
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSVÍ 

zodpovědná volba



EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - O CO JDE?
Ekologické zemědělství je moderní, zodpovědný, udržitelný způsob
zemědělského hospodaření a výroby kvalitních potravin s minimálním
dopadem na životní prostředí... naši krajinu... naši planetu.

Biopotravina je potravina vyrobená z produktů ekologického zemědělství v
souladu s požadavky platné legislativy pro ekologickou produkci.

Ekologické zemědělství a nákup biopotravin je vkladem do budoucnosti:
úrodná živá půda, zdravé životní prostředí a rozmanitá krajina představují
nejlepší dědictví, které můžeme předat.



Ekologické hospodaření = spolupráce s přírodou

péče o půdu welfare zvířat

kvalitní  potraviny  budoucnost



PROČ SE O EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ ZAJÍMAT?
žádná syntetická hnojiva a pesticidy, žádné GMO
vysoká úroveň dobrých životních podmínek zvířat (welfare)
průběžné kontroly a zajištění kvality
pozitivní přínos pro biologickou rozmanitost
úrodná půda a čistá pitná voda
fixace CO2 díky tvorbě humusu
podpora místní ekonomiky a zaměstnanosti na venkově
spolehlivá a odolná forma zemědělství v době krize...



"Společnost, která ničí půdu,
ničí sama sebe."

Franklin D. Roosevelt



eroze 
utužení
okyselování 

znečištění pesticidy 

Ztrácíme živou půdu...

        a chemická kontaminace

...a čistou vodu

         a hnojivy



PESTICIDY...



BIOLOGICKÁ
ROZMANITOST

ptáci - 30%
koroptve - 80%
létající hmyz - 75 %

Z krajiny mizí život 
a pestrost...

od roku 1990 klesly počty mnoha živočichů: 







roste až o 95 % více
rostlinných druhů

 je o 50 % vyšší počet volně
žijících zvířat,

Žije o 30 % více hmyzu, vzrostlo
množství motýlů o 60 % a létá     
 o 50 % více druhů opylovačů,

... než v případě konvenčního zemědělství.

VÝZKUMY PROKÁZALY, ŽE NA EKOFARMÁCH:



WELFARE 
= POHODA ZVÍŘAT



(NE)POHODA VE VELKOCHOVECH



cca 200 vajec/ rok 

neomezený přístup do venkovního
výběhu, min. 4 m2 na slepici

prostor pro přirozené chování -
hrabání, popelení, odpočinek

krmivo z ekologického zemědělství

Není vejce   jako vejce...
320 vajec/ rok průměrná
snáška

chov v hale / v klecích

bez prostoru a denního světla

krmné směsi průmyslově
vyráběné, často s příměsí GMO

intenzivní
velkochovy 
(2 a 3)

chovy s volným
výběhem (1)

ekochovy (0)

WELFARE



JAKÁ VEJCE MŮŽEME KOUPIT?

průmyslově
chované

farmářské
ze dvora

ekologicky
chované

levně a rychle
"3" a "2"

zlatá střední
cesta?
"2" a "1"

jasná záruka 
 kvality produkce

a welfare "0"

6,- Kč/ks

 8 - 12,- Kč/ks

 12,- Kč/ks



SKUTEČNÁ CENA JÍDLA
Na účtence od „levných“ potravin nevidíme skryté náklady spojené
například s čištěním kontaminované vody, se změnou klimatu nebo
zvýšené výdaje na zdravotní péči.

Všechny tyto náklady spojené s produkcí konvenčních potravin platí
stát – tedy opět my (a později naše děti) prostřednictvím svých daní.

Biopotraviny ve své ceně zahrnují i neviditelné náklady na péči o
půdu, krajinu a zdraví zvířat i lidí - ukazují skutečnou cenu jídla.

Jsou biopotraviny opravdu dražší nebo ty konvenční příliš levné?
Podívejte se na krátké video o tom, jaká je opravdová cena jídla:
https://youtu.be/0klsLUds7Jw



UZAVŘENÝ KOLOBĚH  Zdraví populace je značně
závislé i na kvalitě

zemědělského systému



Všechny produkty ekologického zemědělství jsou vždy viditelně označené logem:

                                    biolist = logo EU                                      biozebra = české národní logo               
                                    CZ-BIO-00x
                                    Zemědělská produkce EU/mimo EU

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

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

JAK BIOPOTRAVINY POZNÁM?



Značku BIO mohou používat jen ti, kteří získali na svou produkci certifikát.
Musí splňovat zákonem dané požadavky pro ekologickou produkci.
Kontrolován je celý proces od zemědělské produkce, přes zpracování až po distribuci.

