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Summary: This paper is focused on structure evaluation of the organic farms in Czech republic. SWOT analysis
evaluated factors limiting development of organic farming an arable land. For sustainable development of agriculture in
productive regions is necessary higher support of organic farming on arable land and bioproduction.
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Souhrn: P ísp vek se zabývá analýzou ekologicky hospoda ících podnik v eské republice. Pomocí SWOT analýzy
jsou hodnoceny faktory limitující rozvoj ekologického hospoda ení na orné p d . 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 lství je typickým odv tvím venkova a
prioritním kultiva ním faktorem venkovského prostoru.
Udržení tohoto odv tví v pot ebném rozsahu vyžaduje
nejen p ímou podporu v rámci rozvoje venkova, ale
p edevším diverzifikaci výrobního zam ení s cílem
udržet pot ebný rozm r s dobrou d chodovou úrovní
(St ele ek a kol., 2004). Nejrozší en jšími zp soby
hospoda ení nejen v produk ních, ale i v podhorských
oblastech jsou p stitelské soustavy h o s p o d a e n í
n a o r n é p d . Tyto soustavy, a koliv jsou
zam eny na produk ní innosti, musí akceptovat
šetrnost k životními prost edí, tj. co nejvyšší soulad mezi
p stitelskou soustavou a podmínkami prost edí
(Hampicke, Liptersky, Wichtmann, 2005). Sou asný
ekonomický systém preferuje snahu o dosažení
okamžitého zisku, p estože toto jednání m že znamenat
ztrátu pro spole nost z dlouhodobé perspektivy
(Šarapatka, Dlouhý, 1998). Soustavou hospoda ení, která
akceptuje principy setrvalosti a harmonizuje produk ní a
mimoproduk ní funkce krajiny je ekologické
zem d lství. Ekologicky obhospoda ovaná plocha v R
iní p es 6 % zem d lské p dy, tém 90 % z toho však
jsou trvalé travní porosty. Je samoz ejmé,že s poklesem
produk ní funkce krajiny marginálních oblastech bude
zem d lství více plnit mimoproduk ní funkce – ochranu
a tvorbu krajiny, ochranu vodních zdroj , udržení
biodiverzity rostlinných a živo išných druh atd.

(Šimon, 1997). Ale je sou asn nutné varovat p ed
doporu ením
jednoduše
nahradit
nerentabilní
obhospoda ování orné p dy extenzivním využíváním
pastvin, nebo takové doporu ení je výsledkem nep íliš
precizn provedené kalkulace (Hampicke, Liptersky,
Wichtmann, 2005). Údržba travních porost bez
p im eného zatížení chovem skotu pouhým se ením
nebo mul ováním nep ináší celospole ensky návratnost
náklad , ale p sobí problémy s rozkladem biomasy,
poškozením spodních vod nitráty, nep íznivé zm ny
spektra porostu apod. (Pozdíšek, a kol., 2004). Také
zalesn ní jako forma omezení intenzivní produkce na
orné p d je velmi nákladné, s dlouhodobou opožd nou
návratností, a vy íslit návratnost investic do „údržby
krajiny“ bez produkce není jednoduché. Pot ebnou
prosperitu mohou umožnit další výrobní a nevýrobní
innosti. Z jednotlivých p íležitostí mohou vyplynout
r zné alternativy využití krajiny resp. komparativních
výhod stanovišt , od nevýrobních inností až ke službám
zem d lské i nezem d lské povahy, jako je zpracování
zem d lských produkt , doprava, turistika a další
(St ele ek, a kol., 2004). Produk ní funkce na orné p d
však nem že být ani v ekologickém zem d lství zcela
opomíjena.
Cílem
p ísp vku
je
prezentovat
nejvýznamn jší
faktory,
ovliv ující
rozší ení
ekologického zem d lství na orné p d v R.

Materiál a metody
V prvé ásti byla na základ šet ení výb rového
souboru 134 ekologicky hospoda ících podnik v R
hodnocena struktura hospoda ení na zem d lské resp. na
orné p d ve vztahu k nadmo ské výšce a odbyt
bioprodukce. Ve druhé ásti jsou prezentovány výsledky
analýzy šet ení provedeného u 34 respondent z ad
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ekologických zem d lc , poradc , výzkumník ,
hodnotící faktory limitující rozvoj EZ na orné p d .
Uvád né faktory charakterizující slabé a silné stránky,
p íležitosti a rizika rozší ení EZ na orné p d byly
vyt íd ny a se azeny dle frekvence a vyhodnoceny
z hlediska cílových skupin, jejichž aktivit se dotýkají.
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Výsledky
Tab. 1: Procento zatravn ní ekologicky a konven n hospoda ících podnik v závislosti na nadmo ské výšce
ve vybraném souboru podnik
R
Kategorie n.m.v.
Do 450 m.n.m.
450 – 600 m.n.m.
Nad 600 m.n.m.

