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 Předložená diplomová práce se zabývá tématem ekologického zemědělství. 

Ekologické zemědělství přispívá k trvalému udržitelnému rozvoji lidské společnosti a 

životního prostředí. V úvodu jsou popsány zásady hospodaření v ekologickém zemědělství. 

Následuje právní úprava s vysvětlením základních pojmů, způsoby kontroly a označování 

bioprodukce. Práce se dále zabývá vývojem a současným stavem ekologického 

zemědělství v ČR, charakteristikou vybrané ekofarmy v městě Třinci a možnosti dalšího 

rozvoje na této farmě i v celé ČR. V závěru je zpracován dotazník občanů města Třince k 

zjištění míry informovanosti k této problematice. 

 

Klíčová slova: biopotraviny, bioprodukty, dotazník, ekofarma, ekologické zemědělství 

 

 

Summary 

 This thesis deals with the topic of organic agriculture. The organic agriculture 

contributes to continuous sustainable development of the human society and of the 

environment. In the introduction there are described principles of the organic agriculture. 

Afterwards legislation with explanation of basic terms, methods of inspection and marking 

of organic production follow. The thesis also deals with the development and current 

situation of the organic farming in the Czech Republic. Further is described one chosen 

organic farm in Třinec town and some more options for further development on this farm 

and in all the Czech Republic are proposed. In the conclusion there is the questionnaire for 

inhabitants of Třinec to survey the degree of knowledge about this issue. 

 

Key words: organic food, organic products, questionnaire, organic farm, organic 

agriculture 
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SEZNAM ZKRATEK 

BTPM Bez tržní produkce mléka 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká státní norma 

EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství v ČR 

EU  Evropská směrnice 

EU  Evropská unie  

EZ   Ekologické zemědělství 

FAWC Farm Animal Welfare Council (Rada pro pohodu hospodářských zvířat) 

FOA  Nadační fond pro ekologické zemědělství 

GMO Geneticky modifikovaný organismus 

IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements (Mezinárodní  

  federace sdružení za organické zemědělství) 

KEZ  Kontrola ekologického zemědělství 

MZe Ministerstvo zemědělství 

OP  Ostatní plochy 

PO  Přechodné období 

PRV Program rozvoje venkova 

SWOT Označuje následující slova Strengths – silné stránky, Weaknesses – slabé  

  stránky, Opportunities – příležitosti a Threats – hrozby  

SZIF Státní zemědělský a intervenční fond  

TTP  Trvalé travní porosty 

ÚKSÚP  Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 

ÚKZUZ Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský 

ŽP  Životní prostředí 
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ÚVOD 

 Současný trend čím dál víc poukazuje na zdravý životní styl, zdravou výživu a 

stravování. Společnost to vede k tomu, aby se více zamýšlela nad nutnosti péče o své 

zdraví a prostředí, ve kterém žijí.  

 Ekologické zemědělství (EZ) je jednou z cest, jak zajistit produkcí kvalitních potravin, 

využívající trvalé udržitelného rozvoje bez používání agrochemických přípravků. Trvale 

udržitelný rozvoj je definován v zákoně č. 17/1992 o životním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. Jako „rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává 

možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody 

a zachovává přirozené funkce ekosystémů“. [1], [2] 

 Ekofarmáři se snaží chránit přírodní zdroje a udržovat biologickou rozmanitost. Při 

chovu hospodářských zvířat se starají o jejich životní pohodu, tzv. welfare. EZ je jednou 

z možností, jak zlepšit životní prostředí (ŽP), které se neustále zhoršuje. 

 V úvodu diplomové práce jsou stanoveny cíle a zásady hospodaření v EZ. Následuje 

legislativní rámec problematiky EZ s vysvětlením základních pojmů, způsobu certifikace a 

označování bioproduktů. Dále je uveden vývoj a aktuální stav EZ v ČR. V rámci této práce 

je charakterizována ekofarma ve městě Třinci, její hospodaření a možný další vývoj. 

V závěru diplomové práce je zpracován dotazník, který si klade za cíl zjištění míry 

informovanosti EZ a biopotravin občanů města Třince. 
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1 POJEM EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 

 Ekologické zemědělství je způsob zemědělského hospodaření, které si klade za cíl 

dbát na ŽP a jeho jednotlivé složky. Při EZ je omezeno, popřípadě zakázáno používání 

látek a postupů, které znečišťují životní prostředí a zvyšují možnost nebezpečí 

kontaminace potravních řetězců. [3] 

1.1 Cíle ekologického zemědělství 

Mezi hlavní cíle ekologického zemědělství patří. 

 Produkovat kvalitní potraviny a krmiva o vysoké nutriční hodnotě. 

 Působit v uzavřených cyklech koloběhu látek (uzavřené farmy). 

 Využívat místní zdroje. 

 Zachovat a zlepšovat dobrou úrodnost půdy. 

 Minimalizovat využívání neobnovitelných zdrojů. 

 Vytvoření podmínek pro hospodářská zvířata, které odpovídají fyziologickým a 

etologickým potřebám. 

 Chránit životní prostředí, uchovávat přírodní ekosystémy a rozmanitost krajiny. 

 Udržení osídlení venkova, vytváření pracovních příležitosti. [4] 

 

Obrázek 1 - Uzavřený cyklus ekologického hospodaření [4] 
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1.2 Management hospodaření v ekologickém zemědělství 

 Management hospodaření vyplývá ze spojení technologií použitých na pozemek za 

účelem plnění norem a respektování environmentálních požadavků. Management je 

založen na předvídání, na preventivních technologiích a využití ozdravných metod. [5] 

1.2.1 Zásady pěstování rostlin v ekologickém zemědělství 

Osevní postup 

 Osevní postup by měl být dostatečné pestrý, zaměřený na udržení a zvyšování půdní 

úrodnosti. K tomu se využívá střídání plodin s různou konkurenční schopností vůči 

plevelům, škůdcům a chorobám. Při hnojení využívat zeleného hnojení, podsevů a 

meziplodin. Do osevního postupu zařadit jeleniny a luskoviny. Osevní postup by měl 

zabránit erozi půdy. [6], [7] 

 

Trvalé trávní porosty 

 Tyto porosty musí být v EZ pravidelně obhospodařovány. Pokud jsou trvalé travní 

porosty spásány zvířaty, nesmí zatížení pastvy způsobovat devastaci drnu. Zbylá travní 

hmota na pozemcích musí být kompostována. Následně vzniklý kompost je využit 

společně se statkovými hnojivy na pravidelné hnojení luk. [7] 

 

Regulace škodlivých činitelů 

 Regulace je založena na prevenci (osevní postup). Škodlivé organismy jsou v EZ 

brány jako přirozená složka agrocenózny. Organismy se podílejí na stabilitě 

agroekosystému. Při přímé regulaci plevelů jsou využívány mechanické (plečkování, 

vláčení, podrývání) fyzikální a termické metody regulace plevelů. Choroby a škůdci jsou 

likvidováni pomoci postupů a přípravku povolených vyhláškou, jedná se především o 

mechanické a biologické metody regulace. [7] 
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Výživa a hnojení 

 Pro zajištění dostatečného humusu a živin v půdě je nutno neustále doplňovat půdu o 

nové živiny. K tomuto účelu se využívá zeleného hnojení a statkových hnojiv. Statková 

hnojiva musí být z ekofarem, pokud tak není, je zapotřebí, aby statková hnojiva 

nepocházející z ekofarem nebo přechodného období byla kompostována nebo 

fermentována. Pokud statková hnojiva pocházejí ze systémů klecových chovu drůbeže a 

trvalého ustájení na roštech nesmí být použity. Dále se nesmí používat chemických 

startérů, čistírenských kalů a odpadních vod, které nejsou z vlastní ekofarmy.  Na ekofarmě 

je také zakázáno spalování slámy a trávní hmoty. [6], [7] 

 

Sklizňově a posklizňové technologie 

 Skladovací a dopravní prostředky musí být v takovém stavu, aby neobsahovaly žádné 

látky, které by mohly kontaminovat bioprodukty. [7] 

 

Rozmnožovací materiál 

 EZ přísně zakazuje používat geneticky modifikované organismy (GMO). [7] 

 

1.2.2 Zásady chovu hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství 

Výživa a krmení 

 Cílem ekofarmáře není maximální produkce, ale kvalita a zdraví. Krmná dávka musí 

být pestrá a odpovídat fyziologickým potřebám zvířat. Nejlépe je, pokud krmivo pochází 

z vlastní produkce. Mláďata savců musí být krmena mateřským mlékem. Krmné přípravky 

jako jsou stimulátory, zhutňovače krmiv syntetického původu, syntetické konzervační a 

ochranné přípravky, jsou zakázány. Vitaminové a minerální přísady přírodního původu 

jsou povoleny. [6], [8] 
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Ustájení  

 Ustájení hospodářských zvířat musí odpovídat fyziologickým a ekologickým 

potřebám zvířat. Je nutno zajistit pohodu hospodářských zvířat. Musí mít dostatečný 

pohyb, čerstvý vzduch, ochranu proti přímému slunci a extremnímu počasí, dostatek 

pohybu, steliva. [6], [8] 

 

Veterinární péče 

 Péče je založena především na prevenci, výběru vhodného plemene, kvalitní výživě a 

ustájení. Alternativní postupy léčby se využívají při lehčích formách onemocnění. Lze 

využít akupunkturu
1
, fytoterapii

2
, dietoterapii

3
, homeopatii

4
 aj. Alopatická veterinární 

léčiva nebo antibiotika se využívají v krajních mezích po doporučení veterináře. Při využití 

těchto léčiv je nutné vést evidenci a dodržovat dvojnásobnou ochrannou dobu na produkty. 

Po tuto dobu se nesmí prodávat žádný produkt (mléko, maso, vejce) léčených zvířat.

 Tělesné poškozováni a mrzačení není dovoleno. Zakázáno je kupírování, zkracování 

zubů používání růstových stimulátoru, preventivní léčba zdravých zvířat a genová 

manipulace. Další zákroky (označování, kastrace) jsou povoleny u některého druhu a 

kategorií zvířat. Povolená je umělá inseminace. [6], [8], [9] 

1.2.3 Zásady welfare zvířat 

 Podstatou chovu hospodářských zvířat v EZ je maximální důraz na welfare. Welfare 

zvířat, neboli životní pohoda zvířat.  Můžeme jej definovat jako stav, naplnění všech 

fyziologických a psychických požadavků, které jsou předpokladem zdraví organismu, kdy 

je zvíře v souladu se životním prostředím. Chovaná zvířata by měla mít pohodu, určitý 

komfort a hlavně by měla být spokojené.  

 Zásady welfare upřesňuje tzv. pět svobod. Tyto svobody představují ideální stav 

welfare zvířat a jsou základní filozofií britské Rady pro welfare hospodářských zvířat 

(Farm Animal Welfare Council, FAWC). Tato rada byla založena v roce 1979, jako 

                                                 
1 akupunktura: vpichování jehel do určitých bodů těla 
2 fytoterapie: léčení nemocí rostlinami 
3 dietoterapie: léčba speciálně upravenou stravou 
4 homeopatie: léčení podáváním nepatrných dávek léků vycházející ze zásady léčení podobného podobným [10] 
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poradní orgán vlády pro otázky welfare zvířat. Rada novelizovala v roce 1993 tzv. pět 

svobod takto: 

1. Svoboda od hladu a žízně - neustálý přístup k čerstvé vodě a krmivu v dostatečném 

množství. 

2. Svoboda od nepohodlí - zajištění vhodného ustájení a zabezpečení před nepřízní 

makroklimatu. 

3. Svoboda od bolesti, zranění a onemocnění - v první řádě prevence, popřípadě 

rychlá diagnóza s následným léčením. 

