
Konal sa svetový summit o pôde 

 

V dňoch 9. – 15. júla 2006 sa vo Veľkom kongresovom centre americkej Filadel-

fie uskutočnil už 18. svetový kongres o pôde za účasti viac ako 2000 pôdoznaleckých od-

borníkov, politikov, sociológov, ekonómov, ekológov a iných špecialistov zo 110 štátov 

sveta. Rokovanie bolo na začiatku symbolicky venované výročiu 300 rokov od narodenia 

jednej z najvýznamnejších osobností Ameriky, politika, diplomata a novátora americkej 

histórie Benjamina Franklina. 

Úvodný viac ako hodinový prejav predniesol jeden z najznámejších ekonómov 

sveta, profesor Kolumbijskej univerzity a poradca generálneho tajomníka OSN, prof. 

Jeffrey D. Sachs. Meno tohto ekonóma je spojené s jeho ekonomickým vplyvom vo via-

cerých postsocialistických štátoch vrátane Slovenska. Vo svojom prejave prof. Sachs oz-

načil pôdu za „centrum riešenia hlavných problémov súčasného sveta“. Pôde pripísal 

ústredné postavenie v riešení ekonomických, ekologických a sociálnych problémov re-

giónov, štátov či kontinentov. Považuje ju za významný zdroj pre riešenie takých globál-

nych problémov sveta, ako je chudoba, klimatická zmena, znižovanie biodiverzity orga-

nizmov na našej planéte, energetická kríza, ale aj ochrana vodných zdrojov a boj proti 

dezertifikácii. 

Stratégie kontinentov v ochrane a využívaní pôdy najkomplexnejšie prezentovala 

Európska únia. Budúca pôdna politika EÚ sa opiera o analýzu súčasného stavu pôdy 

v EÚ (Soil Communication, 2002), v ktorej sa definuje záujem o ochranu všetkých fun-

kcií pôdy v prírode a v spoločnosti. Je to aj v medzinárodnom priestore nový, originálny 

a moderný koncept pre ochranu pôdy zdôrazňujúci jej multifunkčné postavenie a vplyv 

a to od jej významu pri výrobe potravín, energií a surovín, cez nenahraditeľné funkcie pri 

kolobehoch látok v prírode, pri filtrácii a zadržiavaní vody, pri eliminácii odpadov a to-

xických látok, až po pôdu ako stanovište pre život, ako tvorcu prírodného a krajinného 

prostredia a formovateľa podmienok života na Zemi. Zúžený agrocentrický prístup 

k pôde nemá v modernej Európe budúcnosť, pretože nereprezentuje všeobecný spo-

ločenský záujem všetkých záujmových skupín obyvateľstva a občanov Európy 

vôbec. Naviac, poľnohospodárstvo sa stáva stále menším „hráčom“ pri využívaní pôdy 

a preto do pôdnej politiky musia zasahovať aj iní zainteresovaní účastníci. Veď napr. na 



Slovensku sa očakáva, že už v strednodobom termíne sa bude z celkovej výmery takmer 

5 miliónov ha nášho územia využívať pre výrobu potravín len asi 1,5 mil. ha. 

Už v spomínanom dokumente sa identifikovalo 8 najdôležitejších hrozieb pre pô-

du: a to erózia pôdy, pokles pôdnej organickej hmoty, zhutňovanie pôdy, zasoľovanie, 

znečistenie, zábery, zosuvy  a pokles biodiverzity v pôde. Uvedené nebezpečia prinášajú 

nemalé ekonomické straty. Na kongrese predstaviteľ Európskej komisie DG-Environ-

ment, Michael Hamell zverejnil k tomu konkrétne „čísla“. Podľa neho ročné škody spô-

sobené eróziou sa v krajinách EÚ odhadujú na 14 miliárd Eur. Pokles pôdnej organickej 

hmoty  spôsobuje straty vo výške 5,6 miliárd Eur , straty z titulu znečistenia pôd predsta-

vujú 17 miliárd Eur (ročne). Škody spôsobené vlastníkom pôdy sú nižšie ako škody 

spôsobené ostatným občanom EÚ. Aj preto sa pôda musí stať predmetom všeobec-

ného nadrezortného záujmu EÚ a jej členských štátov. 

Na ceste za nápravami určila EÚ 4 rozhodujúce piliere pôdnej politiky: (1) zlep-

šovanie vzťahu k pôde, (2) výskum, (3) prepojenie ochrany pôdy s inými problémami 

a záujmami, (4) legislatíva. 

Najmä v legislatíve sa začalo s veľkým tempom. Pripravuje sa Rámcová smernica 

EÚ na ochranu pôdy a jej prijatie je uvedené v prioritách už súčasného predsedníctva 

Fínska v EÚ. V krátkej dobe treba očakávať pokyn EÚ k vymedzeniu rizikových oblastí 

ohrozovania pôdy. Metodiky sú už hotové a SR (VÚPOP Bratislava) sa na ich vypraco-

vávaní aktívne podieľala. Očakáva sa aj razantnejší vstup ochrany pôdy do poľno-

hospodárskych, lesníckych, environmentálnych a iných politík EÚ a jej členských 

štátov. 

