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Ekologická farma Koclířov manželů Látalových 

 Cíle 

Krátkodobé cíle: 

 seznámení se s farmou zaměřenou na produkci jehněčího masa 

a chovných jehniček 

Dlouhodobé cíle: 

 uvědomění si možnosti nekonzumovat maso pouze mražené či chlazené 

zakoupené v obchodě, ale zpracovávat maso čerstvé, o kterém víme, z jakého 

zvířete pochází, v jakých podmínkách zvíře bylo chováno a jak bylo poraženo  

 Průvodce studiem   

Studijní text stručně shrnuje informace o ekologickém zemědělství (přednáška 

Biopotraviny 11. 11. 2011) a přináší informace o ekologické farmě manželů 

Látalových.   

 EKOLOGICKÁ FARMA KOCLÍŘOV  

Ekologické zemědělství je moderní formou obhospodařování půdy. Nepoužívají se 

chemické prostředky, které mají negativní dopad na životní prostředí, zdraví lidí a 

zdraví hospodářských zvířat.  Díky němu se produkují tzv. biopotraviny, tedy 

potraviny nezatížené chemickými vstupy ani následnými konzervanty. 

Ekologické zemědělství je podporováno ze strany ministerstva zemědělství hlavně 

proto, že přispívá k ozdravení životního prostředí, bere ohledy na životní podmínky 

chovaných zvířat a zajišťuje základní biologickou rovnováhu přírody. 

Základní údaje o hospodaření ekologických zemědělců udává následující tabulka: 
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Srovnání základních statistických ukazatelů EZ 

 31. 12. 

2010 

31. 12. 

2011 

Nárůst za leden-

prosinec 2011 

Nárůst za leden-

prosinec 2011 (%) 

Počet výrobců biopotravin 626 646 20 3 

Počet ekofarem 3 517 3 920 403 11 

Výměra zemědělské půdy 

v ekologickém zemědělství (ha) 

448 202 482 

927 

34 725 8 

Podíl ekologického zemědělství na 

celkové výměře zemědělské půdy (%) 

10,55 11,40 0,85  

Výměra orné půdy (ha) 54 937 59 281 4 344 8 

Výměra trvalých travních porostů (ha) 369 272 398 

060 

28 788 8 

Výměra trvalých kultur (sady)  (ha) 5 128 6 453 1 325 26 

Výměra trvalých kultur (vinice)  (ha) 803 965 162 20 

Výměra trvalých kultur (chmelnice)  

(ha) 

8 10 3 25 

Ostatní plochy (ha) 18 054 18 158 103 1 

Pozn. Převzato z www.eagri.cz 

Pro srovnání místních okresů – v okrese Ústí nad Orlicí je registrováno celkem 81 

ekozemědělců, v okrese Svitavy 17 ekozemědělců. 

 

Ekologicky hospodařícími jsou i manželé Látalovi, kteří hospodaří v Koclířově v 

okrese Svitavy. 

V Koclířově hospodaří osmý rok v systému ekologického zemědělství. Farma je 

zaměřená především na chov ovcí. Chovají několik plemen - suffolk, erinolandschaf, 

ovce olkuská, romanovská a nějaké kříženky. Chov je zaměřen na produkci 

jatečných jehňat a chovných jehniček, dále chovají kozy, bílé i hnědé.  
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V současné době dokončují rekonstrukci bývalé mléčnice kravína na výrobnu sýrů a 

dalších mléčných produktů z kozího mléka, do budoucna počítají i se zpracováváním 

mléka ovčího a kravského. K tomuto účelu do budoucna chtějí rozšířit chov o dojné 

ovce a krávy - momentálně mají 3 jalovice. Vyprodukovaná jatečná jehňata prodávají 

z větší části na Slovensko, již několik let spolupracují s jatkami v Sabinově. Malou 

část prodávají v drobném ze dvora. Obhospodařují cca 170 ha půdy, z toho asi 15 ha 

orné, zbývající jsou trvalé travní porosty. Na orné pěstují krmné plodiny - z obilovin 

ječmen a oves, dále hrách, na části je nasetý podsev jetelotrávy. Ornou půdu začali 

obdělávat část před 2 roky a část teprve letos. Pro své hospodaření využívají část 

areálu zemědělského střediska (bývalého státního statku Svitavy), které je v majetku 

obce. Užívané objekty střediska chtějí výhledově odkoupit. 

 

 Zdroje 

www.eagri.cz 


