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Abstrakt 

Obhospodarovanie vybratých plôch poloprírodných a prírodných trávnych porastov má za cieľ 

prispieť k zachovaniu biodoverzity hlavne v územiach európskeho významu a v územiach s vysokou 

prírodnou hodnotou. Trávne porasty v SR sú rozdelené do 7 kategórii podľa príslušných biotopov. 

Každá kategória má stanovený spôsob a podmienky obhospodarovania na ich ochranu a udržanie. 

Význam jednotlivých prírodných biotopov trávnych porastov (A-G) a výšku podpory poskytla PPA. 

Z výmery biotopov za SR a platieb na 1 hektár sme vypočítali sumu podpôr, ktorá spolu za biotopy A-

G a roky 2010-2014 prezentuje 68 010 736 euro. Pre potencionálne využívanie krmu biotopov TTP vo 

výžive hospodárskych zvierat (horské kosné lúky a aluviálne lúky E) sme na základe 5 ročných 

experimentálnych výsledkov Katedry trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín SPU v Nitre získali 

prehľad o produkčnom potencionále biotopu C 3,40 t.ha-1 a biotopu E 3,56 t.ha-1 sušiny sena. 

V záujme opodstatnenosti poľnohospodársky využívaných biotopov trávnych porastov sme vypočítali 

priame náklady na výrobu sušiny sena, ktoré dosiahli na horskej lúke 113,64 Euro.ha-1, údolnej lúky 

67,90 Euro.ha-1. Rozdiely v priamych nákladoch  limitujú technológie zberu sušiny sena (lisovanie 

sena balíkovaním, resp. zber sušiny sena zberacím návesom). Priame náklady na 1 hektár výroby 

sušiny sena sú s podporou kryté na 114 % horskej lúky a 78 % údolnej lúky. Podpory biotopov 

trvalých trávnych porastov stimulujú ekonomiku poľnohospodárskych subjektov a zachovanie 

biodiverzity trvalých trávnych porastov. 
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Úvod 

Slovensko má veľmi rozmanité prírodné podmienky, s ktorými súvisí bohatá druhová 

diverzita flóry a fauny. Flórou bohaté sú v našich podmienkach trvalé trávne porasty (TTP) 

lúky a pasienky. Pre spoločnosť poskytujú mnohostranné úžitky. Ako časť 

poľnohospodárskeho systému a vidieckej krajiny majú ekonomicky hodnotu v produkcii 

a prispievajú k skupine (SET) vidieckych záujmov (amenitie). Naviac majú rozhodovacie 

hodnoty, ktoré vyjadrujú prospešnosť z potencionálneho využitia ako existenčné a poručenské 

hodnoty, ktoré vznikajú z poznatkov pokračujúcej existencie. Tieto hodnoty zahŕňajú 

netrhové prospešnosti a pozitívne externality, ktoré možno hodnotiť prostriedkami metód 

založených na preferenčnom ekonomickom hodnotení, prípadne integrovaných 

optimalizačných modelov (LEHMAN a HEDIGER, 2004, HOLÚBEK a LOŽEK, 2014).  

Za ostatných 50 rokov sa plochy lúk a pasienkov významne menili. V roku 1960 bolo 

evidovaných v SR 90 000 ha (Rychnovská a kol, 1985). V roku 2008 bolo 880 920 ha (Vozár 

a Jančovič In: Pícnarství Skládanka a kol., 2015). V roku 2014 bolo 528 502 ha (Zelená 

správa MPVŽ SR, 2014). Výrazný pokles výmery TP – lúk a pasienkov v ostatných rokoch 

podmienilo  ich nevyužívanie (cca 300 000 ha). (Midriak et al., 2011) v dôsledku viac ako 
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50% poklesu stavov herbivorov. Bylinné porasty s prevahou tráv, ktoré väčšinou vznikli 

a udržujú sa ako produkt ľudskej činnosti (kosenie, pasenie, hnojenie). Vyskytujú sa od nížin 

po subalpínske pásmo, od vlhkých po suché stanovištia. Ich kvalita ako biotopu pre rastlinné 

spoločenstvá a druhy je silne ovplyvnená spôsobom a intenzitou obhospodarovania 

(Ružičková, 1997; Kalivoda, 2007). TTP v  konvenčom systéme obhospodarovania 

i v súčasnom preferovanom systéme low - input systém majú mnoho produkčných 

a ekologických vlastností a preto sú považované za veľmi perspektívne kultúry (Holúbek 

a kol., 2007). V ostatných rokoch v ekologických a v ekonomických prácach sú trávne porasty 

posudzované v kontexte ekologických – mimoprodukčných funkcií (Rychnovská a kol., 

1985). TTP v našich podmienkach sú hodnotené v kontexte s biodiverzitou, ktorá zahŕňa 

v sebe ekosystémy, rastlinné a živočíšne druhy, mikroorganizmy a ich génové informácie.  

