
Ekologicky hospodařící zemědělci:
• Nepoužívají látky a postupy znečišťující a zatěžující okolní přírodu.

• Omezují vnášení syntetických chemických látek do vody, ovzduší,  

ale i do rostlin a živočichů (včetně člověka).

• Půdu hnojí hnojem hospodářských zvířat, kompostem a zeleným hnojením.

• Problémy s plevely a škůdci řeší spíše preventivně střídáním plodin, volbou 

odolných plodin, vhodným sousedstvím různých druhů, případně mechanicky.

• Pečují o životní pohodu hospodářských zvířat.

• Zajistí, že každé zvíře v ekologickém chovu má zaručenu dostatečnou plochu  

k pobytu, a to jak ve stáji, tak ve venkovním výběhu.

• Zvířata udržuje spolu v přirozeném kontaktu a umožní jim uspokojovat své 

vrozené sociální, etologické i fyziologické potřeby.

Ekologické zemědělství má více pozitivních efektů na ochranu přírodních prvků 

a na krajinu než zemědělství konvenční. Ekologické hospodaření má vliv na vyšší 

biodiverzitu (rozmanitost živých organizmů) flóry a fauny na obhospodařovaných 

plochách – vyskytuje se zde o 30 % více druhů a o 50 % více jedinců.

EKOLOGICKÉ 
ZEMEDELSTVÍ

Přínos pro biodiverzitu a ochranu životního prostředí
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OTÁZKY: 

1. Význam zemědělství spočívá: 
                      v utváření krajiny a produkci potravin             stavbě venkovských stavení                ve výrobě strojů

2. Rozmanitosti (biodiverzitě) druhů v přírodě napomáhá: 
                      používání chemických hnojiv            vodní plocha               více přírodních stanovišť

3. V ekologickém zemědělství se nesmí slepice chovat: 
                     ve stájích                v klecích               ve výběhu

4. V ekologickém zemědělství jsou geneticky modifikované organismy (GMO):  
                    zakázané             povolené jen za určitých podmínek                povolené

Tento projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.

Zemědělství je nejstarší lidskou činností, která zabezpečuje lidstvu výživu a utváří krajinu kolem 
nás. Nejcennější pro zemědělce je půda, na které se pěstují různé druhy plodin nebo se chovají 
hospodářská zvířata. Zemědělství produkuje potraviny nebo suroviny pro zpracovatelský průmysl. 
Zemědělská půda u nás zabírá přes 4 miliony hektarů, tedy více než polovinu celkové rozlohy 
našeho státu. Zatímco orných ploch stále ubývá, podíl luk, pastvin a lesů vzrůstá.  
Z důvodu výstavby mizí každý den neuvěřitelných 7,5 hektarů zemědělské půdy! Využívání 
moderních strojů a odliv obyvatelstva z venkova způsobilo, že práci v zemědělství zastane 
méně lidí než v dřívějších dobách – pouze 2 %.

V prvních desetiletích 20. století byly zaznamenány první varovné údaje o negativních dopadech 
tehdejšího zprůmyslněného zemědělství – začalo poškozovat přírodu, špatně zacházelo s chovanými 
zvířaty, snižovalo kvalitu půdy i potravin, ohrožovalo zdraví lidí. Právě to byly důvody, které vedly ke vzniku  
a rozšíření ekologického zemědělství – tradičního způsobu hospodaření bez chemie, které zároveň využívá nejnovější  
technologické a vědecké poznatky.

Rozmanitost druhů
• Větší výskyt ptáků, dravého hmyzu, pavouků, půdních organismů  

(v půdě žije až o 50 % více žížal) a půdní flóry.

• Rozdíly jsou zřetelnější v polních plodinách a speciálních kulturách  

než na trvalých travních porostech.

Rozmanitost struktur
Zachování přírodních a polopřírodních stanovišť, které jsou pro mnohé živočichy důležité 

jako úkryt nebo zdroj potravy – pásy křovin, druhově bohaté louky a pastviny, pásy planých 

kvetoucích bylin, úhory, suché kamenné zídky, hromady kamení či větví, tůně.