4. Svoboda od strachu a stresu - zajištění takového prostředí, které vylučuje psychické 

strádání. 

5. Svoboda projevit přirozené chování - dostatek prostou a možnost i sociálních 

kontaktů s jedinci téhož druhu.  

 

 Úplné dosažení všech pěti svobod najednou je prakticky nereálné. Pro životní pohodu 

zvířat není zcela nutné, aby bylo zvíře osvobozeno od hladu, žízně, strachu atd. Je však 

potřeba, aby se zvíře samo mohlo s těmito problémy vyrovnat. V této souvislosti prof. John 

Webster, navrhl přidat ještě jednu svobodu - vykonávat svobodně a osobně kontrolu nad 

vlastní životní pohodou, a tím uniknout před utrpením a také stavu umrtvující nečinnosti. 

Je nutné si uvědomit, že zvířata vnímají pohodu jinak než my lidé. [1], [11], [12] 
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2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

 Zemědělství, výroba potravin, pěstování rostlin, chov a ochrana zvířat podléhá mnoha 

legislativním předpisům. Ve své práci proto uvádím pouze ty, které pokládám jako 

nejdůležitější pro EZ. Současnou legislativu týkající se EZ upravuji následující právní 

předpisy. ČR jakožto členský stát EU se řídí Nařízením Rady Evropské Komise. Následuje 

přehled platné legislativy EU a ČR. 

2.1 Legislativa EU 

 Nařízení Rady (ES) č.834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických 

produktů a o zrušení nařízení (EHS) 2092/91, ve znění pozdějších předpisů 

 Toto nařízení slouží jako právní základ EZ, obsahuje obecné cíle a zásady. Zásady 

určuji specifické výrobní metody, využití přírodních zdrojů a omezení syntetických 

chemických látek. Dále nařízení stanovuje zásady pro zemědělství, zpracování 

ekologických potravin a ekologických krmiv. Cíle tohoto nařízení se zaměřují na 

udržitelné zemědělství. Toto nařízení je dále upravováno nařízením Komise (ES) 

889/2008.  

 Nařízení Komise (ES) 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz 

biopotravin ze třetích zemí 

 Nařízení Komise 710/2009, kterým se upravují podmínky v oblasti ekoakvakultury   

 Nařízení Komise (ES) 271/2010, kterým je stanoveno nové evropské logo pro 

biopotraviny 

2.2 Legislativa ČR 

 Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

 Dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 344/2011, kterým se mění dosavadní zákon 

č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Tato novela byla přijata na základě nařízení 

Rady (ES) č. 834/2007 a prováděcí nařízení Komise (ES) č. 889/2008. 
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 Vyhláškač. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém 

zemědělství, ve znění pozdějších předpisů[13] 

2.3 Vysvětlení pojmů 

 Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství ve znění pozdějších předpisů v § 3 

stanovuje: 

 bioprodukt surovina rostlinného nebo živočišného původu nebo hospodářské 

zvíře
5
získané v ekologickém zemědělství podle předpisů Evropské unie

6
, 

 biopotravina potravina vyrobená za podmínek uvedených v tomto zákoně a 

předpisech Evropské unie
7
, splňující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost 

stanovené zvláštními právními předpisy
8
, 

 ostatním bioproduktem ekologické krmivo
9
 nebo ekologický rozmnožovací 

materiál
10

, 

 ekologickým podnikatelem osoba, která je evidována podle zvláštního právního 

předpisu
11

 a registrována podle tohoto zákona, a hospodaří na ekofarmě, 

 osobou podnikající v ekologickém zemědělství ekologický podnikatel, výrobce 

biopotravin
12

, osoba uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu
12

, výrobce 

nebo dodavatel ekologických krmiv
9
nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího 

materiálu
10

, 

 ekofarmou uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky, hospodářské 

budovy, provozní zařízení a popřípadě i hospodářská zvířata uvedená v § 4 odst. 1, 

sloužící ekologickému zemědělství. [13] 

                                                 
5 § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 

zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. 
6Čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 834/2007. 
7Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007. 
8 Například zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a 

podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, vyhláška č. 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy 

kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách, vyhláška č. 446/2004 Sb., 

kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky. 
9 Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 834/2007 
10 Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změněně kterých zákonů (zákon o 

oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007. 
11 § 2e až 2g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. 
12 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007. 
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2.4 Kontrolní organizace 

 Kontrolní organizace jsou pověřeny Ministerstvem zemědělství (Mze) pro kontrolní a 

certifikační činnost v ekologickém zemědělství. Každá osoba, která podniká 

v ekologickém zemědělství, musí mít platnou smlouvu s některou organizací. V současné 

době na našem území působí tyto soukromé kontrolní organizace (KEZ o.p.s., ABCERT 

AG nebo Biokont CZ, s r.o.). [13] 

 Pro zlepšení kontroly, plnění a změny právních předpisů, a z důvodu zvyšujícího se 

počtu ekologických podniků vstoupil od 1.1 2010 mezi kontrolní organizace v ČR Ústřední 

kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). ÚKZÚZ budu na základě analýzy rizik 

provádět u vybraných podniků ústřední kontroly. [16] 

2.4.1 KEZ o.p.s. 

 Kontrola ekologického zemědělství (KEZ) je první česká nezisková akreditovaná 

kontrolní a certifikační organizace. KEZ o.p.s. byla založena roku 1999 Svazem 

producentů a zpracovatel biopotravina PRO-BIO, Nadačním fondem pro ekologické 

zemědělství (FOA) a Spolkem poradců ekologického zemědělství (EPOS). Společnost je 

v ČR smluvním partnerem skoro 2000 ekologických podniků. Mezinárodní kód kontrolní 

organizace, uváděný na obalu: CZ-BIO-001. [16] 

2.4.2 ABCERT AG 

 Společnost ABCERT  se vznikla v Německu, v ČR vykonává kontrolní činnost kód na 

obalu: CZ-BIO-ABCERT-02s pověřením Mze ČR od roku 2006. Mezinárodní kód 

kontrolní organizace, uváděný na obalu: CZ-BIO-002. [17] 

2.4.3 Biokont CZ, s.r.o. 

 Biokont byl založen v roce 2005. Společnost je pověřena Mze ČR a ÚKSÚP 

(Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky) Bratislava kontrolní a 

certifikační činnosti v ČR a Slovenské republice. Mezinárodní kód kontrolní organizace, 

uváděný na obalu: CZ-BIO-003. [18] 
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 Všechny tyto kontrolní organizace musí plnit podmínky podle normy ČSN EN 45011 

Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků, pro kontrolní a 

certifikační postupy Inspektoři musejí být patřičně vzdělaní a s praxí. [19] 

 

Tabulka 1 - Počty ekologických subjektů podle kontrolní organizace ke dni 15. 3. 2012 [13] 

 

2.5 Registrace do systému ekologického zemědělství 

 Registraci subjektů do systému ekologického podnikání upravuje evropská legislativa, 

přesně článek 28 nařízení Rady (ES) č. 834/2007. Pravidla přechodu na ekologickou 

produkci obsahuje článek 17 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a články 36 až 38 nařízení 

Komise (ES) č. 889/2008. V ČR registraci ekologických zemědělců určuje § 6 zákona č. 

242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Každý zájemce o 

ekologické podnikání (ekologický zemědělec, výrobce biopotravin, obchodník 

s biopotravinami, výrobce biokrmiv, dodavatel biosiv a biosadby a ekologický včelař) 

musí podat žádost o registraci na MZe ČR. Spolu se žádosti musí žadatel přiložit vyjádření 

vstupní kontroly, kterou provádí kontrolní organizace. (KEZ o.p.s., ABCERT AG nebo 

Biokont CZ, s r.o.).  

 Následně MZe informuje ekologické zemědělce o zahájení přechodného období (PO). 

PO se rozumí přechod od konvenčního zemědělství na zemědělství ekologické. Doba 

přechodného období je stanovena podle druhu rostlinné nebo živočišné produkce, které 

vychází z nařízení Rady ES 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických 

produktů. Po uplynutí přechodného období, pokud zemědělec splnil požadavky, je mu 

vydáno rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělce.  
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 Při změně na ekofarmě např. zvýšením, snížením výměry pozemků aj. je ekologický 

zemědělec zavázán tuto skutečnost písemně oznámit. K tomu slouží formuláře, které jsou 

k dispozici u kontrolních organizací. Pokud ekofarma změní majitele, z jakéhokoliv 

důvodu, musí její nový majitel podat novou žádost o registraci. [13], [14], [20] 

2.6 Certifikace a označování bioproduktů 

Certifikace bioproduktů 

 Uvádění a výroba bioproduktů se řídí přísným procesem certifikace. Pokud 

konvenční zemědělec chce vstoupit na trh, musí projít minimálně dvouletým přechodným 

obdobím a až poté může své produkty nabízet jako bioprodukty. Po dobu přechodného 

období jsou zemědělci kontrolování kontrolními organizacemi. Pokud zemědělec plní 

všechny požadavky je mu pak udělená ekologická certifikace, na základě které poté může 

své výrobky označovat za ekologické. [21] 

 

Označování bioproduktů 

 Produktem EZ je bioprodukt. Hlavní podmínku, aby potravina mohla být označená 

slovem bio, je, aby přinejmenším 95 % surovin pocházet z EZ. Zbylých 5 % musí být 

suroviny ze seznamu povolených látek uvedených v nařízení rady (ES) č. 834/2007. 

Označovaní a propagace produktů slovy bio a eko podléhá nařízení Rady (ES) č. 834/2007 

má za to, že produkt byl získán v souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení a 

zákonu 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. [16]  

2.6.1 Povinné údaje při označování biopotravin  

 Označování biopotravin v ČR podléhá evropské legislativě, kdy všechny biopotraviny 

musí být označeny kódem kontrolní organizace, ochrannou známkou a označením původu. 

Tyto produkty mohu být označeny, pouze pokud splní všechny podmínky legislativy, jsou 

kontrolovány organizací a obdržely Certifikát o původu biopotraviny. [22] 

 Koncem března 2010 vstoupilo v platnost Nařízení Komise (ES) 271/2010, kterým je 

stanoveno nové evropské logo pro biopotraviny. Na základě tohoto nařízení došlo k těmto 

změnám značení ekologické produkce: 
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1) Číselný kód kontrolní organizace, jednotné kódy pro kontrolní místa (např. místo 

dřívějšího CZ-KEZ-01nyní CZ-BIO-001). 

2) Povinnosti užívat logo EU na balených potravinách. 

3) Označení původu biopotravin, údaje o geografickém původu přísad pocházejících 

z ekologického zemědělství. Nařízení připouští tyto varianty značení geografického 

původu: 

 „zemědělská produkce EU“ v případě původu výchozích surovin ze zemědělské 

produkce EU; 

 „zemědělská produkce ze zemí mimo EU" v případě původu výchozích surovin ze 

zemědělské produkce třetích zemí; 

 „zemědělská produkce EU/mimo EU“ v případě původu výchozích surovin jak ze 

zemědělské produkce EU, tak i mimo EU (ze třetích zemí); 

 uvedení pouze názvu země (i jako další údaj) v případě původu veškerých 

výchozích surovin ze zemědělské produkce jedné země (např. „Česká republika“). 