 

Dáta a metodológia 

V súčasnosti možno biotopy poloprírodných a prírodných trávnych porastov nájsť v rôznych 

vývojových štádiách, ktoré sa vytvorili vplyvom dlhodobého pasenia a sekundárnej sukcesie 

po jeho ukončení. Pre priaznivý stav biotopov je potrebný určitý manažment ich využívania 

v forme pasenia a kosenia. Inak sa biotopy v procese sukcesie menia a dostávajú sa tak do 

nepriaznivého stavu. Pre poskytnutie podpory je zo strany poľnohospodárskych subjektov 

potrebné akceptovať zásady obhospodarovania trávnych porastov. Obhospodarovanie 

vybraných plôch poloprírodnych a prírodnych trávnych porastov má za ciel prispieť 

k zachovania biodiverzity hlavných územiach európskeho významu a v územiach s vysokou 

prírodnou hodnotou. 

Medzi poloprírodné a prírodné trvalé trávne porasty, na ktoré sa vzťahuje podporná politika 

patria (v zátvorke sú kódy zodpovedajúcich typov biotopov v zmysle Katalógu biotopov 

v SR): 

A. Teplo a suchomilné trávne porasty (Tr1, Tr 2, Tr3, Tr4, Tr5) 

B. Mezofilné trvalé trávne porasty (Lk1, Lk3, Tr8b) 

C. Horské kosné lúky (Lk2) 

D. Vlhkomilné porasty nižších polôh (Lk7, Lk9, Lk10, Lk11, S11, S14) 

E. Nížinné aluviálne lúky (Lk8) 

F. Vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky  (Lk4, Lk5, Lk6, Ra3, 

Ra5, Ra6, Ra7, S12) 

G. Vysokohorské trávne porasty (Tr8a, A11, A13, A16, A18) 

Poskytnutie podpory na ochranu biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov je 

limitované dodržaním podmienok obhospodarovania jednotlivých typov trávnych porastov.  

Podmienky obhospodarovania 

 Hnojenie povolené iba organické, možné len pre typy B a C 

 Limit 50 kg N.ha-1 raz za dva roky 

 Zákaz chémie okrem bodového použitia so súhlasom UKSUP 

 Termín kosieb do 15. júla (odborná organizácia môže termín upraviť) 

 Trávne porasty sa kosia od stredu smerom k okrajom 

 Typ F (vlhké lúky vyšších polôh) sa kosia iba ručne alebo ľahkou mechanizáciou 
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 V type F pasenie úplne vylúčené, v type C (horské kosné lúky) a type E možné iba po 

kosbe 

 Košarovanie len v type B (mezofilné lúky) a type G stádliská pre HD môžu byť aj 

trvalé s povolením odbornej organizácie 

 Zákaz oplôtkovej pastvy 

 Povolená záťaž (0,3-1,0 VDJ) 

 Typy A, G sa kosia maximálne 1-krát, ostatné sa možu až dvakrát 

 Šetrné košarovanie 1VDJ na 10 metrov štvorcových, denné prekladanie košiarov, 

dozor pastiera 

 Zákaz prísevov, odvodňovania a mulčovania 

Výmeru jednotlivých prírodných biotopov TTP (A-G) a výšku podpory poskytla PPA. 

Z výmery biotopov za SR a platieb (tab. 1)sme vypočítali sumu podpôr. 

Tab. 1. Výška podpory 

Typ Ochrana biotopov trávnych porastov Platba 

A Teplo a suchomilné trávne porasty 89,95 E.ha-1 

B Mezofilné trávne porasty 74,57 E.ha-1 

C Horské kosné lúky 128,88 E.ha-1 

D Vlhkomilné porasty vyšších polôh 74,57 E.ha-1 

E Nížinné aluviálne lúky 52,73 E.ha-1 

F Vlhkomilné porasty vyšších polôh 158,60 E.ha-1 

G Slatinné a bezkolencové lúky 150,72 E.ha-1 

Zdroj: PPA BA, 2014 

Spôsob stanovenia podpory 

Výška podpory je stanovená ako kompenzácia straty príjmov zo zníženej produkcie 

a dodatočných nákladov z podmienok vyplývajúcich pre toto podopatrenie na trávne CC 

(GAE+MR) a národnej legislatívy. Tento rozdiel je znížený o ušetrené náklady                              

pri dodržiavaní stanovených podmienok pre obhospodarovanie.  

