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ÚVOD 

 
 
 
 

Základní informace 
 

Akvakultura je v celosvětovém měřítku rychle rostoucím odvětvím produkce potravin 
z vodního prostředí. Většina rybolovných oblastí ve světě dosahuje v současnosti limitů 
využitelnosti či je dokonce překračuje. Zároveň se v období 1973 - 2003 konzumace ryb jako 
potravy v celém světě zdvojnásobila a očekává se, že tento růst bude nadále pokračovat (EC 
20071). Podle údajů FAO zajišťovala v roce 2008 akvakultura kolem 46 % celosvětové 
produkce ryb pro lidskou spotřebu a odhaduje se, že do roku 2012 tento podíl převýší 50 %2. 
V současnosti kolem 70 % ryb, konzumovaných v EU, pochází z oblastí mimo Unii.   
 
Akvakulturní produkce představuje v EU v mnoha pobřežních i pevninských oblastech 
významné ekonomické odvětví, avšak v posledních letech je její úroveň stabilní. Cílem 
probíhající reformy společné rybářské politiky je kromě jiného i rozvinutí plného potenciálu 
akvakultury v EU v souladu s cíli strategie „Evropa 2020: udržitelnost, potravinová bezpečnost, 
růst a zaměstnanost“.   
 
Problémů, kterým čelí akvakulturní odvětví v EU, je mnoho; jako nejvýznamnější se udávají 
omezený přístup k území a vodám a licencování. Lepší naplňování relevantní legislativy EU 
členskými státy by mělo zajistit vyrovnané možnosti pro různé ekonomické podnikatele při 
přijímání rozhodnutí, ovlivňujících rozvoj akvakultury. S ohledem na to se Komise zavázala, že 
vytvoří výkladové dokumenty, které by usnadňovaly přenos znalostí o hlavních nástrojích její 
environmentální politiky a o jejich implementaci, konkrétně výkladovou příručku o 
akvakulturních odvětvích ve vztahu k Natuře 2000. 
 
Natura 2000 je soustavou území, vyhlašovaných pro ochranu nejvzácnějších a nejvíce 
ohrožených druhů a typů stanovišť Evropy podle směrnic EU o ptácích a o stanovištích, které 
představují úhelný kámen politiky ochrany biodiverzity v Evropě. V lokalitách Natury 2000 i 
v jejich okolí nedochází automaticky k vyloučení veškerých ekonomických aktivit. Namísto 
toho je potřeba, aby lidské aktivity byly v souladu s ustanoveními článku 6 směrnice o 
stanovištích, což zajistí, že budou probíhat v souladu s cíli ochrany lokalit Natury 2000.  
 
Pro objasnění použitelných ustanovení směrnic vydala Komise řadu výkladových příruček o 
péči o lokality Natury 2000 (aplikace článku 6 směrnice o stanovištích). I některé členské státy 
vydávají svá vlastní doporučení a směrnice pro akvakulturní zařízení, jak přistupovat k tomuto 
tématu. Panuje však obecná shoda na tom, že přetrvává potřeba vytvoření detailnější příručky 
na úrovni EU o akvakulturních aktivitách ve vztahu k soustavě Natura 2000.  
 
 

Účel této výkladové příručky 
 

Cílem této příručky je poskytnout vodítko, které by usnadňovalo jak přenos poznatků o 
legislativě EU, na jejímž základě je vytvářena soustava Natura 2000, ve vztahu 
k akvakulturním aktivitám, tak i naplňování této legislativy. Příručka se především zaměřuje na 
implementaci ustanovení čl. 6(3) a 6(4) směrnice o stanovištích (pojednávajících o tzv. 
naturovém hodnocení plánů a záměrů) a je koncipována tak, aby přispěla k lepšímu 

                                                 
1 EC, 2007. Opportunities for the development of Community aquaculture. Consultation Document. 

(Příležitosti pro rozvoj akvakkultury ve Společenství. Konzultační dokument.) Ke stažení na: 
http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/consultation100507_en.pdf 
2 FAO. The state of world aquaculture 2010 (Stav světové akvakultury 2010) 

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/consultation100507_en.pdf
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pochopení cílů ochrany lokalit a přitom podporovala dobrou praxi, ilustrující způsob, jak učinit 
požadavky ochrany přírody kompatibilní s udržitelným rozvojem akvakultury.  
 
Tento dokument byl připraven v úzké spolupráci se zástupci akvakulturních odvětví, 
odborníky, úřady veřejné správy a nevládními organizacemi prostřednictvím specializované 
pracovní skupiny při Evropské komisi. Jeho cílem je poskytnout rady především 
provozovatelům akvakulturních zařízení a úřadům veřejné správy, ale i ostatním dotčeným 
stakeholderům (např. správcům lokalit, NGO, veřejnosti).  
 
 

Limity tohoto dokumentu 
 
Cílem této příručky je držet se věrně a detailně textu směrnice o ptácích a směrnice o 
stanovištích i širších principů politiky EU v oblasti ochrany biodiverzity a akvakultury. Jiným 
potenciálně relevantním právním předpisům EU (např. rámcové směrnici o vodách, směrnici o 
strategii pro mořské prostředí a směrnicím EIA a SEA) se podrobně nevěnuje.  
 
Dokument nemá legislativní charakter, nestanoví žádná nová pravidla, ale v prvé řadě 
přináší další výklad aplikace pravidel již existujících. Jako takový odráží pouze stanoviska 
Komise a nemá právně závaznou povahu. Je na Evropském soudním dvoru, aby poskytl 
konečný výklad směrnic EU. Tam, kde je to relevantní, byla do této příručky zahrnuta stávající 
evropská judikatura, pokud soud již ke konkrétnímu problému zaujal jasné stanovisko.  
 
Tento dokument také nenahrazuje stávající všeobecné výkladové a metodické příručky 
Komise k ustanovením článku 6 směrnice o stanovištích3. Namísto toho se pokouší vyjasnit 
specifické aspekty těchto ustanovení a uvést je zejména do kontextu akvakulturních odvětví. 
Příručku je proto vždy nutné používat ve spojení se stávajícími obecnými výkladovými 
dokumenty i s textem obou směrnic4. 
 
Konečně je třeba zdůraznit, že příručka plně uznává, že obě směrnice na ochranu přírody 
v sobě mají zakotven princip subsidiarity a že je na členských státech, aby stanovily 
procedurální požadavky, které z nich vyplývají. Postupy dobré praxe, popsané v tomto 
dokumentu, nejsou zamýšleny tak, aby se staly závaznou normou; nabízejí spíše užitečné 
rady, nápady a návrhy, vycházející z rozsáhlých diskusí se zástupci akvakulturního průmyslu, 
NGO i s ostatními  stakeholdery.  

                                                 
3 “Managing Natura 2000 sites. The provisions of Article 6 of the ‘Habitats’ Directive 92/43/EEC”.    
“Assessments of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance 
on the provisions of Article 6(3) and (4) of the  Habitats Directive 92/43/EEC”.  “Guidance document on 
Article 6(4) of the ‘Habitats Directive’ 92/43/EEC” (“Péče o lokality Natury 2000. Ustanovení článku 6 
směrnice o stanovištích 92/43/EHS”, “Hodnocení plánů a projektů s významným vlivem na lokality 
Natury 2000. Metodologická příručka k ustanovením článku 6(3) a (4) směrnice o stanovištích 
92/43/EHS ”, “Pokyny k článku 6(4) směrnice o stanovištích 92/43/EHS ”) – originální verze jsou na 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm, české překlady na 
https://www.mzp.cz/cz/lokality_soustavy_natura_pece. 
4 Případové studie a příklady, uvedené v tomto dokumentu, byly vybrány díky své ilustrační hodnotě ve 
smyslu použitých metodik a přístupů; Komise nemusí nutně všechny jejich výstupy schvalovat.  
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://www.mzp.cz/cz/lokality_soustavy_natura_pece
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1.  AKVAKULTURA V EU 
 
 
 
 
 
 
 Akvakulturou rozumíme chov nebo pěstování vodních organismů za použití technik, sloužících ke 

zvýšení produkce daných organismů nad rámec přirozené kapacity jejich prostředí. Tyto organismy 
zůstávají vlastnictvím fyzických nebo právnických osob během celého období odchovu nebo 
kultivace včetně období jejich zpracování nebo sběru. 

 

 Akvakulturu můžeme charakterizovat mnoha různými způsoby podle druhu odchovávaných 
organismů, prostředí daného odchovu, intenzity produkce a typu použitého produkčního systému. 
Pochopení těchto charakteristik je klíčové pro určení dopadů provozu akvakulturních chovů na 
životní prostředí. 

 

 Akvakultura v EU je tvořena třemi hlavními odvětvími, která mají rozdílnou historii a charakteristiky. 
Těmi jsou chovy měkkýšů (57 % celkové produkce v roce 2009), sladkovodní chovy ryb (18 %) a 
mořské chovy ryb (25 %)5. Chovy měkkýšů produkují přibližně stejný objem živé hmoty jako chovy 
paprskoploutvých ryb, avšak vytvářejí pouze kolem 34 % celkových zisků (Framian, 20096). 

 

 
 
1.1 Akvakulturní produkce v EU 
 
V EU je dominantním akvakulturním odvětvím mořská akvakultura. Přesto i sladkovodní 
akvakultura představuje v Evropě významný segment, především v členských zemích střední 
a východní Evropy.   
 
Obr. 1. Akvakulturní produkce podle typů produktů (2009)  

 

 

                                                 
5 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts/index_en.htm 
6 Zdroj: Eurostat 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts/index_en.htm
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Zdroj: FAO  
 

Akvakulturnímu sektoru EU v zásadě dominují malé a střední podniky. Hlavními 
akvakulturními producenty v EU jsou Francie, Španělsko, Itálie, Velká Británie a Řecko.  
Rozšíření Evropské unie zvýšilo význam sladkovodních chovů kaprovitých ryb ve střední a 
východní Evropě. Udržitelná akvakultura poskytuje příležitosti pro snížení závislosti na 
přírodní obsádce, vychází vstříc rostoucí spotřebitelské poptávce a udržuje či vytváří nová 
pracovní místa a podniky.   
Obr. 2: Akvakulturní produkce v členských státech (2009) 
 

        

 
Nejdůležitější produkty akvakultury v EU jsou představeny na následujícím obrázku.  

Obr. 3: 10 hlavních druhů, produkovaných akvakulturou v Evropské unii (2009) 

Objem v tunách živé váhy a procentní podíl  

z celku 

 

Hodnota v tisících EUR a procentní podíl  

z celku 

 

slávka středomořská 
pstruh duhový 

slávka jedlá 
losos obecný 
ústřice velká 
mořan zlatý 
kapr obecný 

mořčák evropský 
Ruditapes philippinarum 

pakambala velká 

pstruh duhový 
losos obecný 

mořan zlatý 
ústřice velká 

mořčák evropský 
slávka jedlá 

slávka středomořská 
kapr obecný 

Ruditapes philippinarum 
tuňák obecný 

  

Celková akvakulturní  produkce za členský stát 
(2009) 
(objem v tunách živé váhy a hodnota v tisících EUR a procentní podíl z celku) 

 
Pozn.: Netýká se LU. Zdroj: Eurostat. 

Akvakulturní produkce 
 
 
Hodnota v tisících EUR 
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Zdroj: Facts and figures on the CFP (Fakta a čísla o společné rybářské politice). 2012. Dostupné na: 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_cs.pdf 

 
1.2  Akvakulturní metody a systémy používané v EU  
 
Akvakulturu můžeme charakterizovat mnoha různými způsoby podle druhu odchovávaných 
organismů, prostředí daného odchovu, intenzity produkce a typu použitého produkčního 
systému. Pochopení těchto charakteristik je klíčové pro určení dopadů provozu akvakulturních 
chovů na životní prostředí. V této kapitole je podáno úvodní shrnutí hlavních typů 
akvakulturních systémů, a to jak mořských, tak i sladkovodních, provozovaných v Evropě.  

 
Pokud jde o intenzitu produkce, extenzívními akvakulturními chovy se zpravidla rozumějí 
takové, kde se nedodává žádné krmivo z vnějších zdrojů a jsou proto při produkci potravy a 
jejím obstarávání plně závislé na přírodních procesech. V polointenzívních chovech lze pro 
zvýšení produkce ryb používat určitá dodatková krmiva nad rámec přirozené kapacity 
prostředí. V intenzívních akvakulturních systémech je potom větší závislost na externě 
dodávaných krmivech. 
 
1.2.1 Akvakultura v mořích a pobřežních oblastech 

 
Mezi akvakulturní činnosti, závislé na mořské vodě, patří různé systémy chovu měkkýšů a 
paprskoploutvých ryb, které jsou stručně popsány v dalším textu. Krátce jsou také zmíněny 
líhně. 

 

  Chovy měkkýšů 
 
Chovy měkkýšů jsou primárně založeny na jedincích z volné přírody a na živinách, 
dodávaných do jejich prostředí. Většinu evropských chovů měkkýšů představují chovy slávek 
ve Španělsku, Itálii, Francii a v Nizozemsku. Významnou aktivitu v EU představují také 
ústřicové farmy, zejména ve Francii. Dalším skupinou měkkýšů, chovaných ve větším 
množství v EU, jsou zaděnkovití; jejich hlavním producentem je Itálie.  
 
V EU se praktikují tři hlavní typy chovů: prámy a lanové systémy a přílivové a dnové kultury 
(Huntington et al., 2006). 
 
- Prámy a lana pro měkkýše. Chovy slávek a dalších druhů mlžů v hlubších vodách, 

využívající zavěšená lana, visící z plovoucích prámů či desek, byly vyvinuty proto, že jsou 
výhodné z hlediska lokalizace pro umísťování larev měkkýšů i díky dostupnosti kvalitní 
vody a potravy. Tato forma akvakultury se stala typickým prvkem pobřeží španělské 
Galicie stejně jako jihu, západu a severozápadu Irska a některých skotských jezer.  

 
- Kultury měkkýšů v přílivové zóně se ve velkém rozsahu praktikují v západní části Evropy a 

jsou jednou ze starších, tradičních forem akvakultury v EU. Nacházejí se v přílivových 
zónách a jejich výhodou je tudíž relativní přístupnost z pevniny i dynamické fyzikální 
prostředí na rozhraní mezi souší a vodou. 

 
- Kultury měkkýšů na mořském dně představují formu chovu, kde se mladí jedinci umísťují 

nebo „vrství“ na vhodný substrát a nechávají se dorůst. Výběr substrátu závisí na 
konkrétním druhu měkkýše – slávky a ústřice dávají přednost tvrdým či pevným 
substrátům, zatímco infaunální druhy typu tapesek preferují měkčí substráty, do nichž se 
mohou zavrtat. Tato forma akvakultury se často praktikuje v mělkých pobřežních oblastech 
nebo v ústích řek.  

 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_cs.pdf
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Pokud jde o chované druhy, hlavní skupinou, produkovanou v EU 27, jsou slávky se dvěma 
druhy - slávkou jedlou, Mytilus edulis, a středomořským druhem Mytilus galloprovencialis. 
Španělsko je zdaleka největším producentem slávek z akvakulturních chovů; jejich produkce 
je větší než celková produkce ostatních významných producentů měkkýšů - Nizozemska, 
Francie, Itálie, Irska a Velké Británie - dohromady.  
 
Evropská akvakultura měkkýšů je závislá na sběru násady z přírody. Existují tři hlavní metody 
chovu měkkýšů do marketingové velikosti: chovy na mořském dně, chovy na sloupech a 
metoda zavěšených lan. Obrovský španělský farmový průmysl je založen na chovech na 
lanech v pobřežních oblastech, zatímco ve Francii a v Nizozemsku převažují chovy na dně či 
s využitím kůlů. Italská produkce vychází z využití lan v pobřežních lagunách.  
 
Některé země produkují měkkýše i ve farmách na otevřeném moři. Kupříkladu Francie má 3 
takové oblasti s měkkýšími farmami (ve Středozemním moři, na atlantském pobřeží a 
v Severním moři), Belgie 4 oblasti v Severním moři.  Nedávná zpráva pracovní skupiny o 
mořských chovech měkkýšů ICES přinesla – kromě jiného – přehled těchto typů akvakultury 
v členských zemích této organizace (ICES, 20117). 
 
Pokud jde o ústřice, v Evropě se chovají dva druhy, ovšem naprostou většinu z nich (přes  
95 %) představuje ústřice velká (Crassostrea gigas); kromě ní se chová ještě původní 
evropský druh ústřice jedlá (Ostrea edulis) (Huntington et al., 2010). Ústřice velká je dnes 
nejvíce chovaným druhem ústřic po celém světě, a Evropa je čtvrtým největším světovým 

producentem (118 132 tun v roce 2009, Eurostat 20118). V Evropě je největším výrobcem 

ústřic Francie (104 640 tun v roce 2009; Eurostat 2011).  
 
V závislosti na environmentálních charakteristikách (výše přílivu, hloubka vody apod.) a 

místních tradicích se používají čtyři metody chovu ústřic (EC DG MARE9): chovy na 

vyvýšených místech (v síťových pytlích, připevněných na pilířích, zapuštěných do dna 
v přílivové zóně), chovy na dně (umístěné přímo na dně v přílivové zóně nebo pod ní), chovy  
v hluboké vodě (v zónách o hloubce do 10 metrů) a závěsné chovy (na lanech stejně jako u 
slávek, což umožňuje jejich odchov na otevřeném moři). Protože jsou ústřice trvale ponořené, 
tloustnou rychleji. Tato metoda je vhodná pro odchov ve vodách bez přílivu nebo na 
otevřeném moři.   
 
Dalšími druhy měkkýšů, odchovávanými v Evropě, jsou zaděnky, hřebenatky a ušně. Dvěma 
hlavními chovanými druhy zaděnkovitých v Evropě jsou tapeska křížová, Ruditapes 
decussatus (Linnaeus, 1758), a  Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850). 
 
Chov zaděnkovitých vyžaduje vajíčka, která se získávají cestou přirozeného tření na 
produkčních lokalitách nebo v umělých líhních. Larvy se odchovávají pomocí různých metod 
až do okamžiku, kdy lze mladé jedince vysadit do přílivových zón nebo lagun, kde se později 
provádí jejich sběr. Chovné techniky zaděnkovitých jsou jednoduché, spočívají v pravidelném 
udržování substrátu, odstraňování řas, mořských hvězdic a dalších predátorů, okysličování 
substrátu, udržování odpovídající hustoty a vysazování juvenilních jedinců.   
 
Pro sběr se používají různé metody, buď ruční, nebo ze člunů, s použitím různých sběrných 
nástrojů. Mechanický sběr lze provádět vysáváním nebo bagrováním; tahač, vybavený bočním 

                                                 
7 ICES. 2011. Zpráva pracovní skupiny pro mořské chovy měkkýšů (WGMASC), 5. – 8. dubna 2011, La 
Trinité-sur-Mer, France. ICES CM 2011/SSGHIE:08. 92 pp. 
8 Eurostat, 2011. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database# 
9 http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_en.htm 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database
http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_en.htm
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dopravníkovým pásem, dokáže vyhrabávat a třídit mlže v oblastech s písčitým dnem (FAO, 
201110). 
 
 
 
 

 Líhně mlžů a odchovny násad:  
 
Metody pro odchovy mlžů v líhních jsou dobře propracovány pro ústřice a zaděnkovité, 
zatímco pro slávky jedlé v Evropě komerční líhně ani odchovny neexistují, přestože je známo, 
že řízená reprodukce a produkce vajíček a larev je technicky proveditelná. Malé množství líhní 
existuje mimo Evropu (projekt Blue Seed11). 
 
Řada úspěšných technik byla vyvinuta pro líhně hřebenatek, které představují výhodu 
v porovnáním s tradičním sběrem larev pro doplňování chovů, což je nejlépe patrné u 
selektivních chovů, a kromě toho umožňují pravidelné zásobování larvami za nízké ceny.  
 
Mezi techniky získávání násad pro chovy mlžů patří sběr vajíček v přirozených koloniích na 
lanech či jiných substrátech, prohrabávání substrátu v místech výskytu vajíček z přírodních 
kolonií a seškrabávání vajíček ze skal.  
 

 

 Mořské farmové chovy paprskoploutvých ryb 
 

Chovy druhů paprskoploutvých ryb v moři můžeme rozdělit podle umístění rybích farem, které 
mohou být v pobřežních oblastech nebo na otevřeném moři.   
 
Za chovy na otevřeném moři lze považovat takové, které jsou vystaveny působení větru a vln, 
a u nichž je nutné, aby plavidla, vezoucí vybavení a zajišťující jejich údržbu, fungovala čas od 
času v nepříznivých mořských podmínkách. Vzdálenost od pobřeží nebo bezpečného přístavu 
či pobřežní základny bývá často, byť ne vždy, rozhodujícím faktorem.12 Obecně akceptovaná 
definice však neexistuje. Kupříkladu Holmer (201013) podal návrh parametrů, které mohou být 
vhodné při rozlišování tří typů umístění akvakulturních zařízení (viz tabulku 1).  
 

                                                 
10 FAO 2011. Cultured Aquatic Species Information Programme. Ruditapes philippinarum. Cultured 
Aquatic Species Information Programme. Text by Goulletquer, P. In: FAO Fisheries and Aquaculture 
Department [online]. Rome. Aktualizováno 1. ledna 2005. [citováno 15. června 2011]. 
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en 
11 BLUE SEED Final Report. 2008. Dostupné na: 
http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf 
12 Vyhodnocení propagace akvakultury na otevřeném moři prostřednictvím technologické platformy 
(www.offshoreaqua.net) 
13 Holmer, M. 2010. Environmental issues of fish farming in offshore waters: perspectives, concerns and 
research needs. Aquacult. Environ. Interact Vol. 1: 57–70. 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en
http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf
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Tabulka 1. Definice chovů pobřežních, příbřežních a na otevřeném moři na základě některých 
fyzických a hydrodynamických charakteristik (upraveno podle Holmer, 2010). 
 

 Pobřežní chovy Příbřežní chovy  Chovy na volném 
moři 

Fyzický rámec < 500 m od břehu 
hloubka vody < 10 m 
v dohledu lidí ze břehu  

500 m až 3 km od břehu 
hloubka vody 10 až 50 m  
zpravidla v dohledu 

>3 km od břehu 
hloubka vody 
na kontinentálním šelfu 
>50 m 
ze břehu nejsou vidět 

Expozice vlny < 1m 
místní větry 
místní proudy 
silné přílivové proudy 
chráněné 

vlny < 3 až 4 m 
místní větry 
místní proudy 
slabé přílivové proudy 
zčásti chráněné  

vlny až do 5 m 
oceánské větry 
oceánské vlnobití 
žádné přílivové proudy 
exponované  

 

Akvakulturní systémy v pobřežních oblastech mohou být situovány do pobřežních lagun 
nebo rybníků a nádrží na pevnině. Lagunové chovy představují tradiční pobřežní 
akvakulturní systém původem ze Středomoří, který využívá pobřežních lagun k odchytu 
táhnoucího rybího plůdku a jejich odchovu pro lidskou spotřebu. Extenzivní chovy ryb jsou 
tradiční aktivitou v některých oblastech slaných bažin Evropy, kde lze získávat dostatečné 
množství plůdku odpovídající regulací přítoku vody během přílivu.  
 
Během posledních 50 let byly vyvinuty metody, vedoucí k postupné intenzifikaci produkce, 
neboť se zlepšila technologie umělého přikrmování a nakládání s vodou. Do systémů jsou 
začleňovány rozsáhlé oblasti s brakickou vodou, aby se zabránilo rybám v návratu do moře, a 
budují se složité trvalé systémy, bránící úniku dospělých ryb – bariéry v kanálech, spojujících 
laguny s mořem. Ačkoli některé extenzivní chovy si vystačí s plůdkem, přirozeně 
produkovaným uvnitř systému, většina z nich dnes závisí na získávání potěru z vnějších 
zdrojů.  
 
Rybníky na souši vznikaly během intenzifikace akvakultury v lagunách a slaných bažinách 
tam, kde jsou nízko položená území periodicky zaplavována během přílivu. Modernější 
rybniční systémy se budují nad hranicí nejvyššího přílivu, jsou proto závislé na čerpání vody. 
Tyto systémy bývají většinou mělké (tj. s hloubkou vody 0,75 až 1,5 m), extenzivní a proto 
přirozeně velmi rozsáhlé. Rybniční systémy lze využívat pro chov paprskoploutvých ryb (např. 
mořčáka evropského a mořana zlatého, jazyk obecný, pstruha duhového odchovaného 
v mořské vodě), ale i pro garnáty a mlže.  
 
Rybníky s hlinitým dnem představují hlavní produkční systémy pro mořčáky a mořany 
v Portugalsku a v jižním Španělsku. Různé farmy využívají různé úrovně intenzifikace i 
velikosti rybníků, avšak obecně se jedná o polointenzívní systémy, rozkládající se na velkých 
územích – rybníky o rozloze od jednoho do několika hektarů. Ačkoli tradičními cílovými druhy 
jsou mořčáci a mořani, nacházíme v těchto rybnících i tradiční násadu rybích larev jiných 
druhů, včetně jazyka senegalského (projekt SEACASE14), a v experimentálním měřítku i 
jazyka mořského ze Severního moře (projekt Zeeuwse Tong, Nizozemsko). 
 
Na souši lze akvakulturu provozovat také v nádržích, zásobovaných mořskou vodou. Systémy 
s nádržemi na souši představují intenzívní řešení chovu vysoce jakostních ryb. Většina 
takových systémů je uzavřených a odchovná zařízení jsou umístěna v místě, které je od 
okolního prostředí odděleno fyzikálními filtry a drenáží. Mnoho takových farem využívá 
recirkulační systémy a mohou dokonce používat umělou mořskou vodu, čímž snižují přítok 
vody do chovu i její odtok. Pokroky ve vývoji recirkulačních technologií nyní nabízejí nové 
příležitosti pro suchozemskou akvakulturu. Možnosti jejich využití se zkoumají pro různé 

                                                 
14 http://www.seacase.org/casestudies6.html   http://www.seacase.org/casestudies2.html 

http://www.seacase.org/casestudies6.html
http://www.seacase.org/casestudies2.html
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druhy. Možnost řízení parametrů vody, především její teploty, činí tyto aktivity nezávislými na 
klimatických omezeních. Na severu Evropy proto dochází k expanzi tohoto typu chovů  
s  pakambalou velkou, morčákem evropským a mořanem zlatým. 
 
V jiných akvakulturních systémech, praktikovaných na moři, se chovají ryby ve velkých 
kapsovitých sítích, ukotvených ke dnu a udržovaných na hladině pomocí pravoúhlých nebo 
kruhových plovoucích rámů. Tyto mořské klece se v pobřežích vodách i na otevřeném moři 
široce využívají pro chov paprskoploutvých ryb, například lososů, mořčáků evropských a 
mořanů zlatých, v menší míře i pstruhů. Otevřenost systémů je činí zranitelnými vůči vnějším 
vlivům (tj. přítoku znečišťujících látek nebo fyzikálním vlivům) a zároveň vystavuje okolní 
prostředí dopadu rybí obsádky i jejích odpadních látek. 
 
V EU dominuje v líhňové produkci mořských ryb komerční výroba mořčáků a mořanů 
v Řecku. Jinými zeměmi, produkujícími tyto druhy, jsou Španělsko, Portugalsko, Itálie a 
Francie. Komerční líhně v Evropě produkují i další akvakulturní druhy, jako například 
pakambalu velkou, jazyk obecný a podobně.  
1.2.2 Sladkovodní akvakultura 
 
V EU lze rozlišit různé sladkovodní rybochovné produkční systémy podle intenzity dané 
aktivity, systému používaného k nakládání s vodními zdroji a podle použitých druhů. Mezi 
sladkovodními produkčními systémy však mohou existovat překryvy a přechody (Sustainaqua, 
200915). 
 
V závislosti na systému, užívaném k nakládání s vodními zdroji, lze podobně jako v mořské 
akvakultuře rozlišit rybniční chovy ryb, průtočné systémy, recirkulační systémy a klecové 
chovy ve sladkovodních jezerech a řekách. Nacházíme také systémy smíšené, v nichž jsou 
kombinovány dva typy chovů, jeden intenzívní a druhý extenzívní, kdy je voda z prvního 
systému zachycována a odváděna do systému extenzívního. 
 
Produkce sladkovodních ryb v rybnících je často považována za nejstarší typ chovu ryb 
v Evropě, jehož počátky sahají až do středověku. Typické rybníky pro chov ryb jsou zemní 
deprese, v nichž ryby žijí v prostředí podobném přírodnímu, živí se přírodní potravou, která 
v rybnících roste samovolně díky slunečnímu záření a živinám v rybniční vodě. Produkce ryb 
v rybnících je ve většině zemí „extenzívní“ nebo „polointenzívní“ (s přikrmováním).  
 
V tradičních průtočných akvakulturních systémech voda prochází chovným zařízením 
pouze jednou a poté je vypouštěna zpět do vodního prostředí. Voda, protékající chovným 
systémem, přináší rybám kyslík a odnáší rozpuštěné odpadní látky. Voda se získává z řek, 
protéká chovem a před vypuštěním níže po proudu se čistí. Celkový objem vody v chovu se 
vymění nejméně jednou za den. Nejrozšířenějším typem průtočné akvakultury je chov pstruhů, 
rozšířený po celé Evropě. Evropské produkci pstruhů jednoznačně vládne pstruh duhový 
(Oncorhynchus mykiss) (přibližně 95 % celkové produkce). Hlavními producenty v EU jsou 
Itálie a Francie, následované Dánskem, Německem a Španělskem. Ve většině členských 
zemí EU leží pstruží farmy poblíž řek a využívají betonové nádrže nebo rybníky. Na některých 
jezerech se používají i klecové chovy.  
 
Recirkulační akvakulturní systémy (RAS) jsou suchozemské systémy, v nichž je voda po 
mechanickém, chemickém a biologickém pročištění znovu používána. Tyto systémy mají ve 
srovnání s jinými produkčními systémy několik výhod, například úsporu vody, přísnou kontrolu 
její jakosti, vysokou úroveň biologické bezpečnosti a snazší kontrolu produkce odpadních 
látek. Mají však vysoké investiční a provozní náklady i velkou spotřebu energie. RAS dosud 
představují jen malý zlomek evropské akvakulturní produkce; nejvýznamnější zastoupení mají 

                                                 
15 SustainAqua – Integrated approach for a sustainable and healthy freshwater aquaculture” (2009). 

SustainAqua handbook – A handbook for sustainable aquaculture. 
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v Nizozemsku a v Dánsku. Hlavními sladkovodními druhy, produkovanými technologií RAS, 
jsou úhoři, pstruzi a sumci, avšak touto technologií se produkují i další druhy ryb. 
 
Klecové chovy ve sladkovodních jezerech a řekách také představují v určitých vodních 
útvarech sice omezené, avšak významné možnosti pro rozvoj sladkovodní akvakultury. 
 
Tabulka 2. Některé významné druhy, chované ve sladkovodní akvakultuře v EU 

 
Český název Latinské jméno Hlavní producenti v EU  

pstruh duhový Oncorhynchus mykiss Itálie, Francie, Dánsko, Španělsko, Německo 

kapr obecný Cyprinus carpio Česká republika, Polsko, Maďarsko, Německo, 
Slovensko 

jeseterovití Acipenser baerii,  
A. gueldenstaedtii, A. naccarii 

Francie, Itálie, Polsko, Německo 

úhoř říční Anguilla anguilla Nizozemsko, Dánsko, Itálie 

 
1.2.3 Integrovaná akvakultura 
 
Ve vědecké literatuře tento termín označuje různé formy akvakultury, mezi něž patří 
polykultury, multitrofická akvakultura a integrace akvakultury do dalších činností, například do 
zemědělství a podobně. Na úrovni akvakulturních chovů lze pojem integrace chápat ve dvojím 
základním pojetí: 
 chov různých druhů v téže produkční jednotce 
 chov různých druhů odděleně po proudu jeden za druhým (ICES, 200516). 
 
Integrovaná multitrofická akvakultura (IMTA) zahrnuje organismy z různých trofických úrovní 
jednoho ekosystému (např. ryby, měkkýše, řasy), kdy vedlejší produkty jedné z nich 
představují vstupy pro úroveň nižší (Szeremeta et al., 201017).  
 
Takové systémy lze využít k recyklaci odpadních živin z vyšších trofických úrovní pro produkci 
v nižších trofických úrovních s komerční hodnotou (Troell et al., 2009). IMTA může přímo 
snižovat environmentální dopady vstřebáváním rozpuštěných živin primárními producenty 
(např. makrořasami) a částicových živin zavěšenými konzumenty (např. mlži) a odstraňováním 
živin z daného místa (Holmer 2010). Mlži filtrují řasy a organické částice z okolní vody a 
využívají je jako potravu. Takoví mlži, filtrující vodu, slouží jako přírodní odstraňovači živin tím, 
že z vody odstraňují fytoplankton. Pokud takový fytoplankton roste s využitím N a P, 
obsaženým v odpadech z tanků nebo klecí, produkce mlžů odstraňuje část takto uměle 
přidaných živin.   
 
Měkkýši proto mohou mít pozitivní účinek na kvalitu vody v pobřežních oblastech a jsou velmi 
vhodné do polykultur (koprodukce s jinými organismy). V některých zemích již byly zahájeny 
pilotní projekty integrované akvakultury18.