[23] 

 Biopotraviny, které jsou vyrobeny v ČR, musí být označeny národní značkou tzv. 

biozebrou, a také evropským značením. Biopotraviny, které jsou k nám dováženy, mohou 

být označeny národní značkou, ale také nemusí. [13] 

2.6.2 Národní značení 

 Tuto celostátní ochrannou známku pro biopotraviny je možno využit pouze v souladu 

se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a 

vyhlášky č. 16/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o ekologickém zemědělství. Národní značení zahrnuje grafický znak 

BIO, tzv. biozebra, s nápisem: PRODUKT EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ a s číslem 

kontrolní organizace CZ-BIO-001, CZ-BIO-002 nebo CZ-BIO-003. [13] 

 Logo může být použito, pokud je ve shodě s certifikátem kontrolní organizace, 

v barevném nebo černobílém provedení. 
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Obrázek 2 - Národní značení tvz. Biozebra [24] 

2.6.3 Evropské značení 

 Grafický znak loga evropského značení ekologické produkce je stanoven v nařízení 

Rady 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a zrušení 

nařízení (EHS) 2092/91. Podmínky, tvar, grafickou podobu a kód kontrolního subjektu 

stanovuje nařízení Komise (ES)EU) č. 271/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, 

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo 

EU pro ekologickou produkci. [13] 

 Od 1. července 2010 je používání nového loga pro biovýrobky EU povinné pro 

všechny balené potraviny. Také je povinnosti označovat na obalu místo, kde byly 

vyprodukovány zemědělské suroviny, z kterých je biovýrobek složen. Logo lze také použít 

dobrovolně pro předem nebalené produkty EZ vyrobené v EU nebo na produkty 

ekologického zemědělství dovezené z třetích zemí. [13], [21] 

 

 

Obrázek 3 - Nové značení EU od 1. července 2010 [21] 

  



Anna Niemcová: Ekologické zemědělství 

 

14 

 

 Logo evropského značení zahrnuje motiv listu s evropskými hvězdami. Hvězdy 

znázorňují hvězdy EU, odvozené z vlajky EU. Symbol obsahuje dva zřetelné prvky, jimiž 

jsou příroda a Evropa. [21] 

 

 

Obrázek 4 - Grafický vznik nového loga [21] 

 

 Novému logu evropského značení ekologických produktů předcházel v EU 

certifikační symbol, který byl založen na dobrovolnosti. Tento první symbol byl používán 

na konci 90. let 20. stoletní. Symbol se již dnes nepoužívá, ovšem můžeme se s ním setkat 

na některých produktech, dokud nezmizí z dodavatelského řetězce. [21] 

 

 

Obrázek 5 - Staré značení EU [20] 
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2.6.4 Značení v ostatních členských zemích EU 

 Značení ekologické produkce v členských státech EU vychází z evropského nařízení a 

zároveň z legislativy daného státu. Případně z nadstandardních přepisů svazů nebo 

jednotlivých certifikačních organizací. Většina států EU má své specifické značení pro 

biopotraviny. Nejčastěji se v našich obchodech můžeme setkat s těmito symboly. 

 Slovenskou národní značka bioproduktů, kterou jsou certifikovány produkty EZ 

v souladu se zákonem 421/2004 Z.z. o ekologickom poĺnohospodárstve. [25] 

 

Obrázek 6 -  Slovenská národní značka bioproduktů NATURALIS SK [25] 

 

 Německá národní značka pro biopotraviny Bio-Siegel. Logo musí být doplněno 

názvem a kódem kontrolní organizace.  

 

Obrázek 7 - Německá národní značka pro biopotraviny BIO-SIEGEL [25] 

 

Národní značka Rakouska pro biopotraviny. 

 

Obrázek 8 - Rakouska národní značka biopotravin [25] 
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2.6.5 Produkty z přechodného období 

 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 v článku 62 stanovuje pravidla pro označování 

produktů z přechodného období. Produkty, které pocházejí z PO nelze označit logem pro 

biopotraviny ani označením původu. Produkt z přechodného období se označí pouze 

slovně výrazem „produkt z přechodného období“ a číselným kódem příslušné kontrolní 

organizace. [20] 

2.7 Svaz PRO-BIO 

 Svaz je nestátní neziskovou organizaci, která celostátně sdružuje ekozemědělce, 

zpracovatele a prodejce biopotravin. Dále sdružuje spotřebitele, poradce, školy a přátele 

EZ.  Sídlo svazu PRO-BIO je v Šumperku na severní Moravě. Hlavním účelem svazu je 

prosazovat a podporovat produkcí EZ v méně intenzivních oblastech. Svaz dále pořádá 

vzdělávací akce, poradenství a zajišťuje propagaci a reklamu svým členům.[15] 

 

 

Obrázek 9 - Logo svazu PRO-BIO [15] 
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3 VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV EKOLOGICKÉHO 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

3.1 Vývoj ekologického zemědělství ve světě a v Evropě 

 Ve střední a západní Evropě se počátky ekologického zemědělství začaly rozvíjet po 

1. světové válce, kdy se především vyvíjelo přírodní zemědělství v německy mluvících 

zemích. Dále biodynamické zemědělství, které uplatňuje antropozofickou teorii, až po 

organicko-biologické zemědělství. Jednotlivé metody zemědělství jsou následně blíže 

popsány. [4] 

3.1.1 Přírodní zemědělství 

 Tento způsob hospodaření je někdy nazýván také „zemědělství podle přírody“ nebo 

„biologické zemědělství“. Přírodní zemědělství se rozvinulo počátkem 20. století díky 

koncepční a organizované práci Němce E. Könemanna. Hlavní zásadou této metody 

zemědělství bylo hospodaření bez chovu dobytka a pouze s nízkým zatížením půdy. [4], 

[6] 

3.1.2 Biologicko-dynamické zemědělství 

 Zakladatelem této metody byl německý filozof Dr. Rudolf Steiner (1861–1925). 

V roce 1942 byl soubor jeho přednášek „Duchovně vědecké základy k zemědělské 

prosperitě“ přednesen na hospodářství v obci Koberwitz jako Zemědělský kurz. Metoda 

vychází z antropozofické filozofie, která se vyznačuje tím, že všechno živé na Zemi je 

vyvážený celek, jak v pozemské tak v kosmické souvislosti. Život na Zemi je ovlivňován 

kosmickými silami. Tato metoda zemědělství znamenala v praxi především změnu 

osevních postupů, omezené pěstování plodin s vysokými požadavky na živiny, využití 

organických látek jako hnojivo. Biologicko-dynamické zemědělství vyznačuje především 

následující: 

 uzavřenost podniku, 



Anna Niemcová: Ekologické zemědělství 

 

18 

 

 podniková individualita, 

 využití biodynamických preparátu pro péči a úrodnost půdy, 

 pěstování rostlin podle obecných předpisů ekologického zemědělství, 

 při chovu zvířat se dává přednost přirozené plemenitbě, důraz je kladen na 

dlouhověkost a celoživotní užitnost zvířat, 

 ekonomika podniku je často vedena rodinným hospodářstvím, 

 zemědělský statek plní funkcí sociální, práce na statku je využívána jako terapie 

pro mentálně postižené, drogově závislé apod.  

 Metoda se rozšířila především v Evropských zemích, jako je Německo, Švýcarsko, 

Holandsko a Skandinávie. Biologicko-dynamičtí neboli biodynamičtí zemědělci mají svůj 

svaz Demeter. Tento svaz vlastní světově známou ochrannou známku. [4], [6] 

 

Obrázek 10 - Ochranná známka Demeter [26] 

3.1.3 Organicko-biologické zemědělství 

 Organicko-biologické zemědělství se začalo šířit po 2. světové válce. Německý lékař 

H. P. Rusch a švýcarští biologové a manželé M. a H. Müllerovi započali diskuzi nad 

problematikou humánní medicíny. Při svých výzkumech došli k závěru, že půdní 

mikroorganismy mají vliv na zdravotní stav rostlin. Proto plnohodnotné produkty jsou 

možno získat pouze ze zdravé půdy. Ruschov stanovil požadavky na hnojení a zpracování 

půdy. Některé z požadavků:  

 zákaz používaní minerálních hnojiv a pesticidů, 

 plošné kompostování pozemků - zelené hnojení, 

 organická hnojiva se nezapracují do půdy, jsou využita jako pokrývka půdy, která 

chrání půdu před klimatickými změnami, 

 zachovávat přirozené vrstvení půdy, orba se neprovádí a 
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 využit organický odpad z domácnosti při hnojení. 

 Tento způsob zemědělství se rozvinul především v německy mluvících zemích, dále 

pak ve Skandinávii. V současné době se k metodě hlásí svazy, jako např. Bioland, 

BioErnte a Naturland. [4], [6] 

 

Obrázek 11 - Německé sdružení pro EZ [27] 

 

3.2 Vývoj ekologického zemědělství v ČR 

 Začátky ekologického zemědělství se datují do dob Československa, kdy v letech od 

1985 do 1987 se v odborných časopisech začaly objevovat články s tématikou EZ, i když 

stále jen zřídka. Těmto článkům ale nikdo nevěnoval velkou pozornost, spíše byly přijaty 

odbornou veřejnosti negativně. Postupně ovšem k obyvatelstvu začaly pronikat informace 

o problematice zdravotního stavu populace ve srovnání se západní Evropou. Posléze začaly 

vycházet publikace zaměřeny na zdravou výživu, vznikaly skupiny zaměřené 

vegetariánsky - alternativním směrem. Opravdový základ systému kontrolovaného 

ekologického zemědělství byl položen ještě před revolucí v roce 1989, kdy skupina 

agronomů z Moravy v roce 1988 založili Odbornou skupinu pro alternativní zemědělství. 

Členové této skupiny získávali informace ze zahraničí, především od mezinárodní 

organizace zabývající se ekologickým zemědělstvím IFOAM. Počátkem roku 1990 

proběhla v ČR velká mezinárodní konference ve Velké Bystřici u Olomouce, která 

napomohla k rozšíření ekologického zemědělství v tehdejším Československu. Na tento 

popud vzniklo i pět svazů ekologických zemědělců, jimiž byly PRO-BIO Šumperk, Libera 

Praha, Biowa Chrudim, Naturvita Třebíč a Altervin Velké Bílovice. Další rozvoj přišel po 

roce 1998, kdy byla obnovena státní finanční podpora pro ekologické zemědělství.  
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 Od 1.1 2001 nabyl účinnosti zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, který 

stanovil podmínky pro výrobu, osvědčení a označování biopotravin a bioproduktů. [4] 

 Roku 2004 vláda ČR přijala Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do 

roku 2010. Akční plán je strategický dokument, který stanovil cíle EZ do roku 2010. 

Hlavním cílem tohoto dokumentu bylo dosáhnout do konce roku 2010, aby podíl 

zemědělské půdy v EZ byl 10 %. Cíl byl splněn v předstihu, již v srpnu 2010, kdy podíl 

činil již 10,42 % celkové zemědělské plochy vedené v katastru nemovitostí (cca 4,2 

miliónu hektarů). [28] 

 V současné době je v působnosti nový Akční plán ČR pro rozvoj ekologického 

zemědělství v letech 2011–2015, který byl vládou přijat dne 14. 12 2010. 

3.3 Stav ekologického zemědělství mezi obdobím 1990 až 2011 

 Ekologické zemědělství v ČR má za sebou již přes 20 let svého rozvoje. V roce 1990 

byly evidovány pouze 3 ekofarmy, koncem roku 1990 začal stát finančně podporovat 

ekologické zemědělce formou přímých dotací, dotace pokračovaly až do roku 1992. 