ˇ ˇ



• Zpracovatelé bioproduktů se při výrobě biopotravin zřekli 

používání umělých ochucovadel, barviv a zlepšovadel 

vůně, chuti a konzistence – potravina tak zůstává v její 

přirozené barvě, chuti, vůni a kráse i s možnou „nevýhodou“ 

kratší trvanlivosti. Naopak u nezpracovaných potravin může 

být trvanlivost dokonce delší. Například zelenina může díky 

vyššímu obsahu sušiny vydržet déle než konvenční zelenina 

s vysokým obsahem vody.

• Jídlo dodává tělu energii, ale také stavební látky nezbytné 

pro růst a vitamíny důležité pro správný průběh tělesných 

pochodů.

• Zdravý talíř je jednoduchá a funkční pomůcka zdravé 

výživy, která nám ukazuje, jak se vyváženě stravovat.  Složení talíře odpovídá moderním vědeckým poznatkům, ukazuje nejlepší  

cestu k udržení zdravého těla i hmotnosti, tvoří základ zdravotní prevence a podpory účinné léčby.

BIOPOTRAVINY  
A LOKÁLNÍ PRODUKTY  

 Šetrné zpracování, zdravá strava
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OTÁZKY: 

1. Co může být biopotravinou?
víno                     maso                      ovesné vločky

2. České logo označující bioprodukt nebo biovýrobek se nazývá:
bioklokan                      biozebra                   biokůň

3. Mouka se mele z:
ječmene                   pšenice                    řepky

4. Pro konzumaci jsou nejhodnotnější tyto oleje a tuky:
kvalitní máslo                     margarín                     tuk z ořechů nebo ryb

Tento projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.

• K našemu životu potřebujeme jídlo, protože nám dodává energii. Téměř všechny 
potraviny, které jíme, pocházejí od zemědělců – pěstitelů plodin a chovatelů zvířat.

• Ekologické zemědělství produkuje pro zpracovatele a výrobce potravin bioprodukty, 
tedy suroviny pocházející z ekologického zemědělství. Tyto suroviny se mění na biopo-
traviny. Znamená to, že musí být vyrobeny z rostlin, živočichů a jejich produktů, pěsto-
vaných, chovaných a zpracovaných podle Zákona o ekologickém zemědělství.

• Biopotraviny jsou stejně jako konvenční potraviny pečlivě sledovány státními úřa-
dy. Navíc, každý ekologický zemědělec nebo producent podléhá min. 1x ročně kont-
role od své smluvní dozorové organizace (v ČR jsou 4). Ty vydávají zemědělcům  
a výrobcům tzv. certifikát o původu bioproduktu, kterým si zemědělec označí svůj 
výrobek bioznačkou (biozebrou a eurolistem).

• Bioprodukty zahrnují jak čerstvé výrobky přímo z farmy (většinou maso, mléko, 
vejce, ovoce či zeleninu v biokvalitě) tak biopotraviny, jako např. těstoviny, polotova-
ry, džemy, biovíno, mléčné a masné výrobky, biočaje a další.

• Ekologické zemědělství dává přednost krátkým přepravním vzdálenostem, proto kla-
de velký důraz na sezónnost a lokálnost produkce. Nakoupit biovýrobky tak lze na 
blízké farmě, na které byly potraviny vyprodukovány, na místním tržišti či v biopro-
dejně. Lze se také zapojit do biobedýnkového zasilatelského systému.

  

 

Zdravý 
talíř
obložený 
pobytem venku,
dobrou náladou 
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Když sladké,
tak z přírody



• Půda se skládá z více vrstev - nejsvrchnější a velmi důležitou vrstvou je or-

nice. V té žije velké množství živočichů (žížaly, mnohonožky, stonožky, svinky, 

brouci a další), které ji přetvářejí na humus. V 10 cm3 živé půdy se nachází až 

10 miliard mikroorganismů, tj. více, než je lidí na planetě Zemi.

• Půda se ztrácí procesem, který nazýváme eroze, kdy voda a vítr odnáší 

svrchní vrstvy půdy. Ročně je v našem klimatickém pásmu erozí odnesena 0,5 

mm silná vrstva půdy (tj. 1 cm půdy za 20 let). 

