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1. Politický a právny rámec pôdneho manažmentu v EÚ
Pôda patrí medzi vyčerpateľné a obmedzené prírodné zdroje, pričom požiadavky na jej využívanie sa
neustále zvyšujú. Rastúci dopyt po pôdnych zdrojoch predstavuje významné riziko pri udržiavaní geopolitickej
rovnováhy nielen v európskom, ale aj vo svetovom kontexte. Je pravdepodobné, že EÚ bude v budúcnosti ešte viac
závislá od svojich pôdnych zdrojov, ktoré predstavujú jedny z najúrodnejších oblastí na svete, a od ich udržateľného
využívania (implementácia tematickej stratégie pre pôdu a prebiehajúce činnosti COM/2012/046 v úplnom znení).
Z uvedených dôvodov sa v súčasnosti zdôrazňuje zabezpečenie účinných nástrojov pôdnej politiky v EÚ.
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Obrázok 1 Paradigma pôdneho manažmentu
Zdroj: Enemark, 2007 in INTOSAI Working Group on Environmental Auditing, 2013

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Kontakt: sulanet@uniag.sk

Európske prístupy k pôdnemu manažmentu

Zložitosť pôdneho manažmentu spočíva v tom, že pri nakladaní s pozemkami je nevyhnutné prijímanie
kompromisov medzi rôznymi konkurenčnými sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi potrebami (napr.
bývanie, dopravná infraštruktúra, výroba energie, poľnohospodárstvo, ochrana prírody). Kompetencie v oblasti
pôdneho manažmentu v rámci EÚ spadajú do pôsobnosti jednotlivých členských štátov, najmä preto, že doteraz
chýbala politická vôľa na prijatie záväzných právnych opatrení. Napriek tomu európske a medzinárodné
environmentálne dokumenty podnietili európske štáty k tomu, aby zaviedli opatrenia na zachovanie a ochranu
poľnohospodárskej pôdy na základe princípu udržateľnosti.
Členské štáty EÚ majú k dispozícii rôzne právne akty, na ktoré sa môžu odvolať pri riešení
environmentálnych otázok súvisiacich s využívaním pôdy. Pri implementácii politík orientovaných na premyslené
využívanie pôdy zohrávajú kľúčovú úlohu vlády, ktoré regulujú využívanie prírodných zdrojov vrátane pôdy. Vlády
môžu používať škálu nástrojov verejnej politiky na autorizáciu, financovanie a implementáciu týchto činností.
Nástroje verejnej politiky zahŕňajú medzinárodné dohody, zákony, programy a vzdelávanie verejnosti (Obr. 2)
(INTOSAI, 2013).
Právne úprava zahŕňa zákony (právne akty), nariadenia, povolenia, licencie, predpisy a výnosy. Právne
rozhodnutia o využívaní pôdy zároveň predstavujú dlhodobé záväzky, ktoré sú náročné alebo nákladné na zvrátenie.
Na druhej strane, nedostatočná pôdna správa môže viesť k nespravodlivosti a konfliktom. Zmeny v administratívnej
štruktúre pravdepodobne budú mať dlhodobý, pozitívny alebo negatívny, vplyv na politický, hospodársky a sociálny
rozvoj a environmentálny manažment (COM (2004) 686 v úplnom znení).
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Keďže súčasná pôdna politika leží v centre hospodárskeho a sociálneho života a environmentálnych otázok
vo všetkých krajinách EÚ, reformy EÚ v oblasti poľnohospodárstva, energetiky, dopravy a kohéznej politiky sa
snažia stanoviť rámec a správne stimuly pre verejné orgány a vlastníkov pôdy s cieľom zlepšiť efektívnosť pôdneho
manažmentu. Väčšina nariadení a politík v oblasti poľnohospodárskeho práva (územné plánovanie, daňové právo,
environmentálne predpisy, atď.) patria do kompetencií národných štátov a miestnych orgánov.
Napriek tomu je poľnohospodárska pôda priamo alebo nepriamo ovplyvnená množstvom nariadení a politík
EÚ, najmä v týchto oblastiach:
- životné prostredie: napr. Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie (2009/28/ES), Smernica
o dusičnanoch (91/676/EHS), Rámcová smernica o vode (2000/60/ES), atď.;
- regionálna politika, mobilita a doprava: rozvoj veľkých dopravných a iných infraštruktúr, sociálna
a územná súdržnosť;
- Spoločná poľnohospodárska politika: celková orientácia poľnohospodárstva, využívanie pôdy a jeho
vývoj, ceny pôdy, mladí poľnohospodári, vysoká prírodná hodnota, atď.
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Obrázok 2 Význam manažmentu využívania pôdy
Zdroj: INTOSAI Working Group on Environmental Auditing, 2013
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Vidiecka krajina v Európe je ovplyvnená najmä politikami upravujúcimi poľnohospodárstvo a životné
prostredie. Možno konštatovať, že Európska únia vytvorila najrozsiahlejší právny rámec na svete na zachovanie
vidieka, ktorý spája právne predpisy a fondy z oblasti poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a ochrany prírody.
Právne postavenie vidieka reflektovalo prudkú zmenu postojov k ochrane pôdy a prírodných zdrojov. Dlhý
čas obyvateľstvo smerovalo z vidieckych oblastí do miest, pričom dôležité časti Európy zostali takmer prázdne.
Európske politiky sa snažia spomaliť tento trend, napríklad prostredníctvom zachovania vysokých príjmov
poľnohospodárov.
Právny rámec Európskej únie sa čoraz viac zameriava nielen na poľnohospodárstvo, ale na všeobecnejší
prístup k rozvoju vidieka. Zmena politickej a právnej kultúry vo vidieckych oblastiach bola zachytená aj
v najdôležitejších právnych zdrojoch Európskej únie, akým je napríklad Lisabonská zmluva z roku 2007. V Článku
3 sa uvádza, že EÚ vytvára vnútorný trh a sleduje trvalo udržateľný rozvoj založený na „vyváženom hospodárskom
raste a cenovej stabilite, vysoko konkurencieschopnom sociálnom trhovom hospodárstve zameranom na
zamestnanosť a sociálny pokrok a na vysokú úroveň ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia. Dôraz sa
tiež kladie na podporu vedeckého a technologického pokroku."
Od prijatia Jednotného európskeho aktu v roku 1987, Európske spoločenstvo vyhlásilo ochranu životného
prostredia za súčasť všetkých politík. Maastrichtská zmluva následne zaviedla zásadu integrácie ochrany životného
prostredia do definície a implementácie iných politík. Takáto zásada bola očakávanou súčasťou judikatúry
európskeho súdu.
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Spomínané zmluvy, demokraticky a dobrovoľne prijaté všetkými členskými štátmi EÚ, stále ponechávajú
členským štátom široké právomoci. Akákoľvek právna oblasť, ktorá nie je výslovne odovzdaná Únii, zotrváva
v kompetenciách právneho systému každého štátu a to napr. majetkové právo, dedičské právo, zdaňovanie
nehnuteľností, právne predpisy o prenájme, právo upravujúce obchodné spoločnosti a družstvá.