KONTROLA: Minimálně 1x ročně projde celý řetězec „z pole až na vidličku“ pravidelnou
kontrolou. Odebírány jsou vzorky půdy, rostlin, surovin a produktů za účelem analýzy
možného použití nepovolených látek. Běžné jsou namátkové a neohlášené kontroly. 

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 CERTIFICATION CZ, s.r.o. (CZ-BIO-004)

MOHU ZNAČENÍ BIO DŮVĚŘOVAT?



Registr ekologických podnikatelů:
https://eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO/Prehled/

CERTIFIKÁT A "REP"



ROZSAH EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR
Podíl zemědělské půdy v ekologickém zemědělství



ZASTOUPENÍ EZ V KRAJÍCH ČR (2021)



VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR
Ekologicky dnes hospodaří více než 5000 farem na rozloze přes 575 tis. ha, což
představuje 16,2% podíl na celkové výměře zemědělské půdy v ČR (dle LPIS). 



VÝVOJ UŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V EZ



SVĚT: 20 ZEMÍ S NEJVĚTŠÍ VÝMĚROU PŮDY V EZ A 15 ZEMÍ S
NEJVYŠŠÍM PODÍLEM NA CELKOVÉ Z.P. (2020 )



   

   

   

BIO JE PRO KAŽDÉHO

8 224
 tun 

bio hovězího masa

33 milionů
litrů bio mléka

112 347 
tun bio obilovin

4 064 
tun bio brambor

1 394 
tun bio zeleniny

5 731 
tun bio ovoce

3 278
tun bio vinných hroznů

5,3 milionů
kusů bio vajec

V roce 2021 dodali čeští
ekologičtí zemědělci:



V ČR je dnes více než 5 000 ekologických farem, ekologicky hospodaří již
každá desátá farma.

BIO JE PRO KAŽDÉHO

Výrobou biopotravin se zabývá přes 990
firem a téměř 1200 distributorů zajišťuje
obchod.

Hlavními komoditami jsou obiloviny/
mouky,  hovězí maso i maso skopové,
mléko a mléčné výrobky, vejce...

Naopak méně je bio zeleniny a ovoce,
drůbežího a vepřového masa...



Vyšší zájem o potraviny z ekologického zemědělství
může motivovat další české zemědělce k tomu, aby
začali hospodařit v souladu s přírodou.

Každé kilo biomouky nebo biojablek, litr biomléka či
kus biosalátu, které koupíme, umožňuje lépe pečovat
o půdu, vodu, krajinu i hospodářská zvířata a
zlepšovat prostředí na českém venkově.

KAŽDÝ MŮŽE PŘISPĚT

Zajímejte se o původ jídla (masa, mléka, zeleniny…), které každý den nakupujete a
konzumujete. Dejte přednost biopotravinám - najděte si své ekofarmáře, nakupujte od
nich a podpořte lokální ekonomiku.



ČTPEZ - sdružení aktérů z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, zemědělské a potravinářské
praxe a obchodu a oborových nevládních organizací. Platforma podporuje rozvoj
znalostního systému v oblasti EZ a produkce biopotravin.
www.ctpez.cz

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců - jediné celostátní sdružení ekozemědělců,
zpracovatelů a prodejců biopotravin. Hlavním posláním svazu je prosazovat rozvoj
ekologické zemědělství napříč ČR.
www.pro-bio.cz

PRO-BIO LIGA - spotřebitelská pobočka PRO-BIO Svazu, loví zajímavosti, novinky a
informace ze světa biopotravin a ekologického zemědělství. 
www.lovime.bio 

KDE SE MŮŽETE DOZVĚDĚT VÍCE?



REP = Registr ekologických podnikatelů: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO/Prehled/
Mapa českých biopotravin: https://kde.lovime.bio/
Mapa členů PRO-BIO Svazu: https://www.kamprobio.cz/
Ročenky EZ v ČR: https://www.ctpez.cz/aktuality/publikace/rocenky-ekologickeho-zemedelstvi/
Publikace EZ – zodpovědná volba: https://www.ctpez.cz/aktuality/publikace/ekologicke-zemedelstvi-
zodpovedna-volba/
Konference Biopotraviny ve veřejném a školním stravování: https://www.ctpez.cz/aktuality/zaznam-
konference-biopotraviny-na-youtube/
Prezentace na Seznamu:

https://native.seznamzpravy.cz/ekologicke-zemedelstvi-objevte-zpusob-jak-uzdravit-krajinu/
https://native.seznamzpravy.cz/drobny-zivot-v-ohrozeni/

KDE SE MŮŽETE DOZVĚDĚT VÍCE?



Kontakt:
Ing. Andrea Hrabalová
konzultant pro statistiky a data o EZ

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství
Mobil: +420 737 852 515
Mail: andrea.hrabalova@ctpez.cz


