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Biopotraviny 

 Cíle 

     krátkodobé  uvědomit si pojem biopotravina 

- umět odlišit potraviny z konvenční výroby a biopotraviny 

- uvědomit si význam biopotravin pro výživu lidí 

     dlouhodobé  využít získaných znalostí v prospěch svůj i okolí 

- využívat systematicky biopotraviny k zlepšení svého zdraví  

 

 Vysvětlení pojmu biopotraviny, získávání biopotravin, význam biopotravin 

Máme dvě jablíčka. Které z nich je bio a které nebio? Poznáme to na první pohled? 

Jaké jsou mezi nimi rozdíly? Které je lepší nebo horší? Kterému dáme přednost?  

 Biopotravina 

Bioprodukt, resp. biopotravina je vypěstovaný produkt ekologického (biologického, 

organického) zemědělství, tedy bez použití umělých hnojiv, škodlivých chemických 

postřiků či geneticky modifikovaných organismů (GMO) a výrobků na jejich bázi. Při 

výrobě bio produktů je zakázáno používat umělá barviva, aromatické a konzervační 

látky, ochucovadla a jiné přídavné látky.  

Základní legislativa   

Základním právním předpisem, který v Česku upravuje zásady ekologického 

zemědělství, je Zákon 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství vydaný 

Ministerstvem zemědělství a Nařízení Evropské Rady č. 834/2007. 

Na dodržování právních norem pro ekologické zemědělství (EZ) v ČR dohlíží celkem 

tři kontrolní organizace: KEZ (kontrola ekologického zemědělství), ABCERT, 

BIOKONT(Kontrolní a certifikační organizace v ekologickém zemědělství), pověřené 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologick%C3%A9_zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologick%C3%A9_zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/GMO
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Ministerstvem zemědělství ČR. Tyto kontrolní organizace zároveň vydávají certifikáty 

osvědčující původ výrobků producentů. 

Označení 

Bioprodukty mohou být v Česku označeny bioznačkou, tzv. biozebrou, a na jejich 

obalu musí být uveden nápis „Produkt ekologického zemědělství“. V souvislosti s 

bioprodukty se smí užívat výrazy jako „biologický“, „organický“ a „ekologický“, anebo 

předpony „bio“ a „eko“. 

 Kvalita biopotravin 

Kvalita bio výrobků je určována nejen kvalitou celého zemědělského systému, ale 

i celého zpracovatelského postupu. Je dána způsobem, jakým byly rostliny 

vypěstovány, jak byla zvířata chována a jak byl bioprodukt zpracován, skladován 

a distribuován. Suroviny pro výrobu biopotravin jsou produktem ekologického 

zemědělství, jsou souladem mezi přírodou a šetrným přístupem člověka k životnímu 

prostředí. 

Ekologické zemědělství a jeho filosofie jsou názorným příkladem reálnosti a praktické 

uskutečnitelnosti úvah o trvale udržitelném životě lidstva a o jeho rozvoji. 

 Proč BIOpotraviny? 

Při produkci surovin nesmí být užívány hnojiva minerálního původu, hormony, 

pesticidy či geneticky modifikované organismy či jiné látky, které narušují životní 

prostředí nebo se v něm přirozeně nevyskytují. Při následném zpracování nejsou 

užívány přídatné látky jako jsou konzervanty, barviva apod. Vyloučení těchto látek 

jako jsou např. chemické prostředky, aditiva, umělá hnojiva nebo geneticky 

modifikované organismy, vede k menší zátěži našeho organismu. Z těchto důvodů 

jsou tak biopotraviny vhodnější pro citlivější jedince s jistou mírou intolerance 

vůči některým složkám konvenčních potravin.  
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Nutno podotknout že ne všechna Ečka jsou škodlivá a je vydán seznam těch, která 

se mohou používat – kyselina citronová, betakarotén apod. – bude přednáška 

Lidí, kteří si uvědomují, že svým životním stylem mohou podstatně ovlivnit nejenom 

své zdraví, ale i dlouhověkost, rychle přibývá. Kvalitním životním stylem pak 

nerozumíme jenom nekouření a trochu tělesného pohybu, ale i vyhýbání se stresům, 

splnění ústavního práva na neznečištěné životní prostředí (vzduch, voda, půda, 

potraviny) ale hlavně jsou to vztahy nejdůležitější, až ze šedesáti procent ovlivňující 

naše zdraví - osobní vztahy ke způsobu výživy. Zájemci obvykle jsou alespoň 

zásadně poučeni o bioproduktech a biopotravinách a cíleně je na trhu vyhledávají.  

 Měřítka kvality 

Pro spotřebitele, který hledá praktický návod pro svůj každodenní nákup, jsou 

nejdůležitější čtyři následující měřítka kvality. 

