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In 2010 Bioinstitut entered its sixth year of activity. It 

was a year under the constellation of completing long-

term Bioinstitut research and educational projects. As 

the projects were from various providers (e.g. Ministry of 

Agriculture, Ministry of the Environment, Ministry of Finance, 

National Training Fund, NROS – Civic Society Development 

Foundation), there was greater demand on both completion 

of all planned outputs and on precise completion of project 

administration. In successfully carrying out these projects 

Bioinstitut has proven that it has suffi  cient experience and the 

necessary team of experts to carry out research, application 

and educational projects. This was also confi rmed in a whole 

range of inspections carried out during 2010 on Bioinstitut 

worksites (e.g. FÚ Olomouc, Ministry of Finance via the 

Ernst and Young company, Civic Society Development 

Foundation, National Training Fund) as well as a fi nancial 

audit of the business accounts of the whole company. None 

of these inspections found any doubt about the execution 

or administration of Bioinstitut projects.

The main theme of most Bioinstitut activities and 

projects in 2010 was nature and landscape conservation and 

support of biodiversity. Thanks to research projects lasting 

several years focusing on optimisation of management and 

the concept of individual consultancy approach, we have 

also actively engaged in the preparation of a new scheme 

of agro-environmental measures for the new program 

period from 2014.

During 2010 Bioinstitut developed a new strategic plan 

for the company which arose primarily from the need to 

ensure the long-term staffi  ng, fi nancial and professional 

stability of the organisation. After six years of the company’s 

existence it was necessary to evaluate activities and results 

achieved so far, and on the basis of this to defi ne future 

aims, set priorities for carrying out themes, revise the users 

of services provided and defi ne the essential and viable 

structure of the organisation and its fi nancing.

It is evident from the development of our organisation 

that the company has gone through a dynamic phase of 

development over the past six years. Bioinstitut has successfully 

engaged in work to support the development of organic 

farming in the Czech Republic and has established cooperation 

with numerous experts, organisations, government bodies 

and foreign partners. We are striving towards the gradual 

professionalization of our activities and the strategic plan is an 

attempt to make another step in the right direction. 

Continual implementation of themes also requires 

continual fi nancing which cannot be fully ensured through 

project activity alone. Despite this reality we strive to fulfi l 

the objectives we are aiming for. We appreciate the support 

of the founders, who cooperate with us and develop 

our partnership with other institutions, especially at an 

international level. We appreciate the cooperation with 

state administration, which regards us as a partner in 

dealing with issues relating to organic farming, picks up 

and further develops the initiatives we have begun and 

which would not be able to achieve their intended aims 

without further continuous funding. We appreciate the 

trust of the members of the Czech Technology Platform, 

who nominated us as their coordinator. We also appreciate 

the interest shown by organic farmers in the activities and 

outputs we off er. Communication and personal contact 

provide us with the necessary stimulus for solutions, 

feedback on our proposals and initiatives. Mutual trust in 

cooperation enables research and verifi cation of outputs 

directly “in the fi eld”, without which their implementation 

in practice would not be possible. 

Thanks to their interest our work has a purpose. 

Mgr. Pavlína Samsonová, Director of Bioinstitut

Introduction
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Bioinstitut, o. p. s. was founded in 2004 as a partner 

organisation to the Research Institute for Organic 

Agriculture FiBL Frick in Switzerland. The other co-

founders were PRO-BIO Association of Organic Farmers, 

Šumperk and the Palacky University in Olomouc. 

Bioinstitut’s mission is to support the 

development of organic farming in the Czech 

Republic by means of research, education, provision of 

information, training and transfer of scientifi c fi ndings 

into practical use. We see organic farming as the only 

supervised and legally defi ned method of sustainable 

agriculture in CZ which not only fulfi ls a productive 

function, but also a whole range of non-productive 

functions, supporting sustainable rural development, 

biodiversity of landscape and sustainable production 

of food. 

Visions and Objectives
� e aim of our activities 

is to make Bioinstitut:

a recognised specialist centre of competence for 

organic farming focusing on the relationship between 

farming and conservation of nature and landscape. 

an intermediary and guarantor in ensuring effective 

transfer of findings from research and development 

into practice and vice versa in the field of organic 

farming and in terms of the relationship between 

farming and the environment.

the representative for the interests of the organic 

farming sector and the interests of the rural community 

in communication with state administration in CZ and 

for the non-profit sector at EU level.

B I O I N S T I T U T  o .  p .  s .
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Managerial Board

CHAIRPERSON   -  -  -  -  - Ing. Ludmila Mužikovská

VICE CHAIRPERSON   -  -  Dr. Urs Niggli (to IX. 2010)

Ing. Petr Trávníček (from X. 2010)

MEMBERS   -  -  -  -  -  -  -  prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc.

prof. RNDr. Lubomír Dvořák (to IX. 2010)

prof. RNDr. Jitka Ulrichová CSc. (from X. 2010)

Dipl. Ing. Agr. ETH Martin Lichtenhahn

Ing. Jiřina Pavelková
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Supervisory Board
CHAIRPERSON   -  -  -  -  Ing. Henrieta Kotlebová (to VIII. 2010)

JUDr. Michal Malacka Mag. i., Ph.D., MBA (from IX. 2010)

MEMBERS -  -  -  -  -  -  -  Ing. Miloslav Knížek

Ing. Ivan Pur

BI EMPLOYEES   -  -  -  -  Mgr. Pavlína Samsonová – Director

Mgr. Tomáš Berka – botanist, project team member 

Alice Bohačíková – secretary

Ing. Ladislav Čáp – OXS database, project team member

Mgr. Stanislava Čížková – botanist, project team member

Dr. Josef Dlouhý – project coordinator

Mgr. Karolína Dytrtová – project coordinator, Member of Board 

 and IFOAM EU Group steering committee 

Mgr. Jana Laciná – project coordinator

Ing. Vladimír Lačňák – accredited adviser on organic farming 

Ing. Alena Malíková – accredited adviser on organic farming, 

 nature conservation and landscape protection

Ing. Markéta Sáblíková – PR

Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. – agroecology

Ing. Jiří Urban – CTPOA coordinator

External colleagues

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.