                                                 
16 ICES. 2005. Report of the Working Group on Environmental Interactions of Mariculture (WGEIM), 11–
15 April 2005, Ottawa, Canada. CM 2005/F:04. 112 pp. Dostupné na: 
 http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf 
17 Szeremeta, A., Winkler, L., Blake, F., Lembo, P (eds). 2010. Organic Aquaculture. EU Regulations 
(EC) 834/2007, (EC) 889/2008, (EC) 710/2009 - Background, Assessment, Interpretation. IFOAM EU 
Group / CIHEAM - IAMB Bari. http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/ 
18 Například ve Španělsku, kde Národní poradní orgán pro marikulturu (JACUMAR ve španělštině) 
zahájil projekt nazvaný: “Integrovaná akvakultura: pilotní zkušenosti s rozvojem multitrofické 
akvakultury”. Obsahem projektu je vývoj vnitrozemských i mořských pilotních integrovaných 
akvakulturních systémů s cílem zjistit, zda integrované systémy zlepšují konkurenceschopnost podniků 
tím, že jim poskytují ekonomické a environmentální benefity (18). Existují již dobré zkušenosti s chovy 
zaděnkovitých pod rybochovnými farmami (JACUMAR 2011). 
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101;   
 http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/ 

http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf
http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101
http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/
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2. OCHRANA BIODIVERZITY A SOUSTAVA NATURA 

2000  
 
 
 

 Cílem soustavy Natura 2000 je chránit typy stanovišť a druhy v zájmu Společenství, jež jsou vzácné 
nebo ohrožené. Nejde však o systém přísných přírodních rezervací, kde by byly vyloučeny jakékoli 
lidské aktivity. Jejím smyslem je zajistit, aby činnost člověka v  lokalitách Natury 2000 probíhala 
takovým způsobem, který bude umožňovat dosažení cílů ochrany v těchto lokalitách. 

 

 V lokalitách Natury 2000 musí členské státy: 1) přijmout odpovídající ochranná opatření, 
odpovídající ekologickým požadavkům chráněných typů stanovišť a druhů přítomných v lokalitách;  
2) vyloučit škodlivé činnosti, které by mohly významně vyrušovat druhy nebo zhoršovat stanoviště 
chráněných druhů nebo výskyty typů stanovišť. 

 

 Existuje mnoho zajímavých příkladů vzájemně výhodné koexistence akvakultury s lokalitami Natury 
2000. V mnoha takových lokalitách se akvakultura provozuje tradičně a je buď považována za 
slučitelnou s požadavky na jejich ochranu, nebo se těmto požadavkům přizpůsobila. 

 

 Kromě ochrany nejdůležitějších lokalit prostřednictvím soustavy Natura 2000 vyžadují obě směrnice 
také vytvořit systém obecné ochrany všech přirozeně se vyskytujících volně žijících druhů ptáků 
v EU a druhů, uvedených v příloze IV směrnice o stanovištích. Tato ustanovení se aplikují jak uvnitř, 
tam i mimo naturové lokality.  

 
 
2.1 Politika EU v oblasti ochrany biodiverzity  
 
Strategie ochrany biologické rozmanitosti EU do roku 202019, publikovaná v květnu 2011, má 
za cíl zastavit ubývání biodiverzity a urychlit přechod EU směrem k zelené ekonomice 
s efektivním využíváním zdrojů. Obsahuje šest vzájemně se podporujících a provázaných cílů. 
V příloze ke sdělení Komise jsou uvedeny specifické akce. Úplná implementace směrnic o 
ptácích a o stanovištích je hlavní náplní cíle 1. Ve vztahu k udržitelnému využívání rybích 
zdrojů strategie v rámci akce 14b) deklaruje, že “Komise i členské státy budou podporovat 
implementaci rámcové směrnice pro mořské prostředí, a to mimo jiné poskytováním 
finančních pobídek prostřednictvím budoucích finančních nástrojů pro rybářství a mořská 
chráněná území (včetně lokalit Natury 2000 i dalších území, zřízených na základě 
mezinárodních nebo regionálních dohod)”. 

2.2 Směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích  

 
Směrnice o stanovištích  92/43/EHS spolu se směrnicí o ptácích 2009/147/ES20 představují 
úhelné kameny politiky ochrany přírody v EU. Mají dvojí hlavní účel:  

 chránit vzácné a ohrožené druhy v celém jejich přirozeném areálu uvnitř EU 
prostřednictvím souboru ustanovení o ochraně druhů; 

 udržovat a chránit jádrová území řady vzácných a ohrožených druhů a typů stanovišť 
prostřednictvím vyhlašování a péče o lokality v rámci soustavy Natura 2000. 

                                                                                                                                                           

  
 
19 COM(2011) 244 final. Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020. SEC 
(2011) 540 final. SEC (2011) 541 final. 
20 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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Co znamená "stav příznivý z hlediska ochrany" v praxi?  

Konečným cílem směrnice o stanovištích je zajistit, aby všechny druhy a typy stanovišť, 
zahrnuté ve směrnici, dosáhly “stavu příznivého z hlediska ochrany”, a aby bylo možné 
považovat za zajištěné jejich dlouhodobé přežívání v celém přírodním areálu rozšíření  
v Evropě.  

V případě druhů, zahrnutých ve směrnici (viz článek 1(i)) tento požadavek znamená, že: 

- populace se dlouhodobě udržují ve stejném stavu a nevykazují známky postupného 
snižování;  

- jejich přirozený areál se nezmenšuje; 

- existují, a pravděpodobně i nadále budou existovat, dostatečně rozsáhlá stanoviště pro 
dlouhodobé udržování jejich populace. 

V případě typu stanoviště je stav příznivý z hlediska ochrany (viz článek 1(e)) dosažen, pokud: 
- je jeho přirozený areál a území, které v rámci areálu pokrývá, stabilní nebo se zvětšuje,  
- specifická struktura a funkce, nezbytné pro jeho dlouhodobé udržování, jsou přítomny a je 

pravděpodobné, že budou existovat i v dohledné budoucnosti; 
- stav z hlediska ochrany jeho typických druhů, obávajících tento typ stanoviště, je též 

příznivý. 

 

Je nutné poznamenat, že obě směrnice nezahrnují všechny druhy rostlin a živočichů v Evropě 
(tj. že nezahrnují celou biodiverzitu EU). Namísto toho se zaměřují na soubor kolem 1500 
druhů (z asi 100 000 či více druhů, vyskytujících se v Evropě) natolik vzácných nebo 
ohrožených, že vzniká potřeba jejich ochrany, aby se zabránilo jejich vymření. Těmto druhům 
se často říká „druhy významné pro Společenství“. Tyto směrnice dále chrání 230 "typů 
stanovišť" (včetně mořských a pobřežních typů stanovišť, sladkovodních stanovišť, mokřadů a 
podobně) evropského významu. 
 
V roce 2007 členské státy poprvé podávaly zprávy o stavu z hlediska ochrany typů stanovišť a 
druhů, uvedených ve směrnici o stanovištích. Na jejich základě Komise sestavila 
konsolidovanou zprávu o stavu z hlediska ochrany pro všechny druhy a typy stanovišť na 
úrovni biogeografických oblastí i celé EU. Všechny tyto zprávy jsou zdrojem důležitých 
kontextových informací21. 
 
Obr. 4. Hodnocení stavu z hlediska ochrany některých skupin typů stanovišť, relevantních ve 
vztahu k rozvoji akvakultury (čísla v závorkách se týkají počtu hodnocení, provedených v každé 
skupině) (podle EC 200922). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

sladkovodní stanoviště (84)

pobřežní stanoviště (84)

stanoviště dun (62)

 

 

█   příznivý █   neznámý █   nepříznivý – nevhodný   █  nepříznivý 
 
 

 
 

                                                 
21 Všechny zprávy jsou dostupné na: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 a  
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm 
22 COM(2009)358 final. Report from the Commission to the Council and the European Parliament - 
Composite Report on the Conservation Status of Habitat Types and Species as required under Article 
17 of the Habitats Directive. Dostupné na: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:EN:PDF 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:EN:PDF
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2.3 Soustava Natura 2000  
 
Ústředním tématem obou směrnic je 
vytvoření Natury 2000, soustavy lokalit, 
vyhlášených pro druhy a typy stanovišť 
v zájmu Společenství, uvedené 
v příslušných přílohách směrnice o 
stanovištích. Do května 2012 bylo do 
Natury 2000 začleněno kolem 26 000 
lokalit23. Dohromady pokrývají přibližně  
18 % souše v EU 27; mimo to existuje i 
významný počet mořských území24. 
 
 

Každá jednotlivá lokalita přispívá 
k naplňování cílů soustavy stanovením cílů ochrany a podle potřeby realizací ochranných 
opatření. Tyto cíle ochrany vycházejí ze stavu a specifických ekologických požadavků 
chráněných druhů a typů stanovišť, vyskytujících se na konkrétních lokalitách (podrobnosti viz 
kap. 5). 
 
 
Obr. 5: Rozložení lokalit soustavy Natura 2000 na území EU 27. 

 
Soustava Natura 2000 není systémem přísných přírodních rezervací, kde jsou zakázány 
veškeré lidské aktivity. Jejím smyslem je zajistit, aby činnost člověka v lokalitách Natury 2000 
probíhala takovým způsobem, jenž bude umožňovat dosažení cílů ochrany v těchto lokalitách 
(stanovených pro druhy a typy stanovišť v zájmu Společenství, nacházejících se v lokalitách).  
 
Článek 6 směrnice o stanovištích popisuje opatření, která je nutné zajistit v každé lokalitě  
Natury 2000. Členské státy jsou konkrétně povinny:  

                                                 
23 Evropská komise, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm 
24 Protože často existují významné překryvy mezi SPA a SCI, nejsou tyto hodnoty kumulativní 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm
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 přijmout odpovídající ochranná opatření, odpovídající ekologickým požadavkům 
chráněných typů stanovišť a druhů, vyskytujících se na lokalitách (článek 6.1). 

 zamezit škodlivým činnostem, které by mohly významně vyrušovat tyto druhy nebo 
degradovat jejich stanoviště a výskyty typů stanovišť (článek 6.2). 

 
Na pomoc rozhodnutí, jaká ochranná opatření by měla být realizována v jednotlivých 
lokalitách Natury 2000, doporučuje směrnice o stanovištích zpracovávání plánů péče. Ty 
mohou být navrženy specificky pro danou lokalitu nebo začleněny do jiných rozvojových 
plánů. 
 
Zatímco odstavce (1) a (2) článku 6 směrnice o stanovištích se týkají každodenní péče o 
lokality Natury 2000 a jejich ochrany, odstavce 6(3) a 6(4) popisují postup, který je třeba 
dodržet při plánování nových záměrů, které mohou mít vliv na lokality  Natury 200025. Tento 
postup je podrobně rozebrán v kapitole 5. Každá lokalita Natury 2000 je jedinečná a je ji nutno 
posuzovat individuálně, zejména v případě, že dojde na tzv. naturové hodnocení podle článku 
6 směrnice o stanovištích. 
 
Kromě vyhlašování nejdůležitějších lokalit v rámci soustavy Natura 2000 vyžaduje navíc 
článek 10 směrnice o stanovištích, aby členské státy zlepšovaly ekologickou soudržnost 
soustavy ve volné krajině tím, že budou udržovat a tam, kde je to vhodné, vytvářet krajinné 
prvky, které jsou důležité pro živočichy i rostliny, jako jsou například koridory pro pohyb 
živočichů či místa, sloužící jako tzv. nášlapné kameny, napomáhající migracím i každodenním 
pohybům živočichů. 
 
 
2.4. Akvakulturní aktivity v lokalitách Natury 2000  
 
Akvakulturní aktivity probíhají v mnoha lokalitách Natury 2000. Podle první analýzy26 
stávajících akvakulturních aktivit v rámci této soustavy, jak vyplývá z hlášení členských států a 
z informací, shromážděných v databázi Natura 2000, je známo, že se u více než 5 % lokalit 
udává, že v nich v okamžiku jejich vyhlášení probíhaly akvakulturní aktivity; jde tedy o více 
než 1200 SPA a SCI27. Ve skutečnosti byly mnohé z těchto lokalit vyhlášeny proto, že právě 
tyto aktivity udržely vhodná stanoviště (např. rybníky), potřebná pro druhy v zájmu EU. U 
významného počtu těchto lokalit probíhají akvakulturní aktivity na celém jejich území a 
odehrávají se v přírodních i člověkem vytvořených rybnících, jezerech či lagunách. 
 
Existují zajímavé příklady vzájemně výhodné koexistence akvakultury a lokalit Natury 2000 
(viz kapitolu 3.6). Na mnoha takových místech se akvakultura provozuje tradičně a je buď 
považována za slučitelnou s cíli ochrany lokalit, nebo se jim přizpůsobila. Některé zajímavé 
příklady můžeme najít v jižní Evropě u pobřežní akvakultury a ve střední Evropě u akvakultury 
sladkovodní. V Evropě dnes existuje mnoho dobře známých lokalit Natury 2000, kde se 
akvakulturní aktivity provádějí udržitelným způsobem, jako je například Watové moře 
v Nizozemsku, Arcachon ve Francii, ústí řeky Sado v Portugalsku, Doñana ve Španělsku, 
chovy měkkýšů v Anglii a Walesu a některá skotská jezera. 
 
 

                                                 
25 Toto se vztahuje na SCI, SAC a SPA a týká se to nejen plánů nebo záměrů uvnitř lokalit Natury 2000, 
ale i těch, situovaných mimo soustavu, pokud by mohly mít významné účinky na ochranu druhů a 
stanovišť uvnitř lokality. Kupříkladu přehrada, postavená na řece výše proti proudu, může změnit nebo 
zastavit pravidelné záplavy mokřadu významného pro ptáky uvnitř SPA, ležící níže po proudu. 
26 Tato analýza byla provedena s pomocí datové sady o Natuře 2000, spravované DG ENV Evropské 
komise (květen 2011). Tato datová sada zahrnuje 26 124 lokality Natury 2000 (SCI i SPA). 
27 Databáze o Natuře 2000 podává informace o jednotlivých lokalitách soustavy a aktivitách, které se 
v nich odehrávají, včetně akvakultury: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-2000 
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2.5 Pokyny a výklady pro Naturu 2000 
 
Evropská komise publikovala několik výkladových dokumentů o zřizování soustavy Natura 
2000 a péči o ni, které jsou relevantní i pro další rozšiřování akvakulturních aktivit. Patří mezi 
ně interpretace ustanovení článku 6 směrnice o stanovištích o péči o lokality Natury 2000, 
metodické pokyny pro hodnocení plánů a záměrů, významně ovlivňujících lokality Natury 
200028, doporučení pro zřizování soustavy Natura 2000 v mořském prostředí29 a série příkladů 
dobré praxe30. 
 
Další relevantní pokyny a výklady o péči o lokality Natury 2000 a o managementu stanovišť a 
druhů, chráněných podle směrnic o ptácích a o stanovištích, jsou k dispozici také na národní 
úrovni31. Kompilace relevantních zdrojů informací, které se mohou hodit v kontextu této 
výkladové příručky, je uvedena v příloze 2. 

 

2.6 Další významná relevantní ustanovení 
 
Kromě soustavy Natura 2000 obě směrnice také ukládají povinnost zřídit obecný systém 
ochrany – jak uvnitř, tak i mimo lokality Natury 2000 – pro druhy ptáků, přirozeně se 
vyskytující v EU (směrnice o ptácích, článek 5) a pro druhy živočichů a rostlin, uvedené 
v příloze IV směrnice o stanovištích (článek 1232 a článek 13) – viz příloha 1.  
 
Kromě toho je při plánování či provozu akvakulturních aktivit potřeba brát v úvahu 
environmentální cíle, uvedené v rámcové směrnici o vodách 2000/60/ES a v rámcové směrnici 
o strategii pro vodní prostředí 2008/56/ES. Jejich relevantní ustanovení také platí uvnitř i mimo 
lokality Natury 2000; stejně jako ustanovení směrnic EIA a SEA jsou souhrnně pojednána  
v příloze 1.  

                                                 
28 See: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm   
29 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 
30 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
31 Například webová stránka Joint Nature Conservation Committee přináší informace o mořských 
stanovištích a druzích i o SAC a SPA ve Velké Británii. Také webová stránka Scottish Natural Heritage 
obsahuje interaktivní mapu s přehledem skotských lokalit Natury 2000, kromě toho radí i o 
managementu SAC. Jiným příkladem je příručka o Natuře 2000 a akvakultuře, publikovaná ve Francii 
(Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer - Les cultures marines), jejímž cílem je 
pomoci těm, kteří provozují akvakulturu v mořských lokalitách.  
32 Viz výkladovou příručku o přísné ochraně druhů v zájmu Společenství podle směrnice o stanovištích   
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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3. POTENCIÁLNÍ DOPADY AKVAKULTURNÍCH  AKTIVIT NA PŘÍRODU 

A ŽIVÉ ORGANISMY 

 

 Působení různých akvakulturních systémů navenek závisí na řadě faktorů, mezi něž patří 
hydrografické podmínky v místě daného chovu, druhy chovaných organismů a typy produkčních 
metod, managementové praktiky a podobně. Při vyhodnocování možných rizik je třeba brát v úvahu 
všechny tyto faktory. 

 

 Různé akvakulturní systémy mohou mít rozdílné účinky a způsobovat nejrůznější dopady na přírodní 
prostředí, mezi něž patří úbytek nebo degradace stanovišť, vyrušování druhů, vytlačování druhů 
z jejich stanovišť i změny v místních společenstvech. Některé akvakulturní systémy však mohou mít i 
pozitivní dopady na biodiverzitu v dané lokalitě. 

 

 Citlivost a resilience ekosystémů, stejně jako asimilační schopnost prostředí, jsou klíčem ke 
stanovení rozsahu a významnosti dopadů. 

 

 Umístění záměru je často nejdůležitějším faktorem, který je nutno zvažovat, aby se snížila míra 
potenciálních dopadů akvakulturních aktivit, spolu s realizací dobré praxe při provozování a 
s adekvátními zmírňujícími opatřeními, která jsou v současnosti pro nejvýznamnější druhy 
negativního působení různých akvakulturních systémů již dobře známa. 

 

 
 
3.1 Potřeba přístupu případ od případu - relevantní faktory 
 
Veškeré typy chovů působí na životní prostředí, a akvakultura není v tomto směru žádnou 
výjimkou. Potenciální dopady různých akvakulturních systémů byly široce popsány ve 
vědecké a odborné literatuře. Tyto dopady jsou vysoce specifické pro každou lokalitu a 
závisejí na  environmentálních podmínkách i podmínkách chovu. Je nutné vyhodnotit veškerá 
myslitelná rizika a brát přitom v úvahu všechny relevantní prvky a jejich specifické podmínky i 
cíle ochrany konkrétních lokalit. Je také třeba zdůraznit, že možné negativní účinky lze 
zmírňovat vhodným managementem, umístěním zařízení a podobně.  
 
Konečný celkový dopad akvakultury ovlivňuje množství faktorů. Z nich umístění chovu, typ 
odchovávaných organismů (ryby, korýši, měkkýši, další bezobratlí a chaluhy) a používané 
metody (např. množství a typ krmiva, hustota obsádky, používání chemikálií) determinují 
dopad typů různých akvakulturních aktivit na životní prostředí. Kromě toho jsou klíčovými 
faktory i citlivost nebo zranitelnost prostředí vůči možnému negativnímu působení 
akvakulturních aktivit. Všechny tyto činitele determinují asimilační schopnost životního 
prostředí vůči akvakulturním aktivitám.  
 
 
3.1.1 Lokalizace  
 
Lokalita a konkrétní umístění akvakultury je pravděpodobně nejdůležitějším faktorem, 
determinujícím její environmentální dopady. Ekologické charakteristiky, např. biodiverzita, 
struktura ekosystému, dynamika a vzájemné vztahy uvnitř živých společenstev se mohou na 
různých místech lišit. Podobně i cíle ochrany jsou specifické pro každou lokalitu Natury 2000.  
 
Typ a míru dopadů akvakulturních aktivit dále určují environmentální proměnné. Velmi důležité 
jsou hydrografické a topografické charakteristiky umístění záměru, zejména u chovů v moři 
nebo na souši, závislých na přírodních pohybech vod (proudy, příliv a odliv), které zajišťují 
nezbytnou výměnu vody a odvádění odpadních látek. Délka existence chovů, možnosti jejich 
rozšiřování a intenzifikace a jejich ekologické účinky jsou často determinovány fyzickými 
charakteristikami zvoleného místa. Úroveň a rozsah ekologických změn se proto liší lokalitu 
od lokality.  
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3.1.2 Chované druhy  
 
Akvakulturní organismy se výrazně liší co do svých biologických a ekofyziologických 
charakteristik. Reprodukce, potravní zvyklosti, potravní a výživové požadavky, chování, 
schopnost růstu, požadavky na jakost vody, tolerance vůči stresu a náchylnost vůči napadení 
parazity a chorobami charakterizují vhodnost každého druhu k chovu.   
 
Velmi specifické charakteristiky chovaných organismů také determinují typ, šíři a územní 
rozsah ekologických důsledků. Je třeba též brát v úvahu biologické interakce mezi chovanými 
organismy a přirozenými společenstvy; ty mohou být omezeny jen na bezprostřední okolí 
chovu, nebo naopak ovlivňovat širší území. 
 
 
3.1.3 Metody chovu  
 
Volba metod chovu bude do značné míry záviset na výběru druhů a lokality. Akvakulturní 
chovy mohou fungovat v extenzívních, polointenzívních i intenzívních podmínkách. 
 
V některých otevřených systémech je intenzita produkce dobrým indikátorem potenciálních 
dopadů bez ohledu na environmentální charakteristiky a asimilační kapacitu dané lokality (viz 
níže). V podmínkách evropské akvakultury jsou nejnázornějším příkladem klecové chovy, kde 
biomasa na lokalitě zhruba odpovídá míře potenciálních environmentálních dopadů, 
vyvolaných chovem.  
 
Lokální podmínky a managementové techniky nicméně mohou přispívat k snižování či 
eliminaci možných dopadů tohoto typu akvakulturních systémů. Naproti tomu u uzavřených 
systémů není intenzita produkce nutně indikátorem jejich potenciálních dopadů na životní 
prostředí – kupříkladu vysoce intenzívní farma, využívající recirkulaci vody, může být díky své 
izolaci od okolního prostředí z environmentálního hlediska neškodná. 
 
U extenzívní akvakultury, zejména u chovů měkkýšů, nedochází k přísunu krmiva ani léčivých 
přípravků z vnějšku a produkce i zásobování krmiva u tohoto typu chovů závisí výhradně na 
přírodních procesech. Tyto chovy se provozují v přírodním prostředí jako přirozené prvky 
ekosystému. Proto také statky a služby, které poskytují měkkýši životnímu prostředí (Ferreira 
et al, 2011, Coen & Shumway, 2011), jsou i přirozeným příspěvkem chovů měkkýšů 
k přírodním procesům.  
 
To se týká filtrace a obnovy živin, procesů, poskytujících potravu pro vyšší trofické úrovně 
(ptáky) a stanoviště pro (epi)bentické druhy. Ačkoli je v tomto dokumentu kladen důraz na 
potenciální negativní dopady akvakultury na cíle ochrany lokalit Natury 2000, je potřebné 
zmínit, že extenzívní akvakultura slouží také jako nástroj péče o přírodu a její ochranu, čímž 
vytváří pozitivní účinky na cíle udržování stavu (Smaal et al., 2010).    
 
 
3.1.4 Senzitivita, resistence a resilience 
 
Některé typy ekosystémů jsou citlivější vůči environmentálním „tlakům“, vyvolaným 
akvakulturou, než jiné (přičemž je třeba brát v úvahu, že obecný pojem „akvakultura“ označuje 
mnoho různých aktivit, které mohou mít rozdílné dopady podle způsobu, jakým jsou 
provozovány). Termín senzitivita evokuje „dopady“ na ekosystém, v němž se akvakulturní 
systém nachází. 
 
Senzitivita může záviset na: 

 různých typech prostředí, v nichž se akvakultura provozuje, a konkrétních fyzických 
podmínkách; 
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 různých typech biologických společenstev, nacházejících se v prostředí využívaném pro 
akvakulturu, a „rezistenci“ každého typu společenstva vůči účinkům akvakulturního chovu. 

 
Senzitivita je závislá na intoleranci druhu nebo stanoviště vůči poškození vnějšími faktory a 
na době, potřebné pro následné navrácení systému do předešlého stavu. Senzitivní druhy 
nebo stanoviště jsou takové, jež jsou negativně ovlivněny vnějšími faktory, vyvolanými činností 
člověka nebo přírodními událostmi (usmrcené/zničené, „vysoká“ intolerance), a očekává se, 
že pro návrat do předešlého stavu budou potřebovat velmi dlouhé období, tj. >10 nebo až 25 
let ('“nízká“ schopnost samoobnovy). Intolerance a tudíž i senzitivita se musí hodnotit 
v poměru ke změnám specifického faktoru (MarLIN, 2005). Environmentálními podmínkami, 
které mohou učinit ekosystém méně senzitivním, je větší disperze na úrovni celého chovu a 
rychlejší výměna látek na úrovni vodního útvaru. Ekologická teorie tvrdí, že ekologická 
společenstva, která jsou vyvážená – taková, v nichž se nachází velké množství druhů a směs 
různých životních forem – jsou schopnější odolávat „tlakům“ (Tett et al., 2007). 
 
Rezistence je „schopnost ekosystému odolávat disturbancím, aniž by došlo k fázovému 
posunu nebo ztrátě struktury či funkce“ (Odum, 1989). Různé druhy a stanoviště mají různý 
stupeň rezistence vůči tlakům. Míra, v níž je konkrétní jednotka ovlivněna konkrétním tlakem, 
se liší v závislosti na takové jednotce a příslušném tlaku (Crowe et al., 2011). 
 
Resilience je schopnost systému zotavit se po přestálé změně. Mořské ekosystémy mají 
inherentní resilienci vůči poškození a ztrátě, která se liší v závislosti na přírodních podmínkách 
a povaze a úrovni tlaků, které na ně působí. Relativně více exponované oblasti, které jsou 
přirozeně vystaveny vysoké míře fyzických disturbancí, se po antropogenní fyzické disturbanci 
dokáží zotavit rychleji než oblasti chráněné (Crowe et al., 2011). 
 

 
3.1.5 Asimilační a únosná kapacita33 
 
Asimilační kapacitu můžeme definovat jako schopnost ekosystému ve vodním útvaru 
absorbovat antropogenní vstupy látek, aniž by došlo k poškození zdraví ekosystému nebo 
jeho schopnosti poskytovat statky a služby.    
 
Únosná kapacita je v akvakultuře definována jako maximální možná biomasa chovaného 
druhu, která nepřesahuje maximální míru přijatelných dopadů na obsádku chovu a její 
prostředí. Únosná kapacita závisí mimo jiné na schopnosti ekosystému opětovně dodávat 
látky typu kyslíku, spotřebovávané všemi chovanými živočichy, nebo fytoplankton, jímž se živí 
vodu filtrující mlži (Tett et al., 2011).  
 
 
 
3.2 Hlavní potenciální tlaky a dopady různých akvakulturních systémů – možná 
zmírňující opatření a dobrá managementová praxe 

 
Jak bylo uvedeno výše, pozorované dopady akvakultury na konkrétní lokalitu nejsou obecně 
přenositelné na lokalitu jinou, a to i v podobných podmínkách chovu i prostředí, neboť řada 
dalších parametrů vyvolává značnou variabilitu pozorovaných účinků. 

                                                 
33 Další informace o stanovování asimilační a únosné capacity lze nalézt v sadě dokumentů ECASA 
(http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/ management-for-sustainability). 
V nedávné době byl vypracován model pro odhadování akvakulturní únosné kapacity a asimilační 
kapacity pro odpady ve fjordech, který byl otestován v typickém skotském fjordu (Tett et al. 2011). Jde o 
fyzikálně-biologický model, zamýšlený jako podpůrný nástroj pro péči o kvalitu vody, simulující vztahy 
mezi tlaky a vlivy.   

 

http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/%20management-for-sustainability
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Je nutné zdůraznit, že při správné implementaci relevantních předpisů EU i národní legislativy 
(včetně licencování a kontrol) lze většině potenciálních dopadů akvakultury zabránit nebo je 
minimalizovat. Kromě toho provozovatelé akvakulturních zařízení dobrovolně vynakládají 
značné úsilí k tomu, aby používali správné managementové postupy (např. kodexy chování, 
monitoring, certifikace); EU kromě toho podporuje i rozvoj organické akvakultury. Relevantní 
informace k tomu jsou uvedeny v příloze 1. 
 
V kontextu této příručky bude relevantní pochopit potenciální dopady na stanoviště a druhy, 
chráněné směrnicemi na ochranu přírody, které jsou předmětem ochrany v lokalitách Natury 
2000.  
 
Potenciální účinky, které je v této souvislosti potřebné brát v úvahu, lze rozdělit do dvou 
hlavních kategorií: 

 úbytek nebo degradace stanovišť a změny stávajících společenstev, 
 vyrušování a vypuzování druhů. 

 
Stanoviště mohou být zničena nebo degradována díky budování infrastruktury, instalaci 
příslušenství a používáním provozního vybavení a nástrojů (např. pro sklizeň či sběr), což 
může vyvolat přímé fyzické dopady na stanoviště a společenstva. Bentická stanoviště a 
společenstva mohou být ovlivněna též sedimentací organických odpadů, zatímco zvyšující se 
zákal a obohacení vody živinami mohou měnit podmínky, na nichž jsou závislá některá 
společenstva a pelagické druhy, což vede k jejich vypuzení z dané lokality. V úvahu je u 
některých akvakulturních aktivit nutno brát i účinky používání chemických látek. 
 
K vyrušování druhů a k jejich vypuzení z dané lokality může docházet v důsledku výstavby a 
provozu akvakulturních zařízení, kupříkladu vlivem hluku a světla během provozu nebo kvůli 
nutnosti regulovat predátory. Je též třeba brát v úvahu další biologické interakce mezi 
chovanými druhy a živočichy přirozeně se vyskytujícími na lokalitě, v prvé řadě možné dopady 
úniku jedinců, jako je vzájemné křížení nebo přímá kompetice cizích druhů, používaných 
v akvakultuře.   
 
Nejdůležitější typy interakcí mezi různými chovnými systémy a přírodním prostředím jsou 
stručně popsány níže; uvedeny jsou možné dopady na stanoviště a druhy v zájmu 
Společenství a příklady zmírňujících opatření, která lze zavést pro vyloučení nebo snížení 
takových dopadů, a příklady opatření k vyloučení negativních účinků. 
 
Podrobnější popis hlavních tlaků a dopadů, vznikajících v různých typech akvakulturních 
systémů, byl podán v předchozích studiích, financovaných Evropskou komisí (Huntington et. 
al., 2006, 2010). 
 
 
 
3.2.1 Mořské klecové chovy 
 
Klecové chovy způsobují zvýšenou sedimentaci určitých druhů organického odpadu pod 
klecemi. Útesy s mlži a/nebo mnohoštětinatými červi, porosty mořských trav, písčitá a bahnitá 
dna, porosty ruduch a chaluh mohou být potenciálně ovlivněny sedimentací z nesprávně 
umístěných klecových chovů (Huntington et al., 20006, Crowe et al., 2011, Ragot 2009, 
Wilding a Hughes 2010). 
 
Porosty mořských trav přímo pod rybími klecemi nebo v jejich blízkosti mohou být negativně 
ovlivněny ukládáním pevných organických odpadů. Známé jsou účinky na porosty posidonie a 
zostery (Ruiz et al., 2001, 2010, Diaz Almela et al., 2008, Apostolaki et al., 2007, Marba et al., 
2006, Pergent-Martini et al., 2006, Cancemi et al., 2003, Crowe et al., 2011). Zdá se, že 
rozhodujícím činitelem, způsobujícím ovlivnění, je právě depozice pevných odpadů a následné 
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vysoké nasycení sedimentů organickými látkami a jejich odkysličení (Wilding and Hughes 
2010).  
 
Akumulace organického materiálu na substrátu zvyšuje požadavky společenstev sedimentů 
na kyslík a může mít vliv na chemismus sedimentů, což může vyvolat změny v druhové 
diverzitě, abundanci a biomase bentické fauny a flóry (Wilding & Hughes, 2010, Holmer et al., 
2007, Maldonado et al., 2005, Vezulli et al., 2008, Tomasetti et al., 2009, Vita et al., 2004, 
Mirto et al., 2009).  
 
Právě u tohoto typu akvakulturních systémů je vhodné umístění klecí a jejich management 
mimořádně důležité. Pro snížení možných dopadů, způsobených částicemi organického 
odpadu, se používá řízení a omezení velikosti obsádky. Také zlepšení stravitelnosti potravy a 
systémy, omezující množství odpadu při krmení, mohou zmírňovat tyto dopady. Používání 
extrudovaných a vysoce stravitelných krmiv, moderních automatických přístrojů pro rozvádění 
krmení a každodenní kontrola množství krmiv, zaměřená na minimalizaci šíření krmiv i odpadů 
do vodního prostředí, představují některé možné způsoby opatření, často používaných pro 
zmírnění těchto dopadů. 
 
Hydrodynamické podmínky hrají významnou úlohu v disperzi organického odpadu a při 
redukci předvídatelných účinků (Cromey et al., 2002a; Modica et al., 2006; Sara et al., 2006). 
 
Existují počítačové modely, s jejichž pomocí lze předvídat rozsah a stupeň organických 
depozic z akvakulturních zařízení; ty se používají k identifikaci potenciálních dopadů chovů.  
Například model DEPOMOD předpovídá depozice a biologické účinky pevných odpadů 
z klecových mořských chovů na mořském dně na základě batymetrie lokality a 
hydrografického režimu v kombinaci s maximální tonáží a hustotou rybí obsádky v daném 
chovu (Cromey et al., 2002b; Cromey et al., 2002c). Model  MERAMOD (Cromey, C., 2008) 
byl vyvinut z modelu DEPOMOD a validován pro chovy mořčáků a mořanů se východním 
Středomoří. 
 
Rybí klece vypouštějí rozpuštěné látky včetně čpavku, nitrátů a fosfátů spolu s rozpuštěným 
organickým uhlíkem přímo do vodního sloupce. Jejich zdrojem jsou produkty vylučování a 
vyměšování ryb a výluhy z krmných pelet nebo z částic fekálií. Tam, kde dochází k rychlému 
rozptylování, mohou být účinky těchto vstupů na vodní sloupec značně limitované (Holmer 
2010).  
 
