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SSrrddeeččnněě  VVááss  vvííttáámmee  

nnaa  ddnneeššnníímm  sseemmiinnáářřii  
  

  

  

TTEEMMPPOO  TTRRAAIINNIINNGG    CCOONNSSUULLTTIINNGG  aa..ss. poskytuje profesionální služby v oblasti 

vzdělávání dospělých od roku 1996. Ze dvou školících center v Ostravě a Praze 

připravujeme vzdělávací akce pro klienty z celé České republiky. Naše aktivity 

jsou zaměřeny do oblastí osobnostního, počítačového a jazykového vzdělávání. 

Naše společnost je akreditována Ministerstvem vnitra ČR. V oblasti počítačových 

kurzů jsme akreditováni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jsme také 

testovacím střediskem ECDL. 

 

Jedním z hlavních cílů naší společnosti je podpora osobního růstu jednotlivců i 

celých týmů. K naplnění těchto cílů nám také pomáhá spolupráce s dalšími 

organizacemi v rámci projektů Evropské unie.  Tvorbou a realizací grantových 

projektů se zabýváme již od roku 1997. V současné době je velká část našich 

aktivit směrována k rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím ESF v ČR ve spolupráci 

s významnými zaměstnavateli v regionech celé České republiky. 

 

Společnost TEMPO TRAINING  CONSULTING a.s. ve spolupráci s realizačním 

týmem Vaší společnosti připravila tento seminář, který je navržen dle vzdělávacích 

potřeb účastníků cílové skupiny. 

 

Vážíme si důvěry Vás všech. 
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Trendy v oblasti výroby bio produktů 

Ekologické zemědělství a biopotraviny představují v evropské ekonomice rychle rostoucí 

sektor, je to jeden z nejslibnějších „nových trhů“. EU stojí v čele celosvětového procesu 

předávání vědomostí a výsledků výzkumu, určování právního a regulačního rámce pro 

výrobu biopotravin a zpracování, certifikaci, obchod (import i export), i ve spotřebě. Pro 

zachování vedoucí pozice v tomto inovativním politickém a ekonomickém oboru jsou 

výzkumné aktivity klíčově důležité. 

 

Klíčové úkoly a trendy v oblasti zemědělství a dodávek potravin dle Vize : 

 Stabilní produkce potravin a jejich dostupnost (globální výzva s významným 

dosahem pro evropské zemědělství a dodávky potravin). 

 Závislost zemědělství a dodávek potravin na neobnovitelných energetických 

zdrojích, obzvláště na fosilních palivech. 

 Vyčerpání přírodních zdrojů a destrukce regulačních, kulturních a podpůrných 

funkcí ekosystému. 

 Vylidňování venkova a industrializace potravinových řetězců. 

 Zvýšená poptávka po vysoké kvalitě potravin s přidanou hodnotou. 

V tomto dokumentu jsou rovněž popsány silné i slabé stránky produkce biopotravin a 

ekologického zemědělství. Ekologické zemědělství je multifunkční a trvale udržitelnou 

metodou, jež šetří přírodní zdroje a internalizuje problémy životního prostředí, má celou 

škálu pozitivních dopadů na diverzitu krajiny, zemědělských farem, polí a přírodních 

druhů.  

Program klade důraz i na etické hodnoty, např. na kvalitu lidského života i života zvířat a v 

průběhu celého potravinového řetězce se výrazně uplatňuje princip účasti aktérů, právě 

tak jako zodpovědnost jednotlivce. Ekologické zemědělství je obzvláště vhodné pro 

posílení místní ekonomiky, aniž by bylo nutné uplatňovat jakékoli obchodní bariéry. 

Vysoce kvalitní potraviny a citlivé výživové zásady jsou přirozenými znaky biopotravin. 

Biopotraviny se tak stávají moderním životním stylem. 

Tento dokument popisuje tři priority výzkumu v oblasti zemědělství a produkce potravin, 

jež posunou jak produkci biopotravin tak i celou naši společnost kupředu a budou 
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znamenatvýznamný příspěvek k rozvoji trvale udržitelného evropského způsobu 

zajišťování ekonomické prosperity a blaha občanů.  

 

Vize budoucí role ekologického zemědělství a ekologických potravních 

systémů v evropské společnosti: 

 Životaschopný koncept posílení rurální ekonomiky v regionálním a globálním 

kontextu 

 Zajištění potravin a ekosystémů intensifikací ekologických funkcí 

 Vysoce kvalitní potraviny – základ zdravé výživy a klíč ke zlepšení kvality života a 

zdraví. 

Výzkumné aktivity zaměřené na biopotraviny a ekologické systémy hospodaření mohou 

podstatně přispět k celkové udržitelnosti zemědělství a produkce potravin. Takovýto 

výzkum posiluje integraci těch, kdo jsou nositeli decentralizovaných znalostí a expertních 

systémů, a je založen na striktní systémové integraci a holistických analýzách interakcí a 

směny hodnot.  

Tváří v tvář novým výzvám se výzkumné aktivity zaměřují taktéž na veškeré inovativní a 

moderní technologie, jejichž integrace může posloužit posílení ekologických principů a 

praktik. 

 

Tento programový dokument byl využit jako rámec pro přípravu strategického 

výzkumného programu s jasně stanovenými prioritami, který je rozpracován do akčního 

plánu výzkumu v oblasti ekologického sektoru.  

Za tímto účelem byla v r. 2008 uvedena v činnost technologická platforma „Organics“ (TP 

Organics), jež by měla usnadňovat a strukturovat debaty v rámci průmyslové i vědecké 

obce.  

 

Ekologické zemědělství 

 

Jedná se o systém hospodaření, který používá pro životní prostředí šetrné způsoby 

k potlačování plevelů, škůdců a chorob, minimalizuje použití syntetických pesticidů a 

hnojiv, v chovu hospodářských zvířat klade důraz na pohodu zvířat, dbá na celkovou 
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harmonii agroekosystému a jeho biologickou rozmanitost a upřednostňuje obnovitelné 

zdroje energie a recyklaci surovin.  

Jde o velice pokrokový způsob hospodaření, který staví na filozofii holistického 

pojetí přírody. Příroda je zde jednotným celkem, má svou přirozenou vnitřní hodnotu. 

Člověk je součástí přírody stejně jako jiní živí tvorové. Proto by veškerá lidská činnost měla 

pramenit z přírodního řádu a ekologické rovnováhy. Člověk se nemůže zprostit své 

morální povinnosti a odpovědnosti přistupovat k zemědělskému hospodaření takovým 

způsobem, aby důsledky jeho činnosti citelně nenarušily harmonii přírody a životního 

prostředí. Hlavním smyslem tohoto pojetí je vytvořit systém trvalého charakteru, který by 

byl ekologicky vyvážený, chránil stálé přírodní zdroje, tzn. prostředí a zabraňoval vývoji 

směřujícímu k ekologickým katastrofám a k přenechávání dnešních ekologických 

problémů příštím generacím. 

