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Ekologické zemědělství 

 

 Cíle  

     krátkodobé pochopit principy a zásady ekologického zemědělství 

- seznámit se s financováním zemědělství 

- uvědomit si výhody i nevýhody ekologického zemědělství 

    dlouhodobé  v potřebě potravin stále více upřednostňovat kvalitu 

- ve své práci uplatňovat získané= informace a předávat 

Ekologické zemědělství  

Ekologické zemědělství (někdy též biozemědělství, řidčeji organické zemědělství 

z anglického „organicagriculture“) je takový způsob hospodaření, který bere ohled na 

přirozené koloběhy a závislosti a umožňuje tak produkovat vysoce kvalitní a 

hodnotné potraviny. Jeho prioritou je kvalita, nikoli kvantita produkce. Je založené na 

zásadách etičtějšího přístupu vůči chovaným zvířatům, ochrany životního prostředí, 

šetření neobnovitelných zdrojů, ochraně zdraví populace ale i udržení zaměstnanosti 

v zemědělství a na venkově a udržení biodiverzity (rozmanitosti rostlinných a 

živočišných druhů). Je jedním z prostředků trvale udržitelného rozvoje a od roku 

1994 je součástí zemědělské politiky Evropské unie. 

Základem ekologického hospodaření je zdravá půda. To znamená, že se nedá začít 

s biozemědělstvím na půdě, kde donedávna probíhalo chemické hnojení apod. 

Udržení a zlepšování úrodnosti půdy se provádí organickým hnojením, zeleným 

hnojením, pestrými osevními postupy a šetrným zpracováním půdy. Díky střídání 

plodin na poli a mnohotvárné kulturní krajině v jeho okolí se vytváří biologická 

rovnováha, která posiluje schopnost rostlin se bránit proti chorobám a škůdcům. 

Regulace plevelů se v rámci ekologického zemědělství provádí s využitím moderní 

techniky přizpůsobené přírodě. Ekologičtí zemědělci nesmí používat průmyslová 

hnojiva, syntetické pesticidy, herbicidy, růstové regulátory a geneticky modifikované 

organismy. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Potravina
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neobnoviteln%C3%BD_zdroj_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Venkov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biodiverzita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trvale_udr%C5%BEiteln%C3%BD_rozvoj
http://cs.wikipedia.org/wiki/1994
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A1_p%C5%AFda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hnojen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plevel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hnojivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pesticid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herbicid
http://cs.wikipedia.org/wiki/GMO
http://cs.wikipedia.org/wiki/GMO
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Právní úprava v Česku 

V České republice definuje ekologické zemědělství a stanovuje kriteria pro označení 

produktů jako „produkt ekologického zemědělství“ zákon č. 242/2000 Sb ve znění 

novely č. 553/2005 Sb.. Od 1. května 2004 se pak i na Českou republiku vztahuje 

evropské nařízení Rady 834/2007 o ekologickém zemědělství a nařízení Komise 

889/2008, které je závazné pro všechny členské země Evropské unie 

Pro rozvoj ekologického zemědělství v ČR vypracovalo Ministerstvo zemědělství tzv. 

Akční plán, který navazuje na aktuální vývoj v této oblasti v EU. Ten se zaměřuje na 

spotřebitele a zároveň vytváří zemědělcům v EU volný prostor k tomu, aby 

produkovali, co si žádá trh. Český Akční plán předpokládal do roku 2010 rozšíření 

ekologicky obdělávaných ploch na 10 % zemědělské půdy a také rozšíření pěstování 

tržních plodin. Hlavním cílem Akčního plánu je řešení vztahu ekologického 

zemědělství k životnímu prostředí a pohodě zvířat, posílení informovanosti a důvěry 

spotřebitele, podpora zpracování bioproduktů a marketingu atd. 

Principy ekologického hospodaření 

Produkce potravin vysoké kvality a přiměřeného množství 

Postupy v souladu s přírodními systémy a cykly na všech úrovních od půdy, po 

rostliny až ke zvířatům.  

