejšie modely predpovedí na základe 

meteorologických a miestnych vtáčích radarov. Ako sa uvádza v Prípadová štúdia 5-8 a Prípadová štúdia 5-9, 

opatrenia spočívajúce vo vypnutí turbín na požiadanie si podľa všetkého stále vyžadujú aj dodatočných 

ľudských pozorovateľov.  

Ďalšie využitie opatrenia spočívajúceho vo vypnutí turbín na požiadanie sa uvádza v Prípadová štúdia 5-10. 

Súvisí s konkrétnymi poľnohospodárskymi činnosťami, ktoré môžu priťahovať dravce v blízkosti veterných 

parkov.  

Vzhľadom na potenciálne dôsledky, pokiaľ ide o hospodársku životaschopnosť projektu veternej energie, sa 

takéto opatrenia spočívajúce vo vypnutí turbín na požiadanie môžu považovať za poslednú možnosť, ktorá sa 

má realizovať po vyčerpaní všetkých ostatných alternatív.  

Prípadová štúdia 5-8: Vypnutie turbín na požiadanie za asistencie pozorovateľa (Tarifa, Španielsko) 

V rokoch 2008 až 2009 sa 10 veterných parkov pozostávajúcich z celkovo 244 turbín denne monitorovalo s cieľom 

zdokumentovať úmrtnosť supa bielohlavého (Gyps fulvus) v dôsledku kolízií. Keď bol spozorovaný sup letiaci v dráhe, 

ktorá by potenciálne mohla viesť ku kolízii s listami turbíny, alebo keď skupina supov lietala v oblasti alebo v blízkosti 

veterného parku, pozorovateľ sa obrátil na riadiace stredisko veterného parku so žiadosťou o vypnutie konkrétnych 

turbín. Turbína sa dala zastaviť do troch minút.  

 

Uskutočnilo sa 4 408 zastavení turbín, pričom opatrenie spočívajúce vo vypnutí turbín na požiadanie viedlo k zníženiu 

úmrtnosti supov o 50 % a k poklesu výroby energie len o 0,7 %. Priemerne bola jedna turbína za rok celkom vypnutá 

šesť hodín a 20 minút, pričom priemerné trvanie zastavenia bolo len 22 minút. 

Zdroj: de Lucas a kol. (2012). 

 

Prípadová štúdia 5-9: Radarom podporované vypnutie turbín na požiadanie (veterný park Barão de 
São João, Portugalsko) 

Vo veternom parku Barão de São João spoločnosti E.ON106 s výkonom 50 MW, ktorý sa nachádza na migračnej trase 

preletu, sa využíval protokol radarom podporovaného vypnutia turbín na požiadanie vychádzajúci z vopred vymedzeného 

súboru kritérií. 

 

Monitorovanie migračnej letovej aktivity vtákov uskutočňoval monitorovací tím z pozorovacieho stanoviska. Radarové 

údaje v reálnom čase poskytli koordinátorovi monitorovacieho tímu kvalitnejšie informácie, na základe ktorých sa 

iniciovalo vypnutie. Po určitom čase skúsenosti monitorovacieho tímu priaznivo ovplyvnili účinnosť prístupu radarom 

podporovaného vypnutia turbín na požiadanie: priemerný čas vypnutia po zadaní príkazu sa skrátil o 91 % a priemerný 

ročný ekvivalent hodín vypnutia sa za obdobie 2010 až 2014 znížil o 86 %. 

 

Listy turbíny bolo možné zastaviť v priebehu približne 15 sekúnd od iniciovania vypnutia pomocou systému kontrolného 

riadenia a zberu údajov, ktorý zabezpečuje v reálnom čase prístup k jednotlivým veterným turbínam a veterným parkom, 

                                                      

105  Pozri aj https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-
fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/. 

106  E.ON je európska elektrárenská spoločnosť so sídlom v nemeckom Essene. 

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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ako aj k ich riadeniu. Turbíny boli okrem toho znovu zapnuté bez potreby ďalšej komunikácie s prevádzkovým 

personálom.  

 

Počas využívania protokolu vypnutia neboli zaznamenané žiadne kolízie sťahovavých plachtiacich vtákov. Do 

posledného roka päťročnej štúdie zodpovedal celkový ekvivalent obdobia vypnutia 0,2 % ročného dostupného času, 

pričom viac ako 40 % období vypnutia malo za následok zanedbateľné straty energie v dôsledku nízkych rýchlostí vetra. 

Zdroj: Tomé 2017. 

 

Prípadová štúdia 5-10: Vypnutie turbín počas žatvy, Nemecko 

Prevádzkové vypnutie veterných turbín môže byť užitočné vtedy, keď sa pod turbínami uskutočňuje žatva alebo orba. Je 

to tak preto, lebo (v závislosti od oblasti a druhov dravcov) počas žatvy a po nej v danej oblasti loví viac dravcov, ktoré 

využívajú odkrytie červíkov a iných malých (mŕtvych) živočíchov (napr. myší).  

 

Zo skúseností však vyplýva, že z logistického hľadiska je realizácia tohto opatrenia pomerne komplikovaná. Vyžaduje si 

proaktívny prístup poľnohospodárov, ktorí musia informovať prevádzkovateľa lokality o svojich poľnohospodárskych 

činnostiach, čo sa vždy nedeje. 

 

 

Zdroj: seminár o vplyvoch veternej a solárnej energie na pevnine na druhy a habitáty chránené smernicou o ochrane 

voľne žijúceho vtáctva a smernicou o biotopoch, ktorý sa konal v nemeckom Darmstadte 14. decembra 2018 (zdroj: Ubbo 

Mammen – https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-

fuer-den-rotmilan/). 

 

5.4.3.7. Akustické a vizuálne odplašovače 

Odplašovače sa využívajú s cieľom znížiť riziko kolízie. Dôkazy o účinnosti týchto techník sú naďalej 

obmedzené a je pravdepodobné, že ich účinnosť sa viaže na konkrétne lokality a druhy. 

Odplašovače zvyčajne predstavujú nainštalované zariadenia, ktoré vydávajú akustické alebo vizuálne stimuly, 

a to buď neustále, prerušovane, alebo po spustení systémom detekcie vtákov (napr. DtBird®, pozri kapitolu 

5.4.3.6). Na veže a listy turbíny možno použiť aj pasívne odplašovače ako nátery, hoci nie sú povolené vo 

všetkých krajinách EÚ. Vo Francúzsku musia byť veterné turbíny napríklad jednotne biele alebo svetlosivé.  

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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Na varovanie vtákov pred turbínami alebo na ich odplašenie od turbín boli testované vizuálne a akustické 

signály. Išlo o opatrenia ako nátery listov rotora, aby boli viditeľnejšie, používanie pulzujúcich svetiel na 

odradenie nočných migrujúcich živočíchov a inštalovanie akustických odplašovačov, ako sú alarmy a tiesňové 

volania, ako aj nízkofrekvenčné infrazvuky. Najnovšie výskumníci vo Francúzsku testovali vizuálny vzorec na 

odplašenie dravcov od letiskovej pristávacej dráhy, ktorý vytvára optickú ilúziu pripomínajúcu „vyvalené“ oči. 

Tvrdia, že táto technika by mohla fungovať aj vo veterných parkoch, zatiaľ v nich však nebola testovaná 

(Hausberger a kol. 2018). 

Prípadová štúdia 5-11: Lepšia viditeľnosť pomaľovaných listov a veží turbín vo veternom parku 
Smøla, Nórsko 

V rámci výskumného projektu v Nórsku (2014) so štyrmi turbínami vo veternom parku Smøla bol jeden list rotora 

namaľovaný načierno, aby sa zistilo, či sa dosiahnutím lepšej viditeľnosti listu pre vtáky zníži úmrtnosť. Okrem toho boli 

v lete roku 2014 a 2015 načierno namaľované základy desiatich turbín až do výšky 10 m nad zemou. Výsledky výskumu 

zatiaľ neboli publikované, ale z prvých náznakov vyplýva, že úmrtnosť snehule kapcavej (Lagopus lagopus), teda druhu, 

ktorého mŕtvi jedinci sa pod turbínami nachádzali najčastejšie, sa podľa všetkého po vykonaní týchto vizuálnych úprav 

znížila. Výskum stále prebieha. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  

• Raptor Interactions With Wind Energy (Interakcie dravcov so zariadeniami na výrobu veternej energie): prípadové 

štúdie od autorov z celého sveta: Watson 2018. 

• Fotografia: Espen Lie Dahl 

 

Prípadová štúdia 5-12: Použitie automatického systému na predchádzanie kolíziám v záujme zníženia 
vplyvu kolízií na pelikány (Pelecanus crispus a Pelecanus onocrotalus) v gréckom parku Prespa 

Veterný park s výkonom približne 29 MW sa nachádza pri jazere Prespa v Grécku, teda v oblasti s dvomi lokalitami 

sústavy Natura 2000, ako aj mokraďou Ramsar.  

 

Keďže v širšom okolí parkov sa nachádzalo 20 % celkovej populácie pelikána kučeravého (Pelecanus crispus) a pelikána 

ružového (Pelecanus onocrotalus) a keďže pelikány často cez lokality veterných parkov prelietavajú na ďalšie mokrade, 
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v roku 2013 bol nainštalovaný automatický systém na predchádzanie kolíziám vtákov. Systém využíva kamery s vysokou 

presnosťou na identifikovanie pelikánov, ktoré letia do danej oblasti, a ak vtáky vletia do oblasti s rizikom kolízie, aktivuje 

varovné zvukové signály na odplašenie pelikánov a/alebo dočasne vypne veterné turbíny.  

 

Počas obdobia monitorovania neboli zaznamenané žiadne kolízie, a preto sa automatický systém na predchádzanie 

kolíziám považoval za účinné opatrenie. 

Zdroj: WindEurope (2017).  

 

5.4.3.8. Spravovanie habitátu: odlákanie a odrádzanie druhov od turbín 

Cieľom opatrení na spravovanie habitátu je znížiť riziko kolízie. Zvyčajne zahŕňajú uplatňovanie režimu správy 

(situovanie a načasovanie) v záujme zníženia dostupnosti koristi, ako aj vytváranie habitátov alebo 

zlepšovanie ich stavu na odlákanie vtákov od turbín. Za účinné opatrenie sa považuje aj zabezpečovanie 

dokrmovania. 

Tieto opatrenia, ktoré preskúmali Gartman a kol. (2016), sa musia zvažovať individuálne pre každú lokalitu 

a druh. Účinnosť spravovania habitátu s cieľom zmeniť abundanciu koristi a znížiť počet kolízií je známa, hoci 

vychádza z relatívne malého počtu publikovaných prípadov (pozri napríklad Prípadová štúdia 5-13).  

Organizácia Scottish Natural Heritage (2016) sa domnieva, že vo väčšine prípadov sa na spravovanie habitátu 

spočívajúce v odlákaní vtákov ako myšiarka močiarna a kaňa sivá od turbín nemožno spoliehať, pretože 

účinnosť tohto opatrenia nie je dostatočne preukázaná. Účinnosť a ekologické dôsledky kŕmenia na odvrátenie 

pozornosti sa musia zvažovať individuálne. 

Prípadová štúdia 5-13: Spravovanie habitátu na zníženie rizika kolízie v prípade sokola 
bielopazúravého (Falco naumanni), Španielsko 

V troch lokalitách zariadení na výrobu veternej energie (Cerro del Palo, Cerro Calderón a La Muela) pozostávajúcich z 99 

turbín sa vykonávalo prevádzkové monitorovanie s cieľom určiť premenné súvisiace s úmrtnosťou sokola 

bielopazúravého (Falco naumanni) v dôsledku kolízií. Na základe získaných informácií sa zaviedlo zmierňujúce opatrenie 

na predchádzanie kolíziám a minimalizovanie ich počtu. Pôda okolo základní turbín s vysokou mierou úmrtnosti 

v dôsledku kolízií bola mierne zoraná, aby sa znížilo množstvo vegetácie, a tým aj rozmanitosť potenciálnej koristi, najmä 

rovnokrídlovcov. Za dva roky monitorovania spravovania habitátu neboli na miestach s pooranou pôdou zaznamenané 

žiadne kolízie. Toto opatrenie predstavuje jednoduchý a nenákladný postup, ktorým sa významne a účinne znižuje 

úmrtnosť sokola bielopazúravého v dôsledku kolízií. 

Zdroj: Pescador 2019. 

 

5.5. Iné druhy 

5.5.1. Úvod 

Potenciálne vplyvy zariadení na výrobu veternej energie na pevnine na druhy iné ako vtáky a netopiere sa 

doteraz skúmali pomerne okrajovo. Úplný zoznam druhov chránených v rámci EÚ z príloh II, IV a V k smernici 

o biotopoch sa nachádza v prílohe II k usmerneniu Komisie o prísne chránených druhoch. Je dôležité 

pripomenúť, že miesta na liahnutie mláďat a oddych druhov z prílohy IV k smernici o biotopoch sú chránené 

pred narúšaním. V oblastiach, kde sa predpovedá výskyt narúšania, možno zaviesť vhodnú obchádzku, ak sú 

splnené podmienky na jej využitie. Pri posudzovaní významnosti vplyvov by sa mala osobitná pozornosť 

venovať priamym a nepriamym zmenám kvantity a kvality habitátov. 

Miera neistoty je podstatne vyššia ako pri vplyvoch zariadení na výrobu veternej energie a súvisiacej 

infraštruktúry na druhy iné ako vtáky alebo netopiere. V prípadoch, keď ide o druhy chránené v rámci EÚ, ktoré 

nie sú vtákmi alebo netopiermi, je mimoriadne dôležité určiť pravdepodobné významné vplyvy na základe 

komplexného preskúmania najlepších dostupných vedeckých informácií týkajúcich sa dotknutého druhu alebo 

skupiny druhov.  
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V prípade neistoty a v súvislosti so zásadou predbežnej opatrnosti musí byť posúdenie budúcich činností v 

lokalite po začatí realizácie plánu alebo projektu v súlade so „zachovaním alebo obnovením priaznivého stavu 

ochrany“ dotknutého habitátu alebo druhu107.  

Táto kapitola obsahuje zhrnutie aktuálnej úrovne poznatkov o potenciálnych vplyvoch zariadení na výrobu 

veternej energie na pevnine na druhy iné ako vtáky a netopiere. 

5.5.2. Druhy vplyvov 

5.5.2.1. Cicavce 

Z preskúmania interakcií medzi cicavcami a zariadeniami na výrobu veternej energie, ktoré uskutočnila 

Švédska agentúra na ochranu životného prostredia (Helldin a kol. 2012), vyplynulo len málo dôkazov 

o významných vplyvoch. Zaznamenalo sa však, že veľké mäsožravce a kopytníky sa týmto oblastiam často 

dočasne vyhýbajú (Helldin a kol. 2017). Druhom, ktoré potrebujú veľké plochy nerušeného habitátu, hrozia 

s najväčšou pravdepodobnosťou významné vplyvy. Môžu sa však vyskytnúť aj vplyvy na druhy, ktoré sú voči 

narúšaniu tolerantné, a to v prípade, ak sa zmenia podmienky v nerušených oblastiach tvoriacich habitát 

(Helldin a kol. 2017).  

V inom výskume sa preukázalo, že jazvec lesný (Meles meles) v Spojenom kráľovstve vykazoval zvýšené 

úrovne stresu spôsobené hlukom veterných turbín (Agnew 2016). Fyziologický stres sa v prípade jazvecov 

určoval na základe hladiny kortizolu v srsti. Srsť jazvecov žijúcich vo vzdialenosti do 1 km od veterného parku 

mala o 264 % vyššiu hladinu kortizolu ako srsť jazvecov žijúcich vo vzdialenosti viac ako 10 km od veterného 

parku. Medzi hladinami kortizolu jazvecov žijúcich v blízkosti veterných parkov, ktoré sú v prevádzke od roku 

2009 a 2012, sa nenašli žiadne rozdiely, čo znamená, že tieto zvieratá si nezvykli na narúšanie turbínami. 

Vyššie hladiny kortizolu v prípade ovplyvnených jazvecov môžu mať vplyv na ich imunitný systém, čo môže 

mať za následok zvýšenú mieru rizika infekčnosti a chorobnosti v populácii jazvecov. 

Łopucki (2018) nepozoroval žiadne nepriaznivé vplyvy na priestorovú distribúciu chrčka poľného (Cricetus 

cricetus) na území veterných parkov v Poľsku. Łopucki, R. a Mróz, I. (2016) nezistili žiadny vplyv zariadení na 

výrobu veternej energie na diverzitu a abundanciu malých druhov cicavcov. V prípade väčších cicavcov, 

konkrétne vlka dravého (Canis lupus), Costa a kol. (2017) zaznamenali na území zariadení na výrobu veternej 

energie v Portugalsku vytláčania z lokalít brlohovania (útočiska) až do vzdialenosti 2,5 km. Autori takisto 

zaznamenali nižšie miery reprodukčnej úžitkovosti počas výstavby a prvých rokov prevádzky.  

Łopucki a kol. (2017) zistili, že srnec lesný a zajac poľný (Lepus europaeus) sa vnútornej oblasti zariadení na 

výrobu veternej energie vyhýbali a že merateľná frekvencia využívania habitátu sa znížila až do vzdialenosti 

700 m. V prípade týchto druhov, ktoré prítomnosť predátorov zisťujú sluchom, môže byť toto vytlačenie 

dôsledkom zhoršenia schopnosti zisťovať prítomnosť predátorov, a to najmä, ak je tlak predátorov intenzívny. 

Líška hrdzavá (Vulpes vulpes) sa podľa pozorovaní vo vnútornej oblasti zariadení na výrobu veternej energie 

vyskytovala menej často, pravdepodobne v dôsledku nižšej dostupnosti koristi (zajac poľný) a zhoršeného 

sluchu počas lovu. V prípade líšky hrdzavej je pravdepodobnejšie, že bude využívať skôr prístupové cesty 

a požierať mŕtve telá vtákov zabitých pri kolízii s turbínami v prevádzke. 

Určité úvahy týkajúce sa vplyvov na cicavce sú uvedené vRámček 5-15. 

Rámček 5-15: Úvahy týkajúce sa vplyvu na cicavce (upravené podľa Helldin a kol. 2012) 

• Narúšanie počas výstavby môže byť dočasné. 

• Významnosť vplyvov pravdepodobne závisí od dostupnosti habitátu a existujúcich úrovní narúšania v rozsiahlejšom 

prostredí. 

• Môže sa pozorovať vyhýbanie sa veľkým oblastiam okolo súvisiacej infraštruktúry, ako sú prenosové vedenia. 

• V prípade väčších predátorov sa môže pozorovať vytláčanie z lokalít brlohovania. 

• Nové prístupové cesty môžu uľahčovať pohyb jedincov (čo však môže mať za následok ohrozenie cestnou dopravou). 

                                                      

107  C-258/11, Sweetman a i., ECLI:EU:C:2012:743, [2012], zbierka rozhodnutí (zbierka rozhodnutí Všeobecného súdu), 
bod 50. 
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• Významné vplyvy sa môžu pravdepodobne vyskytnúť aj v odľahlejších výšinách a v súčasnosti neprístupných 

oblastiach, v ktorých sa zlepšuje prístup k rekreácii, poľovníctvu a voľnočasovým aktivitám, čo bude mať 

pravdepodobne za následok častejšiu prítomnosť ľudí a dopravy. 

• Privykanie druhov nemožno predpokladať, keďže to závisí od rozdielov medzi druhmi, pohlaviami, vekom, jedincami, 

ročnými obdobiami, druhmi narúšania a od frekvencie a predvídateľnosti narúšania. 

• Významnosť vplyvov bude pravdepodobne priamo úmerná veľkosti zariadení na výrobu veternej energie. 

• Nakopenie väčšieho množstva menej významných vplyvov by mohlo byť významné na úrovni populácie. 

 

5.5.2.2. Obojživelníky a plazy 

Z preskúmania vplyvov zariadení na výrobu veternej energie na plazy a obojživelníky (herpetofauna) vyplynulo 

len málo uverejnených dôkazov (Lovich a kol. 2018). Podľa zistení má prevádzka lokalít so zariadeniami na 

výrobu veternej energie z dlhodobého hľadiska za následok náhodnú úmrtnosť plazov, ktoré sú vypudzované 

z oblastí s najvyššou koncentráciou turbín [korytnačka púšťová (Gopherus agassizii)].  

Korytnačka žltohnedá (Testudo graeca) – v červenom zozname únie IUCN klasifikovaná ako 

zraniteľná – môže byť v juhovýchodnej Európe ovplyvnená stratou a fragmentáciou habitátu v blízkosti 

prístupových ciest potrebných na výstavbu veterného parku, a to najmä vtedy, ak sa veterné parky stavajú 

v kamenistých alebo stepných habitátoch. Pozri aj Prípadová štúdia 5-1.  

Z výskumu uskutočneného v Portugalsku s využitím modelov a simulácií vychádzajúcich z empirických údajov 

vyplýva, že bohatosť druhov stavovcov (vrátane herpetofauny) sa po inštalácii len dvoch veľkých 

monopilótových turbín znížila takmer o 20 %. Nepriame vplyvy sa však môžu vyskytnúť vtedy, ak sa 

v dôsledku pôsobenia zariadení na výrobu veternej energie zníži abundancia druhov, ktoré lovia herpetofaunu, 

ako to naznačuje vyššia hustota výskytu plazov a zmeny ich správania, fyziológie a stavby tela v lokalite 

zariadenia na výrobu veternej energie v Indii (Thaker a kol. 2018). 

5.5.2.3. Bezstavovce, rastliny a vodné organizmy 

Zariadenia na výrobu veternej energie môžu mať významné vplyvy na tieto skupiny najmä v dôsledku straty, 

degradácie a fragmentácie habitátu. Informácie, o ktorých sa už diskutovalo v súvislosti s habitátmi na pevnine 

(kapitola 5.2), sú relevantné aj v tomto prípade. 

V preskúmaní autora O’Connor (2017) sa uvádza, že hoci sa môžu vyskytnúť aj vplyvy na vodné organizmy, 

dajú sa účinne zmierniť. Fáza výstavby zariadenia na výrobu veternej energie bude mať s najväčšou 

pravdepodobnosťou za následok významné vplyvy, a to najmä vtedy, ak sa turbíny nachádzajú vo vzdialenosti 

do 50 m od vodných habitátov. Pri posudzovaní pravdepodobných významných vplyvov sa preto musí 

prihliadnuť minimálne na zmeny v okolitom habitáte, hydrológii, privádzaní a usadzovaní sedimentov, na hluk 

a vibrácie, ako aj na prítomnosť alebo potenciálnu introdukciu inváznych nepôvodných druhov.  

Najvýznamnejší vplyv na bezstavovce bude pravdepodobne dôsledkom straty, degradácie a fragmentácie 

habitátov a substrátu, v ktorom už žijú. O účinkoch na hmyz a ostatné bezstavovce je k dispozícii málo 

empirických údajov. Long a kol. (2011) pozorovali rozdiely v abundancii hmyzu v súvislosti s farbou turbín 

a Foo a kol. (2017) zistili, že spoločenstvá hmyzu zostali počas monitorovaných rokov relatívne bez zmeny. 

Hoci atraktívnosť veterných turbín pre hmyz ako motýle (motýle a mory) môže byť problematická v súvislosti 

s rizikom kolízie netopierov hľadajúcich potravu, v súčasnosti nie sú žiadne dôkazy o tom, že by zariadenia na 

výrobu veternej energie predstavovali hrozbu pre populácie hmyzu. 

Najvýznamnejší vplyv na rastliny je dôsledkom straty, degradácie a fragmentácie substrátu, v ktorom rastú. 

Chránené rastliny z príloh II a IV, ktoré nie sú súčasťou chránených typov habitátov z prílohy 1, sú chránené 

v rámci režimu ochrany druhov opísaného v kapitole 2.2.4. 

Hoci z niektorých štúdií vyplynuli dôkazy o zmenách mikroklímy v dôsledku výstavby zariadení na výrobu 

veternej energie, nepozoroval sa žiadny výsledný vplyv na úspešnosť reprodukcie, fyziológiu ani stavbu tela 

rastlín. 
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5.5.3. Možné zmierňujúce opatrenia  

Ako už bolo uvedené v súvislosti s habitátmi, vhodné situovanie zariadení na výrobu veternej energie na 

základe strategického plánovania je na predchádzanie nepriaznivým vplyvom na druhy najúčinnejšie. Druhým 

opatrením je premyslené umiestnenie infraštruktúry súvisiacej s jednotlivými turbínami s cieľom zmierniť 

rozsah vplyvov. 

Užitočným opatrením na predchádzanie náhodnému zabitiu malých cicavcov, plazov a obojživelníkov cestnou 

dopravou alebo na zmiernenie tohto javu môže byť obmedzenie ich prístupu k prístupovým cestám. Takisto je 

možné prístupové cesty zúžiť, pretože na vykonávanie činností údržby postačujú užšie cesty.  

Ďalším relevantným opatrením pre populácie chránených druhov (cicavcov, plazov, obojživelníkov, rastlín) 

môže byť spravovanie habitátu.  

5.6. Vyradenie z prevádzky a modernizácia  

5.6.1. Vyradenie z prevádzky 

Vyradenie z prevádzky je opakom výstavby, čiže úplné alebo čiastočné odstránenie infraštruktúry zariadení 

na výrobu veternej energie a obnovenie ovplyvnenej pôdy na stav, ktorý stanoví príslušný vnútroštátny orgán. 

Vyradenie z prevádzky sa môže týkať aj jednotlivých turbín alebo skupín turbín v dôsledku prijatia opatrenia 

na zmiernenie pretrvávajúcich vplyvov v rámci plánu adaptívneho manažmentu (pozri kapitolu 7) alebo 

v dôsledku preskúmania príslušným orgánom. 

Turbíny, ktoré 12 za sebou nasledujúcich mesiacov nevyrábajú elektrinu v komerčnom rozsahu, sa podľa 

osvedčeného postupu vyradia z prevádzky a lokalita sa obnoví do stavu pred ich výstavbou.  

V prípade druhov vtákov a netopierov môže byť vyradenie z prevádzky účinným opatrením na zníženie rizika 

kolízie (Gartman a kol. 2016). Ak sa pri monitorovaní zistí, že jedna alebo viaceré turbíny spôsobujú 

nepredvídaný, ale významný vplyv, pri preskúmaní príslušným vnútroštátnym orgánom sa musí prihliadnuť aj 

na možnosť ich vyradenia z prevádzky alebo premiestnenia. 

5.6.2 Modernizácia 

Modernizácia zahŕňa demontáž existujúcich a výstavbu nových turbín, často väčších a s vyššou kapacitou. 

Projekty modernizácie sú preto zvyčajne zamerané na výstavbu menšieho počtu turbín ako v prípade 

pôvodného zariadenia na výrobu veternej energie, a to na existujúcich alebo nových základoch. Znižovaním 

počtu turbín sa môže dosiahnuť zmierňovanie vplyvov vytláčanie druhov. Na účely zabezpečenia nízkeho 

rizika zariadenia pre životné prostredie možno preskúmať mikrosituovanie aj vplyv konštrukcie infraštruktúry 

(pozri Prípadová štúdia 5-14). 

Modernizované zariadenia dokážu často vyrábať väčší objem energie pri slabšej veternosti. Na jednej strane 

prinášajú výhodu znižovania počtu smrteľných nehôd vtákov v prípade veterných zariadení s historicky 

vyššími mierami kolízií, na druhej strane sa však zvyšuje riziko kolízií v prípade netopierov, pretože listy 

nových turbín pri rotácii viac zasahujú do priestoru [Gartman a kol. (2016)]. Môže to zmeniť aj úspory v rámci 

stratégií obmedzovania energetickej činnosti turbín. Modernizáciu preto treba zvážiť na základe špecifík 

konkrétnej lokality a konkrétnych druhov, ktoré sa v nej vyskytujú.  

Údaje o netopieroch získané na výškovej úrovni gondol existujúcich turbín možno využiť na stanovenie 

pravdepodobného rizika úmrtnosti a v prípade potreby aj na vypracovanie programov obmedzenia 

energetickej činnosti. Keďže vymenené turbíny sa zvyčajne budujú na nových základoch, pri rozhodovaní 

o nových lokalitách by sa malo prihliadať na údaje získané z monitorovania počas prevádzky.  

Zvážiť by sa mal aj vplyv použitia svetelných návestidiel. Keďže turbíny po modernizácii zvyčajne bývajú 

vyššie, viac z nich musí byť vybavených svetelnými návestidlami. Hoci vplyvy svetelných návestidiel turbín na 

vtáky sú podľa všetkého obmedzené, farba svetla môže priťahovať netopiere, čo môže mať nakoniec za 

následok zvýšené riziko kolízie migrujúcich netopierov s veternými turbínami. VPrípadová štúdia 5-14 sa 

opisuje použitie údajov z monitorovania pri modelovaní rôznych modernizačných scenárov a znižovaní rizík, 

ktoré hrozia orliakovi morskému v Nórsku. V Prípadová štúdia 5-15 sa opisuje modernizácia veterného parku 

v belgickom Zeebrugge. 
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Prípadová štúdia 5-14: Zníženie rizika kolízie orliaka morského (Haliaeetus albicilla) po modernizácii 
veterného parku Smøla v Nórsku 

Podľa zistení ohrozujú turbíny v prevádzke v existujúcom veternom parku Smøla najviac orliaka morského, Haliaeetus 

albicilla, pretože ho vo veľkej miere rušia a spôsobujú jeho zvýšenú úmrtnosť v dôsledku kolízií. 

Monitorovanie sa uskutočnilo vo veternom parku v prevádzke (68 ks 2 – 2,3 MW turbín) a jeho cieľom bolo vysledovať 

úspešnosť reprodukcie, hniezdiská, nočné hniezdiská a letovú aktivitu tohto druhu orliaka, a to aj pomocou vtáčieho 

radaru Merlin. Údaje z monitorovania sa využili pri navrhovaní projektu modernizácie a posudzovaní jeho vplyvu. 

 

Na základe údajov z monitorovania bola vypracovaná mapa zraniteľnosti orliaka morského, ktorej cieľom bolo určiť 

oblasti, v ktorých je najviac a najmenej zraniteľný. Z modelovania rizika kolízie vyplynulo, že z dvoch návrhov 

modernizácie je v prípade scenára s 30 ks 5 MW turbín (pozri Obrázok 5-6) pravdepodobné riziko kolízie v porovnaní 

s existujúcim veterným parkom v prevádzke na úrovni 32 %. V scenári s 50 ks 3 MW turbín sa očakáva riziko kolízie 

v porovnaní s existujúcim veterným parkom v prevádzke na úrovni približne 71 %. 

 

Rozdiel v riziku kolízie medzi dvomi modernizačnými scenármi a medzi modernizačnými scenármi a existujúcim 

veterným parkom bol pripísaný zníženiu počtu turbín a lepšiemu situovaniu jednotlivých turbín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 5-6: Mapa relatívnej citlivosti orliaka morského vo veternom parku Smøla (s 5 MW turbínami) vypracovaná na 
základe zdrojov údajov o týchto faktoroch: hniezdisko, počet mláďat, letová aktivita a riziko kolízie. Intenzita červeného 
vytieňovania označuje stupeň citlivosti, pričom tmavočervený odtieň znamená najvyššiu citlivosť. 
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Napriek tomu, že údaje zo správ, z ktorých posúdenie vychádza, sú veľmi solídne, stále existuje určitá miera neistoty, 

preto autori uznávajú, že nie je možné predvídať presné vplyvy modernizovanej veternej elektrárne. Vzhľadom na to 

odporúčajú využitie plánu adaptívneho manažmentu (pozri aj kapitolu 7). Súčasťou adaptívneho manažmentu je 

nadobudnutie schopnosti prispôsobiť sa časopriestorovej úrovni konfliktov v modernizovanej veternej elektrárni, t. j. kde, 

kedy a do akej miery sa môžu v novej elektrárni vyskytnúť konflikty medzi vtákmi a turbínami. Developerom sa tým 

umožní realizovať zmierňujúce opatrenia v lokalitách s rizikovými turbínami a/alebo v konkrétnych obdobiach roka (napr. 

náter listov rotora kontrastnými farbami, vykonanie prevádzkových úprav a využívanie systémov varovania s použitím 

videotechnológií). 

Zdroj: Dahl, E. L., a kol. (2015).  

 

Prípadová štúdia 5-15: Zníženie rizika kolízie vtákov čeľade rybárovité modernizáciou veterného 
parku v belgickom Zeebrugge 

Lineárny veterný park z roku 1986 pozostávajúci z 24 turbín (10/12/2 ks 200/400/600 kW veterných turbín s výškou osi 

23/34/55 m a priemerom rotora 22,5/34/48 m) v prístave Zeebrugge predstavoval pre blízku hniezdiacu kolóniu rybára 

riečneho (Sterna hirundo), rybára sivého (Sterna sanvicensis) a rybára malého (Sterna albifrons) v lokalite sústavy Natura 

2000 významné riziká kolízií (Everaert a Stienen 2007, Everaert 2008).  

 

 
 

Z monitorovania výsledkov starého veterného parku vyplynulo, že rybáre nalietali za potravou od 0 do 50 metrov, pričom 

väčšina letov mala dĺžku od 0 do 15 metrov. V rámci monitorovania sa vypracovala aj podrobná analýza rozloženia výšok 

letu.  

 

Z posúdenia vypracovaného pri navrhovaní modernizácie veterného parku vyplynulo, že ak sa vzorec rozloženia výšok 

letu za potravou v budúcnosti nezmení, žiadny významný vplyv nového veterného parku sa neočakáva. Zvýšením 

umiestnenia veterných turbín a obmedzením ich počtu v návrhu nového veterného parku by sa znížilo riziko kolízie 

s vtákmi. 

 

Po modernizácii sa v tomto veternom parku v prístave Zeebrugge nachádza menej väčších turbín. V roku 2009 bolo 

nainštalovaných 10 nových veterných turbín (850 kW) s väčšími rozstupmi. Nové turbíny majú výšku osi 65 m a priemer 

rotora 52 m. Spodná výška listov veternej turbíny nad zemou sa zvýšila z 11 až 20,5 m v starom veternom parku na 39 m 

v modernizovanom veternom parku. Z monitorovania zatiaľ vyplýva, že sa tým v porovnaní s predchádzajúcou situáciou, 

ktorá panovala pred modernizáciou veterného parku, zmiernil vplyv kolízií. 

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. 
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Everaert J. & Stienen E. (2007).  

Everaert J. (2008).  
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6. NA MORI: POTENCIÁLNE VPLYVY 

6.1. Úvod 

V tejto kapitole sa skúmajú hlavné druhy vplyvov, ktoré by mohli zariadenia na výrobu veternej energie na 

otvorenom mori mať na habitáty a druhy chránené podľa smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva. 

Rozsah pôsobnosti týchto dvoch smerníc je objasnený v kapitole 2.2.1 a koncepcia posudzovania významnosti 

je vysvetlená v kapitole 3.1.  

Účelom tejto kapitoly je poskytnúť developerom, mimovládnym organizáciám, konzultantom a príslušným 

vnútroštátnym orgánom prehľad možných vplyvov na rôzne skupiny habitátov a druhov chránených v rámci 

EÚ. Na tieto potenciálne vplyvy by sa malo prihliadať pri vypracúvaní alebo skúmaní plánu či projektu výroby 

veternej energie na mori. Keďže však identifikácia pravdepodobných významných vplyvov vždy závisí od 

konkrétneho prípadu, skutočný vplyv zariadení na výrobu veternej energie na chránené druhy a habitáty bude 

do veľkej miery premenlivý.  

Vplyvy zariadení na výrobu veternej energie na otvorenom mori sa môžu prejaviť v jednej alebo aj niekoľkých 

z piatich hlavných fáz existencie daného zariadenia na výrobu veternej energie:  

• pred začatím výstavby (napr. meteorologické výskumy, prieskumné štúdie stability sedimentov a príprava 

morského dna), 

• výstavba (napr. doprava materiálu plavidlami a stavba monopilótových108 základov, turbíny, sústava 

pripojovacích káblov, pevné/plávajúce turbíny atď.),  

• prevádzka (vrátane údržby),  

• „modernizácia“ (zmena počtu, typu a/alebo konfigurácie turbín v existujúcom veternom parku),  

• vyradenie z prevádzky (demontáž veterného parku alebo jednotlivých turbín).  

 

Pri posudzovaní významnosti vplyvov je dôležité pamätať na to, že môžu vyplývať z celkového dosahu projektu 

(vrátane akejkoľvek súvisiacej infraštruktúry, napr. rozvodných káblov) a môžu dokonca vyplynúť 

z pevninských aspektov projektov na mori (napr. opatrenia na prepojenie s pevninou a prenos na pevnine). 

Vplyvy na habitáty a druhy môžu byť dočasné alebo trvalé. Môžu byť dôsledkom činností v rámci alebo mimo 

hraníc lokality sústavy Natura 2000. V prípade mobilných druhov môžu vplyvy potenciálne pôsobiť na 

jednotlivcov aj dosť ďaleko od súvisiacich lokalít sústavy Natura 2000, napr. morské cicavce alebo morské 

vtáky hľadajúce potravu vo veľkých vzdialenostiach od kolónie párenia alebo hniezdenia. Významné vplyvy 

môžu vyplývať zo samotného plánu alebo projektu a môžu sa vyskytnúť v rôznych fázach životného cyklu 

projektu. Plány a projekty, ktoré pôsobia v spojení, môžu vytvárať kumulatívne vplyvy. Tieto vplyvy budú mať 

rastúci význam, keďže sa počíta s nárastom využívania veternej energie na otvorenom mori v záujme splnenia 

cieľov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.  

V nasledujúcich podkapitolách sa opisujú hlavné druhy vplyvov na významné skupiny „receptorov“109. Prehľad 

je uvedený v Tabuľka 6-1. V niektorých prípadoch môže byť vplyv pozitívny, napr. vytvorenie nového habitátu 

alebo útesových efektov (pozri Rámček 6-1).  

Rámček 6-1: Útesový efekt spôsobený základmi veterných parkov na otvorenom mori 

Útesový efekt je jedným z možných vplyvov základov veterných parkov na otvorenom mori na morskú biodiverzitu. Je 

zvlášť významný v morských oblastiach bez kamenistej pôdy, ako sú veľké časti Severného mora. Konštrukcie pod vodou 

môžu fungovať ako umelé útesy a základy môže kolonizovať celý rad organizmov. Hoci existujú dôkazy, že konštrukcie 

veterných parkov sú spojené s väčšou diverzitou bentických organizmov (Lindeboom a kol. 2011) a so zvýšenou hustotou 

komerčne významných rýb (Reubens a kol. 2013), môžu sa nimi zmeniť aj charakteristiky zloženia miestnych druhov 

                                                      

108  Existujú rôzne typy základov veterných turbín. Najčastejšie sa používajú monopilóty. Sú to pomerne jednoduché 
konštrukcie vyrobené z hrubostenného oceľového valca, ktorý sa ukotvuje priamo k morskému dnu. Iné typy 
základov sú napr. konzolové pilóty – základy s priehradovou konštrukciou, ktorá má tri alebo štyri kotviace body na 
morskom dne – alebo gravitačné základy. 