1. Plnohodnotnost 

Určuje množství obsahových látek potřebných pro naši výživu, které tvoří vlastní 

hodnotu stravy - sacharidy, bílkoviny, tuky a dále pak vitamíny, esenciální mastné 

kyseliny, esenciální aminokyseliny, minerální látky a mikroprvky, vláknina a další 

balastní látky. Všechny tyto látky se musí tělu dodávat v optimálním množství, ve 

vysoké kvalitě a vyváženě - ve správném vzájemném poměru. Tak například 

celozrnný chléb požadavek plnohodnotnosti splňuje, zatímco chléb z bílých druhů 

mouky je kvalitativně mnohem méněcennější, neboť velká část přirozené hodnoty 

obilného zrna byla při průmyslové výrobě mouky odstraněna. 

2. Přírodní charakter 

Základní pravidlo plnohodnotné výživy říká, že strava má být tak přirozená, jak je to 

jen možné. Čím více je potravina zpracovaná, to znamená rozmělněná, rafinovaná, 

zahřátá, konzervovaná, či preparovaná, tím více ztrácí ze své původní kvality. Navíc 

je ještě "obohacena" nežádoucími přísadami (konzervační látky, barviva, prostředky 
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ovlivňující technologické vlastnosti, antioxidační činidla, aromata, sůl, cukr či sladidla 

a mnohé další, dnes - podle nomenklatury EU - tzv. "éčka", jichž je několik set). 

Přírodní charakter tedy znamená, že na náš stůl by měla přijít potravina zpracovaná 

co nejméně a postupy co nejšetrnějšími, bez chemických přísad a pomocných látek.  

3. Čerstvost 

Čerstvost potravin je důležitým znakem kvality. Dokonce i v případě, je-li nějaká 

potravina ve všech ostatních ohledech vysoce hodnotná (plnohodnotná, přírodního 

charakteru, s nízkým obsahem škodlivin), nelze ji při nedostatečné čerstvosti 

doporučit; např. dlouho skladovaná, zvadlá biozelenina z ekologického zemědělství. 

Mikrobiální znečištění a zkázu potravin způsobují především bakterie a plísně, jejichž 

aktivitou dochází ke snížení kvality a v pokročilých případech může dojít i k těžkému 

ohrožení zdraví či dokonce ke smrti. Ani v éře ledniček a mrazniček nejsme proti 

zkažení potravy zajištěni. Tomuto nebezpečí není vystaveno jen čerstvé zboží, ale i 

potraviny, které nemusí být každý den čerstvé, například obilí, brambory aj. I ty se 

mohou zkazit nebo nesprávným skladováním ztratit svou kvalitu. 

4. Zátěž cizorodými látkami 

Každý občan západních průmyslových států přijímá v potravinách podle odhadů 

americké FDA (Food and Drug Administration) asi 2,5 kg chemikálií ročně. - těžké 

kovy, pesticidy a další látky na ošetřování rostlin, zbytky hnojiv, veterinárních léčiv, 

hormony, radioaktivní látky, průmyslové polutanty (znečišťující látky) a mnohá další 

residua a produkty vzájemných reakcí těchto látek, které mohou působit 

karcinogenně, mutagenně, teratogenně, ba i přímo toxicky. A k tomu ještě ony 

nespočetné, zákonem povolené potravinářské přísady - barviva, aromata, 

konzervační látky, plnidla, tj. již zmíněná "éčka", apod. 

 Nelze očekávat "absolutně čisté", "absolutně zdravotně nezávadné", "ekologicky 

čisté" a podobně nazývané potraviny. Kromě obecné nelogičnosti takového 

pojmenování je celosvětové znečištění takové, že potraviny, naprosto nezatížené 
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cizorodými látkami již dávno neexistují. Uvědomělým a poučeným nákupem potravin 

je ale přece jen možno zatížení cizorodými látkami do značné míry redukovat. 

 Proč jsou biopotraviny drahé 

Vyšší cena biopotravin je dána následujícími skutečnostmi: 

Biopotraviny jsou drahé, někdy je rozdíl mezi běžným a bio výrobkem symbolický, 

jindy naopak činí desítky procent. Co za tím je? Poctivá práce zemědělců, kteří znají 

své krávy jménem, nebo jen chtějí obchodníci vydělat na naší naivitě a ochotě 

vytáhnout peněženky za všechno, co je bio? Vyšší ceny biopotravin ovlivňuje hned 

několik faktorů. 

