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Summary: This paper is focused on structure evaluation of the organic farms in west and southbohemian regions
(NUTS 2). In this districts were chosen 102 organic farms. Corporations were categorized by elevation (400 – 500, 500
– 600, 600 – 700, 700 and more m. above sea level), and production structure. Corporations were reviewed by
representation of grassland and arable land areas and by load of cattle. Corporations were also reviewed by size in
different elevations. Analysis shows that organic farming is here more at environmental functions and less for
productions functions. According to the analysis results is obvious that organic farming benefits mainly consist in it’s
environmental function and additionally also in it’s productive function. For sustainable development of farming
regions of lower elevation is expected support of organic farming on arable land.
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Souhrn: P ísp vek se zabývá analýzou struktury ekologicky hospoda ících podnik v oblasti Jiho eského a Plze ského
kraje (NUTS 2). Zde se nachází 102 ekologicky hospoda ících farem, které byly rozd leny do skupin dle nadmo ské
výšky (400 – 500, 500 – 600, 600 – 700, 700 a více m.n.m.) a u nichž byl sledován podíl zatravn ní a zatížení
dobyt ími jednotkami (DJ) jako souhrnných indikátor setrvalosti v závislosti na nadmo ské výšce. Z výsledk
vyplývá, že ekologické zem d lství zde p evážn plní funkci environmentální a mén funkci produk ní. P i rozvoji
trvale udržitelného hospoda ení v nižších oblastech je žádoucí podpo it i ekologický zp sob hospoda ení na orné p d a
produkci biopotravin.
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Úvod
Zem d lce hospoda ící v produk n
mén
p íznivých oblastech (LFA) je k pé i o krajinu pot eba
motivovat pomocí vhodn zvolené dota ní politiky. P i
podpo e mimoproduk ních funkcí se setkáváme
s obtížností m ení výkon zem d lství, jež mnohdy
nelze nijak viditeln zachytit, tudíž je prakticky není
možné vyjad ovat ve fyzikálních jednotkách a tím
pádem je lze jen obtížn hodnotit. Ud lování dotací lze
tedy provád t ve vztahu k vlastnímu výsledku, nebo ve
vztahu k postup m a jednáním (HEISSENHUBER, a
kol., 1995). Koncem devadesátých let se v eské
republice po p ijetí vládního na ízení o podpo e
mimoproduk ních
funkcí
zem d lství,
v etn
zatrav ování v podhorských a horských oblastech,
údržby travních porost a v neposlední ad pak díky
podpo e ekologického zem d lství výrazn zvýšil po et
ekologicky hospoda ících zem d lských subjekt a
plochy jimi obhospoda ované (ŠARAPATKA a kol.,
2001). Ekologické zem d lství se však rozvíjí p edevším
v LFA, p i emž orná p da je zastoupena jen minimáln a
trvalé travní porosty (TTP) zabírají až 96 % ploch
(MOUDRÝ a kol., 2005). V typické horské oblasti
s p evahou luk a pastvin již jsou a ješt budou zna né

plochy orné p dy zatravn ny. Podniky tam jsou v
podstat zam eny na chov skotu p evážn bez tržní
produkce mléka, p i emž intenzita chovu závisí na
produkci píce jak z luk a pastvin, tak i z porost na orné
p d a dále na kvótách stav krav bez tržní produkce
mléka. V krajních p ípadech (p i 100 % zatravn ní) jsou
porosty udržovány pastvou, se í a hnojením – b žnou
pratotechnikou v etn omezování plevel (TRUNE EK
a kol., 2000; MAT JKOVÁ, 2000).
KANTELHARDT (2003) uvádí, že procento
zatravn ní, respektive stupe zorn ní a stupe zatížení
zem d lské p dy dobyt ími jednotkami (DJ) jsou
komplexními indikátory setrvalosti.Úplné omezení
hospoda ení na orné p d zejména v nižších polohách
LFA však také není ideálním ešením. Extenzita nemusí
znamenat nižší zatížení životního prost edí. A koliv
ekologické zem d lství plní oproti konven nímu
výrazn ji
funkci
environmentální
i
ostatní
mimoproduk ní funkce (nap . sociální, kulturní,
rekrea ní…) a je proto vzorem multifunk ního
zem d lství, nem la by být produk ní funkce na orné
p d zcela opomíjena.