Spoločné výskumné pracovisko EÚ – JRC Ispra, Európsky úrad pre pôdu a v rám-

ci nich aj členské štáty EÚ (za SR VÚPOP Bratislava) prezentovali svoje aktivity aj po-

čas expozície (výstavy) zorganizovanej pri príležitosti konania kongresu. Dominovali 

produkty zo spoločných výskumných aktivít vrátane Atlasu pôd Európy, ktorý je prvým 

jedinečným kontinentálnym dielom svojho druhu na svete. 

Evidentná akcelerácia aktivít EÚ v otázkach ochrany a využívania pôdy je nevy-

hnutnou snahou o rovnaký, alebo lepší výsledok v porovnaní s legislatívnym a organizač-

ným zabezpečením starostlivosti o pôdu napr. v USA, alebo Austrálii a na Novom Zé-

lande. Veď v USA už od roku 1924 aktívne pracuje osobitná štátna inštitúcia Pôdna služ-



ba, ktorá nedávno prijala poverenie Služby na ochranu národných prírodných zdrojov. 

Podobne v Austrálii a na Novom Zélande už dávno pôsobí štátna organizácia na ochranu 

pôdy (Soil Care Organization). V každej z uvedených inštitúcií pracuje niekoľko tisíc ľu-

dí s rôznym poslaním, od legislatívnych iniciatív, cez poradenstvo až po reálnu projekciu 

opatrení na ochranu pôdy. U nás vznikla pôdna služba len v minulom roku a to na úrovni 

12 ľudí v rámci aktivít Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave. 

Žiaľ, kritické problémy so stavom pôdy vznikli a vznikajú za asistencie obrov-

ských peňazí investovaných do pôdy štátmi, podnikateľmi, bankami, fondami, nadáciami, 

ale aj z rodinných úspor vlastníkov pôdy. Problémom však je, že tieto zdroje zväčša nie 

sú investované do pôdy so záujmom o ochranu, či podporu všetkých jej funkcií, ale pre-

dovšetkým s komerčným záujmom podporujúcim výrobné aktivity na pôde (poľnohos-

podárstvo, lesníctvo, výroba surovín, nepoľnohospodárske využívanie pôdy). Zaintereso-

vanosť iných záujmov o úžitky z pôdy, vrátane záujmov občana o zachovanie podmienok 

pre jeho život je stále minimálna, či dokonca žiadna a to aj napriek tomu, že veľká časť 

spomínaných zdrojov pochádza od daňových poplatníkov. Treba v tejto súvislosti pozi-

tívne hodnotiť najmä agrárnu politiku EÚ, ktorá stále viac podmieňuje poskytovanie pod-

pôr do poľnohospodárstva kritériami smerujúcimi k ochrane pôdy. 

Zaujímavé koncepty prezentovali na kongrese najmä americkí odborníci zväčša 

pracovníci Ministerstva poľnohospodárstva (USDA). Vcelku vierohodne vyvrátili pôvod-

né Malthusove (1798) kritické výmery pôdy (2 ha na osobu) pretože už dnes sa reálne 

blížime k desaťnásobne nižším výmerám so stále rastúcou celkovou produkciou potravín, 

avšak na druhej strane museli konštatovať, že sa to uskutočňuje s negatívnymi následka-

mi na pôde a ostatných zložkách prírodného prostredia. Štúdiou zo 67 štátov v 5 regió-

noch sveta demonštrovali, že spomalením degradačných procesov na pôde je možné ci-

teľne redukovať hlad na Zemi, aj keď sa tým problém podvýživy úplne nevyrieši. A tak 

iní autori si kládli otázku, či po úspešnej prvej zelenej revolúcii (hnojivá, pesticídy, nový 

biologický materiál) netreba začať aspoň pripravovať druhú zelenú revolúciu 

s poučeniami o známych negatívnych externých následkoch z uskutočnenia tej prvej. 

A hneď aj prišli s nápadmi. Riešenia vidia v hľadaní zmien v architektúre 

poľnohospodárskych plodín a to najmä ich koreňov, ktoré dokážu lepšie prijímať živiny 



a to dokonca z pôdy, ktorá nebude intenzívne hnojená. Tento problém už má reálnu 

podobu (sója), iné nápady sa zatiaľ rozpracovávajú. 

Osobitná pozornosť bola venovaná suchu a dezertifikácii. Odhady geologického 

prieskumu USDA upozorňujú, že ak sa niečo nestane, potom v roku 2100 zníži dezertifi-

kácia výmeru orných pôd na svete o 30 %. Stále nie celkom doceneným nebezpečím pre 

akceleráciu dezertifikácie je lokálne zvyšovanie stavov pasúcich sa hospodárskych zvie-

rat, ktoré poškodzujú pôdu tým, že ju zhutňujú a tak znižujú jej potenciál pre zadržia-

vanie vody. V tejto súvislosti vznikol pred niekoľkými rokmi problém na veľkých 

rozlohách Mongolska, kde mnoho predtým v mestách usadených obyvateľov sa začalo 

zaoberať chovom dobytka s jeho vysokou hustotou na jednotku plochy. 