PUDA A ZEMEDELSKÁ 
MECHANIZACE 

Zdravá půda a její šetrné obdělávání je základem ekozemědělství
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OTÁZKY: 

1. Organická hmota v půdě (tzv. humus) má barvu převážně:
pískově žlutou            tmavě hnědou až černou            zelenou

2. Souhrnný název pro organismy žijící v půdě je:
megafon               vodafon                 edafon

3. Vodní erozí na svažitých pozemcích je nejvíce ohrožena:
kukuřice               pšenice                 vojtěška 

4. Brány, které používáme v zemědělství, nahrazují na zahrádce:
vidle                 rýč                hrábě

Tento projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.

• Půda je živý útvar na povrchu Země, umožňující růst rostlin a tím i život člověka. 
Aby to bylo možné, musí být půda úrodná. Úrodnost půdy je schopnost půdy posky-
tovat rostlinám potřebné podmínky růstu.

• Půda vzniká zvětráváním nerostného podloží - matečné horniny - vlivem povětr-
nosti a činností živých organismů: mikroorganismů, žížal atd., ale také kořenů rostlin. 
Zvětrávání je velice pomalý proces.  V našich klimatických podmínkách se 1 cm půdy 
vytvoří v průměru za 100 let. 

• Rozkladem organické hmoty (zejména zbytků rostlin a mikrobů nebo výkalů zvířat) 
vzniká důležitá organická složka půdy tzv. humus, který má zásadní význam pro 
přirozenou půdní úrodnost. Používáním chemických látek (pesticidů a průmyslových 
hnojiv), snižováním stavů hospodářských zvířat a erozí se v poslední době zásoby 
cenného humusu v půdě snižují a půdy degradují.

• Pro úrodnost půdy je rozhodující přítomnost a aktivita půdních organismů.  
Hnojení v ekologickém zemědělství nespočívá v dodávání živin rostlinám,  
ale v „krmení“ půdních organismů, které postupně uvolňují živiny pro rostliny.

• V ekologickém zemědělství nehnojíme rostliny, ale půdu.

° ˇ ˇ

Humus

Svrchní půda

Spodní půda

Mateční hornina

Podloží

• Na půdní vlastnosti, ale i na omezení eroze, mají vliv šetrné používání zemědělské 

techniky (například široké pneumatiky, aby se snížilo utužování ornice) a především 

agronomická opatření:

• osevní postupy – střídání plodin s různými nároky na vodu, živiny, hluboce nebo 

mělce kořenící apod.

• agrotechnika – zpracování půdy 

• základní zpracování půdy – podmítka, orba, podrývání, hloubkové kypření

• příprava půdy k setí nebo sázení – smykování, vláčení, kypření, válení

• kultivace půdy za vegetace – vláčení, válení, plečkování, hrůbkování

• hnojení – v ekologickém zemědělství se používají organická hnojiva (hnůj, kompo-

sty, zelené hnojení)  a přírodní produkty (například horninové moučky).



• Ekologicky hospodařící zemědělec nemá k dispozici řadu podpůrných prostředků, jako 

jsou lehce rozpustná minerální hnojiva, pesticidy nebo regulátory růstu, proto je nutné, 

aby znal důkladně biologické zákonitosti a využíval je.

HLAVNÍ ZÁSADY ROSTLINNÉ PRODUKCE  
V EKOLOGICKÉM PODNIKU:
• dobrý a pestrý osevní postup s pěstováním luskovin

• vhodné odolné odrůdy

• uplatnění meziplodin a zeleného hnojení

• mechanické odstraňování plevelů

EKOLOGICKÁ FARMA VH AGROTON,  

VELKÉ HOSTĚRÁDKY:

• od jara 2010 jsou všechny pozemky  

v režimu ekologického zemědělství

• celková výměra orné půdy 368 ha

• průměrná nadmořská výška je 280 m n.m.   

(200–300 m n.m.)

