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     Ekologický projekt roku 1993 

Struktura  přednášky 



Co je to ekologie? 
Ekologie  - v původním významu je ekologie biologická věda, která se 
zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů 
navzájem. Jako první tak nazval a definoval tento vědní obor Ernst Haeckel 
v roce 1866. Slovo ekologie je odvozeno od řeckého “oikos”, tj. “dům” či 
“obydlí”. 
 

49. list knihy 
Umělecké formy 
přírody 
(Kunstformen 
der Natur), 
vytvořené v 
roce 1904 
Ernstem 
Haeckelem,  
zobrazuje různé 
mořské sasanky 
(řád Actiniaria) 
 



Ekologické zemědělství  představuje systém 
hospodaření, který používá pro životní 
prostředí šetrné způsoby k potlačování 
plevelů, škůdců a chorob, zakazuje použití 
syntetických pesticidů a hnojiv, v chovu 
hospodářských zvířat klade důraz na 
pohodu zvířat, dbá na celkovou harmonii 
agroekosystému a jeho biologickou 
rozmanitost a upřednostňuje obnovitelné 
zdroje a recyklaci surovin. 







Původ názvu 
Označení organické, ekologické nebo biologické zemědělství  vychází  
z původních tradičních způsobů obhospodařování, při kterých byly 
využívaný materiály organického původu. V různých jazycích jsou používány 
tři varianty téhož, např.:  
 
španělština: ecológico, portugalština: biológico,  
dánština: økologisk,  
němčina: ökologisch, biologisch,  
řečtina: βιολογιχó,  
angličtina (britská i americká): organic,  
francouština: biologique,  
italština: biologico,  
holanština: biologisch,  
finština: luonnonmukainen, švédština: ekologisk,  
čeština a slovenština: ekologické,  
polština: ekologiczne,  
maďarština: Ökológiai,   
ruština: экологическое,  
chorvatština: ekološka, slovinština: ekološko,  
bulharština: екологично, litevština: ekologinės.  
 
 
 



Vlastní termín „organic farming“ prosadil Walter 

James, 4th Baron Northbourne (1896-1982) ve své 

knize Look to the Land publikované v r. 1940. Razil 

koncept farmy jako organizmu a popsal holistický, 

ekologicky vyvážený přístup  

k zemědělskému hospodaření. Aplikoval teorie 

Rudolfa Steinera na rodinné usedlosti v Kentu. 
 



 
1) U.S.A. (USDA – U.S. Department of Agriculture), 2) Evropská unie, 3) 
Australia, 4) Nový Zéland, 5) Japonsko (JAS – Japanese Agricultural 
Standards), 6) Čína, 7) Argentina (IAO – Organizacion International 
Agropecuaria), 8) Francie, 9) Německo, 10) Velká Britanie, 11) Švýcarsko, 
12) Rakousko, 13) Česká republika, 14) Belgie, 15) Španělsko. 
 





Euro-leaf Německý designér Dušan 
Milenković 



Současné světové logo 

International Federation of Organic Agriculture Movements 



Historie  
 

Britský botanik sir Albert Howard  (1873-1947)   

• otec moderního ekologického   

zemědělství,   

• 1905 -1924 jako zemědělský odborník  

    v Bengálsku (v současnosti  indický stát 

Západní  Bengálsko a samostatný útvar 

Bangladéš), 

• upřednostňoval tradiční indické způsoby 

hospodaření  před zemědělstvím 

konvenčním.  

• výzkum vedl  k vydání knihy An 

Agricultural Testament v roce 1940. 

 



V Německu Rudolf Joseph Lorenz Steiner (1861-

1925): 

• první komplexní systém OZ, tzv. biodynamické 

zemědělství,  

• přednášky na farmě v Koberwitz (dnes na   

území Polska) in 1924,  

• důraz na  roli farmáře jako tvůrce 

vyvážených vztahů mezi  zvířaty, rostlinami a 

půdou,  

• „Zvířata mohou být zdravá konzumují-li 

zdravou rostlinnou potravu, která vyrůstá na 

zdravé půdě. Půda je obohacována hnojem 

od zdravých zvířat“. 
 

Steiner v 1900 v 39 letech  



Americký agronom Franklin Hiram King 

(1848-1911) cestoval v r. 1909, po Číně, 

Koreji a Japonsku:  

• studium tradičních způsobů hnojení, 

obdělávání půdy a obecných 

farmářských postupů,  

• v r. 1911 publikoval  Permanent 

Agriculture: Farmers of Forty 

Centuries,  

• předvídal  budoucí  celosvětové hnutí 

v uplatňování  nových metod v 

zemědělství,  

• kniha citovaným dílem v rámci 

prosazování  principů OZ. 
 