109  Kľúčové skupiny receptorov ako morské vtáky, morské cicavce a morské habitáty, ktoré potenciálne pociťujú vplyv 
zariadení na výrobu veternej energie na otvorenom mori. 
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a biologickej štruktúry (Petersen a Malm 2006). Tento potenciálne pozitívny vplyv na morskú biodiverzitu by sa mal 

zohľadniť pri zvažovaní možností vyradenia z prevádzky. Fowler a kol. (2018) zdôrazňujú potenciálne negatívne vplyvy 

úplného odstránenia konštrukcií z morského prostredia (ako sa v súčasnosti vyžaduje v súlade s rozhodnutím 98/3 

dohovoru OSPAR; Jørgensen 2012), a to aj na skupiny, ako sú morské cicavce. Potenciálnou výhodou čiastočného 

odstránenia týchto konštrukcií môže byť zabezpečenie pokračujúceho útesového habitátu. Potenciálne biologické 

spoločenstvá, ktoré by sa mohli usadiť na konštrukciách veterných parkov, by sa však mali dôsledne posúdiť v súvislosti 

s cieľmi ochrany danej lokality, a to vrátane ich vplyvov na chránené druhy a habitáty, predovšetkým prostredníctvom 

možnej introdukcie inváznych nepôvodných druhov, ktoré by sa mohli na novopostavených konštrukciách usadiť. 

 
Tabuľka 6-1: Prehľad možných druhov vplyvov na významné skupiny receptorov na mori  

Receptor Potenciálne vplyvy zariadení na výrobu veternej energie na otvorenom mori 

Habitáty Strata morských habitátov 
Narúšanie a degradácia morských habitátov  
Nepriechodnosť spôsobená uvoľnenými sedimentmi vypadávajúcimi zo 
suspenzie  
Tvorba nových morských habitátov  
Zmeny fyzikálnych procesov v dôsledku prítomnosti nových konštrukcií  
Uvoľnenie kontaminantov alebo mobilizácia starších kontaminantov  

Ryby Elektromagnetické polia  
Rušenie podmorským hlukom 
Útesové efekty 

Vtáky Strata a degradácia habitátov  
Narúšanie a vytláčanie druhov  
Kolízia  
Vplyv prekážok  
Nepriame vplyvy  
Atraktivita (napr. príležitosti na hniezdenie) 

Morské cicavce Strata a degradácia habitátov  
Rušenie a vytláčanie druhov v dôsledku hluku (hluk zo zarážania pilót a hluk 
z lodnej dopravy/vrtuľníkov) 
Akustické poruchy (zranenia spôsobené podmorským hlukom) 
Maskovanie komunikácie  
Kolízia s plavidlami 
Vplyv prekážok 
Zníženie rybolovného tlaku (zóny bez rybolovu) 
Zmeny kvality vody (kontaminanty + morský odpad) 
Vplyvy elektromagnetického poľa na navigáciu 
Nepriame vplyvy  
Útesový efekt 

Netopiere Narúšanie a vytláčanie druhov  
Kolízia  
Vplyv prekážok  
Barotrauma  
Strata/posun letových koridorov a hniezdisk  
Nepriame vplyvy  

Iné druhy Rušenie a vytláčanie druhov v dôsledku hluku  
Elektromagnetické polia  
Vplyvy tepla 
Tvorba nových habitátov  
Zmeny kvality vody (kontaminanty + morský odpad)  
Nepriame vplyvy 

 

V charaktere niektorých činností spojených so zariadeniami na výrobu veternej energie na mori existujú 

v porovnaní s výrobou veternej energie na pevnine zreteľné rozdiely. Medzi tieto rozdiely patrí používanie 

plavidiel na prístup k lokalitám a určité ovplyvňujúce mechanizmy, ktoré sú jedinečné pre vodné prostredie, 

ako je podmorský hluk. Zásady, na ktorých sú založené zmierňujúce opatrenia v prípade pevninskej veternej 

energie, sa však uplatňujú aj v prípade veternej energie na mori. Tieto zásady sú uvedené v zarážkach ďalej 

v texte. 
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• Uplatňuje sa „hierarchia zmierňovania“, čo znamená, že najprv sa musia zvážiť a vykonať opatrenia na 

zabránenie negatívnym vplyvom a až potom opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov. Osvedčeným 

postupom je takisto uplatňovať tieto opatrenia pri zdroji predtým, než sa zvážia opatrenia pre daný receptor. 

• Najlepším spôsobom, ako minimalizovať negatívne vplyvy na habitáty a druhy chránené v rámci EÚ, je 

umiestniť projekty mimo zraniteľných habitátov a druhov (postup známy ako „makrosituovanie“). Toto sa 

môže najlepšie môže dosiahnuť strategickým plánovaním na administratívnej, regionálnej, vnútroštátnej 

alebo dokonca medzinárodnej úrovni, najmä prostredníctvom námorných priestorových plánov 

vypracovaných na základe smernice o námornom priestorovom plánovaní110.  

• V oblasti výroby veternej energie na mori sú veľmi významné cezhraničné vplyvy nielen z dôvodu 

kumulatívnych vplyvov (napr. na migráciu vtákov), ale aj preto, že mnoho veterných parkov je umiestnených 

blízko hraníc európskych hospodárskych zón iných členských štátov (alebo dokonca cezhraničné projekty 

v budúcnosti). Podľa Dohovoru z Espoo a protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení [protokol 

o SEA, Kyjev (Jendroska a kol. 2003111)] sú zmluvné strany dohovoru povinné navzájom sa informovať 

o cezhraničných vplyvoch a zohľadniť cezhraničné vplyvy pri svojom plánovaní. Pri vypracúvaní námorných 

priestorových plánov sa vyžaduje aj spolupráca medzi členskými štátmi a s krajinami mimo EÚ. 

• Monitorovanie nie je vo svojej podstate zmierňujúcim opatrením, ale je potrebné na potvrdenie účinnosti 

opatrení na zabránenie alebo zníženie významných vplyvov. 

• Zmierňujúce opatrenia sa nesmú zamieňať za kompenzačné opatrenia, ktoré sú určené na kompenzovanie 

škôd, ktoré môže plán alebo projekt spôsobiť. O kompenzačných opatreniach sa môže uvažovať len 

v súvislosti s kritériami stanovenými v článku 6 ods. 4 smernice o biotopoch. 

 

6.2. Habitáty 

6.2.1. Úvod 

Na účely podávania správ sa za morské habitáty považuje desať typov habitátov (alebo komplexov typov 

habitátov) uvedených v prílohe I k smernici o biotopoch, pričom dva z nich sa považujú za prioritné typy 

habitátov (označené *): 

• piesčiny trvale pokryté nízkou vrstvou morskej vody [11.10], 

• dná s výskytom morskej trávy (Posidonion oceanicae)* [11.20], 

• ústia riek [11.30], 

• bažiny a piesčiny nepokryté morskou vodou pri nízkom prílive [11.40], 

• pobrežné lagúny* [11.50], 

• veľké plytké zátoky a zálivy [11.60], 

• útesy [11.70], 

• podmorské útvary vytvorené unikajúcimi plynmi [11.80], 

• boreálne baltské úzke zátoky [16.50], 

• jaskyne celkom alebo čiastočne pod morským dnom [83.30]. 

 

Uvedené typy habitátov zahŕňajú pobrežné habitáty, habitáty v plytkých moriach a habitáty v hlbších morských 

vodách (Európska komisia 2013). Keďže zariadenia na výrobu veternej energie na otvorenom mori si vyžadujú 

prístup k pevnine („prepojenie s pevninou“), pri posudzovaní projektov na otvorenom mori je potrebné 

zvažovať aj habitáty na pevnine (pozri kapitolu 5.2). Základné údaje na podporu primeraného posúdenia (ďalej 

len „primeraného “„odhadu“) by sa mali získavať použitím najlepších dostupných metód. Príklady metód 

základného prieskumu sú zhrnuté v Rámček 6-2. 

Rámček 6-2: Základný prieskum bentických habitátov 

Prieskumy budú pravdepodobne potrebné na vymedzenie oblastí habitátov z prílohy I v rámci stopy zariadení na výrobu 

veternej energie a v rámci vymedzeného nárazníkového pásma. Podrobné usmernenie týkajúce sa prieskumných metód 

                                                      

110  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné 
priestorové plánovanie (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 135 – 145). 

111  Jendroska, Jerzy a Stec, Stephen. (2003). Kyjevský protokol o strategickom environmentálnom hodnotení. 33. 105 
– 110. 
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je niekedy dostupné na vnútroštátnej úrovni112. Prieskumy habitátov uvedených v prílohe I by mohli byť súčasťou širšieho 

charakterizačného prieskumu na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie. Vďaka informačným zdrojom, ako je 

napríklad EMODnet113, možno získať užitočné informácie o existujúcich údajoch týkajúcich sa rozsiahlejšieho mapovania 

habitátov na morskom. 

 

Ak neexistuje nedávne (menej ako 1 až 2 roky staré) mapovanie prvkov habitátov s vysokým rozlíšením, zvyčajne je 

potrebné pred vypracovaním projektu vykonať podrobné prieskumy na konkrétnom mieste.  

 

V základných prieskumoch subtidálnych a intertidálnych habitátov sú cenným nástrojom schémy klasifikácie habitátov. 

Európsky systém EUNIS114 poskytuje zoznam „biotopov“, ktoré sú vymedzené na základe charakterizácie druhov 

a súvisiacich fyzických vlastností, ako sú: i) substráty, na ktorých sa vyskytujú; ii) hĺbky, v ktorých ich možno nájsť, a iii) 

typ podmienok energie z vĺn a prílivovej energie, s ktorými súvisia. Užitočné usmernenie k priraďovaniu biotopov 

poskytuje Parry (2015115). 

 

Metódy prieskumu sú uvedené v zarážkach ďalej v texte. 

 

• Intertidálne habitáty 

• transektové, bodové alebo pešie prieskumy či prieskumy pomocou podpory vozidla, napr. vznášadla, 

• družicový diaľkový prieskum, letecké multispektrálne diaľkové snímanie, interpretácia leteckých snímok. 

 

• Subtidálne habitáty 

• pozorovanie prostredníctvom spúšťanej kamery, ťahanej kamery alebo diaľkovo ovládaného vozidla. Možné je aj 

priame pozorovanie potápačom. Dôležitým aspektom sú podmienky viditeľnosti, hoci kamerové systémy 

s ochranným puzdrom obsahujúcim sladkú vodu môžu umožniť získavať snímky v kalných podmienkach, 

• odoberanie vzoriek pomocou drapákov, jadrovníc, rýpadiel a/alebo vlečných sietí. Deštruktívne techniky, najmä 

vlečné siete, sa musia v potenciálne citlivých oblastiach dôkladne naplánovať, 

• projekt prieskumu sa môže optimalizovať použitím akustických systémov na rozlišovanie morského dna, ako sú 

sonary na bočné snímanie a viaclúčové echoloty. Tieto systémy by sa mali rozmiestniť pred vykonaním priamych 

pozorovaní a použitím techník odberu vzoriek. 

 

6.2.2. Druhy vplyvov 

6.2.2.1. Aké sú hlavné druhy vplyvov? 

Hlavné druhy vplyvov rozvoja veterných parkov na otvorenom mori na morské habitáty sú zhrnuté v  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 6-2. Uvedené vplyvy sú vo väčšine prípadov zhrnutím potenciálne komplexného súboru vplyvov. 

Napríklad k poškodeniu a rušeniu habitátu môže dôjsť v dôsledku akejkoľvek činnosti zasahujúcej do 

morského dna. Môže to byť napríklad: i) vybavenie na vykonávanie prieskumu ako drapáky a jadrovnice; ii) 

rozvírenie vrtuľami alebo iii) príprava morského dna pred inštaláciou základov a káblov. Tieto vplyvy môžu 

viesť aj k účinkom, ktoré môžu potenciálne pôsobiť v celej škále priestorového rozsahu a ktoré sa môžu 

vyskytnúť kedykoľvek počas životnosti a po skončení životnosti projektu. Hlavné obdobia vyvolávajúce obavy 

sú však tie, ktoré sú uvedené vo fázach projektu opísaných v tabuľke 6-2. 

                                                      

112  Pozri napríklad: Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK 
4) [Štandardné skúmanie vplyvov veterných turbín na otvorenom mori na morské prostredie (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 Príručku k monitorovaniu 
morského prostredia: http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download. 

113  https://www.emodnet-seabedhabitats.eu. 
114  https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification. 
115  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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Tabuľka 6-2: Druhy vplyvov na habitáty počas životného cyklu projektu zariadení na výrobu veternej energie na otvorenom 
mori 

Hlavné druhy vplyvov Fáza projektu 
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Strata habitátov (strata 
existujúceho habitátu a 
náhrada iným habitátom, 
napr. pridávanie betónových, 
oceľových alebo kamenných 
konštrukcií) 

 X  X X 

Narúšanie a degradácia 
habitátov (vrátane: i) 
prieniku, abrázie a kompresie 
sedimentov a ii) kladenia 
káblov) 

X X X X X 

Nepriechodnosť spôsobená 
uvoľnenými sedimentmi 
vypadávajúcimi zo suspenzie 

 X  X X 

Tvorba nových morských 
habitátov 

 X    

Zmeny fyzikálnych procesov 
v dôsledku prítomnosti 
nových konštrukcií 

 X X  X 

Uvoľnenie kontaminantov 
alebo mobilizácia starších 
kontaminantov 

 X X X X 

Nepriame vplyvy X X X X X 

  

Medzi habitáty uvedené v prílohe I, ktoré sú potenciálne citlivé na vplyvy zariadení na výrobu veternej energie 

na otvorenom mori, patria „piesčiny trvale pokryté nízkou vrstvou morskej vody“ [11.10], „útesy“ [11.70] a dná 

s výskytom morskej trávy druhu Posidonia oceanica [11.20]. Dná s výskytom morskej trávy druhu Posidonia 

oceanica sú ohrozené priamou fyzickou deštrukciou a zmenami sedimentácie v hydrografických režimoch 

(pozri Bray a kol. 2016). V závislosti od umiestnenia veterného parku a súvisiacej infraštruktúry na export 

elektriny môžu byť ovplyvnené aj iné habitáty alebo komplexy habitátov. Tieto habitáty a komplexy habitátov 

zahŕňajú „ústia riek“ [11.30], „bažiny a piesčiny nepokryté morskou vodou pri nízkom prílive“ [11.40] a „veľké 

plytké zátoky a zálivy“ [11.60]. Je nepravdepodobné, že by zariadenia na výrobu veternej energie na 

otvorenom mori mali vplyv na niektoré morské habitáty, najmä na „jaskyne celkom alebo čiastočne pod 

morským dnom“ [83.30]j. 

V plánoch a projektoch je potrebné zvážiť, ktoré habitáty môžu byť ovplyvnené navrhovanými činnosťami 

z hľadiska druhov vplyvov zhrnutých v  
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Tabuľka 6-2. Hoci práce ako geofyzikálne a geotechnické prieskumy pravdepodobne nebudú mať významné 

vplyvy na habitáty, mala by sa zvážiť možnosť, že geotechnické jadrové vrty alebo iné činnosti budú viesť k 

priamej strate habitátov/narúšaniu chránených habitátov. Pozornosť si vyžadujú aj činnosti modernizácie, 

keďže môžu zahŕňať činnosti s účinkami podobnými vplyvom v ostatných fázach. Činnosti modernizácie môžu 

potenciálne predĺžiť trvanie existujúcich vplyvov aj mimo pôvodne posudzovaného obdobia. 

Zariadenia na výrobu veternej energie môžu ovplyvniť intertidálne a subtidálne habitáty prostredníctvom: i) 

straty habitátov v dôsledku stopy turbín a súvisiacej infraštruktúry; ii) narušenia v dôsledku disperzie 

sedimentov/sedimentácie pri rôznych činnostiach, čo môže viesť k nepriechodnosti morského dna, zmene 

fyzikálnej štruktúry habitátov alebo remobilizácii znečisťujúcich látok, a iii) dočasného narušenia vplyvom 

zásahu do morského dna vrátane použitia tzv. stabilizačných nôh zdvíhacích plošín116, kotiev plavidiel atď. 

Dlhodobé vplyvy na habitáty zahŕňajú zavedenie nových umelých substrátov, ktoré môžu prilákať bentické 

a iné organizmy (Wilhelmsson 2010; Hiscock a kol. 2002). Habitáty uvedené v prílohe I môžu byť napokon 

ovplyvnené vylúčením iných, predtým sa vyskytujúcich činností, ako napríklad rybolov. Následne by sa mohli 

obnoviť bentické habitáty, ktoré boli predtým závažne degradované rybolovom vlečnými sieťami pri morskom 

dne. 

Väčšina veterných parkov na otvorenom mori a ich súvisiaca kabeláž sa v súčasnosti nachádzajú v oblastiach 

s pomerne mäkkým sedimentom (napr. piesčité morské dná s rôznymi podielmi jemného sedimentu 

a hrubšieho štrku, kamienkov atď.). Väčšina primeraných odhadov sa preto zameriava na piesčiny [11.10] 

a útesy [11.70], keďže sú náchylné na stratu habitátov. Hlavným dôvodom na znepokojenie je priama strata 

týchto habitátov v dôsledku stopy spôsobenej základmi veterných turbín a súvisiacou infraštruktúrou. 

Zavedenie tvrdých povrchov v oblasti, kde prevládajú piesčité sedimenty, často vedie k významnej zmene 

v bentose (Meissner a Sordyl 2006). Hoci by sa táto zmena mohla považovať za pozitívnu, zreteľná zmena 

podmienok by mohla viesť k významným vplyvom, ak sú existujúce habitáty chránené v lokalite sústavy Natura 

2000. Technické konštrukcie alebo iné umelo vytvorené tvrdé substráty spôsobujú: i) trvalé zmeny v štruktúre 

sedimentov; ii) utesnenie morských sedimentov a iii) výslednú stratu habitátov mäkkého morského dna. Preto 

umelé umiestňovanie tvrdých substrátov nie je bezpodmienečne ekologickým zlepšením morských habitátov. 

Pri posudzovaní je potrebné zohľadňovať podmienky a ciele ochrany lokalít sústavy Natura 2000 

a obozretnosť sa vyžaduje v prípade obmedzených informácií o skutočných základných podmienkach 

v minulosti.  

Ďalším aspektom, ktorý treba zdôrazniť, je rozdiel medzi pevnými a plávajúcimi technológiami veterných turbín 

vrátane charakteru morského dna, na ktorom bude jedna z týchto technológií umiestnená. Niektoré typy 

pevných základov veterných turbín, napr. sacie kesóny, si nevyžadujú zarážanie pilót ani vŕtanie. To znamená, 

že pravdepodobnosť významných vplyvov je v porovnaní s monopilótami alebo inými typmi pilótových 

základov nízka. Energia z plávajúcich veterných turbín zanecháva oveľa menšiu stopu, pokiaľ ide o deštrukciu 

habitátov.  

6.2.2.2. Ako sa posudzuje významnosť? 

Významnosť sa do veľkej miery určuje kvantifikáciou oblasti habitátu, ktorá sa pravdepodobne stratí, degraduje 

alebo naruší v porovnaní s celou oblasťou habitátu. Toto si vyžaduje správne pochopenie distribúcie, štruktúry 

a funkcií habitátov. 

Významnosť vplyvov môže ovplyvniť niekoľko faktorov: biológia, životné prostredie, návrh plánu a návrh 

projektu. V Rámček 6-3 sú uvedené hlavné faktory, ktoré sa zohľadňujú pri posudzovaní významnosti. 

Rámček 6-3: Faktory, ktoré určujú posudzovanie významnosti 

                                                      

116  Typ mobilnej plošiny, ktorá je ukotvená v morskom dne použitím systémov kotviacich hrotov plávajúcej plošiny 
nazývaných stabilizačné nohy. 
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Biologické (Tillin a kol. 2010): 

• rezistencia (či receptor dokáže absorbovať rušenie alebo stres bez zmeny charakteru), 

• odolnosť (potenciál obnovy),  

• citlivosť [pravdepodobnosť zmeny, keď na prvok (receptor) pôsobí tlak, čo je funkciou rezistencie a odolnosti]. 

 

Environmentálne: 

• druh a morfológia pôdy alebo sedimentov, 

• kvalita a množstvo vody, 

• existujúce činnosti, ako napríklad činnosti v oblasti ochrany prírody, ktoré môžu byť rušené, čo spôsobí zmenu 

environmentálneho stavu. 

 

Návrh plánu alebo návrh projektu: 

• počet veterných turbín,  

• návrh základov, najmä rozsahu stopy, 

• akákoľvek ochrana proti erózii a metódy inštalácie, najmä ak prípravné práce zahŕňajú odstránenie habitátu v širšej 

oblasti (napr. vyrovnanie piesočných vĺn), 

• počet, dĺžka a metódy ukladania káblov do zeme (a použitie násypového kameňa na ochranu káblov), 

• iné súvisiace činnosti (napr. požiadavka týkajúca sa kotvenia plavidiel alebo vysunutia nôh zdvíhacej plošiny, plochy 

na umiestnenie vyvŕtaného alebo vybagrovaného materiálu), 

• trvanie a priestorový rozsah činností výstavby, 

• plány vyradenia z prevádzky – či sa infraštruktúra (vrátane základových pätiek a ochranného násypového kameňa) 

ponechá alebo odstráni. 

 

Posudzovanie morskej citlivosti založené na dôkazoch [„Marine Evidence-based Sensitivity Assessment“ 

(Tyler-Walters a kol. 2017)] je prístup s využitím odborných posudkov založený na dôkazoch, ktorý slúži na 

formovanie posudzovania významnosti. Tabuľka 6-3 poskytuje zhrnutie prístupu posudzovania morskej 

citlivosti založeného na dôkazoch v prípade biotopov, ktoré sa môžu vyskytovať v rámci typov habitátov 

uvedených v prílohe I alebo ktoré sú pre ne typické. Zhrnutie je zamerané konkrétnejšie na abráziu. Vplyvy 

fyzického rušenia alebo abrázie na povrchu substrátu v sedimentárnych alebo skalných habitátoch sú 

relevantné najmä pre epiflóru a epifaunu žijúcu na povrchu substrátu. Abráziu môže spôsobiť odoberanie 

vzoriek sedimentov, kotvenie plavidiel alebo kompresia sedimentov nohami plávajúcej zdvíhacej plošiny. 

Referenčné hodnoty (kvantitatívne alebo kvalitatívne) sú dôležitou súčasťou procesu posudzovania morskej 

citlivosti založeného na dôkazoch. Opisujú tlak z hľadiska veľkosti, rozsahu, trvania a frekvencie vplyvu.  

Tabuľka 6-3: Citlivosť, rezistencia a odolnosť morských habitátov v súvislosti s abráziou 

Typ habitátu (príklad biotopu) Rezistencia Odolnosť Citlivosť 

Piesčiny trvale pokryté nízkou vrstvou 
morskej vody [11.10] (sublitorálne piesky s 
premenlivou slanosťou)  

nízka vysoká nízka/stredná117 

Dná s výskytom morskej trávy (Posidonion 
oceanicae) [11.20] 

stredná nízka stredná 

Ústia riek [11.30] (Hediste diversicolor, 
Limecola balthica a Scrobicularia plana v 

litorálnych, piesčitých bahnitých 
pobrežiach) 

stredná vysoká nízka 

Bažiny a piesčiny nepokryté morskou 
vodou pri nízkom prílive [11.40] (dná 
porastené druhom Zostera na plytšom 
pobreží alebo infralitorálne čisté alebo 
bahnité piesky) 

nízka stredná stredná 

Pobrežné lagúny* [11.50] [sublitorálne 
bahno s nízkou alebo so zníženou 
slanosťou (lagúny)] 

stredná vysoká nízka 

Veľké plytké zátoky a zálivy [11.60] 
(Arenicola marina v infralitorálnom bahne) 

vysoká vysoká žiadna citlivosť 

                                                      

117  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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Útesy – biogénne alebo geogénne [11.70] 
(Sabellaria spinulosa na stabilných 
cirkalitorálnych zmiešaných sedimentoch) 

žiadna nízka/stredná stredná/vysoká 

* prioritný habitát 

V prípade neistoty (buď v súvislosti s potenciálnymi vplyvmi, alebo navrhovanými parametrami veterných 

parkov) by sa mali vypracovať predpoklady najhoršieho prípadu. Napríklad použitie ochrany podmorských 

káblov (napr. násypový kameň) môže podstatne zvýšiť rozsah straty habitátov v súvislosti s inštaláciou káblov. 

Rozsah požadovanej kamennej ochrany sa však nedá odhadnúť, kým nie je známa úspešnosť uloženia káblov 

do zeme. Takéto odhady musia byť čo najpresnejšie a vytvorené na základe náležitých informácií, napr. 

geotechnického prieskumu podmienok terénu. 

Neistoty a výzvy vzniknuté pri posudzovaní pravdepodobných významných vplyvov na morské habitáty (ktoré 

si môžu vyžadovať získanie dodatočných základných údajov alebo uplatnenie zásady predbežnej opatrnosti) 

sú zhrnuté vRámček 6-4. 

Rámček 6-4: Kľúčové výzvy pri posudzovaní pravdepodobných významných vplyvov na morské 
habitáty 

Všetky vplyvy 

• Dostupnosť údajov, najmä v súvislosti s rozsiahlou distribúciou habitátov na tvorbu: i) posúdení na úrovni plánu alebo 

ii) podrobných prieskumov a posúdení, ktoré sa týkajú projektu. 

• Nedostatok istoty v súvislosti s navrhovanými parametrami projektu, najmä pokiaľ ide o množstvo materiálu potrebného 

na ochranu káblov a jeho umiestnenie. Niekedy vzniká aj neistota, pokiaľ ide o účinnosť ochrany káblov a spôsobov 

ich ukladania do zeme, napr. v oblastiach s dynamickým morským dnom, kde môže byť pred ukladaním do zeme 

potrebné odstránenie piesočných vĺn. Ak sú potrebné opravné práce, môže to viesť k obnovenému ohrozeniu habitátov 

uvedených v prílohe I zvýšením hlavných parametrov v danom projektovom rámci. 

• V niektorých prípadoch sú informácie o rozsahu existujúcej infraštruktúry ovplyvňujúcej habitáty uvedené v prílohe I 

neúplné. Ak napríklad nie je známa rozloha morského dna pokrytého kamennou ochranou v rámci lokality sústavy 

Natura 2000, je ťažké vykonať informované súhrnné posúdenie. 

• Priestorová a dočasná premenlivosť habitátov. Morské prostredie je dynamické. Určité habitáty ako piesčiny [11.10] 

môžu byť napríklad mobilné a biologické spoločenstvá, napríklad biogénne útesy [súčasť 11.70], sú v sezónach a 

medzi sezónami prirodzene premenlivé. 

• Pochopenie citlivosti habitátov a súvisiacich druhov na činnosti zariadení na výrobu veternej energie, najmä ich 

rezistencie (tolerancie) a odolnosti (schopnosti obnovy). Pomerne málo práce sa vykonalo na zlepšenie dôkazovej 

základne z revízií monitorovania vykonávaného po dokončení výstavby. 

 

6.2.3. Zmierňujúce opatrenia  

Vhodné situovanie zariadení na výrobu veternej energie na otvorenom mori je najúčinnejším spôsobom, ako 

predísť možným konfliktom s lokalitami sústavy Natura 2000 a druhmi a habitátmi chránenými v rámci EÚ.  

Ďalšie zmierňujúce opatrenia na minimalizovanie vplyvov na morské habitáty zahŕňajú výber najmenej 

rušivých metód v prípade činností, ako je inštalácia káblov a príprava morského dna. Napríklad odvádzanie 

vybagrovaného materiálu blízko morského dna cez spádovú rúru umožňuje presnejšie umiestnenie materiálu 

v rámci zóny likvidácie a môže viesť k nižším úrovniam uvoľnených tuhých látok než odvádzanie materiálu 

blízko povrchu. Pri výbere miest na likvidáciu sedimentov sa môže takisto: i) zohľadniť blízkosť citlivých oblastí 

habitátov na morskom dne a ii) zaistiť vrátenie materiálu s cieľom prispieť k dráham transportu sedimentov 

v primeranom priestorovom rozsahu v prípade prvkov, ako sú piesčiny. 

Osvedčené postupy v oblasti zabránenia znečisťovaniu vôd a kontroly inváznych nepôvodných druhov sú 

všeobecne dostupné v členských štátoch aj na medzinárodnej úrovni [napr. Medzinárodný dohovor 

o zabránení znečisťovaniu z lodí (MARPOL 1973/1978)]. Ďalej sa preto nezvažujú.  

V Prípadová štúdia 6-1 sa opisujú opatrenia prijaté na obnovu degradovaných habitátov počas výstavby 

veterného parku na otvorenom mori v Dánsku. Hoci sa tento veterný park nenachádza v lokalite sústavy 

Natura 2000, tento prístup by mohol byť relevantný pre lokality sústavy Natura 2000, ktoré chránia útesové 

habitáty uvedené v prílohe I. 
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Prípadová štúdia 6-1: Obnova degradovaných habitátov v prípade výstavby veterného parku Anholt 
na otvorenom mori v Dánsku 

Na výstavbu veterného parku Anholt na otvorenom mori v Dánsku sa muselo premiestniť približne 5 000 veľkých skál 

s hmotnosťou až 30 ton. Z dôvodu ich rozsiahleho premiestnenia na použitie v rámci prístavných mól, zariadení na 

ochranu pobrežia a iných umelo vytvorených zariadení sa skalné útesy v Dánsku stali zriedkavým prírodným prvkom. So 

súhlasom Dánskej agentúry na ochranu prírody developerská spoločnosť DONG Energy (teraz Ørsted), ktorá realizovala 

výstavbu veterného parku Anholt na otvorenom mori, neurobila iba to, že by tieto balvany jednoducho premiestnila na 

útes, kde mal byť umiestnený veterný park. Namiesto toho použila kamene tak, že v rámci veterného parku vytvorila 

približne 28 umelých útesov s jaskyňami rôznych veľkostí. Toto viedlo k zvýšeniu biodiverzity. Vďaka veternému parku 

sa tak vytvorili optimálne podmienky na rozmnožovanie a život zvierat a rastlín, a to najmä tých, ktoré sa viažu na tvrdé 

substráty118. 

 

Takéto opatrenia môžu byť osobitne prínosné v prípadoch, keď boli prírodné prvky útesových habitátov degradované. 

K tomuto došlo v Dánsku, kde sa zničilo mnoho oblastí s kamennými útesmi, najmä v plytkých vodách (s hĺbkou menej 

ako 10 m) a pobrežných oblastiach, v dôsledku odstránenia kameňov a balvanov na použitie pri výstavbe mól, vlnolamov 

a iných zariadení (Dahl a kol. 2015). 

 

Je dôležité poznamenať, že veterný park Anholt nebol v lokalitách sústavy Natura 2000 a neboli ním ovplyvnené žiadne 

útesové habitáty z prílohy I. Tento prístup však vyzdvihuje možný spôsob obnovy útesových habitátov uvedených 

v prílohe I a prispievania k dosiahnutiu priaznivého stavu ich ochrany, ako sa vyžaduje podľa smernice o biotopoch.  

 

6.3. Ryby 

6.3.1. Druhy vplyvov 

Väčšina druhov rýb uvedených v prílohe II k smernici o biotopoch je úplne sladkovodná. Existuje niekoľko 

migrujúcich druhov ako alóza (Alosa spp.) a mihuľa morská, ktoré časť svojho životného cyklu strávia v mori 

a časť v sladkých vodách. Losos atlantický (Salmo salar) sa uvádza, len ak sa vyskytuje v sladkých vodách. 

V prílohe IV sa uvádza len niekoľko druhov rýb, ktoré trávia časť svojho životného cyklu v mori, najmä jeseter 

jadranský a jeseter veľký (Acipenser naccarrii a. sturio). Anadrómne (ryby, ktoré sa pohybujú medzi morom 

a riekami) populácie druhu Coregonus oxyrinchus v určitých oblastiach Severného mora sú uvedené 

v prílohách II a IV, ale tieto druhy môžu byť v morskom prostredí vyhynuté (Freyhof a Kottelat 2008). 

Keďže lokality sústavy Natura 2000 označené v prípade druhov rýb uvedených v prílohe II sa zvyčajne 

nachádzajú vo vnútrozemí alebo v ústiach riek, je nepravdepodobné, že sa budú prekrývať s veternými parkmi 

na otvorenom mori. Základné vplyvy zvažované v prípade týchto druhov rýb uvedených v prílohe II sú tie, keď 

sa vplyvy šíria do diaľky, napríklad rušenie podmorským hlukom a zmeny v kvalite vody (napr. v dôsledku 

uvoľnených sedimentov). Elektromagnetické polia z „exportných“ káblov (exportné káble sú káble používané 

na odovzdávanie elektriny z veterného parku na breh) sú takisto potenciálnym druhom vplyvu a preberajú sa 

v usmerňovacom dokumente Energetická prenosová a prepravná infraštruktúra a právne predpisy EÚ v oblasti 

ochrany prírody (Európska komisia 2018a). Bola zaznamenaná schopnosť jesetera odhaliť elektromagnetické 

pole, hoci pravdepodobnosť a významnosť akýchkoľvek vplyvov nie je dostatočne známa (Boehlert a Gill 

2010). Aj migrujúce lososovité ryby môžu byť schopné odhaliť elektromagnetické pole a táto možnosť 

ovplyvnenia migrácie mladých rýb alebo návratu dospelých rýb by sa mala zvážiť (Gill a kol. 2005). Je však 

značne neisté, či magnetické polia alebo indukované elektrické polia majú nepriaznivé vplyvy a či tieto vplyvy 

môžu byť ekologicky významné. 

Ak je zariadenie na výrobu veternej energie na otvorenom mori dostatočne blízko pri označenej lokalite 

v pobrežných vodách alebo v ústiach riek, môže byť potrebné zvážiť podmorský hluk. Dôvodom je, že môžu 

existovať vplyvy z najhlasnejších činností týkajúcich sa výstavby veterného parku [napr. zarážanie 

základových pilót a/alebo odpálenie nevybuchnutej munície (UXO)]. Popper a kol. (2014) navrhujú zoraďovať 

druhy podľa ich citlivosti na podmorský hluk na základe prítomnosti alebo absencie plynového mechúra. 

O rybách s plynovým mechúrom vrátane lososa atlantického a druhov alóz sa vie, že sú citlivé na akustický 

                                                      

118  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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tlak. V prípade alóz je plynový mechúr blízko pri uchu a ich citlivosť na hluk je relatívne vyššia. Ryby bez 

plynového mechúra, napr. mihuľa morská, sú citlivé len na pohyb drobných častíc, a nie na akustický tlak. 

Popper a kol. (2014) uvádzajú, že najcitlivejšie druhy, napr. alózy, by mohli byť vystavené vplyvom rušenia  

hlukom na „tisícky metrov“ (t. j. kilometre) v porovnaní so stovkami metrov v prípade druhov ako losos 

a desiatkami metrov v prípade druhov ako mihuľa morská. Je nutné zdôrazniť, že tieto odhady sú predbežné. 

Okrem toho existujú určité dôkazy, že sleď, teda výhradne morský druh z rovnakej čeľade ako alóza, môže 

byť schopný vnímať hluk zarážania pilót a byť rušený hlukom vo vzdialenosti až 80 km od zdroja hluku 

(Thomsen a kol. 2006). Vo všeobecnosti sa však predpokladá, že vplyvy rušenia sa vyskytnú v oveľa menších 

vzdialenostiach iba do niekoľkých desiatok kilometrov. Napríklad Boyle a New (2018) navrhli rozsah do 

15,4 km, v rámci ktorého by mohli byť ryby rušené zvukom zo zarážania pilót. Tieto rozsahy svedčia o tom, že 

je zaručené dôkladné zváženie vplyvov hluku, keď sa zarážanie základových pilót alebo iné hlučné činnosti, 

napr. odpálenie nevybuchnutej munície, vyskytujú v rámci desiatok kilometrov od lokality sústavy Natura 2000 

označenej pre alózy. 

Morské cicavce a morské vtáky živiace sa rybami, ktoré sú chránené podľa smernice o ochrane voľne žijúceho 

vtáctva a smernice o biotopoch, sa spoliehajú na zdravú populáciu rýb. Pri posudzovaní zariadení na výrobu 

veternej energie na otvorenom mori je preto potrebné zvážiť potenciálne vplyvy na širší súbor druhov, než sú 

uvedené v prílohách k smernici o biotopoch. 

6.3.2. Možné zmierňujúce opatrenia 

Skúsenosti s opatreniami prijatými špeciálne na zabránenie vplyvom na druhy rýb uvedené v prílohe II alebo 

na ich zníženie sú obmedzené. V niekoľkých prípadoch sa zvažovali sezónne obmedzenia v súvislosti so 

zarážaním pilót, aby sa zabránilo možným vplyvom na lososovité ryby počas ich migrácie. Toto opatrenie sa 

prijalo ako preventívne vzhľadom na neistotu, pokiaľ ide o pravdepodobný rozsah akéhokoľvek vplyvu rušenia. 

Existuje viac príkladov sezónnych obmedzení v súvislosti so zarážaním pilót s cieľom chrániť druhy rýb, ktoré 

nie sú uvedené v prílohe II, počas ich obdobia rozmnožovania. Tieto obmedzenia boli zamerané najmä na 

komerčne významné druhy, napr. slede, ktoré majú aj trofický význam pre iné druhy chránené v rámci EÚ, 

napr. ako korisť pre morské cicavce. 

Ako účinné v prípade rýb sa predpokladajú aj zmierňujúce opatrenia na zníženie hladín podmorského hluku 

pre morské cicavce. 

Obavy z vplyvov elektromagnetického poľa sa vo všeobecnosti riešia ukladaním káblov do hĺbky 1 alebo viac 

metrov. Najväčšie zníženie elektromagnetického poľa sa dosahuje ukladaním káblov do zeme alebo zakrytím 

káblov ochranným materiálom, napr. násypovým kameňom, keďže najsilnejšie polia sa nachádzajú na povrchu 

káblov. Hoci sa ukladaním do zeme zníži veľkosť elektromagnetického poľa v morskej vode nad káblom, 

niektoré druhy môžu stále odhaliť výsledné magnetické alebo indukované elektrické polia aj pri hlbšom uložení 

káblov (Gill a kol. 2009). 