Ing. Radomil Hradil

Ing. Radim Jarošek

Ing. Tomáš Mitáček

Mgr. Jan Mládek

Mgr. Stanislav Mudra

Ing. Jarmila Neugebauerová

Prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc

Mgr. Tomáš Vynikal

Accredited OA advisers and others
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  7/2006 – 6/2011

Optimizing Agricultural and River Landscapes in CZ 

with Emphasis on the Development of Biodiversity

  7/2008 – 12/2010

Optimizing Organic Agriculture and Chosen 

Agroenvironmental Measures with Emphasis 

on Nature and Landscape Conservation

  12/2008 – 5/2010

The use of Legume-Cereal Intercropping (LCI) for 

Increased Self-Suffi  ciency in Fodder and Maintenance 

of Soil Quality on Organic Farms in the Czech Republic

  1/2010 – 12/2011

Agroenvironmental advice 

and information centres – Czech network

  9/2008 – 12/2010

Organic Agriculture 

and Processing Organic Food

  7/2008 – 6/2010

Organic Farmers for Nature: Model Organic Farms 

as an Example for Preservation of Nature and Landscape 

at the Level of Agricultural Enterprise

  9/2010 – 11/2010

Transfer of Swiss fi ndings on supporting 

and enhancing biodiversity on agricultural land 

to Czech conditions

2012

2010

2008

2006

2011

2009

2007

Projects
Research projects

Educational projects 
and commissions
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Research projects

Optimizing Agricultural and River Landscapes 
in CZ with Emphasis on the Development of Biodiversity

Registration No : 2B06101

Implementation period : 7/2006 – 6/2011

Funding : Ministry of Education, Youth and Sports, National Research Program II.

Primary project organizer : Palacky University Olomouc

Co-participants : Bioinstitut, o. p. s., the Czech Hydrometeorological Institute, the Czech University of Life 

Sciences in  Prague, Mendel University of Agriculture and Forestry, the Research Institute for Fodder Crops, 

the Potato Research Institute, OSEVA – Research Station

Within this project, Bioinstitut’s aim is to create and verify a procedure for planning environmentally 

considerate management in the landscape (farm management plans). The project is thematically connected 

to the Organic Farmers for Nature project where we transfer the results of research directly into practice on 

the agricultural enterprise. One of the partial tasks is to prepare a points system for assessing farms which will 

enable the evaluation and quantifi cation of the existing type of management and its eff ect on biodiversity of the 

agricultural landscape. Another advisory instrument developed under this project is the procedure for mapping 

agricultural enterprises and a system of overall monitoring and classifi cation of permanent grassland, also used 

when drawing up a farm management plan.

With regard to the initial assessment and results of mapping, plans are proposed to off er more eff ective 

utilization of existing agro-environmental measures and supplement them with measures supported by the 

Care of |Landscape Program or recommendations in terms of suitable management of landscape features etc. 

We verifi ed the points system and procedure for drawing up plans in 2010 in the form of pilot projects on several 

farms included in the “Organic Farmers for Nature” network. 

B I O I N S T I T U T  o .  p .  s .
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Optimizing Organic Agriculture and Chosen 
Agroenvironmental Measures with Emphasis 
on Nature and Landscape Conservation

Registration No : SP/2d3/155/08

Implementation period : 7/ 2008 – 12/ 2010

Funding : Research and Development, 

the Ministry of the Environment

Primary project organizer : Bioinstitut, o. p. s.

Co-participants : Palacky University Olomouc; the Research 

Institute for Soil and Water Conservation, Prague; the Institute 

of Agricultural Economics and Information, Prague – Brno division

T 
he project, focusing on improving the system and enhancing the benefi t 

of agroenvironmental measures for nature and landscape, has brought 

four types of proposals formulated by experts in the fi elds of soil science, 

botany, entomology and ornithology. The settings and eff ectiveness of 

selected existing measures were revised and modifi ed accordingly, or brand 

new measures were defi ned and their costs underwent economic evaluation. 

The project mainly dealt with sub-measures on grassland management and 

measures entitled Bird-sites on grassland – Corncrake nesting sites. Besides 

AEM, proposals for GAEC adjustment were also formulated.

� e use of Legume-Cereal Intercropping (LCI) for Increased 
Self-Suffi  ciency in Fodder and Maintenance of Soil Quality 
on Organic Farms in the Czech Republic 

Registration No : A/CZ0046/1/0024

Implementation period : 12/2008 – 5/2010

Funding : The project was supported by the EHP and Norwegian Financial Mechanisms 

and by the Czech State Budget via the Research Support Fund

Primary project organizer : Bioinstitut, o. p. s.

Co-participants : Bioforsk Organic (Norway), Agritec – Research, Breeding &Services, Ltd.; 

Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno

T he project aimed to verify possible LCI components with regard to organic farming conditions and with regard 

to new varieties, potential weed levels, mechanical methods used in organic farming, cultivation economics 

and, primarily, the nutritional value of feedstuff s. The project outputs included several specialist articles, seminars 

and a handbook “Cultivation of legume-cereal mixes in organic farming – Results of experiments on selected 

Czech organic farms”. Another brochure “Earthworms and their signifi cance in improving soil quality” was created 

in cooperation with Norwegian partners.