Materiál a metody
V souboru podnik z oblasti NUTS 2 (Jiho eský
a Plze ský kraj) byly na základ vy erpávajícího šet ení
hodnoceny všechny zem d lské podniky hospoda ící

ekologicky, tj. podle na ízení EC 2092/91 a
kontrolované KEZ o.p.s. podle stejné sm rnice. Analýza
hospoda ení ekologických podnik navazovala na
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výzkumný zám r MSM6007665806 Trvale udržitelné
zp soby zem d lského hospoda ení v podhorských a
horských oblastech zam ené na vytvá ení souladu mezi
jejich produk ním a mimoproduk ním uplatn ním a
projekt NAZV QG50034 Nové technologické postupy
v ekologickém zem d lství na orné p d k získání
kvality vhodné pro potraviná ské a krmné zpracování.
Data byla získána z databáze KEZ o.p.s. p i respektování
anonymity hodnocených subjekt . Všech 102 ekologicky
hospoda ících farem ve sledovaných regionech bylo
rozd leno do ty kategorií dle nadmo ské výšky (400 –
500 m.n.m., 500 – 600 m.n.m., 600 – 700 m.n.m., 700 a
více m.n.m.). Byly vy azeny t i podniky, jejichž
struktura a zam ení nebyla vhodná pro za len ní do
následujících výpo t (ekologický v ela , 2 zpracovatelé

bez hospoda ení na p d ). Podniky byly dále rozd leny
také podle toho, zda hospoda í alespo áste n i na orné
p d (25 podnik ), nebo pouze na trvalých travních
porostech (74 podnik ). Byl sledován vztah mezi
polohou podnik a jejich velikostí a základní strukturou.
Jako komplexní indikátory setrvalosti bylo hodnoceno
zatravn ní podnik
a zatížení zem d lské p dy
dobyt ími jednotkami (DJ), resp. p evážn skotem.
V analyzovaném souborech podnik
je celkem
sledováno 28 základních parametr . Další testovací
parametry vznikají kombinací výše zmi ovaných
základních parametr testovacího souboru. Vybrané
základní parametry byly porovnávány a hodnoceny za
použití b žných statistických metod.

Výsledky
Tabulka 1: Podíl sledovaného souboru NUTS 2 na vým e zem d lské a orné p dy, po tu podnik a
plochách TTP
R
NUTS2

Vým ra celkem (ha)
263 299
29 446

Vým ra orné p dy (ha)
19 694
1 348

Sledovaný soubor NUTS 2 (Jiho eský a Plze ský
kraj) je tvo en 11 % ekologicky hospoda ících podnik
v R, které se podílí 10 % na celkové vým e
ekologicky obhospoda ované zem d lské p dy v R,
6% na ekologicky obhospoda ované orné p d v R a
11% na celkové vým e ekologicky obhospoda ovaných
TTP v R.
V polohách 400 - 500 m.n.m. je zahrnuto 22
podnik , v nadmo ské výšce 500 – 600 m n.m. hospoda í
24 podnik
sledovaného souboru. V polohách
600 - 700 m n.m. hospoda í 26 podnik a v polohách nad
700 m.n.m. 27 podnik .
Celková vým ra ekologicky obhospoda ované
zem d lské p dy v Jiho eském a Plze ském kraji je
29445,5 ha. Plocha ekologicky obhospoda ované p dy
v relaci k nadmo ské výšce roste. Zatímco v polohách od
400 do 500 m n.m. je pouze 10 %, v nadmo ské výšce
nad 700 m n.m. je 44 % z celkové vým ry ekologicky
obhospoda ované p dy. 2862 ha se bachází v nadmo ské
výšce 400 – 500 m n.m., 6048,2 ha v polohách
500 - 600 m n.m., 7306,1 ha v nadmo ské výšce
600 - 700 m n.m. a 13229,3 ha v polohách nad 700 m
n.m.
Ve sledovaném souboru je 73 podnik fyzických
osob a 26 podnik právnických osob. Pr m rná velikost
zem d lských podnik fyzických osob je v oblastech od
400 do 500 m n.m.) 82,5 ha, v polohách 500 – 600 m
n.m. 238,3 ha, v nadmo ské výšce 600 - 700 m n.m.
147,5 ha a v polohách nad 700 m n.m. 276,9 ha.
Pr m rná vým ra podnik
právnických osob je
v oblastech od 400 do 500 m n.m. 343,4 ha v polohách
500 – 600 m n.m. 259,9 ha, v nadmo ské výšce 600 700 m n.m. 725,9 ha a v polohách nad 700 m n.m.
916,2 ha. Nejv tší zem d lský podnik hospoda í na
2342,4 hektarech zem d lské p dy, nejmenší
obhospoda uje 0,2 hektaru.
12