• kukuřičná výrobní oblast

• průměrná teplota 8,9°C

• průměrné roční srážky 490 mm

• půdy střední až těžké

• průměrná svažitost 8°

PESTOVÁNÍ ROSTLIN
 Plodiny pěstované na farmě, minoritní plodiny
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OTÁZKY: 

1. Jaké zpracování půdy se dělá před zimou?
vláčení             kombajnová sklizeň               orba

2. Které plodiny dokáží poutat do půdy vzdušný dusík?
trávy               brambory hnojené hnojem              vikvovité (např. luskoviny)

3. Plodiny používané k vaření piva jsou:
chmel                     cukrovka               ječmen 

4. Seřaďte plodiny pěstované v ČR podle výměry:
len                 řepka                   brambory

Tento projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.

PĚSTOVÁNÍ PLODIN V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU NEBO 
NA FARMĚ ZAHRNUJE ŘADU OBECNÝCH POSTUPŮ:
• příprava půdy – půda se musí po sklizni a před setím připravit pro novou produkci plo-

din. Základní zpracování půdy zahrnuje např. podmítku a orbu. Orbou se půda obrátí 
(zaklopí se plevele), zkypří, a pak následuje příprava na setí. Do půdy se může zapravit 
i hnůj, zelené hnojení atd. Používají se traktory s pluhy či podmítači.

• setí – semena se sejí do půdy za použití secích strojů do řádků, které jsou od sebe různě 
vzdáleny podle plodin. Semenům se říká osivo. Sadba je označení rozmnožovacího  
materiálu např. brambor nebo ovocných stromů.

• pěstování – plodiny potřebují pro růst dostatek živin. Ty si získávají kořenovým  
systémem z půdy. Živiny dodáváme do půdy hnojením.

• sklizeň – jakmile plodina vyroste a semena dozrají, pěstitel je sklidí – v případě zrnin 
pomocí kombajnu. Období sklizně se také nazývá žně.

• zpracování – zrno ze sklizené úrody se musí dobře uskladnit, následně se používá jako 
surovina k dalšímu zpracování na potraviny, např. na mouku. Část zrn obilovin slouží ke 
krmení zvířat, sláma se pak používá jako stelivo pro dobytek. Stelivo smíchané s výkaly 
zvířat se nazývá chlévský hnůj.

ˇ

Příklad osevního postupu na ekofarmě:

1. rok: oves nahý s podsevem vojtěšky

2. rok: vojtěška

3. rok: pšenice ozimá

4. rok: peluška, sója, jetel inkarnát, vikev

5. rok: pšenice špalda

Využívají se:

• podsevové meziplodiny - jetel bílý

• strniskové meziplodiny - hořčice, svazenka, jílek jednoletý, pohanka,  peluška

• ozimé meziplodiny - vikev ozimá, jetel inkarnát, žito, jílek mnohokvětý 

Pěstují se zde alternativní plodiny - špalda, pohanka, dvouzrnka, oves, čirok, apod.



použití léčivých rostlin
Léčivé rostliny se používají především v těchto oborech: farmacie, kosmetika, potravinářství.

V potravinářství se používají jako:

• čaje – nabídka čajových produktů se díky příklonu ke zdravějšímu životnímu stylu rozšiřuje 

obrovským tempem

• koření – stejně tak se rozšiřuje pěstování bylinek pro použití v kuchyni na zahrádkách, 

balkónech nebo v truhlících

• aromata a vonné látky – získávají se lisováním, extrakcí, luhováním nebo destilací vodní parou

LÉCIVÉ ROSTLINY
Zelená lékárna – léčivé byliny, koření a jejich  

význam pro zdraví člověka

Tento projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.

Flóra Střední Evropy zahrnuje asi 430 druhů divoce rostoucích bylin a 40 druhů stromů a keřů, které jsou 
zařazovány mezi léčivé rostliny. Používá se pro ně mnoho názvů: léčivé rostliny, léčivé byliny, bylinky, 
léčivky, na jižní Moravě lidově zeliny apod. Odborný termín pro tuto druhově velmi pestrou  
a nesourodou skupinu rostlin je léčivé, aromatické a kořeninové rostliny.

Podle Světové zdravotnické organizace jsou léčivé rostliny definovány následovně: 
„Léčivé rostliny jsou ty rostliny, které ve své některé části anebo více částech obsahují látky,  
které mají terapeutické využití nebo slouží jako suroviny pro farmaceutickou výrobu.

