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Ekologické zemědělství je způsob hospodaření, který produkuje potraviny pomocí metod příznivějších  

k životnímu prostředí ve srovnáni s přístupy převládající zemědělské produkce. Je založeno  

na využívání spontánních přírodních procesů, využití recirkulace a obnovitelnosti zdrojů, ale také  

na moderních agrotechnických metodách. Ekozemědělci mimo jiné podporují přítomnost volně  

žijících zvířat, jako jsou ptáci a hmyz, kteří přispívají k potlačování škůdců. 



Živá půda
Cílem ekologického zemědělství je zdravá, živoucí půda. Žížaly, drobný  
hmyz, bakterie i další organismy, které půdu obývají, jsou velmi důležité  
pro zpřístupňování živin rostlinám. Zdravá půda = zdravé potraviny = zdraví 
lidé. Ekozemědělci zúrodňují půdu pěstováním jetelovin a použitím kompostu 
či kompostovaného chlévského hnoje. Jetel a další luskoviny pomáhají 
ekozemědělcům dodávat do půdy dusík, který je nezbytný pro růst rostlin. 

Rotace
Střídání pěstovaných plodin je v ekozemědělství velmi důležitý princip.  
Rotace znamená každoroční obměnu druhů plodin na jednotlivých polích,  
což je zásadní pro zachování úrodnosti půdy a pro regulaci plevelů, škůdců  
a chorob. Ty se mohou nekontrolovatelně šířit, pokud se na jednom poli  
pěstuje každý rok stejný druh plodiny.

Životní prostředí 
Ekozemědělci se snaží neznečišťovat půdu, řeky a potravní řetězce.  
Proto používají co nejméně umělých hnojiv a syntetických prostředků  
na ochranu rostlin a vyhýbají se užití geneticky modifikovaných (GM)  
plodin či krmiv pro zvířata. Střídmější  využití chemie často vede  
k většímu rozšíření volně žijících zvířat či volně rostoucích rostlin  
v okolí. zemědělských ploch. 



Divočina 
Vědecké studie ukazují, že množství a rozmanitost ptáků, motýlů a divoce 
rostoucích rostlin bývá větší na statcích, které alespoň po nějaký čas 
hospodařily ekologicky. Některé z těchto  organismů jsou navíc prospěšné  
tím, že požírají škůdce hospodářských plodin. Hospodáři to vědí a často  
proto vytvářejí různá útočiště pro užitečné divoké druhy.

Hospodářská zvířata
Ekologická hospodářství mají vysoké standardy pro kvalitu života zvířat.  
Zvířata na ekofarmách musejí mít přístup k venkovním výběhům a dostávají 
prostor, aby se mohla přirozeně projevovat (např. popelení u slepic,  
rytí u prasat, atp.). Také krmiva musejí být většinou z ekologického  
pěstování a přednostně pocházet z hospodářství, kde jsou zvířata chována  
nebo z jiných ekohospodářství v regionu. 

Přechod na ekozemědělství
Dříve než může hospodářství začít své produkty označovat slovem BIO,  
musí  nejméně jeden až tři roky (podle toho co pěstuje) dodržovat  
pravidla pro ekologické zemědělství. Tento čas umožní půdě odpočinout  
si a zbavit se možných zbytků chemikálií, a také umožní hospodáři  
zlepšovat kvalitu své půdy. 



Pravidla
Všechny biopotraviny jsou produkovány a zpracovávány podle pravidel 
stanovených zákony. Tato pravidla pokrývají veškeré oblasti produkce potravin 
od zajištění životní pohody zvířat a ochranu divočiny až po omezení umělých 
aditiv používaných při zpracování. Všechna ekologická hospodářství a výrobny 
každý rok navštěvují inspektoři, kteří kontrolují dodržování těchto pravidel.  

Co nabízí pedagogické hospodářství dětem
Hospodářství s pedagogickým rozměrem dětem umožňuje získat zkušenosti spojené se zemědělstvím.  
Právě na statku jsou souvislosti mezi přírodou a člověkem viditelné a „prožitelné“. Na žádném jiném místě 
neexistuje tak zřetelně napětí mezi zemědělstvím a ochranou přírody. Zde je možné dobře předvést, jak těžké 
je zajistit potřebnou kvalitu potravin, pohodu zvířat a přírody i rentabilitu výroby. Na statku by se dětem neměla 

jen jinou formou zprostředkovávat teorie ze školních lavic. V popředí by měl 
stát prožitek. Děti zde o zemědělství nejen slyší, ale také zemědělství  vidí, 
cítí, ochutnávají a dotýkají se ho.
 