6.4. Vtáky 

6.4.1. Úvod 

Interakcia medzi vtákmi a zariadeniami na výrobu veternej energie na otvorenom mori sa rozsiahlo skúma 

v rámci EÚ aj mimo nej. V dôsledku toho existuje množstvo vnútroštátnych usmerňovacích dokumentov 

o vtákoch a zariadeniach na výrobu veternej energie, v ktorých sa podrobne opisujú metódy získavania 

základných údajov. Úplný zoznam vnútroštátnych usmerňovacích dokumentov sa nachádza v dodatku E. 

Základné údaje na podporu posudzovania významnosti vplyvov by sa mali získavať pomocou najlepších 

dostupných vedeckých metód (napríklad Camphuysen a kol. 2004; Maclean a kol. 2009; Thaxter a Burton 

2009). Úplný prehľad prieskumných metód publikoval Smallwood (2017). Príklady základných prieskumov sú 

zhrnuté v Rámček 6-5. Vzhľadom na rozsiahly charakter vtáctva sú zvlášť dôležité strategické prieskumy 

v regionálnom, vnútroštátnom alebo aj medzinárodnom rozsahu s cieľom poskytnúť základné informácie 

o úrovniach početnosti a podporiť biologicky zmysluplné posudzovanie plánov a projektov. Tieto typy 

prieskumov sú dôležité najmä pri posudzovaní kumulatívnych vplyvov. Neznižuje sa tým však potreba 

dôsledne cielených prieskumov na lokálnej úrovni (veterný park) na tvorbu posúdení na úrovni projektu. 
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Rámček 6-5: Príklad základných prieskumov v prípade vtáctva na mori 

• Sčítanie kolónií morských vtákov: vykonané bez existujúcich údajov monitorovania v dotknutej lokalite sústavy Natura 

2000. 

• Keď nie sú k dispozícii údaje o počtoch kolónií morských vtákov alebo keď nie sú spoľahlivé na účely posúdenia vplyvu, 

malo by sa vykonať zisťovanie počtu kolónií morských vtákov s cieľom stanoviť relevantný východiskový stav. Sčítanie 

by sa podľa možnosti malo riadiť metodikou používanou v prípade vnútroštátneho systému sčítania, aby bola možná 

porovnateľnosť. Sčítanie by mali vykonávať ornitológovia s príslušnými skúsenosťami v oblasti zisťovania počtov 

kolónií morských vtákov, najmä ak sa sčítanie vykonáva z člnov. V závislosti od veľkosti kolónie a počtu dostupných 

pracovníkov môže sčítanie trvať niekoľko dní. Sčítanie by sa malo vykonávať cez deň (napr. 7.00 – 17.00 hod.) 

a v období roka (napr. máj – jún), ktoré najpresnejšie vystihuje prítomnosť a abundanciu všetkých druhov v rámci 

zoskupenia morských vtákov. V prípade nočných druhov, ktoré hniezdia pod zemou alebo medzi skalami, môžu byť 

potrebné špeciálne prieskumy pre dané druhy. Prehľad metodík pozri v Bibby a kol. 2000.  

• Prieskumy na pevnine z pozorovacieho stanoviska, ak sú turbíny veľmi blízko pri brehu. 

• Prieskumy na člne (môžu sa použiť, ak doprava do danej lokality netrvá príliš dlho) alebo digitálne letecké transektové 

prieskumy (digitálne alebo s použitím videotechnológií) – na určenie abundancie druhov, ich distribúcie na mori 

a rozloženia výšok letu jednotlivých druhov. So všetkými týmito metódami môžu byť problémy pri chápaní výšok letu, 

atrakčného správania (pri posudzovaní z člnu), identifikácie druhov atď. 

• Označovanie vtákov na pochopenie správania pri hľadaní potravy počas hniezdenia a na pochopenie pohybu vtákov 

v sezóne mimo hniezdenia. 

• Radar: použitie radarových systémov na odhad pohybu vtákov, hustoty vtákov, smeru a výšky letu, najmä ak je 

pravdepodobné, že sa budú v danej oblasti v hojnom počte vyskytovať sťahovavé vtáky. Na identifikovanie druhov by 

sa radar mal používať spolu s vizuálnym pozorovaním. Aj keď je možné pomocou radaru automaticky zaznamenávať 

tieto údaje na veľmi veľkých plochách, tieto údaje sú na posúdenie druhovo špecifických vplyvov užitočné len vtedy, 

ak sú kalibrované priamym vizuálnym pozorovaním. Z tohto dôvodu sa radar pri posudzovaní vplyvov zariadení na 

výrobu veternej energie na otvorenom mori nevyužíva veľmi často. Napriek tomu môže byť radar užitočný za určitých 

okolností, keď sa údaje nedajú získať priamym vizuálnym pozorovaním alebo sledovaním pomocou GPS. 

 

6.4.2. Druhy vplyvov 

6.4.2.1. Aké sú hlavné druhy vplyvov? 

Druhy vplyvov zariadení na výrobu veternej energie na otvorenom mori na vtáky sú do veľkej miery podobné 

vplyvom identifikovaným v prípade zariadení na výrobu veternej energie na pevnine, hoci kumulatívne vplyvy 

by mohli byť významnejšie v prípade zariadení na mori. Tieto druhy vplyvov boli rozsiahlo skúmané (napr. 

Perrow 2019) a sú zhrnuté v Rámček 6-6. Vzťah medzi týmito druhmi vplyvov a životným cyklom projektu je 

vyjadrený v Tabuľka 6-4. Každý druh vplyvu môže ovplyvniť prežitie a úspešnosť reprodukcie jednotlivcov. 

Toto môže viesť k zmenám demografických parametrov populácie, ktorých výsledkom môže byť merateľná 

zmena vo veľkosti populácie. 

Rámček 6-6: Druhy vplyvov na vtáky  

• Kolízia: smrteľná interakcia letiacich vtákov s konštrukciami veterných turbín. 

• Rušenie a vytláčanie druhov: úsilie vtákov vyhnúť sa stretu môže prakticky viesť k strate habitátov. Existuje však 

niekoľko štúdií, v ktorých sa posudzuje, či to môže viesť aj k vplyvom na populáciu (Searle a kol. 2014; Warwick-Evans 

a kol. 2017; Garthe a kol. 2015). 

• Vplyv prekážok: veterný park pôsobí ako nepreniknuteľná oblasť pre letiace vtáky, čo vedie k predĺženiu letu a zvýšeniu 

výdaja energie. 

• Strata a degradácia habitátov: odstránenie alebo fragmentácia podporného habitátu, ktorý by inak vtáky využili. 

• Nepriame vplyvy: zmeny v abundancii a dostupnosti koristi môžu byť priame alebo vyvolané zmenami habitátov. Tieto 

zmeny môžu byť priaznivé (Lindeboom a kol. 2011) alebo nepriaznivé (Harwood a kol. 2017), o ich vplyve na populáciu 

vtákov je však málo dôkazov. 

 

Tabuľka 6-4: Druhy vplyvov na vtáky počas životného cyklu projektu zariadení na výrobu veternej energie na otvorenom 
mori 

Druhy vplyvov Fáza projektu 
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Strata a degradácia habitátov  X X X X 

Rušenie a vytláčanie druhov X X X X X 

Kolízia   X X  

Vplyv prekážok  X X X  

Nepriame vplyvy X X X X X 

Atraktivita (napr. príležitosti 
na hniezdenie) 

  X X  

 

6.4.2.2. Ako sa posudzuje významnosť? 

Pravdepodobné významné vplyvy zariadení na výrobu veternej energie na vtáky sa zvyčajne posudzujú 

v dvojfázovom procese. Prvá fáza zahŕňa kvantifikovanie rozsahu vplyvov, pokiaľ ide o úmrtnosť vtákov. Za 

ňou nasleduje druhá fáza, ktorá zahŕňa posudzovanie zmeny populácie vzhľadom na ciele ochrany dotknutej 

lokality. 

Významnosť vplyvov môžu ovplyvniť viaceré faktory: biológia, životné prostredie, návrh plánu a návrh projektu. 

V Rámček 6-7 sú zhrnuté faktory, ktoré sa zvyčajne zohľadňujú pri návrhu metód zberu základných údajov, 

ako aj pri posudzovaní významnosti. 

Rámček 6-7: Faktory určujúce metódy zberu základných údajov a posudzovanie významnosti 
v súvislosti s využívaním veternej energie na otvorenom mori a s vtákmi 

Všetky vplyvy 

• dlho žijúce druhy (k-stratégov) s malým počtom mláďat, napr. morské vtáky, sú zraniteľnejšie ako malé, krátko 

žijúce druhy (r-stratégov), napr. spevavce, 

• malé a ohrozené populácie (napr. druhy z prílohy I) sú citlivejšie na ďalšie príčiny úmrtnosti ako veľké populácie, 

ktoré sú stabilné alebo rastú, 

• kumulatívne vplyvy. 

 

Kolízia 

• sezónne kolísanie počtu pohybov vtákov,  

• vyhýbavé správanie, ktoré vedie k poklesu rizika kolízií,  

• atrakčné správanie, ktoré vedie k nárastu rizika kolízií, 

• denné kolísanie letových charakteristík ako rýchlosť, výška a smer, 

• rýchlosť letu, 

• výška letu, 

• nočná letová aktivita (ktorá môže viesť k nárastu rizika kolízií), 

• umiestnenie turbín a konfigurácia veterného parku (t. j. vzhľadom na letové dráhy). 

 

Rušenie a vytláčanie druhov 

• lokálna abundancia vtákov [napr. skupín druhov, ako sú potáplice (gaviiformes) a morské kačice (Garthe a kol. 

2015)],  

• sezónnosť – počas sezóny mimo hniezdenia bolo väčšie vyhýbanie sa veterným parkom pozorované v súvislosti 

so zariadeniami na výrobu veternej energie na pevnine. 

 

Vplyvy prekážok 

• sezónnosť – zvýšený výdaj energie hniezdiacich vtákov, ktoré sa presúvajú medzi hniezdiskami a oblasťami 

získavania potravy, pri opakovaných obchádzkach okolo zariadení na výrobu veternej energie môže byť výraznejší 

ako energetický výdaj súvisiaci s vplyvom prekážok migrujúcich vtákov obchádzajúcich zariadenia na výrobu 

veternej energie. Toto veľmi závisí od umiestnenia veterného parku a letových dráh. 
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Strata a degradácia habitátov 

• flexibilita druhov pri využívaní habitátov a rozsah, v akom dokážu reagovať na zmeny podmienok habitátov. 

 

Nepriame vplyvy 

• citlivosť a zraniteľnosť habitátov a akýchkoľvek druhov koristi vo vzťahu k činnostiam zariadenia na výrobu veternej 

energie v spojení s vplyvom na vtáky vyplývajúcim z možných zmien habitátov a zloženia druhov koristi. 

Zdroje: 

Villegas-Patraca a kol. 2012; Hötker 2017; Peterson a Fox 2007. 

 

Prístupy, pomocou ktorých sa zvyčajne odhaduje úmrtnosť vtákov a stanovuje významnosť, skúma Laranjeiro 

a kol. (2018) a sú zhrnuté v Tabuľka 5-9. Na vypracovanie posúdenia sa môžu kombinovať viac ako dva 

prístupy. Napríklad na odhad úmrtnosti vtákov sa môže použiť model rizika kolízie a tento odhad sa potom 

môže podrobiť analýze životaschopnosti populácie s cieľom posúdiť potenciálne dôsledky ďalšej úmrtnosti pre 

populáciu. V Škótsku sa často používajú modely populácie (analýzy životaschopnosti populácie) využívajúce 

kontrafaktuálne metriky.  

Na zabezpečenie dlhodobej platnosti vedeckého základu, ktorým sú podložené závery posúdenia, je 

mimoriadne dôležité monitorovanie. Potreba všeobecných prístupov k monitorovaniu sa rozoberá v kapitole 7. 

V prípade vtákov sa monitorovanie zvyčajne zameriava na riziko kolízie a pochopenie toho, či predpoklady 

vyplývajúce z modelov rizika kolízií fungujú v praxi.  

V Rámček 6-8 sú zhrnuté neistoty a výzvy vzniknuté pri posudzovaní významnosti vplyvov na vtáky. Tieto 

neistoty a výzvy si môžu vyžadovať zber ďalších základných údajov alebo uplatnenie zásady predbežnej 

opatrnosti. 

Rámček 6-8: Kľúčové výzvy pri posudzovaní pravdepodobných významných vplyvov na vtáky 

Všetky vplyvy 

• všeobecné rozsahy medzi oblasťami hľadania potravy a miestami na hniezdenie sú založené na malých 

vzorkách119, 

• nedostatok poznatkov o podiele vtákov z hniezdnych kolónií v osobitne chránených územiach prítomných v sezóne 

mimo hniezdenia120, 

• pochopenie kumulatívnych vplyvov plánov a projektov, najmä ak sa vyskytujú vo viacerých krajinách a zahŕňajú 

sťahovavé druhy. 

 

Kolízia 

• všeobecné rozloženia výšok letu sú založené na malých vzorkách (pozri Prípadová štúdia 6-2), 

• miery vyhýbania sa sú založené na malých vzorkách, 

• rýchlosti letu sú založené na malých vzorkách, 

• obmedzené empirické údaje o nočnej letovej aktivite. 

 

Rušenie a vytláčanie druhov 

• obmedzené empirické údaje týkajúce sa konkrétnych druhov o mierach vytláčania druhov a priestorovom rozsahu 

výskytu vplyvov vytláčania druhov na mori, 

• obmedzené empirické údaje podporujúce predpovede modelu na základe indexu. 

                                                      

119  Pozri napríklad Combining habitat modelling and hotspot analysis to reveal the location of high-density seabird 
areas across the UK (Kombinovanie modelovania habitátov a analýzy rizikových oblastí na odhalenie polohy oblastí 

s vysokou hustotou morských vtákov v celom Spojenom kráľovstve) 
(https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-
science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf). 

120  Pozri napríklad Non-breeding season populations of seabirds in UK waters: Population sizes for Biologically Defined 
Minimum Population Scales (Populácie morských vtákov vo vodách Spojeného kráľovstva v sezóne mimo 
hniezdenia: Veľkosti populácií pre biologicky vymedzené minimálne rozsahy populácií) 
(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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Vplyvy prekážok 

• dôvody obmedzených empirických údajov: i) v predchádzajúcich štúdiách sa použili nevhodné metodiky; ii) 

v predchádzajúcich štúdiách sa nerozlišovali vplyvy prekážok od vplyvov spôsobených vytláčaním druhov a iii) 

radarové techniky majú isté obmedzenia (napr. pokiaľ ide o identifikáciu druhov), 

• obmedzené empirické údaje o hniezdiacich vtákoch, pretože predchádzajúce štúdie sa zameriavali na sťahovavé 

vtáky, 

• kumulovaný vplyv prekážok na vtáky migrujúce na dlhé vzdialenosti, ktorým sa zabezpečuje, že vtáky sa na svojej 

migračnej trase vyhnú viacerým oblastiam, zatiaľ nebol skúmaný. 

 

Strata a degradácia habitátov 

• obmedzené empirické údaje podporujúce identifikáciu ohrozenia alebo predpovede modelu na základe indexu, 

• rozsah funkčne spojenej pevniny alebo mora mimo hraníc osobitne chráneného územia, ktorý je potrebný na 

zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu ochrany daného druhu. 

 

Nepriame vplyvy 

• obmedzené empirické údaje o citlivosti a zraniteľnosti druhov koristi a ich význame z hľadiska prežitia a úspešnosti 

reprodukcie dotknutých druhov vtákov. 

 

Prípadová štúdia 6-2: Odhad letovej výšky morských vtákov s použitím technológie LIDAR 

Problém 

Odhady rizika kolízie sa počítajú použitím modelovania rizika kolízie; zvyčajne sa používa Bandov model (Band 2012). 

Hlavným vstupným parametrom v Bandovom modeli je výška, v ktorej vtáky lietajú. Na meranie alebo odhadovanie 

letových výšok vtákov existuje celý rad metód, ale zdá sa, že validácia týchto letových výšok je obmedzená alebo chýba 

(Thaxter a kol. 2016). Toto malo za následok značnú neistotu pri odhadovaní mier kolízií, čo môže viesť k použitiu metód 

príliš obozretného posudzovania. 

 

Riešenie 

Najnovšie pokroky v detekcii a meraní dĺžky svetla (LIDAR; svetelný radar) a digitálne letecké snímanie umožňujú 

získavanie presnejších odhadov nadmorskej výšky vtákov počas letu. 

 

Praktické/technické aspekty 

Na získavanie údajov o letovej výške morských vtákov je potrebné lietadlo vybavené príslušným skenerom s technológiou 

LIDAR synchronizovaným s digitálnou kamerou. Tak ako pri tradičných digitálnych leteckých prieskumoch a prieskumoch 

vykonávaných pomocou člna, hlavným obmedzujúcim faktorom pri používaní technológie LIDAR na odhad letových 

výšok vtákov v noci je potreba potvrdiť prítomnosť vtáka a identifikovať príslušný druh z digitálnych snímok. 

 

Výhody 

Na rozdiel od ostatných prístupov dokáže technológia LIDAR merať letové výšky morských vtákov s vysokým stupňom 

presnosti, zvyčajne do jedného metra (Cook a kol. 2018). Neistota spojená s meraniami letovej výšky morských vtákov 

pomocou technológie LIDAR je oveľa nižšia než neistota spojená s meraniami vykonanými pomocou iných technológií. 

Okrem toho sa letové výšky odhadujú vzhľadom na hladinu mora, čo pomáha prekonať ťažkosti spojené so zápornými 

letovými výškami, ktoré sa môžu zaznamenať pri používaní digitálnych leteckých prieskumov, lokátorov GPS alebo 

laserových diaľkomerov (Cook a kol. 2018). 

 

Nevýhody 

Nastavenie leteckého skenera s technológiou LIDAR synchronizovaného s digitálnou kamerou je v súčasnosti oveľa 

drahšie než bežné digitálne letecké prieskumy.  

Hlavným obmedzením odhadov letových výšok morských vtákov pomocou technológie LIDAR je, že morské vlnenie 

môže narúšať detekciu vtákov počas letu, čo vedie k vysokej miere falošne pozitívnych výsledkov. Cook a kol. (2018) 

použili nižšiu prahovú hodnotu na úrovni 1 – 2 m nad hladinou mora. V dôsledku toho budú rozloženia výšok letu 

odvodené na základe tejto metódy posunuté oproti letom vtákov vo výške nižšej ako 1 – 2 m nad hladinou mora. Takýto 

prehnaný odhad podielu vtákov letiacich vo vyšších nadmorských výškach bude pravdepodobne viesť k obozretnému 

posúdeniu rizika kolízie, hoci sa považuje za nepravdepodobné, že by toto posúdenie malo nadmieru preventívny 

charakter. 

Zdroj: Band 2012; Cook 2018; Thaxter 2016. 
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6.4.3. Možné zmierňujúce opatrenia  

6.4.3.1. Úvod 

V tejto kapitole je uvedený prehľad možných zmierňujúcich opatrení, ktoré boli navrhnuté alebo použité 

v prípade zariadení na výrobu veternej energie na otvorenom mori. Mali by sa zohľadniť obmedzenia 

uvedených opatrení, a to najmä keď sú veterné turbíny inštalované na miestach s veľkým počtom vtákov. 

Veľká neistota sa týka aj toho, či niektoré z uvedených opatrení budú účinné. Správne situovanie veterných 

parkov a súvisiacej infraštruktúry (makrosituovanie) je najsamozrejmejším zmierňujúcim opatrením na 

predchádzanie nepriaznivým vplyvom na vtáky a voľne žijúce živočíchy vo všeobecnosti. 

V nasledujúcej kapitole sa preto opisujú zmierňujúce opatrenia a ich účinnosť pri zabraňovaní významným 

vplyvom na vtáky a pri znižovaní týchto vplyvov, keď je zariadenie na výrobu veternej energie správne 

makrosituované. 

6.4.3.2. Konštrukcia infraštruktúry: Počet turbín a technické špecifikácie (vrátane 
osvetlenia) 

Toto opatrenie, opísané v kapitole 5.3.3.3 (na pevnine), sa uplatňuje aj v prípade zariadení na výrobu veternej 

energie na otvorenom mori. Konštrukcia infraštruktúry môže pomôcť znížiť riziko kolízie, ale môže ovplyvniť aj 

vplyv vytláčania druhov a vplyv prekážok. 

Použitie údajov zo základného prieskumu v teréne alebo údajov z prevádzkového monitorovania s využitím 

prediktívneho modelovania (ako sú modely rizika kolízie) umožňuje skúmať vplyv konštrukcie turbíny a počtu 

turbín. Môže to pomôcť pri vytváraní optimálneho návrhu nízkeho rizika pre životné prostredie.  

Modelovaním podľa Johnston a kol. (2014) sa štatisticky ukázalo, že účinnými opatreniami na zníženie rizika 

kolízie sú zvýšenie výšky osi a použitie menšieho počtu turbín či zníženie ich veľkosti. 

Burton a kol. (2011) zistili, že hoci bol navrhnutý celý rad technológií a techník na zníženie kolízií vtákov v rámci 

rôznych priemyselných odvetví, len niekoľko z nich bolo rozsiahlo testovaných buď vo veterných parkoch na 

pevnine, alebo na otvorenom mori. Zo skúmaných opatrení boli identifikované tie, ktoré s najväčšou 

pravdepodobnosťou znižujú riziko kolízie v prípade vtákov, a patrilo k nim zavedenie vábiacich veží121. Zistilo 

sa však, že zavedenie vábiacich veží má pravdepodobne účinok len v oblastiach s veľkou koncentráciou aliek 

a potáplic. 

Pokiaľ ide o prilákanie vtákov osvetlením, dostupné dôkazy z literatúry (Burton a kol. 2011) naznačujú, že 

k najúčinnejším zmierňujúcim opatreniam patria: i) zmena z nepretržite svietiacich červených svetiel (určených 

na varovanie lietadiel a lodí) na blikajúce svetlá alebo ii) použitie modrých/zelených nepretržite svietiacich 

výstražných svetiel. Možnosť uplatnenia týchto opatrení sa však musí overiť v súlade s vnútroštátnymi 

a regionálnymi nariadeniami.  

6.4.3.3. Harmonogram činnosti: Činnosti predchádzania, zmierňovania alebo rozdelenia 
na fázy počas ekologicky citlivých období 

Harmonogram činnosti slúži na predchádzanie rušeniu a vytláčaniu vtákov z teritória počas určitých kritických 

období alebo na ich zmierňovanie. Harmonogram činnosti môže byť najužitočnejší skôr počas výstavby, 

modernizácie a vyraďovania z prevádzky než počas prevádzky. Harmonogram činnosti znamená, že činnosti 

sú počas ekologicky citlivých období buď pozastavené, alebo zmiernené. Ďalšou možnosťou harmonogramu 

činnosti je rozdelenie činností na fázy tak, aby mohli pokračovať, ale len v menej citlivých lokalitách. Možno to 

urobiť pomocou: i) existujúcich ekologických poznatkov o druhoch, ktoré sa pravdepodobne vyskytujú v lokalite 

zariadení na výrobu veternej energie; ii) údajov zo základného prieskumu v teréne alebo iii) údajov 

z prevádzkového monitorovania. 

Na rozdiel od veterných parkov na pevnine sa toto opatrenie pravdepodobne bude menej uplatňovať v prípade 

veterných parkov na otvorenom mori. Nie sú žiadne známe príklady veterných parkov na otvorenom mori, kde 

                                                      

121  Veže umiestnené po obvode veterného parku na to, aby odradili vtáky od vstupu, ako opisujú Larsen a Guillemette 
(2007). 
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by bolo toto opatrenie uplatnené. V prípade zariadení na výrobu veternej energie na otvorenom mori je 

schopnosť plánovania činnosti s cieľom zamedziť vplyvom veľmi obmedzená, predovšetkým z dôvodu rozsahu 

výstavby a pravdepodobného harmonogramu výstavby. Zvýšená kapacita konštrukčných plavidiel znamená 

aj to, že jedinou prekážkou výstavby na otvorenom mori je z veľkej časti počasie. 

6.4.3.4. Obmedzenie energetickej činnosti: Načasovanie prevádzky turbín 

Tak ako v prípade veternej energie na pevnine môže byť použitie obmedzenia energetickej činnosti účinné pri 

zamedzovaní alebo znižovaní rizika kolízie vtákov v oblasti veterných parkov na otvorenom mori. 

Dočasné vypnutie turbín je jedným z opatrení, ktoré môžu pomôcť znížiť riziko kolízie vtákov (Burton a kol. 

2011). Nemecké ministerstvo životného prostredia odporúča: i) dočasné vypnutie turbíny počas masovej 

migrácie s cieľom znížiť riziko kolízie (najmä v zlom počasí a pri zlej viditeľnosti) a ii) otočenie roviny rotora 

mimo smeru migrácie122. Vykonávanie týchto opatrení si vyžaduje: i) dobré modely predpovedí migrácie a ii) 

prieskumy intenzity migrácie v bezprostrednom okolí veterných parkov. 

Je však potrebné modelovať vplyvy rôznych a realistických stratégií vypínania na morské vtáky. 

6.4.3.5. Akustické a vizuálne odplašovače 

Odplašovače sa využívajú s cieľom znížiť riziko kolízie.  

Odplašovače zvyčajne predstavujú nainštalované zariadenia, ktoré vydávajú akustické alebo vizuálne stimuly, 

a to neustále, prerušovane alebo po spustení systémom detekcie vtákov. Na veže a listy turbíny možno použiť 

aj pasívne odplašovače ako nátery.  

Dôkazy o účinnosti týchto techník sú naďalej obmedzené a je pravdepodobné, že ich účinnosť sa viaže na 

konkrétne lokality a druhy.  

6.5. Morské cicavce 

6.5.1. Úvod 

Informácie uvedené v tejto kapitole sa týkajú druhov morských cicavcov z prílohy II, ako aj z prílohy IV 

k smernici o biotopoch (pozri Tabuľka 6-5). Druhy uvedené v prílohe II sú druhy, v prípade ktorých musia byť 

určené lokality sústavy Natura 2000, a preto sa na ne zameriava tento usmerňovací dokument v súvislosti 

s primeraným odhadom. Informácie v tejto kapitole sú však relevantné aj pre posúdenia týkajúce sa druhov 

z prílohy IV, ktoré si podľa smernice o biotopoch vyžadujú prísnu ochranu. Zoznam vnútroštátnych 

usmerňovacích dokumentov týkajúcich sa morských cicavcov sa nachádza v dodatku E. 

Tabuľka 6-5: Druhy morských cicavcov (tuleňov a veľrybotvarých cicavcov) zahrnuté v prílohách II a IV k smernici 
o biotopoch (Á = áno; N = nie) 

Druh Slovenské meno 
Príloha II  
(Natura 2000) 

Príloha IV  
(prísne chránené) 

CETACEA    

Phocoena sviňucha tuponosá Á Á 

Tursiops truncatus delfín skákavý Á Á 

Cetacea (všetky ostatné 

druhy) 
veľryby, delfíny a sviňuchy N Á 

PHOCIDAE    

Halichoerus grypus tuleň sivý Á N 

                                                      

122  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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Monachus monachus* tuleň mníšsky Á Á 

Pusa hispida botnica tuleň krúžkovaný baltský Á N 

Pusa hispida saimensis*^ tuleň krúžkovaný fínsky áno áno 

Phoca vitulina tuleň škvrnitý Á N 

* Prioritné druhy, za ktorých ochranu je zvlášť zodpovedná EÚ z dôvodu podielu ich prirodzeného rozsahu patriaceho do 

európskeho územia členských štátov, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o fungovaní Európskej únie.  

^ Tulene krúžkované fínske žijú vo fínskom jazere Saimaa, a preto sa nepredpokladá, že majú význam pre projekty    

veterných elektrární, pokiaľ tieto projekty nezasahujú do ich habitátu. 

Vzhľadom na rozsiahly charakter morských cicavcov sú dôležité strategické prieskumy v regionálnom, 

vnútroštátnom alebo dokonca medzinárodnom rozsahu s cieľom: i) poskytnúť informácie o východiskových 

úrovniach populácie a ii) podporiť biologicky zmysluplné posudzovanie plánov a projektov, najmä pokiaľ ide 

o kumulatívne vplyvy. Takéto prieskumy sa pravdepodobne koordinujú na vnútroštátnej alebo regionálnej 

úrovni, ale môže byť potrebné, aby boli doplnené aj prieskumom na úrovni plánu alebo projektu s cieľom 

poskytnúť lokálne údaje s vyšším rozlíšením.  

Príkladom relevantného, rozsiahleho (medzinárodného), dlhodobého prieskumu morských cicavcov je 

program SCANS123 (Small Cetaceans in European Atlantic waters and the North Sea – Malé veľrybotvaré 

cicavce v európskych vodách Atlantického oceánu a Severnom mori). Tento program je podporovaný zo strany 

EÚ a verejných správ Dánska, Francúzska, Holandska, Nemecka, Nórska, Portugalska, Spojeného 

kráľovstva, Španielska a Švédska. V rámci programu sa ako prieskumná platforma používa kombinácia 

povrchových plavidiel a lietadla. 

Základné údaje na podporu primeraného odhadu by sa mali získavať použitím najlepších dostupných metód. 

Nie je možné poskytnúť jednoduchý vzor na základné prieskumy alebo monitorovanie (či už ide o prácu na 

úrovni projektu, alebo rozsiahlu strategickú prácu), pretože sa musí zohľadniť veľa parametrov. Napríklad nie 

je nevyhnutné, aby boli prieskumy morských cicavcov pridané do prieskumov morských vtákov, či už sú 

vykonávané z lietadla, alebo plavidla. Macleod a kol. (2010) poukázali na to, že súčasné prístupy vo 

všeobecnosti zvyčajne zahŕňajú pridanie prieskumov morských cicavcov k prieskumom, ktoré boli 

optimalizované pre morské vtáky. Tvrdia, že tento prístup k problému je nesprávny, ak je odchýlka v rámci 

prieskumu morských vtákov nižšia než odchýlka v rámci prieskumov morských cicavcov, čo v tomto prípade 

takmer určite je. Základné usmernenie k metodikám prieskumu je uvedené v Rámček 6-9. 

Rámček 6-9: Informácie o distribúcii morských cicavcov a usmernenie k metodikám prieskumu 

Rozsiahle medzinárodno-regionálne prieskumy distribúcie 

• prieskumy SCANS boli vykonané v roku 1994 (SCANS I), 2005/2007 (SCANS II) a 2016 (SCANS III)124, 

• zhrnutie komisie OSPAR125, 

• škótska akustická štúdia morských cicavcov na východnom pobreží (ECOMMAS)126, 

• monitorovanie morských cicavcov v Baltskom mori Komisiou pre ochranu prostredia Baltského mora (HELCOM, 

známa aj ako Helsinská komisia)127, 

• SAMBAH128 – Statické akustické monitorovanie sviňuchy tuponosej v Baltskom mori: medzinárodný projekt 

SAMBAH financovaný v rámci programu LIFE bol dokončený v roku 2016 a zahŕňal všetky krajiny EÚ okolo 

Baltského mora, 

• dohoda o ochrane veľrybotvarých cicavcov v Čiernom mori, Stredozemnom mori a priľahlej oblasti Atlantiku 

(ACCOBAMS), najmä rozsiahly prieskum z leta 2018129. 

                                                      

123  https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/. 
124  https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/. 
125  https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-

8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf. 
126  http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas. 
127  http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals. 
128  www.sambah.org. 
129  http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/. 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
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/


 

Usmernenie k zariadeniam na výrobu veternej energie a právnym predpisom EÚ v oblasti ochrany prírody 180  

 

Metódy prieskumu/monitorovania 

• užitočné informácie o výhodách a nevýhodách alternatívnych metód prieskumu uvádzajú Macleod a kol. (2010)130, 

• o vhodných metódach prieskumu a monitorovania morských cicavcov v súvislosti so zariadeniami na výrobu 

veternej energie na otvorenom mori bolo nájdených len veľmi málo usmernení. Príslušné informácie poskytujú 

mnohým priemyselným odvetviam a programom zameraným na ochranu druhov programy monitorovania na 

vnútroštátnej úrovni (a monitorovanie na vyšších úrovniach). Tieto programy monitorovania koordinujú a často 

vykonávajú viaceré agentúry po podrobnom naplánovaní. Pri prieskumoch na úrovni projektu a pri monitorovaní 

morských cicavcov by sa mohli využívať techniky vizuálneho prieskumu a/alebo akustickej detekcie, ktoré sa 

vykonávajú pomocou plavidiel alebo letecky. Tieto techniky musia byť vhodné pre dotknutý druh a prostredie131. 

 

6.5.2. Druhy vplyvov 

6.5.2.1. Aké sú hlavné druhy vplyvov? 

Morské cicavce (tulene a veľrybotvaré cicavce) môžu byť ovplyvnené veternými parkmi na otvorenom mori 

viacerými spôsobmi. Hlavným zameraním projektov v oblasti veternej energie na otvorenom mori boli doteraz 

vplyvy podmorského hluku, najmä zo zarážania pilót základov veterných turbín, napr.: i) monopilót a ii) 

konzolových pilót. Zarážanie oboch typov pilót môže vytvárať vysoké úrovne impulzného hluku. Treba však 

individuálne zvážiť celý rad ďalších možných vplyvov, ktoré sa môžu stať dôležitými, keďže chápanie ich 

významnosti pre morské cicavce sa v priebehu času zlepšuje. 

Druhy vplyvov zvažovaných v primeraných odhadoch sú zhrnuté v Tabuľka 6-6. V primeraných odhadoch je 

potrebné zvážiť najmä to, či tieto (alebo iné) vplyvy môžu ovplyvniť mieru prežitia alebo úspešnosť reprodukcie 

jednotlivých morských cicavcov. Toto je dôležitý aspekt, pretože úspešnosť reprodukcie jedincov môže viesť 

k zmenám demografických parametrov populácie, ktorých výsledkom môže byť merateľná zmena vo veľkosti 

populácie. 

Tabuľka 6-6: Druhy vplyvov na morské cicavce počas životného cyklu projektu zariadení na výrobu veternej energie na 
otvorenom mori (na základe tradičných pevných veterných turbín)132 

Druhy vplyvov  Fáza projektu 
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Strata a degradácia habitátov   X X X X 

Rušenie a vytláčanie druhov v dôsledku hluku   X X X X X 

Akustické poruchy (zranenia spôsobené podmorským hlukom)  X X  X X 

Maskovanie komunikácie  X X X X X 

Kolízia s plavidlami  X X X X X 

Vplyvy prekážok   X X X  

Zníženie rybolovného tlaku   X X X  

Zmeny kvality vody (kontaminanty)   X X X X 

Vplyvy elektromagnetického poľa na navigáciu    X X  

Nepriame vplyvy  X X X X X 

                                                      

130  https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf. 
131  Pozri napríklad: Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK 

43) [Štandardné skúmanie vplyvov veterných turbín na otvorenom mori na morské prostredie (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. 

132  Hoci dosiaľ sú dôkazy obmedzené, predpokladá sa, že plávajúce veterné turbíny sú oveľa menej škodlivé, pokiaľ 
ide o: i) stratu alebo degradáciu habitátov; ii) rušenie hukom; iii) akustické poruchy a iv) maskovanie komunikácie. 
Na druhej strane budú obmedzenejšie „útesové efekty“ plávajúcich veterných turbín. 

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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Útesové efekty    X X  

 

Strata habitátov  

Zjednodušene, výstavbu veterného parku na otvorenom mori v rámci lokality sústavy Natura 2000 možno 

považovať za stratu habitátov rovnajúcu sa minimálne rozsahu stopy, ktorý zaberá nová infraštruktúra (vrátane 

základov veternej turbíny alebo rozvodne, spevňovania dna a ochrany káblov). 

Teoreticky by mohlo k strate habitátov dôjsť aj vtedy, ak sa zóny veterného parku stanú dôležitými oblasťami 

pre morské cicavce (napr. oblasti hľadania potravy z dôvodu útesových efektov a/alebo zníženého 

rybolovného tlaku alebo tlaku lodnej dopravy) a tento prínos sa stratí po vyradení z prevádzky. Zatiaľ však 

neexistuje žiadny presvedčivý vedecký dôkaz o tom, že zóny veterných parkov skutočne lákajú morské 

cicavce.  

Rušenie a vytláčanie druhov v dôsledku hluku  

O rušení podmorským hlukom sa zvyčajne hovorí v súvislosti s činnosťami, ako je zarážanie pilót 

a odpaľovanie nevybuchnutej munície, pričom obe tieto činnosti môžu vytvárať dostatočný hluk na dočasné 

vytláčanie zvierat. Vysoké úrovne hluku pri zarážaní pilót môžu ovplyvniť zvieratá na veľkej ploche (napr. 

Thomsen a kol. 2006; Nedwell a kol. 2007; Diederichs a kol. 2008; Carstensen a kol. 2006; Bergström a kol. 

2014; Dähne a kol. 2013). Brandt a kol. (2011) skúmali behaviorálne reakcie sviňúch tuponosých na stavebný 

hluk vytváraný pri zarážaní monopilótových základov do morského dna počas výstavby veterného parku na 

otvorenom mori Horns Rev II v Severnom mori pri pobreží Dánska. Zistili jasný negatívny vplyv zarážania pilót 

na akustickú aktivitu sviňúch, ktorá sa prvú hodinu po zarážaní pilót znížila o 100 % a 24 – 72 hodín ostala 

pod normálnymi úrovňami v oblasti do 2,6 km od miesta výstavby. Tento čas zníženej akustickej aktivity sa 

postupne skracoval s rastúcou vzdialenosťou od miesta zarážania pilót a neboli zistené žiadne negatívne 

vplyvy ďalej ako v priemernej vzdialenosti 17,8 km. Autori dospeli k záveru, že aktivita sviňúch 

a pravdepodobne aj abundancia sa počas celých 5 mesiacov výstavby znížili. 

Štúdiami vo veterných parkoch v nemeckých vodách Severného mora sa zaznamenal veľký pokles zistení 

výskytu sviňúch blízko zarážania pilót (> 90 % pokles pri hladinách hluku nad 170 dB) so slabnúcim vplyvom 

ďalej od pilót (25 % pokles pri hladinách hluku od 145 do 150 dB) (Brandt a kol. 2016). 

Informácie sa objavujú aj z programu dôkladného monitorovania vo veternom parku Beatrice na otvorenom 

mori v Škótsku. Monitorovaním aktivity sviňuchy tuponosej počas zarážania pilót sa ukázalo, že sviňuchy sú 

vytláčané z bezprostrednej blízkosti zarážania pilót s 50 % pravdepodobnosťou reakcie vyskytujúcej sa 

približne 7 km od miesta činnosti (Graham a kol. 2017). Týmto monitorovaním sa takisto ukázalo, že reakcia 

počas obdobia výstavby slabne a že aktivita sviňúch sa medzi zarážaniami pilót obnovila. 