2. Ekonomické požiadavky v oblasti pôdneho manažmentu
Ekonomické determinanty hospodárenia s pôdou možno rozdeliť na tie, ktoré určujú ponuku pôdy a tie, ktoré
určujú dopyt. Vo všeobecnosti je ponuka stanovená na základe dostupného priestoru a konkurenčného využitia
v rôznych odvetviach hospodárstva (poľnohospodárstvo, lesníctvo, priemysel, bývanie, infraštruktúra atď.).
Najväčšia časť zvyčajne pripadá poľnohospodárstvu. V tomto sektore je pôda základným výrobným faktorom, ako
aj zdrojom príjmov pre podniky a farmy z mikroekonomického hľadiska. Z makroekonomického pohľadu je pôda
základom pre výrobu potravín a ovplyvňuje potravinovú bezpečnosť krajiny1. Keďže tento aspekt má mimoriadny
význam, poľnohospodárska pôda a jej obchod zvyčajne podlieha regulácii a zriedka sa riadi výlučne trhovým
mechanizmom.

V súčasnosti sa kladie dôraz aj na iné funkcie pôdy okrem produkčnej funkcie a to napr.: environmentálna, kultúrna,
symbolická, sociálna a sociologická - spojená s historickým putom medzi človekom a pôdou

1
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Z ekonomického hľadiska má manažment poľnohospodárskej pôdy zmysel len vtedy, ak prínosy (výnosy)
získané z jej využitia vo výrobe prevyšujú náklady na túto produkciu (rentu). Čím vyššia kvalita, lepšie rozmiestnenie
a umiestnenie pôdy (teda nižšie náklady na hnojenie, zavlažovanie alebo iné techniky, ktoré zvyšujú produktivitu),
tým vyššie benefity. Pozemky s vysokou kvalitou pôdy majú vždy vyššiu hodnotu a vyššiu cenu. Avšak výsledné
výnosy poľnohospodárskych podnikov (a následne záujem o využívanie pôdy v poľnohospodárstve) sú určené aj
ďalšími faktormi, ako sú ceny poľnohospodárskych výrobkov, ceny iných výrobných prostriedkov (hnojivá, stroje,
atď.), klimatické podmienky, celosvetová hospodárska situácia, ako aj hospodárska a najmä poľnohospodárska
politika. Nástroje tejto politiky pomáhajú nielen zvyšovať ziskovosť poľnohospodárskej výroby a ziskovosť
poľnohospodárskych podnikov, ale aj racionálne a trvalo udržateľné hospodárenie s poľnohospodárskou pôdou.
Najrozvinutejšou formou poľnohospodárskej politiky v Európskej únii je spoločná poľnohospodárska
politika (SPP). Otázka manažmentu poľnohospodárskej pôdy je zachytená v rámci nariadení obsiahnutých v prvom
a druhom pilieri SPP. Prvý pilier pozostáva z priamych platieb (v súčasnosti fungujú nasledovné platobné systémy:
a) schéma základných platieb a b) schéma jednotných platieb na plochu), ktoré sú najbežnejšou formou ochrany
poľnohospodárskych pozemkov tým, že podmieňujú poskytovanie dotácií splnením požiadaviek krížového plnenia.
Príjemca tejto podpory je povinný rešpektovať zákonné požiadavky na hospodárenie a dobrý poľnohospodársky
a ekologický stav. Požiadavky dobrého poľnohospodárskeho stavu zahŕňajú: správne pôdne a klimatické podmienky,
existujúce systémy rozvoja, využívanie pôdy, rotáciu plodín, metódy hospodárenia a štruktúru podnikov.
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Druhý pilier SPP obsahuje činnosti súvisiace s rozvojom vidieckych oblastí. V programových obdobiach
(2000-2006, 2007-2013 a v súčasnom 2014-2020) existuje mnoho činností zameraných na priamu alebo nepriamu
podporu riadneho hospodárenia s poľnohospodárskymi pozemkami.
Aktivity druhého piliera SPP zahŕňajú:
- konsolidáciu poľnohospodárskej pôdy – zameranú na vytváranie vhodnejších podmienok riadenia,
vytváranie celistvých pozemkov, zlepšenie priestorovej štruktúry a udržiavanie environmentálnych hodnôt;
- systém podpory poľnohospodárstva v horských oblastiach a v iných oblastiach s nepriaznivými
podmienkami pre poľnohospodársku produkciu - ochrana poľnohospodárskej pôdy pred vyňatím
z poľnohospodárskeho využitia a zachovanie vitality vidieckych oblastí;