Zejména ekologické farmy velmi dobře splňují tyto požadavky, neboť jde obvykle 
o podniky menší rozlohy, zato s velkou rozmanitostí plodin i hospodářských zvířat, 
s maximální snahou o soběstačnost a uzavřený cyklus živin a energie. 

A právě z těchto důvodů vám přinášíme tuto publikaci. Měla by vám usnadnit orientaci v tom, jaké jsou  
možnosti absolvovat vzdělávací program či exkurzi na některém z ekologických hospodářství v širším okolí 
hlavního města Prahy. Aktualizovaný seznam hospodářství s pedagogickými možnostmi naleznete také  
na www.zeskolynastatek.cz.  



O statku
Chalupnické, ekologické hospodářství s chovem mléčných krav a zájmovým 
chovem koz a koně. Statek se nachází v nádherné krajině sevřené řekou  
Vltavou a Sázavou, nedaleko Štěchovic přibližně 20 kilometrů od Prahy.  
Na statku chovají krávy, kozy, slepice a koně. Návštěvu hospodářství lze spojit  
s výletem do okolí, opékáním špekáčků, cyklo-výletem. Podrobnější informace  
k programům na vyžádání na kontaktech níže. 

Popis programu
Statek nabízí dva typy programů

•  Jak vznikají potraviny? Aneb a ta kráva mléko dává.  
Náplní programu je seznámení s hospodářskými zvířaty,  
které dávají mléko, čím se krmí, jak se dojí, co ovlivňuje  
kvalitu mléka, zpracování mléka, vysvětlení základních  
pojmů v mlékařství, ukázka jednoduchého zařízení  
na zpracování mléka. 



•  Malý hospodář. Jeho náplní je detailní seznámení s každodenním chodem farmy. Děti se dozvědí a uvidí, 
jak se starat o hospodářská zvířata na farmě (kráva, koza, kůň) a jaký užitek nám dávají. Sedlák dětem osvětlí, 
co to znamená chovat zvířata ekologicky a jak se ekologický chov liší od chovu konvenčního. 

Další informace 
Statek  dále nabízí  prohlídku hospodářství, seznámení s řemeslem tesař-truhlář a praktické ukázky  
na roubené chalupě pro děti od 3. tříd ZŠ výše. Dále výklad o historii jednotky SS na Hradišťku,  
aneb po stopách Štěchovického pokladu vhodné pro SŠ.

Kontakty
Usedlost Medník, Adresa: Třebsín 69 Netvořice 257 44, Kraj: Středočeský  
Kontaktní osoba: Václav Bednář, Tel.: 608 978 780, Mail: kletecko@seznam.cz

www.usedlost.cz    

45

90 min



O statku 
Biofarma zaměřená na chov ovcí a zpracování ovčího mléka, pěstování zeleniny 
a chov dalších zvířat (kozy, slepice, kachny, prasátka, ryby, divoké prase, lišky  
a osel). Zahrnuje přibližně 130 ha pastvin, luk a polí, 3 ha sadů a asi 
půlhektarové zeleninové políčko. Farma tvoří souvislý celek na okraji lesa  
s hospodářským centrem v Malém Košíku a penzionem s restaurací v obci Tuchom 
přibližně 50 km od Prahy. Kolem penzionu směrem k Malému Košíku vede naučná 
stezka popisující místní faunu a floru. 

O programu
Pro MŠ statek doporučuje 3 hodinový program zahrnující exkurzi po farmě, včetně seznámení se se zvířaty,  
oběd a volný program na dětském hřišti. Program pro ZŠ po domluvě, dle požadavků školy a možností 
hospodářství. Kromě exkurze nabízí statek vlastní pracovní listy.

Kontakty
Farma Košík, Adresa: Košík 289 35, Kraj: Středočeský
Kontaktní osoba: Dagmar Havlová, Tel.: 325 514 850 
Mail: info@farmakosik.cz 

www.farmakosik.cz

30

90-180 min



O statku 
Biofarma Dvůr Vyšínek je certifikované ekologické hospodářství v obci Vyšínek  
u Zlonic přibližně 50 km od Prahy. Nabízí prodej zeleniny, ovoce, ořechů  
a bylinek v bio kvalitě, prodej domácích vajec a moštů. Svou produkci prodává 
přímo zákazníkům-spotřebitelům formou vlastních biobedýnek. Na statku  
se chovají koně, slepice a skot. 