Finanční podpora byla hlavním důvodem růstu výměry zemědělské půdy až na cca 15 000 

hektarů. Mezi léty 1993–1997 nebyla státní podpora pro EZ poskytována. Dotace byly 

obnoveny roku 1998, a to podporou na plochu zařazenou do EZ.  V roce 1998 byl počet 

ekofarem 348, které hospodařily na výměře 71 621 hektarů, což činilo 1,67 % z celkové 

výměry zemědělské půdy. Mezi obdobím 1999 až 2004 výměra zemědělské půdy v EZ 

stoupla více než dvojnásobně, kdy v roce 1999 podíl EZ na celkové výměře zemědělské 

půdy byl 2,58 %, roku 2004 to již bylo 6,16%. Počet ekologicky hospodařících zemědělců 

byl 836. V průběhu roku 2005 došlo k prvnímu poklesu výměry zemědělské půdy v historii 

EZ. Ubylo 7 ekofarem a snížila se výměra obdělávané půdy o 8 317 hektarů. Tento pokles 

ve vývoji EZ není podložen žádným oficiálním průzkumem, který by doložil a vysvětlil 

důvody poklesu. Lze se jen domnívat, že tak nastalo z důvodu přísných a administrativně 

náročných kontrol. Rok 2006 už přinesl navýšení počtu ekofarem na 963, výměra 

zemědělské půdy činila 281 535 hektarů, podíl EZ na celkové výměře zemědělské půdy 

byl tedy 6,61 %. Od roku 2007 začalo být EZ podporováno MZe, které zavedlo nové 

podpůrné nástroje pro rozvoj. Dotace pro EZ jsou vypláceny z Programu rozvoje venkova 

(PRV) 2007–2013. EZ je součástí tzv. agroenvironmentálního opatření, dotace pro EZ se 



Anna Niemcová: Ekologické zemědělství 

 

21 

 

liší podle obhospodařované kultury. V roce 2007 počet ekofarem stoupnul na 1 318, 

výměra zemědělské půdy činila 312 890 hektarů, podíl EZ na celkové výměře byl 7,35%. 

O rok později byl počet ekofarem 1 946 a podíl EZ stoupl na 8,04%. Následující rok 2009 

přinesl zvýšení výměry zemědělské půdy na 398 407, tuto výměru obhospodařovalo 2 689 

ekofarem. V roce 2010 bylo registrováno celkem 3 517 ekofarem o celkové rozloze 448 

202 hektarů. Rozvoj EZ v ČR je zapříčiněn především díky dotacím vyplacených v rámci 

agroenvironmentálních opatření, zájmů spotřebitelů o české biosuroviny a rozvojem 

domácího trhu s biopotravinami. Vývoj výměry zemědělské půdy a počet ekofarem v EZ je 

přehledně zpracován v následující tabulce. [28], [29] 

Tabulka 2 -Vývoj výměry zemědělské půdy v ekologickém zemědělství ČR [28] 

Rok Počet 

ekofarem 

Výměra zemědělské půdy v EZ 

[ha] 

Podíl EZ na celkové výměře zemědělské 

půdy [%] 

1990 3 480 - 

1991 132 17 507 0,41 

1992 135 15 371 0,36 

1993 141 15 667 0,37 

1994 187 15 818 0,37 

1995 181 14 982 0,35 

1996 182 17 022 0,40 

1997 211 20 239 0,47 

1998 348 71 621 1,67 

1999 473 110 756 2,58 

2000 563 165 699 3,86 

2001 654 217 869 5,09 

2002 721 235 136 5,50 

2003 810 254 995 5,97 

2004 836 263 299 6,16 

2005 829 254 982 5,98 

2006 963 281 535 6,61 

2007 1318 312 890 7,35 

2008 1 946 341 632 8,04 

2009 2 689 398 407 9,38 

2010 3 517 448 202 10,55 

2011 3 920 482 927 11,40 
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 Obrázek 12 znázorňuje počet ekofarem v období od roku 1990 do roku 2011.  

 

Obrázek 12 - Graf počet ekofarem v letech 1999–2011 [28] 

3.3.1 Počet výrobců biopotravin v letech 2001–2011 

  Následující graf znázorňuje množství výrobců biopotravin v ČR v letech 2001 až 

2011. Na Obrázku č. 13 si můžeme všimnout postupného zvyšování počtů výrobců 

biopotravin. 

  

 

Obrázek 13 - Graf počet výrobců biopotravin v letech 2001–2011 [28] 
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3.4 Aktuální stav ekologického zemědělství v ČR 

 K 31. 12. 2011 bylo registrováno celkem 3 920 ekofarem. Počet výrobců biopotravin 

činil 646. Výměra zemědělské půdy v EZ dosahovala 482 927 hektarů, což je 11,40% 

z celkové výměry zemědělské půdy. Největší zastoupení ve výměře zemědělské půdy mají 

trvalé travní porosty a to 398 060 hektarů. Jednotlivé výměry trvalých kultur (sady, vinice, 

chmelnice) jsou uvedeny v následující tabulce. Výměra orné půdy činila 59 281 hektarů a 

ostatní plochy 18 158 hektarů.[28], [30] 

  

Tabulka 3 - Statistické ukazatele ekologického zemědělství k 31. 12. 2011 [29] 

 
Nárůst za leden-

prosinec 2011 

Nárůst za leden-prosinec 

2011 (%) 

Počet výrobců biopotravin 646 20 3 

Počet ekofarem 3 920 403 11 

Výměra zemědělské půdy 

v ekologickém zemědělství [ha] 
482 927 34 725 8 

Podíl ekologického zemědělství na 

celkové výměře zemědělské půdy (%) 
11,40 0,85  

Výměra orné půdy [ha] 59 281 4 344 8 

Výměra trvalých travních porostů [ha] 398 060 28 788 8 

Výměra trvalých kultur (sady) [ha] 6 453 1 325 26 

Výměra trvalých kultur (vinice) [ha] 965 162 20 

Výměra trvalých kultur (chmelnice) 

[ha] 
10 3 25 

Ostatní plochy [ha] 18 158 103 1 

 

 

Obrázek 14 – Graf zemědělského půdního fondu v EZ v roce 2011 v ČR [%], [30] 
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4 POPIS EKOLOGICKÉ FARMY V TŘINCI 

 Následující kapitola je věnována popisu situace EZ v městě Třinci a hodnocení 

vybrané ekologické farmy. 

4.1 Město Třinec 

 Třinec je významné průmyslové město. Třinecké železárny, které jsou na území 

města, byly založeny roku 1893. Město Třinec se nachází v Moravskoslezském kraji při 

hranici s Polskem, a v jeho okolí se nacházejí Moravskoslezské Beskydy. V současnosti 

žije v Třinci cca 37 tisíc obyvatel, jeho katastr o rozloze 8 541 hektarů tvoří tyto obce: 

Český Puncov, Dolní Líštná, Guty, Horní Líštná, Kanada, Karpentná, Kojkovice, Konská, 

Lyžbice, Nebory, Oldřichovice, Osůvky, Staré Město a Tyra. [31], [32] 

 

 

Obrázek 15 - Mapa části obce Třince [32] 



Anna Niemcová: Ekologické zemědělství 

 

25 

 

4.2 Situace ekologického zemědělství v Třinci 

 Město Třinec se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek-Místek. K 31. 12. 

2011 bylo v Moravskoslezském kraji zaregistrováno 375 ekozemědělců, 37 výrobců 

biopotravin, 14 distributorů bioproduktů, 4 včelaři, 3 dovozci biopotravin ze třetích zemí, 1 

vývozce biopotravin do třetích zemí a 4 faremní zpracovatelé biopotravin. V okrese 

Frýdek-Místek 126 ekozemědělců, 7 výrobců biopotravin, 1 distributor bioproduktů.  A 

v samotném městě Třinci hospodařilo 21 osob podnikajících v EZ, 1 výrobce biopotravin 

(společnost  Rybex CZ a. s., výrobce rybích a lahůdkářských produktů) a 1 distributor 

uvádějící biopotraviny do oběhu, tím je společnost WALMARK, která se zaměřuje na 

výrobu a distribuci výživových doplňků stavy. Ekologičtí zemědělci v městě Třinci jsou 

zaměření především na chov skotu, ovcí a také se věnuji chovu koní. Pro svou práci jsem si 

vybrala ekologického zemědělce, který se zabývá chovem skotu bez tržní produkce mléka 

(BTPM). [29] 

4.3 Chov masného skotu 

 Na vybrané ekofarmě je chováno masné plemeno Piemontese, z tohoto důvodu jsem 

zařadila do této kapitoly historii masného skotu v ČR a následný popis tohoto plemene.   

 Historie chovu masného skotu v ČR nemá dlouhou tradici, ještě před rokem 1989 byla 

chována pouze plemena s kombinovanou užitkovosti, tj. s produkcí mléka a masa. Na 

počátku 90. let minulého století došlo k podstatným změnám souvisejícím 

s restrukturalizací našeho zemědělství. Postupně docházelo k zatravňování orné půdy a na 

trvalých travních porostech (TTP) se postupně začaly objevovat chovy masného skotu. [6] 

 Piemotnský skot pochází z oblasti Peimontu v severozápadní Itálii. Skot je středního 

tělesného rámce s jemnou kostrou a výrazným osvalením. Krávy v dospělosti dosahují 

kohoutkové výšky 130 až 140 cm při živé hmotnosti od 500 až 600 kg. U dospělých býků 

váha dosahuje až 900 kg. Zbarvení skotů je nažloutlé až světlé šedé. Telata se rodí ryšavá, 

postupně se přebarvují. První telení jalovic probíhá ve věku 25 až 30 měsíců. Plemenice 

mohou mít 10 i více telat za svůj život. Toto plemeno se řadí mezi středně až později 

dospívající, což umožňuje výkrm do potřebné porážkové hmotnosti dle požadavků 
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konzumentů. Výtěžnost je 65% u vykrmených býků, maso má minimální podíl tuku. Pro 

EZ je plemeno vhodné z důvodu výborné pastevní schopnosti. [4], [33] 

 

Obrázek 16 - Piemontský skot [Niemcová, 2012] 

4.4 Charakteristika ekofarmy v Třinci 

 Farma se nachází v příměstské oblasti Třince, obhospodařovaná půda se rozprostírá na 

katastru tří obcí, Český Puncov, Kojkovice a Osůvky. Ekofarma byla vybudována v roce 

2009. Majiteli jsou manželé Raszkovi. Na farmě hospodaří sami majitelé za občasné 

výpomoci brigádníku. Hlavním podnětem pro vznik této ekofarmy byla majitelova 

zkušenost s EZ v Itálii, kde po dobu několika let pracoval. Na základě získaných 

zkušenosti v Itálii se rozhodl založit farmu v ČR.  

 Ekofarma je zaměřena na chov krav bez tržní produkce mléka. Hlavními produkty 

jsou výroba sena, senáže, obiloviny produkce zástavového skotu. Telata jsou prodávána 

k dalšímu chovu. [34] 

 

Obrázek 17 - Pasoucí se stádo na ekofarmě [Niemcová, 2012] 
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4.4.1 Výměra obhospodařované půdy 

 Od založení farmy v roce 2009 se výměra zvýšila ze 45,25 hektarů na nynějších 66,2 

hektarů. Celková společná výměra k 31. 12. 2011 činila celkem 66,2 hektarů. 

V přechodném období (PO) výměra půdy byla 12,69 hektarů a výměra TTP 9,44 hektarů. 

Postupně dochází k navýšení výměry pronajaté zemědělské půdy. Na TTP se provádí 

sečení luk a pastvin na seno a senáž. TTP se sečou jednou, poté jsou vypásány skotem. 