Švédska agentúra na ochranu životného prostredia sa zameriava na zraniteľné populácie sviňúch tuponosých 

v Baltskom mori. Domnieva sa, že behaviorálne vplyvy, ktoré sa môžu vnímať ako miernejšie než fyzické 

vplyvy, sú potenciálne významné. Dôvodom je, že behaviorálne vplyvy – podobne ako fyzické vplyvy – môžu 

mať smrteľné účinky tak na úrovni jedinca, ako aj na úrovni populácie. Vyplašenie sviňúch tuponosých z ich 

primárnych habitátov predstavuje riziko poškodenia spôsobené čiastočne zníženým príjmom energie 

a zvýšenými úrovňami stresu. Sviňuchy tuponosé majú obmedzenú schopnosť uchovávania energie a obvykle 

urobia až 500 pokusov za hodinu, aby si ulovili rybu (Wisniewska a kol. 2016). To znamená, že sviňuchy 

tuponosé sú citlivé na rušenie a predpokladá sa, že ich vytlačenie do iných sekundárnych habitátov na niekoľko 

týždňov alebo mesiacov má vážne vplyvy na ich zdravie (Forney a kol. 2017). Odohnanie tohto druhu z jeho 

primárnych habitátov môže viesť k výrazne vyšším nákladom na zaistenie jeho prežitia a na motivovanie 

zvierat, aby ostali v plánovanej oblasti veternej elektrárne na otvorenom mori napriek rušeniu.  

Pokiaľ ide o významné vplyvy na sviňuchy tuponosé, je dôležité dodať, že väčšina prieskumov, ktoré sa 

doteraz uskutočnili, prebiehali v oblastiach, ako je Severné more, kde sú podmienky pre sviňuchy tuponosé 

oveľa lepšie než v Baltskom mori. V skúmaných oblastiach Severného mora sú obvykle silné populácie sviňúch 

s vysokou abundanciou, t. j. podmienky opačné než podmienky zistené v Baltskom mori. To takisto znamená, 

že nie vždy je možné preniesť závery prieskumov na iné morské oblasti. Lokálny kontext je veľmi dôležitý. 

Populácia sviňúch v Baltskom mori je malá a stav jej ochrany je slabý. Takisto je veľmi ovplyvnená vedľajším 

úlovkom, látkami toxickými pre životné prostredie a podmorským hlukom spôsobeným inými činnosťami než 
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veternou elektrárňou. Pokiaľ ide o látky toxické pre životné prostredie, Baltské more je takisto značne 

znečistenejšie než napríklad Severné more. Úroveň znečistenia Baltského mora je taká, že sa znížila 

reprodukčná schopnosť samíc sviňuchy (Kesselring a kol. 2017). V Baltskom mori je napokon menej habitátov 

dobrej kvality, z ktorých si sviňucha tuponosá môže vybrať, než v Severnom mori. To znamená, že vytláčanie 

sviňúch z primárneho habitátu v Baltskom mori môže mať vážnejšie dôsledky než ich vytláčanie z primárneho 

habitátu v Severnom mori.  

Popri hluku zo záražania pilót by na morský život mohol mať vplyv aj hluk z fázy pred výstavbou a z fázy 

prevádzky. V spojení s prieskumami pred výstavbou veterného parku na otvorenom mori sa často používajú 

geofyzikálne a geotechnické prieskumy. Tieto prieskumy zahŕňajú vysoké hladiny hluku, ktoré môžu spôsobiť: 

i) trvalé a dočasné poškodenie sluchu; ii) vplyvy úniku/vyhýbania sa a iii) iné behaviorálne vplyvy. Niektoré 

echoloty používajú frekvencie v rozsahu sluchového vnímania sviňúch tuponosých a môžu rušiť druhy, ktorých 

prežitie veľmi závisí od akustickej komunikácie. Rušenie môže spôsobovať aj nepretržitý hluk z plavidiel 

používaných na pravidelnú údržbu. 

Hluk pri zarážaní pilót môže niektorým zvieratám spôsobiť vážnu fyzickú ujmu, ale je to prechodná činnosť, 

ktorá trvá niekoľko mesiacov počas výstavby veterného parku a ktorá sa potom skončí. Na druhej strane hluk 

z prevádzky veterného parku je oveľa menší, ale v danej lokalite zotrvá mnoho rokov. Toto by mohlo ovplyvniť 

správanie niektorých druhov, čím sa môže zmeniť rovnováha ekosystému lokality. Zatiaľ nie sú jasne 

pochopené vplyvy počiatočného hluku ani dlhodobého hluku na morský život v dôsledku rozvoja veterných 

parkov na otvorenom mori. Napriek tomu sa jednoznačne uznáva, že negatívne vplyvy existujú, hoci hraničné 

úrovne (body, v ktorých sa stávajú viac alebo menej škodlivými) nie sú jasné (Castell J. a kol. 2009). 

Akustické poruchy 

Následkom vystavenia morských cicavcov vysokým úrovniam podmorského hluku môžu byť rôzne 

poškodenia. Môžu to byť poškodenia ako posun prahu počutia pri jednej alebo viacerých frekvenciách. 

V krajných prípadoch môžu byť poškodenia smrteľné. Takmer smrteľné poškodenie môže ovplyvniť vitalitu 

jedinca (t. j. jeho mieru prežitia a mieru reprodukcie), a preto je potenciálne závažným dôsledkom. Dočasný 

posun prahu sluchu sa v tomto usmernení považuje za extrémnu formu narušenia správania; trvalý posun 

prahu sluchu sa považuje za dolný limit poškodenia. Prahové hodnoty začiatku trvalého posunu prahu sluchu 

sa z etických dôvodov neodvodzujú empiricky. Namiesto toho sa odhadujú na základe extrapolovania 

prahových hodnôt začiatku dočasného posunu prahu sluchu v hlavných, relevantných skupinách druhov 

morských cicavcov, ktoré sú závislé od funkčnosti sluchu. V prípade impulzného hluku, akým je zarážanie 

pilót, agentúra NOAA (Národná správa pre oceány a ovzdušie) (Národná služba pre morský rybolov, NMFS, 

2018)133 stanovila začiatok dočasného posunu prahu sluchu pri najnižšej hladine, ktorá prekračuje prirodzene 

zaznamenanú odchýlku v citlivosti sluchu (6 dB), a predpokladá, že trvalý posun prahu sluchu vzniká 

z expozícií na úrovni 40 dB alebo viac hodnoty dočasného posunu prahu sluchu nameranej približne po 

4 minútach po expozícii. Použitie prahových hodnôt začiatku trvalého posunu prahu sluchu neznamená, že 

všetky zvieratá prekonajú trvalý posun prahu sluchu; prahové hodnoty trvalého posunu prahu sluchu sa skôr 

používajú na určenie rozsahu, pod ktorého hranicou je isté, že trvalý posun prahu sluchu nevznikne. Začiatok 

trvalého posunu prahu sluchu je preto skôr konzervatívnym ukazovateľom počtu zvierat, ktoré potenciálne 

ohrozuje trvalý posun prahu sluchu, než mierou predpokladaného množstva zvierat, v prípade ktorých sa trvalý 

posun prahu sluchu skutočne objaví. Zarážanie pilót a odpaľovanie nevybuchnutej munície sú činnosti, ktoré 

vytvárajú dostatočnú energiu predstavujúcu riziko vzniku akustických porúch. Je dôležité, aby sa 

v posúdeniach riadne zohľadnili všetky takéto činnosti a aby sa neprehliadla možnosť kumulatívnych vplyvov 

(napr. medzi odpáleniami nevybuchnutej munície a zarážaním pilót v jednotlivých a samostatných projektoch). 

Ďalšie potenciálne vplyvy, ktoré by sa mali individuálne zvážiť, sú uvedené nižšie. 

Maskovanie komunikácie 

David (2006) zistil, že hluk zo zarážania pilót má potenciál maskovať silné vokalizačné zvuky vydávané 

delfínom skákavým vo vzdialenosti 10 až 15 km a slabé zvuky až do 40 km. Vplyvy vytláčania z teritória 

v prípade delfínov (t. j. delfíny opúšťajú lokalitu v okolí zarážania pilót) môžu potlačiť maskovanie počas 

                                                      

133  https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-mammal-protection/marine-mammal-acoustic-technical-guidance. 
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výstavby. Nižšie hladiny hluku, napr. počas prevádzky veterného parku, by však mohli mať závažné dôsledky 

na dlhší čas, ak je obvyklé správanie ohrozené. 

Kolízia s plavidlami 

CEFAS (2009) a Bailey a kol. (2014) tvrdia, že zvýšená lodná doprava spojená so zariadením na otvorenom 

mori zvyšuje riziko nárazov do plavidiel, čo môže viesť k zraneniam/úmrtnosti morských cicavcov.  

Väčšina analýz kolízií morských cicavcov s plavidlami nesúvisí so zariadeniami na výrobu veternej energie. 

Naopak, prevažne súvisí s morskou dopravou na lodných trasách v otvorených vodách a týka sa väčších 

druhov, ako sú vorvane tuponosé a kosticové veľryby. Usudzuje sa, že k väčšine smrteľných nárazov 

dochádza s loďami dlhými 80 m alebo viac pri rýchlosti 14 uzlov alebo viac (Laist a kol. 2001).  

V jednej fáze vznikla obava, že časté nálezy mŕtvych tuleňov škvrnitých a mláďat tuleňa sivého s tzv. 

špirálovými tržnými ranami (zranenia v tvare „vývrtky“) vo vodách Spojeného kráľovstva a v iných európskych 

vodách mohli byť spôsobené človekom, napr. stretom s lodnými vrtuľami v prstenci používanými na mnohých 

servisných plavidlách veterných parkov (Bexton a kol. 2012). Dôkazy teraz však naznačujú, že tieto zranenia 

sú pravdepodobne spôsobené predáciou tuleňa sivého (Brownlow a kol. 2015). 

Zvýšené lodné dopravné zaťaženie z dôvodu činností v oblasti využívania veternej energie na otvorenom mori 

je významným kumulatívnym účinkom. Zvlášť významný je v moriach, ktoré už sú vystavené vysokému tlaku 

lodnej dopravy, ako je Stredozemné more alebo Severné a Baltské more.  

Vplyvy prekážok 

Koncepcia vplyvu prekážok je založená na predpoklade, že prítomnosť veterných turbín a činnosti súvisiace 

s veterným parkom by mohli predstavovať prekážku pri pohybe určitých druhov morských cicavcov. Toto by 

bol dlhodobejší vplyv než: i) dočasné rušenie počas výstavby/vyraďovania z prevádzky alebo ii) samostatné 

udalosti počas prevádzky, ako sú práce v oblasti údržby. V prípade druhov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú 

v blízkosti existujúcich veterných parkov na otvorenom mori (napr. sviňuchy tuponosé, tulene škvrnité a tulene 

sivé), sa zdá, že neexistuje žiadny dôkaz o akomkoľvek vplyve prekážok. V posúdeniach sa neprizeralo ani 

na možnosť viacnásobných súčasných zarážaní pilót, ktoré spolu predstavujú prekážku pre pohyb medzi 

jednou a druhou oblasťou (napr. Smart Wind 2015). V prípade iných druhov, ktoré by sa mohli vyskytovať 

v oblastiach nových zariadení, napr. v Stredozemnom mori (napr. vráskavec myšok Balaenoptera physalus, 

vorvaň tuponosý Physeter macrocephalus a vorvaňovec zobcový Ziphius cavirostris), však neexistujú žiadne 

informácie o možnosti vplyvu prekážok.  

Kvalita vody (kontaminanty) 

Morské cicavce sú zraniteľné voči toxickým kontaminantom, ktoré sa môžu biologicky akumulovať a cez 

dojčiacu matku prejsť do potomstva (Bustamante a kol. 2007). Najvýznamnejšie bioakumulačné znečisťujúce 

látky sa teraz postupne vyraďujú a vplyvy sú prevažne výsledkom ich vypúšťaní v minulosti. V tuku rozpustné 

organochlórové zlúčeniny, ako sú priemyselné polychlórované bifenyly (PCB), však môžu byť prijaté potravou 

a môžu prípadne viesť k zníženej reprodukčnej schopnosti a potlačenému imunitnému systému. 

Každé morské zariadenie na otvorenom mori si vyžaduje používanie rôznych chemických látok, napr. 

dieselových mazív, olejových mazív, hydraulických kvapalín a antivegetačných zlúčenín (zlúčeniny, ktoré 

bránia vytváraniu nánosov morských rias na morskej infraštruktúre).  

K zmene kvality vody môže dôjsť aj prostredníctvom mobilizácie uvoľnených sedimentov. Pomerne nízka 

citlivosť morských cicavcov na uvoľnené sedimenty v spojení so spravidla obmedzeným priestorovým 

a časovým rozsahom akýchkoľvek vplyvov však všeobecne vedie k vplyvom nízkeho významu (napr. 

Bergström a kol. 2014). 

Elektromagnetické pole 

Počas prevádzky budú priemyselné štandardné káble na striedavý prúd a vysokonapäťové káble na 

jednosmerný prúd, ktoré prenášajú elektrinu, vyžarovať elektromagnetické pole, ktoré následne môže 

v morskom prostredí vyvolať elektrické pole. Gill a kol. (2005) uvažovali, že týmto javom by mohla byť 
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potenciálne ovplyvnená citlivosť veľrybotvarých cicavcov na magnetizmus, pravdepodobne spojená so 

schopnosťou týchto zvierat orientovať sa. Neexistuje žiadny známy dôkaz o takomto vplyve v praxi 

a v súčasnosti sa nepovažuje za pravdepodobný významný vplyv na veľrybotvaré cicavce. 

Útesové efekty 

Útesový efekt môže vzniknúť, keď sa v morských vodách umiestnia nové konštrukcie. Kolonizácia (usadenie 

druhov na konštrukciách) umelých „útesov“ („útesový efekt“) morskými riasami, chaluhami atď. môže viesť 

k zmene okolitých prirodzených biotopov vrátane koristi a jej správania. Táto zmena môže zahŕňať: i) prínosné 

vplyvy z obmedzeného rybolovu a ii) väčšie nahromadenie rýb (koristi) (pozri aj rámček 6-1).  

Môže existovať určitá možnosť, že veterné parky v prevádzke budú mať pozitívny vplyv na morské cicavce 

a ryby prostredníctvom: i) nárastu habitátov zo zavedenia nových tvrdých konštrukcií (základov a ochrany proti 

erózii) a/alebo ii) zníženia/vylúčenia rybolovných činností (napr. Bergström a kol. 2014; Raoux a kol. 2017; 

Scheidat a kol. 2011). V súčasnosti je však obmedzené presvedčenie o tom, či takýto vplyv existuje, a o jeho 

významnosti. V dlhodobej štúdii (Teilmann a Carstensen 2012) z rokov 2001 až 2012 týkajúcej sa jedného zo 

skorších veterných parkov (Nysted v dánskych vodách v západnom Baltskom mori) sa uvádzalo, že 

echolokácia sviňúch tuponosých (ako ukazovateľ prítomnosti sviňuchy) výrazne poklesla v oblasti veterného 

parku v porovnaní s východiskovými úrovňami a do roku 2012 sa úplne neobnovila. Echolokácia v rámci 

veterného parku sa postupne zvyšovala, čo by mohlo naznačovať rozvíjajúci sa útesový efekt, ale zatiaľ nebudí 

dojem významnosti. Naopak, Scheidat a kol. (2011) uvádzajú zreteľný a významný nárast akustickej aktivity 

sviňúch tuponosých v oblasti zariadenia na výrobu veternej energie Egmond aan Zee v Holandsku. Autori 

poukázali na rozpor s výsledkami v prípade veterného parku Nysted. Tvrdia, že vplyv zariadenia na výrobu 

veternej energie Egmond aan Zee je s najväčšou pravdepodobnosťou v prípade morských cicavcov čistý 

pozitívny (pretože faktory ako zvýšená dostupnosť potravy a/alebo úkrytov prevažuje akýkoľvek podmorský 

hluk z turbín a servisných lodí). Zdôrazňujú však, že výsledky by sa mali zovšeobecňovať opatrne a nemali by 

sa nekriticky prenášať na iné zariadenia na výrobu veternej energie v iných habitátoch. Dôvodom je, že 

rovnováha medzi pozitívnymi a negatívnymi faktormi môže byť v rôznych podmienkach odlišná. K rozhodnutiu 

o tom, či je prítomnosť veterných parkov na otvorenom mori prínosom pre morské cicavce, možno dospieť len 

skúmaním v rámci dlhodobej štúdie, ideálne so začlenením základných prieskumov. Urobiť toto rozhodnutie 

bude však pravdepodobne dôležité pri plánovaní modernizácie alebo vyradenia z prevádzky v prípade 

projektov na konci životnosti. 

Pri vyraďovaní z prevádzky je potrebné vyvážené zohľadnenie výhod a nevýhod ponechania určitej 

infraštruktúry, ako sú základové pätky veterných turbín a násypový kameň, ktoré môžu byť prínosom pre 

morské cicavce. Toto by malo byť v rovnováhe s výzvami na odstránenie takýchto konštrukcií, ktoré môžu 

vyplývať: i) z iných záujmov ochrany (napr. ak predtým existujúce habitáty mali iný charakter) a ii) zo záujmov 

užívateľov mora vrátane rybolovných záujmov a záujmov v oblasti bezpečnosti plavby. Nemecko sa napríklad 

rozhodlo, že pri vyraďovaní z prevádzky je potrebné vyžadovať odstránenie celej infraštruktúry a táto 

podmienka je zahrnutá do prvotného povolenia na výstavbu infraštruktúry. 

6.5.2.2. Ako sa posudzuje významnosť? 

Prístup k určovaniu významnosti je zameraný na nachádzanie spojitosti dôsledkov činností zariadení na 

výrobu veternej energie (najmä zranenia alebo rušenie) s dôsledkami pre jedince a úroveň populácie. 

Významnosť vplyvov môže ovplyvniť celá škála faktorov. K týmto faktorom patrí biológia, životné prostredie, 

návrh plánu a návrh projektu. V Rámček 6-10 sa uvádza zhrnutie faktorov, ktoré sa zvyčajne zohľadňujú pri: 

i) návrhu metód zberu základných údajov aj ii) posúdení významnosti každého faktora.  

Rámček 6-10: Faktory určujúce metódy zberu základných údajov a posudzovanie významnosti 
v súvislosti so zariadeniami na výrobu veternej energie na otvorenom mori a morskými cicavcami 

Biologické 

• skupina morských cicavcov závislých od funkčnosti sluchu (Tabuľka 6-7), 

• blízkosť miest na rozmnožovanie – predpokladá sa zvýšená citlivosť pre kritické udalosti počas individuálneho 

vývinu, napr. rodenie mláďat. To sa odzrkadľuje napríklad v prísnejších predbežných opatreniach v určitých 

členských štátoch, pokiaľ ide o zarážanie pilót. 
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Environmentálne: 

• podmorské životné prostredie, keďže ovplyvňuje šírenie zvuku. Šírenie podmorského hluku sa zvyčajne modeluje. 

Optimálne modelovanie by malo zahŕňať vstupné údaje, ktoré opisujú batymetriu, charakteristiky sedimentov na 

morskom dne a vlastnosti vodného stĺpca ovplyvňujúce rýchlosť zvuku (okrem hĺbky aj teplota a slanosť). Toto 

modelovanie by malo byť validované prieskumami v teréne, aby sa potvrdili predpovede (Farcas a kol. 2016), 

• prítomnosť geografických prvkov, ktoré by mohli zhoršiť vplyvy na správanie. Napríklad činnosti vytvárajúce hluk 

okolo vstupu do zálivu, cez úžiny alebo v iných priestorovo obmedzených oblastiach by mohli viesť k tomu, že 

zvieratá z dôvodu vysokých hladín hluku nebudú schopné sa vzdialiť, čo môže zvýšiť ich riziko zranenia. 

 

Návrh plánu alebo návrh projektu 

• návrh základov veternej turbíny, 

• hladiny podmorského hluku sa zvyknú zvyšovať, keďže sa zväčšuje priemer pilót zarážaných základov a používajú 

sa väčšie energie baranov, 

• inštalácia monopilótových základov bude pravdepodobne viesť k vyšším hladinám podmorského hluku, ale celkovo 

v priebehu kratšieho času než inštalácia základov používajúcich konzolové pilóty, pri ktorých sa na jeden základ 

zvyčajne používajú tri alebo štyri menšie pilóty,  

• riešenia základov bez zarážania, ako sú gravitačné základy, sacie kesóny alebo plávajúce turbíny, spôsobujú oveľa 

menšie hladiny hluku. Pravdepodobne nebudú viesť k významným vplyvom podmorského hluku, 

• typ terénu – môže ovplyvniť úrovne energie potrebné na zarážanie pilót a trvanie činnosti zarážania, 

• aktivita plavidiel – množstvo a typ plavidiel potrebných počas rôznych fáz projektu (vrátane prevádzky), ich tranzitné 

trasy a zmeny existujúcich úrovní morskej premávky. 

 

Tabuľka 6-7: Skupiny morských cicavcov závislých od funkčnosti sluchu a rozsahy sluchového vnímania (upravené podľa 
Southall 2007) 

Skupina závislá od funkčnosti sluchu Rozsah funkčnosti sluchu* 

Veľrybotvaré cicavce s nízkou frekvenciou+ 
(kosticové veľryby) 

7 Hz – 30 kHz 

Veľrybotvaré cicavce so strednou frekvenciou 
(delfíny, zubaté veľryby, vorvaňovce zobcové, 
vorvaňovce anarnak) 

150 Hz – 160 kHz 

Veľrybotvaré cicavce s vysokou frekvenciou 
(sviňuchovité) 

180 Hz – 200 kHz 

Tuleňovité plutvonožce (tuleňovité) 75 Hz – 100 kHz 

* Predstavuje frekvenčné pásmo sluchu pre celú skupinu ako kombináciu (t. j. všetky druhy v rámci skupiny), v ktorom 

rozsahy sluchu jednotlivých druhov zvyčajne nie sú veľmi široké.  

+ Predpokladaný rozsah sluchu v prípade veľrybotvarých cicavcov s nízkou frekvenciou je založený na behaviorálnych 

štúdiách, zaznamenaných zvukoch a vnútornom uchu. 

Riziko poškodenia sluchového ústrojenstva morských cicavcov (t. j. trvalý posun prahu sluchu alebo väčšie 

vplyvy) sa hodnotilo pomocou rozsahu prahových hodnôt na základe dostupných audiogramov. Bežne sa 

napríklad používajú kritériá, ktoré uvádzajú Southall a kol. (2007). Usmernenia NMFS (2018), často 

označované ako usmernenie/prahové hodnoty NOAA, v súčasnosti predstavujú najaktuálnejšie usmernenia 

k určovaniu trvalého posunu prahu sluchu tak pre impulzný hluk (napr. zo zarážania pilót), ako aj neimpulzný 

hluk (napr. bagrovanie alebo prevádzka plavidla). Riziko poškodenia je založené na dvoch kritériách: 

kumulatívnej hladine zvukovej expozície a maximálnej hladine akustického tlaku (pozri Tabuľka 6-8). Na 

posúdenie kritéria kumulatívnej hladiny zvukovej expozície sa predpovede hladiny prijímaného zvuku 

frekvenčne vážia, aby vyjadrovali: i) citlivosť sluchu skupiny jednotlivých druhov morských cicavcov závislých 

od funkčnosti sluchu a ii) zvukovú expozíciu určenú počas 24-hodinovej aktivity. Kritérium maximálnej hladiny 

akustického tlaku sa porovnáva s neváženou hladinou prijímaného zvuku. Prekročenie ktorejkoľvek prahovej 

hodnoty sa považuje za existenciu pravdepodobnosti poškodenia trvalého posunu prahu sluchu. 

Tabuľka 6-8: Prahové hodnoty trvalého posunu prahu sluchu v prípade impulzného hluku podľa NOAA (NMFS 2018) 

Skupina z hľadiska sluchu 
Prahová hodnota trvalého 
posunu prahu sluchu 

 

 
Kumulatívna hladina zvukovej 
expozície 
[dB re 1 μPa2 s] * 

Maximálna hladina akustického 
tlaku 
[dB re 1 μPa] nevážené 

Veľrybotvaré cicavce s nízkou 
frekvenciou 

183 219 
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Veľrybotvaré cicavce so strednou 
frekvenciou 

185 230 

Veľrybotvaré cicavce s vysokou 
frekvenciou 

155 202 

Tuleňovité 185 218 

* Vážené podľa váhových funkcií audiogramov NMFS (2016) pre každú skupinu z hľadiska sluchu. 

vplyvy výstavby veterných parkov na správanie sa môžu skúmať s použitím krivky závislosti odozvy od dávky. 

Ak je to možné, táto krivka by mala poskytnúť empirický dôkaz pre konkrétny druh z najvhodnejších 

dostupných údajov monitorovania. Rozvíja sa aj využívanie modelov populácie na posúdenie dôsledkov 

vplyvov rušenia, pokiaľ ide o populáciu (pozri Prípadová štúdia 6-3). 

Prípadová štúdia 6-3 Modely populácie morských cicavcov 

Dôsledky takmer smrteľných vplyvov pre populáciu, ako je rušenie spojené so zarážaním pilót základov veterných turbín, 

sa môžu skúmať použitím prediktívneho modelovania alebo analýzy životaschopnosti populácie. Dva takéto prístupy sú 

iPCoD a DEPONS, ktoré sú rozobraté v zarážkach nižšie. 

 

• DEPONS (vplyvy rušenia na populáciu sviňúch tuponosých v Severnom mori) je výskumný program, ktorý vedie 

Národné centrum pre životné prostredie a energetiku (National Centre for Environment and Energy, DCE) na 

univerzite v Aarhuse. Programom sa poskytol voľne dostupný model na simuláciu toho, ako je dynamika populácie 

sviňúch tuponosých ovplyvnená hlukom zo zarážania pilót v súvislosti s výstavbou veterných parkov na otvorenom 

mori. DEPONS vychádza z modelu pohybu sviňúch tuponosých na základe jedincov a energetiky, ktorý vyvinuli 

Jacob Nabe‑Nielsen s kolegami (Nabe-Nielsen a kol. 2011; Nabe‑Nielsen a kol. 2013; Nabe-Nielsen a kol. 2014). 

• iPCoD (dočasné dôsledky rušenia pre populáciu) je rámec skúmania vplyvov hluku, najmä zo zarážania pilót 

veterných parkov na otvorenom mori (Harwood a kol. 2013; King a kol. 2015). V modeli sa zohľadňuje počet 

morských cicavcov, o ktorých sa predpokladá, že budú vystavené rušeniu a/alebo poškodeniu trvalého posunu 

prahu sluchu, a predpovedá sa budúca trajektória populácie na základe dôsledkov získaných odborným procesom 

vyvolania reakcie. Predpokladá sa, že v primeranom čase budú k dispozícii empirické údaje, ktoré nahradia odborný 

posudok. Rámec možno uplatniť na viacero druhov vrátane sviňúch tuponosých, tuleňov sivých, tuleňov škvrnitých, 

delfínov skákavých a vráskavcov malých. Napriek tomu sa iPCoD opiera o určité silné predpoklady a odborné 

stanovisko. K jeho silným stránkam patrí to, že je transparentný, kontrolovateľný a kvantitatívny. Jednou z hlavných 

silných stránok rámca iPCoD môže byť jeho schopnosť posúdiť kumulatívny vplyv viacerých zariadení na výrobu 

veternej energie na otvorenom mori. 

 

Ďalšie informácie o modeloch populácie používaných pri posudzovaní vplyvu na morské cicavce uvádzajú Sparling a kol. 

(2017). 

Zdroj: 

Model DEPONS k dispozícii na lokalite: https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70. 

Model iPCoD k dispozícii na lokalite: http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/. 

 

Prípadová štúdia 6-4 Posudzovanie vplyvu hluku zo zarážania pilót na morské cicavce, Nemecko 

Nemecký Spolkový úrad pre námornú plavbu a hydrografiu (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) vydal 

dve technické normy v súvislosti s environmentálnym skúmaním vplyvu hluku na morské cicavce. Štandardné skúmanie 

vplyvov veterných turbín na otvorenom mori na morské prostredie (StUK 4) sa rozdeľuje na:  

i) normu s pokynmi pre meranie a monitorovanie podmorského hluku a 

ii) normu pre veterné parky na otvorenom mori s predpoveďami podmorského hluku a minimálnymi požiadavkami na 

dokumentáciu. 

 

Stratégia, ktorou sa riadia orgány v záujme zabránenie akýmkoľvek významným vplyvom zarážania pilót na sviňuchy 

tuponosé, spočíva v technickom zmiernení a znížení hluku pri zdroji. Podľa nemeckého nariadenia je prahová hodnota 

pre potenciálne vplyvy na sviňuchy tuponosé do 160 dB LAE (hladina zvukovej expozície) vo vzdialenosti 750 m od miesta 

zarážania pilót. 

 

Podľa plánu ochrany sviňúch tuponosých v nemeckej výhradnej hospodárskej zóne Severného mora z roku 2013 sa 

stavebné práce musia koordinovať tak, aby sa predpokladal minimálny vplyv na jedince alebo na úrovne populácie 

sviňuchy tuponosej. Po celý čas je dovolené rušenie podmorským hlukom maximálne 10 % lokalít ochrany prírody. Toto 

https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70
http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/
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pravidlo vychádza zo všeobecného prístupu stanoveného spolkovým úradom, v ktorom sa tvrdí, že keď sa stratí viac ako 

1 % oblasti, vplyv sa považuje za významný. Keďže je však zarážanie pilót dočasnou činnosťou, za prijateľnú sa považuje 

10 % oblasť rušenia134. 

 

V prípade oblasti vonkajšieho útesu ostrova Sylt v rámci sústavy Natura 2000 sa uplatňuje jedna výnimka z pravidla. 

V období od apríla do augusta nesmie byť rušené viac ako 1 % tejto oblasti, pretože podľa všetkého ide o oblasť 

rozmnožovania sviňuchy tuponosej. 

Zdroj: 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzko

nzept_BMU.pdf. 

 

Prípadová štúdia 6-5: Podmienky povolenia týkajúce sa sviňúch tuponosých v prípade veterného 
parku na otvorenom mori vo Švédsku 

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti veternej energie požiadala o povolenie vybudovať veterný park na otvorenom mori 

pozostávajúci z maximálne 50 veterných turbín v regióne Halland. Vo vzdialenosti 20 km od veterného parku sa 

nachádzajú dve susediace lokality sústavy Natura 2000, a to Stora Middelgrund och Röde bank (SE0510186) a Lilla 

Middelgrund (SE0510126). V tejto časti prielivu Kattegatt sa sviňucha tuponosá vyskytuje v pomerne veľkom počte. Stora 

Middelgrund je jednou z najdôležitejších oblastí reprodukcie v prípade populácie sviňúch v Beltskom mori. Aj v lokal ite 

Lilla Middelgrund sa vyskytuje vysoký počet sviňúch tuponosých. Zvlášť dôležitá oblasť pre sviňuchu tuponosú sa 

nachádza len 10 km od oblasti veterného parku.  

 

V roku 2015 švédsky odvolací súd pre pozemkové veci a veci životného prostredia rozhodol135, že ustanovenia o prísnej 

ochrane druhov sú uplatniteľné. Takisto dospel k záveru – podobne ako predtým dospel k záveru švédsky súd pre 

pozemkové veci a veci životného prostredia –, že vzhľadom na pomalú mieru reprodukcie sviňúch tuponosých a dlhé 

obdobie generačnej výmeny je každé rušenie jedincov významné z hľadiska stavu ochrany celej populácie.  

 

Súd rozhodol, že oblasť Stora Middelgrund och Röde bank a zvlášť dôležitá oblasť asi 10 km od veterného parku (kde 

sexuálne zrelé samice trávia polovicu času) nemá byť vystavená rušeniu hladinami hluku spôsobujúcimi vytláčanie 

sviňuchy tuponosej. Na uvedenom základe súd rozhodol, že pokiaľ sa lokálne vplyvy vyskytujú len v okruhu desiatich 

kilometrov od oblasti veterného parku, neexistuje významné riziko, že budú ovplyvnené oblasti sústavy Natura 2000.  

 

Spoločnosť plánujúca výstavbu veterného parku dostala povolenie vybudovať veterný park za určitých podmienok. 

Jednou podmienkou bolo, že spoločnosť musí zaistiť, aby sa v okruhu 750 m od hlučných činností určitej úrovne 

nenachádzali žiadne sviňuchy tuponosé počas fázy výstavby projektu ani počas jeho vyraďovania z prevádzky. 

Zdroj: Švédska agentúra pre námorné a vodné hospodárstvo. 

  

V Rámček 6-11 sú zhrnuté niektoré neistoty a výzvy vzniknuté pri posudzovaní pravdepodobných významných 

vplyvov na morské cicavce. Tieto neistoty a výzvy môžu znamenať, že je potrebný zber ďalších základných 

údajov alebo že by sa mala uplatniť zásada predbežnej opatrnosti. 

Rámček 6-11: Kľúčové výzvy pri posudzovaní pravdepodobných významných vplyvov na morské 
cicavce 

Všetky vplyvy 

• hnacie mechanizmy sezónnej a medziročnej odchýlky v distribúcii morských cicavcov, 

• relatívna dôležitosť rôznych oblastí mora, napr.: i) na hľadanie potravy; ii) ako migračné koridory a iii) na 

rozmnožovanie (párenie a/alebo rodenie mláďat). 

 

Podmorský hluk  

• priestorový rozsah rušenia a počet ovplyvnených zvierat, 

• mechanizmy tvoriace základ reakcie morských cicavcov na hluk, 

                                                      

134     https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschut
zkonzept_BMU.pdf. 

135  Rozsudok z 8. 12. 2015, vec M 6960-14, k dispozícii na lokalite https://databas.infosoc.se/rattsfall/30866/fulltext. 

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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• relatívna závažnosť hluku z plavidiel, zo zarážania pilót, z akustických odplašovačov a iných zdrojov rušenia 

a vytláčania morských cicavcov.  

 

Odchýlka v reakcii z dôvodu kvality habitátov, sezónnosti a stavebných postupov 

• Vplyvy rušenia alebo poškodenia (trvalý posun prahu sluchu) na vitalitu morských cicavcov (napr. prežitie 

a reprodukcia), 

• nedostatok empirických údajov v prípade niektorých druhov. Napríklad sa zdá, že neexistujú žiadne štúdie 

behaviorálnej reakcie vráskavca malého na impulzné zvuky (Harwood a King 2017), 

• považuje sa za nepravdepodobné, že hladiny podmorského hluku z prevádzky veterných turbín významne 

ovplyvňujú morské cicavce (Bailey a kol. 2014). Existuje však určitá neistota, pokiaľ ide o pravdepodobné hladiny 

hluku novších a oveľa väčších turbín (napr. 10 MW+). V posúdeniach by sa malo vyhnúť predpokladaniu, že hladiny 

hluku bezpodmienečne zostanú pod hladinami vzbudzujúcimi obavu, 

• v súvislosti so vzájomným pôsobením medzi absolútnym rozsahom podmorského hluku a trvaním vplyvu existuje 

neistota. Inštalovanie veterného parku na monopilótových základoch bude napríklad trvať kratšie (celkový čas 

vynaložený na zarážanie pilót) než inštalovanie rovnakého veterného parku na konzolových základoch, ale 

absolútne hladiny hluku budú pravdepodobne vyššie v prípade (väčších) monopilótových základov. Mali by sa 

vyhodnotiť oba scenáre, pričom by sa na účely posúdenia by mal zohľadniť najhorší prípad súvisiaci s postihnutými 

morskými cicavcami (t. j. počet zranených zvierat a/alebo zvierat vytlačených z teritória), 

• vo väčšej vzdialenosti sa prenosy impulzného hluku stávajú v podstate nepretržitými. Prahové hodnoty vplyvu 

trvalého posunu prahu sluchu sú pri nepretržitom hluku vyššie (t. j. vyžadujú sa väčšie zvukové úrovne na to, aby 

mali účinok) než pri impulznom hluku. Rozsah, pri ktorom je vhodné uplatniť prahové hodnoty nepretržitého hluku 

v prípade činností ako zarážanie pilót alebo odpálenie nevybuchnutej munície, je nejasný a pravdepodobne sa 

bude meniť v závislosti od podmienok konkrétnej lokality. 

 

Vytláčanie druhov 

• existujú neistoty, pokiaľ ide o závažnosť vytláčania jedincov a populácií morských cicavcov, t. j. ekologických 

dôsledkov (pozri Prípadová štúdia 6-3), 

• v poznatkoch o spôsobe ovplyvnenia sviňúch tuponosých v Baltskom mori prevádzkovou fázou existujú medzery. 

O sviňuchách tuponosých je veľmi málo štúdií. Uskutočnené štúdie priniesli výsledky, ktoré nemusia nevyhnutne 

platiť v podmienkach Baltského mora (poznámka Švédskej agentúry pre námorné a vodné hospodárstvo, 2019), 

• hoci bola väčšina štúdií zameraná na hluk zo zarážania pilót, Brandt a kol. (2018) opisujú aj pokles zistených 

výskytov sviňúch v blízkosti miest výstavby niekoľko hodín pred zarážaním pilót. Je to tak možno z dôvodu nárastu 

aktivít (napr. lodnej dopravy) okolo stavby, pričom tomu pomáha aj lepší prenos zvuku pod vodou počas pokojných 

poveternostných podmienok, keď dochádza k zarážaniu pilót. Takýto vplyv by mohol vyvolať pochybnosti 

o používaní akustických odplašovacích zariadení, ak zbytočne prispievajú k hladinám podmorského hluku. Tento 

problém si však vyžaduje ďalší výskum. 

 

Maskovanie 

• málo informácií je k dispozícii o maskovaní, ktoré je potenciálne významným vplyvom, ak podmorský hluk naruší 

rutinné využívanie zvuku morskými cicavcami. 

 

Kolízia s plavidlami 

• o kolíziách medzi morskými cicavcami a plavidlami v súvislosti s výstavbou a prevádzkou zariadení na výrobu 

veternej energie na otvorenom mori sú k dispozícii obmedzené informácie.  

 

Elektromagnetické pole 

• Bergström a kol. (2014) tvrdia, že na základe veľmi malého množstva dostupných empirických údajov sa doteraz 

nepreukázali žiadne významné vplyvy elektromagnetického poľa na morské cicavce (ich štúdia sa týkala štyroch 

druhov: sviňuchy tuponosej, tuleňa škvrnitého, tuleňa sivého a tuleňa krúžkovaného). 

 

Vplyvy prekážok 

• koncepcia vplyvu prekážok je založená na predpoklade, že prítomnosť veterných turbín a činnosti súvisiace 

s veterným parkom by mohli predstavovať prekážku pri pohybe určitých druhov morských cicavcov. Kým tento vplyv 

je celkom dobre pochopený v prípade určitých druhov morských cicavcov, pri iných druhoch je dôkaz akejkoľvek 

prekážky menej jasný.  