 

O programu
Hospodářství nabízí možnost jednodenních exkurzí a školních výletů. V místě 
lze pozorovat volně chovaná hospodářská zvířata, prohlédnout si zeleninovou 
zahradu a vysokokmenný ovocný sad. Historický hospodářský dvůr je státem 
chráněnou památkou a v barokní sýpce je umístěna expozice dokumentující 
život na bývalém panském dvoře, sklizeň a skladování obilí v minulosti a také 
historické zemědělské nářadí a stroje. Výklad lze upravit podle zájmu a zaměřit 
jej buď na základy ekologické produkce, nebo na historii zemědělství  
a zemědělských staveb v tomto kraji.

Kontakty
Dvůr Vyšínek, Adresa: Vyšínek 5, 273 71 Zlonice, Kraj: Středočeský
Kontaktní osoba: Alena Karafiátová, Tel.: 312 592 140, Mail: karafiatovaalena@seznam.cz 

www.dvurvysinek.eu

20

120 min



O statku 
Rodinná farma s chovem ovcí a koz, faremní mlékárna se zpracováním kozího, 
ovčího a kravského mléka, chov kamerunských ovcí. Farma Držovice se nachází 
přibližně 100 kilometrů od Prahy a nabízí možnost exkurze do výroby kozího 
a ovčího mléka a sýra. Farma je vybavena pro školní návštěvy a děti si mohou 
na vlastní oči prohlédnout, jak se z mléka stává sýr, jak zvířata žijí na pastvě, 
apod. Možnost ochutnávky a občerstvení. Statek není vybaven vnitřním 
prostorem pro vzdělávání, ale nabízí prostor pro převlečení včetně WC. 

O programu
Farma pořádá exkurze do výroby a dny otevřených vrat na statku.  
Je tu i možnost prohlédnout si stádo ovcí a koz. Prohlídka ustájení, dojírny 
a výrobny pouze za oknem. V případě zájmu výroba parenice ze sýrového 
polotovaru, voskování, ukázka syrovátky, sýřeniny, apod. Součástí prohlídky  
je ochutnávka produktů.

Kontakty
Ekofarma Držovice, Adresa: Držovice 23, Úštěk, Kraj: Ústecký
Kontaktní osoba: Jana Laušmannová, Tel.: 603 189 261, Mail: farma@drzovice.info 

www.farma.drzovice.info

20

60-120 min



O statku 
Ekologická farma nedaleko Karlových Varů cca 120 km do Prahy zaměřená  
na environmentální vzdělání, výchovu a osvětu pro všechny typy škol.  
Praktická výuka v terénu formou zábavného poznávání a pobytu v přírodě.  
Na statku chovají nejrůznější druhy hospodářských zvířat včetně koní, skotu, 
ovcí, koz, oslů, lam, prasat, hus, kachen, perliček, krůt či slepic. Pěstování 
plodin se zaměřuje na produkci píce a bylin. Zpracování produktů pouze pro 
potřeby vzdělávacích programů – výroba sýra a pečení chleba. 
 O programu
EVP na Kozodoji je několikahodinový blok ekologicky a přírodovědně zaměřených 
(podle věku skupiny a zvoleného programu) aktivit, který dětem přibližuje 
přírodu, zvířata a vzbuzuje u nich přirozenou touhu po poznání. Rozvíjí fantazii, 
empatii, smyslové vnímání, podporuje tvořivost a učí děti vidět věci  
v souvislostech. Na farmě je k dispozici samostatná učebna. 

Podrobná nabídka výukových programů na Kozodoji je na www.kozodoj.cz. Doporučujeme 
přiobjednat doplňkové programy jako svezení na spolehlivých koních, opékání uzenin  
na ohništi, plstění z ovčí vlny, ukázka výroby domácích sýrů a pečení chleba z kvasu.

Kontakty
Ekofarma Kozodoj, Adresa: Rolavská 538/56, 360 17 Karlovy Vary, Kraj: Karlovarský
Kontaktní osoba: Pavlína Štyndlová, Tel.: 608 981 814, Mail: info@kozodoj.cz  

www.kozodoj.cz

20

120 min



O statku 
Malé hospodářství na úpatí Doupovských hor cca 95 km od Prahy se rozkládá  
na 4 hektarech vysokokmenných ovocných sadů, které vypásá stádo cca 40 ovcí. 
Pod korunami stromů stojí včelařská maringotka s 12 včelstvy a kolem potoka je 
nepravidelná permakulturní zahrádka.  

O programu
Celý program probíhá venku a má svou praktickou a teoretickou část. Praxe 
začíná u ovcí, na nichž hospodář předvede několik zajímavostí: počet paznehtů, 

zubů nebo struků, poví a ukáže dětem, k čemu slouží vemeno jak jehňatům, tak i lidem. Následně se ovce ostřihá 
a vlnu děti použijí pro výrobu dekorací, které si odnesou. Na statku se chovají i včely medonosné, takže dříve než 
se děti s kuklami na hlavách podívají do úlu, dozví se, co mohou čekat uvnitř, naučí se rozeznávat dělnice, královnu 
a trubce a mnoho dalšího.* Na závěr se diskutuje o zemědělství a provádí se konečné zhodnocení.