Obohacení vodního sloupce živinami bylo zaznamenáno kolem klecí s chovy mořčáků a 
mořanů ve Středomoří (Dalsgaard & Krause-Jensen, 2006, La Rosa et al., 2002). Byly však 
zdokumentovány jen omezené dopady a tento typ vlivů je obecně považován za jeden 
z nejméně závažných (Sara 2007). Machias et al. (2005) dokázali, že v okolí faremních chovů 
v oligotrofických podmínkách ve Středozemním moři vzrostla primární produkce, což 
stimulovalo produktivitu i ve vyšších trofických úrovních. 
 
Nedávné studie ukázaly, že obohacení živinami u chovů lososů je obecně nízké (Laurent et 
al., 2006) a že neexistuje důkaz pro eutrofizaci nebo vznik vodního květu díky úniku živin ani 
ve skotských lososích farmách (Smayda 2006). V důsledku absence důkazů o škodlivých 
účincích vypouštění živin z lososích farem na ekosystém byl vysloven závěr, že není 
pravděpodobné, že bentická stanoviště ve Velké Británii, významná z hlediska biodiverzity, 
mohou být touto formou výstupů ovlivněna (Wilding & Hughes, 2010).  
 
Při posunutí těchto typů chovů dále od pobřeží do méně chráněných poloh se očekává, že 
rozptyl živin se bude zvyšovat, čímž se bude minimalizovat tlak na životní prostředí (Wilding a 
Huges 2010, Pitta et al., 2009). 
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Jinými potenciálně rizikovými vlivy mořských klecových chovů, které je třeba brát v úvahu, 
jsou důsledky používání chemikálií, zejména pro senzitivní stanoviště, jako jsou například 
porosty druhů Zostera a Posidonia (Ragot 2009, Huntington et al., 2006). Podobně i bahnitá 
stanoviště, naleziště mlžů a útesy mají nízkou toleranci a rezistenci k některým syntetickým 
sloučeninám, používaným v akvakultuře (Crowe et al., 2011, Huntington et al., 2006, Wilding a 
Hughes 2010).  
 
V posledních letech se podporuje snižování používání chemikálií a dalších umělých látek 
v akvakultuře zároveň s vývojem látek i metod aplikace přátelských k životnímu prostředí, 
zajišťujících příznivé podmínky pro ryby. K restrikcím používání chemických sloučenin se 
obvykle přistupuje v citlivých oblastech. Je možné používat nátěry a přípravky proti tvorbě 
slizu. Mezi takové patří nátěry na bázi silikonu, polyuretanu a enzymových technologií (IUCN, 
2007). Pro zamezení tvorby slizu se v poslední době testují biologické metody34. 
 
Rizika, pocházející z chemických látek, lze kontrolovat pomocí aplikace odpovídajících norem 
environmentální kvality podle rámcové směrnice o vodách. Ve Skotsku se cíle kvality životního 
prostředí (EQOs) používají pro hodnocení dopadů marikultury a kontrolu vypouštěné vody  
(OSPAR, 2009).  
 
Klece mohou lákat predátory (volně žijící ryby, rybožravé ptáky, vodní savce), kteří mohou 
způsobovat škody na sítích (Holmer 2010). Ve Skotsku se tuleň obecný (Phoca vitulina) živí 
primárně rybami a může příležitostně lovit i lososy, chované v klecích. Na ochranu své 
obsádky používají některé farmy techniky správného hospodaření, akustické odpuzovače 
(které by měly být v souladu s relevantními mezinárodními dohodami) nebo sítě proti 
predátorům.   
 
Možné jsou i fyzické vlivy infrastruktury, neboť klece musí být zakotveny do dna a existuje 
nebezpečí, že fyzicky poškodí stanoviště dna. Správná lokalizace a design akvakulturní 
infrastruktury, vylučující jejich umísťování do obzvláště citlivých stanovišť a beroucí v úvahu 
nejlepší technická řešení pro každý typ lokality (např. přizpůsobením struktur v kotvištích 
podmínkám substrátu mořského dna), však mohou napomoci vyloučit a minimalizovat tyto 
potenciální negativní účinky. Například ve Skotsku jsou některá kotevní zařízení a další 
technika, nezbytná pro zajištění lososích klecí ve stálé poloze, umísťována v hluboké vodě, 
aby se vyloučil překryv chovných aktivit a senzitivních stanovišť (např. útesů). 
 
Velké oplocené areály mohou také působit na cirkulaci vody a průnik světla. Pokud je to 
nutné, lze těmto rizikům čelit omezením velikosti chovných komplexů a pravidelnou změnou 
jejich polohy (Nash et al., 2005). 
 
Dopady disturbancí, způsobovaných provozními aktivitami, jsou zpravidla velmi malé a 
krátkodobé, zejména pokud jsou klece v hlubších vodách stranou od míst, kde hnízdí a krmí 
se ptáci. 
 
Úniky ryb35 z klecí mohou způsobit nežádoucí genetické účinky na volně žijící populace díky 
vzájemnému křížení i ekologické dopady díky predaci, kompetici a možnému přenosu chorob 
na volně žijící ryby. Problémem mimořádného významu je vzájemné křížení36 u lososa 
obecného, neboť to může vést ke ztrátě fitness ve specifických subpopulacích, obývajících 
řeky (Naylor et al., 2005). Nedávno spuštěný projekt EU (Prevent Escape37) má za cíl 

                                                 
34 Viz např. pokyny pro projekt CRAB: 
http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf 
35 Zavádění cizích druhů pro jejich využití v akvakultuře je regulováno nařízením 708/2007. 
36 Výzkumný projekt, financovaný Evropskou komisí, provedl vyhodnocení genetických dopadů 
akvakulturních aktivit na původní populace (GENIMPACT 2007).  
37 Prevent Escape: www.sintef.no/preventescape 
 

http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf
http://www.sintef.no/preventescape
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vypracovat doporučení a pokyny pro akvakulturní  technologie a provozní strategie, které by 
snižovaly četnost úniků. 
 
Jak bylo uvedeno výše, dopady na mořské dno lze minimalizovat umísťováním chovů do 
oblastí se silným prouděním a omezováním biomasy i hustoty rybí obsádky pro zabránění 
tvorby nadměrného množství odpadů. Postup, aplikovaný dnes provozovateli chovů s cílem 
minimalizace negativních účinků jejich zařízení, zahrnuje výběr míst s dobrou výměnou vody a 
provozní postupy, minimalizující odpad z potravy a používání chemických látek. Používání 
krmiva, které je „vysoce energetické“ (tj. ve výsledku se sníženou tvorbou amoniakálního 
dusíku) a má „nízkou míru znečištění“ (tj. je vysoce stravitelné, s nízkým obsahem fosforu) 
spolu s vývojem vylepšených krmných postupů snížilo produkci odpadů. Zpravidla se provádí i 
rutinní odstraňování mrtvých ryb a rozkládajících se organismů. 
 
 

3.2.2 Prámy a lana pro měkkýše 
 
Akvakultura mlžů a dalších vodních živočichů v hlubších vodách za pomoci zavěšených lan 
z plovoucích prámů se vyvinula proto, aby využívala místa s výskytem měkkýších larev a 
zároveň lokality s dobrou jakostí vody a dostupností potravy. Tyto systémy mohu způsobit 
zvýšení hladiny suspendovaných sedimentů pod chovy, které jsou výsledkem depozice 
pseudofekálií, které následně ovlivňují bentos.  
 
Depozice fekálií a pseudofekálií pod chovy měkkýšů může vést k organickému obohacení 
sedimentů (Hargrave et al., 2008b) a způsobovat změny v bentických společenstvech 
(Danovaro et al., 2004, Ysebaert et al., 2009). Dopady zavěšených chovů závisejí na místních 
podmínkách a měřítku zařízení. Pro zavěšené chovy měkkýšů je typické, že jejich dopady na 
bentická infaunální společenstva jsou velmi omezená jejich rozsahem, vyjma případy 
s extrémními podmínkami (velmi slabé proudění nebo řádově překročená hustota obsádky) 
(McKindsey et al., 2011). 
 
Dopady zavěšených chovů na provazech jsou většinou omezeny na sedimentační účinky na 
volně žijící společenstva měkkýšů na útesech a na další citlivá sublitorální stanoviště, jako 
jsou útesy s mnohoštětinatci, porosty mořských trav, písečné lavice, porosty ruduch a porosty 
chaluh (Huntington et al., 2006). Dopady chovů na vodorovných lanech se považují za nižší 
než u chovů s prámy, neboť množství pseudofekálií, padajících z lan, se rozptyluje do větších 
oblastí (OSPAR 2009). Přehled studií o vlivu měkkýších farem na bentická společenstva 
podává práce McKindsey et al. (2011). 
 
Zavěšené chovy měkkýšů mohou mít též dopady na vodní sloupec, a to jak z pohledu 
hladiny rozpuštěného kyslíku, tak i živin. Umísťování těchto systémů v oblastech s dobrou 
výměnou vody a tudíž i dobrým rozptylováním živin většinou snižuje rizika takových účinků. Ve 
skutečnosti regenerace anorganických živin cestou mineralizace biologických depozic, jak ve 
vodním sloupci, tak i na dně, stimuluje dostupnost živin pro fytoplankton. Tato pozitivní zpětná 
vazba od živočichů, živících se filtrováním vody, představuje důležitý mechanismus v mělkých 
ekosystémech, kde nakonec stimuluje primární produkci a tím i produkci potravy pro mlže 
(Smaal & Prins 1993; Dame 2012).  
 
Intenzívní chov měkkýšů odebírá primární produkci z vodního sloupce a v případech, že 
v daném zálivu jsou chovy předimenzovány, může dojít k překročení únosné kapacity vodního 
tělesa, v němž je chov umístěn. Výsledkem je vznik nepříznivých podmínek pro volně žijící i 
chované populace (WWF 2010b). Protože tento stav by měl přímý negativní vliv na výnosy 
chovaných měkkýšů, nadměrné využívání potravních zdrojů by vedlo ke snížení farmových 
aktivit měkkýšů.  
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V řekách Galicie se odhaduje, že chovy mlžů mohou spotřebovávat kolem 10 % of primární 
produkce daného území (Figueiras et al., 2002). To může mít příznivé účinky pro oligotrofní 
společenstva, jako například chaluhy, avšak může to omezit dostupnost potravy pro další 
živočichy, živící se filtrováním, jako jsou mnohoštětinatí červi a společenstva písečných a 
bahnitých den (Huntington 2006).  
 
Této schopnosti odstraňovat fytoplankton může být využito také jako řešení pro dodatečné 
obohacení živinami, které je důsledkem chovu ryb. Integrováním rybí (krmené) akvakultury 
s akvakulturou chaluh a měkkýšů (extrakční) se odpadní látky od jednoho uživatele zdrojů 
stávají zdrojem (hnojivem nebo potravou) pro jiné (Scottish Executive 2002). Existuje několik 
studií o potenciálních přínosech chovu měkkýšů s cílem zmírňování vstupu živin jako součásti 
multitrofické akvakultury s uměle odchovávanými rybami (Troell et al., 2009) 
 
Může také docházet k disturbanci senzitivních druhů, avšak údržba a sběr zavěšených 
měkkýšů má malé přímé dopady (OSPAR 2009). Jak vodorovná lana, tak i prámy mohou 
zvyšovat primární i sekundární produkci tím, že poskytují řasám a živočichům prostor k růstu. 
Takové systémy fungují často jako „školky“ pro ryby, a tento nový potravní zdroj může zase 
poskytovat potravní zdroje pro potápějící se ptáky (OSPAR, 2009). 
 
Sedimentaci fekálií a pseudofekálií lze odhadovat pomocí jednoduchých modelů a porovnávat 
s odpovídajícími environmentálními standardy kvality pro odhad bezpečné velikosti měkkýší 
obsádky. Existují určité modelovací nástroje pro předvídání dopadů ukládání látek na dně 
kolem chovů měkkýšů (pro přehled viz Giles et al., 2009; Weise et al., 2009). Míra, v níž jsou 
nejprve organické látky rozptýleny a následně přemístěny, pozitivně koreluje s režimem 
lokálních proudů (Hartstein a Stevens 2005; Giles et al., 2009). 
 
Pokud jde o odstraňování fytoplanktonu, byly vyvinuty modely, s jejichž pomocí lze stanovit 
optimální hustotu obsádky, při níž je produkce měkkýšů maximální, aniž by negativně 
ovlivňovala rychlost růstu a minimalizovala dopady na životní prostředí (Kaiser a Beadman 
2002, Duarte et al., 2008). 
 
Vhodné umístění měkkýších prámů a lan v oblastech s dobrou výměnou vody spolu se 
stanovením adekvátních rozměrů chovů za použití prediktivních modelů, umožňujících 
odhadnout dopady ukládání sedimentů, mohou minimalizovat nejvýznamnější možné dopady 
těchto systémů.  
 
 
3.2.3 Chovy měkkýšů v přílivové zóně 
 
Přílivové systémy pro chov měkkýšů jsou všeobecně velmi extenzívní, i když mohou být 
soustředěny v ústích řek a mohou mít dopady na citlivá stanoviště nebo na významná území 
pro hnízdění ptáků a líhnutí ryb (Huntington et al., 2006). 
 
Potenciálním vlivem je zanášení okolních přílivových a sublitorálních stanovišť fekálním a 
pseudofekálním materiálem i jinými druhy detritu, vznikajícího během chovu, jež mohou 
ovlivňovat útesy, porosty mořských trav, písečné lavice i porosty ruduch (Huntington et al., 
2006, Ragot 2009). Ve vysoce pohyblivých vodách se fekálie a pseudofekálie mohou šířit i na 
delší vzdálenosti. Přílivové systémy jsou natolik dynamické, že za normálních okolností jsou 
účinky zanášení potlačeny působením vln a proudů.  

 
Pro posouzení významu účinků zanášení, způsobeného chovy měkkýšů, je užitečné, když se: 

-  identifikují typy stanovišť – příjemců, porozumí se jejich reakci na zanášení, což mohou být 
kupříkladu změny v infaunálních a epifaunálních společenstvech, a určí se rozsah 
ovlivněného území, které lze následně porovnat s celkovou rozlohou těchto biotopů uvnitř 
místa, kde se chov měkkýšů provozuje (např. lokality Natury 2000).  
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-  vyhodnotí množství sedimentu, který je vypouštěn do vodního sloupce, a stanoví se úroveň 

sedimentace (potopení a depozice suspendovaných látek na dně). Měl by se vyhodnotit i 
vliv zvýšené turbidity (která je důsledkem depozice a vyhrabávání chovaných mlžů) 
porovnáním s referenčními hodnotami turbidity. 

 
Potenciální nebezpečí vzniká i při použití cizích organismů. Možné dopady introdukce cizích 
druhů pro jejich použití v akvakultuře jsou však regulovány nařízením 708/2007, které zavedlo 
povolovací systém se specifickými postupy i vyhodnocováním rizik. Používání cizích druhů je 
dále omezeno nebo je možné jen za určitých podmínek. V severním Walesu došlo k přijetí 
„Kodexu správné praxe pro převoz násady měkkýšů“, aby se zamezilo nechtěné introdukci 
cizích druhů cestou dovozu měkkýší násady z jiných míst. 
 
Údržba, potřebná u přílivových zařízení, může způsobovat vyrušování, včetně toho, 
pocházejícího z přístupových cest, zejména na významných zimovištích a místech krmení 
ptáků (Huntington et al., 2006). Pro vyloučení vyrušování se obvykle dodržují určité podmínky 
pro provoz, týkající se ochrany volně žijících živočichů. 
 
 
3.2.4 Chovy měkkýšů na dně 
 
Tato forma akvakultury se často praktikuje v mělkých pobřežních oblastech nebo v estuáriích, 
kde se mohou vyskytovat ochranářsky významná stanoviště, například společenstva 
písečných a bahnitých den nebo mořských trav, a mohou proto vznikat konflikty, plynoucí 
z využívání a nakládání s územím (Huntington et al., 2006). 
 
Mezi hlavní potenciální tlaky z dnových kultur patří určitá míra sedimentace jak z vyměšování 
živočichů, tak z bagrování, používaného pro sběr, a určité typy fyzikálního vyrušování. Zdá se, 
že vliv dnových chovů na jejich sedimentační prostředí a makrobentická společenstva je jen 
lokální (Ysebaert et al., 2009).  
 
Sublitorální bentická stanoviště, jako jsou písečné/bahnité lavice, mohou být ovlivněna 
zanášením sedimenty, vznikajícími jako produkty vyměšování nebo v důsledku sběru, 
zejména v případě použití hydraulických nebo mechanických bagrů. Pokud k zanášení 
dochází periodicky, úroveň návratnosti do původního stavu je zpravidla dobrá, zejména pokud 
je dno omýváno silnými proudy (Huntington et al., 2006) 
 
Dnové chovy mohou mít za následek i tlaky, vyvolané zaváděním cizích druhů38. Může také 
vznikat nebezpečí přenosu patogenů z chovaných na volně žijící populace, ačkoli vysoké 
dávky patogenů z dnových kultur nejsou pravděpodobné (OSPAR 2009). 
 
Bagrování pro získávání násady a sběr měkkýšů z dnových kultur mohou mít vliv na 
společenstva mořského dna i na některé komerční druhy, které nejsou předmětem chovu, jako 
například zaděnky a rozchlipky. 
 
V některých zemích (např. ve Velké Británii, Irsku) se měkkýši vajíčka bagrují tehdy, když se 
vytvoří vrstva měkkýšího bahna (měkkýší bahno je akumulovaná vrstva fekálií a pseudofekálií, 
která může být silná 30 – 40 cm, dá se oddělit od substrátu a stává se nestabilní). To 
umožňuje sběr měkkýší násady s relativně malými dopady na faunu pod hladinou. Kromě toho 
je bagrování sezónní záležitostí, což umožňuje, aby v následném období stanoviště mořského 
dna i bentos regenerovaly.  
 

                                                 
38 Jak již bylo uvedeno, možné dopady zavádění cizích druhů pro jejich použití v akvakultuře jsou 
regulovány nařízením 708/2007. 
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V Nizozemsku se sběr násady přílivových měkkýšů povoluje pouze na podzim na nestabilních 
plochách, náchylných k odplavení během zimních bouří (Maguire et al., 2007). V Nizozemsku 
se ovšem může provádět i jarní sběr, pokud je dostatečné množství larev.  
 
V roce 2009 byla v Nizozemsku vytvořena politika pro systém sběru měkkýší násady, 
sestávající z plovoucích provazů, na něž přisedávají měkkýší larvičky. Od roku 2000 se 
provádějí pokusy pro testování toho, jak slibné jsou tyto alternativy k chovu měkkýšů na dně, 
případně jako dodatečný zdroj v případě, že dnové chovy budou neúspěšné. Sektor chovu 
měkkýšů, státní a ochranářské organizace se dohodly, že se postupně bude upouštět od 
tradičních metod a uvolní se tak prostor pro alternativní systémy sběru vajíček a larev.  
 
Mimořádná pozornost se věnuje využívání zdrojů měkkýší násady. V současné době se ve 
Wattovém moři provádí každoročně v pobřežní zóně inventarizace zásob měkkýšů, aby se 
jistilo, zda bude dostatek měkkýší násady pro umělé chovy. Rybáři si ustavili vlastní organizaci 
producentů. Tato organizace žádá o povolení u Ministerstva hospodářství, zemědělství a 
inovací. Žádost je doprovázena analýzou, hodnotící dopady rybářství na cíle ochrany lokalit 
Natury 2000.  
 
Aby se zamezilo poškozování mořského dna, iniciovala vláda spolu s ostatními dotčenými 
subjekty (sektory rybářství a rekreace, organizace ochrany přírody, provinciální úřady) 
zahájení otevřeného plánovacího procesu pro vytvoření politiky na období 2010 - 2013. Ta 
zahrne i výběr vhodných lokalit pro systém sběru měkkýší násady.  
 
 
3.2.5 Nádržové systémy na souši pro mořské druhy 
 
Většina těchto systémů je uzavřených a chovná zařízení jsou umístěna v místech, oddělených 
od okolního prostředí fyzikálními filtry a výpustěmi. Některé farmy používají recirkulační 
systémy a někdy dokonce i umělou mořskou vodu, čímž snižují přítok i odtok vody do a 
z farmy (Huntington et al., 2006). 
 
Přesto však byly zaznamenány určité vlivy ze sedimentace, biogeochemických změn a 
vypouštění chemických látek zejména v oblastech poblíž míst chovů a do určité vzdálenosti 
od nich. Potenciálně mohou být těmito tlaky ovlivněna všechna bentická stanoviště 
(Huntington et al., 2006, Ragot 2009).  
 
Aby se tomu zabránilo, vytékající voda se před vypuštěním do komunikačního kanálu mezi 
lagunou a mořem mikrofiltruje přes rotační filtr a pouští se do systému usazovacích a čistících 
nádrží. To umožňuje absorpci živin mikrořasami. Automatický roštový filtr na výpusti udržuje 
mikrořasy v čisticích nádržích. V pobřežních oblastech v okolí některých systémů nádrží se 
také provádí monitoring situace s řasami, aby se odhalily možné biogeochemické změny.  
 
Zvýšená potřeba živin a biologického kyslíku může mít určité dopady na sublitorální 
stanoviště, například útesy a porosty mořských trav a chaluh. To však velmi závisí na úrovni 
čištění odpadních vod z farem, které může být vysoce účinné (Huntington et al., 2006, Ragot 
2006, Aquaetreat 2007). 
 
Někdy se provádí přísná kontrola a čištění tekutých odpadů z nádrží. To může zahrnovat 
provzdušňování tekutých odpadů pro zvýšení míry aerobního rozkladu odpadů před jejich 
vypuštěním, čímž se snižují požadavky vypouštěných vod na biologický kyslík. Zvýšené 
využívání recyklace vody může také napomoci při omezování množství vypouštěné vody. Lze 
také regulovat míru průsaku zhutněním hrází rybníků nebo používáním vystýlek, zabraňujících 
průniku vody a obohacení živinami okolních vod.  
 
Tlaky z infrastruktury mohou ovlivňovat supralitorální stanoviště typu slaných bažin, 
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písečných dun a oblázkových pláží, pokud jsou farmy vybudovány v takových typech 
stanovišť. V praxi to je ovšem velmi neobvyklé, neboť většina farem na souši se buduje na 
pevnějším podkladu dále směrem do vnitrozemí a plánuje se u nich vyloučení jakýchkoli 
konfliktů se zájmy ochrany přírody. Díky tomu lze fyzické změny stanovišť minimalizovat nebo 
zmírňovat. 
 
Většina intenzívních farem na souši je jak dobře spravována, tak je redukováno případné 
používání chemoterapeutických či patogenních látek v produkčních systémech, a 
vypouštění takových látek lze kontrolovat prostřednictvím filtrování a čištění odpadních vod  
(Huntington et al., 2006, Ragot 2006).  
 
Disturbance z těchto farem jsou minimální, neboť většina zařízení je pod střechou nebo 
zaujímají velmi malé území. Kontrola predátorů je také s největší pravděpodobností minimální 
a svou podstatou většinou pasívní, tj. jde o aplikaci sítí a mříží (Huntington et al., 2006, Ragot 
2009). Vliv může mít i introdukce cizích druhů39. 
 
 
3.2.6 Rybníky na souši pro chov mořských ryb 

 
Rybniční systémy často vyžadují značné rozlohy dalších pozemků, nutných pro provoz svůj a 
na ně vázané infrastruktury (kanály pro přívod a odvádění vody). Výstavba pobřežních 
rybničních farem, většinou realizovaná způsobem „ohraď a zasyp“, může mít velké potenciální 
dopady na tyto oblasti.  Pokud se rybníky vytvářejí z lagun, existuje potenciál pro změnu 
lokálního hydrologického režimu a tím dopady na funkčnost zbývajících částí lagun 
(Huntington et al., 2006).  
 
Vlivy během provozu rybničních farem závisejí na chovaných druzích a na typu použitého 
režimu zásobování vodou. Zatímco některé typy vyžadují průtočné systémy, jiné mohou 
potřebovat jen příležitostné dopouštění rybníků, kompenzující průsaky a výpar. Tyto typy mají 
potom jen krátkou periodu vlivu nárazového vypouštění odpadních vod s detritem během 
snížení hladiny kvůli výlovu. Většinu těchto vlivů lze potenciálně snížit jak u průtočných, tak i 
nárazově vyplachovaných rybníků používáním usazovacích rybníků a biofiltrace (Huntington 
et al., 2006). 
 
V oblastech kolem výpustí se mohou vyskytovat organické sedimenty. V Itálii je běžným 
opatřením pro zabránění sedimentace organických látek mechanické odstraňování řas s vodní 
hladiny, působení kyslíku a proudění vody na zbytkové sedimenty, používání tekutého kyslíku 
v rybnících i odtokových kanálech apod. Rybniční farmy často lemují okraje lagunových 
oblastí (např. laguny Mesolonghi a Amvrakikos v Řecku) a z nich vypouštěná voda – jak 
individuálně, tak i kumulativně – může mít vliv na porosty chaluh i na další citlivé typy 
stanovišť nebo ekologii vodních útvarů. 
 
V důsledku budování pobřežních rybničních farem může dojít ke změnám území se slanými 
bažinami, supralitorálních písečných dun a oblázkových pláží, pokud jsou v nich farmy 
umístěny (Huntington et al., 2006). Správné umístění rybničních farem a vhodná 
managementová opatření však mohou snadno zabránit dopadům na tyto typy stanovišť.  
 
V rybničních farmách může být významným faktorem kontrola predátorů. Je-li to proveditelné, 
je ve většině farem široce využívaným opatřením použití sítí k zakrytí rybníků proti útokům 
ptáků. 
 

                                                 
39 Jak již bylo uvedeno, možné dopady ze zavádění cizích druhů pro jejich použití v akvakultuře jsou 
regulovány nařízením 708/2007. 
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Farmy na souši dokáží čistit odpadní vody před jejich vypuštěním do prostředí. Využití rybníků 
k usazování pevných látek umožňuje odstranit velkou část organického i anorganického 
materiálu. Rozpuštěné živiny lze odstranit filtrací, pomocí biologických technik, například 
rákosových čistíren a nádrží s řasami, i použitím výtokových kanálů, lemovaných přisedlými 
mlži (Huntington et al., 2006). 
 
 
3.2.7 Lagunové chovy 
 
Extenzívní lagunové chovy mají všeobecně nízké negativní účinky, ačkoli mohou mít vliv na 
místní populace živočichů a zejména ptáků kombinací vyrušování během provozu a cílené 
kontroly predátorů. Další tlaky mohou pocházet z použití cizích nebo v místě se 
nevyskytujících druhů, jako je například  tapeska Ruditapes philippinarum40. 
 
Hlavní stanoviště, která mohou být ovlivněná lagunovými farmami, jsou stanoviště typická pro 
lagunové oblasti – písečná a bahnitá stanoviště, porosty chaluh, čepelatek a posidonií. 
Potenciálně ovlivněná mohou být i další stanoviště – útesy s mnohoštětinatci a s ruduchami – 
pokud se nacházejí uvnitř nebo v okolí oblastí lagun. 
 
Písečná a bahnitá stanoviště mohou být vystavena účinkům zanášení sedimenty 
vypouštěnými z farem a jakýmikoli změnami trofického stavu vodního útvaru, způsobenými 
hypernutrifikací a organickou depozicí. Bývají důležitými potravními stanovišti pro brodivé 
ptáky a závisejí na nich i významná společenstva bezobratlých. Ta mohou být také ovlivněna 
jakoukoli významnou změnou celkové produktivity, k níž by došlo zavedením a provozováním 
monokulturní nebo omezeně polykulturní akvakultury.  
 
Společenstva chaluh a řas mohou být ovlivněna vzrůstem vodní turbidity buď v důsledku 
zvýšeného zabahnění, ale s větší pravděpodobností díky aktivitám během sběru, jež zahrnují 
bagrování nebo hydraulický sběr mlžů. Během sběru mlžů mohou být též poškozovány 
porosty chaluh; jejich schopnost obnovy pomocí šíření rhizomů je nízká. 
 
Jak však již bylo uvedeno, lagunové chovy jsou zpravidla extenzívní systémy s nízkými tlaky 
na prostředí, a při dobrém řízení mohou dokonce vytvářet vhodná stanoviště a přispívat 
k ochraně biologické rozmanitosti (viz kapitolu 3.6). Rybníky a laguny bývají navrhovány tak, 
aby odolaly povodňovým stavům, a bylo tudíž zabráněno úniku odpadních látek z nich.  
 
Důležitou otázkou u lagunové akvakultury je kontrola predátorů. V současnosti se tato 
kontrola stává více problematickou, neboť mnoho predátorů je chráněno legislativou 
členských států i EU, zejména ve vyhlášených územích s konkrétními předměty ochrany41.  
 
U extenzívních lagunových farem, v rybářsky využívaných jezerech a u chovů, ovlivněných 
tažnými cestami ptáků, zůstává tato otázka vážným problémem. Velké rybníky nelze zakrýt 
ochrannými sítěmi a každoročně čelí velkým ztrátám. V mnoha případech je situace ještě dále 
komplikována existencí lokalit Natury 2000 v blízkém okolí42.  
 
 
 
 

                                                 
40 Jak již bylo uvedeno, možné dopady ze zavádění cizích druhů pro jejich použití v akvakultuře jsou 
regulovány nařízením 708/2007. 
41 Na základě článku 9 směrnice o ptácích nebo článku 16 směrnice o stanovištích mohou členské státy 
prostřednictvím odchylného postupu přijímat opatření k omezení vlivů chráněných druhů. 
42 Konkrétní případ kormorána velkého je předmětem výzkumných projektů (např. INTERCAFE: 
http://www.intercafeproject.net/index.html) a platformy EU, ustavené k tomu účelu 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm)  

http://www.intercafeproject.net/index.html
http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm
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3.2.8 Sladkovodní akvakulturní systémy pro chov ryb 
 
Hlavními tlaky ze sladkovodní akvakultury jsou sedimentace, změny v biochemii a 
nebezpečné látky (Huntington et al., 2010). Relativní dopady lze vyloučit nebo zmírnit pomocí 
různých systémů čištění odpadních vod, které jsou dnes k dispozici43. 
 
Pstruh a kapr se chovají v soustavách rybníků a náhonů na souši. Nebezpečí sedimentace 
z nádrží na souši a rybničních chovů je středně vysoké u řek s nízkými průtoky, avšak to lze 
snížit usazovacími rybníky. Na druhou stranu rybníky mají i pozitivní úlohu např. při 
zachycování půdy, odnášené proudem z horních částí povodí. 
 
Existuje také riziko možné eutrofizace vypouštěním odpadních látek do řek. Protože kapři jsou 
všežravci a chovají se hlavně v rybnících, je u nich nižší pravděpodobnost obohacení živinami 
než u systémů s náhony a nádržemi, používanými pro chov pstruhů. Dnes používají mnohé 
pstruží chovy moderní technologie (nízký index intenzity produkce, výpustní vodní systémy 
jako usazovací nádrže, mechanické provzdušňovací systémy nebo tekutý kyslík, rozbory 
vypouštěných látek apod.), jež umožňují využívat vodní zdroje efektivně a vyrovnávat 
potenciální škodlivé účinky, konkrétně eutrofizaci, na recipientní vodní toky. 
 
V řekách atlantské oblasti také v letních měsících vyšších teplotách a nižších průtocích 
vzrůstá riziko snižování hladiny kyslíku díky obohacení živinami. Dopady na flóru a faunu 
mohou být významné. Těm je možné a nutné zabránit stanovením sezónních limitů pro odběr 
vody. U řek v kontinentální oblasti bývají průtoky vysoké, takže riziko obohacení živinami je 
malé, stejně jako nebezpečí z používání chemických látek. 
 
Používání chemických látek v chovech pstruhů představuje pro řeky středně vysoké riziko. Pro 
pstruží farmy v rámci říčních systémů se povolení obecně vydávají za podmínky, že naředění 
bude dostatečné k tomu, aby jejich dopady dále po proudu byly zanedbatelné. 
 
Rybniční akvakultuře vévodí extenzívní chovy kaprů, které znamenají nízké či zanedbatelné 
riziko pro většinu prvků jakosti vody kromě potenciálních dopadů na hydromorfologii díky 
budování rybníků v oblastech údolních niv. Většina rybníků má velmi dlouhou historii a proto 
se již také dobře začlenily do krajiny, kde hrají významnou úlohu např. v ekologické stabilitě a 
zvyšování schopnosti území absorbovat povodňové vlny a zadržovat vodu v krajině.  
 
 
3.2.9 Souhrnný přehled všech potenciálních tlaků a vlivů 
 
Níže uvedené tabulky ilustrují druhy faktorů, jež je zapotřebí brát v úvahu při hodnocení 
různých typů akvakulturních systémů. Jejich cílem je pouze shrnout informace o možných 
dopadech, uvedené v předcházejících kapitolách. Je nutné zdůraznit, že tyto potenciální 
dopady nenastávají vždy nebo nemusejí být relevantní pro cíle ochrany konkrétních 
lokalit.   
 
Pro stanovení skutečných potenciálních dopadů, které budou záviset na environmentálních 
podmínkách i konkrétních chovech a na zmírňujících opatřeních a odpovídajících způsobech 
řízení, vylučujících či minimalizujících takové dopady, je nutný individuální přístup. Navíc 
jsou mnohé z těchto faktorů regulovány na základě legislativy EU nebo předpisů na 
národní úrovni. 
 