Evelyn Barbara "Eve" Balfour (1899-1990) 

zahájila v r. 1939 Haughley Experiment na 

farmě v Anglii:  

• první vědecký srovnávací  experiment   

konvenčního a OZ,   

• v r. 1943 publikovala na základě svých 

výzkumů práci The Living Soil, 

• postupně vytvoření  mezinárodní skupiny 

obhajující principy OZ, Soil Association, tj. 

charitativní  organizace  propagující  

přírodě blízké zemědělství a s tím spojené 

aktivity jako např. lokální prodej 

farmářských produktů apod. 
 



Masanobu Fukuoka (1913-2008), japonský 

mikrobiolog: 

•   studium půdy a patologie rostlin, 

• zpochybňoval principy moderního 

zemědělství,   

• začátkem 40. let minulého století opustil 

vědecký výzkum, vrátil se na rodinnou 

farmu,  

• 30 let vyvíjel radikální bezorební metodu 

organického zemědělství, Fukuoka farming, 

• publikoval  Natural Farming a The One-Straw 

Revolution (v angličtině v r. 1978). 
 



Došlo k výrazným  inovacím a intenzifikaci v zemědělství: 
 
- dusičnan amonný NH4NO3  jako levný zdroj dusíků, 
- hojné užívání pesticidů, např. DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane nebo 1,1,1-
trichloro-2,2-di(4-chlorophenyl)ethane – podle IUPAC International Union of Pure 
and Applied Chemistry) nomenclature), 
- v r. 1944 vznikla mezinárodní kampaň Green Revolution vedoucí k produkci 
hybridních plodin, rozsáhlému zavlažování, intenzivnímu použivání 
anorganických hnojiv a pesticidu, používání těžké zemědělské mechanizace, 
- v 50. letech Jerome Irving Rodale (1898-1971) začal v USA prosazovat principy 
organického zahradnictví, 
- v 70. letech se zvyšuje zájem o organické zemědělství v reakci na výrazně se 
zhoršující se životní prostředí => heslo "Know Your Farmer, Know Your Food„,   
- v r. 1972 založena ve Versailles ve Francii  International Federation of Organic 
Agriculture Movements (IFOAM),  
- v 80. letech se zvyšuje tlak na vytvoření kontrolních mechanizmů a standardů 
organického zemědělství => postupný vznik certifikovaných kontrolních 
organizací,  
- od 90. let se zvyšuje zájem veřejnosti o produkty organického zemědělství (20% 
roční nárůst v rozvinutých  zemích). 
 

Vývoj po 2. světové válce 



Rachel Carson, (1907-1964) americká 

mořská bioložka: 

•   v r. 1962 publikuje Silent Spring,  

• upozorňuje na dlouhodobě  negativní  

vlivy DDT a dalších pesticidů na životní 

prostředí,  

• kniha jako základní dokument, který 

ovlivnil rozhodnutí vlády USA zakázat v 

r. 1972 používání  DDT, 

•  značná podpora celosvětové hnutí v 

ochraně životního prostředí. 
 



 Konvenční zemědělství 
 
 
 Integrovaná produkce 
 
 
 Ekologické zemědělství 
 

 



Integrované zemědělství  

 

•  cílem je trvalá udržitelnost zemědělského systému,  

• předělová teorie mezi konvenčním hospodařením (hlavní  je 

výnos tedy zisk) a ekologickým hospodařením (hlavní  je 

představa udržení stability agroekosystému a zdravotní 

nezávadnosti potravin bez reziduí),  

• snaha najít vhodnou kombinaci v obou základních přístupů, 

tzn.  omezit aplikaci anorganických hnojiv a pesticidů) a 

vyvážit ekonomická a ekologická hlediska. 