A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 0
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Educational projects and commissions

Agroenvironmental advice and information centres – 
Czech network

Abbreviated title : Agro-Envi Network 

Implementation period : 1/2010 – 12/2011 

Funding : SEF – State Environmental Fund of the Czech Republic; Czech Ministry of the Environment

Primary project organizer : PRO-BIO Association of Organic Farmers

Co-participants : Bioinstitut, o. p. s., EPOS – the Association of Organic Farming Consultants, PRO-BIO Regional 

Centre in Litomyšl, Information Centre for the Development of Moravské Kopanice region (public benefit 

company)

T hanks to funding from SEF the project partners are running information centres to spread specialist knowledge 

on ecologically considerate farming  methods and procedures and within workshops and seminars they 

motivate  farmers’ interest in further options and approaches to nature and landscape conservation. The project 

includes expert working groups which operate according to three main topics: Soil, Permanent Crops and Nature 

and Landscape Conservation. The latter of these groups is coordinated by Bioinstitut, its objective lies in the 

afore-mentioned agroenvironmental measures and possibilities of implementing these within the new program 

period in the form of farm management plans.

The method of farming has a signifi cant infl uence on all elements of the environment; it is fundamental in 

forming the landscape and distinctly aff ects diversity of species. Therefore the project attempts to disseminate 

information on these relationships among both farmers and the general public. In terms of promoting the 

benefi ts of organic agriculture, in 2010 Bioinstitut created 2 posters entitled “Organic Farming” and “Water within 

the Landscape” and 4 leafl ets for farms involved in the “Organic Farmers for Nature” network. Bioinstitut also 

published the 2nd updated edition of the “Place for Nature” handbook with additional information on new grant 

programs and the new amendment to the Act on Agriculture. 2 seminars (on utilization of permanent grassland 

in OA and landscape features) were also held in 2010.

Organic Agriculture and Processing Organic Food

Implementation period : 9/2008 – 12/2010

Assigned by : Ministry of Agriculture – a public commission  

Project organizer : PRO-BIO Association of Organic Farmers with its branches and regional centres 

Sub-organizers : Bioinstitut, o. p. s. and EPOS – the Association of Organic Farming Consultants o. s.

T hanks to the implementation of this project several hundred farmers have had the opportunity to attend 

educational seminars and practical demonstrations of processing organic food. A whole series of informational 

and educational materials was created on organic farms and on manufacturing organic produce. Numerous 

organic farms were equipped with information points and boards for the public. Last but not least, methodology 

B I O I N S T I T U T  o .  p .  s .
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to improve livestock welfare was drawn up and verifi ed in practice. The aim 

of the project was to increase public awareness of organic farming and thus 

contribute to its general development in the Czech Republic.

The project promoted the developing network of model organic farms 

with above-standard activities in the protection of the environment or farm-

processing of organic produce. The network involves 11 organic farmers for 

whom Bioinstitut produced information boards and leafl ets promoting and 

explaining the principles of organic farming interacting with the surrounding 

environment and landscape.

Seven farms were equipped with information points which also serve for 

educational events. Through these information points, boards, leafl ets and 

especially personal contact with consumers, the public and people newly 

interested in organic farming, the model farms can pass on their experience 

of considerate management of the countryside and farm-processing. Thus, 

by their own example, they demonstrate the multifunctional character of 

organic farming.

Bioinstitut supported the development of farm-processing of organic 

produce by publishing 4 practical handbooks on the production and processing 

of selected organic products. The handbooks were compiled thanks to 

contributions from numerous experts from various fi elds and they provide a 

practical guide for all organic farmers who want to fi nalize their produce. In 

the last year of the project a team of specialists participated in compiling and 

publishing a guide “Organic cultivation of medicinal herbs and spices”.  Organic 

farms held seminars on processing organic produce, soil maintenance and 

protection and cultivation of medicinal herbs.  Complete information on activities 

and outputs of this project is available at www.pro-bioprojekt.cz.

Organic Farmers for Nature: Model Organic Farms 
as an Example for Preservation of Nature and Landscape 
at the Level of Agricultural Enterprise

Implementation period :  07/2008 – 06/2010

Funding : Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, and Norway within the EEA and Norwegian 

Financial Mechanism through the Social Development Fund, the Ministry of Agriculture of the Czech Republic, 

and Liechtenstein‘s Sonnenwiese Foundation via FiBL.

Organizer : Bioinstitut, o. p. s.

T he aim of the project was to support organic farming as an important prerequisite for maintaining species 

diversity and rural landscape diversity.

The project Organic Farmers for Nature II was successfully concluded in 2010. In the course of the project we 

organized a series of seminars both for farmers participating in the “Organic Farmers for Nature” network and the 

public, including secondary-school students specializing in agriculture and nature conservation. Seminars held 

regularly in the “Sluňákov“ Centre for Ecological Activities, near Olomouc, became very popular.

Porážka a zpracování masa 
a masných výrobků 
v ekologickém zemědělství 
Návody a doporučení pro porážku 
a zpracování na ekologické farmě 
Ing. Pavel Smetana, Ing. Petr Trávníček, Tomáš Vrubl

METODIKA PRO PRAXI

OLOMOUC 2008

Pasáže týkající se hygieny výroby a porážky byly konzultovány 
s Odborem veterinární hygieny, ochrany veřejného zdraví a ekologie Státní veterinární správy ČR.

Faremní zpracování mléka 
v ekologickém zemědělství 
Kvalita mléka, hygienické požadavky 
na jeho zpracování, přímý prodej mléka

Zásady ekologického chovu skotu, ovcí a koz

METODIKA PRO PRAXI

OLOMOUC 2009

Pasáže týkající se hygieny zpracování byly konzultovány
s Odborem veterinární hygieny a ekologie Státní veterinární správy ČR.