Obilniny jsou pěstovány na 10 hektarech. [29] 

 

Tabulka 4 - Výměra ekofarmy v Třinci k 31. 12. 2011 [29] 

Název podniku 

/ Příjmení 

jméno 

Výměra 

půdy v EZ 

(ha) 

Výměra 

půdy v PO 

(ha) 

Výměra 

půdy celkem 

(ha) 

Výměra 

TTP v EZ 

Výměra OP bez 

zeleniny a bylin v 

EZ 

Výměra 

TTP v PO 

Raszka Aleš 46,65 10,42 57,07 43,27 3,38 7,17 

Raszková 

Veronika 
6,86 2,27 9,13 6,86 0,00 2,27 

 

4.4.2 Produkty 

 Hlavními produkty jsou seno, senáž, obiloviny a zástavový skot, který je z části 

rozprodáván. Celkem je na farmě 45 kusů plemene Piemontes. Z toho je 25 kusů dospělých 

krav, 11 jalovic, plemenného býka a zbytek telat. Zástavový skot je prodáván jak do ČR, 

tak i do zahraničí. V loňském roce v listopadu došlo k ukončení chovu malého stáda ovcí 

masného plemene Charollais, jelikož chov se neosvědčil.  

 Ječmen jarní se využívá pro vlastní potřebu na přikrmení v zimním období. Balíky 

sena jsou uskladněny ve stohu v těsné blízkosti ekofarmy, aby nedocházelo v zimních 

měsících k rozbahňování pozemků. Senáž se skladuje na okrajích pozemků, v balicích ve 

foliích. Sláma se využívá jako podestýlka ve stáji.  

 Kontrolu a certifikaci na ekofarmě provádí kontrolní organizace KEZ o.p.s. 

V současné době je v přechodném období ječmen jarní a zhruba 22,13 hektarů pozemků. 

[34] Certifikáty společně se seznamem produktů jsou uvedeny v příloze č. 2. 
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4.4.3 Ustájení skotu 

 Na farmě v blízkosti majitelova domu je ustájeno17 kusů krav, pomocí vazného 

ustájení. Další skot je umístěn ve dvou kotcích na hluboké podestýlce v pronajatých 

prostorech bývalého JZD. Na vazné ustájení se vztahuje výjimka na základě rozhodnutí 

MZe, která je platná do 31. 12. 2013. V loňském roce byla započata výstavba komplexu 

pro volné ustájení skotu.  

 Voda k napájení se používá ze státního vodovodu, ve stáji jsou napáječky a na 

pastviny se dováží voda v cisternách. Vyhrnutá podestýlka se vyváží na dočasné polní 

hnojiště. Statkové hnojiva jsou posléze využity pro hnojení orné půdy a pastvin. [34] 

 

Obrázek 18 - Výstavba komplexu pro volné ustájení skotu [Niemcová, 2011] 

4.4.4 Mechanizace na ekofarmě 

 K obhospodařování na farmě slouží tyto stroje: tři traktory, sekačka, obracečka, 

skulovač sena, lis, rozmetadlo statkových hnojiv, luční brány, pluh, secí stroj, mulčovač a 

čelní nakladač. Evidence čištění strojů je vedena. Postupně dochází k nákupu nových a 

modernějších strojů.[34] 
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4.4.5 Vlastní kontrolní systém k zajištění plnění legislativních předpisů pro EZ 

 Na ekofarmě jsou dodržovány kontrolní a bezpečnostní opatření, které jsou prováděny 

majitelem ekofarmy. Majitel ekofarmy také vede patřičné záznamy, které předkládá při 

kontrolách. 

 Kontrola rostlinné výroby se provádí průběžně v době vegetace. Při kontrole je 

zjišťována zaplevelenost, zdravotní stav a případná potřeba agrotechnických opatření. 

Hnojení je prováděno mimo vegetační období podle plánu hnojení, nebo pokud je 

v průběhu vegetace a sklizně potřeba přihnojování. Chovaný dobytek je na farmě 

kontrolován nejméně jednou denně, kdy je u něj sledován zdravotní a výživný stav. Dále 

množství a kvalita podávaného krmiva. Podle potřeby se kontroluji sklady s produkty. 

Hlavně poškození produktů škůdci, povětrnostními vlivy a také plnění bezpečnostních a 

protipožárních opatření. U jednotlivých vstupů (nákup, přejímka produktů) je sledováno 

složení, tak aby bylo ve shodě s legislativními požadavky pro EZ. Konkrétní záznamy 

(o zvířatech, produkci, hnojení, použití přípravku na ochranu rostlin, výrobě krmiv a 

krmení zvířat, skladovou evidenci, účetní doklady a udělených výjimkách) jsou k dispozici 

na ekofarmě po dobu 5 let. Evidence o hnojení po dobu 7 let.[34]  

 Úplné znění kontrolního opatření je uvedeno v příloze č. 3. 

4.4.6 Budoucnost ekofarmy 

 Ekofarmu v letošním roce čeká, tak jako každý rok ohlášená kontrola certifikačním 

orgánem K.E.Z o.p.s. Po kontrole by mělo dojít k ukončení přechodného období u ječmene 

jarního a následná certifikace tohoto produktu. Dále by se na ekofarmě mělo začít 

s pěstováním ovsa setého. Do budoucna se nepředpokládá příliš velkého navýšení výměry 

pozemků z důvodu nedostatku koupě nebo pronájmu nových pozemků v blízkosti farmy. 

 V letošním roce by se měla dokončit dostavba komplexu pro volné ustájení krav, sice 

výjimka pro vázne ustájení, platí do konce roku 2012.  

 Pro další hospodaření farmy bych navrhla navýšit počet dobytka a tím zvýšit prodej 

zástavového skotu. Prodej masných produktů je na farmě nereálný, jelikož přímo ze dvora 

lze prodávat pouze živá hospodářská zvířata. Jatečná zvířata musí být porážena za přísných 

hygienických předpisů na jatkách a maso je určeno pouze pro vlastní potřebu. 
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5 MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE EKOLOGICKÉHO 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

 Rozvoj a koncepce EZ v ČR je v kompetenci MZe (odbor environmentální a 

ekologického zemědělství). Hlavní úlohou MZe je kontrola vyplácení dotací pro 

ekologické zemědělství. Dotace jsou v ČR i v EU vypláceny z Programu rozvoje venkova. 

(Program č. 1 tzv. agroenvironmentální opatření). Kontrolu nad vyplácením dotací provádí 

platební agentura Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) prostřednictvím 

delegovaných kontrol. Od roku 2010 kontroly vykonává ÚKZUZ. [28] 

 Hlavním podnětem dalšího rozvoje EZ v ČR je potenciál dotační politiky ve smyslu 

bioprodukce. Dotační titul pro EZ je součástí agroenvironmentálního opatření, to znamená, 

že je prvotně zaměřen na podporu mimoprodukčních funkcí. Je nutné si uvědomit, že 

produkční funkce EZ je stejně důležitá jako funkce mimoprodukční. Pro rozvoj 

bioprodukce mohou napomoci následující podněty. 

 Zvyšovat informovanost spotřebitelů o EZ a biopotravin, čímž se zvýší následně 

poptávka informovaných spotřebitelů po biopotravinách. 

 Ze strany spotřebitelů zajistit stabilní poptávku, které vede k rozvoji bioprodukce. 

 Výměra orné půdy se v EZ neustále navyšuje a roste počet výrobců biopotravin, 

tím se navyšuje také poptávka po biosurovinách (obilí atd.) z ekofarem. 

 Všichni ekozemědělci musí podle právní úpravy získat certifikát pro daný 

bioprodukt. 

 Je nutné rozvíjet stávající podněty a klást na ně důraz. Především je zapotřebí neustále 

zvyšovat informovanost spotřebitelů. 

 Dotační podmínky jsou nastaveny do roku 2013 (Program rozvoje venkova 2007–

2013), poté bude nutno vyhodnotit přínosy a připravit nové nastavení dotačních podmínek. 

Nové nastavení musí umožnit další rozvoj EZ, i když prvotně již nepůjde o kvantitativní 

nárůst ploch, ale o zkvalitnění celého systému. [28] 
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 Následující tabulka č. 5 uvádí výhled rozvoje v letech 2013 a 2015, který vychází 

z Akčního plánu ČR pro rozvoj EZ v letech 2011–2015. Podle aktuální situace (kap. 3.4) 

mezi obdobím leden až prosinec v roce 2011 byl nárůst počtu ekofarem o 11 %. Pokud 

bude stoupající tendence nadále pokračovat, měl by se tento výhled potvrdit a to i u 

ostatních parametrů. 

Tabulka 5 - Výhled rozvoje EZ v letech 2013 a 2015 [28] 

 2013 2015 

Počet výrobců biopotravin 810 920 

Počet ekofarem 5200 5 800 

Výměra zemědělské půdy v ekologickém 

zemědělství [ha] 
571 000 650 000 

Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře 

zemědělské půdy (%) 
13,4 15,3 

Výměra orné půdy [ha] 80 000 94 500 

Výměra trvalých travních porostů [ha] 467 286 532 784 

Výměra trvalých kultur (sady) [ha] 6 200 6 500 

Výměra trvalých kultur (vinice) [ha] 1 500 1 700 

Výměra trvalých kultur (chmelnice) [ha] 14 16 

Ostatní plochy [ha] 16 000 15 000 

 

5.1 Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011–

2015 

 Tento akční plán je již druhým akčním plánem pro rozvoj EZ. Akční plán byl přijat 

14. 12. 2010. Mezi hlavní cíle tohoto plánu patří: 

 vybudovat stabilní a prosperující trh s bioprodukcí, kde budou plněny principy EZ 

a to s ohledem na welfare zvířat, životní prostředí a šetrné zpracovatelské metody, 

 zajistit takovou infrastrukturu, která bude umožňovat nepřetržitý udržitelný rozvoj 

a současně bude tvořit takové podmínky, aby mohla být bioprodukce významnou 

položkou EZ,  

 docílit účinného spojení prvovýroby a zpracovatelských aktivit zemědělského i 

nezemědělského charakteru v rámci EZ. 
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Mezi jednotlivé cíle a aktivity navržené k dosažení hlavních cílů patří: 

 zvýšit podíl EZ z celkové plochy zemědělské půdy, konkrétně dosáhnout podílu EZ 

15 % z celkové plochy zemědělské půdy v ČR a u orné půdy dosáhnout 

minimálního podílu 20% orné půdy z výměry půdy v EZ, 

 zvýšit podíl českých biopotravin na domácím trhu s biopotravinami, a to konkrétně 

aby biopotraviny z české produkce tvořily 60 % na trhu. Dosáhnout 3% podílu 

biopotravin v celkovém počtu zpracovaných biopotravin. 

 Minimální roční nárůst spotřeby biopotravin o 20 %, 

 zvyšovat důvěru spotřebitele,  

 zvyšovat podíl příjmů z produkce a zpracování vůči podporám, posílit podnikání a 

konkurenceschopnost mezi obyvateli a 

 zvýšit reálný přínos EZ pro ŽP a pro pohodu zvířat a zdravotní stav. [28] 

5.1.1 Swot analýza ekologického zemědělství v ČR 

 Součástí akčního plánu pro rozvoj EZ v letech 2011–2015 je SWOT analýza. Cílem 

swot analýzy by mělo být omezení slabých stránek, podporování silných stránek a využití 

příležitosti. Dále se snažit předvídat a jistit proti případným hrozbám. Především na silných 

stránkách lze budovat stabilitu EZ v ČR. 

 

Silné stránky 

- Angažování zástupců, kteří se problematikou EZ systematický zabývají. 

- Fungující systém kontroly produktů. 

- Vyhovující zázemí. 

- Stabilní skupina výrobců zpracovatelů a výrobců biopotravin. 

- Dodržování principů pohody zvířat. 

- Podpora EZ (Program rozvoje venkova, dotace). 

- Pevně stanovený právní rámec. 
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- Kampaně pro zvyšování informovanosti spotřebitelů o biopotravinách. [28] 

 

Slabé stránky 

- Velké rezervy v postojích producentů, zpracovatelů a prodejců k principům EZ, 

které brání k vytvoření lepších odbytových vazeb. 