 

Cíle: 

Na základě výše uvedeného můžeme k ekologickému zemědělství přistupovat jako 

k modelu hospodaření, který se vyznačuje vícero funkcemi. Jde zvláště o funkce 

ekologické, ekonomické a sociální. Tomu odpovídají i cíle, které si v současné době systém 

ekologického zemědělství vytyčil, a to: 

 produkovat kvalitní potraviny a krmiva o vysoké nutriční hodnotě v dostatečném 

množství, 

 pracovat v co nejvíce uzavřených cyklech koloběhu látek, využívat místní zdroje a 

minimalizovat ztráty, 

 udržet a zlepšovat úrodnost půdy, 

 vyvarovat se všech forem znečištění pocházejících ze zemědělství, 

 minimalizovat používání neobnovitelných surovin a fosilní energie 

 hospodářským zvířatům vytvořit podmínky, které odpovídají jejich fyziologickým 

a etologickým potřebám a humánním  a etickým zásadám,  

 uchovat přírodní ekosystémy v krajině, chránit  přírodu a její diverzitu, 

 vytvářet pracovní příležitosti a tím udržet osídlení venkova a tradiční ráz 

zemědělské kulturní krajiny, 
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 umožnit zemědělcům a jejich rodinám ekonomický a sociální rozvoj a uspokojení 

z práce, neboť ekologické zemědělství vyžaduje hluboký zájem a odpovědnost, 

 vytvořit dobrý vztah mezi zemědělcem a konzumentem. 

 

Zásady pěstování rostlin 

Základem všeho je zdravá půda.Ta vyživuje rostliny a je proto předpokladem 

našeho života a zdraví. Prostřednictvím půdy vyživuje ekologický zemědělec své rostliny, 

tzn. nehnojí rostliny, ale půdu. Díky střídání plodin na poli a mnohotvárné kulturní krajině 

jsou rostliny schopné samy se postarat o své zdraví a s úspěchem se bránit proti 

chorobám a škůdcům. Ekologické zemědělství nepěstuje odrůdy získané cestou genového 

inženýrství. 

 Struktura plodin musí umožnit střídání plodin se subtilním kořenovým systémem 

s plodinami s mohutným kořenovým systémem.  

 Menší produkce kořenové biomasy a posklizňových zbytků některých plodin by 

se měla vyrovnat pěstováním meziplodin.  

 Vegetační kryt půdy má být co nejdelší, pokud možno i přes zimu.  

 V osevním postupu musí být zastoupeny jeteloviny. 

 Druhová pestrost pěstovaných plodin musí skýtat dostatečné možnosti pro 

přežívání prospěšných organismů. 

 Osevní postup musí bránit erozi půdy. 

 Plodiny s malou konkurenční schopností vůči plevelům se střídají s těmi s vyšší 

konkurenční schopností. 

 Volit odrůdy odpovídající podmínkám stanoviště. 

 Struktura plodin musí zajistit chovaným zvířatům plnohodnotnou, vyváženou 

krmnou dávku po celý rok. 

 Plevele se regulují agrotechnickými metodami, používání herbicidů není 

dovoleno. 

 Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům je založena na správné agrotechnice, 

biologických metodách, přípravcích rostlinného původu, používání syntetických 

pesticidů není dovoleno. 
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 Hnojení a výživa rostlin jsou založeny na správném osevním postupu, používá se 

organické hnojení, minerální lehce rozpustná hnojiva nejsou přípustná. 

 

Zásady chovu zvířat  

Zvířata se v rámci ekologického zemědělství nacházejí v zavřeném koloběhu. 

Krmivo dostávají převážně z vlastního ekologického podniku. Při jejich chovu jsou 

respektovány jejich přirozené potřeby. Díky tomu mají dobré zdraví a jejich produkty jsou 

vysoké kvality. Ekologická farma chová jen tolik zvířat, kolik je schopna uživit vlastní 

produkcí krmiv. Genové manipulace, používání hormonů a přenosy embryí nepřicházejí 

v úvahu. 

 Způsob ustájení musí odpovídat fyziologickým a etologickým potřebám zvířat. 

 Všechna opatření, technologie a technika chovu zvířat musí odpovídat požadavku 

udržení dobrého zdraví a dlouhověkosti chovaných zvířat. 

 Je nutno zajistit pohodu hospodářských zvířat – pohyb, čerstvý vzduch, ochrana 

proti slunci a extrémnímu počasí, dostatek prostoru, podestýlka, průmyslové 

chovy s řízenými režimy nejsou povoleny. 

 Kupírování, zkracování zubů a zobáků a jakékoliv jiné  tělesné poškozování a 

mrzačení není dovoleno. Další zákroky jako označování, odrohování a kastrace 

jsou povoleny jen u některých druhů a kategorií zvířat, v přesně vymezených 

případech. 

 Podstatná část sušiny krmné dávky musí být kryta krmivy pocházejícími 

z ekologického zemědělství, podíl krmiv z konvenčního zemědělství nesmí 

překročit 10 % celoroční krmné dávky v sušině. 

 Krmné přípravky typu stimulátorů, zchutňovačů krmiv syntetického původu, 

syntetické konzervační a ochranné přípravky, zkrmování močoviny a preventivní 

aplikace léčiv nejsou povoleny. 

 Lze používat zchutňující, vitaminové a minerální přísady přírodního původu. 

 Rutinní profylaktické používání syntetických léčiv a hormonálních látek není 

dovoleno. 
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Zásady skladování a zpracování bioproduktů 

 Bioprodukty musí být skladovány a zpracovávány tak, aby byla co nejvíce 

uchována jejich kvalita, musí být dopředu vyloučena možnost jejich znečištění či 

kontaminace nežádoucími látkami. 

 Při souběžném skladování produktů konvenčního a ekologického zemědělství 

musí být tyto od sebe odděleny fyzickou přepážkou znemožňující jejich smíšení či 

záměnu a musí být řádně označeny. 

 V celém průběhu skladování, manipulace a zpracování musí být bioprodukt 

přesně identifikovatelný. 

 Označení producenta (zpracovatele), musí být na bioproduktu jasně uvedeno ve 

všech stupních skladování, zpracování a distribuce až ke konzumentovi. 