A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 0
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We also organized numerous advisory visits to organic farms, assisted in drawing up applications for grants 

(e.g. for planting solitary trees, baulks and hedgerows in the agricultural landscape). Events held within the project 

(4 seminars, 4 workshops, 2 voluntary work events) were attended by 355 participants in total, including lecturers 

from CZ, Austria, Switzerland and UK.

Many specialist articles were published, as well as the monthly “Organic Farmers for Nature Bulletin” („Zpravodaj 

Ekozemědělci přírodě“) issued as an amendment to the “Bio-monthly” (“Bioměsíčník”) magazine. During the 

project’s implementation our representatives often took part in negotiations of expert groups at the Ministry of 

Agriculture and the Ministry of the Environment and actively participated in the creation of new legislation and 

strategic documents.

Transfer of Swiss fi ndings on supporting and enhancing 
biodiversity on agricultural land to Czech conditions

Registration No : 015

Implementation period : 9/2010 – 11/2010

Funding : Ministry of Finance of the Czech Republic, Swiss-Czech Co-operation Program 

Within the Swiss-Czech Co-operation Program supporting exchange of experts and co-operation between 

Czech and foreign institutions, Bioinstitut employees made a one week study visit to Switzerland. The 

aim was to improve specialist co-operation with the founder FiBL Frick, exchange of work experience and, for 

Bioinstitut, especially the integration of information gained in the ongoing projects and commissions. Another aim 

was to compare the approach to systems of supporting and protecting biodiversity in the agricultural landscape, 

as well as the principle of ecological compensation areas (ECA), their maintenance and conditions for support in 

the form of subsidies. The Swiss ECA system is a unique method of protecting sites providing refuge for wildlife 

and, at the same time, contributing to protection of soil and water resources. The visit by Bioinstitut staff  to FiBL 

also enabled discussion on possible common project aims.

B I O I N S T I T U T  o .  p .  s .
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Events

Legume-cereal mixes in organic farming – new fi ndings 
for practitioners

DATE : 9. 3. 2010

VENUE : Vysočina Regional Office, Jihlava

Bioinstitut worked in cooperation with partners in the LCI Organic project to organise training for farmers on 

the theme of growing legume – cereal mixes (LCM). Themes covered knowledge of agrotechnical parameters 

of cultivation, the infl uence of the proportion of peas on the occurrence of weeds, disease and pests in LCM 

and possibilities for their use in ruminant nutrition, the infl uence on soil quality, economics of cultivation and 

practical experience from model farms.

Landscape features – their signifi cance, registration, 
establishment and maintenance

DATE : 25. 6. 2010

VENUE : HUCUL farm, Janova Hora, Vítkovice v Krkonoších

Workshop on the theme of care for landscape elements 

(LE), experience of registration of LE in the Land Parcel 

Identifi cation System (LPIS) at the Agency for Agriculture and 

Countryside and information on subsequent inspection on 

behalf of the State Agricultural Intervention Fund, intended for 

farmers and state administration staff . The meetings included 

lectures on the importance of landscape elements in terms of 

nature conservation, fi nancial support for the establishment of 

new LE and methods of establishing and subsequently caring 

for LE. In conclusion there was a tour of the Hucul farm with a 

practical demonstration of LE typical of the Krkonoše region, e.g. 

stone walls, heaps of stone and solitary trees in the landscape.

A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 0
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DATE : 23. 11. 2010

VENUE : Sasov organic farm, Jihlava, Vysočina region 

The quality and fertility of soil is a basic precondition for good yield, but also 

a result of the care given to it. For organic farming this mutual relationship is 

a basic precondition, but not a rule. Understanding the mutual bonds and the 

ability to evaluate them can signifi cantly help the farmer towards rational farming, 

nutrition of plants and minimization of negative infl uence on the environment. 

Within the seminar there were presentations on the basic soil characteristics and 

indicators which are the subject of monitoring and sampling, the importance of 

biomass and nutrient balance in the system, the function of organic matter in soil, 

sources of nutrients from the rock underbed, from the atmosphere and also from 

crop residue. The farmers were certainly interested in the information about the 

quantity of material that various crops leave behind in the form of crop residue on 

arable land. This is a source of organic matter which is important for the formation 

and content of humus and the quality of soil. Participants were also introduced 

to the system of agrochemical testing of soil, the results of which are accessible 

within the LPIS register and are therefore at the disposal of farmers.

Visiting representatives of Sasov organic farm presented the start of its Biogas station 

project and all the diffi  culties encountered in project preparation, future expectations 

and as yet unanswered questions about the Biogas plant and its use in OF.

Organic dairy cattle nutrition based 
on permanent grassland fodder

DATE : 13. 5. 2010

VENUE : Ing. Dalibor Vacek’s farm, Opatovice u Hranic

Another seminar organised by Bioinstitut on model 

farms was divided into two thematic blocks. The fi rst 

part dealt with nature conservation and the importance of 

landscape greenery. It included a presentation on a farm 

plan proposal for organic farming drawn up by Bioinstitut 

for Mr. Vacek. Other speakers focused on tree-planting 

on farm land from the perspective of species diversity, 

gathering solar energy and retaining water in the landscape 

as well as their practical use and aesthetic value. In the 

second part of the seminar the nutritional requirements 

of dairy cattle were presented. This was in answer to the 

question of whether grazing, hay and haylage can provide 

suffi  cient feed and nutrition for cattle.