Osevní postupy a technologie pěstování bránící erozi půdy  

Plevele jsou potlačovány agrotechnickými metodami, herbicidy nejsou povoleny  

Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům je založena na podpoře samoregulující 

funkce agro-ekosystému, biologických a biotechnických metodách. Fungicidy a 

insekticidy nejsou povoleny.  

Etické zacházení se zvířaty respektováním jejich vrozených potřeb a chování. 

Respektování místních, ekologických, klimatických a zeměpisných rozdílů a 

využívání praktik a postupů vyvinutých v jejich důsledku. 

Ekologické principy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/2004
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/2010
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioprodukt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketing
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Podpora druhové pestrosti a ochrana vzácných přirozených stanovišť a přírodních 

útvarů.  

Maximální využití obnovitelných zdrojů a recyklace, využívání místních zdrojů  

Minimalizace znečištění a odpadů  

Pěstování geneticky manipulovaných organismů (GMO) není povoleno  

Minimální negativní vlivy na životní prostředí, 

Chránit a obnovovat úrodnost půdy a její kvalitu, chránit půdu před erozí, 

Využívat vodu takovým způsobem, aby zásoby kvalitní vody mohly být obnovovány a 

zároveň aby byly uspokojovány potřeby, 

Spoléhat na zdroje uvnitř agroekosystému, omezovat vstupy, využívat koloběhu 

prvků, využívat ekologické znalosti 

Chránit biologickou diverzitu jak v přírodním prostředí, tak ve využívané venkovské 

krajině. 

Značení produkce 

Ekologické podniky mají za povinnost jejich produkci značit tím, že před název 

výrobku uvedou předponu BIO (např. BIO Pšenice). Předchází se tím záměna s 

konvenčními. 

Dotace pro biofarmy: Komplikované a jen na některé plodiny 

Každý ekozemědělecmůže po registraci požádat o dotace formou žádosti 

adresované na ministerstvo zemědělství. Program pro rozvoj venkova na období 

2007–2013 má za cíl podporovat rozvoj ekologického zemědělství, provoz biofarem, 

zpracování bioproduktů a přispívat ke zvyšování zaměstnanosti ve venkovských 

oblastech. Umožňuje také poskytnutí finanční podpory ekologickým zemědělcům 

formou sazby na obhospodařovanou plochu. Časté změny předpisů, které způsobují 

nejistotu a nestabilitu v systému však nepříjemně znevýhodňují farmáře a jejich 

snahy. 

http://www.nazeleno.cz/bio/biopotraviny/podivejte-se-jak-vypada-ceska-biofarma.aspx
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Evropská komise požaduje v rámci dotačního programu dodržování několika 

zásad. V prvé řadě hodlá podporovat pouze určité druhy plodin – řepku, slunečnici 

a kukuřici. Dále pouze určité druhy zeleniny pěstované ve skleníku – rajčata, papriky 

a okurky. Podpora všech ostatních druhů plodin a zeleniny nesmí překročit v tříletém 

rozpočtovém období částku 7 500 euro na jednoho příjemce. Žadatel o podporu je 

povinen se zavázat, že bude používat metodu biologické ochrany rostlin bez 

použití chemických prostředků po dobu 5 let.  

V době vstupu do EU činily dotace 25% nákladů starých členských států. Do roku 

2013 by se měly vyrovnat na 100%. 

Kontrola ekologického zemědělství  

Zemědělské provozy jakož i zpracovatelské a dovozní podniky jsou minimálně 

jednou ročně prověřovány. Je-li to potřebné, pak i častěji.  Při kontrole se zejména 

prověřuje správnost pracovních postupů, vstupy a výstupy surovin a zboží, evidence, 

účetnictví, atd. Ve vztahu ke kontrolnímu pracovišti mají kontrolované subjekty 

dokumentační a ohlašovací (oznamovací) povinnost. V ekologickém zemědělství 

můžeme hovořit o „kontrole procesů“. Náhodným i účelovým výběrem se odebírají 

vzorky na provedení potřebných analytických zjištění. 