- podpora pôdneho manažmentu, stimulácia reštrukturalizácie, rozvoja a inovatívnosti v poľnohospodárstve a
lesnom hospodárstve, diverzifikácia ekonomických činností vo vidieckych oblastiach zameraná na zlepšenie
kvality života, životného prostredia a konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva;
- zalesňovanie poľnohospodárskych pozemkov a iných ako poľnohospodárskych plôch zamerané na
obmedzenie poškodzovania pôdy zvlášť náchylnej na eróziu a degradáciu a zamedzenie prenosu
znečisťujúcich látok do vody;
- platby pre oblasti spadajúce do programu Natura 2000, agro-environmentálne platby a platby na zlepšenie
zdravia a welfare zvierat zamerané na zlepšenie prírodného prostredia a udržateľného manažmentu
v poľnohospodárstve.
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Súčasné právne a finančné nástroje pre spoločnú poľnohospodársku politiku boli systematizované v troch
základných nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady prijatých v ten istý deň - 17. decembra 2013, registrované
pod nasledovnými číslami:
- č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka (EPFRV);
- č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky;
- č. 1307/2013, ktorým sa stanovujú pravidlá pre priame platby poľnohospodárom v rámci režimov podpory
v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Medzi ekonomickými determinantami manažmentu poľnohospodárskej pôdy by sa mali uviesť aj tie, ktoré
pochádzajú z osobitných vnútroštátnych predpisov. V Poľsku zohrávajú osobitnú úlohu nariadenia, ktoré sa týkajú
ochrany poľnohospodárskej pôdy pri zmene účelu na nepoľnohospodárske využitie. Podľa týchto predpisov by na
nepoľnohospodárske účely mali byť najprv navrhnuté pozemky registrované ako úhor a ak nie sú k dispozícii, mali
by sa použiť pozemky s najnižšou výrobnou úžitkovou hodnotou. Spomínané predpisy zavádzajú viaceré poplatky
za zmenu účelu pozemku, ako aj pokuty za nedodržiavanie predpisov.
V Poľsku je atraktívnosť využívania pôdy v poľnohospodárstve, ako aj využívanie pôdy
v poľnohospodárskych podnikoch nepriamo ovplyvnená aj ďalšími samostatnými systémami:
- zdanenie poľnohospodárskych podnikov - chýbajúca univerzálna daň z príjmov a relatívne nízka daň
z poľnohospodárstva, ktorej určenie je zastarané a nezohľadňuje moderné podmienky poľnohospodárstva;
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-

sociálne zabezpečenie poľnohospodárov - výrazne zvýhodňuje túto formu podnikania, najmä
prostredníctvom nízkych príspevkov a zdravotnej starostlivosti financovanej z rozpočtu.

V konečnom dôsledku je teda manažment poľnohospodárskej pôdy závislý od viacerých ekonomických
faktorov. Vo všeobecnosti ide o výsledok trhového mechanizmu vrátane ponuky pôdy, dopytu a ceny. V Európskej
únii má významný vplyv aj spoločná poľnohospodárska politika, ako aj samostatné predpisy členských štátov.

3. Ekologické požiadavky v oblasti pôdneho manažmentu
Pôda má rozmanité využitie a výhody. Prírodné oblasti ako divočiny, lesy, pastviny a mokrade poskytujú
diverzifikované environmentálne služby vrátane kontroly erózie pôdy, ochrany kvality vody, regulácie prietoku vody
v riekach a potokoch, zabezpečenia biotopov voľne žijúcich živočíchov a ochrany biodiverzity.
Európa má najvyššie percento pôdy (až 80%) využívanej pre sídla, výrobné systémy (najmä
poľnohospodárstvo a lesníctvo) a infraštruktúru. Inými slovami, Európa je jedným z najintenzívnejšie využívaných
kontinentov na svete. Obrázok 3 na základe údajov zverejnených Európskou agentúrou pre životné prostredie2
uvádza, aké percento poľnohospodárskych, lesných a iných poloprírodných a prírodných pozemkov sa využíva na
mestský a iný umelý územný rozvoj.
2