 
 

                                                 
43 Čištění odpadních vod z intenzívních akvakulturních systémů a nové metody pro snižování množství 
faremních odpadů byly tématy projektu, financovaného Evropskou unií v rámci Šestého rámcového 
programu (Sustainaqua, Varadi et al., 2009) 
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Tabulka 3. Přehled faktorů, které je zapotřebí brát v úvahu u různých akvakulturních systémů 
 

 
Akvakulturní systém 
 
Potenciální dopady 

 Pobřežní a mořské Sladkovodní 

Kleco-
vé 
chovy 

Prámy a 
lana pro 
mlže 

Chovy 
měkký-
šů v pří-
livové 
zóně 

Chovy 
měkký-
šů na 
dně 

Nádr-
že na 
souši 

Ryb-
níky 
na 
souši  

Lagu-
nové 
chovy 

Rybo-
chov-
né 
rybní-
ky 

Průtoč-
né 
systé-
my 

Recir-
kulační 
systé-
my 

Sedimentace X X X X  X X X X  

Biogeochemické 
změny ve vodě  

X X   X X X X X  

Chemické vstupy X    X X   X X 

Infrastrukturní 
dopady 

  X X X X X  X X 

Disturbance X X X X X X X X X X 

Kontrola predátorů X X X X X X X X X  

Interbreeding X    X X   X  

Přenos patogenů  X  X X X X X X X  

Cizí druhy X X X X X X X X X  
(zavádění cizích druhů pro jejich použití v akvakultuře je regulováno nařízením 708/2007) 

 
 
Tabulka 4. Příklad možné klasifikace citlivosti klíčových stanovišť a druhů jako pomůcka pro 
hodnocení rizik (podle Huntington et al., 2006) 
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Útesy: společenstva měkkýšů  x x x x    x  

Útesy: společenstva mnohoštětnatých 
červů  

x x ? x    ?  

Porosty chaluh na sublitorálních 
sedimentech 

x x x x  x   x 

Pískové lavice, bahnitá a písečná 
stanoviště  

x x x x x x   x 

Porosty ruduch x x ? x     x 

Společenstva s porosty čepelatek a 
posidonií  

x x ? x     x 

Společenstva slaných bažin x x x x x x  ?  

Společenstva písečných dun   x x x x    

Společenstva oblázkových stanovišť x   x x x  ?  

Kytovci   x  x x    

Ploutvonožci    x  x x    

Vydra x  x x x x    

Ryby x x x  x  x x x 

Ptáci x  x x x x    
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3.3 Příklady udržitelné akvakultury v přírodních oblastech, která přispívá k ochraně 
biodiverzity 

 
Existují četné příklady udržitelného rozvoje akvakulturních aktivit, jež hrají významnou úlohu 
při ochraně životního prostředí a podpoře biologické rozmanitosti, zadržování vody v krajině a 
protipovodňové ochraně. Akvakulturní systémy mohou být slučitelné s výskytem citlivých 
stanovišť a mohou poskytovat environmentální přínosy a služby. Akvakulturní aktivity 
nacházíme v mnoha lokalitách Natury 2000; mohou být plně slučitelné s požadavky na 
ochranu přírodních hodnot takových lokalit.  
 
 
Poskytování vhodných stanovišť pro druhy v zájmu EU 
 

 Rybníky, především ve střední a východní Evropě, poskytují velmi významná stanoviště 
pro velký počet druhů vodních ptáků. Často byly takové rybníky budovány na místě 
bývalých přírodních mokřadů a díky extenzívnímu hospodaření se vyvinuly v polopřírodní 
mokřady, podporující vysokou míru biodiverzity. Tímto způsobem nahrazuje vnitrozemská 
akvakultura přírodní bažiny, vyznačující se vysokou diverzitou vodních rostlin a živočichů. 
V současnosti se mnohá z těchto akvakulturních zařízení nacházejí v lokalitách Natury 
2000 nebo v jejich blízkosti. V zemích, jako je Česká republika, Rumunsko a Maďarsko, 
představují lokality s rybníky čtvrtinu i více z celkového počtu ptačích oblastí (SPA) 
v daném státě (BirdLife, 2011). 

 Extenzívní rybochovné rybníky jsou zpravidla lemovány pásy rákosin a přírodní vegetace, 
takže poskytují významná stanoviště pro flóru a faunu. Mnoho rybochovných rybničních 
hospodářství se přeměnilo v multifunkční rybí farmy, které poskytují i četné další služby 
pro rekreaci, udržování biodiverzity a zlepšování vodního hospodářství (Varadi et al., 
2009). 

 Udržování chovů ryb často zachovalo rybníky a mokřady v dobách, kdy existovaly velmi 
silné tlaky na jejich přeměnu na obdělávanou půdu (1970 - 1990). Některé z nejlépe 
zachovalých sladkovodních mokřadů provincie Friuli Venezia Giulia přežily 
zjednodušování hydrografické sítě a meliorace, které silně ovlivnily roviny Friuli během 
minulého století, díky farmovým chovům ryb. V některých akvakulturních rybnících v nížině 
Veneto (Itálie) se největší zimující kolonie kormoránů a jedny z posledních populací kuněk 
Bombina variegata nacházejí v blízkosti území s akvakulturou. 

 V Belgii jsou někteří akvakulturní producenti zapojeni do ochranářských projektů, 
zaměřených na obnovu otevřené močálové krajiny pro bukače severoamerického a 
bukáčka malého; realizují i další opatření, jako například udržování rybníků bez rybí 
obsádky na ochranu rosniček. 

 V některých farmách v Lorraine (Francie) umožňují akvakulturní systémy rozvoj specifické 
vodní flóry ve vysoce přírodních rybnících s mělkými dny. 

 Jiný příklad pozitivních dopadů akvakulturních aktivit nalezneme v oblasti Lombardska, 
kde se na jedné farmě chovají autochtonní jeseteři jadranští (Acipenser naccarii) nejen pro 
trh, nýbrž i pro vysazování do řek Pád a Ticino.  

 
Realizace dobré praxe, přispívající ochraně biologické rozmanitosti  
 

 Rybí farmy, situované v přírodních územích, často přijímají kodexy správné praxe a 
aplikují vhodná opatření pro minimalizaci veškerých potenciálních dopadů. Přispívají také 
k aktivní ochraně stanovišť a druhů, vyskytujících se na těchto lokalitách. 

 Přírodní park La Brenne ve Francii je tvořen téměř 4000 rybníky, vytvořenými člověkem  
v pozdním středověku. Ty nyní hrají důležitou úlohu v ochraně flóry a fauny, především 
hnízdících tažných vodních ptáků. V parku se aplikují akva-environmentální opatření 
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„rybochovné rybníky“, jejichž hlavním cílem je vyvinout metody akvakulturní produkce, 
přispívající ke zlepšení životního prostředí a k ochraně přírody. Některá z těchto opatření 
se snaží obnovit či udržet příznivé podmínky pro hmyz, obojživelníky, ptáky a ryby 
(vytváření otevřené hladiny za rákosinami, tvorba mělčin, vysazování rákosových trsů a 
leknínů, likvidace vrb, které přerůstají porosty rákosu, apod.), udržovat vegetační pásy, 
vyloučit hnojení a regulovat invazní druhy, jako například nutrie, ondatry a raky (odstřelem, 
odchytem do pastí, používáním filtrů), a podobně. 

 V některých slovenských rybnících je běžnou praxí zabraňovat odstraňování vodní 
vegetace, což vede ke vzniku ostrůvků s rákosem a orobincem na značné rozloze 
rybochovných farem. Ty slouží jako místa rozmnožování pro volavkovité ptáky (volavky 
červené, kvakoše a lžičáky), motáka pochopa, bukače, bukáčka malého, potápku 
rudokrkou, potápku černokrkou (dnes vzácnou) a poláka malého. 

 V Polsku patří mezi klíčové prvky správné praxe, zacílené na dosažení slučitelnosti 
faremních činností s cíli ochrany lokalit Natury 2000, kupříkladu udržování významných 
míst rozmnožování ptáků, například rákosin, ostrůvků a fragmentů porostů košikářských 
vrb, budování plovoucích ostrovů (plošin) pro rybáky, ponechání posekané sítíny 
v rybnících jako míst pro rozmnožování, výstavba pozorovatelen pro milovníky ptáků apod.  

  V České republice je na 
rybníku Nesyt, který je 
součástí evropsky význam-
né lokality „Lednické 
rybníky“ a kde se provádí 
chov ryb, managemento-
vým opatřením letnění, 
jehož cílem je vytvoření 
vhodných environmentál-
ních podmínek pro halofilní 
vegetaci obnaženého ryb-
ničního dna a pro některé 
ohrožené druhy mokřad-
ních ptáků (Sychra & 
Danihelka, 201044). 

 

 To, že vhodný management akvakultury v pobřežních oblastech je přínosem pro ochranu 
přírodních území a druhů, které se v nich nacházejí, se potvrdilo mj. v mnoha územích 
jižní Evropy. V ústí řeky Sado (Portugalsko) je akvakultura založena hlavně na využívání 
starých salin, přeměněných na extenzívní a/nebo polointenzívní produkci v polykulturním 
režimu. V tomto rozsahu jsou extenzívní a polointenzívní akvakulturní aktivity povolovány 
za konkrétních podmínek udržitelného využívání a praktik integrovaného řízení, zacílených 
na ochranu přírodních stanovišť pro ochranu přírody a biologické rozmanitosti. 

 Podobné využívání starých salin pro akvakulturu najdeme v přírodním parku Bahía de 
Cadiz, Španělsko, kde jsou akvakulturní aktivity začleněny do plánu péče o chráněné 
území a při splnění určitých podmínek se považují za plně slučitelné s ochranou přírodních 
hodnot lokality. 

 
 
 
 

                                                 
44 Sychra, J. and Danihelka, J. 2010. The summer drainage of Nesyt Fishpond in 2007: a successful 
conservation measure or ecological catastrophe? Pp. 10 – 11 in: European Pond Conservation 
Network, Newsletter No. 3, Spring 2010. Dostupné na: 
http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf 

Obr 6. Šťovík přímořský (Rumex maritimus) v centrální části 
rybníka Nesyt během letnění 

 

http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf


 36 Výkladová příručka o akvakulturních aktivitách v kontextu soustavy Natura 2000  

Podpora systémů, poskytujících environmentální přínosy a služby 
 

 Chovy měkkýšů mohou poskytovat ekosystémové služby odstraňováním anorganických 
živin z eutrofizovaných ekosystémů (bioextrakce). Měkkýši se chovají a využívají jako 
metoda péče o jakost vody v oblastech s difúzními vstupy živin, například ve Švédsku 
(Lundalv, 2011). Měkkýše a mořské řasy lze kultivovat v kombinaci s chovem ryb 
v integrované multitrofické akvakultuře (IMTA), kde se měkkýši a řasy využívají tak, že 
kompenzují obohacení živinami v důsledku metabolismu z rybí potravy. Tyto systémy se 
vyvíjejí v Norsku a ve Středomoří.  

 Opouštění tradičních rybích farem může vést k vyschnutí nádrží, jejich zarůstání křovinami 
a stromy nebo k jejich nahrazení jiným způsobem využití území; ve všech případech je 
důsledkem úbytek biologické rozmanitosti. Lze proto doporučit, aby se o rybníky, 
poskytující významná stanoviště, pečovalo adekvátním způsobem a měly podporu 
v takové podobě, aby jejich přírodní hodnoty a ekosystémové služby, které poskytují, byly 
udržovány a pokud možno ještě zlepšovány.  
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4. VÝZNAM STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 
 

 

 

 

 

 Rozvoj a aplikace územního plánování včetně územního plánování námořních prostor spolu 
s integrovanou péčí o pobřežní zóny mohou usnadňovat nacházení vhodných lokalit – se správnou 
jakostí vody – pro akvakulturní aktivity. 

 

 Většinu potenciálních environmentálních dopadů lze zvládat a minimalizovat pomocí odpovídající 
lokalizace a řízení farem. Výběr lokality je kritickým faktorem, který předurčuje environmentální tlaky 
z akvakulturních aktivit a tím zajišťuje akceptovatelnost akvakulturních systémů v senzitivních 
lokalitách. 

 

 Pro územní plánování, umožňující identifikaci konfliktů mezi různými zájmy na strategické úrovni, 
jsou klíčové informace. Zásadní jsou zejména informace o všech lokalitách Natury 2000 v oblastech, 
kde se akvakulturní aktivity plánují. Je možné připravit mapy senzitivity, které berou v úvahu typ 
plánovaných akvakulturních aktivit, typy ekosystémů a stanovišť a hydrodynamické podmínky 
v takových oblastech. 

 

 Při výběru míst pro akvakulturní farmy a rozhodování o managementu lokalit by měly být brány 
v úvahu výsledky provozních měření schopnosti životního prostředí přijmout akvakulturu bez 
neakceptovatelných dopadů. Vyloučeny by měly být oblasti, pro něž existují údaje o jejich omezené 
asimilační kapacitě. 

 
 
4.1 Územní plánování a strategické posuzování vlivů na životní prostředí  
 
Je nutné řešit problémy, které se objevují s rostoucí kompeticí o zdroje mezi různými způsoby 
využívání vnitrozemských vod i moří (např. námořní doprava, rybářství, akvakultura, rekreační 
aktivity, výroba energie apod.), přičemž je zapotřebí uspokojovat potřeby místních obyvatel i 
požadavky na ochranu životního prostředí. 
 

Územní plánování včetně územního plánování námořních prostor je veřejným procesem, který 
umožňuje analyzovat rozdílné požadavky resortních politik integrovaným způsobem v rámci 
širokého geografického území tak, aby bylo možné vytvářet koherentnější strategie 
regionálního rozvoje, které všude, kde to je možné, maximalizují vzájemně výhodná řešení a 
minimalizují konflikty.  
 
Územní plánování také zajišťuje vyváženější rozvojový rámec tím, že umožňuje brát v úvahu 
sociální, ekonomické i environmentální požadavky hned na samém počátku plánovacího 
procesu. Kromě toho může vybídnout různé ekonomické resorty, zájmové skupiny i veřejnost 
k tomu, aby se prostřednictvím veřejných konzultací zapojila do plánování, čímž bude 
zajištěna větší transparentnost rozhodovacího procesu. 
 
Územní plánování je mimořádně užitečným nástrojem pro zkoumání toho, jak podporovat 
ekonomický a sociální rozvoj a současně všude, kde je to možné, vyloučit nebo zmírnit 
potenciální negativní dopady na přírodní prostředí a zachovat integritu lokalit Natury 2000. 
Skutečnost, že k tomu dochází ve velmi raném stadiu plánovacího procesu, je důležitá, neboť 
v této etapě existuje zpravidla mnohem širší možnost zkoumání alternativních přístupů a 
scénářů. Strategické územní plánování vede ke vzniku lépe předvídatelného a stabilnějšího 
plánovacího rámce pro všechny zúčastněné. To by potom mělo pomoci snížit riziko 
nepředvídatelných problémů a zpoždění v pozdějších etapách, kupříkladu na úrovni 
individuálních záměrů.   
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Některé členské státy oznámily svůj záměr aktualizovat přehledy potenciálních lokalit pro 
umístění akvakultury. Kromě toho mnohé již začaly na národní úrovni zavádět režim územního 
plánování námořních prostor nebo jsou alespoň v přípravném procesu. V této souvislosti by již 
na národní úrovni plánování měl být zajištěn prostor pro akvakulturní aktivity paralelně s jinými 
resorty a politikami. Územní plánování by mělo hrát klíčovou úlohu při poskytování vodítek a 
spolehlivých údajů pro umísťování ekonomických aktivit poskytováním jistoty investorům, 
vylučováním konfliktů a nacházení synergií mezi ekonomickými aktivitami a ochranou 
životního prostředí. V tomto kontextu je zapotřebí identifikovat i úlohu a funkci akvakultury. 
 
Evropská komise podporuje územní plánování námořních prostor jako stabilní a transparentní 
způsob zlepšení konkurenceschopnosti námořního hospodářství EU a zajištění účinného 
přeshraničního plánování záležitostí nadnárodního dosahu. V roce 2008 publikovala Evropská 
komise plán na postup územního plánování námořních prostor45. Po tomto plánu následovalo 
v roce 2010 vydání zprávy o dosaženém pokroku, která mezi jiným došla k závěru, že bude 

zapotřebí další práce na tomto typu územního plánování i na úrovni celé EU46. 
 
 

Testovací projekty pro územní plánování námořních prostor: MASPNOSE a Plán Bothnia 

Evropská komise spolufinancovala dva testovací projekty pro územní plánování námořních prostor 
v Baltském moři (BOTHNIA) a v severovýchodním Atlantiku včetně Severního moře a oblasti 
kanálu La Manche (MASPNOSE). Cílem obou projektů, do nichž byly zapojeny instituce z různých 
členských států, bylo získat praktické zkušenosti při aplikaci územního plánování námořních 
prostor v přeshraničních oblastech. Projekty trvaly 18 měsíců a byly ukončeny v květnu 2012. 
Výzva na podávání dalších návrhů testovacích projektů v dalších evropských mořích bude 
vypsána v průběhu roku 2012.  

Další informace o obou těchto projektech lze nalézt na:  
 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
 

 
Rozvoj a aplikace územního plánování námořních prostor spolu s integrovanou péčí o 
pobřežní oblasti (srov. 4.2) mohou usnadnit volbu vhodných míst – s potřebnou jakostí vody – 
pro akvakulturní zařízení. Navíc tyto plánovací nástroje mohou usnadnit předvídání rizik, 
vyplývajících například z účinků změny klimatu, povodní nebo pobřežní eroze, jež mohou 
ovlivnit místa s akvakulturními chovy. 
 
Komise připravuje nový návrh na rozvoj integrovaných procesů pro mořské plánování a 
management pobřežních zón, který by měl napomoci při dosahování výše uvedených cílů 
ochrany přírody. V kontextu strategického plánování budou muset být územní plány nebo 
plány a programy rozvoje akvakultury podrobeny strategickému hodnocení vlivů podle 
směrnice SEA, pokud splňují relevantní podmínky v ní uvedené.  
 
Pokud nastane pravděpodobnost, že takové plány a programy mohou mít významný vliv na 
jednu či více lokalit Natury 2000, bude také nutné provést naturové hodnocení podle článku 
6(3) směrnice o stanovištích47. Tato hodnocení obsahují mechanismy pro analýzu rozsahu a 
stupně potenciálního negativního ovlivnění životního prostředí i pro zkoumání realizovatelných 
alternativ. Podrobnosti o naturovém hodnocení plánů a záměrů jsou uvedeny v kapitole 5.   

                                                 
45 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
46 COM(2010) 771. Maritime spatial planning in the EU - Achievements and future development 
(Územní plánování námořních prostor v EU – čeho bylo dosaženo a budoucí vývoj). 
47 Při posuzování potřeby takového hodnocení by měl být také brán v úvahu potenciál akvakultury 
negativně ovlivňovat integritu lokalit Natury 2000 i tam, kde neexistuje geografický překryv mezi 
lokalitou Natury 2000 a akvakulturním zařízením (např. z hlediska kvality vody po proudu).  

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
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Evropský výzkum a územní plánování námořních prostor  

Evropská komise prostřednictvím 7. rámcového programu financuje několik projektů, týkajících 
se péče o pobřežní oblasti a územního plánování námořních prostor, aby se zvýšila datová 
základna, nezbytná jako podpora udržitelného nakládání s těmito územími a souvisejících 
rozhodovacích procesů.  

Mezi takové projekty patří zejména: 

 MESMA – Monitoring a vyhodnocování prostorově spravovaných území  

 COEXIST – Integrace v pobřežních vodách: plán udržitelné integrace akvakultury a 
rybářství  

 SECOA – Řešení pro environmentální protiklady v pobřežních oblastech  

 COCONET – Soustava mořských chráněných území a vyhodnocení potenciálu větrné 
energie ve Středozemním a Baltském moři  

Další informace lze nalézt na webové stránce „Výzkum a inovace“: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm    

 
 
4.2 Integrovaná péče o pobřežní oblasti 
 
Integrovaná péče o pobřežní oblasti je dynamický proces, podporující udržitelnou péči o 
pobřežní zóny a snažící se nalézt rovnováhu mezi environmentálním, sociálním a 
hospodářským pilířem udržitelného rozvoje v rámci omezení, daných přírodními 
charakteristikami území a jeho únosnou kapacitou. Cílem integrované péče je brát plně 
v úvahu veškeré politiky, resorty a, pokud je to možné, i individuální zájmy včetně zájmů všech 
stakeholderů z pobřežních oblastí participativním způsobem. V úvahu se také berou aspekty 
typu ochrany ekosystémů a ekonomického rozvoje. Integrovaná péče spolu s územním 
plánováním námořních prostor může usnadnit výběr a udržitelnou péči o lokality, vhodné pro 
akvakulturu. 
 
V souladu s doporučením EU z roku 200248 používají členské státy integrované péče pro 
regulování využívání prostoru pro hospodářské aktivity a vytváření systémů územního 
plánování pro evropské pobřežní vody. Doporučení uvádí akvakulturu ve výčtu resortů a 
oblastí, kterým by se měly věnovat budoucí národní strategie integrované péče. Na základě 
zkušeností s tímto doporučením připravuje Evropská komise novou společnou iniciativu pro 
integrované procesy plánování námořních prostor a péči o pobřežní zóny (viz též 4.1).  
 

Příklady integrované péče o pobřežní oblasti z Evropy 
 
Po celé Evropě pozorujeme řadu snah o implementaci integrované péče; pokud by informace o 
nich byly snadno dostupné, lze se poučit ze zkušeností jiných. Webová stránka OURCOAST se 
snaží umožnit přístup k těmto zkušenostem a popsat znalosti a dosud vyvinuté nástroje i to, kdy a 
jak byly aplikovány v praxi. V databázi lze vyhledávat podle: 
- geografického výběru 
- témat (přizpůsobení se rizikům, udržitelné využívání zdrojů, udržitelný ekonomický růst) 
- hlavních přístupů (integrace, participace, přístup na základě znalostí, ekosystémový přístup, 
socioekonomický a technický přístup). 

Upozornit lze na následující příklady akvakulturních aktivit: 
- Koordinované lokální systémy řízení akvakultury ve vybraných vodních útvarech v Irsku (CLAMS)  
- Integrované řízení akvakultury a chovů měkkýšů při změně referenčních podmínek vyvolaných 
režimovými posuny v Dánsku. 

Zdroj: http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3 

                                                 
48 Doporučení 2002/413/EC Evropského parlamentu a Rady z 30. května 2002, týkající se 
implementace integrované péče o pobřežní zóny v Evropě. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3
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4.3 Stanovení vhodných lokalit pro akvakulturní zařízení 
 
Všeobecně se uznává, že většinu potenciálních environmentálních dopadů akvakultury lze 
řídit, minimalizovat nebo zvýšit díky pochopení souvisejících procesů a vhodné lokalizace 
farem a péče o ně.  
 
Výběr lokality je kritickým faktorem, určujícím environmentální tlaky, vyvolané akvakulturními 
aktivitami, a zajišťujícím akceptovatelnost akvakulturních systémů v citlivých územích. Mezi 
něj patří i poloha místa vůči výskytu předmětů ochrany, dále to, zda je zařízení soustředěno v 
jednom místě nebo je rozloženo do více lokalit i to, zda je vystaveno rizikům působení 
přírodních živlů (např. silných převládajících větrů, vlnobití apod.) či je ve střetu s jinými 
způsoby využívání území (např. s plavbou, rybolovem, pro rekreaci) (Huntington et al., 2006). 
 
Aby ten, kdo plánuje akvakulturní aktivity, mohl vytvořit plán nebo záměr na udržitelnou 
akvakulturu s minimalizací potenciálních negativních vlivů a dokonce posílit vlivy pozitivní, 
musí si být plně vědom environmentálního kontextu. Plánování akvakultury a volba jejího 
umístění by měly být založeny na nejlepších právních, environmentálních, odborných a 
socioekonomických poznatcích pro zvýraznění realizovatelnosti celého procesu.  
 
Při výběru míst pro akvakulturní farmy a rozhodování o managementu lokalit by měly být 
brány v úvahu výsledky provozních měření schopnosti životního prostředí přijmout 
akvakulturní zařízení bez neakceptovatelných dopadů. Při rozhodování o vhodných lokalitách 
by měly být předem vyloučeny oblasti, pro něž existují údaje o jejich omezené asimilační 
kapacitě (IUCN 2009, Scottish Parliament, 200249). 
 

Systémy sběru násady měkkýšů v lokalitách Natury 2000 v Nizozemsku 

V roce 2009 byla v Nizozemsku vytvořena politika pro systém sběru měkkýší násady.  

Pro vytvoření politiky na období 2010 - 2013 iniciovala vláda spolu s ostatními dotčenými subjekty 
(sektory rybářství a rekreace, organizace ochrany přírody, provinciální úřady) zahájení otevřeného 
plánovacího procesu. Ten zahrnuje i výběr vhodných lokalit pro systém sběru měkkýší násady. 
Jako potenciální sběrná místa bylo vybráno kolem 890 hektarů v lokalitách Natury 2000 
Oosterschelde a Voordelta ve Wattovém moři. Kromě ochrany přírody byly v procesu výběru 
váženy i další zájmy - rekreace, zajištění bezpečnosti a provádění archeologických výzkumů.  

Vláda provedla také naturové hodnocení potenciálních sběrných míst. Hodnocení vycházelo  
z nejhoršího scénáře. Studovány byly ekologické dopady sběru měkkýší násady na mořské dno, 
ptáky a tuleně.  

Zdroje:  
Beleid mosselzaadinvanginstallaties 2010 t/m 2013. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html  
Rapport C089/09: Passende Beoordeling voor mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse kustwateren 

http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669  

 
 
4.4 Klíčové informace pro strategické plánování – identifikace konfliktů na strategické 
úrovni 
 
Klíčem k dobrému územnímu plánování jsou spolehlivé geografické údaje. Velká část 
plánování se provádí s pomocí map, které umožňují porovnávat různé zájmy, aktivity, zdroje a 
podobně na základních mapách, znázorňujících přirozenou geografii území a existující 
způsoby jeho využívání. Na základě takových srovnání lze učinit rozhodnutí o rozdělení 
určitých území do zón, vhodných pro konkrétní typy rozvojových aktivit.  

                                                 
49 Relevantní kapitoly ze zprávy Skotského parlamentu lze nalézt na 
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2  
(s počátkem těsně před odstavcem 19). 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2
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První krok při identifikaci možných konfliktů s Naturou 2000 bude vyžadovat srovnávací mapy, 
ukazující umístění a vedení hranic lokalit Natury 2000 v dané geografické oblasti 
s vyznačením míst pro potenciální akvakulturní aktivity. Tímto postupem by mělo být možné 
rychle identifikovat území, kde by mohlo být vyšší riziko konfliktů. K dispozici je online 
Prohlížeč pro Naturu 2000, který může být použit pro získání detailního přehledu o 
konkrétních lokalitách (viz box). 
 

Prohlížeč pro Naturu 2000 – okamžitý online přístup k mapám Natury 2000 

Evropská komise za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí vyvinula nový nástroj, 
fungující on-line, nazvaný „Natura 2000 viewer“ (prohlížeč pro Naturu 2000), který umožňuje 
uživatelům, aby vyhledali a prozkoumali jakékoli lokality Natury 2000 kdekoli v EU pouhým 
stisknutím tlačítka.   

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

K dispozici jsou různé možnosti vyhledávání: 

 prohlížení konkrétního území kvůli zjištění, jaké – pokud vůbec nějaké – lokality Natury 2000 
se v něm nacházejí – například podél pobřežní zóny. Po napsání názvu, např. nejbližší 
vesnice, mapa automaticky najede na dané území a zvýrazní všechny lokality Natury 2000 
v daném území. 

 vyhledání specifické lokality Natury 2000, jejíž název či kód jsou známé   

 vyhledání konkrétního druhu nebo typu stanoviště, chráněných podle směrnice o stanovištích, 
a zjištění, jaké lokality pro ně byly vyhlášeny    

 vyhledávání podle různých podkladových map: uliční mapy, satelitní mapy, mapy Corine 
LandCover nebo biogeografické mapy.  

Pro každou lokalitu Natury 2000, identifikovanou na mapě, existuje standardní datový formulář, 
popisující druhy a typy stanovišť, pro něž byla vyhlášena, odhady velikosti populací, stupeň 
zachovalosti a význam lokality pro tyto druhy nebo typy stanovišť. Tyto standardní datové 
formuláře jsou identické s těmi, které byly oficiálně zaslány Komisi během vyhlašovacího procesu, 
a jsou v souladu s přílohami směrnic.  
 
Příklad mapy z prohlížeče pro Naturu 2000 pro pobřeží Atlantiku ve Francii. Červeně jsou 
vyznačeny SPA vyhlášené podle směrnice o ptácích, modře lokality SCI vyhlášené podle směrnice o 
stanovištích (někdy se tyto lokality překrývají). 

 

 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Detailní zkoumání oblastí s potenciálními konflikty by mělo též brát v úvahu senzitivitu 
ekosystémů a stanovišť, nacházejících se v daných lokalitách Natury 2000, v nichž (nebo 
v jejich těsné blízkosti) jsou plánovány akvakulturní aktivity, a dále i hydrodynamické 
podmínky v daném území, neboť to má významný vliv na transport sedimentů a odpadních 
látek.  
 
Je možné vytvořit i mapy senzitivity, beroucí v úvahu typy plánování akvakulturních aktivit i 
jejich předvídatelné vlivy, typy ekosystémů a stanovišť i hydrodynamické podmínky v těchto 
územích. 
 
Nová iniciativa Komise pro územní plánování námořních prostor a péči o pobřežní zóny (srov. 
kap. 4.1) je mezi jiným zamýšlena jako příspěvek k integraci této potřeby různých informací, 
vedoucích k přípravě takových map s multifunkčním využitím. Pro tento účel se mohou hodit i 
zkušenosti, získané s lokalitami Natury 2000.  
 
 
4.5 Příklady akvakulturního plánování a akvakulturních aktivit v lokalitách Natury 2000  
 

Některé úřady poskytují podporu pro dobré plánování akvakulturních aktivit, zejména 
v oblastech, kde tento typ činností má tradičně význam pro místní ekonomiku. Vhodné 
příklady můžeme nalézt ve Skotsku, kde je akvakultura řízena na úrovni vlády, a plánování 
individuálních zařízení je v kompetenci místních úřadů. 
 

Skotsko: plánování akvakultury 

Skotská vláda se snaží provádět politiku, podporující udržitelný ekonomický růst akvakultury. 
Potřeba dodržování vysokých standardů ochrany životního prostředí je patrná v každé etapě 
plánování, provozu a regulace rybích farem.  

Počátky územního plánování akvakultury ve Skotsku sahají do konce 80. let 20. století, kdy byly 
vytvořeny rámcové plány pro rybí farmy, aby zaplnily pociťovanou mezeru v metodické podpoře 
tohoto průmyslového odvětví na lokální úrovni. Tento přístup byl později převzat i dalšími místními 
úřady a v průběhu času zdokonalen. Dnes jsou místní úřady odpovědnými úřady ve vztahu k rybím 
farmám. Všechna nová nebo modifikovaná zařízení (nad 0,1 ha) procházejí povinně procesem 
EIA. 
 
Od místních úřadů se také požaduje, aby braly v úvahu přímé i kumulativní účinky navrhovaných 
zařízení na životní prostředí. Mezi ně může patřit únosná kapacita (stanovená na základě 
prediktivního modelování pro odhad obohacení živinami a dopadu na bentos v mořských 
jezerech), vizuální dopady a působení na krajinu (pokyny k hodnocení vlivu na krajinu vydalo   
Scottish Natural Heritage), vlivy na mořské historické prostředí a dna jezer nebo zálivů a riziko 
přenosu rybích chorob.   
 
Každé nové zařízení (případně úprava existujícího podle toho, v čem spočívá) musí též získat 
licenci od Skotské agentury pro životní prostředí nebo od organizace Marine Scotland pro 
vypouštění vod z farem či z lodí na přepravu živých ryb (tzv. wellboats). Navíc vlastníci rybích 
farem vytvořili dobrovolný kodex správné praxe, zahrnující celou řadu dalších aspektů, které nelze 
řídit pomocí plánování, včetně designu klecí a vybavení, biologické bezpečnosti, řízení a pravidel 
provozu. 
 
Pokud existuje pravděpodobnost, že určité zařízení bude mít významný vliv na naturovou lokalitu, 
provádí se před tím, než odpovědný úřad přijme jakékoli rozhodnutí, naturové hodnocení 
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potenciálních vlivů na předměty ochrany. Příkladem rámcového plánu pro akvakulturu, který 
zahrnuje i mořskou lokalitu SAC, je Loch Sunart50. 
 
V nedávné době se objevily pokusy o vytvoření více integrovaných plánů, zahrnujících vedle 
akvakultury i další aktivity a majících přesah i do mořských prostor. Detailní plány, jako např. pro 
lokality Sound of Mull a Loch Fyne, se pokoušejí upozornit na území vhodná pro potenciální 
expanzi akvakulturních zařízení na základě mapování překážek. To se ukázalo obtížnějším u 
plánů, pokrývajících větší území (jako např. pro Shetlandy).  
 
Příklady těchto více integrovaných plánů jsou: 

 pilotní mořský plánovací projekt pro Sound of Mull: obecné politiky pro akvakulturu, umísťovací 
politiky pro akvakulturu  

 plán pro Loch Fyne ICZM  

 pilotní mořský plánovací projekt pro Shetlandy  
 
Národní mořský plán bude vodítkem pro detailnější plánování na regionální úrovni a přinese více 
pravidel pro přijímání rozhodnutí, týkajících se mořského prostředí. Mimo to budou rozvojové plány 
místních úřadů obsahovat doporučení území, vhodných pro rozvoj akvakultury, i přehled lokalit, 
kde budou taková zařízení podléhat omezením. 

 
Příkladem regionálního plánování je plán výběru lokalit pro akvakulturu pro severní Finsko a 
Satakuntu. Tento plán byl zpracován reprezentativní skupinou regionálních expertů, 
delegovaných akvakulturním průmyslem, úřady pro ochranu životního prostředí a rybářství, 
organizacemi regionálního plánování a výzkumem. 
 

