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Co znamená bio…

Proč se o ekologické zemědělství 
a biopotraviny zajímat…



Přínosy ekologického zemědělství

BIO

Welfare = pohoda zvířat

Kvalita jídla

Péče o úrodnost půdy

Kontrola a BIO logo



Máme půdy dostatek?

Jak velká část zeměkoule / jablka tvoří podle vás úrodnou půdu?

1/2? 1/4? 1/8? 1/16? 1/32? Méně než 1/32?



Bez půdy to nejde

• rostou v ní rostliny, ze kterých vyrábíme potravu (až 95 % 
všech surovin pro výrobu potravin pochází z půdy)

• filtruje vodu, kterou potřebujeme k životu

• zadržuje uhlík, a tím chrání ovzduší před skleníkovými plyny

• a další viz. Půda a její funkce (infografika)

Půdu tvoří: minerální částice (písek a jíl), vzduch, voda a 
organická hmota (půdní organismy a jimi vytvořený humus)

https://rokpudy.cz/cz/puda-a-jeji-funkce


Jak dlouho vzniká 1 cm půdy?

A) 1 rok
B) 10 let
C) 100 let



x 28

Kolik živých organizmů žije v 
1 hrsti zdravé půdy?

A) 700 000
B) 7 000 000
C) 70 000 000 000+ 



Půdu v ČR trápí řada neduhů

• Vodní erozí je ohroženo více než 60 % zemědělské půdy 
(silně poškozeno je přes 500 tisíc ha). 

• Větrnou erozí trpí čtvrtina zemědělské půdy (zejména 
lehké písčité půdy, především na jižní Moravě a v Polabí). 

• Ke ztrátě organické hmoty je náchylných 40 až 50 % půd. 

• Až 90 % zemědělských půd je utuženo v podorničí. 

• Okyselováním je degradována téměř polovina zemědělské 
půdy (dalším 25 % půd hrozí středně vysoké riziko).

• Polovina zemědělské půdy spadá do zranitelných oblastí 
dusičnany (kontaminace podzemních a povrchových vod 
dusičnany nad limit 50 mg/l).





Dnes půdu pod nohama ztrácíme…

V ČR mizí průměrně zhruba 
20 hektarů orné půdy denně 

= cca 28 fotbalových hřišť
Zdroj: ČÚZK Ročenka půdního fondu ČR

x 28

Mimo zemědělství je největším rizikem pro půdu zástavba.



Zdroj: Šálek M. a kol. 2018: Ecological indicators 90: 65 - 73

Vliv zemědělství na stav krajiny v ČR

Ptačí populace -
pokles o více než 30 %
od roku 1990

Populace koroptve
polní - pokles o 80%

Biomasa létajícího 
hmyzu - pokles o 75 %



Základní principy ekologického 
zemědělství



Zásady EZ 
- uzavřený koloběh živin

Zdraví populace je značně 
závislé i na kvalitě 
zemědělského systému



Přechod od konvenčního 
zemědělství k agroekologii



• Statková a organická hnojiva
• Pestré osevní postupy a šetrné 

zpracování půdy
• Živá půda plná humusu, žížal a 

mikroorganismů

• Syntetická hnojiva 
• Pesticidy: herbicidy (Round up/ glyfosát), 

fungicidy, insekticidy, regulátory růstu
• Mořené osivo
• Vyčerpaná půda bez života

Pěstování plodin – EZ x konvence
EKOLOGICKY PRŮMYSLOVĚ



Pěstované obilniny - EZ x konvence

• Struktura pěstovaných obilnin v 
EZ se výrazně liší od 
konvenčního zemědělství, kde 
dominuje pěstování pšenice a 
ječmene (85% podíl).

• V EZ je skladba obilnin mnohem 
pestřejší, pěstovány jsou 
minoritní druhy jako je špalda, 
pohanka, proso…

• Minoritními plodinami se dnes 
stává i oves či žito.