Dlhoročný výskum poloprírodných a prírodných TP vrátane biotopov C- Horské kosné lúky 

(Lk2) a E – Nížinné aluviálne lúky (Lk8) rešpektujúci podmienky obhospodarovania nám 

umožnili v dvojkosnom systéme využívania posúdiť produkciu sušiny sena, kvalitatívne 

ukazovatele a nákladovosť výroby sušiny sena. 

Produkciu sušiny sena sme získali riešením výskumných projektov Katedrou trávnych 

ekosystémov a kŕmnych plodín (Holúbek et al., 2007). Kvalitu sušiny sena s akcentom na 

obsah primárnych a sekundárnych metabolitov a ich vplyv na stráviteľnosť organickej hmoty 

TTP nám realizoval Federálny výskumný ústav rastlinnej výroby v Changings vo Švajčiarsku 

(Ščehovič et al., 2011).  

Nákladovosť výroby sušiny sena na jednotku plochy sme vypočítali podľa technologických 

a ekonomických parametrov používaných Výskumným ústavom zemědelskej techniky 

v Prahe - Ruzyně (http://www.vuzt.cz/index.php?I=A35). Priame náklady na výrobu sušiny 

sena sme prepočítali aktuálnym kurzom zo 20.11.2015 (EUR 1= 27,031 CZK). Náklady na 

kosenie boli jednotne prepočítané na realizáciu kosačkou TK 50kW (kosačka rotačná 2,5) 
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v cene 16,02 EUR/ha-1, obracanie a zhrňovanie sena súpravou TK 50kW (obracač 6m) v cene 

11,39 EUR/ha-1, zber sena s návesom TK 50kw (zberací náves 30m3) v cene 4,62 EUR/ha-1, 

doprava sena do senníka TK 50kW (príves 5t) v cene 1,92 EUR/ha-1, lisovanie sušiny sena do 

hranolovitých balíkov TK 90kW (lis na balíky 80x90 cm) v cene 41,16 EUR/ha-1. 

 

Výsledky a diskusia 

1. Financovanie biotopov TTP 

Významnou súčasťou SPP je aj podporná politika poľnohospodárstva a v rámci nej dotácie  

na pomoc pre dosahovanie prosperity poľnohospodárskych subjektov. Dotácie sú 

nástrojom, prostriedkom realizácie cieľov určitej konkrétnej politiky a voľba nástrojov pri 

znalosti ich vlastností a účinkov a ich vzájomná kombinácia by mali vychádzať z upravenej 

stratégie a ich cieľov, zo znalosti prostredia a celkovej ekonomickej situácie daného štátu 

(Bečvarová, 2008; Ďuricová, 2014). 

Uplatňovanie systémov pratotechniky v hodnotených plochách biotopov prírodných 

a poloprírodných TP má za cieľ prispieť k zachovaniu biodoverzity hlavne v územiach 

európskeho významu a územiach s vysokou pridanou hodnotou. Biodiverzita má významný 

vplyv na kvalitu života, zabezpečuje ekologické funkcie a predstavuje základ potravinovej 

bezpečnosti. 

V záujme ochrany vybraných biotopov TP bol v roku 1998 realizovaný projekt týkajúci sa 

inventarizácie TP v SR (Daphne s kráľovskou holandskou spoločnosťou). V nadväznosti na 

tento projekt bol vypracovaný Agroenviromentálny program pre SR (Kováč, Sabo a kol., 

2001), po ktorom v roku 2005 bol vypracovaný katalóg „Priaznivý stav biotopov a druhov 

európskeho významu, Manuál k programom starostlivosti o územia Natura 2000 (citácia viď 

manuál Polák a Saksa, 2001). V rámci tejto publikácie bolo Valachovičom et al. (2005) 

vypracované manažmentové opatrenia pre zachovanie priaznivého stavu európsky 

významných (nelesných) typov biotopov. Pre financované biotopy poloprírodných 

a prírodných TP boli definované nové typy biotopov v Pláne rozvoja vidieka PRV (A-G). 