Finský plán výběru lokalit pro akvakulturu 
 

Účelem národního plánu pro výběr míst pro akvakulturu je směrovat rybí farmy do těch 
vodních oblastí, které jsou vhodné z pohledů environmentálních, provozovatelů farem i 
ostatních uživatelů pobřežních zón. Pracovní skupina pro jihozápadní Finsko a Satakuntu 
použila pro identifikování oblastí, vhodných pro akvakulturní produkci, plánovací nástroj na 
podkladě GIS. Vyloučeny byly nevhodné vodní oblasti pobřeží včetně nárazníkových území; 
v úvahu přitom byla brána hloubka vody, umístění letních chat, vodní cesty, oblasti chráněné 
přírody apod. 

                                                 
50 Další informaxce jsou dostupné na: http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-
8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf 

http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Final%20Plan%20-%20Part%201%20(updated%20June%202011).pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Marine%20Spatial%20Plan%20Part%202.pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Marine%20Spatial%20Plan%20Part%202.pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/planning-and-environment/loch-fyne-integrated-coastal-zone-management-plan
http://www.nafc.ac.uk/WebData/Files/Part%20One%20Policy%20Framework.pdf
http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf
http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf
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V předběžných plánech výběru lokalit nebyly rybí farmy vůbec uvažovány v národních parcích. 
Kromě toho pracovní skupina doporučila, aby bez předchozího kompletního výzkumu nebyly tyto 
farmy lokalizovány ani v lokalitách Natury 2000 s podvodními útesy (lokality SCI podle směrnice o 
stanovištích) tam, kde je hloubka menší než 20 metrů. Mimo to byla vymodelována 500 m široká 
ochranná zóna během období hnízdění kolem ptačích ostrovů v lokalitách Natury 2000 (SPA podle 
směrnice o ptácích).  
 
Díky těmto bezpečnostním zónám je nepravděpodobné, že by rybí farmy mohly mít významné 
účinky na přírodní hodnoty, chráněné v rámci lokalit Natury 2000. Potřeba naturového hodnocení 
se však posuzuje v procesu vydávání provozních licencí. Provozovatelé chovů mohou využívat 
licence ve vodních prostorách, jež nebyly identifikovány v plánech výběru lokalit pro akvakulturu. 
Je-li takový typ prostor uvnitř lokalit Natury 2000, je žádost o licenci nutno podložit vyčerpávajícím 
hodnocením. 
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5.  POSTUP POSUZOVÁNÍ AKVAKULTURNÍCH 

PLÁNŮ A PROJEKTŮ S VLIVEM NA LOKALITU 

NATURY 2000 KROK ZA KROKEM 
 

 Směrnice o stanovištích (její článek 6) obsahuje řadu ustanovení, která je nutné aplikovat vůči 
plánům a záměrům, u nichž existuje pravděpodobnost, že mohou mít významný vliv na lokality 
Natury 2000. Prvním krokem je stanovení, zda plán nebo záměr může mít významný vliv na lokality 
Natury 2000. V takovém případě musí projít tzv. naturovým hodnocením.   

 

 Účelem naturového hodnocení je posoudit důsledky plánu nebo záměru z hlediska cílů ochrany 
lokality, a to jak samostatně, tak i v kombinaci s jinými plány nebo záměry. Jeho závěry by měly 
odpovědným úřadům umožnit stanovit, zda plán či záměr může negativně ovlivnit integritu dané 
lokality. 

 

 Naturové hodnocení musí vzít v úvahu všechny potenciální stresové faktory a vlivy na předměty 
ochrany lokality. Hodnocení se musí zaměřit na druhy a typy stanovišť, kvůli nimž byla daná lokalita 
zařazena do soustavy Natura 2000, i na všechny další faktory, nezbytné pro funkci a strukturu 
takové lokality. 

 

 Naturové hodnocení se provádí případ od případu a v takové míře odbornosti, která je k dispozici  
v jednotlivých fázích hodnocení. Vyhodnocení vlivů by mělo být podle potřeby založeno na 
nejlepších dostupných vědeckých poznatcích, expertních odhadech a terénních šetřeních.  

 

  Výstupy naturového hodnocení jsou právně závazné. Pokud nelze s jistotou říci, že negativní 
účinky na integritu lokalit Natury 2000 nenastanou, a to ani po aplikaci zmírňujících opatření nebo 
stanovení podmínek v povolujícím rozhodnutí, plán nebo záměr nemůže být schválen, pokud se 
neuplatní tzv. odchylný postup podle článku 6(4).  

 
 
5.1 Článek 6 směrnice o stanovištích   
 

Článek 6 směrnice o stanovištích obsahuje ustanovení, upravující ochranu a péči o lokality 
soustavy Natura 2000, a určuje vztah mezi ochranou a využíváním území. Odstavec (1) 
požaduje stanovení nezbytných ochranných opatření a zaměřuje se na pozitivní i negativní 
zásahy.  Odstavec (2) stanoví, že v lokalitách Natury 2000 musí být vyloučeno poškozování 
stanovišť a významné vyrušování druhů.  
 
Odstavce (3) a (4) naproti tomu přinášejí řadu procedurálních i věcných požadavků, jež musí 
být aplikovány na plány a záměry, u nichž existuje pravděpodobnost významného vlivu na 
lokality Natury 2000. Tento postup je určen k tomu, aby:  

 byly kompletně vyhodnoceny vlivy plánů nebo záměrů, u nichž existuje pravděpodobnost 
významného negativního vlivu na lokalitu Natury 2000, prostřednictvím tzv. naturového 
hodnocení;  

 prostřednictvím naturového hodnocení rozhodnout, zda takové vlivy negativně ovlivní 
integritu lokality a pokud k tomu dojde, zda je přesto možné plán nebo záměr schválit, 
pokud budou doplněny o určitá zmírňující opatření nebo podmínky, které vyloučí 
negativní účinky na lokalitu nebo je sníží pod úroveň významnosti;   

 ve výjimečných případech poskytnul mechanismus pro schválení plánů nebo záměrů, 
které budou mít negativní vliv na lokalitu Natury 2000 i po aplikaci zmírňujících opatření, 
pokud se uvažuje o tom, že takové plány nebo záměry jsou nezbytné z naléhavých 
důvodů převazujícího veřejného zájmu tam, kde neexistují vhodná alternativní řešení 
(srov. čl. 6(4)).  
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ČLÁNEK 6 (3) a (4) SMĚRNICE O STANOVIŠTÍCH  
 

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

 

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

 
5.2 Kdy se použije postup podle článku 6?  
 
Hodnoticí a povolovací postup podle článku 6(3) a (4) platí pro jakékoli činnosti (nebo změny 
stávajících činností), jež: 
a) nejsou přímo spojené s péčí o lokalitu Natury 2000 nebo pro ni nejsou potřebné; 
b) u nichž je pravděpodobné, že na ni mohou mít významný vliv, buď individuálně nebo ve 

spojení s jinými plány nebo projekty, z hlediska cílů ochrany takové lokality. 
 
Tento postup se týká:  

 plánů nebo projektů s vlivem na lokality, klasifikované podle směrnice o ptácích, a lokality 
vyhlášené nebo navržené k vyhlášení podle směrnice o stanovištích (oba typy lokalit jsou 
součástí soustavy Natura 2000)51; 

 plánů, které představují rámec pro povolování záměrů, a individuálních projektů (záměrů). 
To zajišťuje, že potenciální dopady na lokality Natury 2000 budou brány v úvahu jak na 
strategické plánovací úrovni, tak na úrovni individuálních záměrů52; 

 plánů nebo záměrů uvnitř i vně lokalit Natury 2000, pokud je pravděpodobné, že mohou 
míst významný účinek na lokality Natury 2000 (např. záměr, lokalizovaný proti proudu nad 
lokalitou Natury 2000, může mít přesto významný účinek na druhy a stanoviště v lokalitě 
Natury 2000, ležící po proudu, a naopak)53; 

 akvakulturní aktivity, povolené ještě před vyhlášením území za lokalitu Natury 2000, musí 
být v rozsahu, v jakém představují záměr a je přitom pravděpodobné, že by mohly mít 
významný účinek na danou lokalitu, projít hodnocením jejich důsledků pro takovou lokalitu, 
pokud takové důsledky pokračují i po vyhlášení lokality54. Totéž se týká i povolených 

                                                 
51 Pro potenciální SPA (IBA) není článek 6(3)-(4) aplikovatelný, nýbrž platí článek 4(4) směrnice o 
ptácích. Území, která nebyla klasifikována jako SPA, ačkoli jako taková klasifikována být měla, spadají 
pod režim, vyplývající z první věty článku 4(4) směrnice o ptácích [Basses Corbières, C-374/98]. U 
potenciálních pSCI se od členských států požaduje, aby přijaly ochranná opatření, vhodná z hlediska 
cíle ochrany směrnice pro účely zabezpečení relevantních ekologických zájmů, které tyto lokality 
naplňují na celostátní úrovni [Dragaggi, C-117/03; Bund Naturschutz, C-244/05].   
52 Věc C-6/04: 20. října 2005. 
53 Věc C-98/03 odstavec 32: "…Ve své definici opatření, která podléhají hodnocení jejich důsledků pro 
lokalitu, směrnice nerozlišuje mezi opatřeními, prováděnými vně či uvnitř chráněného území." 
54 Viz rozsudek SDEU ve věci C-226/08 (Papenburg). “Pokračující údržbové práce, které byly povoleny 
na základě národního práva před vypršením časového limitu pro transponování směrnice o 
stanovištích, musí být v rozsahu, v jakém představují “projekt” a existuje pravděpodobnost významných 
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akvakulturních zařízení, v nichž se realizují nové aspekty nebo se mění způsob 
hospodaření (např. intenzifikace).  

 
5.3 Postup krok za krokem 
 
Postup, stanovený v článku 6(3) a 6(4), se provádí ve čtyřech etapách. Každá etapa 
rozhoduje o tom, zda bude potřebný další krok tohoto procesu. Kupříkladu pokud se po 
prvním kroku dojde k závěru, že na lokalitu Natury 2000 nevzniknou žádné významné dopady, 
plán nebo záměr může být schválen bez potřeby dalšího hodnocení.  
 
Následující diagram (obr. 7) znázorňuje postup v jednotlivých etapách i to, jaká z něj vyplývají 
rozhodnutí pro povolení či odmítnutí plánu nebo záměru. Následující odstavce této kapitoly 
popisují všechny tyto etapy v rámci procesu podle článku 6(3).  
 
Z výše uvedeného je patrné, že tento rozhodovací proces je celý založen na principu 
předběžné opatrnosti. Důraz je kladen na objektivní demonstraci (spolu s odpovídajícími 
důkazy) toho, že nenastanou negativní účinky na integritu lokalit soustavy Natura 200055. To 
je důvodem, proč nedostatek vědeckých údajů nebo informací o potenciálních rizicích nebo 
významnosti dopadů nemohou být důvodem k povolení plánu nebo záměru.  
 
 

FÁZE 1. SCREENING 
 
5.4 Kdy nastává potřeba tzv. naturového hodnocení? 
 
První krok je zamýšlen pro stanovení toho, zda je či není potřebné naturové hodnocení. Pokud 
lze s jistotou stanovit, že neexistuje pravděpodobnost, že plán nebo záměr může mít 
významný účinek, jak samostatně, tak v kombinaci s jinými plány nebo záměry, potom je lze 
schválit bez potřeby dalšího hodnocení. 
 
5.4.1 Shromažďování informací o plánu nebo záměru a lokalitách Natury 2000 
 
Etapu screeningu zpravidla provádí úřad, odpovědný za schválení plánu nebo žádosti o 
povolení záměru, a/nebo orgán ochrany přírody. Nejčastěji přitom požaduje pomoc od 
developerů, orgánů ochrany životního prostředí nebo nasmlouvaných expertů a své 
hodnocení opírá o informace od nich získané. Spolupráce s orgány ochrany přírody je klíčová, 
neboť ty mohou poskytnout veškeré relevantní informace o lokalitách Natury 2000, které je 
v této etapě potřebné brát v úvahu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           
účinků na danou lokalitu, projít hodnocením jejich důsledků pro takovou lokalitu všude tam, kde 
pokračují po zařazení lokality do seznamu SCI podle třetího pododstavce článku 4(2) této směrnice”. 
55 Viz rozsudek SDEU ve věci Waddensea C-127/02  
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Obr. 7.  Diagram, znázorňující postup podle článku 6(3) - 6(4) 
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Pro úspěšné provedení screeningu je zapotřebí shromáždit dostatečné množství informací o 
akvakulturním plánu či záměru i o lokalitě (lokalitách) Natury 2000, která může být ovlivněna. 
Pokud jde o plán nebo záměr, tyto informace by měly obsahovat údaje o umístění farmy a s ní 
spojené infrastruktury ve vztahu k lokalitě (lokalitám) Natury 2000 i detaily o načasování a 
trvání plánovaných aktivit během všech etap existence záměru, tj. během výstavby, provozu, 
údržby a podobně.  
  
Je také zapotřebí shromáždit informace o druzích a typech stanovišť, pro něž jsou vyhlášeny 

jednotlivé lokality, a o celkových cílech ochrany lokalit (podrobnosti viz kapitolu 5.5). Část 
těchto informací lze nalézt ve standardních datových formulářích pro lokality Natury 2000, ve 
vyhlašovacích předpisech nebo v plánech péče, pokud existují.   
 

Standardní datový formulář pro lokality Natury 2000  

Standardní datový formulář, který existuje pro každou lokalitu Natury 2000, obsahuje informace o 
druzích a typech stanovišť v zájmu Společenství, pro něž byla daná lokalita vyhlášena (často 
označovaných jako „předměty ochrany“), a předkládá širší zhodnocení stavu všech druhů a typů 
stanovišť na lokalitě (hodnocených stupnicí od A do D). Poskytuje informace o celkové rozloze lokality, 
reprezentativnosti a stavu z hlediska ochrany typů stanovišť přítomných na lokalitě i celkové 
vyhodnocení významu lokality pro zachování těchto typů přírodních stanovišť. U druhů, vyskytujících se 
v lokalitě, jsou uvedeny informace o jejich populacích, statutu (trvalý výskyt, místo rozmnožování, místo 
přezimování, tažný druh) a o významu dané lokality pro každý druh.  
 
Ochranná opatření a plány péče  

Pro oblasti zvláštní ochrany přírody (SAC) jsou členské státy povinny stanovit nezbytná ochranná 
opatření, podle potřeby včetně odpovídajících plánů péče, buď vytvořených speciálně pro jednotlivé 
lokality, nebo integrované do jiných rozvojových plánů, a dále odpovídající právní, správní či smluvní 
opatření, reflektující ekologické požadavky typů přírodních stanovišť z přílohy I a druhů z přílohy II, 
vyskytujících se v daných lokalitách. 
 
Pokud existují, mohou plány péče pro lokality Natury 2000 poskytovat informace o cílech ochrany 
lokalit, výskytu a statutu druhů a stanovišť, nacházejících se v lokalitách, o faktorech, které je ohrožují, 
a o ochranných opatřeních nezbytných pro zlepšení stupně jejich zachovalosti. Tyto informace mohou 
být užitečné jak pro etapu screeningu, tak i pro vlastní naturové hodnocení.   

 
Je důležité znovu zdůraznit, že tento iniciální screening není identický s naturovým 
hodnocením zejména co do svého rozsahu – v této etapě je pouze nutné získat dostatečné 
informace pro rozhodnutí, zda existuje pravděpodobnost významného vlivu či nikoli. 
 
Důrazně se doporučuje, aby informace o lokalitách Natury 2000 byly shromážděny před 
zahájením prací na plánu nebo záměru (tj. ještě před etapou screeningu), aby byly 
identifikovány možné dopady na senzitivní druhy a stanoviště a mohly být brány v úvahu 
během přípravy návrhu plánu či záměru. Tyto informace by kupříkladu mohly ovlivnit volbu 
umístění farmy i její skutečné provedení, takže do dalšího procesu by se dostala již jen 
skutečně vhodná místa.  
 
Ještě před zahájením etapy screeningu je také velmi užitečné, když investor zahájí diskusi 
s úřadem, odpovědným za schválení záměru, i s orgány ochrany přírody, aby se dozvěděl o 
potenciálních překážkách, vyplývajících z požadavků na ochranu životního prostředí, kterým 
by záměr mohl čelit, i to, jakým způsobem by se tyto překážky daly překonat. Diskuse též 
mohou napomoci identifikovat další potenciální okolnosti, na které je nutné dávat pozor, nebo 
odhalit mezery v odborných znalostech, které budou vyžadovat další výzkum před tím, nežli 
bude možné plán nebo záměr odsouhlasit. 
 
Zkušenosti ukazují, že kvalitní průzkumy a včasné konzultace ještě před zahájením prací na 
návrhu plánu či záměru pomáhají vyhnout se zbytečným zpožděním i nákladům, vzniklým 
v budoucnosti v souvislosti s výběrem nevhodných míst.  
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Hlavní činnosti v etapě screeningu: 
 

 Identifikace geografického rozsahu plánu nebo záměru a jejich hlavních charakteristik 

 Identifikace všech lokalit Natury 2000, které by mohly být ovlivněny plánem nebo záměrem 

 Identifikace předmětů ochrany dotčených lokalit Natury 2000 (tj. stanovišť a druhů, pro něž 
jsou lokality vyhlášeny), a cílů ochrany lokalit  

 Identifikace toho, které z těchto druhů a typů stanovišť mohou být ovlivněny plánovanými 
aktivitami  

 analýza jiných plánů nebo záměrů, které by mohly v kombinaci s plánovanou aktivitou vést 
ke vzniku pravděpodobnosti významného účinku na lokality Natury 2000 

 analýza všech možných interakcí mezi aktivitami plánu nebo záměru, jak samostatně, tak i 
ve spojení s aktivitami jiných plánů či záměrů, a předměty ochrany, ekologickými funkce mi 
a procesy, které je podporují  

 stanovení, zda existuje pravděpodobnost významných účinků, odůvodnění závěrů a 
zaznamenání konečného rozhodnutí v etapě screeningu 

 
 
5.4.2 Stanovení toho, zda plán nebo záměr „bude mít pravděpodobně významný 
účinek“  
 
Kompletní naturové hodnocení se vyžaduje pouze pro takové plány nebo záměry, u nichž 
„….je pravděpodobné, že mohou mít významný účinek ...“. Prvním krokem je proto určení 
toho, které z druhů a typů stanovišť, pro něž byla lokalita Natury 2000 vyhlášena (předměty 
ochrany), by mohly být plánovanými činnostmi významně ovlivněny.  
 
Identifikovány by měly být všechny potenciální dopady plánovaných akvakulturních aktivit, 
nastávající buď v důsledku přímého překryvu (např. sedimentace v částech území mořského 
dna), nebo působících ve větším měřítku (např. obohacení živinami), které by mohly mít 
významné účinky na cíle ochrany lokality Natury 2000, a měla by být zvážena citlivost a 
zranitelnost konkrétních druhů a stanovišť vzhledem k těmto tlakům, aby bylo možné 
vyhodnotit riziko významných účinků. 
  
Důraz je na „pravděpodobnosti“ významných účinků – nikoli na jistotě. To je ukázkou 
aplikace principu předběžné opatrnosti na samém počátku této etapy. Je třeba zjistit, které 
prvky biologické rozmanitosti budou náchylné k ovlivnění (stanoviště, druhy, ekologické 
procesy), přičemž se musí brát v úvahu jejich senzitivita vzhledem k plánovaným aktivitám.  
Tam, kde předběžné hodnocení ukazuje, že mohou existovat důvody k obavám, či kde 
existuje pochybnost, zda účinky nemohou být významné, musí se provést naturové 
hodnocení, aby bylo zajištěno, že tyto potenciální dopady budou detailně prozkoumány. 
Nedostatek informací nebo údajů nesmí být použit jako odůvodnění pro neprovedení 
naturového hodnocení56. 
 
Významnost účinků je vázána na cíle ochrany lokality a bude záviset na míře dopadu a 
citlivosti nebo zranitelnosti stanovišť a druhů vůči potenciálním tlakům a vlivům 
akvakulturních aktivit. Míra, v níž je konkrétní území ovlivněno určitým tlakem, se liší 
v závislosti na druzích a stanovištích, nacházejících se na lokalitě, a na druhu takového tlaku.  
Kromě toho musí být brány v úvahu i dopady na další druhy a stanoviště, která mohou být 
důležitá (např. jako zdroj potravy, pro rozmnožování nebo místa odpočinku, apod.) pro druhy a 
stanoviště, pro něž byla lokalita vyhlášena, což může zahrnovat i cíle ochrany, stanovené 
právě z takových důvodů.  Při vyhodnocování potenciálních účinků plánů nebo záměrů musí 

                                                 
56 Rozsudek SDEU ve věci C-127/02 Waddensea, odstavec 43 a následující  
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být stanovena jejich míra významnosti dopadů mimo jiné i ve světle charakteristik a 
specifických environmentálních podmínek dané lokality57. 
 
V centru pozornosti nedávných projektů a studií, relevantních pro tuto výkladovou příručku, 
byla analýza senzitivity mořských stanovišť. Marine Life Information Network (MarLIN), 
iniciativa Mořské biologické společnosti Velké Británie, provedla hodnocení senzitivity 
stanovišť podél pobřeží Británie a Irska vůči různým vlivům58. 
 
Nedávná studie v Irsku provedla vyhodnocení potenciálních dopadů tlaků, spojených 
s aktivitami člověka, na stanoviště mořského dna (Crowe et al., 2011)59. Součástí studie je 
systematický přehled literatury a výsledky konzultací s odpovídajícími experty a analýza 
rezistence stanovišť mořského dna vůči potenciálním vlivům různých tlaků na jejich rozsah a 
kvalitu i pravděpodobný čas, potřebný k jejich obnově (resilience).  
 
Pokud jde o potenciální senzitivitu druhů a stanovišť vůči vlivům z akvakultury, některé země 
(např. Francie a Velká Británie) zveřejnily směrnice, pomáhající při identifikaci potenciálních 
negativních účinků rybích farem na některé typy stanovišť a druhy, uvedené ve směrnicích o 
ptácích a o stanovištích. Některé další iniciativy na úrovni jednotlivých zemí přinášejí užitečné 
nástroje a informace na podporu mořských druhů a ochranu stanovišť, udržitelného 
managementu, ochrany a plánování. Relevantní zdroje informací jsou uvedeny v příloze 2. 
 

 
5.4.3 Hodnocení rizika potenciálních kumulativních účinků s jinými plány nebo záměry  
 
Proces screeningu se aplikuje na plány nebo záměry buď individuálně, nebo v kombinaci 
s jinými plány či záměry. Akvakulturní projekt nemusí mít sám o sobě významný vliv, avšak 
bude-li posuzován v kombinaci s jinými plány či záměry (s jinými rybími farmami i dalšími 
projekty) v daném území, jejich kumulativní účinky již významné být mohou. Je proto nezbytné 
již ve fázi screeningu identifikovat jiné plány nebo záměry, které by mohly mít s posuzovaným 
projektem kombinovaný vliv na lokality.   
 
Geografické měřítko, v němž je nutné posuzovat kumulativní účinky, bude záviset na přesných 
okolnostech a měřítku posuzovaného plánu či záměru, mělo by však pokrýt dostatečně 
rozsáhlé území pro podchycení veškerých kumulativních účinků.  Příslušné orgány ochrany 
přírody budou schopné pomoci při identifikování možných plánů nebo záměrů, které by měly 
být uvažovány jako součást testu hodnocení kumulativních dopadů.  
 
5.4.4 Záznam screeningového rozhodnutí  
 
Protože provedení screeningu je právně zakotveným požadavkem, odůvodnění konečného 
rozhodnutí o tom, zda je či není zapotřebí provést naturové hodnocení, by mělo být 
zaznamenáno a mělo by se opírat o dostatečné množství informací.  
 
Pokud závěrem screeningu bude to, že vznik významných účinků na lokality Natury 2000 není 
pravděpodobný, není důvod pokračovat v procesu. Dojde-li se k závěru, že u plánovaných 
aktivit je pravděpodobné, že mohou mít významné účinky na lokalitu, přínosem etapy 
screeningu může být identifikace faktorů, které bude nutné detailně posoudit během 
naturového hodnocení.  

                                                 
57 Věc C-127/02, odstavce 46 - 48 
58 MarLIN 2005. Marine life protection. Marine Life Information Network: Biology and Sensitivity Key 
Information Sub-programme [on-line]. Plymouth: Marine Biological Association of the United Kingdom. 
Dostupné na: http://www.marlin.ac.uk 
59 A framework for managing sea bed habitats in near shore Special Areas of Conservation. 
Tasman P. Crowe, Jayne E. Fitch, Chris L. J. Frid & Paul J. Somerfield. Report for the Department of 
the Environment, Heritage and Local Government, Ireland. Duben 2011 

http://www.marlin.ac.uk/
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PŘÍKLAD TESTOVÁNÍ PRAVDĚPODOBNOSTI VÝZNAMNÝCH VLIVŮ („TEST VÝZNAMNOSTI“) 
 

Kultivace vajíček měkkýšů v mořské lokalitě Wash and North Norfolk Coast (SAC), Anglie 
Vyhodnocení dopadů aktivit, zaměřených na chov měkkýšů, vzalo v úvahu faktory v období dorůstání a sběru měkkýšů, avšak nikoli v etapě sběru násady – ten byl předmětem jiného 
povolovacího řízení. Test pravděpodobnosti významných vlivů byl vypracován povolujícím úřadem a postoupen úřadu ochrany přírody (Natural England). Test došel k závěru, že pronájem 
ploch pro chov měkkýšů nebyl potřebný pro účely ochranářského managementu a že pronájmy mohou mít významný vliv na lokalitu. Konkrétními důvody byly: změny v hladině živin (díky 
přítomnosti velké dodatečné biomasy měkkýšů ve srovnání s přirozenými stavy) a zanášení přírodních biotopů jejich překrytím plochami pro chov měkkýšů nebo zvířenými a znovu usazenými 
sedimenty. Níže uvedená tabulka přináší souhrny pro některé z potenciálně ovlivněných chráněných prvků, relevantní cíle ochrany těchto prvků a potenciální mechanismy působení vlivů 
aktivit, zaměřených na chov měkkýšů. Na základě doporučení Natural England v této fázi ukazuje na okruhy, které musí být podrobně posouzeny během naturového hodnocení.   
Chráněné 

prvky 

Potenciální 

mechanismus vlivů 

aktivit pro chov 

měkkýšů  

Významné: potřeba dalšího vyhodnocení v rámci 

kompletního naturového hodnocení 

Příslušné cíle ochrany  

(osnova) 

Bahnité a 

písečné náplavy 

v přílivové zóně  

Fyzické ubývání díky 

zanášení  

 

 

 

Fyzické škody 

způsobené abrazí  

 

Biologická 

disturbance díky 

selektivnímu 

zavádění nových 

druhů 

Ano, potenciální úbytek přílivové zóny v důsledku zanášení, 

vyvolaného chovem měkkýšů, sice není pravděpodobně 

významný v porovnání s celkovou rozlohou přílivové zóny 

v lokalitě, avšak je nutné posoudit míru jednotlivých ovlivněných 

biotopů.    

Ne, neexistuje potenciál pro významné poškození díky abrazi, 

neboť bagr nabírá mušle z povrchu pseudofekálií, nepoškozuje 

však substrát přílivové zóny.  

Ne: Mytilus edulis se v rámci tohoto prvku vyskytuje přirozeně. 

Přítomnost mlžů zvyšuje epifaunální diverzitu v porovnání 

s původním substrátem, ačkoli jsou plochy s chovanými mlži 

méně rozmanité než plochy přírodní (nájemní smlouvy se 

neuzavírají v oblastech přirozeného výskytu slávek nebo 

srdcovek). 

Skladba biotopů litorálního sedimentu – udržovat rozmanitost 

biotopů v každém dílčím prvku (bahno, bahnité písky, písek & štěrk), 

umožnit přirozenou sukcesi / známé cyklické změny. 

Charakter sedimentu (typ sedimentu) – udržení rozšíření bahna, 

bahnitých písků, písku & štěrku, umožňující přirozenou sukcesi / 

známé cyklické změny. 

Rozsah charakteristických biotopů 

Rozšíření biotopů – udržet rozšíření biotopů v každém dílčím prvku 

(bahno, bahnité písky, písek & štěrk), umožňující přirozenou sukcesi 

/ známé cyklické změny. 

Druhy: druhové složení charakteristických biotopů. 

Písečné břehy 

pod hranicí 

přílivu 

Fyzický úbytek díky 

zanášení 

 

 

 

 

Fyzické škody 

způsobené abrazí  

 

 

 

 

Ano, potenciální úbytek přílivové zóny v důsledku zanášení, 

vyvolaného chovem měkkýšů, sice není pravděpodobně 

významný v porovnání s celkovou rozlohou písečného dna 

v přílivové zóně, vyžaduje to však další analýzy během 

kompletního hodnocení.  

 

Ne, neexistuje potenciál pro významné poškození díky abrazi, 

neboť bagr nabírá mušle z povrchu pseudofekálií, avšak 

nepoškozuje substrát přílivové zóny. Chovy mlžů se nacházejí 

primárně v oblastech přílivové zóny pouze s velmi malým 

přesahem do sousedních mělkých oblastí pod úrovní odlivu. 

 

Rozsah – žádné změny v rozsahu sublitorálních sedimentárních 

stanovišť   

Rozšíření – udržovat vzorce rozšíření predominantních stanovišť 

v rámci prvku (v rámci typu stanoviště „Velké mělké zátoky a 

zálivy“) 
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Biologická 

disturbance díky 

selektivnímu 

zavádění nových 

druhů 

Ne: Mytilus edulis se v rámci tohoto prvku vyskytuje přirozeně. 

Přítomnost mlžů zvyšuje epifaunální diverzitu v porovnání s pů-

vodním substrátem, ačkoli jsou plochy s chovanými mlži méně 

rozmanité než plochy přírodní (nájemní smlouvy se neuzavírají 

v oblastech přirozeného výskytu slávek nebo srdcovek). 

Velké mělké 

zátoky a zálivy 

Změny díky 

obohacení živinami 

a/nebo organickými 

látkami  

Ano: existuje potenciál pro významné změny v hodnotách živin 

díky přítomnosti velké dodatečné biomasy filtrujících mlžů a 

druhů produkujících fekálie a pseudofekálie v porovnání s přírod-

ními hodnotami. Může nastávat potenciální kompetice o potravu 

s přírodními populacemi srdcovek a slávek. Rozsah a dopady 

změn vyžadují další analýzu v rámci kompletního hodnocení. 

Kvalita vody – cílové hodnoty odpovídají příslušným národním nebo 

mezinárodním standardům (podle potřeby). Jsou-li k dispozici 

dostatečné údaje na místní úrovni, umožňující stanovit referenční 

podmínky, je možné stanovit i cíle specifické pro lokalitu.  

Tuleň obecný Fyzický úbytek díky 

zanášení 

 

 

 

 

Vyrušování hlukem 

nebo vizuální 

přítomností   

 

 

Zanášení – ano, potenciální úbytek přílivové zóny v důsledku 

zanášení, vyvolaného chovem měkkýšů, sice není pravděpodobně 

významný v porovnání s celkovou rozlohou přílivové zóny na 

lokalitě, avšak je třeba dále analyzovat míru ovlivnění míst, kde 

tuleni vylézají na břeh 

 

Vyrušování - ne: rozmísťování plžů je nerušivou činností, tuleni 

jsou zvyklí na přítomnost člověka, chovy navíc leží daleko od 

známých míst, kde tuleni vylézají na břeh – není proto pravdě-

podobné, že by tyto aktivity mohly vyvolat významné vyrušování 

tohoto druhu  

Rozsah (výskyt línajících tuleňů v rámci lokality) – území v rámci 

lokality, využívané tuleni v tomto stádiu, stabilní nebo zvětšující se 

 

Populace – počet tuleňů na lokalitě stabilní nebo roste  

Útesy se 

Sabellaria 

spimulosa  

Fyzický úbytek díky 

zanášení 

 

  

 

 

Fyzické škody 

způsobené abrazí  

Ano, je pravděpodobné, že plochy s chovy mlžů nebudou 

povolovány v oblastech s výskytem Sabellaria spimulosa nebo 

v jejich okolí. Možnost zanášení útesů se Sabellaria spimulosa 

uvnitř lokality v důsledku disturbancí a přemísťování sedimentů, 

způsobených chovem mlžů, však je nutné prověřit během 

kompletního hodnocení. 

Ne, chovy mlžů nejsou povoleny v oblastech s výskytem útesů se 

Sabellaria spimulosa ani v jejich okolí. 

Rozsah – žádné změny v rozsahu útesů se Sabellaria spimulosa, které 

by znemožňovaly přirozenou sukcesi / známé cyklické změny. 

 

Druhy SPA  

Nerozmnožující 

se ptáci, ne-

rozmnožující se 

ptáci z přílohy I, 

nerozmnožující 

se uskupení více 

než 20 000 

vodních ptáků 

Vyrušování hlukem 

nebo vizuální 

přítomností 

 

Biologické 

vyrušování díky 

selektivní 

extrakci/zavádění 

druhů  

Ne: Tofts, Roger, Thief a Hull Sands jsou jádrová území bohatá 

na ptáky, avšak neexistují žádné údaje o tom, že by rozmísťování 

či bagrování mlžů nebo provádění kontrol v chovech mělo 

významné disturbanční vlivy na druhy SPA. 

Ne: Mytilus edulis se vyskytuje přirozeně v rámci lokality. 

Přítomnost chovaných slávek představuje dodatečný zdroj 

potravy pro druhy SPA, živící se měkkýši, i pro druhy, živící se 

epifaunou vázanou na chovy. Tento přehled nebere v úvahu 

původ mlžů (neboť tento aspekt není regulován WFO). 

Rozsah stanovišť – žádný zmenšení plochy pod úroveň stanovených 

referenčních hodnot s výhradou přírodních změn. 