Léčivé rostliny se upravují nejčastěji jako:
• nálevy, extrakty nebo tinktury, extrahované čisté chemické látky (např. silice)

ˇ

Mezi oblíbené léčivky patří např.:
MĚSÍČEK - povzbuzuje sekreci žluči, zastavuje další růst bakterií, při zevním upotřebení 
urychluje hojení hnisavých a špatně se hojících ran se zánětlivým okolím a užívá se i proti 
plísním a při bércových vředech.

SLÉZ - velmi účinný je při ústních zánětech nebo při kašli. Také při zahlenění plic či zánětu 
průdušek. Při silném chrapotu, namáhaných hlasivkách.

MEDUŇKA - uklidňuje trávicí trakt, zvyšuje sekreci žluči, zabraňuje tvorbě plynů, zpomaluje 
tep a snižuje krevní tlak. 

ČERNÝ BEZ - čaj z květu je prvotřídním lékem na všechny choroby z prochladnutí (nachlazení). 
Vyvolává pocení, ničí hnilobné bakterie, čistí zahleněné průdušky. Má i močopudné účinky  
a mírně projímá, čímž uvolňuje zácpu.

MÁTA - tlumí a odstraňuje křeče, zvláště v trávicím traktu, zmírňuje nadýmání, působí 
dezinfekčně a povzbuzuje vylučování trávicích šťáv, zejména žluči.

ECHINACEA -  její hlavní účinky jsou antibakteriální a antivirové, čistí krev, zlepšuje 
obranyschopnost a hojí rány. Urychluje zotavení (rekonvalescence) z nachlazení, při chřipkách, 
bolestech v krku.
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OTÁZKY: 

1. Tinktura je:
 bylina naložená v oleji              extrakt bylin v alkoholu              bylinný čaj s alkoholem

2. Ze zázvoru se používá:
nať                  list                kořen

3. Které z nich jsou léčivé byliny?
štětka               hřebíček                  medvědice

4. Český název pro echinaceu je:
šalvěj lékařská                 třapatka nachová              levandule lékařská

• Léčivé rostliny můžeme buď sbírat ve volné přírodě, nebo je pěstovat. V České republice se 
pěstují zhruba na 270 ha orné půdy zařazené do systému ekologického zemědělství. 

• Léčivými rostlinami se v posledních letech intenzivně zabývá řada lidí, ať už jsou to 
farmaceuti, lékaři a léčitelé, čajemilci, kuchaři, dekoratéři nebo jen obyčejní lidé se zájmem 
o přírodu a zdravý životní styl. I v přírodě lze pozorovat zvířata, která si v kritických situacích 
dokážou sama naordinovat tu správnou bylinu.

• Klasické rostlinné léčivé prostředky lze použít pro léčbu řady onemocnění, mnohé jsou stejně 
účinné jako syntetické látky, ale jsou šetrnější, bez vedlejších účinků. I řada nových léků se vyrábí 
na rostlinné bázi.
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CHOV PRASAT
Pohoda a výživa zvířat v ekologickém zemědělství  

v kontrastu k průmyslovým velkochovům 

Tento projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.

• Člověk chová prase pro potravu již deset tisíc let. Domestikace prasat proběhla ve více 
domestikačních centrech, zvláště v Asii, ale i v Anglii, Americe a v dalších zemích.

• Chov prasat v České republice patřil k tradičním odvětvím hospodářství. Lidé chovali prasata 
doma v chlívku v každé rodině a tradicí byly domácí zabijačky a stejně tak každý 
zemědělský podnik měl svůj chov a výkrm prasat. S tvrdou konkurencí v rámci Evropské unie 
se snížily stavy prasat v České republice na méně než polovinu, na cca 1,5 milionu prasat. 
Spotřeba vepřového masa se však nemění a činí 41 kg na osobu a rok. Česká republika tudíž 
polovinu vepřového masa musí dovážet.

• Prasata jsou nejčastěji chována ve velkovýkrmnách, kde jsou až tisíce prasat v uzavřeném 
prostoru bez možnosti venkovního výběhu, bez podestýlky.  