EKOLOGICKY PRŮMYSLOVĚ

• Dostatečný výběh a přístup na pastvu v 
sezóně nebo i celoročně

• Větší prostor na ustájení 

• Mláďata jsou u matek ponechávána delší 
dobu, delší doba chovu celkově

• Zákaz preventivního léčení antibiotiky, 
používání regulátorů růstu a přípravků 
k synchronizaci říje 

• Krmivo především z produkce vlastního 
ekologického podniku, zákaz GMO

• Obvykle zcela bez přístupu do venkovních 
prostor 

• Malý prostor na ustájení – např. klecové 
chovy drůbeže

• GMO krmivo, hormony, látky pro stimulaci 
růstu

• Krátká doba chovu, nepřirozeně rychlé 
přírůstky, cílem je rychlý zisk

• Preventivní  podávání antibiotik a chemicky 
syntetizovaných alopatických léčiv

Chov zvířat – EZ x konvence



Biopotraviny Běžný standard

• Zákonem garantovaná a kontrolovaná 
kvalita

• Přirozená chuť a vůně - výrazné omezení 
povolených aditiv = „éček“

• Nesmí obsahovat GMO
• Méně dusitanů, těžkých kovů, minimum 

zbytků pesticidů
• Vyšší obsah antioxidantů, více omega-3-

mastných kyselin, nutričně žádoucích látek…
• Povoleny vybrané postupy výroby potravin

• Běžné užívání „éček“ = přídatných látek pro 
zlepšení vůně, chuti, konzistence, trvanlivosti:
 barviv
 konzervantů
 zahušťovadel a stabilizátorů 
 umělých ochucovadel, aromat
 tavících solí, odpěňovačů, leštících látek...

• Úspora na surovinách za každou cenu!
• Neznámý efekt „chemického koktejlu“ vs

jednotlivé parametry kontroly kvality

Kvalita potravin – BIO x konvence

POZOR: BIO ≠ farmářské, domácí, tradiční nebo jiné marketingové označení



Kvalita potravin – BIO x konvence

• U zeleniny bylo testováno 415 vzorků; u 71% 
byly nalezeny rezidua pesticidů a v 9 případech 
byla překročena hodnota maximálního 
reziduálního limitu.

• U ovoce bylo testováno 301 vzorků; u 86% byly 
nalezeny rezidua pesticidů a v 5 případech byla 
překročena hodnota maximálního reziduálního 
limitu.

• V rámci biopotravin bylo testováno 29 vzorků 
zeleniny a ovoce, z toho 75% bylo zcela bez 
nálezu reziduí pesticidů a u žádného vzorku 
nebyla překročena hodnota maximálního 
reziduálního limitu.

Zdroj: Zpráva o výsledcích kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2019, SZPI



Rozsah EZ v ČR a spotřeba 
biopotravin



Systém EZ je legislativně vymezen

• Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a 
označování ekologických produktů

• Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví pravidla 
k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a 
označování ekologické produkce

• Nařízení Komise(ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví pravidla 
k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pokud jde o opatření pro dovoz 
ekologických produktů ze třetích zemí

• Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Vyhláška MZe č. 16/2006 Sb., kterou se provádí některá 
ustanovení zákona o ekologickém zemědělství



Značení a kontrola biopotravin

Minimálně 1x ročně projde celý 
řetězec „z pole až na vidličku“ 
pravidelnou kontrolou. Běžné 
jsou i namátkové neohlášené 
kontroly.

eurolist =
logo EU

biozebra = 

české národní logo

• Užívání značení je chráněno legislativou, označuje pouze produkty 
vyprodukované v souladu s pravidly ekologického zemědělství.

• Logo je vždy na obalu doprovázeno číselným kódem kontrolní organizace
a informací o místě původu zemědělských surovin.

V ČR působí 4 soukromé kontrolní 
organizace:

KEZ o.p.s (CZ-BIO-001)

ABCERT AG (CZ-BIO-002)

Biokont CZ, s.r.o (CZ-BIO-003)

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, 
spol. s r.o. (CZ-BIO-004)

PRAVIDELNÁ KONTROLA:



Vzor certifikátu



Kvíz o EZ
Otázka Odpověď

Jaký podíl zemědělské půdy máme v 

ekologickém zemědělství?

do 5% 10 - 15% nad 20%

Jaká je průměrná velikost ekofarmy? do 10 ha 10 – 60 ha nad 100 ha

Jaká značka označuje

biopotraviny?

Kolik utratí průměrný obyvatel ČR 

ročně za biopotraviny?

méně než 

500 Kč

500 až 

1000 Kč 

nad 1000 

Kč

Co zaručuje u potraviny označení 

BIO?