Soil quality in organic farming

B I O I N S T I T U T  o .  p .  s .
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Growing, collecting and processing organic medicinal herbs

SEMINAR 1

DATE : 31. 8. 2010

VENUE : Bozetice farm, Borohrádek 

On the model farm in Borohrádek – Bozetice a new 

guide-book was presented entitled “Growing 

Medicinal and Root Plants in Organic Farming”. The 

author’s presentation was supplemented by practical 

experience from organic growers of medicinal plants, the 

perspective of Ayurvedic medicine on medicinal plants 

and inspiration for further potential to widen the range of 

cultivated medicinal plants, their processing and use. There 

was also tour of drying facilities for medicinal plants on Mr. 

Podstavek’s farm and an excursion to the premises of the 

Apotheke company in Libchavy, Ústí nad Orlicí, where the 

product range includes teas of organic quality.

SEMINAR 2

DATE : 17. 6. 2010

VENUE : Sonnentor company, Čejkovice 

A further introduction to medicinal plants and a new practical guidebook took place at the processing company 

Sonnentor, which gave participants the opportunity to tour the production facilities.

Soil: its importance, protection and care and Natural Gardens

DATE : 16.–17. 2. 2010

VENUE : Sluňákov Ecological Centre, Horka n. M.

Bioinstitut organised the third annual two-day 

seminar at Sluňákov ecology centre near Olomouc. 

This year the invited experts gave talks on current 

problems relating to farm land. Apart from widespread 

loss of farm land to various “essential” construction 

projects, farm land also suff ers from degradation – 

acidifi cation, desertifi cation or loss of soil fertility relating 

primarily to loss of organic matter. Wind and, especially, 

water erosion deprive us of huge amounts of one of the most valuable elements of nature. In their talks the experts 

focused on ways of identifying these problems and also presented possible practical solutions – considerate 

methods of soil management including possible legal measures. The second part of the seminar was devoted 

to the theme of natural gardens, their establishment and importance and also focused on old varieties.

A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 0



– 16 –

Visit to organic farms in Switzerland and introduction 
to Swiss agricultural legislation

DATE : September 2010

Within a study visit to Switzerland Bioinstitut staff  also visited Swiss agricultural enterprises. The fi rst destination 

was the GutRheinau biodynamic enterprise in the meanders of the Rhine, where functional biodiversity 

is exploited in agricultural production. In the next part of the visit we were introduced to a project to revitalise 

marshland biotope on arable land. The eco-farm trip then continued with a visit to an enterprise in the Seeland 

region. There we had the opportunity for an on-site consultation on the experience of the enterprise, advisers 

and state administration staff  on the  implementation of the enterprise, fi nancing and last, but not least, the 

motivation for the enterprise to enter the revitalisation projects and funding programmes.

o .  p .  s .
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The Czech Technology Platform for Organic Agriculture (CTPOA) began its fi rst year of activity. The main aim 

of the platform is to connect bases of direct production and processing with consultancy, research and 

education. This vertical structure also includes consumers and communication with state administration. The 

platform unites representatives of primary farm production, processing and sales and transfers their comments 

to the fi eld of research and development.

In its fi rst year of activity the platform has been represented by Bioinstitut in the role of coordinator. In order 

to fulfi l the purpose of founding CTPOA, the priorities of the Strategic Research Agenda and the aims of the 

CTPOA Implementation Action Plan, the platform coordinator and members – primarily representatives of the 

sectors of research and education – drew up a project application to the Operational Programme – Education 

for Competitiveness, the fi eld of Support 2.4 Partnership and Network: “Building specialist capacity and support 

for cooperation within CTPOA.”

An internet domain www.ctpez.cz was registered to create a progressive collection of key arguments in favour 

of organic farming, production and consumption of organic produce, which are freely available for down-loading. 

Members of the platform were actively involved in the preparation and revision of a new research programme by 

the Ministry of Agriculture entitled Complex sustainable systems (CSS) and in its presentation to the Government 

Council for Research, Development and Innovation. They also participated in the creation of an investment 

programme for research organisations. The CSS programme was approved by the government.

An important achievement was the creation of priorities for the Czech Republic for the international research 

programme Core Organic II, where priorities were defi ned for CZ in intensifi cation of organic plant production 

focusing on the production of feed for monogastric livestock, in pig farming and also the supplementary theme 

of quality of organic produce.

In December 2010 the platform organised seminars in Rančířov and Sasov, near Jihlava. These were attended 

by practitioners, processors, state administration staff  and personnel from the fi elds of research and education, 

with the aim of drawing up a formulation of needs from practice for further research tasks. Subsequently 

a workshop was organised with an excursion with the management of Sasov Model Organic Farm where several 

research experiments are under way as well education in OF and scientifi c research projects (NAZV) in organic 

pig-breeding.

There was also signifi cant support for seminars, conferences and workshops. At the Czech University of Life 

Sciences a series of seminars was held entitled “Burning issues in establishing an organic approach in conservation 

of nature and landscape within commercial activity in the context of CZ and EU”, “Sustainable Reality” and 

“Livestock Breeding in Organic Farming”.

Through its members the platform participated in preparation of the international scientifi c conference “Organic 

Food Quality and Health Research” (FQH) in Prague and began preparation of the 3rd scientifi c conference on 

OF to be held in Prague in the autumn of 2011.

In 2010 the CTPOA became a member of the European platforms TP Organic and IFOAM EU Group. Further 

information at www.ctpez.cz.