Procento zatravn ní
konven ní
10,51
23,10
61,73

ekologické
90,42
74,97
97,47

Z analýzy je z ejmé, že podíl ekologicky
hospoda ících
podnik
se
v eské
republice
s nadmo skou výškou zvyšuje (r=0,72), takže zatímco
v polohách kolem 400 m.n.m. jsou ekologických
podnik
pouze necelá 4 %, v polohách kolem
700 m.n.m. je to již tém t icet procent. Významný
nár st podílu ekologického zem d lství (EZ)
v nadmo ských výškách kolem 650 m.n.m. je dán hranicí
marginality
a
tudíž
ekonomické
efektivnosti
konven ního zp sobu hospoda ení p i produkci
tradi ních komodit. Proces ekologizace podnik ,
respektive konverze na ekologický zp sob hospoda ení
podle Na ízení rady EK 2092/91 neprobíhá u v tšiny
podnik hospoda ících na orné p d postupným
zavád ním metod uvedeného systému hospoda ení,
nýbrž v tšinou formou úplného, i tém
úplného
zatravn ní ploch. Omezení produkce na orné p d je
asto spojeno se zm nou produkce mléka na pastevní
chov masného skotu (BTPM).
Vzhledem k tomu, že v produk n mén
p íznivých oblastech
R se nachází také v tšina
environmentáln citlivých území, má nár st podílu EZ
s nadmo skou výškou své opodstatn ní. Environmentální
mimoproduk ní funkce je tak relativn dob e pln na.
Dochází však k výraznému potla ení produk ní funkce
ekologického zem d lství, které na trh poskytuje velice
málo bioprodukt a navíc ve velmi úzkém sortimentu.
V produk ních oblastech se nachází ekologicky
hospoda ící podniky s úplným zatravn ním ast ji než
v p echodných oblastech. V p echodných oblastech tak
jsou ekologicky obhospoda ovány v tší plochy orné
p dy než v oblastech produk ních. Velké ekologické
podniky s úplným zatravn ním a nízkým zatížením
skotem v produk ních i p echodných oblastech neplní
dostate n funkci produk ní ani environmentální, a také
sociální a estetická funkce krajiny není posílena.
Pr m rné hodnoty zatravn ní se mohou v t chto
oblastech i blížit optimu, ale distribuce TTP v krajin je
horší než ukazují pr m rné hodnoty a tím i efekt jejich
indikace i realizace trvalé udržitelnosti je menší.
Udržování existence podnik pouze formou dotací na
údržbu krajiny je drahé a riskantní. Lze doporu it
diverzifikaci aktivit (p íjm ), jejichž ekonomická
efektivnost
je
zvýšena
synergickým
efektem
kombinaceproduk ních a mimoproduk ních funkcí
(nadstandartní
pé e
o
krajinu,
bioprodukce,
agroturistika…), které však nejsou vázány výhradn na
státní podporu.
Z analýzy produkce je z ejmé, že p evažujícím
produktem ekologického zem d lství v R by mohlo být