 

Alternativní směry v zemědělství 

Pojem ekologické (alternativní) zemědělství je společným názvem pro mnoho 

směrů a metod. Všechny však představují i přes svou různost společný směr hospodaření 

na půdě i chovu domácích zvířat jako alternativu ke konvenční, tradiční i současné 

zemědělské výrobě. Společným základem je také to, že se v nich nepoužívají průmyslová 

hnojiva a syntetické pesticidy a snaží se využívat zvláště lokální a obnovitelné přírodní 

zdroje. Pojem alternativní zemědělství tedy zahrnuje např. biologické zemědělství Claude 

Auberta, biologicko-dynamické hospodaření, ekologické zemědělství, makrobiotické 

zemědělství, ekologicko-ekonomické zemědělství, organické zemědělství, organicko-

biologické zemědělství, přírodě blízké pěstování plodin v systému ANOG, regenerativní 

zemědělství, setrvalé zemědělství systém organického zemědělství Howard-Balfour, 

systém organického zemědělství Lemaire-Boucher, veganické zemědělství, zemědělství 

Mazdaznan a další. 

 Každý z těchto směrů má vlastní historii vzniku a vývoje, vlastní nosnou filozofii, 

metodiku, směrnic i kontrolní systém hospodaření, kterými se přísně řídí. Ve stručnosti se 

zmíním o některých z nich. 
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Systém ANOG 

 Jde o směr alternativního zemědělství zabývající se pěstováním ovoce a doplňkové 

zeleniny, brambor a dalších polních plodil. V roce 1972 jej založil Leo Furst z Vestfálska. 

Největší rozšíření má v Německu, Nizozemí, Rakousku, Švýcarsku a Itálii. Tento systém se 

zaměřuje na biologickou hodnotu svých produktů. Tato je determinována nutriční 

hodnotou, chutí a chemickou hodnotou žádanou odběratelem. Základním principem 

metody je  odpočinek půdy a půdní život. Používají se vlastní organická hnojiva, zvláště 

zelené hnojení. Ochrana rostlin proti škůdcům se zajišťuje dle směrnice IFOAM. 

Biologicko-dynamické hospodaření 

 Tento směr je nejstarší z uvedených metod alternativního zemědělství. Jeho 

zakladatelem byl v roce 1924 Rudolf Steiner, rakouský filozof a přírodovědec, a podporu 

získal v zemích západní, střední a severní Evropy. Základem této metody je 

antropocentrická filozofie. Veškerý život, půda a okolní vesmír tvoří nedílný celek. Život na 

Zemi je podle této filozofie ovlivňován silami kosmického původu – půda jako živý 

organismus také podléhá přírodním silám a jejich cykličnosti. Cyklické stahy kolem rostliny 

působí na její zakořenění, rozkvět, tvorbu plodů, atd. Proto lze tyto poznatky využít i 

v zemědělství. Velký vliv na praxi biodynamického hospodaření má soulad všech prací a 

zásahů do života rostlin a zvířat s rytmickými kosmickými procesy, hlavně poloha a fáze 

Měsíce, atd. V této metodě se využívají tzv. biodynamické preparáty, které mají za úkol 

poutat kosmické síly v koncentrované formě. Přisuzuje se jim stimulující, katalytický vliv, 

podobný působení hormonů.  

Organickobiologické zemědělství 

 Tato metoda je nejrozšířenější, nejznámější a dalo by se říci nejsnáze 

realizovatelná. Provozuje se v celé Evropě, ohniskem bylo ve 30. letech 20. století 

Švýcarsko. Bývá označována také jako alternativní zemědělství „Müller" po svém 

zakladateli, německém lékaři. Müller došel při svým výzkumech k závěru, že ložení 

půdních mikroorganismů má vliv na zdravotní stav rostlin. Podle této teorie existují tři 

vrstvy v půdě. Vrchní vrstva je zónou rozkladu, neboť se tam nacházejí hnilobné bakterie, 

které rozkládají rostlinné zbytky. Druhá vrstva je tvořena baktériemi mléčného kvašení, 

které utvářejí biologický filtr zabraňující škodlivým baktériím a jedovatým zplodinám 

proniknout do třetí vrstvy, což je zóna humusová, kde mají rostliny své kořeny. Orba se 

v rámci této metody neprovádí, hnojí se chlévskou mrvou a komposty, rotace plodin je 
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široká, obdělávání půdy je plně podřízeno nerušenému rozvoji mikrobiálního života 

v půdě. 

Organické zemědělství „Howard – Balfour“ 

 Tento systém vypracovali ve 30. a 40. letech 20. století Sir Albert Howard a Lady 

Eve Balfour. Je typický pro oblast Velké Británie, kde je znám pod označením „organic 

agriculture“, v Americe se pak rozšířil pod pojmem „organic farming“. Jeho krajní 

modifikací je tzv. setrvalé zemědělství „sustainable agriculture“. Tato metoda 

alternativního zemědělství se nevyznačuje nějakým zásadně odlišným přístupem. 

Základem je využívání plné přirozené úrodnosti půdy a její podpora. Definice v podstatě 

odpovídá dnešnímu pojetí ekologického zemědělství. Velký význam má zde podpora a 

rozvoj komplexu mykorrhizy, která disponuje stabilizační funkcí v ustáleném travním 

porostu. Tato metoda se zaměřuje zejména na pěstování trav a jetelovin. Orba probíhá 

pouze povrchově, organické hnojení se provádí kompostem a stimulace růstu se provádí 

řasovými extrakty a výtažky z bylin. 

Organické zemědělství „Lemaire – Boucher“ 

 Jde o směr, který vznikl ve Francii a své uplatnění získal i v Belgii a ve Švýcarsku. 

V literatuře někdy bývá zařazován a označován za systém biologického zemědělství. 

Odmítá  všechny syntetické pesticidy a minerální hnojiva s tím, že tato porušují půdní 

rovnováhu, což vede k napadání rostlin chorobami a škůdci. Metoda zahrnuje polní 

produkci a chov hospodářských zvířat. Charakteristickým znakem je využití kompostů pro 

organické hnojení, leguminóz pro zelené hnojení a přípravku Calmagol (jde o speciální 

produkt z vápenitých útesotvorných mořských řas). 

Biologické zemědělství Clauda Auberta 

 Biologické zemědělství je odnoží předchozí metody. Mateřskou zemí tohoto 

systému je taktéž Francie 50. let 20. století. Obsah této metody odpovídá obecné definici 

ekologického zemědělství. Stoupenci biologického zemědělství v rámci tohoto směru 

vytvořili společnost Nature et Progres, která se významně zasloužila o rozvoj 

alternativního zemědělství, zvláště pak tím, že iniciovala založení mezinárodní organizace 

IFOAM (v roce 1973 vydala první sešit Bulletinu IFOAM). 