CTPOA

A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 0
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Training for Inspection Organisations in OA
Training was organised within the MoA’s Annual Education Plan. In 2010, for the fi rst time after the introdu-

ction of offi  cial inspection in organic farming, the MoA opted for a unifi ed concept of education for all OF in-

spection staff , which ensures cooperation and uniform interpretation guaranteed by the MoA (Department for 

the Environment and Organic Farming). Such an approach is not only favourable in terms of better adoption 

of new fi ndings but mainly in the uniform interpretation of these. The training included conclusions and open 

questions to become the subject for education in the following year. Bioinstitut invited both Czech and foreign 

lecturers, the main themes being soil and plant production, plant protection agents, risk analysis, direction on 

residue limits, interpretations of methodical sheets published by the MoA, administrative procedures, risk-asse-

ssment of operations etc.

Organic Agriculture Yearbook 2009

Bioinstitut has been issuing the Czech Organic Agriculture Yearbook since 2006. Thanks to increasing quality 

of data-gathering and closer cooperation with all players within the sector we have succeeded in documenting 

the development of OF on many levels of the whole production vertical. Furthermore, the Yearbook is always 

translated into English, thus providing information on OF development in CZ on an international level. A sum-

mary of the most important data is presented on the website “Organic-Europe“ – in the section “Country Re-

ports“ (http://www.organic-europe.net).

B I O I N S T I T U T  o .  p .  s .

Cooperation  
with the Ministry
of Agriculture
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Information boards

For farms involved in our projects we create information boards 

introducing the public to the aspects of management and interesting natural features 

on a given farm. Each board is original in its content, giving some history of the specifi c location, the production 

focus of the farm and explaining how organic farming can benefi t the landscape, nature and animals.

In 2010 we produced information boards for these enterprises:

Orlice River Farm – Considerate management in a river landscape

The Šrůtek Organic Farm – Organic management in the village of Benešov na Vysočině

Water in the landscape – The return of water to the landscape (revitalization of river Včelnička water-course)

Bemagro Malonty – Organic farming, 

harmony between nature and farming

The information boards, with frames made of solid wood, 

complete with a colourful plastic poster, are located on sites 

frequented by walkers (hiking trails, farm entrances). The 

purpose is to inform visitors to the farm, and local people, of 

the character of organic farming. 

Leafl ets

For farms involved in the project we also produce 

information leafl ets. This option was utilised by Sasov 

Organic Farm (Living organically in the Czech-Moravian 

Highlands), Stateček u Lněníčků Farm (Diverse organic 

farming in the Doupovské hory Special Protection Area), 

Ondřej Podstavek (Organic farming, nature and landscape in 

Bozetice in the Orlice Nature Park) and Kozodoj Farm.

For farmers

Autoři fotografi í: Martin Faltus, Jana Laciná, Markéta Sáblíková. Autor leteckého snímku Benešov: Martin Pokladník via THC Tomáš Hora – Letecké 

snímkování. Autor schématu: RIPL, W., POKORNÝ, J., EISELTOVÁ, M. et RIDGILL, S. (1996): Holistický přístup ke struktuře a funkci mokřadů 

a jejich degradaci. – In: Eiseltová, M. (ed.): Obnova jezerních ekosystémů – holistický přístup. Grafi cká úprava: Milan Matoušek

Voda v krajině 
Návrat vody do krajiny 

Vytvořeno za fi nanční podpory SFŽP a MŽP

PŘÍKLAD JEDNOHO Z PROJEKTŮ

REVITALIZACE VČELNIČKY

K dosažení vytyčených cílů bylo potřeba provést několik opatření:

vybudování jednoduchého systému čištění odpadních vod zejména 

z obce Benešov

obnovení několika rybníků a tůní k dosažení přírodě blízkého hyd-

rologického režimu Včelničky a vytvoření biotopů především pro 

obojživelníky

obnovení meandrů na vybraných částech toku, které byly v minulos-

ti zregulovány

odstranění drenážního systému v inundačním (záplavovém) území 

Včelničky, aby tak došlo ke zvýšení hladiny podzemní vody a tím k za-

stavení degradace nivních půd, a k obnově jejich původních vlast-

ností.

Snažit se o návrat vody do krajiny znamená 

začít vnímat její formy a funkce v rámci celého 

ekosystému – mimo samotné vodní toky také 

vodu v půdě, atmosféře, v rostlinách. Zname-

ná to uvědomovat si, co ovlivňuje její pohyb 

a jak lidská činnost ovlivňuje právě její půso-

bení, množství a kvalitu. 

Zadržení vody v krajině, protierozní a protipo-

vodňová opatření musí být řešena společně; 

jedná se o úzce související jevy.

MODELOVÝ PROJEKT 

REVITALIZACE (OBNOVY) KRAJINY

Holistický (celostní) přístup k revitalizaci kra-

jiny je patrný z projektu „Revitalizace Včelnič-

ky“ na ekologickém hospodářství RNDr. Mi-

roslava Šrůtka v Benešově u Kamenice nad 

Lipou. Základním cílem projektu je pokud 

možno uzavřený cyklus vody a živin v povo-

dí v kombinaci s ekologickým hospodařením 

a obnovou mokřadů.

OSM PODPROJEKTŮ:

rekonstrukce technologické části farmy

přechod z konvečního na ekologické hos-

podaření

postupný převod části orné půdy na mezo-

fi lní louky a na pastviny s vysokou druho-

vou diverzitou (rozmanitostí)

postupné zvyšování druhové rozmanitos-

ti vlhkých luk podél toku Včeličky zejména 

pravidelným šetrným kosením

revitalizace toku Včelničky a rybničního sys-

tému v k.ú. Benešov

postupná obnova biokoridorů (stromy, keře 

podél původních cest, remízků v polích atd.)

praktická výuka studentů středních a vyso-

kých škol

vědecké projekty založené na studiu souvis-

lostí mezi zemědělskou činností a biodiver-

zitou

VÝZNAM VODY V KRAJINĚ

Voda díky možnosti proměny svých skupenství (pevné, kapalné, plynné) neustále 

uvolňuje či spotřebovává energii a tak podle potřeby chladí nebo zahřívá a vyrov-

nává teploty na naší planetě. Zachovává teplotu, která umožňuje život na Zemi.