 

Útesové efekty 

• existujú hypotézy o možnosti, že veterné parky v prevádzke budú mať pozitívny vplyv na morské cicavce, a to 

prostredníctvom: i) nárastu habitátov zo zavedenia nových tvrdých substrátov (základov a ochrany proti erózii) 

a/alebo ii) zníženia/vylúčenia rybolovných činností (napr. Bergström a kol. 2014; Raoux a kol. 2017; Scheidat a kol. 

2011). V súčasnosti je však obmedzené presvedčenie o tom, či takýto vplyv existuje, a o jeho významnosti.  
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6.5.3. Možné zmierňujúce opatrenia  

6.5.3.1. Úvod 

V tejto kapitole je uvedený prehľad možných zmierňujúcich opatrení, ktoré boli navrhnuté alebo použité 

v súvislosti so zariadeniami na výrobu veternej energie na otvorenom mori a morskými cicavcami. 

Preberajú sa tu tieto opatrenia:  

a) vylúčenie konkrétnych oblastí (makrosituovanie); 

b) vyhýbanie sa citlivým obdobiam, ako je obdobie rozmnožovania (harmonogram činnosti); 

c) opatrenia týkajúce sa typu základov turbín (základy spôsobujúce nízky hluk); 

d) opatrenia obmedzenia hluku na zníženie hladín podmorského hluku šíreného počas výstavby;  

e) sledovanie (vizuálne a akustické) prítomnosti morských cicavcov v oblastiach vylúčenia;  

f) opatrenia na aktívne odplašenie zvierat z takýchto oblastí. 

 

Opísané opatrenia sú zamerané na zarážanie pilót a odpaľovanie nevybuchnutej munície, čo sú najdôležitejšie 

činnosti vytvárajúce hluk v spojení so zariadeniami na výrobu veternej energie na otvorenom mori. Tieto 

činnosti sú prevažne obmedzené na fázu výstavby, ale mohli byť potenciálne relevantné aj pri modernizácii. 

Absencia opatrení pre fázy rozvoja a činnosti iné než zarážanie pilót/odpaľovanie nevybuchnutej munície 

neznamená, že by sa tieto iné fázy a činnosti mali ignorovať. Významné vplyvy sa vo všeobecnosti 

nepredpokladajú v prípade činností, ako je geofyzikálny prieskum pred výstavbou. Napriek tomu by sa mali 

dodržať prístupy využívajúce najlepšie postupy s cieľom: i) minimalizovať zbytočné vysielanie akustickej 

energie; ii) znížiť riziko iného znečistenia a iii) znížiť riziko kolízií s morskými cicavcami atď. 

 

V Rámček 6-12 sa uvádza rámec zmierňujúcich opatrení v prípade zarážania pilót, vŕtania a bagrovania, ktorý 

predstavuje dohoda o ochrane veľrybotvarých cicavcov v Čiernom mori, Stredozemnom mori a priľahlej oblasti 

Atlantiku (ACCOBAMS).  

 

Rámček 6-12: Rámec zmierňujúcich opatrení v prípade zarážania pilót, vŕtania a bagrovania 
(ACCOBAMS, 2019) 

 Fáza plánovania (očakávané výsledky posudzovania vplyvov na životné prostredie) 

2. kontrola prítomnosti veľrybotvarých cicavcov v plánovaných obdobiach prác a vykonanie – alebo financovanie – 

výskumu, ak informácie neexistujú alebo sú nedostatočné; 

3. výber období s nízkou biologickou citlivosťou; 

4. použitie výsledkov modelovania šírenia zvuku, overených v teréne, s cieľom určiť hranice zóny vylúčenia; 

5. plánovanie zdroja s najnižším možným výkonom; 

6. zváženie alternatívnych technológií (pozri 6.5.3.4); 

7. plánovanie technológií zmierňujúcich hluk, ak nie sú možné alternatívy (pozri aj 6.5.3.5). 

 

Postupy zmierňovania v reálnom čase 

8. použitie zariadení na zmiernenie hluku pred začatím prác (pozri 6.5.3.5); 

9. použitie protokolu pozvoľného rozbehu) (pozri 6.5.3.5); 

10. použitie protokolu vizuálneho a akustického monitorovania (pozri 6.5.3.6). 

 

Po skončení činnosti 

11. podrobné podávanie správ o zmierňovaní v reálnom čase. 

Zdroj: ACCOBAMS, 2019. K dispozícii na lokalite https://accobams.org/wp-

content/uploads/2019/04/MOP7.Doc31Rev1_Methodological-Guide-Noise.pdf. 

 

6.5.3.2. Makrosituovanie 

Vhodné situovanie a zváženie vylúčenia oblasti pri zistení prítomnosti habitátov, ktoré sú pre morské cicavce 

veľmi dôležité, umožňuje zabrániť významným vplyvom na morské cicavce. 
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Na základe príkladu postupu organizácie Birdlife International pri určovaní „významných vtáčích území 

a významných území biodiverzity“ spoločná osobitná skupina SSC/WCPA Medzinárodnej únie na ochranu 

prírody (IUCN) pre chránené oblasti morských cicavcov identifikovala významné oblasti pre morské cicavce136. 

Významné oblasti pre morské cicavce sú samostatné časti habitátu, významné pre druhy morských cicavcov, 

ktoré môžu byť potenciálne ohraničené a spravované na účely ochrany. Znalosti o oblastiach, ktoré sú pre 

morské cicavce významné, uľahčia dosiahnutie rovnováhy medzi využívaním mora človekom, napr. zariadenia 

na výrobu veternej energie na otvorenom mori, a naliehavou požiadavkou ochrany morskej biodiverzity. 

6.5.3.3. Harmonogram činnosti: Činnosti predchádzania, zmierňovania alebo rozdelenia 
na fázy počas ekologicky citlivých období 

Harmonogram činnosti zahŕňa vyvarovanie sa alebo pozastavenie stavebných činností (zarážanie pilót 

a odpaľovanie nevybuchnutej munície) počas citlivých období biologických cyklov druhov (napr. v sezóne 

rozmnožovania alebo kŕmenia). Harmonogram činnosti sa považuje za veľmi účinné opatrenie, keďže sa 

vďaka nemu môže zabrániť rušeniu druhov hlukom a inými vplyvmi počas uvedených období. Je však potrebné 

poznamenať, že v prípade niektorých druhov s dlhými citlivými obdobiami by mohlo byť ťažké realizovať 

sezónne obmedzenia. Napríklad sviňuchy tuponosé v severnom Atlantickom oceáne sa pária v júli/auguste 

a mláďatá rodia v máji/júni nasledujúceho roku. Následne sú mláďatá úplne závislé od mlieka svojej matky asi 

8 – 10 mesiacov. Ak sa počas tohto obdobia matka a mláďa oddelia, môže to veľmi ľahko viesť k úmrtiu 

mláďaťa. Preto v prípade sviňuchy tuponosej neexistuje žiadne „bezpečné“ obdobie. Pri takýchto druhoch 

vyhnutie sa obdobiam rozmnožovania jednoducho nepostačuje na to, aby sa zabránilo negatívnemu vplyvu. 

Naopak harmonogram činnosti by bol vhodný v iných oblastiach európskych morí, napr. v Stredozemnom 

mori. Dôvodom je, že o niektorých morských cicavcoch v Stredozemnom mori, napr. o vráskavcovi myšok 

Balaenoptera physalus, je známe, že sú citlivé na rušenie človekom, ale vykazujú zreteľné sezónne vzorce 

distribúcie137. 

6.5.3.4. Konštrukcia infraštruktúry: základy turbín  

Opatrenia súvisiace s konštrukciou infraštruktúry sú zamerané na zabránenie vzniku akustických porúch 

a zníženie vplyvov rušenia/vytláčania druhov. Vysoké hladiny podmorského hluku sú spojené so zarážaním 

monopilótových a konzolových pilótových základov. Dostupné sú alternatívne základy, ktoré nespôsobujú také 

vysoké hladiny hluku a ktoré sa využívajú v mnohých projektoch. 

V existujúcich veterných parkoch na otvorenom mori prevažujú pilótové základy s monopilótami aj konzolami. 

Pri konzolových pilótach sa používa niekoľko menších pilót, ktorými sa ukotvujú jednotlivé základy. Prvý 

veterný park na otvorenom mori na svete, Vindeby v Dánsku, bol však postavený s použitím gravitačných 

základov. Aj v niekoľkých ďalších projektoch sa následne použili gravitačné základy. Ďalším typom základov, 

pri ktorom nie je potrebné použiť zarážanie pilót, je sací kôš alebo kesón, ktorý sa už niekoľko desaťročí 

používa v iných odvetviach na otvorenom mori. Sací kôš alebo kesón sa nedávno vyskúšali v odvetví veternej 

energie na otvorenom mori a použili sa v niekoľkých menších inštaláciách, napr. v prípade meteorologických 

stožiarov v oblasti Dogger Bank v Severnom mori. Najnovšie sa zavedená technika plávajúcich základov 

vyskúšala v odvetví veterných parkov v zariadeniach rozmiestnených pri pobrežiach Škótska (Kincardine 

a Hywind), Francúzska (Floatgen) a Portugalska (Windfloat Atlantic). Táto technológia otvára možnosť 

umiestnenia veterných parkov v lokalitách s hlbšou vodou a dosiahnutia podstatne znížených emisií 

podmorského hluku počas výstavby. 

Inštalácie gravitačných základov, kesónov alebo plávajúcich základov nie sú bez emisií podmorského hluku. 

Dôvodom je, že môže byť potrebné pripraviť morské dno, čo zahŕňa činnosť typu bagrovania, a súvisiacemu 

hluku plavidiel sa nedá zabrániť. Pri týchto metódach však chýba impulzný hluk (pokiaľ nie je spojený 

s odstraňovaním nevybuchnutej munície) a hladiny hluku sa považujú za relatívne veľmi nízke v prípade 

všetkých takýchto alternatívnych konštrukcií základov. 

Niet pochýb, že zníženie hluku dosiahnuté použitím nepilótových základov je pre morské cicavce prínosom. 

V prípade projektov využívajúcich nepilótové základy však budú existovať praktické a komerčné hľadiská 

a potrebné je zvážiť aj neúmyselné dôsledky rozhodnutí o ich použití. Gravitačné základy majú napríklad 

väčšiu stopu než akýkoľvek zarážaný základ. Preto majú potenciál mať väčšie vplyvy na bentické habitáty 

                                                      

136  https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-eatlas/. 
137  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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priamo prostredníctvom straty habitátu, ako aj prostredníctvom hydrodynamických zmien. Takéto vplyvy sa 

musia, ak je to relevantné, dôsledne vyhodnotiť v primeraných odhadoch. 

6.5.3.5. Zníženie hluku: rôzne technické prístupy 

V záujme obmedzenia rušenia a vytláčania morských cicavcov, ako aj zabránenia vzniku ich akustických 

porúch sa môže použiť „pozvoľný rozbeh“ a iné systémy zmierňovania hluku.  

Pozvoľný rozbeh zarážania pilót je zameraný na zníženie hladín podmorského hluku šíreného počas výstavby. 

Vo všeobecnosti to znamená postupné zvyšovanie energie barana a frekvencie úderov v priebehu 20 minút 

alebo v priebehu dlhšieho času. Pozvoľný rozbeh sa v posúdeniach projektov niekedy opisuje ako zmierňujúce 

opatrenie. Zvyčajne sa začleňuje na základe „rozumného prístupu“ (dôvodom je poskytnúť zvieratám dostatok 

času, aby opustili miesto v bezprostrednej blízkosti a vyhli sa škodlivým hladinám hluku), aj keď žiadne štúdie 

systematicky nepotvrdili účinnosť tejto metódy (Bailey a kol. 2014). Pozvoľný rozbeh sa vyžaduje aj 

z technického hľadiska, minimálne pri počiatočnom zarážaní, kým sa pilóty nestabilizujú a keď sa vyžaduje 

väčšia energia na preniknutie do zeme. V týchto usmerneniach sa pozvoľný rozbeh a zvyšovanie energie 

považujú za v podstate štandardné neodmysliteľné procesy. Keď prístup presahuje to, čo sa vyžaduje 

z technického hľadiska, môže sa považovať za zmierňujúce opatrenie, ak sa posúdenie spočiatku robí bez 

zavedenia tohto opatrenia. Vo všetkých prípadoch by sa takéto opatrenia mali dôsledne špecifikovať a posúdiť. 

Toto platí najmä pri riešení malých a veľmi citlivých populácií, ako sú populácie sviňuchy tuponosej v Baltskom 

mori. Prvoradé je, aby sa preukázala účinnosť všetkých zmierňujúcich opatrení a aby samotné neboli škodlivé 

alebo akokoľvek problematické.  

Hoci sa pozvoľným rozbehom a zrýchlením zarážania pilót môže znížiť riziko poškodenia sluchového 

ústrojenstva, existuje určitá obava, že by sa mohol zvýšiť rozsah vplyvov rušenia/vytláčania z teritória. 

K tomuto by mohlo dôjsť, ak sa zvýši celkový čas zarážania pilót a potenciálne úhrnný energetický vstup zo 

zarážania pilót (Verfuss a kol. 2016). Toto riziko by sa však mohlo obmedziť stanovením časových limitov 

(napr. ako v Nemecku) a použitím akustických odplašovačov. 

Dva príklady systémov zmierňovania hluku sú clony zo vzduchových bublín a hydraulické kladivá. Clonu zo 

vzduchových bublín tvorí hadica s dýzovými otvormi, ktorá je rozložená na dne mora okolo pilóty vo 

vzdialenosti viac ako 50 m od miesta zarážania pilót. Kompresormi sa do hadice vháňa vzduch, ktorý sa 

vypúšťa cez dýzy. Týmto vzniká clona nepretržite stúpajúcich vzduchových bublín okolo miesta inštalácie, čím 

sa znižuje hluk vďaka vplyvu rozptýlenia a pohltenia. Hydraulické kladivá majú akusticky oddelené izolačné 

puzdro z dvojitej steny s medzipriestorom vyplneným vzduchom138. 

Rámček 6-13: Skúmanie vplyvov na sviňuchy tuponosé v nemeckých vodách 

Brandt a kol. (2018) skúmali vplyvy aktívneho systému zmierňovania hluku prvej generácie, ktorý sa použil vo fáze 

výstavby šiestich zo siedmich veterných parkov v German Bight v rokoch 2010 až 2013, na sviňuchy tuponosé. Počas 

projektov výstavby veterných parkov po roku 2013 hladiny hluku vo vzdialenosti 750 m pri použití systému zmierňovania 

hluku zvyčajne klesli pod požadovanú prahovú hodnotu 160 dB. Autori opisujú jasný gradient poklesu počtu zistených 

sviňúch po zarážaní pilót v závislosti od hladiny hluku a vzdialenosti od zarážania. Vďaka zarážaniu pilót so systémom 

zmierňovania hluku sa vzdialenosť, pri ktorej nebol zistený žiadny vplyv, skrátila zo 17 km na 14 km, čo viedlo autorov 

k záveru, že použitie systému zmierňovania hluku spôsobilo nižší pokles počtu zistených sviňúch vo všetkých 

vzdialenostiach. Autori odporučili ďalšie skúmania, keďže systémy zmierňovania hluku sa ďalej vyvíjajú a zdokonaľujú. 

Napriek tomu tento prvotný dôkaz [spolu s inými publikáciami ako: i) Nehls a kol. (2015) v prípade zarážania pilót a ii) 

Koschinski a Kock (2009) v prípade nevybuchnutej munície (Koschinski a Kock uvádzajú, že oblasť rušenia sviňúch 

tuponosých sa môže znížiť o približne 90 %)] naznačuje, že techniky zníženia hluku predstavujú v súčasnosti najlepší 

postup tam, kde existuje obava v súvislosti s vplyvmi na morské cicavce, ak sa vyžaduje zarážanie pilót alebo odpálenie 

nevybuchnutej munície. 

 

Dahne a kol. (2017) uvádzajú, že dve clony zo vzduchových bublín stlmili hluk o 7 až 10 dB, keď sa použili samostatne, 

a o 12 dB, keď sa použili spolu. Stlmenie bolo najvýraznejšie nad 1 kHz, keď hluk zo zarážania pilót vo väčších 

vzdialenostiach bol porovnateľný s environmentálnym hlukom alebo bol nižší. Toto svedčí o tom, že regulácia hluku by 

                                                      

138  Viac informácií možno získať z nemeckého seminára v roku 2018, pozri 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
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html
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mala byť založená na frekvenčne vážených hladinách hluku okrem širokopásmových hladín s cieľom zaistiť, aby 

zmierňujúce opatrenia boli účinné pri znižovaní vplyvov na zvieratá, a nielen pri plnení právnych požiadaviek. 

 

Uvedený pokrok v technológiách znižovania hluku v nemeckých vodách bol riadený naliehavou požiadavkou splnenia 

vnútroštátnych regulačných požiadaviek (BMU 2013) známych ako koncepcia „schallschutz“ alebo koncepcia 

zmierňovania hluku v prípade nemeckej výhradnej hospodárskej zóny Severného mora. Tieto požiadavky sa vzťahujú 

na maximálne prahové hodnoty 160 dB hladiny zvukovej expozície a 190 dB maximálnej hladiny zvukovej expozície vo 

vzdialenosti 750 m od miesta zarážania pilót (zákaz zranenia a zabitia). Ďalej sa v nich vyžaduje, aby hladinou zvukovej 

expozície ≥ 140 dB (LAE) (zákaz rušenia) bolo ovplyvnených maximálne 10 % nemeckej výhradnej hospodárskej zóny 

Severného mora, a okrem toho, aby od mája do augusta bolo hladinou zvukovej expozície ≥ 140 dB (LAE) (zákaz rušenia) 

ovplyvnené maximálne 1 % hlavnej oblasti koncentrácie sviňúch.  

 

Čas zarážania pilót v prípade monopilót je navyše obmedzený na 180 minút a v prípade konzolových pilót na 140 minút 

na jednu pilótu, pričom pri oboch druhoch pilót je zahrnuté použitie odplašovačov (pozri aj Prípadová štúdia 6-6). 

 

Ďalšie opatrenia na zmiernenie hluku sú uvedené v odrážkach nižšie (ACCOBAMS 2019).  

• Hydrotlmiče zvuku: rybárske siete pripevnené k malým balónom naplneným plynom a penou, ktoré sú 

naladené na rezonančné frekvencie. 

• Záchytné hrádze: pevná oceľová rúra okolo pilóty. Keď sa pilóta zarazí do záchytnej hrádze, voda sa 

odčerpá. 

• IHC/systém zmierňovania hluku: dvojvrstvová clona naplnená vzduchom. Medzi pilótou a clonou je 

viacúrovňový systém vstrekovania bublín rôznych veľkostí. 

• Systém laditeľného rezonátora: tento systém zníženia hluku, inšpirovaný Helmholtzovými rezonátormi, 

využíva stlačiteľný rám, ktorý obsahuje sústavy akustických rezonátorov s dvomi tekutinami (vzduchom 

a vodou). 

 

6.5.3.6. Sledovanie zón vylúčenia: vizuálne a akustické pozorovania 

Ohraničením a sledovaním zón vylúčenia možno znížiť vplyvy rušenia a vytláčania a zabrániť vzniku 

akustických porúch morských cicavcov. 

Sledovanie je bežne zavádzané opatrenie a zahŕňa pozorovateľov morských cicavcov, ktorí majú za úlohu 

vizuálne – a často aj akusticky – monitorovať zónu okolo zdroja hluku minimálne 30 minút. Cieľom je v čo 

najväčšej miere zaistiť neprítomnosť morských cicavcov (a prípadne iných chránených druhov, napr. morských 

korytnačiek) pred začatím zarážania pilót, odpaľovania nevybuchnutej munície atď. Táto zóna sa môže 

ohraničiť v pevnej vzdialenosti od zdroja (napr. 500 m) alebo môže vychádzať z predpokladaných hladín 

prijímaného zvuku. V oblastiach, kde hĺbka vody v zóne vylúčenia presahuje 200 m, by čas pozorovania mal 

byť aspoň 120 minút, aby sa zvýšila pravdepodobnosť, že sa spozorujú hlboko sa potápajúce druhy 

(ACCOBAMS 2007). Zóna vylúčenia je určená na zníženie expozície hluku v blízkom teréne a na ochranu 

zvierat pred priamou fyzickou ujmou. Jej účinnosť je nepravdepodobná pri zmierňovaní behaviorálnych reakcií 

na väčšie vzdialenosti, keďže je stále pravdepodobný výskyt rušenia vo vzdialenejších oblastiach. 

Dôležité je poznamenať, že účinnosť môže byť obmedzená: i) nepriaznivými poveternostnými podmienkami 

a tmou (pričom oba faktory obmedzujú vizuálne pozorovanie); ii) faktormi ako obmedzené šírenie zvukov 

vydávaných niektorými druhmi, napr. sviňuchou tuponosou (zvyčajne maximálne do približne 200 m pri tomto 

druhu) a iii) všeobecnou absenciou zvukových prejavov v prípade druhov plutvonožcov, ktoré sú dôležité pre 

väčšinu posúdení týkajúcich sa veternej energie na otvorenom mori. 

6.5.3.7. Odplašovače: akustické odplašovacie zariadenia 

Odplašovacími opatreniami možno znížiť vplyvy rušenia a vytláčania a zabrániť vzniku akustických porúch. 

Zariadenia na plašenie tuleňov sa už dlhší čas používajú na vytláčanie tuleňov z rybích fariem. Uznáva sa 

však, že sú nápomocné aj pri znižovaní rizika zranení tuleňov a veľrybotvarých cicavcov počas výstavby 

zariadení na výrobu veternej energie. V oblasti výstavby zariadení na výrobu veternej energie sa zariadenia 

na plašenie tuleňov vo všeobecnosti nazývajú „akustické odplašovacie zariadenia“ alebo „akustické 

zmierňovacie zariadenia“. Odplašovač tuleňov vydáva podmorský hluk, ktorý je pre tento cieľový druh 
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nepríjemný, ale nie je škodlivý, a preto tulene odrádza od toho, aby sa približovali. Odplašovače sa môžu 

použiť na dočasné vytlačenie jedincov z oblastí, kde môže hluk v dôsledku takých činností, ako je zarážanie 

pilót základov alebo odpaľovanie nevybuchnutej munície, dosiahnuť škodlivé hladiny (pozri aj Prípadová štúdia 

6-6).  

Dahne a kol. (2017) opisujú použitie akustických odplašovacích zariadení na ochranu sviňúch tuponosých 

pred stratou sluchu v dôsledku hluku zo zarážania pilót. Autori zaznamenali silnú reakciu na odplašovač 

tuleňov a vyjadrili obavu, že môže prevýšiť reakcie na samotný hluk zo zarážania pilót, keď sa bude používať 

s clonami zo vzduchových bublín. Toto nasvedčuje tomu, že existujú dôvody na prehodnotenie špecifikácií 

takýchto akustických odplašovacích zariadení. Podobné obavy vyjadrili Verfuss a kol. (2016). 

Akustické odplašovacie zariadenia neznižujú behaviorálne vplyvy, znižujú len priame fyzické vplyvy. Toto 

nestačí pri pokusoch o zmiernenie negatívnych vplyvov na ohrozené druhy, ako je populácia sviňúch 

tuponosých v Beltskom mori alebo Baltskom mori. Určite to nestačí, keď je výsledkom vytlačenie druhov 

z primárnych do sekundárnych habitátov. Bzučiace zariadenia139 však nezaručujú, že všetky sviňuchy opustia 

ovplyvnenú oblasť, takže použitie bzučiakov nezaručuje, že sa zabráni fyzickému ovplyvneniu jednotlivých 

sviňúch stavebným hlukom.  

Preto by opatrenia nemali zbytočne prispievať k vplyvom rušenia/vytláčania druhov a použitie akustických 

odplašovacích zariadení teda musí byť vzhľadom na daný dôkaz primerané a riadne odôvodnené . 

Prípadová štúdia 6-6: Zmiernenie vplyvov hluku zo zarážania pilót na morské cicavce, Nemecko 

Spolkový úrad pre námornú plavbu a hydrografiu (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) vydal niekoľko 

technických noriem týkajúcich sa vplyvu hluku na morské cicavce a podporných štúdií. Štandardné skúmanie vplyvov 

veterných turbín na otvorenom mori na morské prostredie zo strany úradu BSH (StUK 4) obsahuje štyri takéto normy: 

 pokyny k monitorovaniu podmorského hluku, 

 veterné parky na otvorenom mori – predpovede podmorského hluku, minimálne požiadavky na dokumentáciu, 

 špecifikácie kvantitatívneho určovania účinnosti systémov kontroly hluku, 

 štúdia na vyhodnotenie kalibrácie zariadení C-POD (zariadenia, ktoré počúvajú zvuky vydávané morskými 

cicavcami), ktoré sa používajú na zisťovanie prítomnosti sviňúch tuponosých (k dispozícii len v Nemecku). 

 

Po vydaní povolenia orgánmi sú prevádzkovatelia zariadení na výrobu veternej energie na otvorenom mori povinní 

vypracovať a predložiť plán zmierňovania hluku, v ktorom zohľadnia: i) najmodernejšie metódy technického zmierňovania 

hluku; ii) charakteristiky lokality a projektu a iii) výsledky z výskumu a vývoja a z predchádzajúcich zariadení. Šesť 

mesiacov pred začatím výstavby sa musí orgánom predložiť plán zmierňovania hluku s podrobným opisom realizácie 

opatrení na zmierňovanie hluku.  

 

Nasledujúce techniky zmierňovania hluku sú v Nemecku štandardnými postupmi140 

• Pred začatím zarážania pilót sa vyžaduje aktívne presunutie sviňúch tuponosých z oblasti prác, aj keď to znamená 

dočasné rušenie. 

• Developeri nemôžu začať s výstavbou, ak sa v okruhu 750 m nachádzajú sviňuchy. Môžu s ňou začať, až keď 

preukážu, že odplašovacie opatrenia s použitím zariadení C-POD fungujú [zariadenie C-POD zisťuje zvukové 

prejavy („cvakanie“), ktoré vydávajú sviňuchy tuponosé]. 

• Sviňuchy sa odplašujú pomocou dvoch rôznych systémov (odplašovačov tuleňov alebo podobných zariadení). 

• Je zrejmé, že existuje riziko zbytočného rušenia zavedením týchto odplašovacích zariadení do morského 

prostredia. 

• Zarážanie pilót sa musí začať s postupne sa zvyšujúcou intenzitou hluku, aby cicavce mohli byť upozornené na 

práce a mohli sa vzdialiť z oblasti výstavby skôr, než budú úrovne hluku predstavovať hrozbu poškodenia. 

• Počas fázy výstavby vo vzdialenosti 750 m od zdroja zvuku nesmie byť presiahnutá hladina hluku 160 dB hladiny 

zvukovej expozície a 190 dB maximálnej hladiny zvukovej expozície. 

• Skutočný čas zarážania monopilót do určenej hĺbky nesmie presiahnuť 180 minút a v prípade konzolových pilót 

140 minút na jednu pilótu. 

                                                      

139  Bzučiaky sú zariadenia, ktoré upozorňujú veľrybotvaré cicavce na prítomnosť sietí (najčastejšie sa používajú 
s unášanými sieťami), na rozdiel od odplašovačov, ktoré spôsobujú, že zvieratá sa im vyhýbajú, lebo sú 
nepríjemné. 

140  https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Projekte/Erfahrungsbericht-Rammschall.html. 



 

Usmernenie k zariadeniam na výrobu veternej energie a právnym predpisom EÚ v oblasti ochrany prírody 194  

• Použitie (dvojitej) clony zo vzduchových bublín. Ide o systém perforovaných hadíc alebo potrubí v kruhu na 

morskom dne okolo miesta zarážania pilóty. Vzduch unikajúci z dierok vytvára clonu stúpajúcich bublín vo vode, 

čím sa šírený zvuk odráža alebo tlmí. 

 

Okrem toho, ako zhrnuli Verfuss a kol. (2016), hluk zo zarážania pilót zo všetkých projektov veterných parkov súčasne 

nesmie pôsobiť na viac ako 10 % nemeckej výhradnej hospodárskej zóny Severného mora. Na výpočet celkovej súhrnnej 

ovplyvnenej plochy sa musia zlúčiť oblasti vplyvu všetkých projektov, v ktorých v súčasnosti prebieha výstavba základov. 

Priestorová prahová hodnota 10 % bola stanovená na základe predpokladu, že narušenie správania spôsobené 

zarážaním pilót je dočasné a že sviňuchy sa napokon vrátia do oblasti, z ktorej boli vytlačené. Priestorová prahová 

hodnota 1 % sa však uplatňuje: i) na oblasti s vysokou hustotou výskytu sviňúch a ii) v období rozmnožovania a rodenia 

mláďat od mája do augusta, keď rušenie môže mať väčší vplyv na vitalitu sviňúch tuponosých. V prípade osobitných 

chránených území sa tieto priestorové prahové hodnoty merajú skôr na základe veľkosti chráneného územia než celej 

výhradnej hospodárskej zóny (t. j. v Severnom mori môže byť hlukom zo zarážania pilót ovplyvnených menej ako 10 % 

osobitného chráneného územia, pričom od mája do augusta môže byť ovplyvnené len 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. Iné druhy 

6.6.1. Úvod 

Potenciálne vplyvy na rastliny, riasy, bezstavovce sa vo všeobecnosti posudzujú vo vzťahu k ich habitátom 

(kapitola 6.2). Naopak, citlivosť morských habitátov sa často opisuje čiastočne vo vzťahu k takým faktorom, 

ako je rezistencia a odolnosť súvisiacich a typických druhov. V tejto kapitole sú však zahrnuté ďalšie 

informácie, pretože vplyvy na tieto receptory môžu mať dôsledky pre také skupiny, ako sú morské cicavce 

alebo morské vtáky, ak je napríklad významne ovplyvnené ich získavanie potravy. 

Táto kapitola poskytuje aj informácie o pravdepodobných významných vplyvoch na netopiere, keď sa tieto 

vplyvy vyskytujú v morskom prostredí. 

6.6.2. Druhy vplyvov 

6.6.2.1. Rastliny a riasy 

Jedinými druhmi rastlín, ktoré špecificky súvisia s typmi habitátov uvedenými v prílohe I, sú Zostera marina, 

Zostera noltii, Cymodocea nodosa a Posidonia oceanica (dná s výskytom morskej trávy Posidonion 

oceanicae)141.  

Iné druhy morskej trávy sú potenciálne citlivé na stratu habitátov a vplyvy rušenia, ak sa nachádzajú v tesnej 

blízkosti veterných parkov na otvorenom mori. Ich potreba plytkých slnečných vôd znamená, že vzájomné 

pôsobenie morskej trávy a projektov veternej energie na otvorenom mori sa môže vyskytnúť s vyššou 

pravdepodobnosťou na trasách vedenia exportných káblov než v oblastiach sústavy veterných parkov. 

V prípade veterného parku Middelgrunden na otvorenom mori v plytkých vodách prielivu Öresund v Dánsku 

boli pred výstavbou veterného parku dná zarastené morskou trávou (Zostera marina). Monitorovaním týchto 

dien sa ukázalo, že 3 roky po inštalácii veterných turbín nebolo pokrytie morskou trávou ovplyvnené, čo 

znamená, že nedošlo k žiadnemu nepriaznivému vplyvu v dôsledku výstavby veterného parku (vrátane 

bagrovania a rozmiestnenia gravitačných základov) (Hammar a kol. 2016). 

Bežne sa pozoruje, že morské riasy kolonizujú nové konštrukcie, ktoré sú súčasťou základov veterných turbín, 

a to najmä v Severnom mori, kde sú tvrdé intertidálne substráty zriedkavé. Rovnocenné habitáty poskytuje 

ropné a plynárenské odvetvie na otvorenom mori, ale základy veterných parkov sú početnejšie (Dannheim 

                                                      

141  Pozri Výkladovú príručku biotopov Európskej únie: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.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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a kol. 2019). Takáto kolonizácia prispieva k zvýšenej štrukturálnej a biologickej diverzite, čo potenciálne vedie 

k útesovému efektu (pozri rámček 6-1), ktorý sa zvažuje ďalej v súvislosti s kolonizáciou bezstavovcami. 

6.6.2.2. Bezstavovce 

Infraštruktúrou zariadení na výrobu veternej energie sa pre morské bezstavovce zavádzajú nové tvrdé 

podklady nad a pod hladinou vody, na ktoré sa môžu prichytiť. Tento útesový efekt môže za určitých okolností 

zvýšiť diverzitu, hoci niektoré štúdie naznačujú aj riziko, že môže prispieť k šíreniu inváznych nepôvodných 

druhov (Inger a kol. 2009). 

Bez ohľadu na čistý prínos z hľadiska biodiverzity však zmena habitátu alebo spoločenstiev druhov stále môže 

nepriaznivo ovplyvňovať ciele ochrany dotknutej lokality sústavy Natura 2000. Preto sa musia zariadenia na 

výrobu veternej energie na otvorenom mori vždy podrobiť primeranému odhadu. 

Pozornosť vyvolala aj zvýšená teplota okolo káblov v súvislosti s vplyvom na bentos. Operáciou podmorského 

kladenia káblov sa vytvorí teplo, ktoré zohrieva miestne sedimenty. Stupeň zohrievania závisí od vlastností 

káblov, prenášaného výkonu, hĺbky uloženia kábla a vlastností sedimentu (OSPAR 2009). Akékoľvek teplo sa 

rýchlo odvádza morskou vodou. V dôsledku toho budú vplyvy v plytkých sedimentoch, kde sú káble uložené 

do hĺbky 1 m alebo hlbšie a kde je účinná výmena tepla vodou nachádzajúcou sa nad káblami, zanedbateľné. 

To znamená, že epifauna a plytká infauna v prvých niekoľkých centimetroch sedimentov nebude vystavená 

významnej zmene teplôt. Väčšina bentických zvierat sa zdržiava v horných 5 – 10 cm morského dna 

v otvorených vodách a v horných 15 cm morského dna v intertidálnych oblastiach, kde bude zvýšenie teploty 

malé, a to za predpokladu, že hĺbka uloženia kábla je dostatočná (Petersen a Malm 2006; Meissner a Sordyl 

2006). Niektoré zvieratá, ako homár štíhly, sa zahrabávajú hlbšie do morského dna, hoci celková oblasť 

habitátu vystavená zahriatiu je pravdepodobne veľmi obmedzená. 

6.6.2.3. Netopiere 

Usmernenia organizácie UNEP/EUROBATS uvedené v kapitole 0 (Rodrigues a kol. 2015) sa uplatňujú aj na 

veterné parky na otvorenom mori. V prostredí na otvorenom mori sú však výrazné ďalšie výzvy a neistoty, 

ktoré sa uvádzajú ďalej. Informácie uvedené v tejto kapitole sú relevantné pre druhy netopierov uvedené 

v prílohách II a IV s dodatočným zameraním na sťahovavé druhy, ktoré sú vystavené väčšiemu riziku 

(predovšetkým večernica parková v Severnom mori, ktorá nie je uvedená v prílohe II; pozri Lagerve ld a kol. 

2017).  

Tak ako pri inštaláciách na pevnine by sa základné údaje na podporu primeraného odhadu mali získavať 

s použitím: i) najlepších postupov metód prieskumu, ako opisujú Rodrigues a kol. (2015), a ii) akýchkoľvek 

relevantných vnútroštátnych alebo regionálnych usmernení. V prieskumoch by sa mala zohľadniť širšia zóna 

vplyvu, pokrývajúca navrhovanú infraštruktúru na pevnine a na otvorenom mori, a potenciálne migračné trasy. 

Typické požiadavky základného prieskumu sú zhrnuté v Rámček 6-14. 

Rámček 6-14: Príklady základných prieskumov na otvorenom mori (upravené podľa Rodrigues a kol. 
2015) 

• použitie ručných detektorov netopierov v transektových prieskumoch alebo v bodových prieskumoch vykonávaných 

na člnoch vrátane pravidelného nočného prechádzania trajektom cez lokality plánu alebo projektu, alebo v ich 

blízkosti, 

• použitie automatických detektorov v infraštruktúre na otvorenom mori, keď je to možné (napr. ropné plošiny, 

meteorologické stožiare, bóje atď.), 

• použitie existujúceho radaru, ak je k dispozícii. 

 

Pri prieskumoch sa musí prihliadať na celý cyklus aktivity netopierov počas roka a poskytnúť sa musia informácie 

o hniezdení (liahnutí mláďat, párení/rojení, hibernácii), získavaní potravy a preletoch. Pri prieskumoch návrhov na 

otvorenom mori je dôležité predovšetkým určiť pravdepodobnosť interakcie migračných trás netopierov s infraštruktúrou 

na otvorenom mori. 

 

Hlavné druhy vplyvov zariadení na výrobu veternej energie na pevnine na netopiere sú zhrnuté v Rámček 5-6 

a Tabuľka 5-4. V prípade zariadení na výrobu veternej energie na otvorenom mori má riziko úmrtnosti 



 

Usmernenie k zariadeniam na výrobu veternej energie a právnym predpisom EÚ v oblasti ochrany prírody 196  

v dôsledku priamej kolízie alebo barotraumy ďalší cezhraničný rozmer, keďže netopiere môžu byť usadené 

stovky kilometrov od dotknutej infraštruktúry na otvorenom mori.  

V Rámček 6-15 sú zhrnuté výzvy a neistoty vzniknuté pri určovaní a posudzovaní významných vplyvov na 

netopiere. Tieto výzvy a neistoty si môžu vyžadovať zber ďalších základných údajov alebo uplatnenie zásady 

predbežnej opatrnosti. Na posúdenie vplyvov možnej zvýšenej úmrtnosti na mori je potrebné poznať – alebo 

dokázať odhadnúť – veľkosť populácie netopierov vrátane časti populácie, ktorá prelieta ponad more. 

Potenciálne relevantné druhy sú večernica parková (Pipistrellus nathusii), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula) 

a večernica pestrá (Vespertilio murinus). Snahou jednej štúdie (Limpens a kol. 2017)142 bolo vyvinúť prototyp 

nástroj na odhad týkajúci sa migrujúcich populácií netopierov. Tento nástroj na odhad sa z dôvodu 

obmedzených údajov uplatnil len pri večernici parkovej. Hoci sa modelom vytvoril predbežný odhad netopierov 

prelietajúcich ponad južnú časť Severného mora zhruba na úrovni 40 000 jedincov, rozsah bol od 100 do 

1 000 000 jedincov (niekoľko rádových hodnôt) a východiskové populácie zostávajú neznáme. 

Rámček 6-15: Kľúčové výzvy pri posudzovaní pravdepodobných významných vplyvov na netopiere 

Migrácia 

• empirické údaje o migračnej letovej aktivite na otvorenom mori sú obmedzené. Aj keď sa údaje zbierajú, obvykle je 

to v príliš malom rozsahu na to, aby sa vôbec zistili migrujúce netopiere. 