Další informace 
Program probíhá venku v přírodě. Pouze za extrémního počasí se část programu 
přesouvá dovnitř. Na to je žáky třeba připravit: vhodné oblečení, pevná obuv. 
Během programu je cca 15 minut vymezených na svačinu. Zábavnější zážitky 
s ovcemi získají děti, které se doma vybaví suchým pečivem. 

Kontakty
Biostatek, Adresa: Zámecká 20, 364 55 Valeč, Kraj: Karlovarský
Kontaktní osoba: Vojtěch Veselý, Tel.: 775 272 678, Mail: vojtech@biostatek.cz

www.biostatek.cz

40

120 min

* Pozn.: přijedete-li na podzim, místo 
střihání ovcí a nahlížení do života včel se 
program věnuje ovocným stromům a jejich 
plodům, včetně výroby domácího moštu.



O statku 
Malá rodinná ekofarma nedaleko Žatce přibližně 90 km od Prahy o výměře 45 ha 
zemědělské půdy, z toho necelých 16 ha tvoří ovocné sady a něco málo přes 7 ha 
luk. Na orné půdě farma pěstuje zeleninu, bylinky a krmné obiloviny a okopaniny. 
Mezi loukami jsou zastoupené jak produkční louky, tak louky květnaté  podmáčené 
i suchomilné trávníky. Na farmě se chová řada druhů hospodářských i domácích 
zvířat - krávy, kozy, ovce, husy, slepice, králíci, psi a kočky.  

O programu
Statek nabízí několik typů ekovýchovných programů. Základním typem je tříhodinový program zaměřený na 
komplexní poznání farmy - žáci se během programu seznámí se základními principy ekozemědělství, etologií 

a základy chovu zvířat chovaných na farmě, zemědělskou technikou a s postupy 
výroby různých druhů bioproduktů (máslo, sýr, tvaroh, mouka, vlněné výrobky). 
Většinu nových poznatků si žáci vyzkouší na vlastní kůži. Farma také nabízí sérii 
výukových programů sestávající z několika tříhodinových programů, během nichž 
žáci podrobně poznávají jednotlivá hospodářská zvířata, jednotlivé složky farmy 
a ekologické aspekty zemědělské činnosti. Kromě krátkodobých programů nabízí 
farma programy celodenní a vícedenní pobyty na farmě podrobnosti na níže 
uvedených kontaktech.

Kontakty
Ekologické hospodářství Stateček u Lněníčků, Adresa: Nepomyšl 234, 439 71 Nepomyšl, Kraj: Ústecký 
Kontaktní osoba: Zdeňka Lněníčková, tel.: 605 242 949, mail: statecek@email.cz

www.statecek.webnode.cz  

30

180+ min



40

60+ min

O statku 
Farma byla založena v roce 1991 v areálu Školního statku Střední odborné 
školy v Jihlavě cca 90 km od Prahy. Od roku 1999 je celá farma (i její produkty) 
certifikována jako podnik ekologického zemědělství. Činnost na farmě je pestrá  
- každým rokem se zde pěstuje kolem dvaceti různých druhů plodin, chovají se tu 
prasata, skot masných plemen a koně. Na statku jsou v provozu faremní biojatka, 
kde se zpracovává maso a masné výrobky zde chovaných zvířat i zvířat okolních 
ekozemědělců. Faremní produkci je možné zakoupit ve faremním obchůdku.  
 O programu
Hospodářství nabízí prohlídky biofarmy s výkladem. Prohlídky probíhají  
v pracovních dnech, nabízejí i ochutnávku produktů a možnost nákupu  
ve faremním obchůdku a zahrnují ukázku unikátního ekologického rodinného 
chovu prasat, masného skotu a koní. Termín exkurze je třeba dohodnout včas 
předem - kapacita je omezená. V případě zájmu lze připravit občerstvení  
z místních biopotravin ve vámi požadované hodnotě. Na exkurzi je nutná vhodná, 
bezpečná a skluzu odolná obuv (zejména při nepřízni počasí). 

Kontakty
Biofarma Sasov, Josef Sklenář, Adresa: Sasov 2, 586 01 Jihlava, Kraj: Vysočina
Kontaktní osoba: Jiří Pykal,Tel.: 602 725 509, E-mail: info@biofarma.cz

www.biofarma.cz 
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