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Co je ekologické zemědělství

• Hospodaření v souladu s přírodou

• Koloběh (zdravá půda – zdravé rostliny - zdravá 

zvířata – zdraví lidé)

• Principy a pravidla ekologického zemědělství jsou • Principy a pravidla ekologického zemědělství jsou 
zakotvena v legislativě ČR i EU 

• Dodržování předpisů pro EZ je ve všech podnicích 
pravidelně kontrolováno kontrolními organizacemi.



Legislativa EZ platná od 1.1.2009:

• Zákon 242/2000 Sb. v platném znění

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

zrušení nařízení (EHS) č.2092/91

• Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (prováděcí 
předpis k  NR 834/2007)



Z historie ekologického zemědělství     
v regionu

• 1. ekostatek v ČR v Bílých Karpatech (1989)
• 1990 – založení PRO-BIO Svazu (www.pro-bio.cz)
• 1995 – vznik Informačního střediska pro rozvoj 

Moravských Kopanic ve St.Hrozenkov ě– aktivity: 
osvěta, vzdělávání, poradenství v ekologickém  osvěta, vzdělávání, poradenství v ekologickém  
zemědělství (www.iskopanice.cz)

• Dvouletý projekt Phare Partnership od. r. 1999 
zaměřený i na rozvoj EZ (česko -slovenský projekt)

• 2001 – vznik PRO-BIO regionálního centra Bílé Karpaty 
se sídlem ve Starém Hrozenkově 

• Další projekty a aktivity (OPRLZ, SFŽP  a jiné…..)



EZ ve Zlínském kraji

Výměra zemědělské půdy:           29067 ha
Orná půda:                                    3498 ha
Trvalé travní porosty:                 25056 ha
Sady:                                                 513  ha

Podíl zemědělské půdy v EZ:            8,25%

Počet ekozemědělců:                         281
Počet výrobců biopotravin:                 28



Porovnání údajů EZ za Zlínský kraj 
s ostatními kraji:

Zlínský kraj je:

• na 5. místě co se týká celkové výměry ploch v EZ
(na 1. místě je Karlovarský kraj s výměrou více než 53 000 ha)   

• na 3. místě v podílu ekologických ploch k celkové výměře • na 3. místě v podílu ekologických ploch k celkové výměře 

zemědělské půdy v kraji (1. Karlovarský 41%)

• na 1. místě ve výměře sadů v EZ ( 513 ha)

• na 3. místě v podílu orné půdy (nejvíce v JM kraji )



Okres Kroměříž

• Krom ěříž orná p ůda 17,58 61,85

Krom ěříž ovocný sad 35,46 82,2

Krom ěříž travní 
porost

161,25 312,4

214,29 ha
Ekologická 

půda

456,45 ha
Přechodné  

období

670,74 ha
CELKEM



Okres Uherské Hradiště

Uhersk é
Hradi ště

orn á půda 1509,68 1094,59

Uhersk é
Hradi ště

ovocný 
sad

156 40,71

Uhersk é
Hradi ště

travn í
porost

6202,87 1059,53

7868,55 ha
Ekologická 

půda

2194,83 ha
Přechodné  

období

10063,38 ha
CELKEM



Okres Vsetín

Vsetín jiná kultura 0,84 1,68

Vsetín orná půda 157,48 26,24

Vsetín ovocný sad 79,3 15,83

Vsetín travní
porost

3182,12 2402,15

3419,74 ha
Ekologická 

půda

2445,9 ha
Přechodné  

období

5865,64 ha
CELKEM



Okres Zlín

Zlín jin á
kultura

0,44 0,15

Zlín orn á půda 1255,71 27,93

Zlín ovocný 
sad

133,34 99,91

Zlín travn í
porost

12290,1 1374,93

13679,55 ha
Ekologická 

půda

1502,92 ha
Přechodné  

období

15182,47 ha
CELKEM



Okres Hodonín
Hodon ín orn á půda 306,15 711,39

Hodon ín ovocný 
sad

3,57 37,97

Hodon ín travn í
porost

1922,97 868,41

Hodon ín vinice 0 88,84

2232,69 ha
Ekologická 

půda

1706,61 ha
Přechodné  

období

3939,3 ha
CELKEM



Ekofarmy ve Zlínském kraji

• Převažují podniky s chovem krav bez tržní produkce 
mléka

• V menší míře chov ovcí, koní, krav s produkcí mléka 
a dalších zvířat

• Rostlinná produkce zaměřena především  na výrobu • Rostlinná produkce zaměřena především  na výrobu 
krmiv

• Tradice pěstování a zpracování ovoce 
• Asi 3 podniky zaměřené na pěstování zeleniny



Příklady podniků s výrobou 
biopotravin ve Zlínském kraji

• Moštárna Tradic Bílých Karpat, s.r.o. Hostětín – biomošty, 
biosirupy

• Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.– bio kysaný nápoj,     
bio jogurty

• SIVO spol. s r.o.Vsetín – rostlinné bio pomazánky • SIVO spol. s r.o.Vsetín – rostlinné bio pomazánky 
• Sušené bio ovoce (Ing. Ševčík Pitín, Vránovi Zlín-Lužkovice 

(také bio povidla), Mackovi Vápenice, ZD Starý Hrozenkov) 
• Ekologický zemědělský podnik HELIAVITA s.r.o. Nětčice  –

kompoty z bio ovoce
• Ondruch Josef – bio ovčí sýr
• KMOTR- Masna Kroměříž a.s. – od roku 2008 biosalámy
• Hamé, a.s. Babice – bio kečupy a bio dětské výživy, bio džem 

(hlavně export)
• Pekárna Střelná – bio chléb



Příklad aktivity :

• Biodožínky s biojarmarkem 

• ve Velké nad Veličkou – každoročně 

• od r. 2002
• (každoročně v rámci festivalu Ozvěny Horňácka)• (každoročně v rámci festivalu Ozvěny Horňácka)



Kontakt

Ing. Milan Drgáč 

PRO-BIO RC Bílé Karpaty

Informační středisko

pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

687 74 Starý Hrozenkov 

572 696 323

www.iskopanice.cz