 

Kolízia 

• k dispozícii sú obmedzené empirické údaje o: i) migračnej letovej aktivite na otvorenom mori alebo ii) dôkazoch 

o kolíziách a barotraume na mori – metódy získavania údajov sa stále vyvíjajú (napr. Lagerveld a kol. 2017),  

• monitorovanie kolízií na mori zahŕňa značné výzvy. 

 

Vplyv prekážok 

• kumulovaný vplyv prekážok na netopiere migrujúce na dlhé vzdialenosti, ktorým sa zabezpečuje, že netopiere sa 

na svojej migračnej trase vyhnú viacerým oblastiam zariadení na výrobu veternej energie na otvorenom mori, zatiaľ 

nebol skúmaný (Willsteed a kol. 2018). 

 

6.6.3. Možné zmierňujúce opatrenia  

6.6.3.1. Rastliny, riasy a bezstavovce  

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o zmierňujúcich opatreniach na zamedzenie významným účinkom na 

rastliny, riasy a bezstavovce alebo na ich zníženie. Na ochranu týchto skupín by mohli slúžiť aj zmierňujúce 

opatrenia pre habitáty podrobne opísané v kapitole 6.2. 

6.6.3.2. Netopiere 

V dôsledku obmedzených empirických údajov o prítomnosti a správaní netopierov na mori (pozri rámček 6-

14) sú skúsenosti so zmierňujúcimi opatreniami pre netopiere v odvetví výroby veternej energie na otvorenom 

mori oveľa viac obmedzené, než je to na pevnine. Je možné, že mikrosituovanie a konštrukcia infraštruktúry 

sú účinnými opatreniami v prípade netopierov migrujúcich ponad more, ale v súčasnosti neexistujú žiadne 

dôkazy, ktoré by to podporili. Je pravdepodobné, že zavedenie vyšších rozbehových rýchlostí vetra143 – 

a minimalizovanie otáčania listov pod rozbehovou rýchlosťou vetra – by bolo účinným opatrením v prípade 

netopierov migrujúcich ponad more (ako v prípade pevniny). Toto sa predpokladá preto, lebo ako 

najvýznamnejší indikátor výskytu večernice parkovej na jeseň nad morom a na pobreží sa javí vietor s nízkou 

až strednou rýchlosťou. Vykonal sa výskum s cieľom určiť najvhodnejšie environmentálne parametre, ktoré by 

sa mohli použiť na vývoj algoritmov obmedzenia energetickej činnosti (Lagerveld a kol. 2017). Prípadová 

                                                      

142  Migrating bats at the southern North Sea – Approach to an estimation of migration populations of bats at the 
southern North Sea (Migrujúce netopiere v južnej časti Severného mora – prístup k odhadu migrujúcich populácií 
netopierov v južnej časti Severného mora), Limpens, H. J. G. A., S. Lagerveld, I. Ahlén a kol. (2016/2017). 
Technická správa Zoogdiervereniging (holandská spoločnosť venujúca sa cicavcom) v spolupráci s Inštitútom pre 
morský výskum vo Wageningene. 

143  Rýchlosť vetra potrebná na spustenie veternej turbíny. 
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štúdia 3-2 poskytuje príklad pokynov na obmedzenie energetickej činnosti pre veterné parky na otvorenom 

mori v Holandsku s cieľom znížiť riziko kolízie v prípade netopierov.  

6.7. Vyradenie z prevádzky a modernizácia  

6.7.1. Vyradenie z prevádzky 

Vyradenie z prevádzky je proces, pri ktorom sa odstráni celá infraštruktúra veternej elektrárne alebo jej časť 

a pri ktorom sa obnoví habitát do stavu určeného príslušným vnútroštátnym orgánom. Vyradenie z prevádzky 

sa môže týkať aj jednotlivých turbín alebo skupín turbín v dôsledku prijatia opatrenia na zmiernenie 

pretrvávajúcich vplyvov v rámci plánu adaptabilného riadenia (pozri kapitolu 7) alebo v dôsledku preskúmania 

príslušným orgánom. 

Vyradenie z prevádzky by mohlo mať negatívne vplyvy, pokiaľ ide o útesový efekt (pozri 6.5.2.1). Pri 

vyraďovaní z prevádzky je preto potrebné vyvážené zohľadnenie výhod a nevýhod ponechania určitej 

infraštruktúry, ako sú základové pätky veterných turbín a násypový kameň, ktoré môžu byť prínosom pre 

morské cicavce. Na druhej strane vyradené veterné turbíny alebo parky budú mať pozitívny vplyv len na 

morské vtáky alebo sťahovavé vtáky.  

Dosiaľ bolo vyradené z prevádzky len malé množstvo zariadení na výrobu veternej energie na otvorenom mori. 

6.7.2. Modernizácia 

Modernizácia je ďalšou možnosťou zníženia rizika kolízií, vplyvov vytláčania druhov a vplyvov prekážok. 

Modernizácia zahŕňa demontáž existujúcich a výstavbu nových turbín, často väčších a s vyššou kapacitou. 

Projekty modernizácie sú preto zvyčajne zamerané na výstavbu menšieho počtu turbín ako v prípade 

pôvodného zariadenia na výrobu veternej energie a môžu sa pri nich využiť existujúce alebo nové zák lady. Na 

účely zabezpečenia nízkeho rizika rozmiestnenia pre životné prostredie možno preskúmať mikrosituovanie aj 

vplyv konštrukcie infraštruktúry.  

Dosiaľ nebolo modernizované žiadne zariadenie na výrobu veternej energie na otvorenom mori. Preto 

neexistujú žiadne dôkazy o použití a účinnosti opatrení uplatnených pri modernizácii na zníženie 

pravdepodobných významných vplyvov. 
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7. MONITOROVANIE A ADAPTÍVNY MANAŽMENT 

7.1. Monitorovanie 

7.1.1. Úvod 

Monitorovanie je nevyhnutné, aby sa zaistilo, že: i) vedecký základ podporujúci závery primeraného odhadu 

zostáva dlhodobo platný a ii) akékoľvek opatrenia na zamedzenie významným vplyvom a/alebo na ich zníženie 

ostanú účinné. Predtým než môže projekt pokračovať, musí sa v primeranom odhade bez akýchkoľvek 

vedeckých pochybností dospieť k záveru, že je možné vylúčiť nepriaznivý vplyv na integritu lokality. Treba 

však uznať, že vedecké poznatky a fakty v akomkoľvek danom čase majú obmedzenú „životnosť“. Pretrváva 

neistota, pokiaľ ide o: i) kumulatívne vplyvy (pozri kapitolu 3.4); ii) vplyvy zmeny klímy na biodiverzitu a funkciu 

ekosystému a iii) iné potenciálne zmeny v životnom prostredí. Vzhľadom na túto neistotu je monitorovanie 

základný nástroj pri zabezpečovaní toho, aby sa mohli akékoľvek významné vplyvy včas identifikovať 

a náležite riadiť. Neočakávané vplyvy môžu vzniknúť z viacerých dôvodov. Napríklad po vykonaní posúdenia 

sa môže identifikovať, že neexistuje žiadny významný vplyv, pretože sa objavili nové vedecké dôkazy. Alebo 

sa mohol tak zmeniť stav ochrany a/alebo environmentálne podmienky, že vplyv, ktorý sa predtým 

nepovažoval za významný, sa stal významným. 

V niektorých členských štátoch existujú požiadavky a normy týkajúce sa monitorovania. Tieto požiadavky 

a normy sú povinné ako súčasť posudzovania vplyvov na životné prostredie a považujú sa za príklady 

osvedčených postupov, ktoré by mali dodržiavať ostatné krajiny (Brownlie a Treweek 2018; IFC 2012). 

Rámček 7-1: Smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (2014/52/EÚ) 

„Členské štáty by mali zabezpečiť, aby zmierňujúce a kompenzačné opatrenia boli vykonávané a aby boli ustanovené 

vhodné postupy týkajúce sa monitorovania významných nepriaznivých vplyvov na životné prostredie vyplývajúcich 

z výstavby a prevádzky projektu, okrem iného na identifikáciu nepredvídaných významných nepriaznivých vplyvov, aby 

bolo možné vykonávať primerané nápravné opatrenia. Takéto monitorovanie by nemalo byť duplicitné alebo nad rámec 

monitorovania potrebného podľa právnych predpisov Únie iných ako táto smernica a podľa vnútroštátnych právnych 

predpisov.“ (Odôvodnenie 35) 

 

Potrebu monitorovania a adaptívneho manažmentu v súvislosti s biodiverzitou a rozvojom infraštruktúry 

opisujú viaceré medzinárodné organizácie. Návrh a realizácia plánov alebo projektov vrátane opatrení na 

zamedzenie významným účinkom alebo na ich zníženie sa časom môžu prispôsobiť, no len na základe údajov 

vedecky spoľahlivého monitorovania, čím sa zabezpečí ich dlhodobá platnosť – ide o tzv. adaptívny 

manažment. 

Rámček 7-2: Príklady, v ktorých sa opisuje potreba monitorovania a adaptívneho manažmentu 

Vzhľadom na zložitosť predpovedania účinkov projektu na biodiverzitu a ekosystémové služby z dlhodobého hľadiska by 

mal klient prijať adaptívny manažment, v ktorom zmierňujúce a riadiace opatrenia reagujú na meniace sa podmienky 

a výsledky monitorovania počas celého životného cyklu projektu.  

 

Pozri: IFC, Guidance Note 6 Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources 

(Usmerňujúca poznámka č. 6 – Ochrana biodiverzity a udržateľné riadenie živých prírodných zdrojov). 

 

Funkciou monitorovania v súvislosti s plánovaním riadenia je merať účinnosť riadenia. Je dôležité vedieť a byť schopný 

preukázať ostatným, že sa ciele dosahujú. Preto sa monitorovanie musí uznať za neoddeliteľný prvok riadenia 

a plánovania. Malo by byť určené na identifikáciu a riadenie zmeny ekologického charakteru lokality. 

 

Pozri: Ramsar ‘Handbook 18: Managing wetlands’ (Príručka č. 18 k Ramsarskému dohovoru: Riadenie mokradí). 

 

Zber údajov monitorovania o identifikovaných negatívnych vplyvoch, ako aj o účinnosti zmierňujúcich opatrení 

slúži širším spoločenským potrebám. Monitorovanie a zbieranie údajov môže poskytnúť nevyhnutné poznatky 

na vyriešenie neistôt vzniknutých pri rozmiestňovaní zariadení na výrobu veternej energie, ktorých riziko pre 

životné prostredie je nízke.  
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Často neexistuje štandardizovaný prístup k monitorovaniu. To sťažuje porovnávanie zistení. Zistenia 

z monitorovania sa navyše zriedkavo ukladajú do verejne prístupného centrálneho archívu údajov. Preto 

existuje veľký potenciál, aby sa zlepšilo používanie údajov monitorovania z veterných parkov v prevádzke 

s cieľom podporiť posudzovanie vplyvov, ako aj procesy udeľovania povolení pre nové veterné parky.  

Nasledujúce prípadové štúdie poskytujú niekoľko príkladov strategického monitorovania na prekonanie 

problémov vzniknutých pri najlepšom využívaní údajov monitorovania. 

7.1.2. Monitorovanie a zariadenia na výrobu veternej energie  

Programy monitorovania by mali obsahovať súbor ukazovateľov podobný ukazovateľom používaným pri zbere 

základných údajov pred vypracovaním plánu alebo projektu zariadenia na výrobu veternej energie. Návrh 

programu monitorovania by sa mal zvážiť počas plánovania zberu základných údajov, aby sa tieto dva procesy 

mohli harmonizovať v počiatočnej fáze plánu alebo projektu.  

Dobre navrhnutý model v zmysle prístupu posudzovania vplyvov pred výstavbou a v čase prevádzky (model 

Before-After Control-Impact, BACI) (GP Wind, 2012) zostáva jedným z najlepších modelov pre programy 

monitorovania životného prostredia (Smokorowski a Randall 2017). Na základe modelu BACI sa vyžaduje, 

aby sa základné údaje (pred začatím vývoja) zbierali s použitím štandardizovanej metodiky v oblasti, ktorá 

bude pravdepodobne ovplyvnená plánom alebo projektom, a v jednej alebo viacerých kontrolných lokalitách, 

ktoré nie sú ovplyvnené plánom alebo projektom. Následne sa údaje, ideálne s použitím tej istej metodiky, 

musia zbierať v oblasti plánu alebo projektu, keď je vplyv merateľný (po), a na kontrolných lokalitách. 

Synchronizovaným zberom údajov medzi oblasťami plánu alebo projektu a kontrolnými lokalitami sa zlepší 

porovnateľnosť.  

Podobne ako pri zbere základných údajov musí byť monitorovanie navrhnuté s použitím štandardizovaného 

prístupu k zberu údajov a štatistickej analýze, ktorý je vhodný pre dotknuté habitáty alebo druhy. A na 

dosiahnutie širších spoločenských cieľov monitorovania je dôležité aj to, aby programy monitorovania boli 

koordinované v priestore a čase. Toto možno dosiahnuť zaistením toho, že programy monitorovania sa 

vypracujú na strategickej úrovni pri posudzovaní priestorových plánov pre budúce projekty zariadení na výrobu 

veternej energie (pozri Prípadová štúdia 7-1). Rámček 7-3 obsahuje súhrnný kontrolný zoznam hlavných 

bodov, ktoré treba zvážiť pri monitorovaní.  

Treba poznamenať, že metódy monitorovania okolo veterných parkov na otvorenom mori sú založené najmä 

na skúsenostiach a poznatkoch v súvislosti so Severným morom a s Baltským morom. To znamená, že 

k priamemu uplatneniu týchto metód na budúce projekty v Stredozemnom mori a Čiernom mori by sa malo 

pristupovať opatrne alebo s určitou úpravou (vzhľadom na odlišné druhy a biospoločenstvá všeobecne). 

Príklady monitorovania v oblasti zariadení na výrobu veternej energie na otvorenom mori sú uvedené 

v Prípadová štúdia 7-4 a Prípadová štúdia 7-5. 

Rámček 7-3: Kontrolný zoznam monitorovania 

• Riešia sa v programe monitorovania všetky významné vplyvy (pozitívne aj negatívne) identifikované v primeranom 

odhade plánu alebo projektu a/alebo v posúdení vplyvov na životné prostredie? 

• Dokážu monitorované metriky poskytnúť biologicky zmysluplné a relevantné informácie nákladovo efektívnym 

spôsobom? 

• Zahŕňa program monitorovania metriky na meranie realizácie a účinnosti zmierňujúcich opatrení? Je frekvencia 

monitorovania vhodná na meranie realizácie a účinnosti? 

• Je program monitorovania navrhnutý tak, aby sa dosiahla dostatočná štatistická spoľahlivosť na podporu 

adaptívneho manažmentu zmierňujúcich opatrení projektu? 

• Existuje možnosť zbierať údaje konzistentne v celom rozsahu lokalít s cieľom posúdiť účinnosť vzhľadom na zmenu 

klímy? 

• Má program monitorovania pridelené dostatočné rozpočtové prostriedky? Kto poskytne rozpočtové prostriedky? Na 

aké obdobie? 

Zdroj: upravené podľa CSBI 2015. 
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Prípadová štúdia 7-1: Štúdie pred začatím a po ukončení výstavby o vplyve veterného parku Storrun 
v horskom regióne severného Švédska na vtáky 

Dobrým príkladom monitorovania je prípad veterného parku Storrun, ktorý sa skladá z 15 turbín s výkonom 2,5 MW 

v pohorí Oldfjällen. Storrun bol prvý veľký veterný park, ktorý bol postavený v horskej oblasti severného Švédska, 

neďaleko jazera Övre Oldsjön a blízko dvoch lokalít sústavy Natura 2000. 

 

Orgány vydali povolenie na výstavbu pod podmienkou, že sa vykonajú rozsiahle prieskumy v teréne a základné štúdie 

s cieľom preskúmať vplyvy veterného parku na vtáky. Intenzívne monitorovacie štúdie pred začatím a po ukončení 

výstavby sa vykonali s použitím kontrolnej oblasti, čo umožnilo porovnanie situácie pred výstavbou a po výstavbe. 

Výsledky ukazujú, že veterný park v Storrune má vo všeobecnosti malý vplyv na život miestneho vtáctva. Napriek tomu 

výsledky potvrdili aj predchádzajúce predpoklady, že druhy tetrova, napr. snehuľa kapcavá, zvyknú narážať do vežových 

konštrukcií.  

 

Financovanie týchto monitorovacích štúdií bolo plánované z vládneho výskumného programu, ktorého účelom bolo 

zbierať a poskytnúť vedecké poznatky o vplyvoch veterných elektrární na ľudí a prírodu. Výsledky podporujú potrebu 

zmierňujúcich opatrení, ak má rozvoj veterných parkov v horských oblastiach pokračovať. 

Zdroj: Naturvärdsverket rapport 6546 – Kniha abstraktov (2013), Štúdie pred začatím a po ukončení výstavby o vplyve 

veterného parku Storrun v horskom regióne Jämtland vo Švédsku na vtáky. 

 

Schémy monitorovania, ktoré zahŕňajú viac veterných parkov, poskytujú dokonca lepšie informácie. Výhody 

schém monitorovania sú také, že tvoria rozsiahlu databázu, ktorá poskytuje dostatočné informácie na 

posúdenie účinnosti zmierňujúcich opatrení. Rozsiahla databáza môže zároveň poskytnúť podrobnejšie 

informácie o otázkach, ako je priemerná úmrtnosť v prípade kolízií s vtákmi a netopiermi. Nižšie sú uvedené 

dva príklady schémy monitorovania, ktoré sa týkajú viacerých veterných parkov. VPrípadová štúdia 7-2 sa 

opisuje vnútroštátne usmernenie k vykonávaniu monitorovania vplyvu projektov zariadení na výrobu veternej 

energie na vtáky a netopiere vo Francúzsku. V Prípadová štúdia 7-3 sa opisuje projekt financovaný Iniciatívou 

pre rozvoj elektrizačných sústav na prenos energie z obnoviteľných zdrojov (Renewable Grid Initiative, RGI) 

z programu LIFE o lepšom využívaní a o transparentnosti údajov o vtákoch zbieraných prevádzkovateľmi 

prenosovej sústavy (PPS).  

Prípadová štúdia 7-2: Protokol monitorovania vo Francúzsku 

Ministerstvo ekologickej transformácie vo Francúzsku vypracovalo vnútroštátne usmernenie k vykonávaniu 

monitorovania projektov zariadení na výrobu veternej energie v súvislosti s vtákmi a netopiermi. Hlavné ciele sú: 

• posúdiť reálne vplyvy (pokiaľ ide o obete kolízií) a účinnosť zmierňujúcich opatrení, 

• získať dostatok údajov z viacerých veterných parkov na výpočet priemernej úmrtnosti vtákov a netopierov, 

• zozbierať veľký počet údajov na vnútroštátnej úrovni s cieľom podporiť budúcu politiku a opatrenia.  

 

Podľa tohto protokolu sa vyžaduje aspoň jedno meranie monitorovania po výstavbe počas prvých 3 rokov prevádzky. Ak 

sa nezistia žiadne významné vplyvy, malo by sa v nasledujúcich 10 rokoch vykonať aspoň jedno ďalšie meranie. Ak sa 

zistia významné vplyvy, musia sa vykonať nápravné opatrenia a v nasledujúcom roku sa musí vykonať nové meranie 

monitorovania po výstavbe.  

 

V protokole sú uvedené presné pokyny, pokiaľ ide o obdobia roka, v ktorých sa monitorovanie musí vykonať. Tieto 

obdobia by vždy mali byť relevantné pre konkrétny prípad. Niektoré veterné parky napríklad môžu mať väčšie vplyvy na 

zimujúce vodné vtáctvo, kým iné veterné parky môžu mať väčšie vplyvy na hniezdiace dravce. V protokole sú aj presné 

pokyny týkajúce sa: i) počtu sčítaní (najmenej 20); ii) počtu turbín, ktoré sa musia monitorovať; iii) metódy hľadania 

mŕtvych tiel atď. V prípade netopierov sa v monitorovacej kampani musí vo vopred definovaných obdobiach 

(špecifikovaných v protokole) merať aktivita netopierov na úrovni turbíny, ako aj mŕtve telá 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. 

 

  

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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Prípadová štúdia 7-3: Lepšie využívanie a transparentnosť údajov o vtákoch, ktoré zbierajú PPS 

Kolízie vtákov s elektrickým vedením a ich usmrtenia zásahom elektrického prúdu predstavujú hrozbu pre isté druhy 

v celosvetovom kontexte. Na minimalizovanie úmrtnosti vtákov v rámci plánovanej alebo existujúcej infraštruktúry PPS 

zbierajú množstvo údajov o vtákoch. Hoci sa tieto údaje používajú ako pomôcka pri rozhodovaní, zriedka sa používajú 

mimo kontextu konkrétneho projektu. Iniciatíva RGI videla potenciál v zlepšení kolektívnych poznatkov hľadaním 

spôsobov účinnejšej výmeny údajov štúdie o „interakciách vtákov a prenosových sústav“. So systematickým porovnaním 

štúdií by sa mohli urobiť metaanalýzy s cieľom: i) lepšie pochopiť hnacie mechanizmy rizika kolízie vtákov/zásahu vtákov 

elektrickým prúdom; ii) lepšie pochopiť účinnosť zmierňujúcich opatrení a iii) nakoniec poskytnúť vedecky podložené 

nástroje na usmernenie plánovania trás a zmierňujúcich opatrení. 

 

V roku 2018 sa iniciatíva RGI spojila s britskou ornitologickou organizáciou (British Trust for Ornithology, BTO) 

a Kráľovskou spoločnosťou na ochranu vtáctva s cieľom pochopiť: i) aké údaje PPS zbierajú; ii) v čom vidia PPS a MVO 

príležitosti na zlepšenie výmeny údajov a iii) ako čo najlepšie dosiahnuť túto výmenu údajov v praxi. O svojich zisteniach 

vypracovali správu. Niektoré zo záverov a odporúčaní sú uvedené v nasledujúcich troch bodoch. 

 

12. Požiadavky na kľúčové údaje zahŕňajú: 

• prístup k údajom o výskyte/abundancii vtákov na účely SEA a posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

• mapovanie citlivosti na stanovenie priority rizika (napr. Belgicko, Portugalsko, Slovensko), 

• informácie o úmrtnosti buď ako hrubé údaje pre MVO, aby si mohli byť isté vplyvmi, alebo ako recenzované 

štúdie/preskúmania pre PPS s cieľom identifikovať najzraniteľnejšie druhy, 

• informácie o účinnosti zmiernenia, aby PPS mohli vedieť, čo je najlepšie urobiť. 

 

13. Existujú značné inštitucionálne prekážky, ktoré PPS bránia v účinnej výmene údajov, ako aj obmedzený dostupný čas. 

Oba tieto problémy treba riešiť. 

 

14. Na podporu väčšej výmeny údajov a postupnej spolupráce by sa mohol prijať postupný prístup. Toto by si vyžadovalo: 

• vypracovanie usmernenia k metódam v teréne a k údajom, ktoré sa majú zbierať na účely posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, štúdií vplyvu a štúdií o účinnosti zmierňovania, 

• lepšie sprístupnenie a zviditeľnenie relevantných štúdií výmenou: i) metaúdajov; ii) bibliografií štúdií o vplyvoch 

elektrických vedení a iii) bibliografií štúdií o účinnosti zmierňovania, 

• predbežnú štúdiu štruktúry už zozbieraných a vymenených údajov a informácií – toto by bol prvý krok k vývoju 

nákladovo a časovo efektívneho spôsobu výmeny údajov a informácií v širšom rozsahu. 

Zdroj: https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html. 

 

Prípadová štúdia 7-4: Akustická štúdia morských cicavcov na východnom pobreží (ECOMMAS) 

V projekte ECOMMAS sa používajú zariadenia na zaznamenávanie zvuku, známe ako C-POD, na 30 lokalitách pri 

východnom pobreží Škótska na zisťovanie echolokačného cvakania. Toto cvakanie vydávajú hlavne sviňuchy tuponosé 

a delfíny skákavé, ale vydávajú ich aj iné druhy delfínov a veľrybotvarích cicavcov. Na 10 z týchto lokalít bolo umiestnené 

aj zariadenie na nahrávanie širokopásmového zvuku na zaznamenávanie hladín environmentálneho hluku a iných 

zvukových prejavov zvierat. 

 

Od roku 2013 sa tieto zariadenia umiestňujú každoročne počas leta (ich batéria má výdrž približne 4 mesiace). Od roku 

2015 sa ročne vykonávajú dve umiestnenia, takže sú k dispozícii údaje za obdobie od apríla do novembra. 

https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html
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Obrázok 7-1: Oblasť štúdie ECOMMAS 

 

Lokality monitorovania ECOMMAS 

 

Súbor údajov ECOMMAS je verejne dostupný na stiahnutie a v súčasnosti sa týka rokov 2013 až 2016. 

 

Program poskytuje cenné informácie, pokiaľ ide o riadenie lokality sústavy Natura 2000 Moray Firth, ktorá bola určená 

na ochranu delfína skákavého. Program poskytuje aj cenné informácie o sviňuche tuponosej a iných veľrybotvarých 

cicavcoch uvedených v prílohe IV k smernici o biotopoch. Okrem toho je dostupnosť dlhodobého súboru údajov veľmi 

cenná z hľadiska monitorovania výstavby veterných parkov na otvorenom mori v danom regióne. V rámci projektu 

veterného parku Beatrice na otvorenom mori sa teraz inštalujú pilótové (konzolové) základy a v tomto regióne sa plánujú 

ďalšie veterné parky. Vo všetkých prípadoch je možné dať do súvisu reakcie veľrybotvarých cicavcov na 

výstavbu/prevádzku v konkrétnej lokalite so širšími regionálnymi rozdielmi v aktivite veľrybotvarých cicavcov. 

 

Zdroj: Brookes, K. 2017. The ECOMMAS data. doi: 10.7489/1969-1. 

Údaje a ďalšie informácie k dispozícii na lokalite: http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-

study-ecommas. 

 

Prípadová štúdia 7-5: Riešenie neistoty pri posudzovaniach kumulatívnych vplyvov, Belgicko 

Od začiatku roka 2016 boli deviatim projektom udelené povolenia na výstavbu a prevádzku veterných a/alebo 

energetických parkov v belgickej časti Severného mora. Tri z nich boli úplne prevádzkyschopné do konca roka 2018. 

Šesť veterných projektov, ktoré už majú udelené povolenie, sa nachádza v rôznych fázach pred výstavbou. Dôsledky 

inštalácie veterných turbín v morskom ekosystéme Belgicka sa musia monitorovať. Ako sa uvádza v environmentálnom 

povolení, belgické federálne ministerstvo koordinuje program monitorovania s cieľom stanoviť pozitívne a negatívne 

vplyvy veterných mlynov na mori. Financujú ho prevádzkovatelia veterných parkov, ktorí platia ročný poplatok. Tento 

prístup má tri hlavné výhody, ktoré sú uvedené v zarážkach nižšie.  

• Všetko úsilie v oblasti monitorovania je koordinované, čo vedie k podstatnému zvýšeniu efektívnosti pri zlepšovaní 

výsledkov, ako aj pri znižovaní rozpočtových výdavkov. 

• Súkromní developeri sa môžu zamerať na svoje hlavné činnosti. Monitorovanie vykonávajú odborníci.  

• Program monitorovania riadený vládou umožňuje lepšie identifikovať potreby monitorovania.  

 

Výsledky monitorovania sa uverejňujú ročne a koordinovane za celú oblasť belgického Severného mora. 

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. Adaptívny manažment  

Adaptívnym manažmentom sa zabezpečuje, aby sa závery primeraného odhadu zachovali počas celého 

životného cyklu projektu.  

Zásady adaptívneho manažmentu: 

• pozorovať: vykonávať systematický zber údajov (monitorovanie), 

• posúdiť: i) analyzovať údaje monitorovania a ii) identifikovať akékoľvek zmeny, ktoré by mohli pozmeniť 

predchádzajúci predpoklad „žiadneho nepriaznivého účinku na integritu lokality nad rámec 

odôvodnených vedeckých pochybností“, 

• informovať: predkladať hlavným zainteresovaným stranám analýzu, 

• konať: v prípade potreby iniciovať opatrenia riadenia s cieľom znížiť nepredvídané významné vplyvy,  

• zopakovať cyklus s cieľom zaistiť účinnú realizáciu opatrení. 

Programom adaptabilného riadenia sa musí zaistiť, že existuje:  

• zabezpečenie primeraných finančných prostriedkov na pokrytie odhadovaných nákladov na 

monitorovanie, potenciálnu konzultáciu a opatrenia riadenia (okrem nákladov na zmierňujúce 

opatrenia), 

• schválenie príslušného vnútroštátneho orgánu pred zapojením sa do akejkoľvek formy adaptívneho 

manažmentu, 

• účasť všetkých hlavných zainteresovaných strán pri vykonávaní monitorovania a adaptívneho 

manažmentu,  

• otvorený a transparentný prístup k údajom monitorovania a podrobnostiam o opatreniach riadenia 

prijatých v prípade všetkých hlavných zainteresovaných strán. 

 

Vo výnimočných prípadoch môže mať adaptívny manažment dôsledky pre hospodársku životaschopnosť 

veterného parku. Toto je napríklad prípad, keď orgány trvajú na trvalom prerušení prevádzky jednej alebo 

viacerých turbín. Samozrejme je v záujme všetkých zúčastnených zainteresovaných strán, aby sa takýmto 

situáciám predchádzalo, a to vykonávaním podrobných základných posúdení pred inštalovaním infraštruktúry 

veterného parku.  

Užitočný zdroj ďalších informácií o adaptívnom manažmente je k dispozícii prostredníctvom výstupov bielej 

knihy o adaptívnom manažmente organizácie WREN (Hanna a kol. 2016).  

Biela kniha obsahuje aj viacero prípadových štúdií. Niektoré z nich sú vyzdvihnuté v Prípadová štúdia 7-6. 

Prípadová štúdia 7-6: Príklady prístupov adaptabilného riadenia v členských štátoch EÚ 

• Veterný park Candeeiros sa nachádza v strednej časti Portugalska a uplatnil sa v ňom iteračný prístup k monitorovaniu 

úmrtnosti vtákov po výstavbe. Po 3 rokoch monitorovania vtákov po výstavbe sa ukázalo, že najčastejšie usmrteným 

druhom v oblasti veterného parku bol sokol myšiar (Falco tinnunculus). V dôsledku toho sa program monitorovania 

zmenil s cieľom skúmať populáciu sokolov a vyhodnotiť významnosť vplyvov veterného parku na tento druh. Vplyv 

veterného parku na miestnu populáciu sokolov sa považoval za významný a to viedlo k vývoju programu zmierňovania 

pre konkrétnu lokalitu (minimalizácia na mieste a posun/kompenzácia). Program zmierňovania zahŕňal: i) vysadenie 

pôvodných kríkov; ii) zlepšenie stavu habitátov a krovinatých oblastí ďalej od turbín a iii) presun pastvy dobytka 

v extenzívnom chove ďalej od turbín s cieľom zlepšiť heterogénnosť habitátu. Realizácia programu zmierňovania sa 

začala v roku 2013 a pokračovala až do roku 2016. Monitorovanie populácie sokolov a prieskumy mŕtvych tiel 

pokračovali s cieľom vyhodnotiť úspešnosť zmierňujúcich opatrení. 

• Adaptívny manažment sa nevyžaduje v Nemecku , pričom sa v žiadnych oficiálnych predpisoch nestanovuje, ako by 

sa mal uplatňovať v prípade projektov využitia veternej energie v krajine. Napriek tomu sa zásady adaptívneho 

manažmentu uplatnili vo viacerých rôznych projektoch. Napríklad v prípade veterného parku Ellern v nemeckom 

juhozápadnom Porýní-Falcku sa pokúsili zmierniť úmrtnosť netopierov v dôsledku kolízie tak, že od apríla do októbra 

obmedzili prevádzku turbín pri rýchlostiach vetra nižších ako 6 m/s. Zmiernenie sa vyžadovalo lokálne, bolo 
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špecifikované v povolení pre veterný park a vychádzalo zo spolkových usmernení. Údaje sa zbierali počas prvého roka 

prevádzky prostredníctvom prieskumov mŕtvych tiel a monitorovania prostredníctvom gondoly144. Po roku prevádzky 

sa údaje monitorovania porovnali s prahovými hodnotami, ktoré stanovila skupina zainteresovaných strán vrátane 

organizácií na ochranu prírody a predkladateľa projektu. Následne sa metódy obmedzenia energetickej činnosti turbíny 

upravili, aby sa zaistilo splnenie prahových hodnôt. Monitorovanie sa vyžadovalo len počas prvých 2 rokov prevádzky 

veterného parku a neplánujú sa žiadne následné zmeny plánu monitorovania. 

• Ako príklad na pevnine bol pred 10 rokmi vo vresoviskovom habitáte v Spojenom kráľovstve vyvinutý projekt 

využívania veternej energie s výkonom 50 MW. Pred začatím výstavby boli vyvinuté modely rizika kolízie, z ktorých 

vyplynulo, že veterný park by mohol predstavovať riziko pre kane sivé (Circus cyaneus). Účelom monitorovania bolo 

určiť, ako čo najúčinnejšie riadiť vresoviskový habitát v prospech kane sivej prostredníctvom striedavého vypaľovania, 

zavodňovania atď. Výsledky monitorovania boli podkladom pre ročné rozhodnutia o tom, ako najlepšie riadiť 

vresoviskový habitát, vďaka čomu sa zníži riziko kolízií kane sivej. Chápanie rozsahu, v akom sú tieto činnosti prínosom 

pre tento druh, sa časom zlepšilo. 

• Vo veterných parkoch v oblasti La Janda (v provincii Cádiz na juhu Španielska) umierali veľké počty vtákov v dôsledku 

kolízií s listami turbín. Výskumníci po viacerých stretnutiach navrhli novú metódu znižovania úmrtnosti vtákov: spočíva 

v monitorovaní letu vtákov v teréne, najmä letu najviac ovplyvnených druhov, napr. supa bielohlavého (Gyps fulvus). 

Keď prevádzkovatelia veterného parku odhalia nebezpečnú situáciu, môžu zastaviť príslušné turbíny a opätovne ich 

spustiť, keď vtáky opustia danú oblasť. V záujme zaistenia presnej detekcie kolízií sa prevádzkovateľom poskytlo 

školenie, pričom daná oblasť zmapovala z hľadiska výskytu uhynutých vtákov. Denné monitorovanie kolízií sa 

vykonávalo od včasného rána do neskorého večera. Všetky zúčastnené strany sa dohodli takto: systém zaplatili 

spoločnosti využívajúce veternú energiu; výskumníci vykonali analýzu a interpretáciu údajov a environmentálne 

agentúry čakali na výsledky pred prijatím represívnejších opatrení. Po dvoch rokoch výsledky ukázali 50 % pokles 

úmrtnosti a zníženie výroby elektrickej energie približne o 0,7 % ročne (de Lucas a kol. 2012). Odvtedy sa táto metóda 

monitorovania používa ďalej a miery úmrtnosti vtákov naďalej klesajú. 

Zdroj: Biela kniha organizácie WREN o adaptabilnom riadení (Hanna a kol. 2016). 

 

Prípadová štúdia 7-7: Holandský ekologický program využívania veternej energie na otvorenom mori 
(Wozep) 

V roku 2015 ministerstvo hospodárstva (EZ ED 2020) v Holandsku vytvorilo program integrovaného monitorovania 

a výskumu (Wozep) s cieľom skúmať medzery v poznatkoch o vplyvoch veterných parkov na otvorenom mori na 

ekosystém južnej časti Severného mora. Tento všeobecný program bol vypracovaný v reakcii na odporúčanie 

Generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a vodohospodárstvo v Holandsku (RWS) na základe toho, že tieto medzery 

v poznatkoch boli primárne skôr všeobecné než špecifické pre jednotlivé veterné parky na otvorenom mori.  

 

V súčasnom programe monitorovania (Rijkswaterstaat, 2016) sa opisuje rozsah plánovaného monitorovania na obdobie 

2017 – 2021. Čo je dôležité, v programe sa uvádzajú plánované práce, čo poskytuje priestor na flexibilitu. Táto flexibilita 

môže byť potrebná, ak nastanú: 

• zmeny v dôsledku výsledkov z vykonaného výskumu, 

• zmeny v politike a 

• budúce zmeny priorít. 

 

Monitorovanie a výskum v rámci programu Wozep musí konkrétne prispieť k týmto cieľom: 

• musia obmedziť vedecké neistoty vyplývajúce z medzier v poznatkoch a z predpokladov na základe rámca 

posudzovania ekologických a kumulatívnych vplyvov, posudzovania vplyvov na životné prostredie a primeraného 

odhadu, 

• musia obmedziť neistoty vyplývajúce z medzier v poznatkoch a z predpokladov o dlhodobých vplyvoch a rozširovaní 

veterných parkov na otvorenom mori (vo vzťahu k plánom veterných parkov na otvorenom mori, ktoré môžu 

nasledovať v súlade s vnútroštátnymi ambíciami rozširovať využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, ako je 

veterná a slnečná energia), 

• musia stanoviť účinnosť zmierňujúcich opatrení (v súvislosti so 40 % znížením nákladov podľa holandskej 

energetickej dohody, ktorú uzavrela vláda so zamestnávateľmi, odborovými zväzmi, environmentálnymi 

organizáciami a ostatnými subjektmi). 

 

                                                      

144  Gondola je krytý priestor, v ktorom sa nachádzajú všetky prvky strojovne veternej turbíny. 
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Uvedené ciele pochádzajú zo záväzku holandskej vlády uplatňovať zásady adaptabilného riadenia v procese udeľovania 

povolení pre nové veterné parky na otvorenom mori [IEA Wind Task 34 (WREN)]. Programy sú zavedené pre vtáky, 

netopiere, morské cicavce, ryby a bentosy.  

 

Tento prístup predstavuje program adaptívneho manažmentu na vnútroštátnej úrovni. Je prepojený s medzinárodnou 

spoluprácou medzi viacerými krajinami, aby sa vyvinuli podobné prístupy v oblasti využívania veternej energie. 

Zdroj:  

Ekologický program využívania veternej energie na otvorenom mori (Wozep), Rijkswaterstaat (2016). 

Program monitorovania a výskumu na roky 2017 – 2021. 

Technická správa organizácie IEA Wind Task 34 (WREN), december 2016, Biela kniha o adaptívnom manažmente, 

úplné znenie k dispozícii na lokalite: www.tethys.pnnl.gov/about-wren, 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-

_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf. 

Ďalšie informácie sú k dispozícii na lokalite: www.noordzeeloket.nl. 