 

Velikost populace (nerozmnožující se ptáci, ne-rozmnožující se ptáci 

z přílohy I, nerozmnožující se uskupení více než 20 000 vodních 

ptáků) – stavy populací nesmí poklesnout o více než 50% oproti 

stanoveným referenčním hodnotám 
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FÁZE 2. PROVEDENÍ NATUROVÉHO HODNOCENÍ 
 
5.5 Účel naturového hodnocení 

 
Účelem tzv. „odpovídajícího“ či naturového hodnocení je posoudit důsledky plánu nebo 
záměru ve vztahu k cílům ochrany dané lokality, přičemž se berou v úvahu veškeré 
kumulativní účinky, vyplývající z kombinace daného záměru s jinými plány nebo záměry. 
Naturové hodnocení musí předcházet schvalovacímu rozhodnutí; umožňuje odpovědnému 
úřadu rozhodnout, zda plán nebo záměr nebude mít negativní vliv na integritu lokality. 
 
Zajistit, že naturové hodnocení bude skutečně provedeno, je povinností odpovědného úřadu. 
V tomto kontextu je možné požadovat po investorovi, aby odpovědnému úřadu poskytnul 
veškeré nezbytné informace, které by umožnily přijmout rozhodnutí na základě úplně 
zjištěného stavu věci. Přitom může odpovědný úřad získávat informace i z dalších zdrojů. 
 
Pojem „odpovídající“ v zásadě znamená, že hodnocení musí sloužit účelu směrnic o 
stanovištích a o ptácích – tj. ochraně a zachování druhů a typů stanovišť v zájmu 
Společenství, uvedených v obou směrnicích, v kontextu cíle ochrany lokalit Natury 2000, a že 
výsledkem hodnocení musí být odůvodněné rozhodnutí – tj. takové, které bude veřejně 
známým podkladem pro následná další rozhodnutí. 
 
V této souvislosti je důležité připomenout, že v protikladu k procesům EIA nebo SEA je výstup 
naturového hodnocení pro odpovědný úřad právně závazný a podmiňuje jeho konečné 
rozhodnutí ve věci. Proto v případě, že nelze s jistotou potvrdit, že nedojde k negativním 
účinkům na integritu lokality Natury 2000, a to ani po provedení zmírňujících opatření, plán 
nebo záměr nesmí být schválen či povolen, pokud nebudou splněny podmínky článku 6(4). 
Tato podmínka platí i v případě pochybností o významnosti vlivů.    
 
Kroky naturového hodnocení akvakulturních plánů a záměrů   
 

5.5.1 Určení rozsahu a předmětu hodnocení: stanovení referenční úrovně a 
shromažďování dalších informací  
 

Těžiště naturového hodnocení by mělo být v analýze možných dopadů plánu či záměru na 
typy stanovišť a druhy, pro něž byla vyhlášena daná lokalita Natury 2000. Mělo by také 
zahrnout všechny nepřímé vlivy na tyto druhy a/nebo typy stanovišť, kupříkladu na 
ekosystémy, které umožňují jejich existenci, a přírodní procesy. Stanovení rozsahu hodnocení 
(scoping) má zajistit, že naturové hodnocení bude zaměřeno správným směrem a bude mít 
dostatečný rozsah pro vyhodnocení potenciálně negativních účinků akvakulturních projektů na 
cíl ochrany lokality (lokalit) Natury 2000. Jeho cílem je přesněji stanovit, jaké typy dopadů by 
hodnocení mělo zahrnout, a zajistit, že budou shromážděny všechny informace nezbytné 
k tomu, aby tyto vlivy byly správně vyhodnoceny.  
 
Podmínky hodnocení dopadů by měly být dohodnuty s úřady, aby se zvýšila hospodárnost 
evaluační procedury a celý proces se zjednodušil. V této etapě je také užitečné, když se 
definuje rozsah studovaného území; existují určité nástroje, umožňující pomocí modelování 
odhadnout rozsah území, v němž mohou působit různé vlivy z akvakultury (např. 
sedimentace, obohacení živinami), které berou v úvahu i místní podmínky (např. proudy, 
hloubku a podobně). 
 
Tato etapa vychází z informací, shromážděných během screeningu, avšak v tomto případě je 
nutné v maximální míře zaplnit veškeré mezery ve znalostech tak, aby se hodnocení mohlo 
opírat o solidní vědecké poznatky. Spolehlivé referenční údaje mají klíčový význam, neboť 
naturové hodnocení musí dokázat s naprostou jistotou, že návrh nebude mít vliv na 
integritu dané lokality.  
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Informace potřebné pro naturové hodnocení a kdo by je měl poskytnout  

 
Informace o plánu nebo záměru by měly obsahovat podrobnosti, potřebné pro hodnocení, 
včetně:  

- informací o veškerých aktivitách, tvořících součást daného akvakulturního záměru; 
- mapy s přesnou lokalizací akvakulturních zařízení a s nimi souvisejících prací (ve vztahu 

k lokalitě (lokalitám) Natury 2000 v daném území); 
- detaily o způsobu realizace, trvání a načasování všech akvakulturních aktivit (výstavba, provoz 

a údržba, sběr a sklizeň apod.); 
- podrobnosti o zmírňujících opatřeních, která budou prováděna ve vztahu k potenciálním 

vlivům. 

Tyto informace zpravidla poskytují investoři.  
 
Informace o lokalitě Natury 2000 by měly obsahovat tyto podrobné údaje:  

- cíle ochrany lokality a stanovená ochranná opatření včetně plánů péče a podobně;   
- údaje o každém druhu a typu stanoviště, pro něž je lokalita vyhlášena, a mapu vhodného 

měřítka, ukazující jejich výskyt na lokalitě v čase (např. během ročního životního cyklu);  
- vyhodnocení rozsahu a kvality stanovišť a druhů na lokalitě;  
- údaje o využívání lokality relevantními druhy pro jejich životní pochody, například krmení, 

rozmnožování, hnízdění, pobyt na tahové zastávce nebo zimování;   
- údaje o reprezentativnosti a stavu zachovalosti stanovišť a druhů na lokalitě i všeobecně 

(včetně např. údajů o velikosti populace, míře izolace, ekotypu, genofondu, věkové struktuře 
apod.); 

- údaje o ekologické struktuře a fungování lokality a o jejím celkovém stavu z hlediska ochrany 
přírody; 

- popis úlohy lokality v rámci biogeografické oblasti i soustavy Natura 2000; 
- veškeré další aspekty, týkající se lokality nebo živých organismů v ní, u nichž existuje 

pravděpodobnost, že by mohly mít vliv na její stav a cíle (např. v současnosti probíhající 
managementové aktivity, jiné rozvojové záměry..) 

Tyto informace by měly poskytnout úřady odpovědné za Naturu 2000 a ochranná opatření pro 
lokality Natury 2000.   
 
Podrobnosti o veškerých dalších plánech nebo záměrech v území, ať plánovaných, nebo již 
realizovaných.  

Úřady, odpovědné za udělení souhlasu, a odpovědné orgány ochrany přírody by měly identifikovat 
plány či záměry, které je třeba brát v úvahu pro vyhodnocení kumulativních vlivů; kdekoli je to 
možné, je zapotřebí tyto informace získávat i od investorů. 
 

 
V některých případech může být nezbytné provést další referenční ekologické průzkumy a 
terénní šetření pro doplnění existujících údajů. Podrobné výzkumy a terénní průzkumy by 
měly být zaměřeny na ty předměty ochrany, které mohou být senzitivní vůči aspektům daného 
záměru.  
 
Při analyzování senzitivity je třeba brát v úvahu možné interakce mezi aktivitami záměru 
(podstata, rozsah, metody, potenciální tlaky a vlivy apod.) a příslušnými stanovišti a druhy 
(výskyt, ekologické požadavky, životně důležitá území, chování, atd.). Takové průzkumy by 
měly vycházet z dohodnutého stanovení rozsahu (scoping) s příslušnými odpovědnými úřady, 
odbornými organizacemi ochrany přírody, akvakulturním sektorem, NGO, vědci i veřejností. 
 
Shromažďování informací je svou podstatou iterativní proces. Pokud prvotní identifikace a 
analýza vlivů odhalí významné mezery ve znalostech, budou zapotřebí další průzkumy a 
práce v terénu pro vytvoření kompletního obrazu. To zajistí, že bude k dispozici dostatečný 
rozsah vědeckých poznatků, které umožní přijmout odůvodněné rozhodnutí. 
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Podrobné průzkumy mohou také pomoci při navrhování aktivit záměru takovým způsobem, 
který předejde jakýmkoli možným negativním účinkům na předměty ochrany lokality (viz níže 
uvedené příklady). 
 
 

Rybí farmy v Loch Sunart, Skotsko 

V roce 2005 přistoupila firma Marine Harvest Scotland k velké restrukturalizaci svého provozu 
v SAC Loch Sunart; 9 farem pro chov lososů a platýsů bylo spojeno do 3 velkých lososích farem, 
zatímco smlouvy na ostatní farmy byly zrušeny nebo pozastaveny.  Výsledkem procesu bylo to, že 
menší farmy v mělčích vodách byly zrušeny ve prospěch hlubších lokalit (s hloubkou vody 30 a 
více metrů). Během konsolidačního projektu byla prováděna naturová hodnocení po celém Loch 
Sunart. Mezi stanovišti z přílohy I, představujícími předměty ochrany, byly i útesy. Mezi druhy 
z přílohy II, které byly primárním důvodem volby této lokality, patří i vydra (Lutra lutra). 

Před dokončením projektových návrhů bylo provedeno videosnímkování dna. Cílem tohoto 
referenčního průzkumu bylo stanovit, zdali se v oblastech potenciálních vlivů nacházejí některé 
předměty ochrany. Projektové návrhy byly poté odpovídajícím způsobem upraveny, aby se 
zamezilo významným dopadům na integritu SAC.  

Rady a směrnice pro použití nejvhodnějších metod pro vyloučení dopadů umístění kotvišť na 
předměty ochrany (útesy) byly získány od organizace Scottish Natural Heritage. Během instalace 
byly používány podvodní kamery, aby se vyloučilo umístění kotvišť do míst výskytu útesů.  

Zdroj: Marine Harvest (Scotland) Ltd., Scottish Salmon Producers’ Organisation, Joint Nature 
Conservation Committee. 

 
 
5.5.2 Hodnocení vlivů na lokalitu Natury 2000 
 
Naturové hodnocení se má zabývat potenciálními dopady všech aspektů plánu a záměru na 
cíle ochrany lokalit Natury 2000 a postihnout všechny etapy akvakulturního projektu, 
kupříkladu přípravu umístění, výstavbu nebo instalaci infrastruktury a zařízení, provoz a 
údržbu, likvidaci zařízení po dožití a podobně. 
 
Užitečné bude popsat přesné umístění, časový harmonogram, frekvenci a délku trvání 
činností, které budou probíhat v rámci akvakulturního zařízení. To je nezbytné k tomu, aby se 
mohly analyzovat potenciální tlaky a dopady, které mohou nastávat v různých ročních 
obdobích či v různé denní době. Je také třeba uvést podrobnosti o potenciálních ekologických 
účincích každé aktivity na lokalitu, o jejich zdrojích a o mechanismech, jejichž prostřednictvím 
vlivy vzniknou.   
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Tabulka 5. Příklad sezónního, denního a přílivového profilu aktivit, spojených s produkcí 
měkkýšů ve farmě v atlantské oblasti60 

Aktivita 

o
d
liv

 

p
ří

liv
 

d
e
n

 

n
o
c
 

L Ú B D K Čn Čc S Z Ř L P 

SBĚR NÁSADY MLŽŮ: bagrování 
násady mlžů v rybolovných oblastech  

 X X         N V    

ŠKOLKY: umístění násady do 
odchovných prostor a jejich odchov  

X X X  N N N N N    V N N N 

DOPLŇOVÁNÍ CHOVŮ: bagrování a 
přenos násady mlžů ze zóny mezi 
přílivem a odlivem do chovných oblastí 
pod úrovní odlivu  

 X X       V V V     

SBĚR:  
Bagrování měkkýšů z kanálů pod úrovní 
odlivu pro sběr a prodej  

 X X  V N N      N V V V 

Vyrušování (související s produkcí 
měkkýšů, jinými rybářskými aktivitami a 
akvakulturou a rekreací) 

X X X  N N N N N N N N N N N N 

                 

X = aktivita, V = vysoká úroveň aktivity, N = nízká úroveň aktivity 

 
Tabulka 6. Příklad potenciálních vlivů chovu měkkýšů – rozmísťování jedinců – na zájmy SPA61 

Aktivita Frekvence Trvání Mechanismus vlivu Hodnocení vlivu 
(0 = žádný vliv; 5 = významný vliv) 

Kontrola dna 
(pěší inspekce 
odchovných 
ploch zpravidla 
1 - 
3 osobami) 

Nepříliš vysoká: 
(2 – 3x každý měsíc 
v každé odchovné 
ploše  

Dvě 
hodiny 
během 
odlivu 
 

Disturbance (vizuální 
přítomnost)  

1 
Aktivita s nízkou frekvencí a nízkou hustotou; ústřičníci jsou zvyklí 
na přítomnost lidí. 

Pokládání 
násady mlžů na 
odchovné 
plochy 
z rybářských 
lodí během 
přílivu   
 

Proměnlivá: 
 
Častá (až dvakrát 
týdně) během vrcholu 
období doplňování 
obsádky; 
 
Žádná aktivita (po dva 
až tři roky) během 
období růstu. 

Dvě 
hodiny 
během 
období 
přílivu 
 

Disturbance (hluk a 
vizuální přítomnost) 

0 

Kajky mořské plavou nebo se krmí v oblasti během přílivu, avšak 
jsou navyklé na přítomnost rybářských člunů a resilientní vůči 
vyrušování. Jiné druhy SPA se v období přílivu nevyskytují. 

Zanášení stanovišť 
pod chovem 
usazeninami z 
měkkýšů 

2 

Lokální dopad na stanoviště pod chovem, u něhož se však má za 
to, že nebude mít negativní dopad na naturovou lokalitu díky 
relativně malé rozloze ovlivněných stanovišť [Zanášení zvažováno 
v původní zprávě o přehledu povolení (ESFJC z července 2008).] 

Biologická disturbance 
díky vnesení velké 
biomasy druhů, 
představujících kořist 

2 

Mění přirozené vzorce krmení – např. kajky mořské se ve velké 
míře živí chovanými mlži -  během období růstu to může vyvolávat 
pozitivní dopady na populace uvnitř SPA. 

Sběr chovaných 
mlžů na 
odchovných 
plochách 
 

Proměnlivá: 
 
Častá (až jednou 
denně) během vrcholu 
období sběru 
(prosinec až březen); 
 
Žádná aktivita (po 
dobu až tří let) během 
období růstu). 

Dvě 
hodiny 
během 
období 
přílivu 
 

Disturbance (hluk a 
vizuální přítomnost) 

0 

Kajky mořské plavou nebo se krmí v oblasti během přílivu, avšak 
jsou navyklé na přítomnost rybářských člunů a resilientní vůči 
vyrušování. Jiné druhy SPA se v období přílivu nevyskytují. 

Biologická disturbance 
díky 
selektivní extrakci 
(introdukovaných) 
druhů, sloužících jako 
kořist 

2 

Sběr chovaných mlžů negativně ovlivňuje druhy ptáků, živící se 
mlži (ústřičníků a kajek) v době, kdy jsou přírodní stavy mlžů nízké, 
avšak chov mlžů představuje zásah člověka do ekosystému a lze 
jej použít jako argument na podporu „uměle“ vysokých stavů 
závislých druhů ptáků v době nízké obsádky. Pokud byly populace 
uvnitř SPA negativně ovlivněny jako přímý důsledek sběru mlžů 
z odchovných ploch podle rybářského nařízení pro Wash, dalo by 
se to považovat za populační posun zpět k přírodní rovnováze. 

                                                 
60  Upraveno podle: Appropriate Assessment of the impact of mussel fishing and mussel, oyster and 
clam aquaculture on Castlemaine Harbour SAC and SPA, Marine Institute, Ireland. 2011). 
61 Zdroj: Mussel Cultivation in The Wash. Assessment. Additional Information. ESFJC. 2008 
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Kapitola 3 přináší přehled typů vlivů, které mohou vznikat v souvislosti s akvakulturními 
systémy, a identifikuje druhy či typy stanovišť, u nichž bylo prokázáno, že jsou mimořádně 
zranitelné díky těmto typům rozvojových záměrů.  Dopady každého projektu budou jedinečné 
a musí být vyhodnoceny případ od případu.  
 
Dopady plánů a projektů by měly být posuzovány s ohledem na cíle ochrany lokalit. 
Kupříkladu pokud je takovým cílem zajistit, že populace určitého druhu dosáhne během 10 let 
určité velikosti a stanovena jsou ochranná opatření, která by to měla zajistit, zabrání plán nebo 
projekt realizaci tohoto cíle ochrany? Pokud nejsou specifické cíle ochrany stanoveny, potom 
lze mít za to, že cílem ochrany je zabránit dalšímu zhoršování stavu lokality a jejích předmětů 
ochrany v porovnání se stavem v době, kdy lokalita byla začleněna do soustavy Natura 2000 
(článek 6(2) směrnice o stanovištích). 
 

Cíle ochrany 
 
Cíle ochrany pro lokality Natura 2000 se stanovují na úrovni členských států. Standardní 
datové formuláře obsahují informace o předmětech ochrany všech lokalit Natury 2000 a pokud 
pro jednotlivé lokality neexistuje přesnější definice cílů ochrany, mohou být k tomuto účelu 
použity přímo. Některé státy zpracovaly pro své lokality Natury 2000 podrobnější cíle ochrany 
buď na strategické úrovni pro větší skupiny území, nebo na úrovni individuálních lokalit. 
Některé lokality také mohou mít zpracované plány péče nebo cíle řízené péče, z nichž lze 
odvodit, jaké konkrétní cíle ochrany jim bude možné přiřadit. 
 
Příkladem specifických cílů ochrany pro typy stanovišť z přílohy I pro konkrétní lokalitu může 
být například udržování rozlohy určitého typu stanoviště či její zvýšení; pro druhy v rámci 
lokality mohou cíle ochrany např. stanovit velikost populace, která má být trvale zachována, 
to, že dlouhodobý populační trend má být stabilní nebo rostoucí nebo to, jaká rozloha jeho 
výskytu se musí chránit. Pro stanovení takových specifických cílů ochrany pro lokality je 
zapotřebí mít adekvátní referenční údaje. 
 

 
Předměty ochrany dané lokality i cíle ochrany by měly být identifikovány již v etapě 
screeningu. V této navazující etapě jsou však pro provedení správného hodnocení potřebné 
podrobnější informace.  
 
V této souvislosti může být užitečné brát v úvahu i parametry, používané k hodnocení stavu 
z hlediska ochrany typů stanovišť a druhů v zájmu Společenství. Pokud jde o typy stanovišť, 
těmito parametry jsou areál rozšíření, území pokryté typem stanoviště v rámci jeho areálu a 
specifické struktury a funkce (včetně typických druhů)62. Tyto parametry mohou být také 
užitečné jak pro stanovení cílů ochrany (na úrovni lokalit), tak pro hodnocení dopadů 
akvakulturních aktivit na typy stanovišť a druhy, pro něž je vyhlášeno dané území.   
 
Během hodnocení by měly být analyzovány veškeré možné změny nebo zhoršení rozsahu a 
kvality stanovišť, nacházejících se na lokalitě, na základě potenciálních vlivů, identifikovaných 
pro různé aktivity záměrů na umístění, stav a citlivost těchto stanovišť a druhů.   

                                                 
62 První hodnocení stavu z hlediska ochrany druhů a typů stanovišť, chráněných podle směrnice o 
stanovištích, bylo zveřejněno v roce 2009. Přineslo užitečné informace o stavu z hlediska ochrany pro 
všechny druhy a typy stanovišť, uvedené ve směrnici o stanovištích, pro každou zemi a biogeografickou 
oblast. 
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Příklady toho, jak je třeba brát v úvahu při naturovém hodnocení cíle ochrany 
 
Naturové hodnocení akvakulturních chovů v SAC a SPA Castelmaine Harbour (Irsko) 
V SAC a SPA Castlemaine Harbour bylo provedeno plné naturové hodnocení dopadů většího 
počtu akvakulturních a pomocných záměrů. Při tomto hodnocení byly vzaty v úvahu specifické cíle 
ochrany dané lokality, stanovené úřadem ochrany přírody (National Parks and Wildlife Service): 

- udržení příznivého stavu následujících druhů: mihule mořské, mihule říční, lososa, vydry, játrovky 
Petalophyllum ralfsii, slípky rudonohé, kormorána, bernešky tmavé atlantské, hvízdáka 
eurasijského, kachny divoké, ostralky štíhlé, poláka kaholky, turpana černého, ústřičníků, kulíka 
písečného, jespáka písečného, břehouše rudého, vodouše rudonohého, vodouše šedého, 
kameňáčka pestrého a kavčat;   

- udržení příznivého stavu následujících typů stanovišť: estuárií, bahnitých a písčitých stanovišť za 
odlivu nezaplavených mořskou vodou, jednoleté vegetace naplavenin, trvalé vegetace 
kamenitých břehů, porostů slanorožce (Salicornia spp.) a dalších jednoletých rostlin 
kolonizujících bahno a písek, atlantských slaných luk, středomořských slaných luk, pohyblivých 
dun v zárodečném stádiu, pohyblivých dun podél pobřeží s porosty Ammophila arenaria, 
zpevněných pobřežních dun s bylinnou vegetací (šedých dun), dun s porosty Salix repens ssp. 
argentea (Salicion arenariae) a vlhkých proláklin v dunách; 

- obnovení příznivého stavu typu přírodního stanoviště lužních lesů s Alnus glutinosa a Fraxinus 
excelsior. 

 
Příklad použití specifických cílů ochrany a konkrétních cílů pro mořské typy stanovišť, uvedené  
v příloze I směrnice o stanovištích, pro usnadnění procesu naturového hodnocení je uveden níže.   

Obecný cíl: udržovat bahnitá a písčitá stanoviště za odlivu nezaplavená mořskou vodou 
v příznivém stavu, což je definováno těmito atributy a dílčími cíli: 
• Cíl 1: trvalá rozloha typu stanoviště je stabilní nebo roste v závislosti na přírodních procesech 
• Cíl 2: rozsah společenstev s převahou rodu Zostera (vocha) je stabilní v závislosti na 

přírodních procesech 
• Cíl 3: následující typy společenstev je zapotřebí udržovat v přírodním stavu: přílivové bahnité 

komplexy s jemným pískem; jemné až bahnité jemné písky s komplexy společenstev 
mnohoštětinatců; přílivové písčité lavice s mnohoštětinatcem Nephys cirrosa. 
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Poté, co budou shromážděny všechny nezbytné referenční údaje, může začít hodnocení 
potenciálních vlivů. Jak bylo popsáno výše, to by mělo být prováděno:  
- ve světle nejlepších dostupných vědeckých poznatků pro danou oblast (rozsudek SDEU 

ve věci C-127/02)  
- vůči cílům ochrany lokalit; 
- na základě ekologických charakteristik a stavu zachování lokalit a jejich předmětů 

ochrany. 
 
Hodnocení vlivů musí být založeno na objektivních a pokud možno kvantifikovatelných 
kritériích. Běžným přístupem by mělo být použití klíčových indikátorů, jako je například úbytek 
stanovišť nebo jejich degradace, ovlivnění populací určitých druhů, změna klíčových 
ekologických funkcí a podobně. Příklady některých atributů, které přicházejí v úvahu pro 
hodnocení, jsou uvedeny v následující tabulce.   
 
Tabulka 7 Příklady některých atributů, které je potřeba zvažovat při vyhodnocování 
potenciálních účinků ve vztahu k cílům ochrany na úrovni lokality   
 

Atributy Cíle ochrany Vyhodnocení účinků 

Rozloha 
stanoviště 
 

Rozloha cílového typu stanoviště by 
měla být stabilní či (je možné stanovit 
celkovou cílovou rozlohu). 

Možné zmenšení rozlohy stanovišť 
(odhadovaná rozloha a procentní podíl 
celkové rozlohy v rámci lokality).  

Struktura a 
funkce 
stanoviště 
 
 

 

Společenstva cílových typů stanovišť by 
měla být stabilní co do rozšíření a 
skladby. 
Funkce stanoviště i ekologické 
parametry, na nichž závisí přetrvání 
stanovišť, jsou zachovány.   

Možné zmenšení oblasti rozšíření, 
zhoršení kvality druhového složení, 
vyrušování typických druhů apod.  
Ztráta či degradace funkcí (např. území 
pro poskytování potravy, útočišť nebo 
území pro rozmnožování) 

Četnost a 
rozšíření 
druhu, 
populační 
struktura, 
apod. 

Populace druhů jsou stabilní nebo rostou 
(je možné stanovit cílové hodnoty). 
Populační trendy se zlepšují.  
Rozšíření druhů včetně životně 
důležitých území a konektivity je 
zachováno nebo se zlepšuje (např. 
cestou zlepšování kvality stanovišť a 
rekolonizací zlepšených oblastí). 
Populační struktura je zachována. 

Vyrušování a vytlačení druhů z oblastí, 
kde by se jinak vyskytovaly. Změny 
v počtu nebo rozšíření území, 
využívaných cílovými druhy. Ztráta či 
degradace kriticky důležitých stanovišť 
a životně významných území (ovlivněná 
absolutní rozloha a procentní podíl 
celkové rozlohy v rámci lokality).  
Dopady na kritická stadia v rámci 
životního cyklu druhů.  

 

Příklad parametrů, které je potřebné brát v úvahu při hodnocení účinků na stanoviště/druhy 
v zájmu Společenství, pro něž byla vyhlášena daná lokalita  
 

- Celková rozloha ovlivněného stanoviště a procentní podíl z celkové rozlohy tohoto typu stanoviště 
v lokalitě Natury 2000. 

- Odhad počtu ovlivněných jedinců a podíl z celkové populace druhu, vyskytující se na lokalitě. 
- Odhad populačních trendů stanovišť a druhů v ovlivněném území a na celé lokalitě.   
- Vzácnost a celkové trendy ovlivněných typů stanovišť a druhů. 
- Existence obnovních programů pro stanoviště nebo druhy, které mohou být ovlivněny záměrem. 
- Reverzibilnost účinků nebo potenciální schopnost poškozených elementů navrátit se do předešlého 

stavu pomocí stávajících zdrojů uvnitř i mimo danou lokalitu. 
- Rozložení dotčených stanovišť nebo rozšíření druhu uvnitř lokality Natury 2000 (kontinuální, 

roztroušené, rozptýlené apod.) 
- Dopady na celkovou ekologickou funkci lokality Natury 2000. 

 

 
Předvídání pravděpodobných vlivů akvakulturních záměrů/plánů může být obtížné, neboť je 
zapotřebí dobře chápat ekologické procesy v daném prostředí i požadavky na ochranu 
konkrétních druhů či typů stanovišť, u nichž existuje pravděpodobnost jejich ovlivnění. Během 
naturového hodnocení je klíčová spolupráce mezi provozovateli a úřady. Důrazně se 



 Výkladová příručka o akvakulturních aktivitách v kontextu soustavy Natura 2000  61 

doporučuje, aby si odpovědné úřady zajistily nezbytné odborníky a jejich podporu při 
provádění terénních průzkumů a hodnocení vlivů. 
 
Během hodnocení by se pro odhadování dosahu a rozsahu vlivů měly používat nejlepší 
dostupné techniky a metody. V současnosti existuje řada modelů např. pro simulování a 
předpovídání dopadů obohacení živinami, pocházejícími z rybích farem, na mořské oblasti.    
 

Obecně používané metody pro předvídání dopadů: 
 
Níže jsou uvedeny některé běžně užívané techniky: 
 
- Přímá měření, kupříkladu rozlohy zničených či ovlivněných stanovišť, poměrných ztrát v populacích 

druhů, stanovišť a společenstev.   

- Vývojové diagramy, síťové a systémové diagramy pro identifikaci řetězců vlivů, vyplývajících 
z přímých dopadů; nepřímé vlivy se nazývají sekundárními, terciárními atd. podle toho, jak vznikají.  
Systémové diagramy jsou vhodnější pro ilustrování vzájemných vztahů a fungování procesů, nežli 
diagramy síťové. 

- Kvantitativní prediktivní modely umožňují matematicky odvozené predikce, založené na údajích a 
předpokladech o intenzitě a směru dopadů. S ohledem na akvakulturní záměry hrají prediktivní 
modely často významnou úlohu, neboť některé vlivy jsou často závislé na hydrologických 
podmínkách, které mohou ovlivnit např. sedimentační procesy, které zase ovlivňují podvodní biotu. 

- Populační studie jsou potenciálně užitečné při stanovení vlivů na populační úrovni například na 
ptáky, netopýry nebo mořské savce. 

- Geografické informační systémy (GIS) se používají pro vytváření modelů prostorových vztahů, jako 
jsou např. překryvy různých omezení, nebo k mapování senzitivních oblastí a lokalizaci ubývání 
stanovišť. GIS je kombinací počítačové kartografie, ukládání mapových dat a databázových 
systémů, ukládajících atributy typu landuse nebo svažitost. GIS umožňuje znázorňovat, kombinovat 
a velmi rychle analyzovat uložené proměnné.  

- Užitečné mohou být informace z předchozích podobných projektů, zejména v případech, kdy byly 
provedeny kvantitativní predikce, které byly následně ověřovány v provozu.  

- Expertní názory a hodnocení, odvozená z předchozích zkušeností a z konzultací k podobným 
projektům.  

- Popisy a korelace: fyzikální faktory (např. vodní režim, proudění, substrát) mohou mít přímou 
souvislost s rozšířením a početností druhů. Pokud je možné předpovědět budoucí fyzikální 
podmínky, dá se na tomto základě předpovědět i budoucí vývoj stanovišť a populací nebo reakce 
druhů a stanovišť.  

- Provádění analýz asimilace a kapacity vede k identifikaci prahových hodnot stresu, pod nimiž ještě 
lze zachovat populace a funkce ekosystémů. Zahrnuje stanovení potenciálně limitujících faktorů; 
byly vyvinuty matematické rovnice, popisující kapacitu přírodního zdroje nebo systému ve vztahu 
k prahovým hodnotám, zjištěným pro každý limitující faktor.  

 
Upraveno podle: "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological 
guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive  92/43/EEC"; 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf.  

 
Vlivy by měly být předpovídány co možná přesně a východiska pro tyto předpovědi by měla 
být jasně popsána (tím je míněno i vysvětlení míry stupně určitosti při předpovídání účinků). 
Kdekoli je to možné, předpovědi by měly být prezentovány takovým způsobem, aby byly 
ověřitelné. 
 
U každého identifikovaného vlivu bude významnost dopadu záviset na řadě relevantních 
parametrů, například rozsahu dopadu, jeho dosahu, trvání, intenzitě, působení v čase, jeho 
pravděpodobnosti apod. 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
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Příklad: metody pro hodnocení dopadů 
 
Naturové hodnocení dopadů rybolovu měkkýšů a akvakultury slávek, ústřic a zaděnek 
v SAC Castlemaine Harbour  

 
Významnost možných účinků navrhovaných činností na stanoviště byla vyhodnocena na základě 
směrnic pro cíle ochrany, vydaných úřadem ochrany přírody (National Parks and Wildlife Service, 
NPWS), přičemž se brala v úvahu: 
 
1. Míra, v jaké tato aktivita bude narušovat předměty ochrany. „Narušováním“ se myslí změny u 

charakteristických druhů, jak jsou pro každý typ stanoviště popsány v uvedené příručce. 
2. Míra přetrvávání narušování ve vztahu k resilienci stanoviště. 
3. Rozloha stanovišť nebo rozsah ovlivněné populace. V příručce je uveden procentní podíl, při jehož 

překročení se účinek považuje za významný. 
 
Níže je uveden příklad hodnocení dvou aktivit záměru: 

Aktivita Relevantní 
ekologické vlivy 
(ze závěrů 
naturového 
hodnocení) 

Ovlivněné 
typy 
stanovišť 

Ovlivněná 
společenstva 
v rámci 
stanovišť 

Atribut FCS po 
provede-
ní navr-
hované 
aktivity 

Významnost 
vlivů 

Zdůvod-
nění 

Podpůrné 
důkazy 

Spolehlivost 

2. Pokládá-
ní násady 
mlžů na 
pisčité 
lavice  
v přílivové 
zóně  
 

Stávající bentická 
fauna bezobratlých 
se změní 
 

1140/1130 Jemné až 
bahnité písky  
s komplexy 
společenstev 
mnohoštětina-
tých červů; 
komplexy 
společenstev  
v bahnitých 
jemných 
píscích  
v přílivové 
zóně  
 

Rozloha 
stanoviště 

Stabilní 
(4,3 % a 
5,7 % pro 
stanoviště 
1140, 
resp.  
1130) 

Menší % překryvu 
aktivity  
s jakýmikoli 
bentickými 
společen-
stvy je pod 
15 %. 
Tyto vlivy 
nejsou 
rušivé pro 
stávající 
společen-
stva. 
 

GIS, údaje o 
bentosu na 
lokalitě  
v roce 2010 

Vysoká 

Rozšíření 
společen-
stev 

Stabilní 
(maximál-
ně 6,8 %, 
resp.  
2,1 % roz-
lohy po-
změněno, 
resp. 
ovlivněno) 

Menší Vysoká 

Rozloha 
dna s 
porosty řas 
na písku  

Stabilní Žádná Vysoká 

 

 
Aktivita Relevantní 

ekologické vlivy 
(ze závěrů 
naturového 
hodnocení) 

Ovlivněné 
typy 
stanovišť 

Ovlivněná 
společenstva 
v rámci 
stanovišť 

Atribut FCS po 
provede-
ní navr-
hované 
aktivity 

Významnost 
vlivů 

Zdůvod-
nění 

Podpůrné 
důkazy 

Spolehlivost 

6. Chovy 
mlžů v 
přílivové 
zóně  
 

Příprava dna a 
pokládání mlží 
násady může 
dominovat stávající 
fauně, což může 
vést ke změnám ve 
struktuře 
společenstev.  
 