Makrobiotické zemědělství 

 Tato alternativa ekologického zemědělství byla založena Dr. Rudolfem Kraftem a 

praktikuje se na nekomerční bázi po celé Evropě. Doslovný překlad jejího názvu zní 
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„dlouhoživotný“. Filozofie i praxe makrobiotiky pochází ze starého Orientu, učení Yin a 

Yang. Celostně pojímá hospodaření i život zemědělce a jeho rodiny. Vychází mj. z toho, že 

žena představuje rozpínavý, expandující element (E) a muž stahující, smršťující, 

kontraktační element (C). Všechny elementy světa se pak dělí na E a C a na makro (E) a 

mikroelementy (C). Makroelementy poskytují organismu energii, mikroelementy vytvářejí 

vnitřní organizaci organismu. Jednotlivé prvky jsou v organismu propojeny tzv. mosty 

života, bioelementy. Páry prvků vytvářejí jakýsi žebříček nebo jednotlivé stupně. Vita-

radiace, která je kosmického původu, na ně působí, a to nepravidelně. Dochází tím 

k rozechvění, vibraci celé soustavy. Podobné vibrace soustavy vyvolávají i složité chemické 

látky, jako pesticidy, syntetická hnojiva, aj. Na základě toho se vypracovává kalendář dnů 

intenzívní vibrace, který se shoduje s průběhem fází měsíce. Dny intenzívní vibrace nejsou 

příhodné pro setí nebo sázení. 

Zemědělství mazdaznan 

 Praktikuje se na nekomerční bázi v Německu a jinde. Propagátorem této varianty 

je Dr. O. Z. Hanich. Vychází z učení perského náboženského učence Zarathuštry 

tradovaného v 7. až 6. století před Kristem a tzv. zaroastrismu, což je nábožensko-sociální 

soustava dobra a zla. Každý má plnou svobodu volby mezi dobrem a zlem. Zarathuštra 

preferoval a zdůrazňoval usedlý způsob života, vztah k půdě, jejímu obdělávání a 

zavlažování a chov dobytka. Vytváří se celý soubor činností a chování člověka, životních 

zvyků a stravování (laktovegetariánská strava) v souladu s Věčnou myšlenkou. 

Veganické zemědělství 

 Tato varianta jde ruku v ruce s vegetariánským a zvláště pak s veganským 

způsobem života. Uplatnění našla převážně ve Velké Británii, částečně také v Evropě, USA 

a Kanadě. Nemá teoretický základ. Představuje tedy výlučně zahradnickou a zelinářskou 

produkci. Vyznavači toho způsobu hospodaření odmítají orbu a hnojení půdy organickými 

hnojivy zvířecího původu. Tvrdí, že důsledným dodržováním tohoto, dojde ke zlepšení 

struktury půdy a vymizení plevele, omezí se choroby a napadení škůdci.  
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Alternatívní ekologické zemědělství 

 Jde o blíže nespecifikovanou variantu, rychle se šířící formu ekologického 

zemědělství, ve které lze najít prvky ze všech předchozích variant a ke které se také hlásí 

zemědělci nezahrnující se pod žádnou z výše uvedenýchx. 

 

                                                 
x
 Vergner, I., Barták, J. Základy alternativního zemědělství. Praha: MZe ČR, 1991, s. 20-52 
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Ekologické zemědělství ve světě a EU 

Základní tendence vedoucí ke vzniku ekologického zemědělství již byly částečně 

nastíněny5. Přechod na nový způsob hospodaření v té které oblasti, jeho další vývoj a 

následná podoba také úzce souvisí s prosazením dané „větve“ ekologického zemědělství, 

přičemž každá z alternativ se snaží nalézt řešení na existující socio-ekonomické problémy. 

Nutnost a potřeba jejich řešení poprvé vyvstala v polovině 19. století a na přelomu 20. 

století. Tehdy totiž započal proces rychlé industrializace a urbanizace nevyhnutelně 

s sebou nesoucí negativní zásahy do životních podmínek obyvatelstva. Lidé se začali 

vracet zpět k přírodnímu způsobu života. Zemědělství, které přednostně znamenalo 

určitou samostatnost a nezávislost, však v důsledku hospodářské krize a s tím spojených 

ekonomických a provozních problémů (nízká hladina cen zemědělských výrobku a vysoké 

ceny strojů, průmyslových hnojiv a dalších vstupů), tento svůj post ztrácí. Selský způsob 

života doznává nemálo změn směrem k industrializaci a krajové tradice se vytrácí. 

První desetiletí 20. století v souvislosti se zjištěním existence poškození půdy a její 

úrodnosti vlivem silné intenzifikace, přispěla k tomu, že se hledají tradiční a ověřené 

metody hospodaření, např. kompostování, omezení zásahů do půdy  s cílem výživy 

edafonu (rostlinné a živočišné složky v půdě), atd. Jiným problém odhalený v té době byl 

zvýšený výskyt patogenních organismů a snížení kvality potravin. Dochází také ke změně 

výživových zvyklostí a změnám ve výrobě potravin. 

Všechny ekologické zemědělské systémy vyjadřují nutnost reformy životního stylu 

s větší orientací k přírodě jako protiklad stávající zprůmyslněné lidské existence. Mnohé 

z těchto směrů se vyvíjejí také na podkladě vědeckých poznatků. Tím byly položeny 

základy výživy, zdravovědy a tělesné kultury. 

 Stěžejním obdobím pro další rozvoj ekologického zemědělství byla 70. léta 

minulého století. První vyznavači ekologického zemědělství se celosvětově sdružili a 

založili mezinárodní federaci IFOAM (International Federation of Organic Agriculture 

Movements – Mezinárodní federace sdružení za organické zemědělství) se sídlem 

v Německu. V tomto období se v Evropě a Severní Americe začíná prosazovat 

                                                 
5
 srov. kap. 2.3 
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environmentální uvědomění. EHS i některé vlády předkládají programy a zákony vztahující 

se k ekologickému zemědělství. 

 V 80. letech 20. století zájem o ekologické zemědělství roste ve všech evropských 

zemích. Podíl ekologicky obhospodařovaných ploch však v žádné členské zemi EHS 

nepřekračuje 1 % zemědělské půdy. Stále totiž přetrvávají větší nároky na pracovní 

intenzitu a podniky v průběhu konverze nepřihlašují veškerou plochu k certifikaci. 

 Největší „boom“ ekologického zemědělství následuje v 90. letech 20. století. 

V roce 1991 bylo přijato nařízení Rady EHS č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a 

označování zemědělských produktů a potravin, které podporuje jeho rozvoj v rámci 

nástrojů evropské strukturální politiky. Byla to první zákonná norma definující produkční 

postupy ekologického zemědělství a určující závazné mechanismy pro kontrolu, certifikaci 

a označování. Zemědělci mají napříště možnost výhradně využívat pro své produkty 

označení „bio“ nebo „eko“.  