https://www.eea.europa.eu/themes/landuse/intro
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Obrázok 3 EU28 – Relatívny príspevok pôdnych kategórií zabratých mestským a iným umelým územným rozvojom
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Využívanie pôdy človekom zahŕňa pestovanie plodín, spásanie dobytkom, ťažbu dreva, výstavbu miest,
ciest, atď. Niektoré ľudské činnosti však spôsobujú degradáciu pôdy až natakú úroveň, kedy už nie je schopná
zachovávať svoje funkcie. Navyše, pôda je vzácny zdroj a to, ako sa využíva, je jedným z hlavných hnacích síl
environmentálnych zmien, ktoré majú významný vplyv na ekosystémy a kvalitu života, ako aj na udržateľné
využívanie pôdy. Všeobecný pohľad na interakciu medzi človekom a pôdou spočíva v tom, že ľudia sú
správcami pôdy, ktorí sú zodpovední za využívanie smerom k udržateľnosti.
Podľa definície Svetovej banky "Udržateľný pôdny manažment je proces založený na vedomostiach, ktorý
pomáha integrovať pôdu, vodu, biologickú rozmanitosť a environmentálny manažment (vrátane externých vstupov a
výstupov) s cieľom uspokojiť rastúci dopyt po potravinách a dreve pri zachovaní ekosystémových služieb a živobytia.
Udržateľné hospodárenie s pôdou je nevyhnutné pre splnenie požiadaviek rastúcej populácie. Nesprávne
hospodárenie s pôdou môže viesť k degradácii pôdy a k významnému zníženiu produktivity a jej funkcií (biodiverzita,
hydrológia, sekvestrácia uhlíka) v povodiach a v krajine."3
Poľnohospodárska pôda: Poľnohospodárska pôda v Európe naďalej klesá v priemere o 1 000 km² ročne.
Štruktúra a súvisiaca biodiverzita tradičnej vidieckej krajiny v Európe je naďalej ovplyvnená zaberaním pôdy,
intenzifikáciou poľnohospodárskej výroby a opustením poľnohospodárskej pôdy.
Existuje niekoľko konceptov poľnohospodárstva šetrného k životnému prostrediu, pričom ekologické
poľnohospodárstvo je jedným z nich. Ide o najlepší príklad udržateľného využívania pôdy, pretože ide o ekologicky
Sustainable Land Management. Challenges, opportunities and trade-offs. The World Bank. Agriculture and Rural
Development, Washington, DC, 2006. ISBN-10: 0-8213-65975, ISBN-13: 978-0-8213-6597-7
3
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udržateľnú formu poľnohospodárskej výroby, ktorá spája najlepšie environmentálne postupy a zdôrazňuje ochranu
biodiverzity a zachovanie prírodných zdrojov. Zameriava sa tiež na normy týkajúce sa dobrých životných podmienok
zvierat a zabráneniu použitiu syntetických chemikálií, ako sú hnojivá, pesticídy a geneticky modifikované organizmy
(GMO). V posledných rokoch dochádza k rýchlemu rastu ekologického sektora v Európe. Na úrovni Európskej únie
sa poľnohospodárstvo považuje za organické iba vtedy, ak je v súlade s nariadením Rady (ES) č. 834/2007, ktoré
poskytuje komplexný rámec pre pestovanie plodín a hospodárskych zvierat udržateľným spôsobom.
Podľa IFOAM – Organics International4 ekologické poľnohospodárstvo podporuje biodiverzitu tým, že:
- poskytuje potraviny a prístrešok pre voľne žijúce druhy nachádzajúce sa v poľnohospodárskych podnikoch,
a tým zvyšuje ich počet a rozmanitosť;
- podporuje vysokú úroveň agro-biodiverzity;
- udržiava zdravé pôdy a pôdne živočíchy, napr. dážďovky;
- znižuje riziko znečistenia vody;
- znižuje dopyt po syntetických vstupoch, čím sa znižuje potreba generovať energiu na ich výrobu, čo môže
zahŕňať ničenie biotopov voľne žijúcich živočíchov;
- vyživuje ekosystémy a zabezpečuje, aby neboli odstránené za účelom rozšírenia poľnohospodárskej hranice,
atď.