CHOV PRASAT U NÁS, VYUŽITÍ

• Na rozdíl od ostatních hospodářských zvířat jsou prasata všežravci – živí 
se rostlinami i živočišnými bílkovinami. Nejčastěji se krmí obilným šrotem. 
Lidé náleží také k všežravcům. Trávicí trakt člověka a prasete je podobný 
(monogastři).

• U nás se chová několik plemen, nejběžnější je prase bílé ušlechtilé, známé 
je také české plemeno přeštické černostrakaté. V čistokrevné formě se však 
vyskytují vzácně, chovají se ve formě kříženců (hybridů). V současné době 
je hlavně v Maďarsku, ale i u nás velmi populární plemeno Mangalice – 
kučeravé plemeno. Prasata se vykrmují do hmotnosti zhruba 90 až 110 kg. 
Jejich výkrm trvá 5 až 7 měsíců. 

• Z vepřového masa se vyrábí slanina, klobásy, jitrnice, jelita, využívá se i 
kůže a štětiny na výrobu štětců. Prasata mají spojitost také s lékařstvím. 
Prasečí inzulín se podobá lidskému, proto se používá při léčbě cukrovky. Při 
léčbě rozsáhlých popálenin u lidí lze použít kůži z prasete nebo lze speciálně 
upravenou prasečí srdeční chlopeň implantovat lidem místo jejich vlastní.
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OTÁZKY: 

1. V některých zemích se prasata cvičí k vyhledávání:
zlata                   lanýžů                    osob při závalech

2. Samec prasete se nazývá:
kanec                   kňour                        divočák

3. Skupina selat narozených najednou se nazývá:
rodinka                 vrh selat                  snůška

4. Prasnice obvykle rodí:
deset až patnáct selat             jedno až dvě selata                  třicet selat

Základem ekologického chovu prasat je psychická  
a fyzická pohoda zvířat, kterou podporuje:

• dostatek životního prostoru

• celoroční přístup do výběhu, ve kterém mohou prasata rýt

• snadný přístup k čerstvé vodě a krmivu a pohodlné podestlané místo k odpočinku

• chov prasat i prasnic ve skupinách a přirozená plemenitba



SKLO PAPÍR PLASTY

TRÍDENÍ A RECYKLACE 
ODPADU

Přínos k udržitelnému životu

Tento projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.

• Země nám poskytuje čerstvý vzduch, čistou vodu a potraviny. Abychom Zemi uchovali pro 
budoucí generace, musíme o ni pečovat. Na všechno, co děláme, je potřeba energie  
a omezováním používání neobnovitelných zdrojů energie můžeme zajistit, že Země bude 
moci poskytnout vše potřebné i příštím generacím. Klimatické změny zpomalují trvale 
udržitelný růst a mají negativní účinek na rostoucí populaci a životní prostředí. 

• Ekologická stopa ukazuje, jak naše existence ovlivňuje životní prostředí, obrazně 
řečeno zůstává za námi jako stopa v písku. Zahrnuje množství vyprodukovaného odpadu  
a množství spotřebovaných fosilních paliv v podobě emisí, respektive spotřebovanou energii 
z přírody přepočtenou na hektary. Změřit ekologickou stopu jednotlivce je obtížné, každý z nás 
však může podniknout různá opatření k co největšímu omezení vlastní stopy.

• Přestože si možná myslíte, že váš vliv na životní prostředí je bezvýznamný, je důležité si 
uvědomit, že kdyby každý z nás změnil jeden malý návyk, globální dopad by byl ohromný! 
Význam našich činů neovlivňuje jen současnou populaci, ale také budoucí generace ve smyslu: 
„Jedna generace zasadí strom a další generace si bude užívat jeho stínu.“

• Klíčem k trvale udržitelnému životu je myslet globálně a jednat lokálně tak, aby každý  
z nás hrál svou roli v pozitivní environmentální změně.