Na uznání tohoto nařízení měla nemalý vliv činnost IFOAM. Nařízení znamenalo 

zásadní zlom ve vývoji ekologického zemědělství, neboť přineslo stoupající poptávku 

spotřebitelů po biopotravinách a možnost jednotlivých členských států vytvářet další 

podpůrné programy ekologického zemědělství.  

V této době dochází také ke krystalizaci ekologického zemědělství v oblasti 

zpracování produkce, výzkumu, poradenství a vzdělávání. Dřívější rozlišování jednotlivých 

směrů a metod ztrácí na významu. Nové vědecké přístupy totiž stavěly na základních 

principech poplatných pro všechny směry. Kromě biodynamického zemědělství již existuje 

pouze jeden přístup, označovaný jako ekologické zemědělství. Nařízení také přineslo 

sjednocení pravidel v této oblasti. Oslabila se tím funkce směrnic a jednotlivých značek 

svazů.  

 Dnes je ekologické zemědělství provozováno ve více jak sto zemích světa. Už na 

počátku roku 2003 bylo ve světě obhospodařováno 23 milionů hektarů ekologicky. Podle 

posledních údajů se tato plocha dnes zvětšila na 31 milionů hektarů. Největší výměru 

půdy v ekologickém zemědělství má Austrálie ( přes 12,1 milionu hektarů), druhá je Čína 

s 3, 5 miliony, která oproti předchozím letům tak předstihla Argentinu ( přes 2,8 milionů 

hektarů). Z hlediska podílu ekologického zemědělství na celkové ploše zemědělské půdy 
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v zemi však celosvětově vede Rakousko, Švýcarsko a skandinávské země.6 Většinu půdy 

tvoří extenzivní pastviny. Jinak v roce 2004 dosáhl celosvětový trh s biopotravinami 

hodnoty 23, 5 mld. EUR, největší podíl bioproduktů na trzích potravin byl zaznamenán 

v Evropě a severní Americe. 

 Situace v zemích EU, je taková, že v posledních dvou desetiletích se plocha 

ekologicky obhospodařované půdy v Evropě rapidně rozšířila ze 100 000 ha na cca 5,5 

milionů hektarů. V roce 2002 tvořila 3,4% z celkové výměry zemědělské půdy v Evropské 

unii. Nejdynamičtější rozvoj ekologického zemědělství probíhal v 90. letech. I když se v 

posledních době tempo růstu poněkud zpomalilo, prognóza na tuto dekádu předpokládá 

další rozšíření podílu ekologicky obdělávané půdy proti současnému stavu o 3–5%. 

 Mezi členskými státy EU je však situace v ekologickém zemědělství velmi rozdílná. 

V Rakousku, Dánsku, Finsku, Itálii a Švédsku je sektor ekologického zemědělství relativně 

nejsilnější – provozuje se na 6–8% veškeré zemědělské půdy těchto zemí. Na druhé straně 

Řecko a Portugalsko jsou teprve na začátku prosazování ekologického zemědělství a podíl 

takto obdělávané půdy je zde vcelku zanedbatelný. V nových členských státech EU 

pokročil rozvoj ekozemědělství nejdále v České republice, kde podíl ekologicky 

obdělávané půdy tvoří bezmála 6% (vyšší než je průměr EU). Na Maltě naproti tomu 

ekologické zemědělství neprovozují vůbec.7 

                                                 
6 Willer, H., Yussefi, M.: The World of Organic Agriculture 2006 Statistics and Emerging Trends. IFOAM 

Publication [citováno 9.března 2006]. Dostupný z : http://orgprints.org/5161/01/yussefi-2006 overview.pdf 
7
 Javůrková, J. Stav ekologického zemědělství v 25 členských státech EU. Agra Focus, ÚZPI, 2004, č. 101, s. 

11-14   

http://orgprints.org/5161/01/yussefi-2006-overview.pdf
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Ekologické zemědělství v ČR  

Netřeba zdůrazňovat, že se ekologické zemědělství u nás setkalo s větším ohlasem teprve 

nedávno. Bylo to způsobeno jak jinak charakterem zemědělské produkce, která u nás 

existovala před „Sametovou revolucí“. Zemědělci měli pražádný zájem o půdu, zvířata a 

kvalitu potravin, které se produkovali ve státních podnicích. Proto ani zprávy v odborných 

časopisech v letech 1985 – 1987, které se v tisku sem tam objevovaly, žádný zlom 

nepřinesly. 

Hlavní impuls však přišel z jiné strany, od spotřebitelů. Stále více a více se lidé 

dozvídali o špatném zdravotním stavu populace ve srovnání se západoevropskými 

zeměmi.  

Postupně na konci 80. let začaly vycházet různé publikace se zaměřením na 

zdravou výživu, formovaly se skupiny propagující vegetariánský způsob života a tím 

pozvolna vzrostl zájem o „nechemizované“ potraviny, které však nebyly na trhu 

k dispozici. To vedlo k tomu, že si spotřebitelé začali uvědomovat potřebu ekologického 

pěstování rostlin a ekologického chovu zvířat. Komunistický režim však nepřipouštěl 

existenci žádných problémů, ani v otázce kvality potravin, proto byl u nás vývoj dalších 

snah v tomto směru oproti jiným zemím zbržděn. 

 Základy ekologického zemědělství v ČR byly fakticky položeny samotnými 

zemědělci až v roce 1989, před revolucí. Jednalo se o skupinu agronomů z Moravy, 

vědeckých a odborných pracovníků, kteří v roce 1988 založili Odbornou skupinu pro 

alternativní zemědělství, kterou zastřešovala Československá vědeckotechnická 

společnost. Tato skupina využila kontaktů ze zahraničí – od organizace IFOAM, ze 

Švýcarska a z Maďarska, kdy jim byla poskytnuta literatura o ekologickém pěstování a 

chovu a předány základní zkušenosti. Ještě téhož roku bylo vyhlášeno přechodné období 

na ekologické zemědělství ve třech podnicích, a to ZD Dubicko – zelinářství Leština, 

v Nových Losinách na Šumpersku – statek Hanušovice a ve Starém Hrozenkově v Bílých 

Karpatech.  

V roce 1989 byl vydán první Bulletin alternativního zemědělství, jež dodnes vydává 

s pozměněným názvem svaz PRO-BIO. Co se týče akademického prostředí, na vysokých 

školách zemědělských se otázce ekologického zemědělství v té době moc pozornost 
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nevěnovala. Pouze VŠZ v Českých Budějovicích na půdě Provozně-ekonomické fakulty 

uspořádala v roce 1987 odbornou konferenci o ekologickém zemědělství. 