- Neuspokojivá úroveň koordinace a společného postupu při prosazování hlavních 

faktorů v rozvoji EZ 

- Výzkum, vzdělání a poradenství EZ není v ČR dostatečně vyvinuto, což vede 

k nedostatečné znalosti situace. 

- Roztříštěna produkce (zpracování a odbyt) není vyvážen odbytovými organizacemi 

(nízký stupeň organizace trhu). 

- Nedostatečně zdůrazňován vtah EZ k životnímu prostředí. Jak samotným 

zemědělcům, tak spotřebitelům. 

- Řada farem nezvládá přípravu podnikatelských záměru, není schopno zajistit 

financování projektů a tak se nedokáže účinně ucházet o podpory z fondů a státního 

rozpočtu. 

- Nedostatečná spolupráce s organizacemi a státní správou v celostátním i 

regionálním měřítku.[28] 

 

Příležitosti 

- Aplikace zahraničních zkušeností. 

- Rostoucí důvěra spotřebitelů v ekologické produkty, jak v ČR, tak i v EU 

- Spolupráce s médii. 

- Využít regionálních a místních tradičních znalosti k tvorbě nových produktů, 

(krajové odrůdy rostlin a místní plemena hospodářských zvířat). 

- Podpora EZ veřejnosti. 

- Nové finanční podpory pro EZ. 
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- Využití již vybudovaného trhu. 

- Otevření trhu po vstupu ČR do EU. [28] 

 

Hrozby  

- Nedořešené vlastnické vztahy k půdě. 

- Nízká koupěschopnost obyvatelstva. 

- Nestabilita trhu. 

- Nízká dostupnost úvěrů. 

- Špatné nebo klamavé označování produktů EZ. 

- Negativní klimatické a přírodní jevy. 

- Nízké ekologické vědomi populace. 

- Používání GMO ve světě i v Evropě.[28] 

 

5.2 Novelizace zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, 

ve znění pozdějších předpisů 

 Pro zlepšení stavu situace EZ by měla přispět i novelizace zákona o ekologickém 

zemědělství. Novela zákona o ekologickém zemědělství č. 344/2011, nabyla účinnosti dne 

1. 1. 2012. Tato novela byla přijata na základě nové evropské legislativy. Celkově došlo ke 

zjednodušení zákona, protože byla vypuštěna totožná ustanovení se evropskou legislativou. 

Novela zákona by měla napomoci ulehčit administrativu kolem registrace nových osob 

podnikajících v EZ. K tomu slouží zjednodušené formuláře žádosti pro registraci. Také se 

již neplatí správní poplatek vy výši 1 000 Kč za podání žádosti o registraci. Noví žadatele 

budou registrováni již od začátku přechodného období, nyní tomu tak nebylo. Zákon dále 

nově stanovuje administrativní postup při vydávání výjimek pro EZ. Výjimky nevydává 

kontrolní organizace ale MZe. V oblasti chovu zvířat zákon upravuje nově maximální dobu 

pro přítomnost konvečních zvířat na ekologické farmě a to na maximálně 90 dnů v průběhu 

1 roku. [30] 
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5.3 Trh s biopotravinami 

 Biopotraviny jsou velice náročnou informační kategorií. Zákazníkům je potřeba 

vysvětlit proč, je biovýrobek dražší než běžný výrobek. Dokud zákazník neporozumí 

hlavnímu rozdílu, nebude bioprodukty nakupovat. Informačních a vzdělávacích nástrojů je 

mnoho, lze využít reklamní kampaně, letáky, brožury, internetové stránky, billboardy, tisk 

apod. Jako nejlepší marketingový nástroj se jeví doporučení od důvěryhodné osoby tzv. 

word of mount
13

. [35] 

5.3.1 Distribuce a prodej biopotravin 

 V roce 2010 dosáhl celkový obrat biopotravin společně s vývozem přibližně 2,1 

miliardy korun. V ČR spotřebitele utratili 1,6 miliardy korun za biopotraviny, což je 

obdobné jak v roce 2009. Obyvatelé ČR vynaloží za biopotraviny průměrně méně než 200 

Kč. Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů ustrnul na 0,7%. [36] 

 Biopotraviny jsou k nám dováženy z větší části z dovozu. V roce 2008 tvořily 

biopotraviny z dovozu 57 % z celkového podílu na trhu s biopotravinami v ČR. Podíl 

vyrobených biopotravin u nás činil 43 %, je však zapotřebí si uvědomit, že mnoho 

biopotravin obsahuje dovážené suroviny. Nebo mohu být biopotraviny u nás pouze 

přebalované. Tudíž skutečný podíl biopotravin na trhu je mnohem nižší. [28], [37] 

 Pro zvýšení podílu biopotravin českého původu na trhu by se výrobci biopotravinměli 

zaměřit především na tyto oblasti. 

 Na obalech využít jednoduchá sdělení, především vyzdvihnout kvalitu výrobků, 

popř. přímo uvést webovou adresu, kde se zákaznicí mohou dovědět vše o výrobci. 

 Uvádět na výrobcích, že se jedná o produkt českého zemědělství. Zákaznicí často, 

hledají výrobky právě českých producentů. 

 Přesvědčit spotřebitele o lepší kvalitě a chuti biopotravin. Lze k tomu využít 

různých ochutnávek např. v hypermarketech.  

 Využít tisk a sdělovací prostředky pro lepší informovanost. Možnost přidat 

biopotravinu jako reklamní dárek v časopisech.  

                                                 
13 word of mount: neboli slovo z úst je jednou z forem, kterou se šíří mezi potenciálními zákazníky povědomí o 

produktech. [10] 
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 Upozornit na zdravotní hledisko biopotravin, sdělení podložit vědeckými zprávami. 

 Využívat lze krátkodobě různých akcí výhodných balení prodeje (např.2+1). Kdy 

při koupi dvou výrobku, zákazník dostane třetí zdarma. 

 Do kampaně propagace zapojit známou osobnost, která má vliv na širokou 

veřejnost. [35] 

5.3.2 Nové značení biopotravin 

 K lepší orientaci zákazníka při koupi biopotravin od českých výrobců by mohlo 

napomoci nové označení biopotravin české výroby. V současné době se produkty EZ 

označují tzv. biozebrou. Jedná se o biopotraviny, které mohou pocházet i z jiných zemí, ale 

jsou certifikované v ČR. Zákazníci, tak nemohu odlišit, jestli se jedná o českou produkci 

nebo dovoz. Právě toto může být pro zákazníky matoucí, proto se Svaz ekologických 

zemědělců PRO-BIO se snaží zavést značku pouze pro tuzemské biopotraviny. Jednalo by 

se o již zavedené logo, v němž by mělo být uvedeno, že se jedná o český bioprodukt. 

Změna by měla dopomoci k tomu, aby se zákazník jednoduše a rychle zorientoval, že se 

jedná o české bio. Nové logo by mělo platit od roku 2014. V současné době se MZe k této 

změně staví otevřeně. [38] 
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6 DOTAZNÍK PRO VEŘEJNOST 

 Dotazník je jeden z nejčastěji využívaných prostředků pro sběr dat pro různé 

průzkumy. Z tohoto důvodu jsem si dotazníkové šetření zvolila pro svou diplomovou práci. 

Jako svou zájmovou obec jsem si vybrala město Třinec. Distribuci letáku jsem prováděla 

osobně, aby bylo zajištěno, že dotazování respondenti jsou obyvatelé města Třince. 

Celkem jsem oslovila 110 respondentů, kteří mi byli ochotní dotazník vyplnit. Z toho 21 

dotazníku nebylo vyplněno zcela správně (chyběly odpovědi na některé otázky), tudíž jsem 

je do vyhodnocování nezařazovala. Pro zpracování a vyhodnocování dat jsem využila 

program MS Excel 2007. Sběr dat jsem prováděla v březnu 2012. Cílem dotazníku bylo 

zjištění míry znalosti obyvatel města Třince s problematikou EZ a biopotravin.  

6.1 Struktura dotazníku 

 Dotazník se skládá celkem z 12 otázek. V dotazníku je využito 5 uzavřených otázek, 4 

polouzavřené a 3 otázky jsou identifikační. Identifikační otázky, slouží k zjištění 

charakteristik, kterými jsou pohlaví, věk a vzdělání. Dotazníkový formulář je uveden 

v příloze č. 4. 

6.2 Interpretace výsledků 

Pohlaví respondentů 

 Celkem bylo vyhodnoceno 89 dotazníků. Dotazník vyplnilo 53 žen a 36 mužů. 

Procentuální zastoupení je tedy  60% žen a 40% mužů. 

 

Obrázek 19 - Grafické vyjádření na otázku „Vaše pohlaví?“ 

40% 

60% 

Muž 
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Věková struktura respondentů 

 Nejvíce oslovených respondentů bylo ve věku 31 až 59 let, celkem 48%. Procentuální 

zastoupení občanů ve věku 60 a více bylo 30% a 22% dotázaných respondentů bylo ve 

věku 15 až 30 let. 

 

Obrázek 20 - Grafické vyjádření na otázku „Váš věk?“ 

Tabulka 6 - Zastoupení respondentů na otázku „Váš věk?“ 

 

 

 

 

 

Vzdělanostní struktura respondentů 

 Z dotázaných občanů uvedlo 48% jako nevyšší dosažené vzdělání středoškolské 

s maturitou a 27% středoškolské bez maturity. Vysokoškolsky vzdělaných bylo 16% 

respondentů a zbylých 9% tvořili občané se základním vzděláním.  

  

Obrázek 21 - Grafické vyjádření na otázku „Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?“ 
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Vysokoškolské 
(včetně vyššího) 

Věk Počet [%] 

15-30 19 22% 

31-59 43 48% 

60 a více 27 30% 

Celkem 89 100% 
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Tabulka 7 - Zastoupení respondentů na otázku „Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?“ 

Vzdělání Počet [%] 

Základní 8 9% 

Středoškolské bez maturity 24 27% 

Středoškolské s maturitou 43 48% 

Vysokoškolské (včetně vyššího) 14 16% 

Celkem 89 100% 

 

Shrnutí identifikačních údajů 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 60% žen a 40% mužů. Největší zastoupenou 

věkovou skupinou jsou občané ve věku 31 až 59 let. Nejčastěji odpovídali občané se 

středoškolským maturitnímvzděláním, tvořili necelou polovinu dotazaných.  

6.2.1 Vlastní dotazníkové šetření 

 Vlastní dotazníkové šetření se skládalo z 9 otázek, kterými jsem zjišťovala povědomí 

občanů města Třince o problematice ekologického zemědělství a biopotravin. U otázek 1 

až 5 měli respondenti možnost odpovědi (ano, ne, nevím). U otázek jsou podrobně 

zpracovány výsledné údaje, jak graficky tak v tabulkách. V tabulkách jsou přesně 

zaznamenány počty odpovědí i procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí a to v 

závislosti na vybraném identifikačním údaji, kterým je pohlaví a věk respondentů. 

(Tabulky jsou součásti přílohy č. 5). 

 

Otázka č. 1 Víte, co jsou to biopotraviny?  

 Jako první otázku jsem zařadila filtrační otázku, proto aby odpovídali pouze ti správní 

respondenti, pro které je dotazník určený. Pouze dva občané města Třince, neví, co jsou to 

biopotraviny, pro tyto respondenty dotazník skončil. Odpověď „Ne“ zvolili 2 občané starší 

60 let. 
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Obrázek 22 - Grafické vyjádření na otázku „Víte, co jsou to biopotraviny?“ 

 

Otázka č. 2 Myslíte si, že máte dostatek informací o biopotravinách? 