celkem
16,23
33,94
76,47

v sou asné dob kvalitní hov zí maso, pokud by
produkce skotu BTPM na TTP byla certifikována,
zpracována a vhodným marketingovým zp sobem
uplatn na na trhu. Nedostatek zpracovatelských kapacit,
p íliš striktní zoohygienické a veterinární p edpisy,
chyb jící poradenství v oblasti zpracování a marketingu
bioprodukce a chyb jící vazby na obchod, služby
(restaurace a jídelny) a spot ebitele, cenové relace,
vysoký podíl náklad na potraviny ve spot ebním koši
eských domácností, atd., jsou p í inou toho, že v tšina
produkce hov zího masa od skotu BTPM je prodána na
konven ním trhu. Objem i sortiment rostlinné
bioprodukce jsou malé. Struktura osevních postup
sledovaných podnik
je úzká. U v tšiny (60 %)
sledovaných podnik hospoda ících na orné p d jsou
v osevním postupu zastoupeny pouze 1 až 3 plodiny.
U t etiny podnik se osevní postup skládá ze 4 - 6 plodin
a pouze v jednom p ípad je v osevním postupu podniku
zastoupeno 11 plodin.
Graf 1: Zastoupení plodin na orné p d ekologicky
hospoda ících podnik (NUTS 2 Jihozápad)
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Graf 2: Odbyt bioprodukce na trhu R (n=134)
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P evažující
ást
produkce
ekologicky
hospoda ících podnik není na trhu uplatn na jako
bioprodukt. To znamená, že není kompenzována snížená
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produkce a p ípadn vyšší pracovní náklady vyšší cenou,
kterou by za bioprodukty bylo možné obdržet a vyšší
p idaná hodnota není ekonomicky zúro ena. P í ina
spo ívá v malém rozsahu ekologického hospoda ení na
orné p d , všeobecn úzkém sortimentu produkce a to i
na zatravn ných plochách. Graf 2 ukazuje, že pouze
54 % ekologicky hospoda ících podnik ve sledovaném
souboru uplatní alespo áste n svou produkci na trhu
s bioprodukty a jen necelá tvrtina (24 %) podnik ve
sledovaném souboru uplatní na trhu více než polovinu
svých bioprodukt . V R je málo rozvinut trh
s biopotravinami, vzhledem k úzkému sortimentu
domácích biopotravin a vysokým cenám dovážených
biopotravin.
Nedostate ná
osv ta
v oblasti
environmentální a výživové spolu s relativn vysokým
podílem náklad na potraviny v rozpo tu rodiny
zp sobují i menší zájem spot ebitel . Ceny bioprodukt
v R jsou v porovnání s ostatními zem mi EU relativn
nízké, výrobci obdrží v pr m ru o 15 – 35 % v tší cenu
než za obdobný konven ní produkt. Zájem však není
podpo en ani nabídkou. Rozší ení produkce s vyšší
p idanou hodnotou, což jsou regionální produkty,
specielní
produkty
a
bioprodukty
p isp je
k ekonomickému zabezpe ení podniku a p isp je ke
snížení výdaj státu na dotace.
SWOT analýza byla zam ena na hodnocení faktor
limitujících ekologické hospoda ení na orné p d .
Silné stránky:
1. dostatek znalostí o konven ních metodách p stování
polních plodin
2. dostatek poznatk o ekologickém p stování polních
plodin v zahrani í
3. podpora ekologického zem d lství státem (obecn )

4. dobré provozní zkušenosti s p stováním alternativních
plodin
5. zkušenosti z (vlastních) domácích pokus
Slabé stránky:
1. nevhodn strukturovaná podpora EZ státem
2. malý rozsah ekologického zem d lství v produk ních
oblastech
3. nízké znalosti specifik ekologických p stitelských
metod
4. technologická nekáze p stitel
5. nedostate ná úrove poradenské innosti v R v etn
podpory výzkumu a služeb
P íležitosti:
1. nasycení domácí poptávky místní produkcí
2. zlepšení odborné úrovn poradc a zem d lc
3. zlepšení efektivnosti hospoda ení podniku
4. zvýšení konkurenceschopnosti bioprodukce
5. zvýšení výnos a kvality produkce
Rizika:
1. nevhodné
zm ny
v podporách
ekologického
zem d lství v etn poradenství
2. konkuren ní tlak bioprodukce ze zahrani í
3. omezení prost edk na poradenství, informatiku a
výzkum
4. omezení všeobecné podpory ekologického zem d lství
5. redukce zájmu, resp.snížení rozsahu ekologického
zem d lství vlivem vytvo ení subvencovaných
agroenviromentálních program s menší náro ností na
zem d lce než p i ekologickém zem d lství
(integrovaná produkce)

Záv r
V produk ních a p echodných oblastech R je
nízký rozsah ekologického zem d lství (EZ). P i
konverzi na EZ podniky p istupují až ke stoprocentnímu
zatravn ní, což vyvolává utlumení produk ních
zem d lských funkcí. Kritickými body bludného kruhu
jsou dota ní politika, zpracovatelské kapacity, kreativita
zem d lc a poradenský servis v oblasti produkce,
zpracování a marketingu. Nevhodným nastavením
stimula ních ekonomických parametr dochází ke
snížení efektivnosti jejich využívání. Je nutné vyhodnotit
efektivnost dotací na TTP a ornou p du, právní a
sociální situaci ekofarem, podpo it výzkum v oblasti

ekologické produkce a trhu s biopotravinami, zajistit
rozvoj p enosu znalostí, z ídit sí ukázkových podnik ,
které budou k dispozici pro odborné vzd lávání a
poradenství
pro oblast
prvovýroby,
zpracování
bioprodukt zejména p ímo na ekofarm , zajistit
relevantní statistické informace týkající se cen, výroby,
zpracování, spot eby a obchodu v oblasti biopotravin.
Podpo it
schopnost
kombinace
produk ních
a environmentálních inností s využitím komparativních
výhod podniku, stanovišt , i regionu, která je základem
rozvoje
multifunk ního
zem d lství,
respektive
hospoda ení v krajin .
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v podhorských a horských oblastech zam ené na vytvá ení souladu mezi jejich produk ním a mimoproduk ním uplatn ním.
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