 Ekologické zemědělství se realizace svého vzniku dočkalo až v lednu 1990, kdy se 

konala velká mezinárodní konference ve Velké Bystřici u Olomouce s odbornou asistencí 

IFOAM. Uspořádala ji odborná skupina Československé vědeckotechnické společnosti. 

Navštívilo ji na 600 lidí. Brzy poté se začali hlásit soukromí rolníci a zemědělské podniky se 

zájmem ekologicky hospodařit. Důležitou roli v té době sehrál také tehdejší náměstek 

ministra zemědělství ČR pro privatizaci a alternativní zemědělství, který prosadil formální 

přijetí rámcové směrnice IFOAM a přidělení prvních dotací pro ekologicky hospodařící 

podniky ve výši cca 3000 Kčs/ha.  

 V roce 1990 vznikl svaz producentů a zpracovatelů biopotravin PRO-BIO 

v Šumperku a v průběhu následujícího roku další svazy – Libera Praha, Biowa Chrudim, 

Naturviva Třebíč a Altervin Velké Bílovice. 

 Na akademické půdě se již od roku 1990 na Vysoké škole zemědělské v Praze a od 

1991 na zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyučuje původně 

v rámci postgraduálního studia obor ekologické zemědělství. 

 O dalších událostech významných pro ekologické zemědělství se zmíním už jen 

heslovitě. V roce 1992 dochází ke zrušení plošného vyplácení dotací bez náhrady, vzniká 

Spolek poradců a kontrolorů ekologického zemědělství a první zpracovatelská a obchodní 

organizace s biopotravinami v ČR PRO-BIO s.r.o., Staré Město pod Sněžníkem.  

Rok 1993 znamenal další posun – jednotlivé svazy ekologického zemědělství se 

dohodly společných směrnicích, které zastřešilo Ministerstvo zemědělství ČR, a rovněž na 

celostátní kontrole a certifikaci se zavedením národní známky „BIO“ označování 

biopotravin. Ministerstvo zemědělství ČR pověřuje soukromou firmu KEZ Brno výkonem 

jednotné kontroly ekologického zemědělství  v ČR. V roce 1994 došlo ke sloučení svazů 

PRO-BIO, Naturvita a Altervin.  

V období 1994 – 1998 se ekologické zemědělství stabilizuje a rozvíjí se národní trh 

s biopotravinami. Následně se opětně zavádí dotace pro ekologické zemědělství. V roce 

1999 svaz PRO-BIO, Epos (Spolek poradců a kontrolorů ekologického zemědělství v ČR) a 

Nadační fond FOA zakládají kontrolní organizace KEZ o.p.s., která byla Ministerstvem 

zemědělství ČR pověřena kontrolní činností v ekologickém zemědělství.  
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Rok 2000 je významný přijetím zákona o ekologickém zemědělství s účinností od 1. 

1. 2001. Svaz PRO-BIO v tomto roce zakládá regionální skupiny svazu po celé ČR a poprvé 

se v supermarketech objevují biopotraviny. V roce 2001 se uskutečňuje první ročník 

Evropské letní akademie ekologického zemědělství (Bioakademie) v ČR. V roce 2003 je 

vyhlášen národní Akční plán rozvoje ekologického zemědělství v ČR na dalších 10 let8. 

 V současné době v režimu ekologického zemědělství v ČR hospodaří skoro 830 

podniků. Oproti roku 2004 došlo sice k mírnému poklesu, ale v součtu osob podnikajících 

v EZ naopak k celkovému růstu, a to především díky počtu distributorů a prodejců 

bioproduktů a biopotravin. Jednou z možných příčin mohou být dotační pravidla EU, kdy 

se zemědělec musí zavázat k plnění podmínek na období pěti let.9 V roce 2005 se podíl 

ekologicky obhospodařované plochy na celkové ploše zemědělského půdního fondu 

pohyboval kolem 5, 98%, což představuje více jak 250 000 ha.  

Největší zastoupení ve struktuře zemědělského půdního fondu v EZ mají trvale 

trvalé travní porosty ( 82,4%), i když jejich podíl v porovnání s předchozím rokem poklesl o 

7%. Podíl orné půdy se drží na 8%, což činí 0,5% nárůst oproti dvěma předešlým letem. 

Další vývoj EZ by měl pokračovat právě směrem k rozšiřování ploch orné půdy se 

zaměřením na rostlinnou produkci, což je ovšem z hlediska plnění zásad a podmínek EZ 

obtížnější. 

 

                                                 
8
 Urban, J., Šarapatka, B. Ekologické zemědělství zemědělství, učebnice pro školy i praxi 1. díl. Praha: MŽP, 

2003, s. 35 - 38 
9
 Autor neznámý. Plochy ekologického zemědělství i ekofarem klesly [citováno 8.března 2006]. Dostupný z: 

http://www.agroweb.cz/projekt/clanek.asp?pid=2&cid=23819 



 

 

19 

 

 

Ekonomické důsledky při přechodu podniku na ekologické hospodaření 

 Jak už bylo naznačeno výše v souvislosti s přípravou projektu přechodu, konverze 

konvenčního podniku na ekologický je složitý proces. Jde o inovaci celého sytému a 

produkčních metod. Podnik se zásadně začíná orientovat na jiné trhy a výstupy produkce 

dostávají nový charakter. V průběhu přechodu dochází ke značnému snížení výnosů, které 

ani po zvládnutí konverze svým zvyšováním nenabývají původních hodnot. Způsobuje to 

mj. i započetí biologických procesů s cílem vytvořit nový ekologický systém. Ztráta příjmů 

není navíc kompenzována navýšením ceny za ekologické produkty, neboť pro ně není 

odpovídající trh, a proto ani odpovídající cena. Ke změnám v podniku v negativním slova 

smyslu dochází i v důsledku odpisů z předchozího podnikání, které již dále svým 

způsobem nepokračuje ( např. klece na chov nosnic). Růst nákladů znamenají i náklady 

spojené se získáváním nových informací ( např. odborné semináře) a na ztrátě příjmů se 

podílí i experimentování s novými plodinami, častější chyby v produkci a tím snížení 

výnosů, které by jinak nebylo nutné. 

Výnosy 

 Ekonomická výkonnost farmy je hodnocena na základě srovnání výše vynaložených 

nákladů s dosaženými výnosy. Výnosy představují peněžně vyjádřený ekvivalent 

poskytnutých výkonů, bez ohledu na to, zda došlo k jejich inkasu. Tím se liší od peněžních 

příjmů. Hlavní výnosovou položkou jsou tržby. Do výnosů se zahrnují i případné dotace 

poskytované na podporu EZ i další příjmy, např. z pronájmu budov, úroků bankovních 

vkladů, atd. 