Bagrování účinně 
odstraňuje infaunu 
a narušuje sedi-
menty, což vede ke 
změnám  fauny 

1130/1140 Písčiny s  
Nephtys 
cirrosa v 
přílivové zóně; 
jemné až 
bahnité písky  
s komplexy 
společenstev 
mnohoštětina-
tých červů 
 

Rozloha 
stanoviště 

Stabilní 
(nepatrný 
překryv 
0,3 %  se 
stanoviš-
těm 1130 
a 0,4 % 
se 
stanoviš-
těm 1140) 

Menší % překryvu 
aktivity se 
stanovišti, 
resp. se 
společen-
stvy  je pod 
10 %, resp. 
15 % 
. 

GIS 
 

Vysoká 

Rozšíření 
společen-
stev 

Stabilní 
(překryv 
2,21 %, 
resp. 
0,1%) 

Menší Vysoká 

  
 
FCS: vyznačení příznivého stavu z hlediska ochrany (stanoveného na základě parametrů)  
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5.5.3 Posuzování kumulativních vlivů 
 
Kumulativní účinky mohou nastávat tehdy, když je v jednom území přítomno více 
akvakulturních záměrů nebo v důsledku kombinovaných účinků akvakultury a jiných druhů 
aktivit (např. rybolovu, rekreace apod.); to ukazuje na výhodnost strategického plánování (viz 
kapitolu 4). 
 
V mnoha pobřežních oblastech se překrývají nejrůznější lidské aktivity a kombinované účinky 
více než jedné takové aktivity mohou vést k většímu či menšímu vlivu, než když každá z nich 
působí individuálně (interaktivní účinek). Při přijímání rozhodnutí je důležité brát v úvahu 
potenciální aditivní nebo interaktivní (synergické či antagonistické) účinky různých tlaků a 
následné dopady, které mohou mít.  
 
Tak například pro oblasti s aktivním rybolovem, pokud ponecháme stranou narušování 
mořského dna, může být zavedení pěstování řas nebo chovu měkkýšů, neboť tyto druhy 
účinně spotřebovávají přebytečné živiny, pocházející z chovů ryb (antagonistický účinek). 
Naproti tomu vypouštění odpadních vod do zátoky, kde leží akvakulturní zařízení s chovem 
ryb, může mít zhoubné účinky větší, než by je měl každý z těchto tlaků sám o sobě 
(synergický účinek) (Crowe et al., 2011).  
 
Geografický rozsah území, v němž je třeba hledat tyto kumulativní účinky, bude záležet na 
konkrétních okolnostech a měřítku posuzovaného plánu nebo záměru, na podmínkách na 
lokalitě (např. proudění apod.) a na potenciálu projektových aktivit působit na větší 
vzdálenosti. Vždy by však mělo jít o území dostatečně velké k tomu, aby mohly být 
podchyceny všechny kumulativní vlivy, vyplývající z posuzovaného plánu nebo záměru. Opět 
platí, že odpovědné orgány ochrany přírody budou nápomocny při identifikaci možných plánů 
nebo záměrů, které bude zapotřebí brát v úvahu při posuzování kumulativních vlivů. 
 
Hodnocení kumulativních vlivů by se mělo zaměřovat na příjemce, vystaveného vlivům na 
životní prostředí, a mělo by ukázat schopnost příjemce přizpůsobovat se dodatečným 
změnám. Hodnocení kumulativních vlivů se může zabývat i faktory, které byly z prvotního 
posuzování vlivů vyloučeny díky tomu, že samy o sobě nebyly považovány za významné, 
významnými se však mohou stát tehdy, posuzují-li se v kombinaci s jinými (Scottish 
Government, 200763). 
 
Na pomoc hodnocení potenciálu pro kumulativní vlivy aktivit na životní prostředí byly vyvinuty 
různé metody. Příkladem tohoto typu nástrojů může být model, vytvořený Sutherlandem et al. 
(200764) pro hodnocení mořských lokalit. Pro odhadování kumulativních vlivů tento model 
používá specifickou prostorovou datovou sadu, popisující četnost přírodních zdrojů, 
inventarizaci stanovišť, hodnoty pro komerční a rekreační aktivity a vlivy, vyplývající ze zdrojů 
odpadních vod v dané lokalitě. 
 
Tyto datové sady jsou procesovány v podobě tematických vrstev v prostředí GIS, popisujícím 
mořskou lokalitu. Experimenty prokázaly, že tento model dobře funguje při odhadování 
kumulativních účinků interagujících vrstev komponent, vázaných na různé mořské lokality.   

 
 

                                                 
63Scottish Government, 2007. Environmental Impact Assessment - Practical Guidelines Toolkit for Marine Fish 

Farming. Prepared by RPS, Epsilon Resource Management Limited.  
64 Sutherland, M., Y. Zhao, D. Lane, a W. Michalowski. 2007. Estimating Cumulative Effects using Spatial Data: An 
aquaculture case study.  In Geomatica, Vol. 61, No. 1, pp. 349-353. 
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5.5.4 Identifikace vhodných zmírňujících opatření 
 
Cílem zmírňujících opatření je minimalizace nebo dokonce vyloučení negativních dopadů 
záměru. Jako taková by měla být přímo spojena s pravděpodobnými negativními účinky, 
identifikovanými během výše popsaného hodnocení. Vyloučení vlivu nebo jeho snížení přímo 
u zdroje by vždy mělo být preferovanou možností (EC 2000). 
 
Zmírňující opatření jsou integrální součástí specifikace plánu nebo záměru a měla by být 
posuzována v průběhu naturového hodnocení. V praxi dochází k iterativnímu procesu: 
záměry, které se na počátku jeví jako nevhodné, mohou být zavedením odpovídajících 
zmírňujících opatření zlepšeny tak, že bude zajištěno, že se zabrání negativním vlivům na 
integritu lokality Natury 2000. 
 
Identifikace a popis zmírňujících opatření by měly obsahovat:  
- podrobnosti všech navrhovaných opatření a vysvětlení, jak vyloučí nebo sníží již 

identifikované negativní vlivy; 
- doklad, jak budou realizovány a kým; 
- harmonogram realizace ve vztahu k harmonogramu plánu nebo záměru (některá opatření 

musí být realizována ještě předtím, než bude zahájena realizace vlastního záměru);   
- podrobnosti toho, jak budou opatření monitorována a jak budou výsledky monitoringu 

využity ve zpětné vazbě vůči každodennímu provozu akvakulturního zařízení.  
 
Zmírňující opatření v kontextu akvakultury lze chápat jako technicky realizovatelná řešení 
s nejméně závažnými dopady na stanoviště, druhy a na integritu lokality Natury 2000, 
zejména v případech, kdy neexistuje možnost alternativního umístění. Opatření by měla 
směřovat k tomu, aby bylo zajištěno nerušené naplňování cílů ochrany lokality a byly 
zachovány ty prvky, na nichž závisí integrita lokality. Příklady potenciálních opatření pro 
vyloučení nebo minimalizaci dopadů z provozu akvakulturních zařízení byly uvedeny 
v kapitole 3 ve vztahu k hlavním typům potenciálních dopadů různých akvakulturních systémů.  
 
 
5.5.5 Zjišťování, nedochází-li k negativním dopadům na integritu lokality 
 
Poté, co byly potenciální vlivy záměru co možná nejpřesněji vyhodnoceny, může naturové 
hodnocení přejít do své další fáze, kterou je určení toho, zda zjištěné vlivy budou mít negativní 
dopady na integritu lokality Natury 2000, ať již samostatně nebo v kombinaci s jinými plány 
nebo záměry.  
 
Je tedy nutné určit, zda plán nebo záměr bude mít negativní vliv na: 
- koherenci ekologické struktury a funkce dané lokality na celém jejím území, 
- stanoviště, komplexy stanovišť a/nebo  
- populace druhů, pro něž je lokalita vyhlášena.  

Integrita lokality 
 
Biologickou integritu můžeme definovat jako souhrn všech faktorů, které přispívají k udržování 
ekosystému včetně strukturních a funkčních prvků. V rámci směrnice o stanovištích je „integrita”’ lokality 
vázána na cíle ochrany, kvůli nimž byla taková lokalita vyhlášena jako součást soustavy Natura 2000 
(EC 2007b). Bývá zpravidla definována jako “koherence ekologické struktury a funkce dané lokality na 
celém jejím území, která jí umožňuje, aby se v ní udržovala stanoviště, komplexy stanovišť a/nebo 
populace druhů, pro něž je lokalita vyhlášena” (EC 2000b). Pokud jde o význam termínu „integrita“, ten 
lze chápat jako kvalitu nebo podmínku kompletnosti. V dynamickém ekologickém kontextu jej lze chápat 
i tak, že lokalita má schopnost resilience a schopnost vyvíjet se způsobem, který je příznivý pro její 
zachování (EC 2000b). 

Lokalita má vysokou míru integrity, pokud se realizuje její inherentní potenciál pro naplňování jejích cílů 
ochrany, za dynamických podmínek si udržuje schopnost nápravy při poškozeních i sebeobnovy a 
přitom vyžaduje minimum externích vstupů. Pokud se tedy díváme na „integritu lokality“, je důležité brát 
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v úvahu řadu faktorů včetně možnosti, že se jednotlivé účinky mohou projevovat krátkodobě, 
střednědobě nebo dlouhodobě (EC 2000b).  

Povolení plánu či záměru podle článku 6(3) směrnice o stanovištích tedy nutně předpokládá, že 
neexistuje pravděpodobnost, že takový plán nebo záměr negativně ovlivní integritu dané lokality a 
v důsledku toho nedojde ke zhoršení stavu nebo vyrušování ve smyslu článku 6(2) (Rozsudek SDEU 
ve věci C-127/02 odst. 36). 

 
Hodnocení dopadů na integritu lokality by se mělo zaměřit na odhalení toho, zda záměr:  

 nezpůsobuje změny důležitých ekologických funkcí, nezbytných pro předměty ochrany; 

 nezmenšuje významně území výskytu typů stanovišť nebo životaschopnost populací druhů 
v dané lokalitě, které představují její předměty ochrany; 

 nesnižuje diverzitu lokality; 

 nevede k fragmentaci lokality; 

 nevede ke ztrátě nebo snížení hlavních charakteristických prvků lokality (např. rozlohy 
pokryté stromy, pravidelných každoročních záplav), na nichž je závislý stav předmětů 
ochrany; 

 nevyrušuje nebo nezhoršuje stav kriticky důležitých stanovišť druhů – předmětů ochrany, 
jako jsou místa odpočinku či oblasti, kde druhy nacházejí potravu nebo kde se rozmnožují;   

 nevylučuje naplňování cílů ochrany lokality.  
 
Je důležité mít na paměti, že těžiště hodnocení by mělo být v tom, aby se objektivně 
prokázalo (a bylo podloženo důkazy), že nenastanou žádné negativní vlivy na integritu lokality  
Natury 2000 z pohledu jejích cílů ochrany65. Aby proto odpovědný úřad mohl povolit plán nebo 
záměr, musí mít jistotu, že neexistují žádné opodstatněné vědecky podložené pochybnosti o 
tom, že k takovým účinkům nedojde (Rozsudek SDEU ve věci C-127/02, Waddensea). 
 
Je možné shrnout, že naturové hodnocení může vést ke dvojímu závěru: 
- nevznikne negativní vliv a plán či záměr může být schválen v původní podobě;  
- negativní vlivy nastanou nebo je není možné vyloučit.  
 
Druhá možnost nutně neznamená, že plán nebo záměr je automaticky zamítnut. Odpovědný 
úřad může požádat investora, aby přepracoval projekt nebo změnil umístění farmy, případně 
doplnil zmírňující opatření, která by vyloučila či odstranila předpovězené negativní vlivy. Za 
normálních okolností by to mělo vést ke druhému naturovému hodnocení, aby bylo zajištěno, 
že zmírňující či další opatření budou skutečně dostatečná. 
 

5.5.6 Zaznamenání výsledků naturového hodnocení 

 
Ať budou výsledky naturového hodnocení jakékoli, měly by být srozumitelně zaznamenány. 
Zpráva o výsledku hodnocení by měla být dostatečné podrobná k tomu, aby demonstrovala 
způsob, jakým se došlo ke konečnému rozhodnutí a na jakých vědecky podložených údajích 
je založeno. To potvrzuje i rozsudek SDEU: Odpovídající hodnocení by mělo obsahovat úplné, 
přesné a definitivní závěry, schopné rozptýlit jakékoli opodstatněné vědecky podložené 
pochybnosti o účincích navrhovaných činností na danou lokalitu (Komise/Itálie, C-304/05).  
 
Zpráva o naturovém hodnocení by měla: 

 popsat projekt nebo záměr v dostatečné míře podrobnosti, aby veřejnost byla schopna 
porozumět jejich velikosti, měřítku a cílům; 

 popsat referenční podmínky a cíle ochrany lokality Natury 2000; 

                                                 
65  Plán nebo záměr s významnými negativními účinky nemůže nemůže být schválen jen na základě toho, že stav  
z hlediska ochrany typů stanovišť a druhů, které se vyskytují na lokalitě, zůstává i tak příznivý v rámci daného 
členského státu či celé Evropské unie. 
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 identifikovat negativní vlivy záměru nebo plánu na lokalitu Natury 2000; 

 objasnit, jak dojde k vyloučení těchto vlivů prostřednictvím zmírňujících opatření; 

 stanovit časový harmonogram a identifikovat mechanismy, jejichž prostřednictvím dojde 
k tomu, že zmírňující opatření budou zajištěna, realizována a monitorována. 

 
Naturové hodnocení také může stanovit vhodné podmínky pro realizaci záměru, aby se 
zajistilo, že budou vyloučeny potenciální dopady. 



 Výkladová příručka o akvakulturních aktivitách v kontextu soustavy Natura 2000  67 

 
 

Osnova  zprávy o naturovém hodnocení   

Příklad: Naturové hodnocení dopadů akvakulturního chovu měkkýšů na SAC 
a SPA 

 Podrobnosti o navrhovaném záměru/aktivitách 
o Sběr a odchov násady mlžů 
o Akvakultura v přílovové zóně/na mořském dně  

 Aktivity s potenciálními kumulativními účinky  

 Potenciální účinky disturbance 

 Cíle a předměty ochrany lokality 
o Předměty ochrany a cíle ochrany SAC  
o Předměty ochrany a cíle ochrany SPA 

 Ekologické účinky 
o Podrobnosti  o poteciálních ekologických účincích každé navrhované 

aktivity na cíle SAC a SPA, jejich zdrojích a mechanismech, jejichž 
prostřednictví dochází k dopadům  

 Screening 

 Naturové hodnocení: lokality podle směrnice o stanovištích (SAC)  
o Metody naturového hodnocení 
o Hodnocení dopadů sběru násady mlžů pod hranicí nejnižšího odlivu  
o Hodnocení dopadů ukládání násady mlžů na písečné lavice v 

přílivové zóně  
o Hodnocení dopadů bagrování a sběru polovzrostlých měkkýšů v 

přílivové zóně  
o Hodnocení dopadů ukládání a bagrování mlžů pod hranicí nejnižšího 

odlivu 
o Hodnocení dopadů kontroly predátorů, sběru plážovek, vypouštění 

vod 
o Hodnocení dopadů produkce mlžů a kumulativních účinků na cíle 

ochrany pro vydru, lososa a mihuli  

 Naturové hodnocení: lokality podle směrnice o ptácích (SPA) 
o Hodnocení vlivů rybářství a akvakulturní produkce na vodní ptáky  

 Stav populace  ptáků - předmětů ochrany SPA 
 Hodnocení dopadů chovu násady mlžů 
 Hodnocení dopadů ukládání násady mlžů v přílivové zóně: 

dopady pokrytí území mlži na vhodnost stanovišť pro ptáky  
 Hodnocení dopadů ukládání násady mlžů v přílivové zóně: 

dopady vyrušování člověkem 
 Hodnocení dopadů ukládání násady mlžů pod hranicí 

nejnižšího odlivu 
 Hodnocení potenciálu pro kumulativní vlivy: kombinace 

akvakulturních aktivit 
 Hodnocení potenciálu pro kumulativní vlivy: rekreace vázaná 

na akvakulturu 

 Výrok se závěrem naturového hodnocení  
o Předměty ochrany SAC  
o Předměty ochrany SPA  

 Rozsah následného monitoringu a zmírňujících opatření  

 Přílohy: podrobné odborné informace, potvrzující závěry hodnocení. 
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FÁZE 3. ODCHYLNÝ POSTUP PODLE ČLÁNKU 6.4 

 
5.6 Pojetí článku 6.4 
 
Požadavky článku 6(4) směrnice o stanovištích představují řadu podmínek, které musí být 
splněny, aby odpovědný úřad mohl prostřednictvím odchylného postupu schválit plán nebo 
záměr i v případě, kdy naturové hodnocení neprokáže, že negativně neovlivní integritu lokality 
Natury 2000. Protože jde o výjimku z ustanovení článku 6(3), splnění podmínek, za nichž je 
možné tato ustanovení použít, podléhá velmi přísnému posuzování, a tento postup bude 
průchozí jen ve výjimečných případech. 
 
Uvedené podmínky se vztahují k prokázání absence alternativ, existence naléhavých důvodů 
převažujícího veřejného zájmu (tzv. test IROPI) a provedení veškerých nezbytných 
kompenzačních opatření. 
 
Evropská komise vydala výkladovou příručku k článku 6(4) směrnice o stanovištích (EC 
2007b), v níž je vysvětlen koncept alternativních řešení, naléhavých důvodů převažujícího 
veřejného zájmu, kompenzačních opatření, celkové soudržnosti (koherence) a stanovisek 
Komise, která jsou v některých případech potřebná66. 
 
 
5.6.1 Neexistence alternativních řešení 
 
Hledání alternativ může jít do značné šíře a mělo by vždy být spojeno s veřejnými cíli plánu 
nebo záměru. Mezi alternativy může patřit alternativní umístění, odlišné měřítko nebo 
provedení záměru nebo alternativní procesy. Je-li daným záměrem zřídit akvakulturní zařízení 
nebo zvýšit jeho produkci, otázka bude znít: lze tento záměr realizovat způsobem, majícím 
méně negativní dopady, kupříkladu volbou vhodnějšího místa někde jinde nebo změnou 
rozsahu, případně redukcí plánu nebo záměru? 
 
V praxi bývají alternativní řešení zpravidla součástí podkladů pro počáteční hodnocení podle 
článku 6(3). Jsou součástí iterativního procesu, usilujícího o optimalizaci umístění a designu 
plánu nebo záměru v jejich nejranějších fázích.  
 
V souladu s principem subsidiarity je na odpovědných národních úřadech, aby vyhodnotily 
relativní dopady dalších alternativ na danou či jakoukoli další lokalitu Natury 2000, pokud by 
mohly být ovlivněny. Zvolená alternativní řešení by měla projít stejným postupem screeningu, 
jako původní plán nebo záměr, a měla by být předmětem nového naturového hodnocení. 
 
Odpovědné úřady také musí v prvé řadě zkoumat a prokázat potřebu daného plánu nebo 
záměru. Proto by v této etapě měla být prověřena i tzv. nulová varianta, tj. možnost 
nerealizace daného záměru. 
 
 

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



 Výkladová příručka o akvakulturních aktivitách v kontextu soustavy Natura 2000  69 

5.6.2 Naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu (IROPI) 
 
Při absenci alternativních řešení lze uvažovat o použití testu IROPI. Koncept naléhavých 
důvodů převažujícího veřejného zájmu není ve směrnici definován. Ze znění článku 6(4) je 
však zřejmé, že pouze veřejné zájmy – bez ohledu na to, zda jsou realizovány veřejnými nebo 
soukromými institucemi – mohou být poměřovány s cíli ochrany podle směrnice o stanovištích. 
Proto lze mít za to, že záměry, prosazované soukromými osobami, splňují podmínky článku 
6(4) jen tam, kde jsou takové veřejné zájmy předloženy a názorně předvedeny (EC 2007b).  
 
Mezi takové veřejné zájmy může patřit veřejné zdraví, veřejná bezpečnost, příznivé důsledky 
mimořádného významu pro životní prostředí a jiné zájmy sociální (např. zaměstnanost) či 
ekonomické povahy. 
 
Pro splnění požadavků článku 6(4) směrnice o stanovištích mohou odpovědné úřady schválit 
daný plán nebo záměr jen při splnění podmínky, že při vážení zájmů na naplnění cílů ochrany 
lokality (lokalit), ovlivněné danou aktivitou, a výše uvedených naléhavých důvodů převáží 
tento druhý typ zájmů.  
 
Je nutné poznamenat, že podmínka převažujícího veřejného zájmu se ještě přísněji posuzuje 
v případech, kdy se jedná o realizaci plánu nebo záměru, který může negativně ovlivnit 
integritu lokality Natury 2000, jejímiž předměty ochrany jsou prioritní typy stanovišť a/nebo 
druhy, pokud tyto typy stanovišť a druhy mohou být negativně ovlivněny. Takové záměry lze 
odůvodnit tehdy, pokud se naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu týkají:   

- veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti, nebo 
- převažujících příznivých důsledků mimořádného významu pro životní prostředí, nebo 
- jde o jiné naléhavé důvody, pokud bylo před udělením souhlasu s plánem či záměrem 

vydáno stanovisko Evropské komise (EC 2007b). 
 
 
5.6.3 Přijetí nezbytných kompenzačních opatření 
 
Kompenzační opatření, jak jsou popsána v článku 6(4) směrnice o stanovištích, představují 
„poslední záchranu“, k níž se přistupuje jen tehdy, když bylo přijato rozhodnutí o povolení 
takového plánu nebo záměru, který by mohl mít negativní dopad na integritu lokality Natury 
2000, neboť neexistují alternativy a po posouzení bylo rozhodnuto, že záměr je v převažujícím 
veřejném zájmu za podmínek, popsaných výše.  
 

Kompenzační opatření představují kroky, specifické vzhledem k negativním účinkům plánu 
nebo záměru, jimž se nelze vyhnout. Jejich cílem je zajistit, že bude zachována celková 
soudržnost soustavy Natura 2000, a měly by poskytnout kompenzaci přímo úměrnou 
negativním účinkům na dotčené druhy nebo stanoviště.  
 
Stalo se již dobrým zvykem realizovat kompenzační opatření co nejblíže dotčenému území, 
aby se maximalizovaly šance na ochranu celkové soudržnosti soustavy Natura 2000. 
Obecným principem, je, že by kompenzační opatření měla být realizována a funkční před 
zahájením prací na plánu nebo záměru. To má pomoci vyrovnávat škodlivé účinky záměru na 
druhy nebo stanoviště tím, že se jim poskytne vhodné alternativní místo v rámci 
kompenzovaného území.  
 
Informace o kompenzačních opatřeních by měly být zaslány Komisi před jejich realizací a 
rozhodně před realizací plánu nebo záměru (EC 2007b).  
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PŘÍLOHA 1. RÁMEC POLITIKY A PRÁVA EU A INICIATIVY NA PODPORU 
UDRŽITELNÉ AKVAKULTURY 

 

 

1. Rámec politiky EU pro akvakulturní průmysl  
 
V rámci společné rybářské politiky je hlavním nástrojem, týkajícím se akvakultury, Evropský 
rybářský fond (Nařízení Rady (ES) č. 1168/2006) a Společná organizace trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury (Nařízení Rady (ES) č. 104/2000). Mnohé z faktorů a prvků, 
upravujících akvakulturu, kladou silný důraz na subsidiaritu a jsou formovány prioritami a 
rozhodnutími, přijímanými na národní a regionální úrovni.  
 
Evropský rybářský fond (EFF), zřízený v roce 200667, představuje rámec, jehož cílem je 
příspívat k udržitelnému růstu akvakultury do roku 2013. Konkrétně v rámci jeho osy 2 mohou 
akva-environmentální opatření podporovat používání akvakulturních metod, napomáhajících 
ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a ochraně přírody.  
 
Probíhající proces reformy společné rybářské politiky má za cíl podporu udržitelné akvakultury 
prostřednictvím národních strategických pokynů a vytvořením Poradního sboru pro 
akvakulturu pro poskytování konzultací a rad stakeholderům. „Horizontální“ legislativa EU, 
jako například požadavky na ochranu životního prostředí, pravidla pro produkty rybářství pro 
ochranu veřejného zdraví a veterinární legislativa, se na akvakulturní průmysl a jeho produkty 
aplikují podle potřeby.  
 
 
2. Akvakulturní trendy a environmentální faktory, ovlivňující produkci v EU  
 
Z globálního pohledu je akvakultura rostoucím a významným produkčním odvětvím – s roční 
celosvětovou mírou růstu 8,3 % mezi léty 1970 a 2008 (5,3 % mezi 2006 – 2008). 
Akvakulturní produkce dosáhla v roce 2008 v objemovém vyjádření 68,3 milionů tun a hodnoty 
105,4 miliard US$. Celosvětově představovala v roce 2008 akvakultura 45,7 % produkce 
potravin z ryb pro lidskou spotřebu (až 42,6 % v 2006). 
 
Celková akvakulturní produkce v EU se v roce 2009 blížila 1,3 milionům tun a hodnotě 3,2 
miliardy eur. Celková akvakultura v EU bohužel nenásleduje globální trend růstu a spíše 
stagnuje. 
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67 Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 
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Absolutní většina produkce EU je určena pro trh EU. Export akvakulturních produktů EU je 
velice malý (kolem 122.000 tun „ekvivalentu živé váhy” v roce 2009). Významnou roli hrají 
akvakulturní produkty do EU dovážené (kolem 2 milionů tun „ekvivalentu živé váhy”, 
odpovídající hodnotě přibližně 4,6 miliard eur v roce 2009) – představují 22 % objemu a 32 % 
hodnoty celkového dovozu mořských potravin.  
 
EU se zavázala k vysoké úrovni ochrany životního prostředí a existuje zde proto řada 
ustanovení, majících zajistit, že rozvoj akvakultury bude z environmentálního hlediska 
udržitelný. Je také zapotřebí zdůraznit, že pro garantování zdraví vodních organismů a 
bezpečných a vysoce kvalitních produktů vyžaduje akvakultura vodu nejvyšší jakosti. Je 
potvrzeno, že environmentální aspekty akvakultury představují pro toto odvětví velmi 
významnou záležitost.  
 
Z pohledu ochrany přírody je v některých členských státech často vnímána jako významný 
limitující faktor pro rozvoj akvakultury a přístup k prostoru implementace Natury 2000. Jako 
cesta vpřed se často uvádí vytváření interpretačních dokumentů pro aplikaci environmentální 
legislativy EU, vývoj obecných odhadových funkcí „únosné kapacity“ a tvorba pokynů pro 
vědecké vyhodnocování údajů a hodnocení vlivů na základě obecných prediktivních modelů.  
Volá se také po zvýšení počtu konzultací a diskusí mezi stakeholdery a úřady (spíše než po 
nařizování opatření). 
 
Rostoucí kompetice o prostor a vodu představuje velký problém pro další rozvoj 
sladkovodního chovu ryb a akvakulturních produkčních míst v pobřežních oblastech. 
Akceptace rozvoje akvakultury veřejností v daném území je zpravidla nepřímo úměrná zdejší 
hustotě obyvatelstva a jeho turistické atraktivnosti. Extenzívní akvakultura ve vnitrozemských 
rybnících a mokřadech nebo v pobřežních lagunách čelí rostoucí kompetici s ostatními 
ekonomickými záměry (zemědělství, průmysl, cestovní ruch…)68. Za užitečný nástroj pro 
výběr míst vhodných pro rozvoj akvakulturních aktivit se považuje územní plánování včetně 
integrované péče o pobřežní oblasti. 
 
 
3. Relevantní environmentální legislativa EU 
 
V rámci environmentální legislativy EU poskytují rámec pro definování a ochranu sladkých i 
mořských vod v EU rámcová směrnice o vodách a rámcová směrnice o strategii pro mořské 
prostředí. Dalšími směrnicemi EU, relevantními z hlediska environmentálních aspektů 
akvakultury, jsou směrnice 67/548/EHS o nebezpečných látkách, směrnice 2006/113/ES 
známá jako „měkkýší směrnice”69 a směrnice, ovlivňující marketing produktů veterinární 
medicíny. Důležité je také nařízení o „cizích druzích"70, jehož cílem je vyhodnocovat a 
minimalizovat možné dopady introdukce cizích druhů pro jejich využití v akvakultuře zřízením 
povolovacího systému na úrovni členských států. I rezoluce a sdělení, týkající se integrované 
péče o pobřežní oblasti71, jsou relevantní pro akvakulturní sektor. Dále se mohou aplikovat i 
směrnice o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) a o strategickém hodnocení vlivů (SEA). 
Směrnice o ptácích a o stanovištích byly pojednány v hlavním dokumentu v části, zaměření na 
ustanovení o managementu lokalit; relevantní však mohou být i jejich články, týkající se 
ochrany druhů.   
 
Souhrnné informace o některých těchto ustanoveních jsou uvedeny níže. 

                                                 
68 Příležitosti pro rozvoj akvakultury ve Společenství. Konzultační dokument. Evropská komise, 2007. 
Dostupné na: http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/index_en.htm 
69 Tato směrnice bude v roce 2013 nahrazena rámcovou směrnicí o vodách ES. Ta bude muset 
poskytnout alespoň stejnou míru ochrany vodám s chovem měkkýšů, jako měkkýší směrnice. 
70 Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 z 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících 
druhů v akvakultuře. 
71 Dostupné na:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF 

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2007&nu_doc=708
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF
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3.1 Rámcová směrnice o vodách (WFD) 
 
Rámcová směrnice o vodách (2000/60/ES), která platí pro vnitrozemské vody a pobřežní vody 
do vzdálenosti jedné námořní míle od mořského pobřeží států, má za cíl chránit a zlepšovat 
všechny povrchové i podzemní vody tak, aby do roku 2015 dosáhly dobrého ekologického i 
chemického stavu. Vytváří rámec pro zabránění dalšímu zhoršování stavu vodních 
ekosystémů a zavádí povinnost brát v úvahu biologická společenstva i přírodní struktury a 
funkce vodních ekosystémů jako kvalitativní prvek při hodnocení stavu povrchových vod. 
 
Mezi WFD a směrnicemi o stanovištích a o ptácích existují úzké vazby; všechny tyto předpisy 
mají podobnou ambici zabránit dalšímu zhoršování a zlepšit ekologické podmínky ve vodních 
ekosystémech, vyplývají z nich však rozdílné právní požadavky a jsou mezi nimi i významné 
rozdíly. Pokud opatření v lokalitách Natury 2000 vyžadují přísnější ekologické podmínky 
týkající se jakosti vody než jsou ty, požadované pro dosažení dobrého ekologického 
potenciálu podle WFD, potom se musí vyžadovat naplňování těchto přísnějších opatření (ve 
shodě s čl. 4.2 WFD), a naopak.  
 
 
3.2 Rámcová směrnice o strategii pro vodní prostředí (MSFD) 
 
Tato směrnice (2008/56/ES) se vztahuje na mořské vody, které zahrnují i pobřežní vody  
v působnosti WFD (pojednává o aspektech, které nejsou podchyceny WFD), avšak zasahuje i 
do svrchovaných vod členských států (většinou ve svrchované ekonomické zóně). Některé  
z cílů MSFD jsou podobné cílům WFD, avšak tato směrnice jde v mnoha oblastech dále, např. 
u popisů biodiverzity nebo mořských odpadů a hluku. Ačkoli díky tomu, že koncentrace 
akvakulturních aktivit v mořských oblastech dále než 1 námořní míli od pobřeží je menší, je 
tento nástroj v současnosti méně relevantní, vzhledem k očekávanému rozvoji akvakultury na 
volném moři se předpokládá, že by v budoucnosti mohl mít pro akvakulturu větší význam 
(Huntington et al., 2010). 
 
Směrnice požaduje, aby členské státy nejpozději do roku 2020vytvořily na regionálním 
základě strategie pro mořské prostředí, které musí obsahovat podrobné vyhodnocení stavu 
prostředí, definovat dobrý environmentální stav na regionální úrovni a stanovit 
environmentální cíle a programy monitoringu, to vše s konečným cílem udržet nebo dosáhnout 
dobrého environmentálního stavu mořského prostředí. Požadavky MSFD se vztahují na 
jakékoli akvakulturní aktivity v mořských vodách, ať se nacházejí uvnitř nebo mimo lokality 
Natury 2000. Ve všech případech platí požadavky, které jsou přísnější.   
 
Akvakultura je jedním ze stresových faktorů, kterým je třeba se věnovat již v počátečním 
hodnocení, které mají členské státy dokončit do října 2012. Na jeho základě stanoví členské 
státy kritéria pro dobrý environmentální stav a environmentální cíle. Členské státy musí též 
identifikovat i mořská chráněná území odlišná od těch, vyhlášených jako lokality Natury 2000 
(srov. článek 13.4 a 13.5).  
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Články 12 a 13 směrnice o stanovištích  

Členské státy přijmou nezbytná opatření pro 
ochranu druhů, uvedených v příloze IV, v celém 
jejich přirozeném areálu rozšíření na území 
Evropy. V případě chráněných živočichů to 
znamená zákaz: 
- veškerých forem úmyslného odchytu nebo 

usmrcování 
- úmyslného vyrušování těchto druhů, 

zejména v období rozmnožování, výchovy 
mláďat, přezimování a migrace; 

- poškozování nebo ničení míst rozmnožování 
nebo míst odpočinku; 

- držení a chovu, dopravy a prodeje jedinců 
odebraných z volné přírody. 

V případě chráněných rostlin to znamená 
zákaz: 
- úmyslného vyrývání, sběru, vyřezávání, 

vytrhávání nebo ničení takových rostlin  
v jejich přirozeném areálu rozšíření ve volné 
přírodě; 

- držení, dopravy a prodeje jedinců těchto 
druhů odebraných z volné přírody.  

Článek 5 směrnice o ptácích 

Členské státy přijmou nezbytná opatření pro 
vytvoření obecného systému ochrany všech 
volně žijících druhů ptáků v celém jejich 
areálu rozšíření v EU. 