Voda v krajině je důležitým chladicím médiem. Za den se z porostů dobře zá-

sobených vodou vypařuje velké množství vody, která tak napomáhá ochlazení 

okolního vzduchu. Tato energie se na chladných místech opět uvolňuje, když 

pára kondenzuje zpět na vodu. Pomocí vegetace tak dochází k vyrovnávání tep-

lot na zemském povrchu. Tomuto procesu se říká malý vodní cyklus (voda zů-

stává stále nad pevninou, mění se pouze její skupenství v závislosti na působení 

sluneční energie).

V odvodněné krajině s nedostatkem vegetace se malý vodní cyklus zeslabuje. 

Voda rychle odtéká, vodní pára je odnášena mimo povodí, krajina je suchá a pře-

hřátá, vytváří se vysoký atmosférický tlak a dlouhá období beze srážek. Voda 

přichází ve formě frontálních systémů od moře a po obdobích sucha následu-

jí období bohatá na srážky, mnohdy přívalové. Střídání sucha a záplav zrychlu-

je rozkladné procesy v půdě (mineralizace). Z krajiny odtéká více látek, půda se 

okyseluje a ztrácí úrodnost.

VODA V KRAJINĚ V MINULOSTI A DNES

Vlastnosti a vzhled krajiny, se kterou se dnes setkáváme, byly v minulosti znač-

ně ovlivněny velkoplošným hospodařením, které do určité míry nenávratně 

změnilo hydrologický režim v krajině.

Povodí v ČR prošla v posledních desítkách let drastickými změnami hydrolo-

gických podmínek. Současný stav je alarmující jak z hlediska kvality i kvantity 

zadržené vody, tak i z hlediska degradace půd.

Zadržení vody a zpomalení odtoku z krajiny je základním protipovodňovým 

opatřením a lze jej podpořit především umožněním neškodného rozlivu vod 

do terénu s trvalými travními porosty, poldry či obnovou původních říčních 

a potočních niv, zejména ve vyšších a středních polohách.

Zadržení vody a zpomalení odtoku z krajiny je základním protipovodňovým 

opatřením a lze jej podpořit především umožněním neškodného rozlivu vod 

do terénu s trvalými travními porosty, poldry (tj. území, které umožňuje do-

časné zadržení vody, nemá stálou hladinu, může mít výpusť a bezpečnost-

ní přeliv), obnovou původních říčních a potočních niv, zejména ve vyšších 

a středních polohách.

Každoročně nenávratně unikají z našeho území spolu s vodou do moří miliony 

tun ornice a rozpuštěných látek. Na ohromných svažitých lánech často s ne-

vhodnými kulturními plodinami je urychlován povrchový odtok vody, vsaková-

ní bývá minimální. Také členitost terénu omezující vodní erozi (meze a remízy 

s křovinami, úvozy, rokle, rozptýlené louky aj.) je oproti dřívějšímu stavu stále 

dosti redukovaná. Situace se zhoršuje, protože se nevyplácí živočišná výroba 

a zemědělci musí pěstovat plodiny, které prodají – kukuřici a řepku.

Letecký pohled na obec Benešov

Samička čolka velkého
Poměnka bahenní

Orobinec – klasická 

dominanta našich rybníků

Revitalizovaný 

tok Včelničky
Obnova biokoridorů 

pomocí výsadby

OTEVŘENÝ KOLOBĚH VODY

UZAVŘENÝ KOLOBĚH VODY

VODOU NASYCENÁ PŮDA

VYSOKÝ ODTOK ROZPUŠTĚNÝCH LÉTEK

VODOU NASYCENÁ PŮDA

MINIMÁLNÍ ODTOK ROZPUŠTĚNÝCH LÁTEK

Tok rozpuštěných látek

Tok vody

Tok rozpuštěných látek
Tok vody

OBEC 
BENEŠOV

pramen

šachta

šachta

šachta

potrubí

drobný vodní tok

vodní tok Včelnička

drenážní
voda

usazovací rybník

s vegetačními pásy

vesnický
rybník

odkaliště
usazovací jímka

čistička
odpadních
vod

Revitalizace se přímo 

dotkla 6 km délky Včel-

ničky, horní části povo-

dí tohoto toku o rozloze 

16,2 km2. Cílem revi-

talizace bylo zlepšení 

kvality vody v povodí, 

její zadržení v krajině, 

obnova biologických 

funkcí toku a rybniční-

ho systému a obnova 

přilehlých polopřiroze-

ných biotopů.
LOBĚH VODY

OKÝ ODTOK ROZ

YCENÁ PŮDA

ODTOK ROZP

t
visející jevy.