 Srovnávání výnosů konvenčního a ekologického hospodaření bývá obtížné už 

jenom z toho důvodu, že oba systémy jsou založeny na jiných zásadách a neusilují o stejné 

cíle. Problém je také v tom, že rozdíly ve výnosech existují i mezi jednotlivými 

ekologickými podniky. Determinujícím faktory výnosu jsou zvláště kvalita půdy, klimatické 

podmínky a osevní postup. Tyto jsou společné pro oba typy hospodaření, ale pro 

ekologické hospodaření má větší význam druhy plodin užité v osevním postupu, typy 

plemen v živočišné produkci, počty zvířat na hektar a doba, po kterou se již na farmě 

ekologicky hospodaří. 



 

 

20 

 

 Obecně lze říci, že v průměru dochází po přechodu podniku na EZ k poklesu výnosů 

až o 40%, po získání zkušeností se však stabilizují na úrovni průměrně o 10 – 20% nižší ve 

srovnání s konvenčními postupy. 

 U rostlinné produkce lze na základě výzkumů v zahraničí obecně tvrdit, že 

hektarový výnos je zhruba o 10 – 20% nižší u ekologicky hospodařících farem. Např. 

úroveň výnosu u obilnin se pohybuje v relativně malém rozpětí 60 – 70% výnosu 

konvenčního, u brambor je větší variabilita – 40 – 120% konvenčního výnosu. U produkce 

zeleniny je výnos stejný nebo dokonce vyšší než v konvenčním zemědělství. Důvodem tu 

však může být vyšší cenová prémie, která zemědělce motivuje k větší péči a práci. V ČR se 

snížení výnosu pohybuje např. u luk a pastvin mezi 6 – 12% a v případě pícnin okolo 22%. 

 U chovu hospodářských zvířat lze říci, že vliv přechodu na EZ je nižší než u 

pěstování rostlin. Přírůstky i produkce mléka je sice o něco nižší než v konvenčním 

zemědělství, ale to je způsobeno spíše rozdílností krmné dávky a chov odlišných plemen 

zvířat. Produkce mléka činí zhruba 80 – 105% výsledků konvenčních podniků. Při přepočtu 

na hektar je pokles výnosů vyšší, až 70 – 80%, ale toho je příčinou menší hustota zvířat na 

plochu travních porostů. Denní přírůstky jsou dle výzkumů srovnatelné s konvenčním 

zemědělství, ale opět nižší při přepočtu na hektar. V ČR se pokles dojivosti pohybuje u EZ 

70 – 80% konvenční produkce a u přírůstků při výkrmu skotu dochází k poklesu okolo 5% 

oproti přírůstkům dosahován v konvenčním zemědělství. 

Ceny a cenová prémie 

 Cena je významným faktorem, která ovlivňuje konečnou výši tržeb. Pokud by se 

měla stanovit jednotná tzv. farmářská cena ( cena zemědělských výrobců), nebylo by to 

jednoduché, neboť ceny bioprodukce se liší podle zvoleného distribučního kanálu – cena 

při přímém prodeji z farmy může být až 2krát vyšší než při prodeji velkoodběrateli. Počet 

distribučních kanálů pro bioprodukty je v EZ navíc vyšší než u konvenční produkce. Ceny 

podobných bioproduktů se odlišují i mezi jednotlivými ekofarmami, neboť jsou zde rozdíly 

v přístupu k distribučním kanálům. V potaz je nutné vzít např. i možný vzrůst nákladů, 

který při přímém prodeji z farmy souvisí se zpracováním, balením, vyššími požadavky na 

práci, atd. Důležitost distribučního kanálu na konečnou výši tržeb je měřena jednak 

realizovanou cenou za produkt a množstvím, které je prostřednictvím daného kanálu 

prodáno. V podmínkách ČR se prostřednictvím přímého prodeje prodává většinou ovoce, 
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zelenina a brambory, mléko a mléčné výrobky, vepřové maso, atd. Činnost 

velkoodběratelů se využívá spíše u obilnin. 

 Cenovou prémií se rozumí, že průměrná cena bioproduktů je ve srovnání 

s konvenčními vyšší. Je to způsobeno jednak tím, že podíl těch distribučních kanálů, kde 

se realizuje vyšší cena ( přímý prodej), je větší u EZ a jednak tím, že v rámci stejného 

distribučního kanálu dosahují ekologické produkty vyšší ceny než stejné konvenční 

produkty. Je to dáno ochotou spotřebitelů zaplatit za bioprodukt nebo biopotravinu vyšší 

cenu, protože EZ přináší spolu s produkcí těchto produktů i další efekty, pozitivní vliv na 

životní prostředí, blaho zvířat či zdraví spotřebitelů. Výše a dostupnost prémie se liší dle 

jednotlivých produktů i v rámci zemí. Cenová prémie je více přijatelná pro rostlinnou 

produkci, minimálně však pro živočišnou výrobu, zejména pak pro mléko a hovězí maso. 

 Pšenice se ve světě běžně prodává za ceny o 50 – 200% vyšší než konvenční. V ČR 

se její cenová prémie pohybuje okolo 10%. Výraznější rozpětí způsobené proměnlivostí 

výnosu  a vyššími konvenčními cenami se objevuje u brambor – 50 – 500%, v ČR pak 40 – 

140%. Co se týče živočišných produktů, u mléka se realizuje cenová prémie v rozmezí 10 -

30%, v našich podmínkách okolo 20%. Většina mléka se však stále prodává jako mléko 

konvenční bez cenové prémie. U vepřového masa představuje prémie 60%, u hovězího 

však pouze 20 – 30%. V ČR se praktikuje 10 – 15% prémie u hovězího masa, avšak za kus 

v živé hmotnosti, konečná prémie se tak může vyhoupnout až na 30%. Největší prémii 

mají vejce – 40 – 180%, což je dáno prodejem přímo ze dvora, vyšší poptávkou a vysokými 

náklady na nákup krmného obilí. 

Dotace 

 Dotace54 na EZ jsou dnes dostupné ve všech zemích EU, liší se však jejich výše, 

podmínky pro jejich získání, určení specifické plodiny nebo stanovení horního limitu 

dotace na podnik. V některých zemích jsou dotace poskytovány jen pro období konverze. 

Jinde je podpora vyplácena trvale s tím, že jde jednak o pokrytí nákladů nově vzniklých 

z důvodů přechodu a jednak vyjadřují platbu zemědělci za službu navíc ( hospodaří 

systémem šetrnému k životnímu prostředí). 

 Dotační politika v ČR vedla k nárůstu zvláště travních porostů oproti orné půdě 

v EZ. Přechod hospodaření na orné půdě totiž s sebou nese větší rizika. I když má rozvoj 

EZ na travních porostech pozitivní vliv na údržbu krajiny a rozvoj oblastí LFA, je třeba pro 
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zvýšení biodiverzity jej rozšířit i do produkčních oblastí. Navíc plodiny z orné půdy 

dosahují vyšší cenové prémie než živočišné produkty. 