Je šetrnější k přírodě i člověku 

(potravina je přírodní alespoň ze 75%)

Při výrobě je upřednostněna lokální 

produkce a je podporována ekologická 

rovnováha.

Potravina je vyrobená minimálně z

95% ze surovin z kontrolovaného 

ekologického zemědělství.



Vývoj ekologického zemědělství 
(1990-2019)
• Zemědělská půda zabírá zhruba polovinu rozlohy ČR (4 202 tis. ha z 

celkových 7887 tis. ha). Orná půda tvoří 70 % (2 940 tis. ha), travní prosty 
24 % (1 017 tis. ha) a trvalé kultury 2 % (74 tis. ha). 

• Ekologicky dnes hospodaří přes 4 600 farem na rozloze téměř 550 tis. ha, 
což představuje 13% podíl na celkové výměře zemědělské půdy v ČR.



Země s největší výměrou půdy v EZ a 
nejvyšším podílem na celkové z.p. (2018)







Počet ekofarem a výměra plochy 
v EZ v krajích ČR (2019)

Kraj
Podíl EZ na 

celkové z.p.

Karlovarský 56,7%

Liberecký 33,6%

Moravskoslezský 27,0%

Zlínský 26,2%

Plzeňský 21,4%

Ústecký 21,2%

Jihočeský 19,3%

Olomoucký 16,8%

Královéhradecký 10,5%

Pardubický 7,2%

Jihomoravský 6,4%

Vysočina 6,0%

Středočeský 4,3%

Hl. m. Praha 0,5%

Celkem 15,2%



Biopotraviny v ČR (2018)

Zdroj: Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR dle ÚZEI 2018



Biopotraviny v ČR (2018)

Zdroj: Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR dle ÚZEI 2018



Zajímavé odkazy k
ekologickému zemědělství



Tipy na mapy, kde najít farmy v regionu

adresarfarmaru.cz

zde najdete kontakty a 
informace o rodinných a 
drobných farmách, fungujících i 
vznikajících skupinách komunitou 
podporovaného zemědělství, 
bedýnkách, apod.

kde.lovime.bio

Mapa českých biopotravin: zde 
najdete pouze certifikované 
farmáře a prodejny, které 
upřednostňují české zboží. 
Můžete filtrovat podle produktů 
nebo regionu. 

Mapa obsahuje také ekofarmy 
nabízející vzdělávací programy.

https://www.adresarfarmaru.cz/
http://kde.lovime.bio/


• Registr všech ekologických subjektů na MZe (REP) 
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO/Prehled/

• Krajské letáky o EZ / Komoditní letáky – kontakty na osvědčené ekofarmy 
https://www.lovime.bio/knihovna/kam-za-biopotravinami-v-jednotlivych-krajich/

• https://www.ctpez.cz/cz/publikace/informacni-letaky-o-biopotravinach

• Mapa členů Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO https://www.kamprobio.cz/

• Katalog ekologického zemědělství (Zlínský kraj a Hodonínsko) – IS Moravské 
Kopanice https://www.iskopanice.cz/katalog-firem

• Mapa Kam na farmu SZŠ http://www.skutecnezdravaskola.cz/mapa-
vzdelavacich-farem

Další odkazy…

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO/Prehled/
https://www.lovime.bio/knihovna/kam-za-biopotravinami-v-jednotlivych-krajich/
https://www.ctpez.cz/cz/publikace/informacni-letaky-o-biopotravinach
https://www.kamprobio.cz/
https://www.iskopanice.cz/katalog-firem
http://www.skutecnezdravaskola.cz/mapa-vzdelavacich-farem


EZ a vzdělávání



Naše akce se SZŠ (2019) – na školách

Workshopy / programy na školách:

• “Skutečně veselé velikonoce“ MŠ Pohádka, Praha (16.4.2019)

• “Příběh jídla” ZŠ Vratislavova, Praha (5.6.2019)

• “Příběh jídla” ZŠ Mikulova, Praha (19.6.2019)

• “Cukr, káva, limonáda” ZŠ Mohylova, Praha (26.6.2019)

fotky A / fotky B / fotky C

Kurzy vaření:

• “Bio všemi smysly” pro vedoucí a kuchařky školních jídelen
(25.4.2019), fotky D

https://www.zonerama.com/Lovimebio/Album/5239817
https://www.zonerama.com/Lovimebio/Album/5357986
https://www.zonerama.com/Lovimebio/Album/5396878
https://www.zonerama.com/Lovimebio/Album/5260413


Naše akce se SZŠ (2019) - na farmách

Fotky z exkurzí

Videa z exkurzí

Exkurze na ekofarmy:
Více o exkurzích: https://www.lovime.bio/projekty/jidlo-s-pribehem/

https://www.zonerama.com/Lovimebio/739731
https://www.youtube.com/watch?v=l2rJqEY8Awo&list=PLiW1LPkVwG8g1LqAHxd9LoobbSHIXoEdL
http://www.youtube.com/watch?v=eFzEfz3lVhk
http://www.youtube.com/watch?v=eFzEfz3lVhk
http://www.youtube.com/watch?v=N-Q7-W9-RLU
http://www.youtube.com/watch?v=N-Q7-W9-RLU
https://www.lovime.bio/projekty/jidlo-s-pribehem/


Naše akce se SZŠ (2019) - na farmách

Kraj Škola Ekofarma Termín
Počet 
žáků

1 Středočeský ZŠ T.G.Masaryka Pod Strážným vrchem 10.6. 20

2 Ústecký ZŠ Bílina Ekofarma Babiny 11.6. 22

3 Vysočina ZŠ Želiv Biofarma Sasov 12.6. 30

4 Ústecký ZŠ a MŠ Staňkovice
Svobodný statek na 
soutoku 20.6. 24

5 Praha ZŠ Praha - Koloděje Botanicus 17.9. 42

6 Vysočina ZŠ a MŠ Černovice Bezděkovský mlýn 18.9. 29

7 Královéhradecký
ZŠ a MŠ Albrechtice 
nad Orlicí

Ranč Bělečko
19.9. 32

8 Zlínský ZŠ Chvalčov Ekofarma Agrofyto 25.9. 32

9 Zlínský ZŠ Sychrov Ekofarma Agrofyto 26.9. 22

10 Královéhradecký ZŠ Mraveniště
Ekofarma Bošina

8.10. 22

Celkem exkurzí 10 Celkem žáků 275

Exkurze na ekofarmy:



Vzdělávací materiály (I)
Metodické a pracovní listy:
• https://www.lovime.bio/knihovna/s-biackem-na-ekostatku/

• https://www.lovime.bio/knihovna/pracovni-listy-pro-zaky-2-stupne-zs/

• http://www.skutecnezdravaskola.cz/metodicke-materialy-1

• Obrázkové statistiky (Národní zemědělské muzeum) – zemědělství, voda, 
půda, potraviny…: https://www.nzm.cz/publikace/obrazkove-statistiky

• Rezekvítek, spolek pro ekovýchovu http://www.rezekvitek.cz/?idm=159

• EZ – učebnice pro školy i praxi (I. díl) - https://orgprints.org/21924/

• Půda a její funkce (infografika) https://rokpudy.cz/cz/puda-a-jeji-funkce

• Hospodářem v krajině (Martin Ott, 51:03)
https://www.youtube.com/watch?v=EJ4CR2IM2BY

Letáčky:
• https://www.lovime.bio/knihovna/lovime-bio-2017/
• https://www.lovime.bio/knihovna/je-nam-bio-drahe-2/
• https://www.lovime.bio/knihovna/tajemna-loga-na-potravinach/

https://www.lovime.bio/knihovna/s-biackem-na-ekostatku/
https://www.lovime.bio/knihovna/pracovni-listy-pro-zaky-2-stupne-zs/
http://www.skutecnezdravaskola.cz/metodicke-materialy-1
https://www.nzm.cz/publikace/obrazkove-statistiky
http://www.rezekvitek.cz/?idm=159
https://orgprints.org/21924/
https://rokpudy.cz/cz/puda-a-jeji-funkce
https://www.youtube.com/watch?v=EJ4CR2IM2BY
https://www.lovime.bio/knihovna/lovime-bio-2017/
https://www.lovime.bio/knihovna/je-nam-bio-drahe-2/
https://www.lovime.bio/knihovna/tajemna-loga-na-potravinach/