 

 

  

http://www.tethys.pnnl.gov/about-wren
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
http://www.noordzeeloket.nl/
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Prípadová štúdia 9-1: 
Usmernenie 
k posudzovaniu 
priestorového rozsahu 
posúdenia kumulatívneho 
vplyvu v súvislosti 
s populáciami vtákov vo 

Flámsku (Belgicko) 

BE 

X           X      X    

Prípadová štúdia 9-2: 
Riešenie posúdenia 
kumulatívneho vplyvu 
v prípade veterných parkov 
na otvorenom mori 
v Holandsku 

NL 

 X          X  X    X  X  

Prípadová štúdia 9-3: 
Uplatňovanie zásady 
predbežnej opatrnosti pri 
priestorovom plánovaní 
v oblasti veternej energie – 
hlucháň obyčajný 
v Čiernom lese (Nemecko) 
(projekt LIFE: 
LIFE98_NAT_D_005087) 

DE 

X  X X     X     X    X    

Prípadová štúdia 9-4: 
„Rochdaleský rámec“: 
pokrytie neistoty 
v trendoch v projektovaní – 
použitie na veterný park 
„Hornsea 3“ spoločnosti 
Orsted na otvorenom mori 

UK 

X        X     X        
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Prípadová štúdia 9-5: 
Spolupráca viacerých 
zainteresovaných strán 
v Nemecku 

DE 

X X X    X   X X  X X X X X X X X  

Prípadová štúdia 9-6: 
Spolupráca viacerých 
zainteresovaných strán vo 
Francúzsku 

FR 

X     X   X X  X X X X X X X X   

Prípadová štúdia 9-7: 
Mapa citlivosti vtákov 
a netopierov na veterné 
parky vo Flámsku 
(Belgicko) 

BE 

X  X X       X  X X    X X   

Prípadová štúdia 9-8: 
Mapa citlivosti plachtiacich 
vtákov na zariadenia na 
výrobu veternej energie 
v Trácii (Grécko) 

EL 

X  X X       X  X X X   X    

Prípadová štúdia 9-9: 
SeaMaST (nástroj na 
mapovanie a citlivosť 
morských vtákov): nástroj 
na posudzovanie vplyvov 
veterných parkov 
v anglických teritoriálnych 
vodách 

UK 

 X X X       X       X    

Prípadová štúdia 9-10: 
Projekt Edulis, príklad 
spoločnej výroby veternej 
energie a rozvoja 
akvakultúry v Severnom 
mori (Belgicko) 

BE 

 X X          X         
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Prípadová štúdia 9-11: 
Revitalizácia ustríc jedlých 
v lokalitách veterných 
parkov na otvorenom mori 
(Holandsko 

NL 

 X X          X        X 

Prípadová štúdia 9-12: 
Vplyvy výstavby veterných 
turbín v Dobrudži 
(juhovýchodné Rumunsko) 
na stepné trávne porasty 

RO 

X          X   X       X 

Prípadová štúdia 9-13: 
RENEBAT II 
a RENEBAT III/ProBat 

DE 
X X           X      X   

Prípadová štúdia 9-14: 
Použitie ultrazvukových 
akustických zariadení ako 
techniky na odplašovanie 
netopierov 

medziná-
rodne 

X X           X    X  X   

Prípadová štúdia 9-15: 
Kombinácia radarových 
údajov a priameho 
pozorovania na účely 
odhadu rizika kolízie 
pelikánov v navrhovanom 
veternom parku 
v juhoafrickom Cape West 
Coast 

medziná-
rodne 

X          X  X X X   X    

Prípadová štúdia 9-16: 
Prístup k posúdeniu 
významnosti v súvislosti 
s vtákmi a veternou 
energiou vo Flámsku 
(Belgicko) 

BE 

X         X        X    
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Prípadová štúdia 9-17: 
GenEst, nástroj na 
hodnotenie úmrtnosti 
v dôsledku kolízie so 
zariadeniami na výrobu 
veternej energie 

medziná-
rodne 

X          X       X X   

Prípadová štúdia 9-18: 
Identifikácia vplyvov 
vytláčania na orla skalného 
(Aquila chrysaetos) 
prostredníctvom 
sledovania pomocou GPS 
vo Francúzsku 

FR 

X  X        X   X X X X X    

Prípadová štúdia 9-19: 
Vypnutie turbín na 
požiadanie za asistencie 
pozorovateľa (Tarifa, 
Španielsko) 

ES 

X            X    X X    

Prípadová štúdia 9-20: 
Radarom podporované 
vypnutie turbín na 
požiadanie (veterný park 
Barão de São João, 
Portugalsko) 

PT 

X            X    X X    

Prípadová štúdia 9-21: 
Vypnutie turbín počas 
žatvy, Nemecko 

DE 
X            X     X    

Prípadová štúdia 9-22: 
Lepšia viditeľnosť 
pomaľovaných listov a veží 
turbín vo veternom parku 
Smøla, Nórsko 

NO 

X            X     X    
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Prípadová štúdia 5-12: 
Použitie automatického 
systému na predchádzanie 
kolíziám v záujme zníženia 
vplyvu kolízií na pelikány 
(Pelecanus crispus 
a Pelecanus onocrotalus) 
v gréckom parku Prespa 

EL 

X            X     X    

Prípadová štúdia 9-23: 

Spravovanie habitátu na 

zníženie rizika kolízie 

v prípade sokola 

bielopazúravého (Falco 

naumanni), Španielsko 

ES 

X          X  X    X X   X 

Prípadová štúdia 9-24: 
Zníženie rizika kolízie 
orliaka morského 
(Haliaeetus albicilla) po 
modernizácii veterného 
parku Smøla v Nórsku 

NO 

X X   X      X  X     X    

Prípadová štúdia 9-25: 
Zníženie rizika kolízie 
vtákov čeľade rybárovité 
modernizáciou veterného 
parku v belgickom 
Zeebrugge 

BE 

X X   X      X  X    X X X   

Prípadová štúdia 6-1: 
Obnova degradovaných 
habitátov v prípade 
výstavby veterného parku 
Anholt na otvorenom mori 
v Dánsku 

DK 

 X           X        X 
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Prípadová štúdia 6-2: 
Odhad letovej výšky 
morských vtákov s 
použitím technológie 
LIDAR 

medziná-
rodne 

 X             X X X X    

Prípadová štúdia 6-3 
Modely populácie 
morských cicavcov 

UK 
 X            X      X  

Prípadová štúdia 6-4 
Posudzovanie vplyvu hluku 
zo zarážania pilót na 
morské cicavce, Nemecko 

DE 

 X        X X         X  

Prípadová štúdia 6-5: 
Podmienky povolenia 
týkajúce sa sviňúch 
tuponosých v prípade 
veterného parku na 

otvorenom mori vo 
Švédsku 

SE 

 X  X      X X  X       X  

Prípadová štúdia 6-6: 
Zmiernenie vplyvov hluku 
zo zarážania pilót na 
morské cicavce, Nemecko 

DE 

 X         X  X       X  

Prípadová štúdia 7-1: 
Štúdie pred začatím a po 
ukončení výstavby o 
vplyve veterného parku 
Storrun v horskom regióne 
severného Švédska na 
vtáky 

SE 

X  X        X   X X  X X    

Prípadová štúdia 7-2: 
Protokol monitorovania vo 
Francúzsku 

FR 
X       X   X  X    X X X   
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Prípadová štúdia 7-3: 
Lepšie využívanie a 
transparentnosť údajov o 
vtákoch, ktoré zbierajú 

PPS 

 

X   X          X   X X    

Prípadová štúdia 7-4: 
Akustická štúdia morských 
cicavcov na východnom 
pobreží (ECOMMAS) 

UK 

 X X X       X         X  

Prípadová štúdia 7-5: 
Riešenie neistoty pri 
posudzovaniach 
kumulatívnych vplyvov, 
Belgicko 

BE 

 X          X X X  X X X X X X 

Prípadová štúdia 7-6: 
Príklady prístupov 
adaptabilného riadenia v 
členských štátoch EÚ 

ČŠ EÚ 

X       X         X X X   

Prípadová štúdia 7-7: 
Holandský ekologický 
program využívania 

veternej energie na 
otvorenom mori (Wozep) 

NL 

 X            X  X X X X X X 
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DODATOK B – MEDZINÁRODNÉ INICIATÍVY 

V tejto kapitole sa uvádzajú najrelevantnejšie dohovory v oblasti energií z obnoviteľných zdrojov (napr. veterná energia) a 

ochrany biodiverzity v Európe. Viaceré dohovory prijali aj osobitné odporúčania a rezolúcie o veterných parkoch a 

biodiverzite. 

Medzinárodné dohovory a dohody o prírode a biodiverzite  

EÚ a jej členské štáty, ako aj väčšina ďalších európskych krajín sú zmluvnými stranami rôznych medzinárodných 

environmentálnych dohovorov a dohôd. Európske a vnútroštátne právne rámce ochrany prírody a biodiverzity preto musia 

plne zohľadňovať záväzky prijaté na základe uvedených dohovorov a dohôd.  

Tieto dohovory a dohody pomohli formovať právny rámec politiky a právnych predpisov v oblasti biodiverzity v rámci EÚ. 

Pomohli formovať aj vzájomný vzťah medzi EÚ a ostatnými krajinami. V rámci viacerých dohovorov a dohôd boli prijaté aj 

osobitné odporúčania a rezolúcie týkajúce sa energetickej infraštruktúry a voľne žijúcich živočíchov, najmä o nadzemných 

elektrických vedeniach.  

Dohovor o biologickej diverzite (DBD)145 

Dohovor o biologickej diverzite je celosvetová zmluva prijatá v Riu de Janeiro v júni 1992. Rozšíril sa ním rozsah ochrany 

biodiverzity, ktorý sa už týka nielen druhov a habitátov, ale aj udržateľného využívania biologických zdrojov v prospech 

ľudstva. Zmluvnými stranami tohto dohovoru je dosiaľ 193 krajín.  

Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (BERNSKÝ DOHOVOR)146 

Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, známy aj ako Bernský dohovor, 

nadobudol platnosť v roku 1982. Zohral významnú úlohu pri posilňovaní práce na ochrane biodiverzity v Európe. Dohovor 

ratifikovala EÚ, štyri krajiny v Afrike a 45 členských štátov Rady Európy. Dôležitým cieľom dohovoru je vytvorenie siete 

Emerald147, teda siete oblastí, ktoré predstavujú osobitný ochranársky záujem. Táto sieť funguje súbežne so sústavou 

siete EÚ Natura 2000. Stály výbor Bernského dohovoru prijal v roku 2004 odporúčanie (č. 110) týkajúce sa minimalizácie 

nepriaznivých vplyvov nadzemných zariadení na prenos elektrickej energie (elektrických vedení) na vtáky148. V roku 2011 

stály výbor požiadal zmluvné strany dohovoru, aby dvakrát ročne podávali správu o ich pokroku dosiahnutom vo 

vykonávaní odporúčania č. 110. 

Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (CMS)149 

Cieľom dohovoru CMS, čiže Bonnského dohovoru, je chrániť sťahovavé druhy v celej oblasti ich prirodzeného 

geografického výskytu. Platnosť nadobudol v roku 1983 a dosiaľ ho podpísalo 116 zmluvných strán. Na riešenie stretov 

migrujúcich zvierat s energetickou infraštruktúrou, predovšetkým nadzemnými elektrickými vedeniami, sú dôležité viaceré 

uznesenia, odporúčania a dohody podpísané na základe tohto dohovoru. Sú stručne opísané ďalej.  

Uznesenie č. 7.4150 dohovoru CMS, týkajúce sa problematiky zásahov sťahovavého vtáctva elektrickým prúdom, 

obsahuje výzvu všetkým zmluvným stranám aj ostatným zainteresovaným stranám, aby prijatím vhodných 

opatrení pri plánovaní a výstavbe vedení obmedzili riziko zásahov elektrickým prúdom. 

Katalóg opatrení obsiahnutý v dokumente UNEP/CMS/Inf.7.21. 

V akčnom pláne memoranda o porozumení o ochrane sťahovavých dravých vtákov v Afrike a Eurázii (MoP o 

dravcoch)151 sa elektrické vedenia považujú za zásadnú hrozbu pre vtáky a formuluje sa v ňom prioritné opatrenie 

na zníženie ich vplyvu. Cieľom plánu je „čo najviac podporovať prísne normy týkajúce sa životného prostredia, a 

                                                      

145  https://www.cbd.int/. 
146  www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp. 
147  www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp. 
148  https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-

Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864. 
149  www.cms.int. 
150  K dispozícii napríklad na lokalite 

www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf. 
151  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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to aj prostredníctvom posudzovania vplyvu na životné prostredie pri plánovaní a výstavbe konštrukcií, s cieľom 

minimalizovať ich vplyv na vyskytujúce sa druhy, najmä pokiaľ ide o kolízie s elektrickým vedením a zásahy 

elektrickým prúdom, a usilovať sa o minimalizáciu vplyvu existujúcich konštrukcií, ak je zrejmé, že majú negatívny 

vplyv na dotknuté druhy“.  

V akčnom pláne sa navrhujú tieto štyri činnosti týkajúce sa elektrických vedení a dravcov. 

 Preskúmať platné právne predpisy, a ak je to možné, podniknúť kroky, aby sa v nich požadovalo také 

konštrukčné riešenie nových elektrických vedení, ktoré zabráni zásahom dravých vtákov elektrickým 

prúdom. 

 Vykonať analýzu rizika v dôležitých lokalitách s cieľom zistiť a riešiť skutočné alebo potenciálne príčiny 

významnej náhodnej úmrtnosti spôsobenej človekom (vrátane ohňa, kladenia jedovatých látok ako 

nástrah, používania pesticídov, elektrických vedení a veterných turbín). 

 Ak je to možné, prijať potrebné opatrenia, aby existujúce elektrické vedenia, ktoré predstavujú najväčšie 

riziko pre dravé vtáky, boli upravené tak, aby sa zabránilo zásahom dravých vtákov elektrickým prúdom. 

 Monitorovať vplyvy elektrických vedení a veterných parkov na dravé vtáky, a to aj analýzou existujúcich 

údajov, ako sú napríklad údaje z krúžkovania.  

Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva (AEWA)152 obsahuje výzvu na 

koordinovaný zásah pozdĺž migračných alebo letových trás vodného sťahovavého vtáctva. Platnosť nadobudla v roku 

1999. Dohoda zahŕňa 119 krajín a 235 druhov vodných vtákov. EÚ ratifikovala dohodu AEWA v roku 2005.  

Dohoda o ochrane populácií európskych netopierov (EUROBATS)153 je zameraná na ochranu všetkých 45 druhov 

netopierov, ktoré sa v Európe vyskytujú. Platnosť nadobudla v roku 1994. Dosiaľ ju podpísalo 32 krajín. Hlavnými 

činnosťami podľa dohody sú uplatňovanie spoločných stratégií ochrany a medzinárodná výmena skúseností. Uznesenie 

č. 8.4 sa výslovne zaoberá veternými turbínami a populáciami netopierov154. 

Dohoda o ochrane malých veľrybotvarých cicavcov v Baltskom mori a Severnom mori (ASCOBANS)155 bola 

uzavretá v roku 1991. Jej cieľom je koordinovať opatrenia desiatich zmluvných strán na zníženie negatívneho vplyvu 

vedľajších úlovkov, straty habitátov, znečistenia mora a akustického rušenia. V roku 2006 bolo prijaté uznesenie 

o nepriaznivých vplyvoch hluku na malé veľrybotvaré cicavce – relevantné pre potenciálny vplyv energetickej infraštruktúry.  

Dohoda o ochrane veľrybotvarých cicavcov v Čiernom mori, Stredozemnom mori a priľahlej oblasti Atlantiku 

(ACCOBAMS)156 je rámcom pre spoluprácu pri ochrane morskej biodiverzity v Stredozemnom mori a Čiernom mori. Jej 

hlavným účelom je znížiť ohrozenie veľrybotvarých cicavcov v týchto moriach – a rozšíriť znalosti o nich. Dohoda 

nadobudla platnosť v roku 2001. 

Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (RAMSAR)157 

Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, známy aj ako 

Ramsarský dohovor, je medzivládna zmluva vytvárajúca rámec pre vnútroštátne opatrenia a medzinárodnú spoluprácu v 

záujme ochrany a rozumného využitia mokradí. Prijatý bol v roku 1971 a zmenený v rokoch 1982 a 1987. Dohovor má v 

súčasnosti 160 zmluvných strán a dosiaľ bolo na celom svete do ramsarského zoznamu mokradí majúcich medzinárodný 

význam pridaných 2006 lokalít. Dohovor neustanovuje ratifikovanie nadnárodnými orgánmi, ako je EÚ, ale všetky členské 

štáty EÚ sú zmluvnými stranami.  

Dohovor o ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku (OSPAR)158 

Dohovorom OSPAR sa riadi medzinárodná spolupráca v celej škále oblastí vrátane: i) ochrany morskej biodiverzity a 

ekosystémov; ii) vplyvu eutrofizácie a nebezpečných látok a iii) monitorovania a posudzovania. Podpísaný bol v roku 1992 

                                                      

152  www.unep‑aewa.org. 
153  www.eurobats.org. 
154  https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-

DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf. 
155  www.ascobans.org. 
156  www.accobams.org. 
157  www.rasmsar.org. 
158  www.ospar.org. 

http://www.unep‐aewa.org/
http://www.eurobats.org/
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
http://www.ascobans.org/
http://www.accobams.org/
http://www.rasmsar.org/
http://www.ospar.org/
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po zlúčení predchádzajúcich dohovorov z Osla a Paríža (z roku 1972 a 1974). Pod záštitou tohto dohovoru sa vykonali 

viaceré štúdie o potenciálnom vplyve energetickej infraštruktúry na morské prostredie.  

Dohovor o ochrane morského prostredia oblasti Baltského mora (HELCOM)159  

HELCOM alebo Helsinský dohovor sa týka oblasti Baltského mora a všetkých vnútrozemských vôd v jeho úmorí. Prijatý 

bol v roku 1980 a zmenený v roku 1992. Zmluvnými stranami sú EÚ a všetky krajiny okolo Baltského mora.  

Dohovor o ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí Stredozemného mora (BARCELONSKÝ 

DOHOVOR)160 

Dohovor o ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí Stredozemného mora, známy aj ako Barcelonský dohovor, 

sa zameriava primárne na reguláciu a zníženie negatívneho vplyvu všetkých druhov znečisťujúcich látok v stredozemskej 

oblasti. Prijatý bol v roku 1976 a naposledy zmenený v roku 1995. Podpísala ho väčšina krajín hraničiacich s týmto morom. 

  

                                                      

159  www.helcom.fi. 
160  www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm. 

http://www.helcom.fi/
http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm
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DODATOK C – PRIMERANÝ ODHAD 

Tabuľka 9-1: Príklady osvedčených prístupov k prekonávaniu typických neistôt vzniknutých pri posudzovaní zariadení na 
výrobu veternej energie 

Neistota Osvedčené postupy  

 Plán Projekt 

Význam umiestnenia zariadení na 
výrobu veternej energie pre integritu 
siete sústavy Natura 2000 vo fáze 
výberu lokality výstavby zariadenia 

Vykonať mapovanie citlivosti voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín v 
regionálnom/vnútroštátnom rozsahu 
s cieľom určiť gradient obmedzenia 
zariadenia na výrobu veternej 
energie. 

Použiť mapovanie citlivosti voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín v 
regionálnom/vnútroštátnom rozsahu 
na určenie umiestnení a podľa 
okolností vykonať mapovanie 
citlivosti voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín v priestorovom rozsahu 
projektu. 

Neúplné poznatky o základných 
podmienkach  
 
Príklady: 
• rozsah a kvalita morských 

bentických habitátov, 
• distribúcia a abundancia 

morských cicavcov a vtákov v 
oblasti mora, 

• distribúcia, veľkosť a typy 
hniezdisk netopierov. 

Vykonať program 
regionálneho/vnútroštátneho 
prieskumu na odstránenie medzier v 
poznatkoch v oblasti štúdie plánu. 

Vykonať prieskumy na odstránenie 
medzier v poznatkoch v oblasti štúdie 
projektu. 

Neúplné poznatky o správaní druhov 
 
Príklady: 
• trasy netopierov pri získavaní 

potravy, 
• správanie suchozemských a 

morských vtákov pri nočnom 
získavaní potravy, 

• výška letu a rýchlosť vtákov 
počas letu. 

Vykonať program 
regionálneho/vnútroštátneho 
prieskumu na odstránenie medzier v 
poznatkoch. 

Vykonať prieskumy na odstránenie 
medzier v poznatkoch relevantných 
pre oblasť štúdie projektu a/alebo 
získať odborný posudok od 
vnútroštátnych a/alebo 
medzinárodných špecialistov. 

Rozdelenie vplyvov medzi osobitné 
chránené územia/osobitne chránené 
územia, najmä ak je daný druh 
rozptýlený v širšej populácii 

Vykonať program 
regionálneho/vnútroštátneho 
prieskumu na odstránenie medzier v 
poznatkoch. 

V prípade neexistujúceho prístupu 
dohodnutého s príslušným 
vnútroštátnym orgánom zriadiť 
pracovnú skupinu odborníkov 
vrátane príslušného vnútroštátneho 
orgánu, aby stanovili dohodnutý 
prístup k rozdeľovaniu vplyvov medzi 
jednotlivé osobitné chránené územia. 

Presnosť prediktívnych modelov 
 
Príklady: 
• modely rizika kolízií v prípade 

vtákov, 
• modely populácie druhov v 

prípade morských cicavcov a 
vtákov. 

Jasne a transparentne predstaviť 
úrovne neistoty v súvislosti s 
predpoveďami. 
 
Posúdiť významnosť použitím 
predpovedí a súvisiacich horných a 
dolných hraníc spoľahlivosti. 
 
Zriadiť pracovnú skupinu odborníkov 
vrátane príslušného vnútroštátneho 
orgánu, aby stanovili dohodnutý 
prístup k určovaniu významnosti na 
základe prediktívneho modelovania. 
 
Modely populácie druhov, ktoré majú 
byť v regionálnom/vnútroštátnom 
rozsahu (vyžadujú sa 
regionálne/vnútroštátne základné 
údaje). 

Jasne a transparentne predstaviť 
úrovne neistoty v súvislosti s 
predpoveďami. 
 
Posúdiť významnosť použitím 
predpovedí a súvisiacich horných a 
dolných hraníc spoľahlivosti. 
 
Zriadiť pracovnú skupinu odborníkov 
vrátane príslušného vnútroštátneho 
orgánu, aby stanovili dohodnutý 
prístup k určovaniu významnosti na 
základe prediktívneho modelovania.  
 
Modely populácie druhov, ktoré majú 
byť v rozsahu lokalít sústavy Natura 
2000 v rámci oblasti štúdie projektu 
(vyžadujú sa základné údaje v rámci 
lokalít sústavy Natura 2000). 
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DODATOK D – PRÍRUČKA O MAPOVANÍ CITLIVOSTI VOĽNE ŽIJÚCICH ŽIVOČÍCHOV A RASTLÍN 

Príručka o mapovaní citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín poskytuje komplexný prehľad dátových súborov, metodík 

a aplikácií GIS potrebných na vypracovanie účinných prístupov k mapovaniu citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín v 

rámci EÚ. V príručke sú sústredené informácie potrebné na vypracovanie takýchto prístupov v prípade množstva 

technológií využívajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov vrátane veternej energie, slnečnej energie a energie z oceánov. 

Príručka je zameraná na viacero hlavných atribútov voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Patria k nim všetky druhy a habitáty 

chránené smernicami EÚ o ochrane prírody s osobitným dôrazom na vtáky, netopiere a morské cicavce. Príručka zahŕňa 

hlavné odporúčania týkajúce sa najvhodnejších typov údajov a analýzy citlivosti. Obsahuje aj rozsiahle odkazy na externé 

webové sídla a dokumenty, ktoré poskytujú ďalšie podrobné informácie a príklady. 

Príručka predstavuje interaktívny nástroj. Používatelia môžu prechádzať obsahom použitím ikon na navigačnom paneli 

alebo pomocou odkazov z rôznych nadpisov kapitol a podkapitol. Z tohto hľadiska je príručka navrhnutá veľmi podobne 

ako webové sídlo.  

Niektoré hlavné prvky príručky sú uvedené v odrážkach nižšie a podrobnejšie vo zvyšku tejto prílohy:  

• postupný prístup k mapovaniu citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín,  

• vývoj systému bodového ohodnotenia citlivosti,  

• prehľad priestorových údajov o biodiverzite, 

• hlavné odporúčania.  

Táto príručka je jedným z výsledkov projektu Európskej komisie s názvom „Preskúmanie a zmiernenie vplyvov zariadení 

na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na habitáty a druhy, ktoré sú chránené podľa smernice o ochrane vtáctva a 

smernice o biotopoch“161. 

Postupný prístup k mapovaniu citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín 

15. Identifikovať typy energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré majú byť zahrnuté, a druhy a habitáty, ktoré budú 

pravdepodobne ovplyvnené  

Aké infraštruktúry energie z obnoviteľných zdrojov budú zahrnuté (veterná, slnečná, geotermálna, z oceánov)? Ktoré 

druhy alebo habitáty budú pravdepodobne ovplyvnené? Ako budú pravdepodobne ovplyvnené? 

 

Ovplyvnené druhy/habitáty 

• Zvážiť druhy/habitáty, s ktorými bude zariadenie pravdepodobne kolidovať (v ktorejkoľvek fáze životného cyklu) – 

a zvážiť všetky fázy individuálneho vývinu (hniezdenie, migrácia, mimo hniezdenia atď.).  

• Zvážiť rôzne fázy zariadenia (napr. fázu výstavby, prevádzky), ako aj súvisiacu infraštruktúru (napr. dôsledky 

spojení sústavy s prenosovým vedením).  

• Zvážiť, ktoré druhy/habitáty sú na zariadenie citlivé (charakteristiky, dynamika populácie).  

• Zvážiť, pri ktorých druhoch/habitátoch sú obavy v súvislosti s ochranou (napr. tie, ktoré sú uvedené v smernici o 

ochrane vtáctva a v smernici o biotopoch). 

 

Pravdepodobný vplyv  

• Zvážiť, o aký vplyv na daný druh ide: strata a degradácia habitátov; kolízia s infraštruktúrou; vyhýbanie sa 

predmetnej lokalite; vytláčanie druhov a vplyvy prekážok. 

 

16. Kompilovať distribučné dátové súbory o citlivých druhoch, habitátoch a iných relevantných faktoroch  

Preskúmať, ktoré distribučné údaje sú k dispozícii a zvážiť, či by sa mali zbierať ďalšie údaje.  

• Ak sú dátové súbory priestorovo neúplné, zvážiť, či bude potrebné použiť modelovanie na základe prognóz 

habitátov a krajiny v záujme predpovedania distribúcie v lokalitách vybraných ako vzorky (napr. modelovanie 

povrchovej hustoty).  

• Dôležité je aj otvorene upozorniť na nedostatky v údajoch a iné metodické nedostatky. 

 

17. Vyvinúť systém bodového ohodnotenia citlivosti  

Prideliť bodové hodnotenie citlivosti druhom a habitátom na základe identifikovaných charakteristík (správanie druhov, 

krehkosť habitátov, stav ochrany atď.).  

 

                                                      

161     https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developm
ents_en.htm. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm


 

 237 

18. Vygenerovať mapu 

Aký je najvhodnejší formát mapovania a softvér GIS? Aká je najvhodnejšia mierka mapovania?  

• Vytvoriť súradnicovú sieť na základe vhodnej mierky mapovania a prekryť distribúcie druhov (alebo modelov) a 

potenciálne iné užitočné dátové súbory vrátane relevantných nárazníkových pásiem.  

• Identifikovať druhy prítomné v každej bunke súradnicovej siete [t. j. kde sa miesto výskytu (alebo časť 

nárazníkového pásma) daného druhu nachádza v rámci štvorca súradnicovej siete].  

• Pre každý štvorec súradnicovej siete vypočítať počet bodov použitím systému bodového ohodnotenia citlivosti 

druhu. 

 

19. Interpretácia  

Ako bodové hodnotenie citlivosti súvisí s rizikom? Ako by sa mala mapa interpretovať?  

• Zoskupiť bodové hodnotenia citlivosti do kategórií príznačných pre ich úroveň citlivosti (napr. veľmi vysoká, 

vysoká, stredná, nízka). V prípade medzier v údajoch sa neodporúča priradiť oblastiam označenie „nízkej“ 

citlivosti. V takých prípadoch je vhodnejšie použiť pojmy „neznáma“ alebo „neistá“ citlivosť. Občas sa vyberajú 

kategórie, ktoré znamenajú konkrétne vyjadrenie (napr. zakázané oblasti vz. oblasti s nízkym rizikom).  

• Vypracovať usmerňovací materiál na rozloženie vedľa mapy, v ktorom bude úplne vysvetlené, ktoré údaje sa 

používajú, ako sa generuje mapa, ako by sa mala interpretovať a aké sú upozornenia pre interpretáciu. 

 

Vývoj systému bodového ohodnotenia citlivosti 

Niektoré mapy citlivosti voľnej žijúcich živočíchov a rastlín znázorňujú biologické údaje vizuálne a interpretáciu 

údajov nechávajú na končenom používateľovi. Vo väčšine prípadov však nestačí len poznať geografický rozsah 

biologického prvku, napr. rozsahu zraniteľných druhov vtákov alebo výskytu hniezdisk netopierov. Potrebná je 

aj interpretácia, ktorá ukáže, čo znamená incidencia konkrétneho biologického prvku pre vyhliadku rozvoja 

zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.  

 

Najjednoduchšou interpretáciou je spoločne priradiť všetkým vrstvám údajov citlivosť. Jedinou objasňujúcou 

úpravou by mohlo byť stlmenie prvkov, aby sa znázornilo rozptýlenie (napr. známy rozptyl od hniezdiska) alebo 

v rámci uznania neistoty, pokiaľ ide o presnosť údajov. Môže sa stať, že niektorým prvkom, napr. kolónii supov, 

sa priradí nárazníkové pásmo v rozsahu niekoľkých kilometrov, kým iným, napr. niektorým kolóniám netopierov, 

sa priradí menšie nárazníkové pásmo.  

 

Nárazníkové pásma by sa mali určiť:  

• so zohľadnením stanoveného protokolu používaného v podobných prístupoch inde, 

• so zohľadnením známych biologických parametrov uvedených v literatúre (napr. zdokumentovaná veľkosť 

rozsahu konkrétneho druhu hniezdiacich vtákov),  

• obozretným spôsobom, ktorým sa uznávajú obmedzenia údajov a poznatkov. 

 

V niektorých prístupoch sa všetky prvky citlivosti a akékoľvek súvisiace nárazníkové pásma opisujú ako 

„zakázané oblasti“, v ktorých sa neodporúčajú žiadne zariadenia. Väčšina prístupov k mapovaniu citlivosti voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín sa však vyhýba takejto absolútnej prognóze pri uznaní obmedzení priestorových 

údajov, ako aj techník mapovania. V skutočnosti je za určitých, aj keď obmedzených, okolností možné 

dostatočne zmierniť vplyvy aj na vysoko citlivých miestach výskytu tak, že rozvoj zariadenia môže pokračovať. 

 

Väčšina prístupov máp citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín poskytuje gradient citlivosti. Zjednodušene 

to môže znamenať klasifikovanie určitých základných prvkov, napr. chránených oblastí, ako zakázané lokality a 

menej citlivé, sekundárne miesta výskytu ako lokality, kde by mohol byť rozvoj zariadenia problematický a kde 

sa odporúča opatrnosť. Pri komplexnejších mapovaniach sa citlivosť priraďuje pomocou vážených prvkov vo 

vzťahu k známym parametrom, ktoré zvyšujú citlivosť. Faktory, ktoré všeobecne zlepšujú citlivosť, patria do 

týchto kategórií: charakteristika druhu, charakteristika habitátu, dynamika populácie a stav ochrany. 

• Charakteristika druhu  

 Správanie druhu: niektoré druhy sú citlivejšie na zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov 

z dôvodu určitých znakov správania. Stupeň expozície môže byť najvýznamnejším faktorom, z ktorého 

vyplýva citlivosť druhu. Napríklad druhy vtákov a netopierov, ktoré budú s najväčšou 

pravdepodobnosťou čeliť kolíziám s veternými turbínami, sú tie, ktoré väčšinu času lietajú vo výške 

zodpovedajúcej zóne dosahu rotora, zhruba 30 – 150 m nad zemou.   

 Morfológia druhov: určité druhy môžu byť citlivejšie vzhľadom na ich morfológiu. Napríklad druhy 

netopierov s krídlami na rýchle lietanie v otvorených priestoroch sú náchylnejšie na kolíziu s veternými 

turbínami. V prípade vtáctva sa za hlavný faktor určujúci riziko kolízie považuje aj zaťaženie krídel 

(vzájomný vzťah medzi plochou krídla a hmotnosťou tela). Rovnako môže byť kľúčová stavba oka, napr. 
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zorné pole supa bielohlavého tvorí malá binokulárna oblasť a veľké slepé oblasti nad, pod a za hlavou, 

čo môže často spôsobiť, že v smere letu nevidia. 

 Migračné správanie: určité druhy môžu byť citlivejšie vzhľadom na charakter ich migrácie. Niektoré 

druhy napríklad migrujú po presne definovaných trasách, a tak sa vyskytujú vo vysokých 

koncentráciách. Ak sa infraštruktúra pre energiu z obnoviteľných zdrojov umiestni pozdĺž týchto trás, 

najmä na hlavných lokalitách so zúženým profilom, pravdepodobnosť vplyvu sa zvýši. 

• Charakteristika habitátu  

 Krehkosť habitátu: niektoré habitáty sú citlivejšie na zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných 

zdrojov. 

 Závislosť habitátu: určité druhy sú odkázané na obmedzený rozsah habitátov a mohli by byť ohrozené, 

ak by sa zariadeniu vystavila príliš veľká časť uvedeného habitátu. 

• Dynamika populácie  

 Podiel celosvetovej/regionálnej/vnútroštátnej populácie. Čím väčší podiel populácie by bol ovplyvnený, 

tým väčšia bude citlivosť. 

 Znaky individuálneho vývinu. Priama úmrtnosť, napr. v dôsledku kolízií s turbínou, bude s vyššou 

pravdepodobnosťou viesť k vplyvom na úrovni populácie v prípade druhov, ktoré vykazujú známky 

spojené s pomalšími mierami reprodukcie a vyššou závislosťou od prežitia dospelého jedinca. 

• Stav ochrany  

 Stav ochrany na celosvetovej úrovni, na úrovni EÚ, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni. Mimoriadne 

dôležité je identifikovať druhy, pri ktorých sú obavy v súvislosti s ochranou, napr. druhy uvedené ako 

celosvetovo ohrozené v Červenej knihe IUCN, vo vnútroštátnych červených zoznamoch alebo v 

smerniciach EÚ o ochrane prírody. 

 

Keď sa vytvorí zoznam ohrozených druhov a habitátov, môže sa ohodnotiť bodmi, pokiaľ ide o úroveň ich 

citlivosti. Takéto zoznamy by mali byť založené na dôkladnom preskúmaní vedeckej literatúry a na konzultácii s 

hlavnými odborníkmi. Bodové ohodnotenie parametrov, ako je výška letu alebo miera vyhýbania sa kolíziám, by 

malo byť založené na experimentálnych dôkazoch. Toto však nebude stále možné a možno bude potrebné 

vyvodiť hodnotenie zo známych parametrov pre úzko súvisiace taxóny. Treba poznamenať, že správanie a 

reakcie sa môžu výrazne líšiť aj medzi taxonomicky blízkymi druhmi. 

 

Teoretický príklad uplatnenia systému bodového ohodnotenia citlivosti  

 

V tomto jednoduchom teoretickom príklade sa bodmi hodnotia štyri druhy v súvislosti s ich citlivosťou na formu 

energie z obnoviteľných zdrojov. Priestorová distribúcia týchto štyroch druhov sa zaznamená do súradnicovej 

siete. V každom štvorčeku siete sa počty bodov prítomných druhov spočítajú, čím sa dosiahne celkový počet 

bodov pre každú bunku siete, a teda elementárna mapa citlivosti.  

 

KROK 1: Dané štyri druhy sa hodnotia bodmi vzhľadom na morfologické znaky, znaky správania a znaky 

dynamiky populácie, ktoré zvyšujú ich citlivosť a stav ochrany. Tieto body sa potom spočítajú a dosiahne sa 

celkový počet bodov citlivosti (pozri príklad systému bodového hodnotenia). V tomto príklade sa druhy 

považované za vysoko alebo veľmi vysoko citlivé vo vzťahu k jednému parametru automaticky umiestnia do 

kategórie „VYSOKÁ“ bez ohľadu na to, koľko bodov dosiahli pri ostatných parametroch. 

 

Bodové hodnotenie morfológie/správania/dynamiky populácie (1 = nízka citlivosť, 2 = stredná citlivosť, 3 = 

vysoká citlivosť, 4 = veľmi vysoká citlivosť) 

Bodové hodnotenie ochrany (0 = nízka, 1 = stredná, 2 = vysoká, 3 = veľmi vysoká)  

Počet bodov v prípade ochrany sa zdvojnásobí a následne sa pripočíta k bodovému hodnoteniu 

morfológie/správania/dynamiky populácie. 

Bodové hodnotenie citlivosti STREDNÁ (3 – 8), VYSOKÁ (9 – 14), VEĽMI VYSOKÁ (15 – 20) 

Akýkoľvek druh s bodovým hodnotením 3 alebo 4 za morfológiu/správanie/dynamiku populácie je automaticky 

v kategórii VYSOKÁ. 

 

Druh  Morfológia Správanie 
Dynamika 

populácie 
Stav ochrany 

Bodové 

hodnotenie 

citlivosti 

1. druh 3 1 1 0 5 

2. druh 2 2 2 0 6 

3. druh 4 2 1 3 13 
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4. druh 4 4 4 3 18 

 

KROK 2: Priestorové údaje o distribúcii týchto štyroch druhov sa potom zaznamenajú do príslušnej súradnicovej 

siete. 

 

 
  

KROK 3: Kombinované bodové hodnotenia citlivosti sa potom môžu použiť spočítaním bodov citlivosti v prípade 

každého druhu prítomného v štvorci siete, čím sa dosiahne celkový počet bodov v prípade každej jej bunky. Na 

obrázku je znázornená teoretická súradnicová sieť vážená podľa predchádzajúcich bodových hodnotení 

citlivosti. Tento jednoduchý príklad je založený na prítomnosti/absencii; ak sú však k dispozícii údaje o populácii, 

môžu sa použiť na váženie každého štvorca siete vo vzťahu k počtu jednotlivcov každého druhu alebo k podielu 

celkovej alebo regionálnej populácie každého prítomného druhu. 