V roku 2004 vstúpila SR do EÚ.V súvislosti s riešenou problematikou základnou úlohou 

v oblasti ochrany prírody je vytvorenie súvislej európskej sústavy chránených území („Natura 

2000“). Cieľom vytvorenia sústavy je udržanie alebo zlepšovanie priaznivého stavu biotopov 

európskeho významu. Každá členská krajina je povinná pripraviť potrebné plány,                        

ktoré sledujú tento cieľ. Podľa legislatívy platnej v SR tieto plány nazývame ako „Programy 

starostlivosti.“ V tejto súvislosti boli na SR formulované definície priaznivého stavu 

zachovania pre každý typ biotopu a každý druh. V rámci spracovania tejto úlohy bol 

vytvorený spôsob hodnotenia zadefinovaných stavov biotopov a druhov ako aj všeobecné 

zásady pre typy biotopov (Katalóg biotopov 2005). Vstupom SR do spoločného priestoru EÚ 

v roku 2004 sme sa zaviazali prijať nariadenia spoločnej poľnohospodárskej politiky.  

TP v SR ako sme konštatovali v kapitole dáta a metodológia sú v našom hodnotení rozdelene 

do 7 kategórií a vzťahuje sa na ne podporná politika. Poskytnutie podpory na ochranu 

biotopov TP je limitované podmienkami obhospodarovania. Z výmery jednotlivých biotopov 

trávne porasty za SR v hodnotených rokoch 2010-2014 (teplo a suchomilné trávne porasty, 

mezofilné trávne porasty, horské kosné lúky, vlhkomilné porasty nižších polôh, nížinné 

aluviálne lúky, vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky 

a vysokohorské lúky) a platieb poskytnutých PPA sme vypočítali sumu podpôr. Výsledky 

uvádzame v tabuľke 2. 
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Tab.2: Platba na výmeru biotopov TTP v euro v rokoch  

Biotop 

TTP 
2010 2011 2012 2013 2014 

 

Výmera 

v ha 
E 

Výmera 

v ha 
E 

Výmera 

v ha 
E 

Výmera 

v ha 
E 

Výmera 

v ha 
E 

A 5766 518651,7 5640 507318 5623 505788,9 5240 471338 5153 463512,4 

B 147922 11030544 147794 11020999 147135 10971857 141485 10550536,5 140079 10445691 

C 2594 334314,7 2583 332897 2583 332897 2568 330963,84 2562 330190,6 

D 8083 602749,3 8341 621988,4 8333 621391,8 8216 612667,12 8115 605135,6 

E 2882 151967,9 2628 138574,4 2628 138574,4 2665 140525,45 2643 139365,4 

F 4343 688886,7 4569 724734,8 4532 718865,8 4415 700307,3 4368 692852,2 

G 3476 523902,7 3482 524807 3458 521189,8 3317 499938,24 3283 494813,8 

Spolu 175066 13851017 175037 13871318 174292 13810565 167906 13306276,4 166203 13171561 

Zdroj: PPA BA, 2014 

V hodnotených rokoch 2010-2014 celková výmera biotopov TTP (A-G) dosiahla 858 504 ha 

s celkovou podporou 68 010 737 euro. V priemerných hodnotách 2010-2014 najvyššou 

výmerou 144 883 ha s podporou 10 803 925 euro sa prezentoval biotop B (mezofilné TTP). 

Najmenšou výmerou 2 578 ha s podporou 332 252 euro biotop C (horské kosné lúky). 

V porovnaní výmery biotopov (A a G) rokov 2010-2014 došlo k poklesu z 17 5066 ha na 

166203 ha, čo prezentuje zníženie 8 863 ha, resp. 5 %. V roku 2015 dosiahla výmera biotopov 

TTP v SR 169 219 ha. 

Hodnotenie nákladovosti výroby sušiny sena 

Dlhoročný výskum poloprírodných trávnych porastov biotopov –C horské kosné lúky (Lk2) 

a E - nížinné aluviálne lúky (Lk8) rešpektujúci „Podmienky obhospodarovania TTP“ 

umožňujú v dvojkosnom systéme ich využívania posúdiť produkciu, kvalitu a nákladovosť 

výroby sušiny sena. Hlavnými veličinami pre výpočet nákladovosti sú náklady na ošetrovanie 

porastov a zberové práce pri výrobe sušiny sena. Zisťovanie nákladov sme realizovali podľa 

technologických a ekonomických parametrov na výrobu krmovín používaných Výskumným 

ústavom zemědelskej techniky v Prahe (viď metodika). Výsledky uvádzame v tabuľke 3. 