Náklady 

 Kromě výnosnosti je pro posouzení ziskovosti a ztrátovosti podniku důležité znát i 

jeho nákladovost. Náklady představují peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů, 

účelně vynaložených na tvorbu výnosů. Struktura nákladů EZ se liší od nákladů 

konvenčního zemědělství. Výše celkových nákladů může být jak vyšší, tak nižší, neboť u 

některých položek se předpokládá redukce nákladů, u jiných jejich zvýšení. 

 Předpokládá se snížení variabilních nákladů, a to v důsledku omezení externích 

vstupů jako hnojiv, postřiků, koncentrátů a krmiv. Na druhou stranu EZ vykazuje vyšší 

spotřebu ekologických vstupů ( osiv a krmiv). Stoupají také náklady na kultivaci půdy, 

jelikož bývá v porovnání s konvenčním zemědělstvím prováděna častěji. Díky lepšímu 

zdravotními stavu zvířat se předpokládá snižování nákladů na veterinární a zdravotní péči. 

 Co se týče fixních nákladů, u nich dochází spíše k jejich růstu. Vyšší potřeba práce a 

pracovních sil v EZ s sebou přináší vyšší mzdové náklady, zvláště u farem hospodařící na 

orné půdě. U odpisů strojů a budov je posun možný v obou směrech. Stroje na hnojení a 

postřiky se sice využívají méně, nutné jsou však zařízení na kultivaci. Odpisy se mohou 

zvýšit i v souvislosti s nutnou rekonstrukcí stájí, atd.  

 Obecně lze shrnout, že celkové náklady na hektar zemědělské půdy jsou v EZ nižší 

než u srovnatelných konvenčních farem. Úspora nákladů se pohybuje v průměru mezi 10 

– 25%. Nižší hodnoty jsou u variabilních nákladů ( úspora představuje 30 – 40%), naopak u 

fixních nákladů jsou u EZ většinou vyšší. Rozsah zvýšení se však liší jak u jednotlivých 

farem, tak i zemí.55 

Trh s biopotravinami 

 Všechny faktory, které ať přímo nebo nepřímo působí na ziskovost a výnosnost 

ekofarem vycházejí z dané situace na trhu s potravinami. Určující je zejména chování 

spotřebitele, kterým je determinována struktura nabídky potravin. Bude-li spotřebitel 

ochoten nakupovat biopotraviny a zaplatit za ně stávající vyšší cenu, nabídka jednotlivých 

druhů bioproduktů a biopotravin se bude moci rozšířit. 

                                                                                                                                                    
54

 srov. kap. 8 
55

 Šarapatka, B., Urban, J. Ekologické zemědělství, učebnice pro školy i praxi 2. díl, Šumperk: PRO-BIO 

Šumperk, 2005, s. 217 - 223 
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 Světový trh s biopotravinami stále roste, a to zvláště díky rostoucímu povědomí o 

kvalitě biopotravin.V roce 2004 dosáhl jeho obrat výše 23, 5 EUR. Největšími trhy 

s biopotravinami jsou USA a západoevropský trh ( prodej až poloviny světové produkce 

EZ). V Evropě jsou biopotraviny na trhu již 50 let. Větší rozvoj je však zaznamenán až 

v posledních 15 letech. Podíl na tom má přesun prodeje biopotravin z bioprodejen do 

supermarketů. V současné době se sice biopotraviny na evropském trhu s potravinami 

podílí jen 1 – 2%, ale vzhledem k rostoucí poptávce lze očekávat, že se brzy vyhoupne až 

na 5%. 

 Český trh s biopotravinami je ve srovnání s ostatními novými členy EU relativně 

nejrozvinutější, i když je stále v počáteční fázi. Značná část české bioprodukce se 

spotřebovává na domácím trhu a velké množství se též dováží. Nejvíce biopotravin se 

vyváží do sousedního Rakouska ( 68%), a pak do Německa. Biopotraviny na českém trhu 

tvoří jen asi 0,1% celkové spotřeby v ČR. Trh s biopotravinami je u nás nevyrovnaný, 

poptávka převyšuje nabídku. Nejvíce se prodává zelenina a ovoce, mléko a mléčné 

výrobky, drůbeží maso, vajíčka a chlazené výrobky ( paštiky, atd.). Přesto je poptávka po 

bioproduktech u nás celkově nízká ( málo informovaní spotřebitelé, nízká koupěschopnost 

obyvatelstva, nedostatek zpracovatelských subjektů, atd.) 

 Výkupní ceny se v ČR pohybují v rozmezí 10 – 100% cenové prémii vůči konvenční 

produkci, ceny na úrovni maloobchodu jsou vyšší v průměru o 30 – 40%. Úroveň cen je po 

celé ČR vyrovnaná. Biopotraviny jsou dnes k dostání převážně v síti super a hypermarketů 

( až 60%). Stále je však najdeme i v prodejnách zdravé výživy, kterých je u nás kolem 300. 

Jen 5% bioproduktů se prodá přímým prodejem na farmách. Z celkového objemu 

prodaných biopotravin v 2004 vyplývá, že každý Čech za ně v průměru utratil 23, 4 Kč za 

rok.56 

 Ekologické zemědělství a trh s bioprodukty se bude v České republice dále rozvíjet, 

zejména díky vysoké poptávce ze zahraničí, jejíž rapidní růst byl zaznamenán již v druhé 

polovině roku 2004. Vstup ČR do EU měl pro něj vůbec pozitivní vliv - objevují se noví 

obchodníci a roste zájem zahraničních výrobců o český trh. 

 Pro další růst trhu je nutná další stimulace poptávky. Je třeba se zaměřit na 

výchovu a informování spotřebitelů, zajistit lepší dostupnost bioproduktů podporou 

                                                 
56

 Václavík, T. Marketing biopotravin. In: Ekologické zemědělství, učebnice pro školy i praxi 2. díl, 

Šumperk: PRO-BIO Šumperk, 2005, s. 187 – 215 
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lokálních a regionálních marketingových strategií a zavedení biopotravin do školních 

jídelen a nemocnic. Zároveň podněcování těch zemědělců, kteří se věnují speciálním 

plodinám na orné půdě, dostupnost a kvalitní informace a poradenství povedou též 

k dalšímu rozvoji EZ57. 

 

 

   
                                                 
57

 Václavík, T. Český trh s biopotravinami v roce 2003 a výhled na rok 2004 [citováno 22. února 2006]. 

Dostupný z: 

http://www.albiostyl.cz/downloads/promedia/cesky_trh_s_biopotravinami_2003_vyhled_2004.pdf 
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Poznámky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