Vzdělávací materiály (II) – videa o půdě
• Superhrdinové pro menší děti (2:16): https://youtu.be/hWrgqqF9DDI

• Skutečná cena potravin (1:39): https://youtu.be/uBxEzYeAwNo

• Jak ozdravit naši půdu? (1:58, titulky): https://youtu.be/rQXqSCmkARg

• Proč na půdě záleží? (3:30, titulky): https://youtu.be/PK6OmguIJXs

• Pojďme si povídat o půdě (5:23, titulky): https://youtu.be/Hzr8f1c3tbc

• Z čeho se skládá půda (2:28, titulky): https://youtu.be/1rLFm24HNzs 

• Geoderma – první z dokumentů o živé půdě (26:00):
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12219297315-geoderma-zivy-plast-
planety-zeme/21838256528

• Nech půdu žít – pokračování o živé půdě (26:00):
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13319993256-nech-pudu-
zit/22038257008

• Voda pro půdu a půda pro vodu (39:41) 
https://www.youtube.com/channel/UCWXGEgm5ID2tIk3e_dS_Qzw

• Sucho – výzva ke změně hospodaření (30:53) 
https://www.youtube.com/watch?v=wLHV0_dPCO0

https://www.lovime.bio/knihovna/ekofarmari-superhrdinove-vsedniho-dne/
https://youtu.be/uBxEzYeAwNo
https://youtu.be/rQXqSCmkARg
https://youtu.be/PK6OmguIJXs
https://youtu.be/Hzr8f1c3tbc
https://www.youtube.com/watch?v=1rLFm24HNzs
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12219297315-geoderma-zivy-plast-planety-zeme/21838256528
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13319993256-nech-pudu-zit/22038257008
https://www.youtube.com/channel/UCWXGEgm5ID2tIk3e_dS_Qzw
https://www.youtube.com/watch?v=wLHV0_dPCO0


Vzdělávací materiály (III)
Videa o pohodě zvířat:

• Video o slepičce Lindě (1:16) http://konecdobyklecove.cz/slepice/

• Video z Herbáře - 3 etické chovy – Javorník, DoRa Dobrovolní a Sasov (4:20)
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10614805433-
herbar/218544160150007-herbar-vi/obsah/659414-ekofarmy

• Cena levného masa (10:29) – velkochovy: https://youtu.be/Efoidw2lyyc

• Hospodářem v krajině (Martin Ott, 51:03)
https://www.youtube.com/watch?v=EJ4CR2IM2BY

• Základní info o ekologickém zemědělství - MZe
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-
zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/

• Ročenky ekologického zemědělství: 
https://www.lovime.bio/knihovna/rocenka/

• Vše o KPZ (Komunitou podporovaném zemědělství) https://kpzinfo.cz/

http://konecdobyklecove.cz/slepice/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10614805433-herbar/218544160150007-herbar-vi/obsah/659414-ekofarmy
https://youtu.be/Efoidw2lyyc
https://www.youtube.com/watch?v=EJ4CR2IM2BY
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/
https://www.lovime.bio/knihovna/rocenka/
https://kpzinfo.cz/


Organizace v EZ



Ekologické zemědělství je naší příležitostí
…přináší bezpečné, přirozené, plnohodnotné potraviny s nižším 
počtem přídatných látek, vyrobené šetrným způsobem ze surovin 
vypěstovaných v systému hospodaření, který zlepšuje úrodnost půdy, 
zachovává čistotu vod, posiluje biodiverzitu...

Každý z nás může přispět k péči o půdu, i když na ni přímo nepracuje. 
Každé kilo biomouky nebo biojablek, litr biomléka či kus biosalátu, 

které koupíme v obchodech, umožňuje lépe pečovat o zdravou, živou a 
úrodnou půdu na českém venkově.

…Lovte ho s námi

Zajímejte se o původ jídla (masa, mléka, 
zeleniny…),  které každý den konzumujete.

Dejte přednost biopotravinám - najděte si své 
ekofarmáře, nakupujte od nich a podpořte 

lokální ekonomiku.



Kontakt: Andrea Hrabalová 
PRO-BIO LIGA -
andrea@lovime.bio

VAŠE DOTAZY?