Výsledkem kontroly je pak v případě ekologického zemědělského podniku, je-li 

mu povoleno označovat produkty s odvoláním na ekologické pěstování, udělení 

certifikátu. Na něm a nebo v příloze k tomuto dokumentu, v hodnocení, jsou uvedeny 

ty produkty, které se mohou prodávat s označením podle Nařízení. Náklady vzniklé z 

provedení kontroly se účtují jednotlivým kontrolovaným podnikům dle ceníku, který 

musí kontrolní pracoviště v rámci povolovacího řízení předložit dozorovému orgánu. 

Pokud se podnik nebude podílet na úhradě nákladů, může být z kontrolního procesu 

vyloučen. 

Rub ekologického hospodaření 

Zemědělství potřebuje prostor. 
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Jakékoliv zemědělství je pro životní prostředí ze své podstaty špatné. Lidé se touto 

činností zabývají již zhruba 11 tisíc let a postupné zabírání půdy pro zemědělské 

účely má za následek hlavně odlesňování velkých ploch. 

Ekologické zemědělství, které je méně výnosné, potřebuje více místa. 

V průběhu minulého století došlo k chemickému rozvoji a tím k masivnímu využívání 

průmyslových hnojiv. Tím došlo k výraznému zvýšení výnosnosti zemědělské půdy 

až o 250% např. u obilovin. 

V případě, že budeme chtít zachovat úrodnost zemědělské půdy a zároveň 

uplatňovat ekologické zemědělství, dostáváme se do výrazného problému omezení 

plochy vhodné k hospodaření. Konečným důsledkem by bylo další kácení lesů a 

deštných pralesů. 

Zvýšení využívané plochy bude znamenat vyšší potřebu vody na zavlažování a tím 

vyčerpávání zásob vody. 

To jsou velmi závažné problémy, které lidé budou muset v nejbližší době řešit. 

 

Na druhé straně je nutno konstatovat, že konvenční zemědělství se snaží zajistit 

vyšší produkci zvyšováním vstupů materiálů a energií (závlahové vody, hnojiv, 

pesticidů, energie pro výrobu, moderní technologie pro výrobu hybridních osiv) a 

využíváním mechanizace. To s sebou přináší závislost na neobnovitelných zdrojích, 

na neustálých vstupech živin, což pak vede k větší zranitelnosti a nestabilitě trhu a 

zvyšování cen. Tyto argumenty opět vyznívají ve prospěch ekologického 

zemědělství. 

Shrnutí 

 

Ekologické zemědělství reprezentuje takový způsob hospodaření, který zohledňuje 

úrodnostní vlastnosti půdy, dbá na přirozené podmínky života zvířat a je šetrné ke 

krajině jako takové. Chápání vzájemných vazeb celého agrosystému je mu vlastní. 

Zároveň je nezbytné pro lidstvo si uvědomit, že kvalita je vždy důležitější než 

kvantita. Kvalitu poskytuje právě ekologické zemědělství. 
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Zapamatujte si 

- Ekologické zemědělství bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti 

a umožňuje tak produkovat vysoce kvalitní a hodnotné potraviny. 

- Dodržuje dané principy vůči krajině. 

- Při hospodaření jsou využívány hlavně přirozené podmínky života rostlin 

i živočichů. 

- Jeho činnost je ze strany státních orgánů přísně kontrolována. 

- Má své zápory – klade nároky na hlavně na prostor. Vytváří kvalitu na úkor 

kvantity. 

Odkazy a literatura 

www.wikipedie.cz 

www.eagri.cz 

www.nazeleno.cz 

www.pro-bio.cz 

Urban, J., Šarapatka, B. Ekologické zemědělství, učebnice pro školy i praxi 1. díl.   

Praha: MŽP, 2003 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Potravina
http://www.wikipedie.cz/
http://www.eagri.cz/
http://www.nazeleno.cz/
http://www.pro-bio.cz/