4

https://www.ifoam.bio/sites/default/files/oa_and_biodiversity_web.pdf
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Ďalšia poľnohospodárska pôda, na ktorú sa vzťahuje pôdny manažment, pričom potenciálne podporuje a má
pozitívny vplyv na biodiverzitu, sú oblasti poľnohospodárskej pôdy s vysokou prírodnou hodnotou. Európa
disponuje značnými rozlohami takýchto oblastí (41,2%), ktoré poskytujú biotopy pre širokú škálu druhov. Tieto
oblasti sú zasiahnuté jednak intenzifikáciou využívania pôdy a jednak opustením pôdy. Existencia
poľnohospodárskej pôdy s vysokou prírodnou hodnotou nie je dôkazom udržateľného hospodárenia, ale podpora
zachovania a udržateľných poľnohospodárskych postupov uplatňovaných v týchto oblastiach je rozhodujúca pre
zachovanie biodiverzity. Výzvou pre ochranu biodiverzity je zaviesť do intenzívne využívaných
poľnohospodárskych pôd tlmiace prvky s cieľom zlepšiť komplexnosť agroekosystémov krajiny a zabezpečiť
biotopy pre živočíšne a rastlinné druhy. Medzi tzv. "ekologickú infraštruktúru" patria živé ploty, malé rybníky, banky
pre chrobáky a iné biotopy. Kombináciou týchto praktík s poľnohospodárskymi postupmi, akými sú napríklad
striedanie plodín, heterogénne regionálne rozloženie plodín, lepšie prispôsobenie prirodzenej úrodnosti pôdy a iných
sa môže prispieť k zvýšeniu biodiversity.
Lesy: v Európe sa rozloha územia pokrytého lesom za posledných 50 rokoch zvýšila, pričom lesy tvoria
približne 42% územia, čím sa Európa stáva jeden z najviac zalesnených regiónov na svete.
Z ekologického hľadiska, lesy EÚ patria do rôznych biogeografických regiónov a prispôsobili sa rôznym prírodným
podmienkam, od bažín až po step a od nížinných až po alpské lesy. Najnovšia intenzifikácia využívania lesných
pozemkov však môže viesť k znižovaniu kvality lesných ekosystémov a musí byť vyvážená opatreniami na ich
ochranu. Zelená kniha o ochrane a informovanosti o lesoch v EÚ: príprava lesov na klimatické zmeny, ktorú
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Európska komisia5 prijala v marci 2010, sa zameriava na prispôsobenie sa zmene klímy, obhospodarovanie lesov
a na ochranu lesov. Hlavné princípy tzv. "Novej stratégia EÚ v oblasti lesného hospodárstva"6 (predložená v júli
2016), ktorej cieľom je usmerniť túto politiku do roku 2030, sú:
- udržateľné obhospodarovanie lesov pri zachovaní multifunkčnej úlohy lesov, zabezpečenie viacerých
tovarov a služieb vyváženým spôsobom a zabezpečenie ochrany lesov;
- efektívne využívanie zdrojov, optimalizácia prínosu lesov a drevospracujúcich odvetví k rozvoju vidieka,
hospodársky rast a vytváranie pracovných miest;
- celosvetová zodpovednosť za lesné hospodárstvo, podpora udržateľnej výroby a spotreby lesných
produktov.
Lesné hospodárstvo spolu s poľnohospodárstvom zastávajú dôležitú úlohu pri využívaní pôdy a hospodárení
s prírodnými zdrojmi vo vidieckych oblastiach EÚ. Politika rozvoja vidieka je súčasťou Spoločnej
poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorá bola v posledných rokoch hlavným nástrojom realizácie lesníckych opatrení.
Rozširovanie mestských oblastí (cesty, železnice, priemyselné zariadenia, bytové komplexy, komerčné zóny)
neustále zaberajú územie s produktívnou pôdou a spôsobuje fragmentáciu existujúcej krajiny. Ide o sústavný trend
v posledných 2 až 3 desaťročiach. V roku 2015 takmer tri štvrtiny európskeho obyvateľstva žilo v mestských
5
6

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0169&from=EN
https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_en
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oblastiach. Urbanizácia je pozitívne previazaná s príjmami, produktivitou práce, ako aj s úrovňou technologického
osvojenia a konkurencieschopnosti. Takzvané rozrastanie miest má však negatívny vplyv na životné prostredie
a významne prispieva k strate úrodnej poľnohospodárskej pôdy, uzatvoreniu pôdy a strate základných ekologických
funkcií. Rozširovanie vybudovaných oblastí spôsobuje vyššie emisie skleníkových plynov a stratu otvorenej krajiny.
Znižuje aj veľkosť biotopov voľne žijúcich živočíchov, pretože rozvoj miest a cestnej infraštruktúry spôsobujú
fragmentáciu pôdy na menšie časti s negatívnymi dôsledkami na biodiverzitu a ekosystémy.

Foto: holandská diaľnica A50 Ecoducts
Niels Verheul a Henri Cormont, RWS
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Za účelom zapojenia sa do plánovania udržateľného využívania pôdy v EÚ je potrebné sa oboznámiť
s politikami a právnymi predpismi v oblasti využívania pôdy.
Viacero environmentálnych politík, ako napríklad Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020, Stratégia EÚ
v oblasti lesného hospodárstva, Tematická stratégia Európskej komisie na ochranu pôdy sú zamerané na
ekologicky šetrné využívanie pôdy. Európska environmentálna agentúra podporuje implementáciu Agendy
udržateľného rozvoja a cieľov udržateľného rozvoja 2030, ktorej cieľom je znížiť trend degradácie pôdy v Európe
a podporiť interdisciplinárny prístup k pôdnemu systému. Navyše, politiky Európskej únie týkajúce sa prispôsobeniu
klimatickým zmenám priamo súvisia s postupmi využívania pôdy a s ekonomickými sektormi, ktoré od nej závisia.
Využívanie pôdy je dôležitým faktorom aj v iných oblastiach politiky, ako sú územná celistvosť, doprava, klíma
a energetika.
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4. Pôdny manažment ako nástroj rozvoja vidieka
V Európe žije viac ako polovica obyvateľstva na vidieku, ktorý pokrýva viac ako tri štvrtiny územia.
Ekonomickú vitalitu, environmentálnu výkonnosť a sociálnu súdržnosť Európskej únie ako celku nemožno vnímať
bez vidieckych spoločenstiev. Vidiecke oblasti sú primárnym zdrojom potravín, verejných statkov a ekosystémových
služieb; predstavujú tiež správcov krajiny a kultúrneho dedičstva; sú miestom, kde sa nachádza biodiverzita
a prírodné zdroje; a sú tiež nevyhnutné na riešenie klimatických zmien a územnej odolnosti.
Pôda je základným predpokladom životaschopnosti vidieckych oblastí. Väčšina tradičných činností, ktoré sa
rozvíjajú na vidieku, ako napr. poľnohospodárstvo a chov dobytka, výroba potravín alebo lesníctvo, sú založené na
pôde. V ostatných desaťročiach sú to však najmä iné činnosti, ktoré podporujú rozvoj vidieka, ako napríklad
ekoturizmus, ochrana biodiverzity, vodné hospodárstvo a výroba obnoviteľnej energie, čím sa ešte viac zvyšuje tlak
na využívanie pôdy.
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Tradičné činnosti vo vidieckych oblastiach