Konkrétně je zakázáno: 
- úmyslné usmrcování nebo odchyt 

jakýmkoli způsobem; 
- úmyslné ničení nebo poškozování jejich 

hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd; 
- sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich 

držení; 
- úmyslné vyrušování těchto ptáků, 

zejména během rozmnožování a 
odchovu mláďat, pokud by šlo o 
vyrušování s významnými negativními 
dopady na ptáky; 

- držení druhů ptáků v zajetí a 
obchodování s nimi. 

3.3 Ustanovení o ochraně druhů podle směrnice o ptácích a o stanovištích  

 
Kromě ochrany nejvýznamnějších lokalit prostřednictvím soustavy Natura 2000 požadují obě 
směrnice v oblasti ochrany přírody, aby členské státy vytvořily obecný systém ochrany všech 
přirozených volně žijících druhů ptáků v EU a druhů, vyjmenovaných v příloze IV směrnice o 
stanovištích. Tato ustanovení platí jak uvnitř, tak i mimo chráněné lokality. Konkrétní podmínky 
jsou stanoveny v článku 5 směrnice o ptácích a v článku 12 (pro živočichy) a 13 (pro rostliny) 
směrnice o stanovištích 72. 

 
3.4 Směrnice SEA a EIA 
 
Účelem směrnice o strategickém hodnocení vlivů na životní prostředí (směrnice SEA 
2001/42/ES) je zajistit, že budou zjištěny, vyhodnoceny a vzaty v úvahu environmentální 
důsledky určitých plánů a programů během jejich přípravy a před jejich schválením.   
 
Strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je povinné pro celou řadu plánů a 
programů (tj. v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství, energetiky, průmyslu, dopravy, 
nakládání s odpady, vodního hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního 
plánování nebo využívání území), které stanoví rámec pro budoucí schvalování záměrů 
uvedených ve směrnici EIA. SEA je také povinná pro všechny plány a programy, u nichž 
s ohledem na pravděpodobné dopady na lokality bylo stanoveno, že vyžadují posouzení podle 
článků 6 nebo 7 směrnice o stanovištích. 
 
Kromě toho je cílem SEA podpořit více integrovaný a účinnější přístup k územnímu plánování, 
kde zájmy životního prostředí, včetně ochrany biodiverzity, budou brány v úvahu již na 
počátku plánovacího procesu a na daleko strategičtější úrovni. To zpravidla povede 
k menšímu množství konfliktů v pozdější době na úrovni jednotlivých projektů. Umožní to také 

                                                 
72 Viz výkladovou příručku o přísné ochraně živočišných druhů v zájmu Společenství podle směrnice o 
stanovištích   http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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vhodnější umísťování budoucích rozvojových záměrů mimo oblasti potenciálně konfliktní 
s ochranou přírody73. 
 
Zatímco proces SEA platí pro úroveň plánů a programů, směrnice o hodnocení vlivů na životní 
prostředí (85/337/EHS, aktualizovaná v roce 200974) funguje na úrovni individuálních 
veřejných a soukromých záměrů. Podle ní lze vydat povolení záměrů75, u nichž existuje 
pravděpodobnost, že mohou mít významné vlivy na životní prostředí, jedině poté, co bylo 
provedeno vyhodnocení jejich pravděpodobných účinků na životní prostředí. 
 
Směrnice EIA rozlišuje mezi záměry, povinně vyžadujícími EIA (tzv. záměry z přílohy I), a 
ostatními, u kterých musí členské státy stanovit během postupu, zvaného „screening”, zda 
existuje pravděpodobnost jejich významného vlivu, přičemž se berou v úvahu kritéria přílohy 
III směrnice (tzv. záměry z přílohy II). Intenzívní chovy ryb jsou zařazeny do přílohy II. 
V souladu s článkem 4.2 směrnice EIA stanoví členské státy pro záměry uvedené v příloze II 
prostřednictvím (a) zkoumání případ od případu nebo (b) pomocí prahových hodnot nebo 
kritérií, která samy stanoví, zda daný záměr má být podroben hodnocení. Členské státy zajistí, 
že tato rozhodnutí, učiněná podle odstavce 2 odpovědnými úřady, budou zpřístupněna 
veřejnosti. 
 
Vztah mezi SEA, EIA a  naturovým hodnocením podle směrnice o stanovištích  
 
Mezi postupy SEA a EIA a naturovým hodnocením, aplikovaným na plány a záměry 
s možným vlivem na lokality Natury 2000 podle směrnice o stanovištích, existuje mnoho 
podobností. To však neznamená, že jsou shodné – existují mezi nimi i významné rozdíly. 
Proto platí, že SEA ani EIA nemohou nahradit nebo zastoupit naturové hodnocení, neboť 
ani jeden z těchto postupů nemá přednost před ostatními. 
 
Tyto procesy mohou pochopitelně probíhat zároveň, anebo naturové hodnocení může být 
součástí hodnocení EIA/SEA; v takovém případě by však naturové hodnocení mělo být 
zřetelně odlišitelné a identifikovatelné v rámci zprávy o vlivech na životní prostředí (SEA) nebo 
dokumentace o vlivu na životní prostředí (EIA) nebo by zpráva o něm měla být předložena 
samostatně, aby jeho závěry bylo možné odlišit od obecných závěrů EIA nebo SEA76. 
 
Jedním z klíčových rozdílů mezi SEA/EIA a naturovým hodnocením podle směrnice o 
stanovištích je to, že hodnotí různé aspekty přírodního prostředí a mají rozdílná kritéria pro 
hodnocení „významnosti“. Dalším je rozsah působnosti směrnic: SEA/EIA se vztahují na 
všechny plány nebo záměry, které spadají do jejich působnosti bez ohledu na jejich lokalizaci 
na území EU. Naproti tomu naturové hodnocení je použitelné pouze na ty plány či záměry, 
které by mohly mít negativní vliv na lokality Natury 2000. 
 
Existuje také významný rozdíl z hlediska výstupů hodnocení. Hodnocení v rámci SEA a EIA 
stanovují procedurální požadavky a nezakládají vznik environmentálních standardů. 
Hodnocení podle směrnice o stanovištích naproti tomu zakládá zásadní povinnosti. Jinými 
slovy, pokud naturové hodnocení zjistí, že plán nebo záměr bude mít negativní vliv na integritu 
lokality Natury 2000, úřad nemůže plán či záměr povolit v jeho současné podobě s výjimkou 

                                                 
73 Je nutné poznamenat, že Aarhuská úmluva vyžaduje konzultace s veřejností pro plány, týkající se 
životního prostředí, i bez SEA. 
74 Konsolidovaná verze je dostupná na: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 1985L0337:20090625:EN:PDF 
75 Směrnice EIA definuje “záměr” jako provádění stavebních prací nebo výstavba jiných zařízení nebo 
děl nebo jiných zásahů do přírodního prostředí a krajiny. 
76 Viz výkladový dokument EK: “Assessments of plans and projects significantly affecting Natura 2000 
sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive   
92/43/EHS”.   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:%201985L0337:20090625:EN:PDF
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výjimečných případů, kdy uplatní speciální postup vyžadovaný pro záměry, u nichž se 
předpokládá, že na jejich realizaci existuje převažující veřejný zájem. 
 
To je v protikladu k procesům SEA/EIA, které jsou nastaveny tak, aby si plánovací úřady byly 
plně vědomy důsledků navrhovaných plánů nebo záměrů pro životní prostředí tak, aby tyto 
důsledky při přijímání konečného rozhodnutí byly vzaty v úvahu.  
 

Tabulka 2: Porovnání procesů naturového hodnocení, EIA a SEA  

 Naturové hodnocení EIA SEA 

Na jaké 
typy 
rozvojovýc
h aktivit se 
to 
vztahuje?  

Jakýkoli plán nebo záměr, 

který - jak samostatně, tak 
i v kombinaci s jinými 
plány/záměry – může mít 
negativní vliv na lokalitu 
Natury 2000 (vyjma plány 
nebo záměry přímo 
spojené  
s ochranářským 
managementem lokality). 

Veškeré záměry, uvedené v 

příloze I.   
Pro záměry uvedené  
v příloze II se potřeba EIA 
stanoví případ od případu 
nebo prostřednictvím 
prahových hodnot a kritérií, 
stanovených členskými státy 
(přitom se berou v úvahu 
kritéria  
v příloze III). 

Veškeré plány a programy nebo 

jejich doplňky, které se 
(a) připravují v odvětvích 
zemědělství, lesnictví, rybolo-vu, 
energetiky, průmyslu, dopravy, 
nakládání s odpady, 
vodohospodářství, telekomu-
nikací, turistiky, územního 
plánování nebo využívání území a 
které stanoví rámec pro budoucí 
schvalování záměrů uvedených v 
přílohách I a II směrnice EIA, 
nebo 
(b) u nichž je vyžadováno 
posouzení podle článků 6 a 7 
směrnice 92/43/EHS  
s ohledem na možný vliv na 
území.  

Jaké vlivy, 
relevantní 
pro přírodu, 
musí být 
hodnoceny
?  

Hodnocení se má provádět 
s ohledem na cíle 
ochrany lokality (které se 

vztahují ke druhům/typům 
stanovišť, pro něž byla 
lokalita vyhlášena).   
Hodnocení vlivů se má 
provádět tak, aby bylo 
možné stanovit, zda bu-
dou či nebudou negativ-ně 
ovlivňovat integritu 
dotčené lokality.  

Přímé a nepřímé, 
sekundární, kumulativní, 
krátko-, středně- a 
dlouhodobé, pozitivní i 
negativní vlivy na, mezi 
jiným, faunu a flóru.   

Pravděpodobně významné vlivy 
na životní prostředí, a to včetně 
otázek, týkajících se například 
biodiverzity, obyva-telstva, zdraví 
lidí, fauny, flóry, půdy, vody 
ovzduší, klimatic-kých faktorů, 
materiálních hodnot, kulturního 
dědictví včetně architektonického 
a archeologického dědictví, krajiny 
a vzájemných vztahů mezi výše 
uvedenými faktory.  

Kdo 
odpovídá 
za 
hodnocení?  

Za provedení naturového 
hodnocení zodpovídá 
odpovědný úřad. V tomto 
kontextu může být po 
investorovi požadováno, 
aby zajistil všechny 
nezbytné stu-die a 
poskytnul všechny 
potřebné informace od-
povědnému úřadu, aby 
jeho rozhodnutí bylo 
podloženo úplnými 
informacemi. Při tom může 
odpovědný úřad podle 
potřeby získávat relevantní 
informace i z jiných zdrojů. 

Investor poskytuje veškeré 
nezbytné informace, které 
musí brát v úvahu 
odpovědný úřady, vydávající 
povolení  

Odpovědný povolovací úřad  

Probíhají 
konzultace 
s úřady 
veřejné 
správy 
nebo jinými 
úřady?  

Nejsou povinné, ale 
doporučují se („podle 
potřeby"). 

Povinné – konzultace musí 
proběhnout před schválením 
rozvojového návrhu.   
Členské státy musí přijmout 
opatření nezbytná pro 
zajištění toho, že úřady, u 
nichž existuje 
pravděpodobnost, že budou 
dotčené záměrem, budou 

Povinné – konzultace musí 
proběhnout před schválením 
plánu nebo programu.  
Úřady i veřejnost musí dostat včas  
a v odpovídajícím časo-vém rámci 
příležitost účinně vyjádřit svoje 
stanovisko ke konceptu plánu 
nebo prog-ramu a ke zprávě o 
životním prostředí, která má být 
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mít příležitost vyjádřit svoje 
stanovisko k žádosti o 
vydání povolení. Stejné 
principy platí pro konzultace 
s veřejností.  
V případě pravděpodob-nosti 
významných negativních 
dopadů na životní prostředí v 
jiném členském státě musí 
být provedeny konzultace  
s relevantními úřady a 
veřejností takové země.  

zpraco-vána současně s 
konceptem,  před přijetím plánu 
nebo programu či jeho odesláním 
do legislativního procesu. Členské 
státy musí stanovit úřady,  
s nimiž musí proběhnout kon-
zultace, a to takové, u nichž je 
díky jejich specifické odpověd-
nosti za ochranu životního 
prostředí pravděpodobné, že 
budou dotčené. V případě 
pravděpodobnosti významných 
dopadů na životní prostředí  
v jiném členském státě musí být 
provedeny konzultace  
s relevantními úřady a veřejností 
takové země. 

Jak jsou 
výstupy 
hodnocení 
závazné?  

Závazné.  

Odpovědné úřady pří-
slušného státu mohou 
schválit plán nebo záměr 
teprve poté, co se ujistí, že 
nebude mít nepříznivý 
účinek na celistvost 
lokality. 

Výsledky konzultací a 
informace, shromážděné 
jako součást EIA, musí být 
náležitým způsobem vzaty 
v úvahu během procesu 
vydávání povolení.  

Zpráva o životním prostředí i 
vyslovená stanoviska musí být 
vzata v úvahu během přípravy 
plánu nebo programu a před jejich 
přijetím nebo odesláním do 
legislativního procesu.   

 
Příklady iniciativ na propagaci udržitelné akvakultury v EU  
 
Vedle výše uvedených politik a právního rámce EU podnikají mnohé organizace i členské 
státy vlastní akce k podpoře rozvoje udržitelné akvakultury. Různé iniciativy na národní, 
evropské a také na celosvětové úrovni vytvářejí a průběžně aktualizují pravidla chování i 
systémy indikátorů a certifikace udržitelnosti, aby dosáhly společného a všeobecně 
akceptovaného chápání udržitelnosti v akvakultuře mezi všemi stakeholdery i toho, jak těchto 
cílů dosahovat v praxi.  
 
V některých zemích Evropy se od 90. let na základě specifických národních kodexů zavádějí 
organické chovy ryb. Pro harmonizaci národních pravidel a soukromých programů a pro 
vytvoření minimálních standardů organické akvakultury na úrovni EU byla v rámci organické 
legislativy EU stanovena pravidla pro organickou akvakulturní produkci živočichů a řas77. Nové 
nařízení vstupuje v platnost 1. července 2010.   
 
Mezi příklady lze uvést FAO Technical Guidelines for Aquaculture Development (Odborná 
příručka FAO pro akvakulturní zařízení)78, Guide for the Sustainable Development of 
Mediterranean Aquaculture. Interaction between Aquaculture and the Environment (Směrnice 
pro udržitelný rozvoj středomořské akvakultury. Interakce mezi akvakulturou a životním 
prostředím), vytvořená Světovým svazem ochrany přírody (IUCN)79, Guide for sustainable 
aquaculture on trout farming (UICN, 2011) (Směrnice pro udržitelnou akvakulturu při chovu 
pstruhů)80 a Code of Conduct for European Aquaculture (FEAP) (Kodex provádění evropské 
akvakultury).  

 
Jiným vhodným příkladem je ICES Code of Practice on the Introductions and Transfers of 
Marine Organisms (2003) (Kodex postupu pro introdukce a transfery mořských organismů)81, 

                                                 
77 Nařízení Komise (ES) č. 710/2009 
78 FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 5: Aquaculture development. 
79 Příručka publikovaná v roce 2007, vytvořená ve spolupráci se španělským Ministerstvem zemědělství, rybářství a 
potravinářství a Evropskou federací akvakulturních producentů (FEAP). 
80 UICN (2011). Guide pour le développement durable de l’aquaculture : Réflexions et recommandations pour la 
pisciculture de truites. Gland, Suisse et Paris, France : UICN. 
81 Dostupné na: http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf 

http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
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který popisuje doporučené postupy a praxi pro snížení rizika škodlivých dopadů při 
mezinárodním zavádění a transferu mořských organismů (včetně brakických).   
 
Kromě toho je EU členem Organizace na ochranu severoatlantických lososů (NASCO). Pro 
akvakulturní sektor je mimořádně významná rezoluce Resolution by the Parties to the 
Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean to Minimise Impacts 
from Aquaculture, Introductions and Transfers, and Transgenic on Wild Salmon Stocks  
(Rezoluce smluvních stran Úmluvy na ochranu lososů v Severoatlantickém oceánu na 
minimalizaci dopadů akvakultury, introdukcí a transferů a transgenních jedinců na volně žijící 
populace lososů) (2003). 
 
EU je též smluvní stranou 1992 OSPAR – Úmluvy o ochraně mořského prostředí 
severovýchodního Atlantiku, což má přímé důsledky pro mořskou akvakulturu, například 
prostřednictvím Recommendation 94/6 on Best Environmental Practice (BEP) for the 
Reduction of Inputs of Potentially Toxic Chemicals from Aquaculture (Doporučení 94/6 o 
nejlepší environmentální praxi pro snížení vstupů potenciálně jedovatých látek z akvakultury).  
 
Existují také národní iniciativy na podporu udržitelné akvakulturní produkce prostřednictvím 
příslušných směrnic a pokynů (např. ve Francii, Dánsku, Velké Británii apod.) nebo 
akreditačních programů (např. v Irsku apod.). 
 
 
 

4. Příklady projektů na podporu udržitelné akvakultury, financovaných EU 
 
Některé projekty, financované EU, se zaměřují na propagaci metod pro rozvoj udržitelné 
akvakultury. Mezi nimi je třeba zmínit především projekt SEACASE82. Jeho hlavním cílem bylo 
vyvinout účinné nástroje pro udržitelnost extenzívní a polointenzívní akvakulturní produkce 
v jižní Evropě cestou minimalizace jejích dopadů na životní prostředí a zlepšováním kvality a 
image jejích produktů mezi veřejností. Projekt též analyzoval a vyvinul postupy chovů 
přátelské k životnímu prostředí i možnosti certifikace, které byly navrženy k dobrovolnému 
převzetí tímto odvětvím.  
 
Jiný projekt byl zaměřen na vývoj ekosystémového přístupu pro udržitelnou akvakulturu 
(ECASA)83. Jeho hlavním výstupem je virtuální nástrojová sada na pomoc vlastníkům a 
provozovatelům chovů ryb a měkkýšů při výběru umístění jejich farem a provozování farem 
tak, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí a zajištěna udržitelnost lokalit a 
vodních útvarů pro akvakulturu.   
Projekt EU CONSENSUS (2005 - 2008)84, „zapojení širokého okruhu stakeholderů do přípravy 
protokolů o udržitelné akvakultuře v Evropě“, vyvinul sadu indikátorů udržitelnosti jako 
východisko pro certifikační systém udržitelné akvakultury a pro hodnotící proces, založený na 
nízké míře dopadů na životní prostředí, vysoké konkurenceschopnosti a etické zodpovědnosti 
za ochranu biodiverzity a dobré životní podmínky zvířat. Zapojeny byly všechny velké 
organizace a svazy v oblasti akvakultury.  
 
Projekt EU SustainAqua85 zaměřený na to, aby se odvětví evropské sladkovodní akvakultury 
stalo více udržitelným prostřednictvím zlepšování produkčních metod, výzkumu potenciálních 

                                                 
82 SEACASE bude shromažďovat případové studie z extenzivních a polointenzívních akvakulturních 
produkčních systémů v Portugalsku, Španělsku, Francii, Itálii a Řecku s cílem vytvořit příručku správné 
praxe a standardy pro certifikaci jakosti. Viz též: http://www.seacase.org/ 
83 Projekt ECASA: http://www.ecasa.org.uk/index.htm 
84 Projekt CONSENSUS, dostupný na: http://www.euraquaculture.info/ 
85 Integrated approach for a sustainable and healthy freshwater aquaculture: a handbook for 
sustainable aquaculture (Integrovaný přístup pro udržitelnou a zdravou sladkovodní akvakulturu: 
manuál pro udržitelnou akvakulturu). Projekt č. COLL-CT-2006-030384, 6. rámcový program. 

http://www.nasco.int/
http://www.nasco.int/pdf/nasco_cnl_04_54.pdf
http://www.nasco.int/pdf/nasco_cnl_04_54.pdf
http://www.nasco.int/pdf/nasco_cnl_04_54.pdf
http://www.ospar.org/
http://www.ospar.org/
http://www.ospar.org/v_ospar/strategy.asp?v0=3&amp;lang=1
http://www.ospar.org/v_ospar/strategy.asp?v0=3&amp;lang=1
http://www.ospar.org/v_ospar/strategy.asp?v0=3&amp;lang=1
http://www.seacase.org/
http://www.ecasa.org.uk/index.htm
http://www.euraquaculture.info/
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tržních aplikací a zvyšováním kvality produkce, zpracoval pět různých případových studií 
z Evropy, reprezentujících nejvíce zastoupené sladkovodní akvakulturní systémy a druhy ryb.   
Testovány byly různé praktické způsoby, jak udržitelným způsobem posílit rozličné 
akvakulturní farmy v Evropě – od extenzívních přes polointenzívní rybniční systémy, 
převládající ve střední a východní Evropě, po intenzívní recirkulační akvakulturní systémy 
(RAS), praktikované v severozápadní Evropě. Hlavní zjištění jsou popsána v Příručce 
udržitelné akvakultury (Handbook for Sustainable Aquaculture), která je hlavním výstupem 
celého projektu. 
 
The EATIP – webová stránka Evropské akvakulturní technologické a inovační platformy 
(European Aquaculture Technology & Innovation Platform) (http://www.eatip.eu) obsahuje 
shrnutí (odborné přehledy) výzkumných akvakulturních projektů, financovaných EU, 
realizovaných v rámci 5., 6. a 7. rámcového programu výzkumu. Tyto dokumenty byly 
zpracovány v rámci projektů Profet Policy a Aquainnova. Mnohé z projektů se týkají 
environmentálních dopadů a otázek udržitelnosti akvakultury. 

 
 

http://www.eatip.eu/
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PŘÍLOHA 2. Informace o lokalitách Natury 2000 a typech stanovišť a druzích 
v zájmu Společenství v zemích EU  
 
Určité národní zdroje (webové stránky) poskytují užitečné informace na podporu ochrany 
druhů a stanovišť, udržitelného nakládání, ochrany a plánování. Tyto nástroje se mohou též 
hodit při určování senzitivity stanovišť a druhů vůči různým stresovým faktorům včetně těch, 
pocházejících z akvakulturních aktivit, neboť poskytují informace o ekologických požadavcích, 
ohrožujících faktorech a dalších relevantních skutečnostech. Některé z těchto zdrojů jsou 
uvedeny níže. 
 
RAKOUSKO 
 
Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur Beurteilung des 
Erhaltungszustandes der Natura 2000-Schutzgüter (Vývoj kritérií, indikátorů a prahových 
hodnot pro udržování stavu z hlediska ochrany chráněných hodnot v rámci Natury 2000). 
V němčině. 
http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/ 

Dolní Rakousko: Natura 2000 - Der niederösterreichische Weg (webová stránka regionální 
vlády o Natuře 2000 v Dolním Rakousku). V němčině. 
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html 

Tyrolsko: webová stránka s obecnými informacemi o Natuře 2000 v Tyrolsku (v němčině). 
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/ 
 
 
BELGIE 
 
Natura 2000 habitats: doelen en staat van instandhouding. Versie 1.0 (ontwerp). 
Onderzoeksverslag (Stanoviště Natury 2000: cíle ochrany a stav ochrany). V holandštině. 
http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf 

Vlámsko: Informace o plánech pro Naturu 2000 ve Vlámsku (v holandštině) včetně cílů 
ochrany lokalit, parametrů pro dosažení stavu příznivého z hlediska ochrany ve smyslu 
celkové rozlohy stanovišť a „opatření a nástrojů“.   
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx 
 
 
BULHARSKO 
 
Mapy a informace o lokalitách Natury 2000 v Bulharsku: 
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php 
 
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
 
Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách. V češtině. 
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist 

Obsahuje doporučení pro ochranu stanovišť vybraných druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin evropského významu (103 taxony: 63 živočišných a 40 rostlinných druhů), 
jejichž primárním záměrem je příprava plánů péče pro lokality Natury 2000. Obsahuje 
informace o biologii a ekologii všech druhů a hlavních ohrožujících faktorech a činnostech, jež 
mohou negativně ovlivňovat populace těchto druhů v evropsky významných lokalitách.  

Webová stránka s informacemi o lokalitách Natury 2000 ve státě. V češtině. 
www.natura2000.cz. 

http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/
http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist
http://www.natura2000.cz/
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Viz též: http://drusop.nature.cz 
 
 
DÁNSKO 
 
Plány pro lokality Natury 2000: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer 
Odborné a vědecké podkladové dokumenty jsou také dostupné u Národního ústavu pro 
environmentální výzkum na: www.dmu.dk. 
 
 
NĚMECKO 
 
Informace o lokalitách Natury 2000 (management, interaktivní mapa apod.) a typech stanovišť 
a druzích v zájmu Společenství  (monitoring stavu z hlediska ochrany atd.) v Německu: 
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html 
 
Habitat Mare website. Spolkový úřad pro ochranu přírody poskytuje prostřednictvím této 
webové stránky rozsáhlé informace o aktuálních výsledcích výzkumu a podkladové informace 
o ochraně mořské přírody, především v rámci Natury 2000 – lokalit SPA na severu Německa a 
v oblasti Baltu: http://www.bfn.de/habitatmare/de/ 
 
Managementmaßnahmen in Küstenlebensräumen und Ästuarien der Nord- und Ostsee 
(NaBiV 91, 2010). (Managementová opatření v pobřežních stanovištích a estuáriích Baltského 
a Severního moře). Publikace. BfN. 
 
Badensko-Württembersko http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/ 
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/ 
 
Bavorsko: http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm 
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm 
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-
vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php 
 
Berlín: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/in
dex.shtml 
 
Braniborsko: http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de 
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-
managementplanung.html 
 
Hessensko: www.natureg.de, dosud v přípravě; v současnosti: 
http://natureg.hessen.de/natureg/index.html#  poskytuje informace, využitelné pro 
management Natury 2000 (Artensteckbriefe, Artenhilfskonzepte – v němčině:); brzy budou 
přidány další informace, například plány péče, speciální informace o výskytu druhů/stanovišť 
v lokalitách Natury 2000, příručky a návody, odborné zprávy apod. 
 
Meklenbursko-Přední Pomořansko: http://www.regierung-
mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Lands
chaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp 
 
Severní Porýní - Vestfálsko: http://88.198.49.242/mako/install/ 
 

http://drusop.nature.cz/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer
http://www.dmu.dk/
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html
http://www.bfn.de/habitatmare/de/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/
http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/index.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/index.shtml
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-managementplanung.html
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-managementplanung.html
http://www.natureg.de/
http://natureg.hessen.de/natureg/index.html
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://88.198.49.242/mako/install/
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Porýní - Falcko:  http://www.naturschutz.rlp.de ; http://www.natura2000.rlp.de 
 
Sasko: plánování péče: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm 
Zkrácené verze plánů: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114 
Mapování a postupy vyhodnocování apod.: 
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm 
 
Sasko - Anhaltsko: Informace o probíhajícím plánování i o dostupných finančních plánech 
(webová stránka Landesamt für Umweltschutz): http://www.sachsen-
anhalt.de/index.php?id=35704 
 
Šlesvicko - Holštýnsko: www.natura2000.schleswig-holstein.de 
Poskytuje informace o Natuře 2000 včetně cílů ochrany, údržby vod, beroucí ohled na 
ochranu přírody, apod. V němčině. 
 
Duryňsko: Artengruppen (skupiny druhů). V němčině: 
http://www.tlug-
jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/ 
Poskytuje základní popisy druhů z různých skupin (savci, netopýři, obojživelníci, plazi, korýši, 
měkkýši, vážky, brouci, motýli, kvetoucí rostliny, kapraďorosty, lišejníky, ptáci) 
 
 
ESTONSKO 
 
http://www.envir.ee/1684 
 
 
ŠPANĚLSKO 
 
Informace o Natuře 2000: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-
2000/ 

Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España (Ekologické podklady pro ochranu typů stanovišť v zájmu Společenství 
ve Španělsku). Informace o ekologických požadavcích, ochranářském managementu atd. pro 
všechny typy stanovišť v zájmu Společenství, nacházejících se ve Španělsku: 
http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm 

Directrices para la redacción de planes o instrumentos de gestión de las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). Směrnice pro přípravu plánů péče pro SPA. Obsahují 
informace o ochranářských opatřeních pro všechny druhy ptáků z přílohy I směrnice o ptácích, 
vyskytujících se ve Španělsku, hlavních ohrožujících faktorech a aktivitách, které mohou být 
v konfliktu s požadavky na jejich ochranu, vyrušování působením lidských aktivit apod. 
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331 
 
 
FRANCIE 
 
Cahiers d’habitats: přehledy, obsahující aktualizovanou syntézu vědeckých poznatků a 
opatření pro ochranářský management pro všechny typy stanovišť a druhy, nacházející se ve 
Francii (včetně aktivit, které mohou mít vliv na stanoviště, apod.):  
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html 
 
Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer - Les cultures marines 
(Směrnice pro Naturu 2000 a akvakulturu francouzské Agence des aires marines protégées). 
2009. 

http://www.naturschutz.rlp.de/
http://www.natura2000.rlp.de/
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=35704
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=35704
http://www.natura2000.schleswig-holstein.de/
http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/
http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/
http://www.envir.ee/1684
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/
http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html


 90 Výkladová příručka o akvakulturních aktivitách v kontextu soustavy Natura 2000  

http://www.aires-
marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_201
0_BD.pdf 
 
Les habitats et les espèces Natura 2000 en mer. Référentiel pour la gestion des activités de 
pêche professionnelle, cultures marines, sports et loisirs en mer dans les sites Natura 2000 en 
mer. Agence des aires marines protégées. 2009. Poskytuje informace o stavu z hlediska 
ochrany a ohrožujících faktorech pro všechny typy stanovišť, chráněné v rámci Natury 2000, a 
o možných stresových faktorech z rybolovu, akvakultury a volnočasových aktivit na moři:  
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2
_comp.pdf 
 
 
MAĎARSKO 
 
Informace o všech lokalitách Natury 2000: 
http://www.naturaterv.hu/ 
 
 
IRSKO 
 
Informace o všech lokalitách Natury 2000 (cíle ochrany apod.): 
http://www.npws.ie/protectedsites/conservationmanagementplanning/ 
 
 
ITÁLIE 
 
Abruzzo:  
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList
&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt 
 
Regione Marche: 
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx 
 
Piedmont: http://www.regione.piemonte.it/parchi/retenatura2000/ 
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm 
http://gis.csi.it/parchi/datialfa_2k.htm 
 
Sardinie: http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/retenatura.html 
 
Sicílie: http://www.artasicilia.eu/web/natura2000/index.html 
 
Trentino: http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/index.html 
 
 
NIZOZEMSKO 
 
http://www.natura2000.nl/pages/homepage.aspx 
 
 
LITVA 
 
Rozhodnutí, přijaté roku 2004, informuje o zakázaných a povolených aktivitách pro každý typ 
stanoviště v zájmu Společenství. V litevštině:  
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274764&p_query=&p_tr2= 

http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2_comp.pdf
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2_comp.pdf
http://www.naturaterv.hu/
http://www.npws.ie/protectedsites/conservationmanagementplanning/
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx
http://www.regione.piemonte.it/parchi/retenatura2000/
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm
http://gis.csi.it/parchi/datialfa_2k.htm
http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/retenatura.html
http://www.artasicilia.eu/web/natura2000/index.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/index.html
http://www.natura2000.nl/pages/homepage.aspx
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274764&p_query=&p_tr2=
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POLSKO 
 
Informace o Natuře 2000, typech stanovišť a druzích: 
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/#1 
 
 
PORTUGALSKO 
 
Plano sectorial da rede Natura 2000. Sektorový plán soustavy Natura 2000. Přináší informace 
o všech lokalitách Natury 2000, typech stanovišť a druzích v zájmu Společenství, vyskytujících 
se v Portugalsku.  
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_sitios.htm 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_valores_naturais.htm 
 
 
SLOVENSKO 
 
Informace o Natuře 2000: www.sopsr.sk/natura/,  
www.enviro.gov.sk, and www.daphne.sk. 
 
 
SLOVINSKO 
 
Informace o Natuře 2000: http://www.natura2000.gov.si/ 
 
 
ŠVÉDSKO 
 
Informace o Natuře 2000, druzích a typech stanovišť, plánech péče pro lokality Natury 2000 
ve Švédsku – dostupné prostřednictvím webové stránky SEPA:  
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/ 
 
 
VELKÁ BRITÁNIE 
 
Joint Nature Conservation Committee (JNCC) – předměty ochrany SAC: 
http://www.jncc.gov.uk/ProtectedSites/SACselection/SAC_habitats.asp 

Akční plán na ochranu biodiverzity UK – stanoviště: http://www.ukbap.org.uk/habitats.aspx 

Hodnocení JNCC stavu z hlediska ochrany všech typů stanovišť z přílohy I směrnice o 
stanovištích: http://www.jncc.gov.uk/page-4064 

Mořská chráněná území: http://jncc.defra.gov.uk/page-4524 

Marine Life Information Network: Biology and Sensitivity Key Information Sub-programme [on-
line]. Marine Biological Association of the United Kingdom. Dostupné na: 
http://www.marlin.ac.uk 

Skotsko: http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-
designations/sac/sac-location/ 

Anglie: http://www.naturalengland.org/ourwork/conservation/designatedareas/default.aspx 

Severní Irsko: http://www.doeni.gov.uk/niea/protected_areas_home 

Wales: http://www.ccw.gov.uk/Splash.aspx 

http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/#1
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_sitios.htm
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_valores_naturais.htm
http://www.sopsr.sk/natura/
http://www.enviro.gov.sk/
http://www.natura2000.gov.si/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/
http://www.jncc.gov.uk/ProtectedSites/SACselection/SAC_habitats.asp
http://www.ukbap.org.uk/habitats.aspx
http://www.jncc.gov.uk/page-4064
http://jncc.defra.gov.uk/page-4524
http://www.marlin.ac.uk/
http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-designations/sac/sac-location/
http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-designations/sac/sac-location/
http://www.naturalengland.org/ourwork/conservation/designatedareas/default.aspx
http://www.doeni.gov.uk/niea/protected_areas_home
http://www.ccw.gov.uk/Splash.aspx
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