 

Hodnotenie citlivosti: STREDNÁ (3 – 8), VYSOKÁ (9 – 14), VEĽMI VYSOKÁ (15 – 20), EXTRÉMNE VYSOKÁ (> 20) 

 

 
  

 

 

KROK 4: Konečná mapa citlivosti znázorňuje citlivosť vo vzťahu k štyrom teoretickým druhom v celej teoretickej 

krajine. Na takýchto mapách sú úrovne citlivosti zvyčajne znázornené odlišnými farbami. 
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Prehľad priestorových údajov o biodiverzite 

V mapách citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín by sa mali využívať najpresnejšie a najaktuálnejšie údaje o 

distribúcii a abundancii potenciálne citlivých druhov a habitátov. V ideálnom prípade sa takéto údaje zbierajú systematicky 

s použitím štandardizovaného protokolu, aký sa používa v prípade Európskeho atlasu hniezdiaceho vtáctva, ktorý 

zostavila Európska rada pre sčítanie vtákov. Údaje sú však často generované ad hoc, napr. pomocou záznamov 

pozorovania porovnávaných prostredníctvom projektov občianskej vedy a prostredníctvom terénnych prieskumov 

obmedzených v geografickom rozsahu. Mali by sa zohľadniť skreslenia vo výkone alebo v zameraní prieskumu a mala 

by sa jasne špecifikovať úroveň istoty. Distribúcie druhov sa často budú musieť vyvodiť z máp areálov všeobecných 

druhov, máp habitátov a údajov zo sledovania pohybu. Akékoľvek východiskové predpoklady a nedostatky spojené s 

takýmito modelmi by mali byť opäť jasne špecifikované.  

 

Treba uznať, že aktuálna distribúcia druhov môže byť oveľa oklieštenejšia než v minulosti a vskutku obmedzenejšia oproti 

plánovaným cieľom ochrany. Preto môže byť vhodnejšie vypracovať predpovedné mapy areálov na základe žiaducej 

distribúcie po obnove a revitalizácii populácie.  

 

Údaje o kvalite a úroveň poznatkov o tom, ako ich najlepšie interpretovať, sa budú nevyhnutne medzi rôznymi regiónmi 

a taxonomickými skupinami značne líšiť. K dispozícii je napríklad oveľa menej údajov o distribúcii druhov netopierov v 

Európe než o distribúcii druhov vtákov. Aj keď sú údaje obmedzené a výsledné mapy citlivosti približné a predbežné, 

stále slúžia ako užitočný nástroj plánovania v počiatočnej fáze. Je však dôležité jasne uznať tieto obmedzenia.  

 

O distribúcii a abundancii európskych voľne žijúcich živočíchov a rastlín existuje množstvo dátových súborov. Existuje aj 

niekoľko súborov priestorových údajov o abiotických a biotických zložkách životného prostredia, ktoré môžu slúžiť ako 

vysvetľujúce premenné na modelovanie distribúcií.  

 

Široká škála dátových súborov je k dispozícii na webovom sídle Európskej environmentálnej agentúry (EEA). Na tomto 

portáli sú k dispozícii údaje a informácie prostredníctvom správ predložených podľa smernice o ochrane vtáctva a 

smernice o biotopoch. Členské štáty EÚ sú povinné každých šesť rokov podávať správy o stave vtáctva podľa článku 12 

a o stave habitátov podľa článku 17 príslušných smerníc. Verejne prístupné údaje z týchto správ obsahujú tabuľkové 

údaje o stave a distribúcii, ako aj údaje o priestorovej distribúcii dostupné v štandardnej 10-km súradnicovej sieti. 

Obsahujú tieto dátové súbory: 
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• článok 12 (smernica o ochrane vtáctva): stav a distribúcia zo správ podľa článku 12162,  

• článok 17 (smernica o biotopoch): stav a distribúcia zo správ podľa článku 17163, 

• Natura 2000: rozloženie osobitne chránených území určených ako súčasť smernice EÚ o ochrane vtáctva a 

osobitných chránených území ako súčasť smernice EÚ o biotopoch164. 

 

K ďalším dôležitým dátovým súborom, ktoré informujú o stave a/alebo distribúcii biodiverzity v EÚ, patria:  

• atlasové súradnicové siete,  

• záznamy pozorovania, 

• mapy areálov druhov, 

• modely distribúcie druhov, 

• údaje zo sledovania pohybu, 

• označenia ochrany, 

• habitáty a vegetácia. 

Tieto dátové súbory sa podrobnejšie rozoberajú v nasledujúcej kapitole. 

 

Atlasové súradnicové siete 

 

Opis: Atlasy voľne žijúcich živočíchov a rastlín predstavujú systematicky porovnávané údaje o prítomnosti alebo 

abundancii druhov. Región je zvyčajne rozčlenený do súradnicovej siete a každá jej bunka sa skúma s použitím 

štandardizovaného protokolu, ktorým sa zaisťuje konzistentné získavanie vzoriek. V niektorých krajinách vychádzajú 

bunky súradnicovej siete ústavy zo zemepisných šírok a dĺžok – často sa pre jednoduchosť volia intervaly buniek 

1 stupeň, 30 minút a 15 minút. Vo vyšších zemepisných šírkach, kde takýto prístup vedie k bunkám súradnicovej siete s 

väčšími rozdielmi v rozlohe, sa veľkosti častejšie určujú s použitím veľkostí súradnicovej siete 1, 2, 5, 10 alebo 50  km. 

Pri opakovaní v rôznych časových intervaloch s použitím porovnateľných metodík sú atlasy veľmi užitočným spôsobom 

dokumentovania zmien prítomnosti a abundancie. 

 

Typ: Vektorový/rastrový. 

 

Výhody: Schematické vzory výskytu vtákov na veľkých geografických plochách. Často konzistentné získavanie vzoriek. 

 

Nevýhody: Údaje zaznamenané v súradnicovej sieti sa často presne nezhodujú s prírodnými hranicami. Jednotlivé bunky 

súradnicovej siete sú často zaznamenané nerovnomerne. Niekedy je možné urobiť opravy týchto rozdielov pri získavaní 

vzoriek. 

 

Príklady:  

• Mapa Európskeho atlasu hniezdiaceho vtáctva 2 (EBBA2) obsahuje vyše 5 000 štvorcov s rozlohou 50 x 50 km 

vrátane informácií o vyše 500 hniezdiacich druhoch165.  

• Atlas vtákov Británie a Írska (2007 – 2011)166 mapuje vtáctvo v zime aj v období hniezdenia. Ide o partnerstvo 

medzi organizáciami BTO, BirdWatch Ireland a Scottish Ornithologists’ Club (Škótsky klub ornitológov).  

• Atlas morského života siete EMODnet167 je kombináciou nástrojov, modelov a priestorových máp, ktoré umožňujú 

používateľom vizualizovať morské biologické údaje. Atlas poskytuje prehľad morských vtákov, cicavcov, plazov, 

rýb, bentosov, rias a planktónu s výskytom v európskych morských vodách. 

• Európsky atlas druhov lesných drevín168, ktorý uverejnila Európska komisia, je užitočný zdroj informácií o distribúcii 

drevín a lesných habitátov. 

 

 

Záznamy pozorovania 

 

Opis: Georeferencované záznamy pozorovania druhov porovnávané prostredníctvom štruktúrovaných prieskumov alebo 

čoraz častejšie crowdsourcované amatérskymi prírodovedcami. Georeferencované záznamy pozorovania sa môžu 

mapovať ako body s cieľom znázorniť distribúciu a abundanciu. 

 

Typ: Bodový. 

 

                                                      

162  https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12. 
163  https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17. 
164  https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10. 
165  https://mapviewer.ebba2.info/. 
166  https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas. 
167  https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas. 
168  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/
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Výhody: Hustota bodov sa môže interpolovať s cieľom vytvoriť súradnicové alebo obrysové mapy. 

 

Nevýhody: Potenciálne nerovnomerné rozloženie výkonu zaznamenávania, a teda vysoký stupeň chyby vynechania. 

Existujú techniky na úpravu akýchkoľvek rozdielov pri získavaní vzoriek. 

 

Príklady: 

• Databáza Európske morské vtáky v oblasti morí (European Seabirds at Sea, ESAS)169 obsahuje údaje z oblasti 

morí zozbierané z lodí a lietadiel s použitím metód, ktoré opisujú Tasker a kol. (1984) a Camphuysen (2004). 

Metóda pásových transektov s rozstupmi pásiem sa používa pri vtákoch na mori a informácie zo snímok sa 

používajú v prípade letiacich vtákov. Údaje zhromažďujú výskumníci morských vtákov v severozápadnej Európe a 

Spoločný výbor Spojeného kráľovstva pre ochranu prírody (JNCC). Údaje spravuje v mene partnerov Spoločný 

výbor pre ochranu prírody. Od roku 1979 sa zozbieral počet približne 3 000 000 morských vtákov. Údaje sú k 

dispozícii na požiadanie. 

• Základný dátový súbor eBird (EBD) s otvoreným prístupom170 obsahuje všetky nespracované pozorovania eBird a 

súvisiace metaúdaje. Aktualizuje sa mesačne a je k dispozícii na stiahnutie. EBD obsahuje aj súvisiace balíky na 

spracovanie konkrétnych údajov v programe R (počítačovom programe). Okrem toho sú dátové súbory pozorovaní 

eBird dostupné prostredníctvom nástroja pre globálne informácie o biologickej diverzite171. 

• Euro Bird Portal172 je projekt Európskej rady pre sčítanie vtákov (EBBC), ktorý zlučuje 29 inštitúcií v 21 európskych 

krajinách. Táto databáza zhromažďuje údaje z viacerých zdrojov na účely rozsiahlych priestorových analýz. V 

súčasnosti sú údaje viditeľné cez interaktívny webový prehliadač. Keďže sa projekt Európskej rady pre sčítanie 

vtákov rozvíja, priamy prístup k údajom a produktom budú mať aj tretie strany. 

• BirdTrack173 je bezplatný online portál na predkladanie záznamov o vtákoch pre Britániu a Írsko. 

• Ornithoportal174 poskytuje údaje o vtákoch pre Francúzsko, Luxembursko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Španielsko 

(Katalánsko a Baskicko), Švajčiarsko a Taliansko. 

• Observation.org175 je nástroj pre terénnych pozorovateľov na celom svete na zaznamenávanie a výmenu ich 

pozorovaní o rastlinách a zvieratách. 

• Európsky portál pre biodiverzitu176 ponúka prístup k pozorovaniam biodiverzity a ekologickým údajom spolu s 

nástrojmi na výmenu alebo zisťovanie údajov. 

• Portál biologických údajov EMODnet Biology177 poskytuje bezplatný prístup k údajom o dočasnej a priestorovej 

distribúcii morských druhov a o znakoch druhov zo všetkých regionálnych morí Európy. EMODnet Biology je 

súčasťou Európskej námornej monitorovacej a dátovej siete financovanej z prostriedkov EÚ a vychádza zo 

svetového registra morských druhov a Európskeho oceánskeho biogeografického informačného systému. 

 

 

Mapy areálov druhov 

 

Opis: Mapy areálov druhov ukazujú rozsiahlu prítomnosť alebo absenciu a zvyčajne vyjadrujú rozsah výskytu daného 

druhu. Takéto informácie sa môžu dostatočne spresniť analýzami krajinnej pokrývky a modelmi rozmiestnenia druhov s 

cieľom získať realistickejšie predstavy o výskyte druhov. 

 

Typ: Polygónový. 

 

Výhody: Užitočný zdroj údajov v prípade absencie záznamov pozorovania alebo údajov z atlasov. 

 

Nevýhody: Takéto mapy zvyčajne vyjadrujú rozsah výskytu, čo môže viesť k významnej chybe vynechania. 

 

Príklady: 

• Agentúra EEA uchováva údaje GIS o distribúcii európskych druhov a typov habitátov. Zhromažďujú sa podľa stavu 

ochrany v jednotlivých členských štátoch a na úrovni EÚ28. 

• Organizácia BirdLife International kompiluje a udržiava digitalizované mapy distribúcie v prípade všetkých druhov 

vtákov na svete. Tieto mapy sú k dispozícii prostredníctvom integrovaného nástroja na posudzovanie biodiverzity 

(IBAT). 

                                                      

169  http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469. 
170  https://ebird.org/home. 
171  https://www.gbif.org/. 
172  https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/. 
173  https://bto.org/our-science/projects/birdtrack. 
174  https://www.fauna.hr/. 
175  https://observation.org/. 
176  http://biodiversity.eubon.eu/. 
177  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 distribúcie druhov 

 

Opis: V modeloch distribúcie druhov sa kombinujú údaje pozorovania druhov so známymi environmentálnymi 

parametrami na vytvorenie presnejších predpovedí výskytu. Modely distribúcie druhov sa môžu použiť aj na modelovanie 

budúcich distribúcií na základe rôznych scenárov, ako je predpokladaná zmena klímy alebo plánovaná obnova druhu. 

Počas procesu plánovania zariadení s dlhou životnosťou môže byť dôležité predpokladať akékoľvek pravdepodobné 

zmeny budúcej citlivosti.  

 

 

Typ: Vektorový/rastrový. 

 

Výhody: Vyjadrujú oblasť výskytu s vyššou pravdepodobnosťou než mapy areálov výskytu. 

 

Nevýhody: Presnosť závisí od východiskových algoritmov. Odporúča sa overenie v teréne. 

 

Údaje zo sledovania pohybu 

 

Opis: Údaje, ktoré ukazujú po sebe idúce lokality výskytu zvieraťa v konkrétnych časoch a lokalitách. Údaje zvyčajne 

pochádzajú z označených jedincov (napr. lokátory GPS). Údaje zo sledovania pohybu poskytujú významné pochopenie 

priestorovej ekológie daného druhu a môžu sa používať na identifikáciu hlavných lokalít získavania potravy alebo 

migračných trás. Vedci zbierajú údaje o pohybe zvierat pripojením elektronických sledovacích zariadení na jednotlivé 

zvieratá. Tieto siahajú od rádiových vysielačov s veľmi vysokou frekvenciou, ktoré vysielajú signál do výskumníkovho 

prijímača, po lokátory GPS a satelitného systému Argos Doppler, ktoré prenášajú presnejšie údaje o čase a mieste a nie 

sú odkázané na osobu vykonávajúcu fyzické pozorovanie. 

 

Typ: Čiarový. 

 

Výhody: Užitočné na identifikáciu migračných trás, hlavných miest získavania potravy atď. 

 

Nevýhody: Zvyčajne veľmi variabilný výsledok rekordéra so silným skreslením v prípade určitých druhov na určitých 

miestach. 

 

Príklady: 

• Online databázy, napr. Movebank (ktorú spravuje Ornitologický ústav Maxa Plancka), fungujú ako archívy údajov 

zo sledovania pohybu zvierat. Jednotlivé série údajov zo sledovania pohybu vlastnia výskumníci, ktorých možno 

kontaktovať s požiadavkou o údaje.  

• Najväčšou existujúcou zbierkou údajov zo sledovania pohybu morských vtákov je databáza Seabird Tracking 

Database – Tracking Ocean Wanderers (ktorú spravuje organizácia Birdlife International). Slúži ako centrálne 

úložisko údajov zo sledovania pohybu morských vtákov z celého sveta a jej cieľom je pomôcť ďalšej práci v oblasti 

ochrany morských vtákov a podporiť komunitu sledovania pohybu. 

 

Chránené oblasti 

 

Opis: Hranice oblastí označených z dôvodu významu ich ochrany (chránené oblasti, lokality sústavy Natura 2000, 

významné vtáčie územia a významné územia biodiverzity atď.). 

 

Typ: Polygónový/bodový. 

 

Výhody: Hlavné oblasti, ktoré treba zvážiť pri plánovaní využívania energie z obnoviteľných zdrojov. 

 

Nevýhody: Niektoré dátové súbory sú na komerčné využitie nákladné. 

 

Príklady: 

• Sieť chránených lokalít sústavy Natura 2000 v EÚ tvoria osobitné chránené územia vymedzené v smernici EÚ o 

biotopoch (92/43/EHS) a osobitne chránené územia určené podľa smernice EÚ o ochrane vtáctva. Sieť lokalít 

sústavy Natura 2000 je súčasťou siete Emerald, teda siete oblastí, ktoré predstavujú osobitný ochranársky záujem 

podľa Bernského dohovoru. 

• Prehliadač sústavy Natura 2000 je online nástroj, ktorý zobrazuje: i) všetky lokality sústavy Natura 2000; ii) hlavné 

informácie o druhoch a habitátoch, pre ktoré boli jednotlivé miesta označené, a iii) odhady populácie a informácie 

o stave ochrany. Pozri http://natura2000.eea.europa.eu/. 

• Údaje a mapy sústavy Natura 2000. 
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• Rozhranie Protected Planet poskytuje rozsiahle najnovšie informácie o chránených oblastiach na celom svete. 

Spravuje ho Svetové stredisko monitorovania ochrany prírody v rámci programu OSN pre životné prostredie 

(UNEP-WCMC) s podporou Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) a jej Svetovej komisie pre chránené 

územia (WCPA). 

• Hlavné oblasti biodiverzity (Key Biodiversity Areas, KBA) tvoria najväčšiu a najkomplexnejšiu celosvetovú sieť 

lokalít, ktoré sú významné pre globálne pretrvanie biodiverzity. Svetovú databázu hlavných oblastí biodiverzity 

spravuje BirdLife International v mene organizácie KBA Partnership. Spravuje údaje o svetových a regionálnych 

hlavných oblastiach biodiverzity vrátane významných vtáčích území a významných území biodiverzity (Important 

Bird and Biodiversity Areas, IBA). Ďalšie informácie o významných vtáčích územiach a významných územiach 

biodiverzity v morskej sfére možno nájsť prostredníctvom nástroja Marine IBA e-Atlas. Zoznam významných vtáčích 

území a významných území biodiverzity pomohol v EÚ vytvoriť určenie osobitne chránených území a hodnotu tohto 

zoznamu ako „tieňového zoznamu“ osobitne chránených území opakovane uznal Súdny dvor a Európska komisia. 

• Na komerčné účely sú údaje zo svetovej databázy hlavných oblastí biodiverzity a svetovej databázy chránených 

oblastí k dispozícii prostredníctvom integrovaného nástroja na posudzovanie biodiverzity (IBAT). 

• Lokality podľa Ramsarského dohovoru: Ďalšie podrobnosti o lokalitách určených podľa Ramsarského dohovoru sú 

k dispozícii, ale dostupnosť priestorových údajov je obmedzená. 

 

Habitáty a vegetácia 

 

Opis: Znázorňuje biologické spoločenstvá, ktoré sa týkajú nadmorskej výšky, geológie, topografie a pôdy. 

 

Typ: Rastrový/vektorový. 

 

Výhody: Užitočné na identifikovanie zraniteľných biologických spoločenstiev. 

 

Nevýhody: Mapy sú často pomerne všeobecné. 

 

Príklady: 

• Prehliadač údajov sústavy Natura 2000 ukazuje distribúciu habitátov oznamovanú podľa článku 17. 

• Databázu krajinnej pokrývky CORINE Land Cover vytvorilo Európske spoločenstvo ako prostriedok kompilovania 

geopriestorových environmentálnych informácií štandardizovaným a porovnateľným spôsobom na celom 

európskom kontinente. Program sa začal v roku 1985 a prvé opakovanie série údajov pokrývalo referenčný rok 

1990 s následnými vydaniami týkajúcimi sa rokov 2000, 2006, 2012 a 2018. 

• Prehliadač údajov o oceánoch Ocean Data Viewer ponúka používateľom možnosť zobraziť a stiahnuť celý rad 

súborov priestorových údajov vrátane vrstiev habitátov týkajúcich sa morskej a pobrežnej biodiverzity. 

 

Hlavné odporúčania 

20. Mapy citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín by mali byť štandardným predchodcom pre všetky plány a projekty 

zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.  

21. Mapy citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín by sa mali vypracúvať v úzkej spolupráci medzi všetkými príslušnými 

zainteresovanými stranami vrátane regulačných orgánov, organizácií venujúcich sa voľne žijúcim živočíchom a rastlín 

a developerov. 

22. Mnoho členských štátov bude zvažovať zmes energií z obnoviteľných zdrojov, ktorá zahŕňa prvky veterných, solárnych 

a iných technológií. Tieto rôzne typy energie z obnoviteľných zdrojov by sa ideálne mali zvažovať spoločne 

prostredníctvom rovnakého mapovania s vrstvami citlivosti vytvorenými osobitne pre každý typ. 

23. Mapy citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín by sa mali vytvoriť v rôznych geografických rozsahoch. Plánovanie vo 

veľkom priestorovom rozsahu je dôležité, aby sa strategicky optimalizovali najprimeranejšie možnosti rozvoja z 

hľadiska energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj z hľadiska prírody. Pokiaľ je to možné, mapy by mali byť vytvorené 

na regionálnej, vnútroštátnej alebo dokonca nadnárodnej úrovni. Zvážiť by sa však mali aj mapy podrobnejšieho 

rozsahu, vytvorené zo zberu ďalších údajov a zamerané na oblasti buď s vyšším potenciálom rozvoja zariadení, alebo 

s vyššou pravdepodobnosťou nesúladu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami. 

24. Snahou by malo byť, aby sa v mapách citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín pokryli všetky potenciálne ovplyvnené 

druhy a habitáty, pri ktorých sú obavy v súvislosti s ochranou (začlenenie v rámci smerníc EÚ o ochrane prírody). 

Niektoré taxóny bude vzhľadom na obmedzené údaje o ich distribúcii a neúplné poznatky o vplyvoch na ne nevyhnutne 

náročné posúdiť. Takéto skupiny si budú vyžadovať elementárnejšiu analýzu a obozretnejšiu interpretáciu. 

25. Mapy citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín by podľa možnosti mali byť navrhnuté tak, aby boli kompatibilné s 

existujúcimi nástrojmi plánovania. 

26. Mapy citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín by mali byť verejne prístupné, jednoduché, s intuitívnym používaním 

a doplnené o zrozumiteľné výkladové usmernenie. 
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27. Mapy citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín by mali byť vyvinuté v spolupráci s viacerými odborníkmi na taxonómiu 

s cieľom zaistiť komplexnú kompiláciu relevantných dátových súborov.  

28. Na vytvorenie máp citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín v EÚ možno použiť dátové súbory týkajúce sa sústavy 

Natura 2000. Údaje zozbierané v súlade s článkami 12 a 17, na základe súradnicovej siete 10 x 10 km, môžu poskytnúť 

dobrý základ na generovanie údajov. 

29. Mapy citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín by mali byť vytvorené tak, aby bolo možné jednoducho začleniť nové 

dátové súbory alebo aktualizácie. 

30. Užitočným východiskovým bodom pre taxóny s nedostatkom údajov môžu byť údaje o rozsiahlej vhodnosti habitátu. 

Údaje (a poznatky o tom, ako ich čo najlepšie interpretovať) sú oveľa obmedzenejšie v prípade určitých taxónov, napr. 

netopiere a morské cicavce. 

31. V mapách citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín by sa mali využívať najlepšie dostupné údaje v čo 

najpodrobnejšom rozsahu. Mali by jasne poukazovať na úrovne neistoty, obmedzenia údajov a porovnateľnosť s 

rôznymi dátovými súbormi.  

32. Mapy citlivosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín by mali byť kompatibilné s relevantným systémom plánovania a 

prístupné pre všetkých relevantných používateľov a cieľové skupiny. Dobrým spôsobom prezentovania máp sú online 

platformy, ktoré koncovým používateľom umožňujú interaktívne skúmať mapy a zobrazovať vrstvy spolu s inými 

premennými, napr. inými miestami rozvoja zariadení, chránenými lokalitami atď. V záujme podpory ich využívania môže 

byť cenná priama propagácia s účasťou orgánov zodpovedných za plánovanie, developerov a iných koncových 

používateľov. 
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DODATOK E – VNÚTROŠTÁTNE USMERNENIA V SÚVISLOSTI S POSÚDENÍM VÝZNAMNÝCH VPLYVOV ZARIADENÍ NA VÝROBU VETERNEJ ENERGIE NA NETOPIERE, 

VTÁKY A MORSKÉ CICAVCE 

Tabuľka 9-2: Vnútroštátny usmerňovací dokument používaný na posúdenie významných vplyvov zariadení na výrobu veternej energie na netopiere 
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Názov  Odkaz 

Albánsko Z KK N N N   

Gruzínsko  Z OECD N N N   

Izrael Z MENA
* 

Á N N Usmernenia k 
prieskumom 
mŕtvych tiel 
(docweb)  

 

Izrael Z MENA Á N N Usmernenia k 
posudzovaniu 
netopierov a 
veterných turbín 
(docweb) 

 

Severné 
Macedónsko 

Z OECD N N N   

Moldavsko Z OECD N N N   

Monako Z OECD N N N   

Čierna Hora Z KK N N N   

Nórsko Z OECD N N N   

San Maríno Z OECD N N N   

Švajčiarsko Z OECD N N N   

Ukrajina Z OECD N N N   

Belgicko Z ČŠ Á 

(Valónsko) 
N Á Note de 

référence pour la 
prise en compte 
de la biodiversité 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf
?ID=28103 
 
 

                                                      

178  „Areálový štát“ vo vzťahu k určitému sťahovavému druhu znamená: i) ktorýkoľvek štát [a podľa okolností i ktorúkoľvek inú zmluvnú stranu uvedenú v písmene k)], pod ktorého 
jurisdikciu patrí ktorákoľvek časť areálu sťahovavého druhu; alebo ii) štát, pod ktorého vlajkou plávajú lode zaoberajúce sa lovom tohto sťahovavého druhu mimo hraníc 
právneho dosahu štátov. 
„Zmluvná strana“ znamená štát alebo inú regionálnu organizáciu ekonomickej integrácie vytvorenú suverénnymi štátmi, ktorá je kompetentná rokovať, uzavierať 
a uskutočňovať medzinárodné dohody v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor a pre ktoré tento dohovor nadobudol platnosť. 
Zdroj: Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov k dispozícii na adrese 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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Belgicko Z ČŠ Á  
(Flámsko) 

N Á Effecten van 
windturbines op 
vogels en 
vleermuizen in 
Vlaanderen 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2
015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInV
laanderen.pdf 

        
Bulharsko Z ČŠ N Á N   

Chorvátsko Z ČŠ N ? Á Správa 
medzinárodnej 
pracovnej 
skupiny o 
veterných 
turbínach a 
populáciách 
netopierov 
(2017) 

http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127 
 

Chorvátsko Z ČŠ N ? Á Smjernice za 
izradu studija 
utjecaja na 
okolis za 
zahvate 
vjetroelektrana 

 

Cyprus Z ČŠ N N N   

Česká republika Z ČŠ Á  
(s určitými 
miestnymi 
prispôsobe-
niami) 

N N  neoficiálne (pre prispôsobenia) 

Dánsko Z ČŠ N N N   

Estónsko Z ČŠ N N N   

Fínsko Z ČŠ N N Á Plánovanie 
výstavby 
veterného parku, 
aktualizácia 
2016 
Tuulivoimarakent
amisen 
suunnittelu. 
Päivitys 2016.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/790
57/OH_5_2016.pdf 
 

Fínsko Z ČŠ N N Á Posúdenie 
vplyvov na vtáky 
pri výstavbe 
veterných 
elektrární  
Linnustovaikutus

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/754
07/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
  

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
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ten arviointi 
tuulivoimarakent
amisessa. 

Fínsko Z ČŠ N N Á Vplyv veterných 
turbín na 
avifaunu a 
netopiere v 
literatúre a 
správach, 
Kirjallisuusselvity
s 
tuulivoimaloiden 
vaikutuksista 
linnustoon ja 
lepakoihin.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80
066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1 
 

Francúzsko Z ČŠ Á Á Á  Oficiálne všeobecné usmernenia  
 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://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) 
  
Usmernenia SFEPM  
 pred vykonaním prieskumu: 
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf 
(2016)  
  
prieskum: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf(
2016)  
 monitorovanie: 
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 

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
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
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projets éoliens terrestres   
 les suivis des impacts des parcs éoliens terrestres sur les 
populations de Chiroptères  

Nemecko Z ČŠ N Á  
(pre viacero 
spolkových 
krajín alebo 
spoločností) 

Á  
(pre niektoré 
spolkové 
krajiny a jedno 
vnútroštátne 
pre veterné 
turbíny v 

lesoch) 

 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)  
 
Dolné Sasko  
 časť 1:  
 (2016)  
 
časť 2:  
 
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)  
  
Severné Porýnie-Vestfálsko  
 všeobecne:  
 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf (2013)  
 v lesoch: 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
leitfaden_wind_im_wald.pdf (2012)  
  
Porýnie-Falcko  
 
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

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
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
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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 
 
 Šlezvicko-Holštajnsko: 
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf (2008)  
  
Durínsko:  
 
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
(2015)  
  
Iné: BfN – v lesoch: 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf (2011)  
NLT:  
 
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 
(2014)  
  

Nemecko  ČŠ    Arbeitshilfe 
Mopsfledermaus 
Untersuchungs- 
und 
Bewertungsrahm
en 
für die 
Genehmigung 
von 
Windenergieanla
gen (2018) 

https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_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.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
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
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Nemecko  ČŠ    Leitfaden zur 
Beachtung 
artenschutzrechtl
icher Belange 
beim Ausbau der 
Windenergienutz
ung im Saarland 

http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf 
  

Nemecko  ČŠ    Správa 
medzinárodnej 
pracovnej 
skupiny o 
veterných 
turbínach a 
populáciách 
netopierov 
(2017) 

http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf  

Nemecko  ČŠ    Empfehlungen 
zur 
Berucksichtigung 
tieroklogischer 
Belange bei 
Windenergieplan
ungen in 
Schleswig-
Holstein (2008) 

http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf 
  

Nemecko  ČŠ    Arbeitshilfe zur 
Berucksichtigung 
des 
Fledermasussch
utzes bei der 
Genehmigung 
von 
Windenergieanla
gen (WEA) in 
Turingen (2015) 

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
  
 
  

Nemecko  ČŠ    Windkraft uber 
Wald (2011)  

http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf  

Nemecko  ČŠ     http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 

Maďarsko Z ČŠ N N N   

Írsko  Z ČŠ N Á N Usmernenia 
organizácie Bat 
Conservation 
Ireland k 

http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIrela
nd%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelin
es%20Version%202%208.pdf (2012) 

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
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
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prieskumu 
netopierov v 
oblasti rozvoja 
veterných 
turbín/veterných 
parkov (2012) 

Taliansko  Z ČŠ N N N   

Lotyšsko Z ČŠ N N N   

Litva Z ČŠ Á  Á   

Luxembursko Z ČŠ N N N  neoficiálne 

Malta Z ČŠ N N N   

Holandsko Z ČŠ N Á 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) 

Poľsko Z ČŠ N Á 
(usmernenia 
MVO z roku 
2009 neboli 
aktualizovan
é, návrh 
oficiálnych 
usmernení, 
ktoré navrhli 
MVO) 

N  
(návrh 
oficiálnych 
usmernení 
ešte nebol 
oficiálne 
prijatý, ale 
bežne sa 
používa) 

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  

  ČŠ    Dočasné poľské 
usmernenia k 
posudzovaniu 
vplyvov 
veterných parkov 
na netopiere 

http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/
Guidelines_Poland.doc 
  

Portugalsko Z ČŠ   Á Diretrizes para a 
consideração de 
morcegos em 
programas de 
monitorização de 
Parques Eólicos 
em Portugal 

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  
 Čaká sa na schválenie novej verzie (2017) orgánmi 

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-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%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
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continental 
(2017)  

Rumunsko Z ČŠ N Á N 18. zasadnutie 
poradného 
výboru (2013) 

http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2 
 

Slovensko Z ČŠ N N N   

Švédsko Z ČŠ N N N   

UK  Z ČŠ N Á Á Netopiere a 
veterné turbíny 
na pevnine, 
dočasné 
usmernenie 
(2014) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/612294166629
5808 
  

  ČŠ    Prieskum, 
posúdenie a 
zmierňujúce 
opatrenia v 
oblasti 
netopierov a 
veterných turbín 
na pevnine 
(2019)  

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-
01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf 

  ČŠ    Plánovanie 
obnoviteľných 
zdrojov energie, 
usmerňujúca 
poznámka č. 3 
(Cornwall) 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-
Wind-V2-June-2013-cover.pdf 

  ČŠ    Odporúčaný 
prístup k 
netopierom a 
jednoduchým 
malým veterným 
turbínam v 
Cornwalle 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-
guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-
March-2011.pdf 

  ČŠ    Ceredigion https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.
cfm?mediaid=52666 (2015) 

Alžírsko A MENA N N N   

Andorra A OECD N N N   

Arménsko A OECD N N N   

Azerbajdžan A OECD N N N   

Bielorusko A OECD N N N   

Bosna a 
Hercegovina 

A OECD N N N   

Svätá stolica A OECD N N N   

http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2
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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Irán  A MENA N N N   

Irak A MENA N N N   

Jordánsko A MENA N N N   

Kazachstan A MENA N N N   

Kuvajt A MENA N N N   

Libanon A MENA N N N   

Líbya A MENA N N N   

Lichtenštajnsko A OECD N N N   

Maroko A MENA N N N   

Palestínska 
samospráva 

A MENA N N N   

Ruská federácia A OECD N N N   

Saudská Arábia A MENA N N N   

Srbsko A KK N N Á  
(kapitola o 
veterných 
parkoch vo 
vnútroštátnych 
usmerneniach 
k 
posudzovaniu 
vplyvov na 
životné 
prostredie v 
prípade 
netopierov) 

Netopiere a 
posudzovanie 
vplyvov na 
životné 
prostredie  

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocij
e2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web
_lq.pdf (2011) 

Španielsko  A ČŠ N Á N Správa 
medzinárodnej 
pracovnej 
skupiny o 
veterných 
turbínach a 
populáciách 
netopierov 

http://secemu.org/wp-
content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_re
d.pdf (2013) 

Sýria A MENA N N N   

Tunisko A MENA N N N   

Rakúsko A ČŠ N N N   

Grécko A ČŠ N N N   

Turecko A KK N N N   

* MENA: Blízky východ a severná Afrika 

 

Tabuľka 9-3: Vnútroštátny usmerňovací dokument používaný na posúdenie významných vplyvov zariadení na výrobu veternej energie na vtáky 

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
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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Krajiny Názov Miesto 

Fínsko 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 Veterná energia na pevnine https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/onshore-wind energy 

UK Zamedzenie kolíziám vtákov: Empirické dôkazy 
a posúdenie vplyvov 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_614_FINAL_WEB.pdf 
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Tabuľka 9-4: Vnútroštátny usmerňovací dokument používaný na posúdenie významných vplyvov zariadení na výrobu veternej energie na morské cicavce 

Krajiny Názov Miesto 

Fínsko Tuulivoimarakentamisen suunnittelu http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

Nemecko 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 

Holandsko 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 

Holandsko 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 Povinný protokol agentúry na ochranu prírody 
na minimalizovanie rizika zranenia morských 
cicavcov hlukom zo zarážania pilót 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Piling%20protocol_August%202010.pdf 

UK Usmernenia Spoločného výboru pre ochranu 
prírody na minimalizovanie rizika zranenia 
morských cicavcov pri používaní výbušnín 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Explosives%20Guidelines_August%202010.pdf 

UK Všeobecné odporúčanie k zariadeniam na 
výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na mori 

https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/marine-renewables/general-advice-marine 
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DODATOK F – ÚMRTNOSŤ NETOPIEROV V DÔSLEDKU KOLÍZIE 

Tabuľka 9-5: Prevalencia druhov uvedených v prílohe II (tučný text) v záznamoch o úmrtnosti v celej Európe (z 9 354 
smrteľných nehôd zaznamenaných v rokoch 2003 až 2017).  

Rod/čeľaď Slovenské meno Druh (EUNIS) Počet smrteľných nehôd 
v správach 

Chiroptera: Miniopteridae lietavec sťahovavý Miniopterus schreibersii 11 

Chiroptera: Pteropodidae kaloň egyptský Rousettus aegiptiacus 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  podkovár Blasiov Rhinolophus blasii 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  podkovár južný Rhinolophus euryale 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  podkovár veľký Rhinolophus 
ferrumequinum 

2 

Chiroptera: Rhinolophidae  podkovár malý Rhinolophus hipposideros 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  podkovár Mehelyiho Rhinolophus mehelyi 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

uchaňa čierna Barbastella barbastellus 5 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

netopier veľkouchý Myotis bechsteinii 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

netopier ostrouchý Myotis blythii 7 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

netopier dlhonohý Myotis capaccinii 0 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

netopier pobrežný Myotis dasycneme 3 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

netopier brvitý Myotis emarginatus 4 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

netopier obyčajný Myotis 7 

 

Spoločne predstavujú menej ako 0,5 % zaznamenaných smrteľných nehôd netopierov (zistených náhodou a počas 

monitorovacích štúdií po skončení výstavby od roku 2003 do konca roku 2017). V zdrojovom dokumente179 sa 

poznamenáva, že tieto údaje „v žiadnom prípade nevyjadrujú reálny rozsah úmrtnosti netopierov na veterných turbínach“, 

pretože sú „založené len na smrteľných nehodách nahlásených členom medzinárodnej pracovnej skupiny EUROBATS 

a nie na skutočnej úmrtnosti, ktorá sa počíta so zohľadnením rôznych zdrojov posunov, ako je výsledok prieskumu, 

odstránenie mŕtvych tiel predátormi/zvieratami, ktoré sa živia mŕtvymi telami, efektívnosť zisťovateľa a percentuálny podiel 

skutočne prehľadávanej plochy“. Okrem toho, druhy uvedené v prílohe II sú menej ohrozené veternými turbínami než 

niekoľko iných druhov. 

  

                                                      

179  Správa medzinárodnej pracovnej skupiny v rámci dohovoru EUROBATS (23. zasadnutie) o veterných turbínach 
a netopieroch predložená poradnému 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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Tabuľka 9-6: Podiel zaznamenaných smrteľných nehôd netopierov v európskych zariadeniach na výrobu veternej energie 
podľa druhu. 

Druh* Podiel smrteľných nehôd súvisiacich s veternými 
parkmi v celej Európe 

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 tvoria vyše 90 % zaznamenaných smrteľných nehôd súvisiacich s veternými parkmi v celej Európe 

v rokoch 2003 – 2017 (z percentuálneho podielu sú vylúčené smrteľné nehody, pri ktorých nebola urobená žiadna 

identifikácia). Žiadne iné druhy nepresahujú 5 % zaznamenaných smrteľných nehôd. Všetky druhy sú druhy uvedené 

v prílohe IV, ktorá obsahuje „všetky druhy“ Microchiroptera. Žiadne z týchto druhov nie sú uvedené v prílohe II k smernici 

o biotopoch. 

Zdroj: Správa medzinárodnej pracovnej skupiny v rámci dohovoru EUROBATS o veterných turbínach a netopieroch 

predložená na 23. zasadnutí poradného 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