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Kontakt: sulanet@uniag.sk

Európske prístupy k pôdnemu manažmentu

Nové činnosti vo vidieckych oblastiach

Udržateľný pôdny manažment je základom pre to, aby vidiecke komunity zostali príťažlivými miestami pre život
a prácu a posilňovali sociálnu a územnú súdržnosť pri riešení súčasných a budúcich spoločenských výziev, ktoré sa
týkajú všetkých občanov.
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Vývoj manažmentu pôdy
Európa, ktorá využíva až 80% svojej pôdy, je jedným z najintenzívnejšie využívaných kontinentov na svete.
Vývoj pôdneho manažmentu v Európe je paralelný s vývojom sociálno-ekonomických trendov. Po hladomore, ktorý
nasledoval po druhej svetovej vojne, vznikla Spoločná poľnohospodárska politika, ktorá smerovala
k intenzívnejšiemu využívaniu pôdy s cieľom zaručiť potravinovú bezpečnosť európskych občanov. Táto politika
bola veľmi úspešná pri zvyšovaní európskej produkcie potravín a rozširovaní poľnohospodárstva. Výsledkom bolo
intenzívne využívanie pôdy a pestovanie na mnohých pozemkoch (vrátane lesných plôch, mokradí, brehov riek
a pod.).
Tento prístup však okrem socio-ekonomických efektov, ako sú zásoby potravín a medzinárodný dumping,
mal aj výrazné negatívne environmentálne dôsledky, ako zlá kvalita vody, erózia pôdy, strata biodiverzity alebo
znečisťovanie pesticídmi. Od deväťdesiatych rokov sa ekologizácia SPP zamerala na zníženie týchto negatívnych
účinkov a zaviedli sa rôzne agro-environmentálne opatrenia. V niekoľkých európskych krajinách bola časť
poľnohospodárskej pôdy pretransformovaná na lesy a iné plochy boli využívané ako pasienky a pôdy ležiace úhorom.
Stale však prebiehalo veľmi intenzívne využívanie pôdy.
Konflikty týkajúce sa využívania pôdy si vyžadujú rozhodnutia, ktoré zahŕňajú neľahké kompromisy.
Dôležitými faktormi zmeny vo využívaní pôdy, ktoré vytvárajú tlak vo vidieckych oblastiach sú:
- rastúci dopyt po pôde na bývanie, výstavbu a urbanizáciu,
- dopyt po nových infraštruktúrach, ktoré fragmentujú územie,
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-

nové využitie pôdy na netradičné plodiny, ako sú potraviny a drevo,
výroba biomasy a bioenergie,
využívanie pôdy na obnoviteľné zdroje energie.

Tieto konflikty majú narastajúcu tendenciu v dôsledku rastúceho dopytu spoločnosti tak po prírodných
zdrojoch, ako aj po priestore na osídlovanie, infraštruktúru a činnosti hospodárskeho rozvoja, ktoré sú v rozpore
s kapacitou pôdy podporovať a absorbovať tieto potreby.
Tabuľka 1: Ročné vyňatie poľnohospodárskej pôdy v absolútnych hodnotách v 28 krajinách EÚ.
Obdobie
1990-2000
2000-2006
2006-2012

Ha/rok
114 000
102 000
98 500

Zdroj: Európska agentúra pre životné prostredie (https://www.eea.europa.eu)
Väčšine prípadov vyňatia poľnohospodárskej pôdy dochádza v prípade ornej pôdy a trvalých plodín, po
ktorých nasledujú pasienky a zmiešané poľnohospodárske plochy, ktoré sa premieňajú na umelé povrchy. Tento
rastúci trend zaberania pôdy vyvoláva tlak na biodiverzitu, degraduje biotopy a spochybňuje tradičné využívanie
priestoru vo vidieckych oblastiach.
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Zabezpečenie stabilných zdrojov pôdy a udržateľného rozvoja vidieka si vyžaduje dlhodobú perspektívu
riadenia, ktorá vedie k prechodu na udržateľný pôdny manažment.