• Jedním z návyků, který by měl být v současné době samozřejmostí, je třídění odpadu.
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OTÁZKY: 

1. Co patří k neobnovitelným zdrojům energie?
ropa                   voda                        uhlí

2. Jaké procento lidí třídí odpad v České republice?
45                          98                               72

3. Kam patří ruličky od toaletního papíru nebo obalů od vajec?
do směsného odpadu                  do papíru                    do kompostu

4. Co nepatří do kompostu?
slupka od banánu                 olej ze smažení řízků                  kosti

Proč třídíme odpady?
• Napomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii a životní prostředí.
• Umožňujeme jejich další zpracování (recyklaci); pokud se odpady nevytřídí už při svém 

vzniku, tak jejich recyklace není možná.

Jak se odpady v domácnosti třídí?
Dnes se již na českém trhu prodává více druhů odpadkových košů na tříděný sběr odpadu. 
Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které 
postavíte tři a více tašek, ty pak odnášíte do barevných kontejnerů. 

Co se s tříděným odpadem dále děje? 
Po vysypání barevných kontejnerů do svozového auta se vytříděné odpady odvezou na tzv. 
dotřiďovací linku. Odborné dotřídění na jednotlivé druhy materiálů je důležité pro jejich další 
zpracování – recyklaci. 

Co se recyklací vyrábí?
• Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na 

vajíčka, toaletní papír apod.
• Výrobky z recyklovaného skla: láhve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky
• Výrobky z recyklovaných plastů: výplň zimních bund, zátěžové koberce, zatravňovací 

dlažba, různé pytle, zahradní nábytek, textilní a technická vlákna 
• Výrobky z recyklovaných nápojových kartonů: papírová lepenka, stavební desky 

Další druhy odpadů 
Např. kovy, kompostovatelný odpad, objemné odpady, elektro-techniku, stavební suť, 
nebezpečné odpady můžete odnášet do tzv. sběrného dvora nebo odevzdat při mobilních 
svozech objemných a nebezpečných odpadů.

ˇˇ



PRO MNOHO DRUHŮ PTÁKŮ JSOU DŮLEŽITÉ TYTO FAKTORY:

• smíšené farmy s pěstováním plodin i chovem zvířat

• pestrá krajina i osevní postupy na zemědělské půdě

• struktura porostů na okrajích polí

• živé ploty, rozptýlená zeleň v krajině

• menší bloky polí a organizace sklizňových prací,  

která umožní únik ptákům před technikou

• větší nabídka potravy – semena, žížaly, hmyz

OCHRANA PTÁKU
Velkoplošné konvenční zemědělství neprospívá ptactvu  

a zvěři - ekozemědělci hledají alternativy.
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OTÁZKY: 

1. Co zapříčinilo úbytek ptáků v zemědělské krajině?
myslivci                moderní velkoplošné zemědělství              používání chemie

2. Vrabec (polní a domácí) je:
ohroženým ptákem            význačný škůdce                   dravec

3. Pro které užitečné živočichy stavíme hmyzí hotely?
 škvor                    moucha                      slunéčko sedmitečné

4. Vhodným úkrytem pro ježky je:
balík slámy              kupa dřeva              hustý živý plot

Tento projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.

• V posledních desetiletích jsme svědky negativních změn v krajině, ztráty některých 
druhů rostlin a živočichů a snížení množství řady dalších. Například výsledky pozoro-
vání běžných ptačích druhů ukázaly, že v zemích EU dochází k trvalému snižování 
početnosti ptáků vázaných na zemědělskou krajinu - od roku 1980 téměř o třetinu. 
Na tomto snížení se podílí i intenzifikace zemědělství zaměřeného výhradně na pro-
dukci. Úbytek ptáků a drobných živočichů v zemědělské krajině je zapříčiněn změna-
mi ve způsobech hospodaření – např. odvodňování mokřadů, scelování pozemků do 
obrovských celků, používání chemie a rychlé mechanizace.

• Příkladem úbytku ptáků v zemědělské krajině je koroptev polní – na konci 60. let 
bylo v ČR až 900 000 jedinců, v roce 2015 jich bylo přibližně jen 40 000.

• Ekologické systémy hospodaření jsou prospěšné pro diverzitu (rozmanitost) jak 
rostlin, tak živočichů. Řada výzkumných projektů a studií pozitivně hodnotí vliv eko-
logického zemědělství na brouky, pavouky, chvostoskoky, ale i ptáky. Všechny studie 
prokazují větší bohatost druhů na ekofarmách ve srovnání s konvenčními.