 Tuto otázku jsem zařadila z důvodu zjištění, zda občané mají dostatek informací o 

biopotravinách. Na danou otázku odpovídalo pouze 87 respondentů. Z toho 52 % 

odpovědělo, že má dostatek informací, 48 % občanů města Třince si myslí, že nemá 

dostatek informací. Nejlépe informování jsou vysokoškolsky vzdělání občané (79 %), 

nejméně informování jsou respondenti se základním vzděláním (43 %). Věková skupina 31 

až 59 let je nejlépe informovanou skupinou respondentů, tvoří 56 %. Nejméně 

informovanou skupinou (42 %) jsou občané ve věku 15 až 30 let. 

 

 

Obrázek 23 - Grafické vyjádření na otázku „Myslíte si, že máte dostatek informací o biopotravinách?“ 
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Otázka č. 3 Myslíte si, že jsou biopotraviny z produkce ekologického zemědělství 

kvalitnější oproti kvalitě potravin z konvekčního (klasického) zemědělství? 

 Tato otázka řeší, zda jsou respondenti přesvědčení o tom, že jsou produkty 

ekologického zemědělství kvalitnější. 69 % respondentů odpovědělo, že ano. 13 % uvedlo, 

že ne a 18 % neví. Nejvíce o kvalitě biopotravin (84 %) je přesvědčená věková skupina 31 

až 59 let. A celým 100 % vysokoškoláku si myslí, že biopotraviny jsou kvalitnější. 

 

 

Obrázek 24 - Grafické vyjádření na otázku „Jsou biopotraviny kvalitnější?“ 

 

Otázka č. 4 Znáte ve svém okolí nějakou „ekofarmu“? Popřípadě o jakou ekofarmu se 

jedná a kde nachází? 

 Všech dotazovaných 87 občanů města Třince na tuto otázku odpovědělo, že ve svém 

okolí nezná žádnou ekofarmu. 

 

Otázka č. 5 Nakupujete biopotraviny? 

 Biopotraviny nenakupuje 74 % respondentů. Zbylých 26 % biopotraviny nakupuje. 

Největší skupinou, která biopotraviny nenakupuje, jsou občané ve věku 60 a více, celkem 

tvoří 92 %. U vzdělanostní skupiny jsou to občané se základním vzděláním (86 %) a těsně 

za nimi jsou středoškoláci bez maturity (83 %). Nejčastěji nakupují biopotraviny občané ve 

věku 31 až 59 let, 37 %. V závislosti na vzdělání jsou to především vysokoškoláci (57 %).  
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Obrázek 25 - Grafické vyjádření na otázku „Nakupujete biopotraviny?“ 

 

Otázka č. 6 Z jakého důvodu biopotraviny nenakupujete? 

 Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, kteří v předešlé otázce č. 5 odpověděli, 

že biopotraviny nenakupují. Převážná většina (74 %) uvedla, že biopotraviny nenakupuje. 

Jako důvod nejčastěji uváděli, jejich příliš vysokou cenu (47 %). Druhou nejčastější 

odpovědí bylo, že nevidí důvod proč tyto biopotraviny nakupovat. 11 % občanů 

nedůvěřuje těmto produktům a 11 % zvolilo možnost odpovědi „Jiný“. Jako jiný důvod 

uvedli čtyři občané, že si biopotraviny pěstují na vlastní zahrádce. Dva občané nevidí 

rozdíl mezi biopotravinami a klasickými potravinami a jeden občan odpověděl: „tam kde 

nakupují, nejsou biopotraviny k sehnání a nikam jinam se mi nechce“. 5 % občanů vidí 

jako hlavní problém, v nedostatku prodejních míst.  

 

 

Obrázek 26 - Grafické vyjádření na otázku „Z jakého důvodu biopotraviny nenakupujete?“ 
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Otázka č. 7 Jak často biopotraviny nakupujete? 

 Respondenti, kteří nakupují biopotraviny, odpovídali na otázky jak často, kde a jaké 

biopotraviny nakupují. Z průzkumu vyplývá, že denně biopotraviny nikdo z oslovených 

nenakupuje. 30 % občanů nakupuje biopotraviny 1x za týden o něco méně (28 %) 1 x za 

měsíc a převážná většina (44 %) zvolila odpověď spíše výjimečně.  

 

 

Obrázek 27 -Grafické vyjádření na otázku „Jak často biopotraviny nakupujete?“ 

 

Otázka č. 8 Kde nejčastěji v Třinci biopotraviny nakupujete? 

 Z vyhodnocených odpovědí vyplývá, že 70 % respondentů nakupuje biopotraviny 

v hypermarketech a supermarketech. 17 % dává přednost koupi biopotravin v obchodech 

zdravé výživy, a 13 % občanů si biopotraviny kupuje na farmářských trzích. Možnost 

koupit biopotraviny v kamenných obchodech popřípadě někde jinde nezvolil ani jeden 

respondent.  

 

 

Obrázek 28 - Grafické vyjádření na otázku „Kde nejčastěji v Třinci biopotraviny nakupujete? 
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Otázka č. 9 Jaké biopotraviny nejčastěji nakupujete? 

 Ze všech respondentů, kteří biopotraviny nakupují, nejčastěji nakupují mléčné 

výrobky a vejce, celkem 31 %. Zeleninu a ovoce nakupuje 17 % oslovených. 9 % 

respondentů uvedlo masné výrobky a 4 % nakupuje nejčastěji čaj, kávu, luštěniny a jiné. 

Jako možnost jiné, dotazovaný respondent uvedl, že nakupuje bio rostlinný olej. Müsli, 

cereálie, pečivo, těstoviny, rýže nezvolil ani jeden oslovený respondent. 
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    Obrázek 29 - Grafické vyjádření na otázku „Jaké biopotraviny nejčastěji nakupujete?“ 
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6.2.2 Diskuze k zjištěným údajům 

 Z průzkumu vyplynulo, že občané města Třince z 98% ví, co jsou to biopotraviny. 

Na nedostatek informací o biopotravinách poukazuje 48 % respondentů. Nejméně 

informovanou skupinou jsou občané se základním vzděláním. Což je celkem zřejmé, 

jelikož tato skupina obyvatel většinou nevyhledává tyto informace. O lepší kvalitě 

bioproduktů je přesvědčeno 69 % respondentů, 13 % se vyjádřilo negativně a 18 % neví, 

zda jsou biopotraviny kvalitnější. Lidé si uvědomují, že biopotraviny jsou kvalitnější, ale 

nevede je to k tomu, aby biopotraviny nakupovali. Jelikož, z 87 dotazovaných nakupuje 

biopotraviny jen 26 %respondentů. Z toho převážná část jenom spíše výjimečně nebo 1 

krát za měsíc. Bioprodukty kupují nejčastěji občané ve věku 31 až 59 let. Největší zájem je 

o produkty každodenní potřeby jako mléko, vajíčka, zeleninu a ovoce. Dotazovaní tyto 

produkty nakupují v hypermarketech a supermarketech, v obchodech zdravé výživy a na 

farmářských trzích. V městě Třinci se konaly první farmářské trhy na podzim roku 2011, 

ale bioprodukty nenabízely. Biopotraviny se často spojují s farmářskými trhy. I z mého 

dotazníku je patrná tato skutečnost, že dochází k záměně slova farmářský produkt a 

bioprodukt. Možnost nákupu na trzích zvolilo 13 % dotazovaných, což může být 

zavádějící.  

 Biopotraviny nenakupuje 74 % občanů a to především z důvodu příliš vysoké ceny, 

celkem 47 % z dotazovaných uvedlo tuto možnost. Tento stav může být zapříčiněn 

především finanční situaci dané domácnosti.  

 Nikdo z celkového počtu 87 dotázaných občanů nedovedl uvést ekofarmu ani výrobce 

biopotravin ve svém okolí. Přitom v příměstské části Třince podniká 21registrovaných 

ekologických zemědělců a 1 výrobce biopotravin. V celém Frýdecko-Místeckém okrese 

dokonce hospodaří 126 ekozemědělců a 7 výrobců biopotravin. Pravděpodobnou příčinou 

tohoto nepříliš lichotivého stavu je nízká informovanost, jak ze strany města Třince tak 

samotných ekozemědělců. 

  



Anna Niemcová: Ekologické zemědělství 

 

46 

 

6.2.3 Návrhy na zlepšení 

 Ekologičtí zemědělci v Třinci jsou zaměření především na živočišnou produkci a to 

především chovem skotu BTPM. Přímo ze dvora, tak mohou prodávat pouze živá zvířata, 

jako zástavový skot. V současné době největším problémem v městě Třinci je nedostatek 

hospodařících ekologických zemědělců, kteří by se zabývali chovem skotu pro mléko nebo 

chovem slepic pro produkci vajec v bio kvalitě. Jelikož i z mého dotazníkového šetření 

jasně vyplývá, že je po těchto produktech vysoká poptávka, proto by se v této oblasti mohli 

začít více angažovat místní zemědělci.  

 Jednou z možnosti informovanosti, zviditelnění ekologických zemědělců a zlepšení 

prodeje biopotravin jsou dnes velmi oblíbené farmářské trhy. Bohužel, na těchto 

farmářských trzích často biopotraviny nebývají v nabídce. Chyba může být jak na straně 

samotných ekologických zemědělců nebo výrobců biopotravin, tak na straně organizátorů 

farmářských trhů, kterými jsou většinou pořádající města. Proto by mělo docházet k lepší 

spolupráci mezi městem a ekofármáři. Produkty prodávané na farmářských trzích jsou 

často lidmi mylně zaměňovány za biopotraviny. K lepší orientaci nakupujících by mohla 

přispět informační kampaň. Např. letáky, na kterých by bylo jasně a srozumitelně uvedeno, 

co jsou to biopotraviny a jak jsou označovány. V Třinci 20. 4. 2012 proběhly již druhé 

trhy, na organizaci se podílelo společně s kulturním domem TRISIA, a.s., také Město 

Třinec. Produkty českého EZ zastupovala jen jedna společnost (faremní výrobce 

biopotravin Vitaminátor s.r.o.). Na trzích nebyl problém setkat se s produkcí např. ze 

Srí Lanky. Také se zde objevovaly potraviny, které byly označeny slovem BIO, ale veškeré 

značení nebo certifikace chyběla. Fotografie z farmářských trhů jsou součásti přílohy č. 6. 

 Zlepšení spolupráce mezi místními ekozemědělci, vedením měst v rámci 

Moravskoslezského kraje by mohlo vést ke zvýšení nabídky českých bioproduktů. 

 Výsledky dotazníkového šetření poukazují na nedostatečnou informovanost občanů o 

biopotravinách a EZ. Následující návrhy by měly vést ke zlepšení a to nejenom v městě 

Třinci, i v celém Moravskoslezském kraji. 

 Neustále podnikat informační kampaně, prostřednictvím regionální televize, rádia, 

tisku apod. 

 Rozšíření sortimentu biopotravin - obchody zdravé výživy. 
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 Pořádání jednorázových akcí - prohlídka ekofarmy pro širokou veřejnost. Např. 

uspořádání dožinek, dny otevřených vrat apod. 

 Vzdělávat i předškolní a školní mládež. Např. školní exkurze na ekofarmě. 

 V rámci oslav Dne Země (22.4) uspořádat ve vybraných městech kraje naučnou a 

vzdělávací prezentaci týkající se EZ a biopotravin. 
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ZÁVĚR 

  Diplomová práce si klade za cíl seznámit čtenáře s aktuální situací ekologického 

zemědělství v ČR a v městě Třinci. V teoretické části je nejprve objasněn pojem EZ a jeho 

vývoj, dále je zahrnuta legislativa EU a ČR. 

 V praktické části jsem se zaměřila na popis a hodnocení ekofarmy v příměstské části 

Třince. Dále jsem se zabývala možnostmi dalšího rozvoje EZ v ČR. Především je zapotřebí 

neustálého zvyšování informovanosti občanů. Rozvoj počtů ekozemědělců a nárůst plochy 

v EZ souvisí také s dotační politikou MZe. 