5. Územné plánovanie – praktické prístupy k pôdnemu manažmentu
Plánovanie využitia pôdy a priestorové plánovanie
Plánovanie využitia pôdy nie je bežným pojmom v priestorových a regionálnych vedách. V zásade sa pojmy
"plánovanie využitia pôdy" a "územné plánovanie" používajú na označenie plánovacích činností súvisiacich s
pôdnymi zdrojmi.
Plánovanie využitia pôdy je regulačný nástroj, ktorý ovplyvňuje spôsoby využívania pôdy územnými
jednotkami (napr. pozemky, mestské oblasti alebo plánované regióny). Spôsoby využívania pôdy súvisia s tým o akú
pôdu ide a či využívanie pôdy spĺňa politicky stanovené ciele. Plánovanie využívania pôdy zahŕňa okrem iného aj
zonáciu, riadenie stavebného povolenia, ochranu prírodných zdrojov, mestskú ochranu, aspekty ochrany životného
prostredia (najmä znečisťovania) alebo manažment pobrežných zón. Mattsson a Mansberger (2017) definujú
plánovanie využívania pôdy ako proces predpovedania a rozhodovania o budúcom využívaní pôdy alebo ako
formuláciu vhodnej postupnosti pre realizáciu plánu.
Plánovanie využívania pôdy pokrýva širokú škálu, od základných systémov ako prideľovanie práv na
užívanie (napr. vlastníctvo, prenájom) alebo schvaľovanie výstavby budov, až po zložité systémy územného
plánovania založené na integrovanom (zahŕňajúcom rôzne problematiky plánovania), viacúrovňovom prístupe
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(zapojené sú rôzne úrovne vlády). Systémy územného plánovania sa líšia v závislosti od umiestnenia moci
(centralizácia vs. decentralizácia) a úloh verejného a súkromného sektora. Tiež sa líšia v súvislosti s ich rozsahom,
priestorovým rozšírením a účasťou. Vo všeobecnosti je územné plánovanie silne ovplyvnené politickým
a administratívnym systémom krajiny a jej jurisdikciou (Williamson et al., 2010).
Priestorové plánovanie sa zaoberá koordináciou alebo integráciou priestorových rozmerov sektorových
politík prostredníctvom územnej stratégie (Cullingworth a Nadin, 2006). Je komplexnejšie ako jednoduchá regulácia
využívania pôdy, rieši napätie a rozpor medzi sektorovými politikami, napríklad v prípade konfliktov medzi
hospodárskym rozvojom, politikou životného prostredia a sociálnou súdržnosťou. Kľúčovou úlohou priestorového
plánovania je podporiť racionálne usporiadanie činností v rámci určitého územia, zosúladiť konkurenčné politické
ciele a regulovať zmenu využívania pozemkov a majetku (Organizácia Spojených národov, 2008).
V Európskej únii sa plánovanie využitia pôdy a priestorové plánovanie považujú za úlohy členských štátov.
Jediným plánovacím dokumentom na úrovni Európskej únie je Európska koncepcia územného rozvoja, ktorá
poskytuje usmernenia pre územný rozvoj únie. Niekoľko odvetvových politík Európskej únie však má veľký vplyv
na využívanie pôdy, na plánovanie využitia pôdy a na priestorové plánovanie prostredníctvom stimulov (napr.
Spoločná poľnohospodárska politika, Regionálna politika), programov (napr. Transeurópske siete v dopravnom
plánovaní) a smerníc (napr. Rámcová smernica o vode, Smernica o povodniach vo vodnom hospodárstve, Smernica
o biotopoch).
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Priestorové plánovanie v Rakúsku
Ako bolo uvedené vyššie, systémy plánovania využitia pôdy a priestorového plánovania majú vždy silný národný
kontext. Aby bolo možné identifikovať praktické prístupy autorov pri plánovaní, je potrebné sa zamerať na rakúsky
priestorový plánovací systém, ktorý zahŕňa mnoho aspektov plánovania využívania pôdy, najmä premenu využitia
pôdy z otvoreného priestoru na stavebné plochy v rôznych formách.
Rakúsky systém priestorového plánovania je komplexný, hierarchicky usporiadaný systém, v ktorom
federatívne štáty majú v kompetencii legislatívu a tvorbu politík (osem zákonov o priestorovom plánovaní a stavebný
poriadok mesta Viedeň). Realizácia priestorového plánovania je rozdelená medzi federálne štáty a obce, pričom
federálne štáty sú zodpovedné za otázky plánovania regionálneho významu. Otázky miestneho plánovania podliehajú
obciam.
Priestorové plánovanie na úrovni federálnych štátov zahŕňa nasledovné plánovacie nástroje:
- štátne rozvojové programy, ktoré určujú princípy plánovania pre príslušný štát;
- sektorové programy, ktoré sa zaoberajú špecifickými otázkami plánovania, buď na štátnej alebo regionálnej
úrovni;
- regionálne (rozvojové) programy (regionálne plány) ako integračný zónový prístup na úrovni vymedzených
plánovacích regiónov.
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Na miestnej úrovni sa využívajú nasledovné nástroje priestorového plánovania:
- miestne koncepcie využívania pôdy, ktoré sa považujú za strednodobý prístup k riadeniu územného
rozvoja v obciach;
- miestne plány využitia pôdy (zónovacie plány), ktoré určujú možnosti využívania pôdy a ktoré sú
pre vlastníkov pozemkov právne záväzné;
- plány regulácie budov, ktoré definujú intenzitu a typy obydlí a komerčného rozvoja.
Pri praktickej implementácii, pri existujúcich nedostatkoch na regionálnej úrovni, je v súčasnosti