 Konvenční zemědělství  
  – antropocentrické pojetí 
 

 
 Ekologické zemědělství  
  – holistické pojetí 
 



- dostatečné množství potravin vysoké nutriční hodnoty, 

- pracovat v souladu s fungování přirodních ekosystémů, 

- podpora mikroorganismů, půdní flory a fauny, rostlin a živočichů, 

- udržení a zvyšování dlouhodobé úrodnosti půd, 

- maximální využívaní obnovitelných zdrojů, 

- hospodaření v uzavřeném koloběhu organické hmoty a živin, 

- minimálně omezovat přirozené chování hospodářských zvířat, 

- vyloučení všech forem znečištění, souvisejících se zem. postupy, 

- udržení genetické rozmanitosti zemědělských systémů a jejich okolí, tj. 

ochrana přirozených stanovišť planých rostlin a divokých zvířat, 

- soulad mezi dostatečným výnosem a fungováním okolní krajiny, 

- usilí o širší sociální a ekologický dopad organického způsobu hospodaření. 



 Zákon 242/2000 Sb.  
      o ekologickém zemědělství  v ČR 

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

 
 Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 
    o prováděcích pravidlech k Nařízení Rady (ES)   





Plocha zemědělských pozemků obhospodařovaná v systému ekologického 
zemědělství (přehled z r. 2006 podle SOEL (Stiftung Ökologie & Landbau, Bad 
Dürkheim; http://www.soel.de/oekolandbau/weltweit.html, www.soel.de). 
 

http://www.soel.de/oekolandbau/weltweit.html
http://www.soel.de/oekolandbau/weltweit.html
http://www.soel.de/
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Množství ha v EZ a procentický podíl ze zemědělské půdy 
 

Stát Hektary v 
EZ 

% EZ z 
celkové 
zeměd. 

Půdy 

Počet 
ekologických 

farem 

Průměrný 
rozsah 

velikosti 
farem (ha) 

Austrálie 12.126.633 2,71 1.832 - 

Čína   3.466.570 0,60 1.560 - 

USA      889.048 0,22 8.035 - 

Německo      767.891 4,52 16.603 40-60 

Španělsko      733.182 2,87 16.013 20-40 

Velká Britanie      690.270 4,39 4.010 100-200 

Rakousko      344.916      13,53 19.826 do 20 

Česká republika      260.120   6,09 836 300-700 

Maďarsko     128.690   2,19 1.583 100-200 

Slovensko        93.943   4,19  218 300-700 

Polsko       82.730   0,49 3.760 - 



Rok Počet podniků 
celkem 

Výměra zemědělské 
půdy v EZ v ha 

Procentický podíl ze 
zem. půdního fondu 

1990 3 480 - 
1991 132 17 507 0,41 
1992 135 15 371 0,36 
1993 141 15 667 0,37 
1994 187 15 818 0,37 
1995 181 14 982 0,35 
1996 182 17 022 0,40 
1997 211 20 239 0,47 
1998 348 71 621 1,67 
1999 473 110 756 2,58 
2000 563 165 699 3,86 
2001 654 217 869 5,09 
2002 721 235 136 5,50 
2003 810 254 995 5,97 
2004 836 263 299 6,16 
2005 829 254 982 5,98 
2006 963 281 535 6,61 
2007 1 318 312 890 7,35 
2008 1 946 341 632 8,04 
2009 2 689 398 407 9,38 







nálada  byla  občas  ponurá, leč………………… 



odhodlání  veliké 



•  zeměpisné souřadnice - 49o35’ s.z.š., 15o00’ v.z.d.,  

• celková plocha bezlesí: 220 ha (165 ha orné půdy, 55   

ha luk; stav 1993), 

• průměrná nadm. výška: 640 m, 

• geologické podloží: biotitická rula, 

• průměrná roční teplota: 6,4 oC, 

• průměrný roční úhrn srážek: 677 mm (775 mm – vlastní   

měření 1997-2010), 

• fytogeografická oblast: podhorská, 

• převažující půdní typ: hnědá půda kyselá, 

• klimatická klasifikace: mírně teplý a vlhký region. 
 

Popis lokality 



Popis farmy 
 

•  jaro 1992 – založení s výměrou 40 ha (Holstein, Ayrshire,  

   české červenostrakaté), 

•  jaro 1994 – dokončení základní rekonstrukce, prvních 10 krav, 

• 1993 -1994 - zahájení projektu obnovy krajiny, 

•  1996 – dokončení hlavních částí projektu obnovy krajiny, 

•  2011 – 230 ha (107 orná, 128 louky a pastviny), 75 kusů mléčného skotu,  

   roční produkce mléka 203.000 l, průměrná dojivost na krávu cca 6000 l/rok, 

•  hospodaření na 6 katatrálních územích, 

•  služby v zemědělství – výroba senáže, lisování  sena a slámy, sklizeň obilovin 

•  osevní postup: tritikale -> oves -> jetelotravní směs, 

•  podpora vědecké činnosti (projekty EU, diplomové práce). 