 Součástí práce je i dotazníkové šetření na danou problematiku, které bylo provedeno 

v městě Třinci. Výsledky poukazují na nedostatečnou informovanost občanů jak o EZ, tak 

i o samotných biopotravinách. Ke změně stávající situace, by mohly napomoci informační 

kampaně prostřednictvím regionální televize a tisku. Pořádání jednorázových akcí, jako 

jsou naučné návštěvy ekofarem a rozšíření agroturistiky.  

 Pokud upřednostníme biovýrobky, a především ty z produkce českého zemědělství, 

podpoříme tím české ekozemědělce, ale také ŽP ve kterém žijeme. 
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Příloha č. 1 - Biopotravina 

(Příklad biopotraviny se správným označením) 

 

[Niemcová, 2012] 
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Příloha č. 2 - Certifikáty na produkty 
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Příloha č. 3 - Vlastní kontrolní opatření pro ekofarmu 
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Příloha č.4 -Dotazníkový formulář 

 Vážení respondenti, 

 jsem studentkou oboru environmentální management, Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TU 

Ostrava a dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníkuk mé diplomové práci.V práci se zabývám 

ekologickým zemědělstvím. Dotazník je anonymní a bude sloužit pro účely diplomové práce. 

Zakřížkujte pouze jednu odpověď. Popřípadě odpovězte, pokud to Vaše odpověď vyžaduje. Děkuji 

za spolupráci.          Anna Niemcová 

 

1. Víte, co jsou to biopotraviny? (Pokud jste odpověděl/a „Ne“, pokračujte otázkou č. 10) 

 Ano 

 Ne 

 

2. Myslíte si, že máte dostatek informací o biopotravinách?  

 Ano 

 Ne 

 

3. Myslíte si, že jsou biopotraviny z produkce ekologického zemědělství kvalitnější oproti 

kvalitě potravin z konvekčního (klasického) zemědělství? 

 Ano  

 Ne 

 Nevím 

 

4. Znáte ve svém okolí nějakou „ekofarmu“? Popřípadě o jakou ekofarmu se jedná a kde se 

nachází? (Pokud jste odpověděl/a „Ano“, prosím Vás napište, o jakou ekofarmu se jedná a 

kde se nachází) 

 Ano…………………………………………………………………....................................... 

 Ne  

 

5. Nakupujete biopotraviny? (Pokud jste odpověděl/a „Ano“, pokračujte otázkou č. 7) 

 Ano  

 Ne 

 

6. Z jakého důvodu biopotraviny nenakupujete? 

 Jsou příliš drahé 

 Nedostatek prodejních míst 

 Nedůvěra 

 Nevidím důvod proč je nakupovat 

 Jiný (uveďte, prosím)………………………………………………………………………… 

 

(Po Vámi zvolené odpovědi pokračujte otázkou č. 10). 
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7. Jak často biopotraviny nakupujete? 

 Denně 

 1x za týden 

 1x za měsíc 

 Spíše výjimečně 

 

8. Kde nejčastěji v Třinci biopotraviny nakupujete?  

 Farmářské trhy 

 V kamenných obchodech 

 V supermarketech, hypermarketech 

 V obchodech zdravé výživy 

 Jinde (uveďte, prosím)……………………...………………………………………............... 

 

9. Jaké biopotraviny nejčastěji nakupujete? 

 Čaj, káva 

 Luštěniny 

 Masné výrobky 

 Mléčné výrobky 

 Müsli, cereálie 

 Pečivo 

 Těstoviny 

 Vejce 

 Zelenina, ovoce 

 Jiné (uveďte, prosím)…………………….………….……………………………………...... 

 

10. Vaše pohlaví? 

 Muž 

 Žena 

 

11. Váš věk? 

 15 - 30     

 31 - 59    

 60 a více 

 

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 Základní 

 Středoškolské bez maturity 

 Středoškolské s maturitou 

 Vysokoškolské (včetně vyššího)    

 

 

Děkuji za čas strávený při vyplňování dotazníku. 
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Příloha č. 5 - Tabulky procentuálního zastoupení respondentů 

 Následující tabulky uvádí procentuální zastoupení sledovaného kritéria v závislosti na 

věku a vzdělání u vybraných otázek. 

Otázka č. 2 Myslíte si, že máte dostatek informací o biopotravinách? 

Tabulka 1 - Zastoupení odpovědí respondentů v závislosti na věku (otázka č. 2) 

Věk Počet [%] 

Ano Ne Ano Ne 

15-30 8 11 42 58 

31-59 24 19 56 44 

60 a více 13 12 52 48 

Celkem 45 42 52 48 

 

Tabulka 2 - Zastoupení odpovědí respondentů v závislosti na vzdělání (otázka č. 2) 

Vzdělání Počet [%] 

Ano Ne Ano Ne 

Základní 3 4 43 57 

Středoškolské bez maturity 10 13 57 43 

Středoškolské s maturitou 21 22 49 51 

Vysokoškolské (včetně vyššího) 11 3 79 21 

Celkem 45 42 52 48 

 

 

Otázka č. 3 Myslíte si, že jsou biopotraviny z produkce ekologického zemědělství 

kvalitnější oproti kvalitě potravin z konvekčního (klasického) zemědělství? 

 
Tabulka 3 - Zastoupení odpovědí respondentů v závislosti na věku (otázka č. 3) 

Věk Počet  [%] 

Ano Ne Nevím Ano Ne Nevím 

15-30 10 2 7 53 10 37 

31-59 36 3 4 84 7 9 

60 a více 14 6 5 56 24 20 

Celkem 60 11 16 69 13 18 
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Tabulka 4 - Zastoupení odpovědí respondentů v závislosti na vzdělání (otázka č. 3) 

Vzdělání Počet [%] 

Ano Ne Nevím Ano Ne Nevím 

Základní 4 2 1 57 29 14 

Středoškolské bez maturity 16 2 5 69 9 22 

Středoškolské s maturitou 26 7 10 61 16 23 

Vysokoškolské (včetně vyššího) 14 0 0 100 0 0 

Celkem 60 11 16 69 13 18 

 

Otázka č. 5 Nakupujete biopotraviny? 

 
Tabulka 5 - Zastoupení odpovědí respondentů v závislosti na věku (otázka č. 5) 

Věk Počet [%] 

Ano Ne Ano Ne 

15-30 5 14 26 74 

31-59 16 27 37 63 

60 a více 2 23 8 92 

Celkem 23 64 26 74 

 

Tabulka 6- Zastoupení odpovědí respondentů v závislosti na vzdělání (otázka č. 5) 

Vzdělání Počet [%] 

Ano Ne Ano Ne 

Základní 1 6 14 86 

Středoškolské bez maturity 4 19 17 83 

Středoškolské s maturitou 10 33 23 77 

Vysokoškolské (včetně vyššího) 8 6 57 43 

Celkem 23 64 26 74 
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Otázka č. 6 Z jakého důvodu biopotraviny nenakupujete? 

 

 
Tabulka 7 -Zastoupení odpovědí respondentů v závislosti na věku (otázka č. 6) 

Věk Jsou příliš 

drahé 

Nedostatek prodejních 

míst 

Nedůvěra Nevidím důvod proč je 

nakupovat 

Jiný 

15-30 3 1 3 6 1 

31-59 11 1 4 7 4 

60 a 

více 

16 1 0 4 2 

Celkem 30 3 7 17 7 

[%] 47% 5% 11% 26% 11% 

 

Tabulka 8 - Zastoupení odpovědí respondentů v závislosti na vzdělání (otázka č. 6) 

Vzdělání Jsou příliš 

drahé 

Nedostatek 

prodejních míst 

Nedůvěra Nevidím důvod proč 

je nakupovat 

Jiný 

Základní 5 0 0 1 0 

Středoškolské bez 

maturity 

10 0 3 4 2 

Středoškolské s 

maturitou 

14 3 3 11 2 

Vysokoškolské (včetně 

vyššího) 

1 0 1 1 3 

Celkem 30 3 7 17 7 

[%] 47% 5% 11% 26% 11% 

 

Otázka č. 7 Jak často biopotraviny nakupujete? 

 
Tabulka 9 - Zastoupení odpovědí respondentů v závislosti na věku (otázka č. 7) 

Věk Denně 1x za týden 1x za měsíc Spíše výjimečně 

15-30 0 2 1 2 

31-59 0 4 5 7 

60 a více 0 1 0 1 

Celkem 0 7 6 10 

[%] 0% 30% 26% 44% 
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Tabulka 10 - Zastoupení odpovědí respondentů v závislosti na vzdělání (otázka č. 7) 

Vzdělání Denně 1x za týden 1x za měsíc Spíše výjimečně 

Základní 0 0 0 1 

Středoškolské bez maturity 0 1 0 3 

Středoškolské s maturitou 0 2 2 6 

Vysokoškolské (včetně vyššího) 0 4 4 0 

Celkem 0 7 6 10 

[%] 0% 30% 26% 44% 

 

Otázka č. 8 Kde nejčastěji v Třinci biopotraviny nakupujete? 

 

Tabulka 11 - Zastoupení odpovědí respondentů v závislosti na věku (otázka č. 8) 

Věk Farmy, 

farmářské trhy 

V kamenných 

obchodech 

V supermarketech, 

hypermarketech 

V obchodech 

zdravé výživy 

Jinde 

15-30 1 0 4 0 0 

31-59 2 0 10 4 0 

60 a více 0 0 2 0 0 

Celkem 3 0 16 4 0 

[%] 13 % 0 % 70 % 17 % 0 % 

 

 
Tabulka 12 - Zastoupení odpovědí respondentů v závislosti na vzdělání (otázka č. 8) 

Vzdělání Farmy, 

farmářské 

trhy 

V kamenných 

obchodech 

V 

supermarketech, 

hypermarketech 

V obchodech 

zdravé výživy 

Jinde 

Základní 0 0 1 0 0 

Středoškolské bez 

maturity 

1 0 1 2 0 

Středoškolské s 

maturitou 

2 0 7 1 0 

Vysokoškolské 

(včetně vyššího) 

0 0 7 1 0 

Celkem 3 0 16 4 0 

[%] 13% 0% 70% 17% 0% 

 

  



 

2012  14 

 

Otázka č. 9 Jaké biopotraviny nejčastěji nakupujete? 

 
Tabulka 13 - Zastoupení odpovědí respondentů v závislosti na věku (otázka č. 9) 

V
ěk
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J
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15-30 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 

31-59 1 1 1 4 0 0 0 0 5 3 1 

60 a více 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Celkem 1 1 2 7 0 0 0 0 7 4 1 

[%] 4% 4% 9% 31% 0% 0% 0% 0% 31% 17% 4% 

 

Tabulka 14- Zastoupení odpovědí respondentů v závislosti na vzdělání (otázka č. 9) 
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Základní 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Středoškolské 

bez maturity 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 

Středoškolské s 

maturitou 

0 1 1 3 0 0 0 0 3 2 0 

Vysokoškolské 

(včetně 

vyššího) 

1 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 

Celkem 1 1 2 7 0 0 0 0 7 4 1 

[%] 4% 4% 9% 31% 0% 0% 0% 0% 31% 17% 4% 
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Příloha č. 6 - Fotografie z farmářských trhů: Třinec, 20. 4. 2012 

Fotografie č. 1 - Pohled na trhy I 

 

[Niemcová, 2012] 

Fotografie č.2 - Pohled na trhy II 

 

 

[Niemcová, 2012] 
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Fotografie č. 3 - Faremní výrobce biopotravin Vitaminátor s.r.o. - výroba ovocných a 

zeleninových šťáv (džusy). 

 

[Niemcová, 2012] 

 

 

 


