
Projekt „Poznejte s námi, jak vznikají biopotraviny na ekologickém statku“ 

     V poslední době jsme zvyklí hovořit o ekologickém zemědělství (EZ) zejména v souvislosti 
s dotacemi, jeho postavením v agrární politice, odbytem biopotravin či údržbou krajiny. 
Hospodaření bez chemie, s využitím zásad preventivních opatření i moderních metod a 
techniky však vyžaduje kromě dotací a politické podpory i pořádný kus selského fortele a 
umu. Na to se tak trochu zapomíná. Možná proto je u nás tak málo ekofarem, které 
hospodaří na orné půdě s tržní produkcí biopotravin. Praktické zkušenosti chybí nejen 
zemědělcům, ale i studentům a mnohým poradcům. Velké povědomí o tom, jak to chodí na 
skutečné ekologické farmě v produkční oblasti ČR, nemají ani spotřebitelé a odborně 
zainteresovaná veřejnost (zahrádkáři, ochránci přírody, úředníci, aj.). 
     V České republice není dostatek modelových farem v produkčních oblastech (orná půda, 
trvalé kultury, zelenina), které by byly na dobré odborné úrovni, měly komunikativní a 
renomovaný personál a zároveň byly ochotné otevřít se široké veřejnosti. 

     Proto se obecně prospěšná společnost Oslavka dohodla s partnery (dalšími NNO), kterými 
jsou Zera, z.s. a zejména Veselá biofarma, z.s. (Spolek přátel ekologického zemědělství, Velké 
Hostěrádky) na propagaci EZ a regionálních biopotravin formou popularizačního projektu, 
který byl určený zejména pro zájemce z Vysočiny a z Jihomoravského kraje, s možností účasti 
zájemců z celé ČR. Oslavka, o.p.s. ve spolku Veselá biofarma našla ideálního partnera, který 
byl ochotný po celý hospodářský rok na ekofarmě vítat hosty, ukazovat jim taje 
ekozemědělství v praxi, připravovat ukázkové porosty a předvádět zpracování biosurovin. 
     Cílem projektu s názvem „Poznejte s námi, jak vznikají biopotraviny na ekologickém 
statku“ bylo zvýšit povědomí spotřebitelů a odborně zainteresované veřejnosti v ČR o tom, 
jak se produkují regionální bioprodukty a biopotraviny na jižní Moravě a o praxi ekologického 
zemědělství (EZ) v produkčních oblastech. 
     Dalším cílem bylo zlepšit povědomí účastníků dnů otevřených dveří o oborech a jejich 
produktech, které nejsou v ČR (ve srovnání s EZ na TTP) velmi rozšířené. 
    Jsou to:  

• Regionální a domácí zpracování ovoce a zeleniny ve vazbě na ekologické zelinářství a 
ovocnářství. 

• Zpracování a využití léčivých a aromatických plodin včetně certifikovaných volných 
sběrů a ekologické produkce.  

• Využití a zpracování netradičních a minoritních plodin a propagace jejich 
ekologického pěstování. 

• Výroba biovína a ekologické vinohradnictví. 
• Ekologický chov prasat a produkce biovepřového masa, zájmové chovy různých 

hospodářských zvířat. 
     Za tímto účelem projekt nabídl komplex aktivit v oblasti vzdělávací, informační i realizaci 
prakticko-poradenské činnosti. Aktivity projektu byly rozděleny do několika oblastí a 
obsahovaly 4 x den otevřených dveří na ekofarmě s praktickými ukázkami postupů 
zpracování rostlinné a živočišné produkce, tvorbu metodických a informačních materiálů 
(pracovní listy k jednotlivým seminářům, včetně receptů k jednotlivým zpracovávaným 



produktům), informační tabule popisující jednotlivé sekce ekofarmy, výrobu krátkého spotu 
a letáku pro informování veřejnosti a výrobu propagačních předmětů (papírové tašky). 
Důležitou součástí projektu bylo i PR a spolupráce s médii. 
Jednotlivé semináře a dny otevřených dveří byly realizovány s ohledem na vegetační dobu 
v těchto oblastech:   

- jarní den na ekofarmě se zaměřením na 
netradiční a minoritní plodiny – jejich 
pěstování v EZ, využití a zpracování a na 
ekologický chov prasat.  

- druhý seminář a letní den na ekofarmě byl 
věnován léčivým a aromatickým plodinám  

- třetí červencový seminář a den otevřených 
dveří na farmě se zaměřil na domácí 
zpracování ovoce a zeleniny pěstovaných 
v EZ, způsoby konzervace a uchování  

- poslední podzimní den na ekofarmě patřil 
vínu – ekologickému vinohradnictví a vinařství, výrobě vína   

Praktické semináře a dny otevřených dveří se konaly na modelové ekofarmě v obci Velké 
Hostěrádky.  

 
 
Projekt neziskové organizace Oslavka, o.p.s., ve spolupráci s Veselou biofarmou, z.s., za finanční podpory 

Ministerstva zemědělství. 

 

 

 

 

 

 