1. Ekozemědělci dosahují nižších výnosů plodin a nižší užitkovosti 

hospodářských zvířat. Zjednodušeně řečeno, když biozemědělec pěstuje 

rajčata, vyroste jich na jedné rostlině méně za delší dobu a pravděpodobně 

budou i menší. Příkladem ze živočišného výroby je kuřecí maso. Zatímco 

klasické kuře je vykrmováno zhruba 40 dní, biokuře dvojnásobně delší dobu a 

navíc cena bio krmiva je výrazně vyšší. To je jeden z hlavních důvodů, proč za 

bio kuře zaplatíte okolo 300 Kč, zatímco kilo nebio kuřecího vyjde zhruba na 

50 Kč. 

2. Ekozemědělci musí více používat ruční práci, která je samozřejmě dražší. 

Stejně tak ekologická ochrana proti škůdcům například ve formě dravých 

roztočů stojí více než v konvenčním zemědělství běžně používané chemikálie. 

Zjednodušeně řečeno, biozemědělec se víc nadře a na chemikálie musí 

zapomenout, takže žádné šplíchání hnojivy nebo pesticidy. 

3. Cenu biopotravin zvyšuje jejich „poctivost“, tedy absence chemických 

konzervantů a nejrůznějších přidaných náhražek.  

4. Výroba biopotravin je dražší, například výrobce musí mít oddělenou výrobu 

biopotravin a ostatních produktů.  

5. Cenu biopotravin zvyšuje také to, že se velká část z nich do Česka dováží. 

Ačkoliv by u nás bylo možné vyprodukovat prakticky jakékoliv bio plodiny, 
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které rostou v našich klimatických podmínkách, ve skutečnosti se například 

i pohanka nebo proso dováží. Čeští zemědělci zatím nejsou schopni pokrýt 

poptávku spotřebitelů. Jestliže si koupíte například český bio kečup, je vysoce 

pravděpodobně, že byl vyroben ze zahraničních bio rajčat, domácích zkrátka 

není dostatek. 

Malá zajímavost – výroba např. hovězího masa na biofarmě je přímo alchymie . 

Dobytek se chová převážně v pastevním hospodářství. Musí e pravidelně přehánět 

z košáru do košáru ( to je část ohrazené pastvy), aby se pastva nepřehnojovala. 

Přehánění dobytka se musí hlásit kontrolním orgánům a ty v současné době mohou 

toto kontrolovat pomocí družicových radarů.  

 Zájem o biopotraviny 

O biopotraviny se nejvíce zajímají ženy ve věku od 25 do 50 let. I když můžeme 

často slyšet "mně to chutná, ale doma mi to jíst nebudou", přesto biopotravinu koupí 

a zkusí ji doma připravit.  

Maminky se snaží dát dětem to nejzdravější a navíc se snaží žít podle zdravých 

trendů doby. 

 Mužům se většinou zdají biopotraviny příliš vegetariánské (na trhu se totiž vyskytují 

převážně biopotraviny rostlinného původu). Tvrdí, že potřebují maso. Neuvědomují si 

však, že jde především o pestrost stravy a kvůli biopotravinám nemusí masné 

výrobky z jídelníčku vyřadit.  

Starší lidé se rádi vracejí ke svým tradicím a nakupují biopohanku, biokroupy a 

biošpaldovou kávu, protože jim připomínají staročeskou kuchyni. 

Nemocní lidé často hledají v biopotravinách "svůj lék". Například informace z 

rozhlasu, televize, či od lékaře poukazují na pohanku, jako na moderní a přesto 

tradiční prostředek proti cévním onemocněním. 
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Vrátíme se k původnímu jablíčku! 

Nejsou rozdílné, co se týče obsahu základních živin. Mají cukry, vlákninu, vitamíny. 

Čím se v zásadě liší – způsobem výroby, zpracováním, neobsahují rezidua 

z ochranných postřiků, nemusíme se bát zvýšeného množství dusičnanů. 

Jogurty mají skutečně živé mikroorganismy a kousky ovoce, klobásy a párky 

skutečně obsahují maso, kečup skutečně obsahuje rajčata,  kuře není krmeno 

směsemi s hormony pro rychlejší růst a tak podobně. 

Je jen na Vás, pro jaké potraviny se rozhodnete a také v jakém množství! 

I tady platí, že někdy méně znamená více!!!! 

 Zapamatujte si 

- Biopotraviny musí být vždy náležitě označeny 

- Suroviny a biopotraviny jsou produkty ekologického zemědělství 

- Při výrobě biopotravin je zakázáno používat konzervanty, barviva, aditiva, 

umělá hnojiva. 

- Ne všechna Éčka jsou škodlivá – např. kyselina citronová, betakaroten apod. 

- Biopotraviny jsou plnohodnotné z hlediska výživy, jsou čerstvé, chutnají svou 

přirozenou chutí, nejsou zatížené cizorodými látkami. 

- Zvýšená cena biopotravin je způsobena převážně vyšší náročností ruční 

práce, nižšími výnosy a výtěžností surovin, nákladným dalším zpracováním, 

také z důvodu dovozu. 
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