Hodnotené biotopy za predpokladu ich produkcie v praxi využívanej pre výživu 

hospodárskych zvierat sa prezentujú bez akýchkoľvek vstupov relatívne vysokými úrodami. 

Vyšším produkčným potenciálom o 16 m3 sušiny sena sa prezentuje biotop údolné lúky. 

Z hodnotenia kosieb rezultuje vyššia produkcia sušiny sena v prvých kosbách 2,0 – 2,2 t . ha-

1. V druhých kosbách bola priemerná úroda sušiny sena 1,2 t . ha-1 až 1,56 t . ha-1.  

Pri výrobe sušiny sena sme u horskej lúky ako i údolnej lúky použili rovnaké technologické 

postupy s výnimkou zberových prác, z ktorých vyplýva vyššia nákladovosť pri výrobe sušiny 

sena lisovaním 54,98 eur.ha-1, nižšia pri výrobe sušiny sena zberacím návesom 9,24 euro. ha-1. 

Uvedené rozdielne vstupy zberu sa následne prejavili aj v celkových priamych nákladoch na 

ha 113,64 eur . ha-1 – horská lúka, 67,90 euro .ha-1 údolná lúka. Nákladovosť výroby sušiny 

sena na 1 ha pri horskej lúky je podpornou politikou krytá na 128,88 eur . ha-1, resp. je vyššia 

o 15,24 euro. ha-1, údolnej lúky 52,77 euro. ha-1, 67,90 euro. ha-1 nie je podpornou politikou 

krytá. Rozdiel sa prezentuje sumou 15,70 eur. 

Podporná politika má rozhodujúci význam v dôchodkovej stabilite poľnohospodárskych 

subjektov hospodáriacich v produkčných ako aj znevýhodnených oblastiach. Podpory vrátane 

na ochranu biotopov stimulujú nielen ekonomiku podnikov a jednotlivých komodít, ale aj 
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investičný proces a spätne vplyv na efektívnosť cez znižovanie nákladov a zvyšovanie 

produktivity práce (Chrastinová a kol., 2013) 

Tab.3: Priame náklady výroby sušiny sena biotopov TTP v Eur.ha-1 - simulácia pre prax 

Ukazovateľ Horská lúka 
Štruktúra PN na 

ha v  % 
Údolná lúka 

Štruktúra PN na 

ha v  % 

Sušina (t.ha-1) 3,40 
 

6,10 
 

Kosenie 32,04 28,16 32,04 47,18 

Obracanie + zhrňovanie 22,78 20,05 22,78 33,55 

Lisovanie sena (valcové balíky) 54,98 48,38 0 0 

Zber sena zberacím návesom 0 0 9,24 13,61 

Doprava 3,84 3,38 3,84 5,66 

Spolu 113,64 100 67,90 100 

Zdroj: VUZT Praha, 2014 

 

Záver 

Problematiku podpornej politiky biotopov (A-G) poloprírodných a prírodných TP sme 

sledovali s v spolupráci s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (PPA). 

Z dosiahnutých výsledkov vyplývajú nasledovné závery: 

 V hodnotených rokoch 2010-2014 celková výmera biotopov TTP (A-G), predstavuje 

858 540 ha s celkovou podporou 68 010 736 eura. V priemerných hodnotách 

najvyššou výmerou 144 883 ha s podporou 10 803 925 Eur sa prezentoval biotop B 

(mezofilné trvalé trávne porasty), najmenšou výmerou 2 578 ha s podporou 332 253 

Eur biotop C (horské kosné lúky). 

 V záujme využitia podpornej politiky EU je žiaduce inventarizáciou dokončiť 

neúplnosť databázy biotopov TP v SR (Štátna ochrana prírody). 

 Realizáciou výskumu poľnohospodársky využívaných biotopov TP získať poznatky 

o ich produkčnom a nutričnom potenciály v podmienkach redukovaného 

obhospodarovania.  

 Z komplexného hodnotenia produkčných a mimoprodukčných funkcií biotopov 

trávnych porastov vyplýva požiadavka revitalizácie údolných lúk s cieľom ochrany 

kultúrnej krajiny pred následkami záplav a ďalších prírodných katastrof. 
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