najdôležitejším nástrojom priestorového plánovania v Rakúsku miestny plán využitia pôdy. V porovnaní s inými
federálne organizovanými krajinami (napríklad s Nemeckom, Švajčiarskom) má regionálne plánovanie využitia pôdy
v Rakúsku slabé postavenie, najmä pokiaľ ide o implementáciu. Vzhľadom na silnú ústavnú a politickú autonómiu
rakúskych obcí, majú spolkové vlády štátu obmedzené možnosti zasahovať do obecného plánovania regulačnými
nástrojmi.
Plánovanie a rozvoj smerom k zachovávaniu pôdy
Jedným z najdôležitejších cieľov priestorového plánovania v Rakúsku je zabezpečiť rozvoj smerom
k zachovávaniu pôdy t. j. využívať len toľko (nerozvinutých) pozemkov pre rozvoj (bývanie, obchod, infraštruktúru,
atď.) koľko je potrebných. Nanešťastie je tento cieľ v praxi nedostatočne presadzovaným. Na základe neustáleho
monitorovania zaberania pozemkov, ktoré poskytuje agentúra pre životné prostredie v Rakúsku, priemerný záber
pôdy za obdobie od roku 2014 do roku 2016 je 14,7 ha/deň. Zabratie pôdy sa chápe ako konverzia otvoreného
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priestoru (nerozvinutej, vo väčšine prípadov poľnohospodárskej pôdy) na obydlia, dopravnú infraštruktúru, rekreačné
oblasti a ťažobné miesta. Ak vezmeme do úvahy len pozemky pre obydlia a dopravnú infraštruktúru, ide o 6,7
hektárov za deň (Rakúska environmentálna agentúra, 2017). Tieto množstvá presahujú 2,5 hektára za deň, čo je horná
hranica zaberania pôdy, ktorý odporúča Rakúska stratégia udržateľného rozvoja. Pokiaľ ide o regionálnu distribúciu,
najvyššie podiely zaberania pozemkov na osídlenie a dopravnú infraštruktúru sa nachádzajú v mestských
a prímestských oblastiach, v hlavných alpských údoliach, najmä v západnej časti Rakúska a pozdĺž hlavných
dopravných trás. V posledných desatich rokoch došlo k výraznému nárastu zaberania pôdy vo vidieckych
a prímestských oblastiach na severe, na východe a juhovýchode Rakúska, kde je k dispozícii viac pôdy (v porovnaní
s alpskými oblasťami) a ceny pozemkov sú nižšie.
Príčiny tohto vysokého výskytu sú rozmanité. Ide najmä o nárast priemernej obytnej a bytovej plochy na
obyvateľa, nárast typov budov s veľkými nárokmi na rozlohu pôdy (napríklad nákupných centier) a rastúce množstvo
pozemkov používaných v dopravných oblastiach. Je pozoruhodné, že väčšina súvisiacich rozhodnutí o využívaní
pôdy sa prijíma na miestnej (obecnej) úrovni. Celkovo mnohé miestne rozhodnutia vedú k nežiaducim dôsledkom
z regionálneho hľadiska, ako je veľké množstvo zabratých pozemkov, rozrastanie miest (bývanie) alebo zvýšená
individuálna doprava.
Vzhľadom na regionálny charakter problému je následným praktickým prístupom v priestorovom plánovaní
zintenzívnenie regionálneho plánovania, konkrétne regionálnych rozvojových programov a sektorových
programov na regionálnej úrovni. Jednou z možností plánovania je obmedzenie miestneho bývania a komerčného
rozvoja nastavením regionálnych hraníc rastu. Ďalšie možnosti spočívajú v obmedzení rastu sídiel tzv. prioritnými
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zónami, ktoré sa môžu uplatniť na vymedzenie využívania pôdy na voľnom priestranstve (poľnohospodárstvo,
ochrana prírody, rekreácia, vodné hospodárstvo).
Dopady takéhoto prístupu možno naznačiť pomocou príkladu zónovania poľnohospodárstva. Väčšina
rakúskych zákonov pre priestorové plánovanie poskytuje možnosti zónovania prioritných oblastí pre
poľnohospodárstvo v programoch regionálneho rozvoja. Zónovanie poľnohospodárstva sa zameriava na integráciu
kvality poľnohospodárskej pôdy do procesov regionálneho plánovania a na zabránenie premeny poľnohospodárskej
pôdy vysokej kvality na stavebné pozemky. Obciam nie je povolené, aby v poľnohospodárskych prioritných
oblastiach uvedených v príslušnom regionálnom rozvojovom programe vyčlenili stavebné pozemky. Zónovanie
poľnohospodárstva teda predstavuje protistránku rozšíreného postupu nakladania s poľnohospodárstvom ako
zostatkovou oblasťou v procese územného plánovania.
Plánovacie stratégie pre záchranu pôdy stoja proti tendenciám na trhu s pozemkami. Na to, aby boli účinné
si zvyčajne vyžadujú dodatočné opatrenia v oblasti pozemkovej politiky. Takýmito opatreniamu sú právne
predpisy a finančné stimuly podporujúce rozvoj brownfields, verejné (najmä komunálne) pôdne banky, zdanenie
pozemkov (rozvoja) a prerozdelenie dotácií na bývanie a financovanie miestnym samosprávam.
Taktiež je potrebné zlepšiť monitorovanie využívania pôdy a zmien vo využívaní pôdy. Nevyhnutné sú
presné údaje o veľkosti plôch so zmeneným využitím a o záberoch pôdy. V dnešnej dobe kombinácia geometrických
ortofotografií s vysokým rozlíšením a satelitných snímkov (ako napríklad Sentinel 2) s vysokým rozlíšením
umožňuje presné, transparentné a vysledovateľné hodnotenie súčasného využívania pôdy a krátkodobých (napr.
sezónnych) alebo strednodobých zmien využívania pôdy.
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