Definitívne platí, že tradičné závlahy nie sú  riešením podstát sucha a postupujú-

cej dezertifikácie, aj keď dokážu zmierňovať ich dopad na obyvateľstvo. Treba hľadať 

systémové riešenia pre zlepšený vodný režim krajiny, ktoré sú často nákladné, ale ino-

kedy aj nie. Najhoršia je v tejto súvislosti tradičná závlaha postrekom, ktorá vedie k znač-

nému plytvaniu s vodou v krajine a to zvýšením jej odparu po rozstreku. 

Na druhej strane sú ekologické koncepcie, ktoré hovoria, že prirodzene vzniknutá 

púšť je potrebným biotopom pre udržiavanie ekologickej rovnováhy na Zemi. Podľa tejto 

koncepcie treba dokonca chrániť prirodzené púšte, avšak nedovoliť ich rozširovanie. 

Naviac, ľudstvo stále nevyriešilo možnosti dôstojného života človeka aj v púštnych 

oblastiach, čo je veľkým deficitom aktivít múdrych tohto sveta.  

Zaujímavé názory odzneli k riešeniu problémov s degradáciou pôdy. Veľké náde-

je sa vkladajú do zlepšeného usmernenia zdrojov vstupujúcich do využívania pôdy a to 

na princípe konsenzu všetkých zainteresovaných strán, vrátane občanov. Práve indivi-

duálne, či kolektívne aktivity občanov na miestnych úrovniach môžu v tomto úsilí veľa 

dokázať. Tento buttom-up (zdola nahor) prístup sa považuje za kľúčový aj na strane 

užívateľov pôdy, ktorí musia každodenne konať v súlade s pôdou a prírodou. To sa 

celkom nedá prikázať a ani kontrolovať, to musí byť súčasťou ich prirodzenej 

inteligencie. Veľmi dobré príklady sú aj z aktivít miestnych orgánov (koľkí naši 

starostovia obcí sa už zamysleli nad ochranou pôdy v ich obvode?), ale aj oficiálnych 

úradov s poslaním chrániť pôdu. Štáty (vrátane SR) nemajú uspokojivo vybudovanú 

odbornú a ani riadiacu infraštruktúru na ochranu a regulácie využívania pôdy. Naďalej 



pretrváva stav, keď bezhlavo viac prostriedkov sa dostáva do vedy podporujúcej 

hospodárske využívanie pôdy, ako do vedy a poznatkovej základne o pôde (viď SR). 

Pôdoznalecké profesie nie sú zastúpené všade tam, kde sa rozhoduje o pôde. V tejto 

súvislosti bola kritika nasmerovaná dokonca aj na FAO, či UNESCO. Aj z týchto faktov 

vyplýva, že problémy s pôdou sú zväčša zapríčinené zlyhaním človeka, jeho inteligencie 

a schopnosti konať a najmä riadiť na vysokej odbornej úrovni. 

So záujmom sa hovorilo aj o vzťahoch pôdy k náboženstvu, civilizácii, kultúre, 

umeniu, o etnických špecifikách vo vzťahu k pôde, či o sociálnych otázkach súvisiacich 

s pôdou. 

Technický pokrok je smerovaný predovšetkým na zdokonaľovanie diaľkového 

prieskumu stavu a vývoja pôdy na Zemi. Prezentované boli nové postupy radarového sní-

mania vlastností pôdy, gama snímania povrchu pôdy vrátane zložitých vyhodnocovacích 

zariadení. Pokrok sa zaznamenal aj pri meraní emisií plynov (najmä skleníkových) z pô-

dy do ovzdušia. 

Politické riešenia problémov s pôdou sú nutné, avšak stále sú nedostatočne 

prijímané a nakoniec aj málo účinné. Otvorene sa konštatovalo, že žiaľ ani najdokonalej-

šie pluralitné demokracie, ktoré umožňujú prezentovať všestranné názory na pôdu zatiaľ 

nedokázali priniesť uspokojivý pokrok do reálneho riešenia konfliktu záujmov človeka 

s ochranou pôdy.  

V záverečnom vystúpení prezidenta kongresu, profesora Donalda Sparksa (Uni-

verzita Delaware) odznela výzva, aby sa zvýšil a zvýraznil vplyv odborníkov na ochranu 

a využívanie pôdy všade tam, kde je to potrebné. Treba uznať tézu, že „každá pôda má 

svoj príbeh“ a človek by do neho nemal vstupovať neodborne a najmä necitlivo. Okrem 

toho, je potrebné viac využívať súčasnú poznatkovú základňu o pôde, lebo „nevyužívaná 

pravda neprináša pre ľudstvo odpovedajúce hodnoty“. 
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    riaditeľ VÚPOP Bratislava 