Po et podnik
836
102

Vým ra TTP (ha)
235 379
28 097

Je z ejmé, že v regionu je ješt v tší zatravn ní a
menší zorn ní než jsou pr m rné hodnoty
v ekologickém zem d lství za R. Z 99 sledovaných
podnik jich 74 hospoda í pouze na TTP. U podnik
hospoda ících alespo áste n na orné p d iní její
podíl 33,8 %. Podíl orné p dy v rámci celého souboru je
pouhých 4,58 % oproti 7,5 % v R. A koliv lze
vysledovat trend zvyšujícího se podílu TTP s p ibývající
nadmo skou výškou, pr kaznost tohoto trendu je nízká
z d vodu 100% zatravn ní u ady podnik ve všech
nadmo ských výškách. U pouhých 10 podnik z 99 je
zatravn ní nižší než 80 %.
Podíl orné p dy v nadmo ských výškách do
600 m n.m. tvo í p ibližn 4,5 %, ve výšce 600 – 700 m
n.m. 13 % a v polohách nad 700 m n.m. pouhých
0,05 %. Relativn vysoká hodnota zorn ní ve vyšších
polohách (600 – 700 m n.m.) je zp sobena jediným
velkým podnikem atypicky hospoda ícím p evážn
(93,8 %) na orné p d . Tém
100 % zatravn ní
ekologicky obhospoda ovaných ploch v polohách na
700 m n.m.
má
své
opodstatn ní
jak
z environmentálního, tak ekonomického hlediska.
Celkov je podíl orné p dy u ekologicky hospoda ících
podnik ve sledované oblasti, zvlášt v nižších polohách
velmi nízký a jejich produk ní funkce není využívána.
V osevních postupech podnik hospoda ících
mimo TTP i na orné p d dominují obilniny, které
zabírají 73,13 % orné p dy. Jejich zastoupení je p íliš
vysoké, celková plocha obilnin produkovaných
ekologicky v daném regionu je však velmi nízká
(985,95) ha. Nízký je naopak podíl brambor, který na
orné p d iní pouze 1,23%, p i emž brambory jsou
ekologickými podniky v regionu p stovány p edevším
pro vlastní pot ebu. Podíl pícnin na orné p d iní
11,79% plochy orné p dy, v tšina pot eby objemné píce
je kryta konzervovanými TTP. Velmi nízké je
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i zastoupení luskovin (1,52 %). Podíl leguminóz
(luskovin a jetelovin) na orné p d sledovaných podnik
zdaleka neodpovídá významu leguminóz v osevních
postupech
ekologicky
hospoda ících
podnik .
Z ostatních plodin je p stována epka (v jediném
podniku na relativn velké vým e 138 ha), svazenka
(6 ha), kmín, zelenina, ovoce na plochách menších
než.jeden hektar.

Hodnoty zatížení p dy dobyt ími jednotkami se
pohybují od 0 do 1,96 DJ/ha, p i emž pr m rné zatížení
zem d lské p dy v regionu je 0,47 DJ/ha. V tšina
podnik ve sledovaném souboru má zatížení 0,2 do
1 DJ/ha. Pr m rné zatížení DJ/ha má klesající tendenci
(z 0,61 DJ/ha v nejnižších polohách na 0,41 DJ/ha
v nadmo ských výškách nad 700 m n.m.). P evažuje
chov skotu bez tržní produkce mléka, dopln ný chovy
koz a ovcí.

Záv r
Z výsledk vyplývá, že ekologické zem d lství
v jižních a západních echách p evážn plní funkci
environmentální a mén funkci produk ní. Ješt více než
v dalších oblastech
R dominuje hospoda ení na

trvalých travních porostech. P i rozvoji ekologického
zem d lství v nižších oblastech je nezbytné podpo it
ekologický zp sob hospoda ení na orné p d a produkci
biopotravin.
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