• Termínem „polní ptáci“ se označuje různorodá skupina ptačích druhů 
s úzkou vazbou na zemědělskou krajinu, která pro ně vytváří vhodné životní 
podmínky. Na polích můžeme vidět ptáky stepní (např. skřivan nebo koro-
ptev), ptáky mokřadní (např. různé druhy bahňáků nebo čáp bílý), i některé 
původně lesní druhy (např. dudek chocholatý nebo pěnice). 

• Pro ptáky i ostatní živočichy můžeme vyrábět různé drobné stavby nebo 
úkryty – ptačí budky, hmyzí domy, broukoviště, hromady kamení, hromady 
větví – ty instalujeme na farmě, v zahradě, v městských parcích, vesnických 
návsích, apod. Zvyšují tak atraktivitu prostředí pro různé druhy živočichů  
a zároveň slouží i jako vzdělávací pomůcky. Stanoviště jsou postupně osíd-
lována živočišnými druhy a tím v konečném důsledku dochází ke zvyšování 
biodiverzity v daném území.

°



Ovce se chovají především v méně příznivých podhorských a horských 

oblastech, kde by se jen obtížně pěstovaly polní plodiny.

Pro ovce je typická pastva, zvládají se pást i na strmých svazích, vypásají plevele  

i nálety a přispívají tak k udržování krajiny v těžko dostupných místech.

Ovce patří k nejstarším hospodářským zvířatům na světě, dávají lidem maso, 

mléko, vlnu a kůži už 11 tisíc let. Maso z ovcí se nazývá skopové, maso mladých 

jehňat pak jehněčí. Ovčí mléko se pije jen výjimečně, jelikož má velmi výraznou 

chuť. Vyrábí se z něj však sýr, například feta nebo rokfór. Ovčí srst se stříhá 

většinou jednou za rok na jaře. Z kůže ovcí se dělá měkká useň a lze ji použít  

k výrobě kabátů, přikrývek a rukavic. 

Ovce, krávy a kozy jsou přežvýkavci. Mají žaludek složený ze čtyř částí, který jim 

umožňuje konzumovat trávu. Vlastní žaludek se nazývá slez, předžaludky kniha, 

bachor a čepec. V bachoru se přijatá píce za pomoci mikroorganismů natráví a je 

opět vyvržena do tlamy, kde se dále přežvykuje a ovce píci znovu polyká.
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OTÁZKY: 
1. Látka, která zajišťuje, aby ovcím nepromokl kožich, se nazývá:

                                 lanolin                 lepek                 ovčina

2. Sýr, který se vyrábí z ovčího mléka se jmenuje:

                                 feta                      ementál            parenica

3. Ovce se krmí převážně: 

                                 pící               zrním a šrotem           krmnou směsí

4. Ostříhaná ovčí vlna se nazývá:

                                 beranice             useň                   rouno

Tento projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.

CHOV OVCÍ
Obnovená tradice a ekologické využívání travních porostů 

V České republice se chovají různá plemena ovcí, která se dělí do čtyř 

kategorií: masná (např. Suffolk, Charollais), mléčná (např. Východofírská 

ovce), plodná (např. Romanovská ovce – patří mezi kožichová plemena) 

a kombinovaná (např. Romney marsh, Šumavská ovce). Dříve mezi nimi 

byla i vlnařská plemena, s výrobou syntetických vláken však zájem o vlnu 

celosvětově poklesl. Některá plemena se chovají v nížinách, jiná převládají 

v horských a podhorských oblastech. Na horách se setkáváme zejména  

s méně náročnými původními plemeny.

Při pastevním způsobu chovu je nutné ovcím zajistit ochranu před 

klimatickými extrémy (pevná stavba nebo jednoduchý přístřešek).  

Musí být zajištěn dostatek krmiva, dostatečný zdroj napájecí vody  

a zvířata musí být pravidelně kontrolována po zdravotní stránce.

Počet ovcí se v posledních letech zvýšil, ovcí je v České republice téměř  

220 tisíc. Přesto spotřeba skopového masa činí pouze 0,4 kg na osobu.

CHOV OVCÍ V ČESKÉ REPUBLICE