Současti projektu 
 
 
1) přechod na ekologické hospodaření,  
 
2) obnova květnatých luk a pastvin na části orné půdy farmy,  
 
3) revitalizace říčky Včelnička (výstavba dočišťovacího 
    systému odpadních vod pro  obec Benešov a    zmeandrování 

napřímených částí koryta toku) a jejího rybničního systému,  
 
4) postupná obnova a zvýšení druhové rozmanitosti rostlin mokrých luk  
    v nivě toku,  
 
5) obnova a založení remízů a mezí na zemědělské půdě v horní části 

povodí Včelničky. 
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Dlouhodobý  průběh (1992 to 2008) koncentrací NO3-N ve vzorcích vody odemíraný na 
jednom měřičském místě potoka Včelnička k.ú. Benešovin. Výšky histogramů znázorňují 
průměrné sezónní koncentrace dusičnanů (O. Simon, VÚV Praha). 
 













Šrůtek, M. & Urban, J. 2008. Organic farming. In: Jørgensen, S.E. & 
Fath, B.D. (eds.), Encyclopedia of Ecology, pp. 2582-2587. 
Elsevier, Oxford. 
 



Odborné texty vázané na lokalitu 
 
Matoušová, Š. 1996. Gradientová analýza vegetace nivy potoka 

Včelnička, Pelhřimovsko. Bakalářská práce, BF JCU, České Budějovice. 
 
Pechová, D. 1996. Druhá bohatost obojživelníků a jejich fenologie v k.ú. 

Benešov a blízkém okolí, JZ okraj Českomoravské vrchoviny. Institut 
pedagogiky volného času, Soukromá střední odborná škola 
specializační, centrum Praha, pracoviště Český Krumlov. 

 
Riemersma, S., Rauch, O. & Květ, J.  1997. A review of the Benešov 

constructed wetland. Bakalářská práce, BÚ ČAV, Třeboň. 
 
Hůla, M. 1998. Řízená sekundární sukcese lučních společenstev  na orné  

půdě. Bakalářská práce, BF JCU, České Budějovice. 
 
Kailová, J. 1998. Directing succession“ Experimental sowing and transfer of 

vegetation  into an abandoned field. Bakalářská práce, BF JCU, České 
Budějovice. 
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Dolezal J., Eriksson O., Freitas H., Golodets C., Jouany C., Kigel J., Kleyer M., Lehsten V., Leps J., Meier T., 
Pakeman R., Papadimitriou M., Papanastasis V. P., Quetier F., Robson M., Sternberg M., Theau J. P., Thebault 
A., Zarovali M. 2009. Leaf traits capture the effects of land use changes and climate on litter 
decomposability of grasslands across Europe. Ecology 90: 598-611. 

 
Lanta, V. & Lepš, J. 2009. How does surrounding vegetation affect the course of succession: A five-year 

container experiment. Journal of Vegetation Science 20: 686-694. 
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term effectiveness of sowing high and low diversity seed mixtures to enhance plant community 
development on ex-arable fields. Applied Vegetation    Science 10: 97-110. 

 
 Hedlund, K., Santa Regina, I., van der Putten, W.H., Lepš, J., Díaz, T., Korthals, G., W., Lavorel, S., Brown, V.K., 

Gormsen, D., Mortimer, S.R., Rodríguez Barrueco, C., Roy, J., Smilauer, P., Smilauerová, M. & van Dijk, C. 
2003. Plant species diversity plant biomass and responses of the soil community on abandoned land across 
Europe: idiosyncracy or above-belowground time lags. Oikos 103: 45-58. 

 
Leps, J., Brown, V.K., DiazLen, T.A., Gormsen, D., Hedlund, K., Kailová, J., Korthals, G.W., Mortimer, S.R., 
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chance effect from the other diversity effects in the functioning of plant communities. Oikos 92: 123-134. 

 
van der Putten, W.H., Mortimer, S.R., Hedlund, K., van Dijk, C., Brown, V.K., Leps, J., Rodriguez-Barrueco, C., 

Roy, J., Diaz Len, T.A., Gormsen, D., Korthals, G.W., Lavorel, S., Santa Regina, I. & Smilauer, P. 2000. Plant 
species diversity as a driver of early succession in abandoned fields: a multi-site approach. Oecologia 124: 
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