šaachta

d

odkaliště
usazovací jímka

kvality vodyody v povodí, 

zadrženíní v krajině, 
h

Autoři fotografi í: Markéta Sáblíková, Jiří Koptík, Jan Chlumský, Dušan Boucný, Petr Šaj,

Jana Brychtová, Martin Hrouzek. Grafi cká úprava: Milan Matoušek.
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Přírodní cennosti na pozemcích obhospodařovaných Bemagrem

Vytvořeno za fi nanční podpory SFŽP a MŽP

Vzácné druhy
Hadí mord nízký, ostřice stinná – Hadí mord nízký, podobně jako 
např. ostřice stinná či vrba rozmarýnolistá, patří mezi druhy stří-
davě vlhkých až rašelinných luk, které vyžadují pravidelné kose-
ní porostu při vyloučení hnojení. Dnes jsou v krajině stále vzác-
nější v důsledku zarůstání opuštěných vlhkých luk a celkového 
přehnojení krajiny. Hadí mord nízký a vrba rozmarýnolistá do-
sud rostou v několika exemplářích na vlhkých loukách na Horní 
Jaroměři, několik jedinců bylo nalezeno rovněž mezi Dluhoštěmi 
a Velkými Skalinami. Ostřici stinnou lze dosud spatřit rovněž na 
Horní Jaroměři a dále pak v několika malých oddělených popula-
cích v nivě potůčku protékajícího ploché údolí severně od Malont. 
Prstnatec májový – Prstnatec májový je jedním ze dvou druhů 
orchidejí, jež byly nalezeny na území Bemagra. Je typickým prů-
vodcem zachovalých podmáčených luk a pramenišť. V červeném 
seznamu cévnatých rostlin je řazen mezi ohrožené druhy, neboť 
v posledních desetiletích zmizel z většiny lokalit. Prstnatec májový 
je v Bemagru velmi vzácným druhem. Dosud byly nalezeny pou-
ze tři exempláře – jeden v kosené vlhké louce u Bukovska a dva 
na soustavě pramenišť u bývalé obce Hodonice. U druhé z těch-
to lokalit je možné, že při obnovení seče dojde k postupnému ná-
růstu početnosti. Starček potoční – Starček je nápadný druh za-
chovalých vlhkých luk a pramenišť. Díky svému statnému vzrůstu 
je schopen poněkud více odolávat konkurenci agresivních dru-
hů rostlin šířících se v důsledku nesečení porostu a splachu hno-
jiv ze sousedních pozemků, než nízké mokřadní druhy jako např. 
hadí mord nízký či prstnatec májový. Přesto je v červeném sezna-
mu řazen mezi druhy vyžadující pozornost. Můžeme jej dosud na-
lézt v několika desítkách exemplářů na prameništích v Hodonicích 
a v údolí potůčku severně od Malont. Vítod obecný – Vítod obec-
ný je typickým druhem nehnojených suchých luk a pastvin. Z naší 
krajiny mizí v důsledku zarůstání opuštěných suchých pastvin, 
mezí, strání a podobných stanovišť. Vítod se vyskytuje vzácně na 
suchých svažitých loukách nad Kaplicí a na strmé neobhospoda-
řované stráni pod obcí Blansko. Otakárek fenyklový – Otakárek 
fenyklový byl motýl typický pro zemědělskou krajinu. V sedmdesá-
tých a osmdesátých letech minulého století však silně ubýval a až 
v posledních letech jeho počty spíše stoupají. Přesto i on patří mezi 
zákonem chráněné druhy. Jde o druh typický pro louky a zahra-
dy. Nemá však rád příliš zapojený porost a je závislý na rostlinách 
z čeledi miříkovitých, které slouží jako potrava pro jeho housenky. 
Otakárek byl pozorován například na Jaroměři. Chřástal polní – 
Chřástal polní se propracoval na seznam celosvětově ohrožených 
ptáků, protože například v západní Evropě se jeho populace nejen 
zásadně snížila, ale na mnohých místech úplně vymřel. V České 
republice se situace mírně zlepšuje, chřástala můžeme najít hlav-
ně v podhůří, kde není tak intenzivní zemědělství. Tento pták vy-
hledává extenzivní vlhké louky, kde vyvádí mladé velmi pozdě, až 
v červenci. Tou dobou jsou však louky již dávno posečené a větši-
na mláďat zahyne pod sekačkami. Proto je potřeba místa, kde se 
chřástal vyskytuje, sekat až v srpnu. V oblasti Bemagra patří k těm-
to místům okolí Malont (za vodárnou či za malontským potokem) 
a také na Polžově. V noci můžete chřástala slyšet – jeho „kreexxx“ 
připomíná hru na hřeben. Čejka chocholatá – Čejka chocholatá 
patří mezi nejvíce ubývající ptáky – od roku 1982 klesly její stavy 
na desetinu. Podobná je situace v celé Evropě. Hlavní příčiny jsou 
dvě – úbytek vhodných biotopů a přímé ničení snůšek. Čejka po-
třebuje mít přehled, tzn. nízkou okolní vegetaci, a také vlhko, pro-
to vyhledává bahnité části luk a polí. Mláďata pět týdnů po vylíh-
nutí nejsou schopné létat a pouze pobíhají v okolí hnízda. Bohužel 
v této době probíhají zemědělské práce. V Bemagru můžeme čej-
ky spatřit mezi Malonty a Meziříčím, v okolí Bukovska a také na 
Mostkách. Pokud je uvidíte, držte jim palce.

Hadí mord nízký

Prstnatec májový

Starček potoční

Vítod obecný

Čejka chocholatá

Chřástal polní

Otakárek fenyklový

Zajímavé a cenné biotopyPrameniště a vlhké louky – Prameniště a podmáčené 
louky můžeme nalézt rozptýleně na celém hospodář-
ství, zachovalé porosty s výskytem vzácnějších druhů 
jsou však již výjimečné podobně jako jinde ve střední 
Evropě. Bemagro hledá nové způsoby hospodaření 
a možnosti „spolupráce“ s přírodou. Nejlépe zacho-
valé vlhké louky můžeme nalézt zejména na několika 
místech na Horní Jaroměři, v jihozápadním okolí Ho-
donic a v údolí potůčku severně od Malont. Mezi oz-
doby těchto míst patří například prstnatec májový, 
hadí mord nízký či starček potoční.Suché louky a lesní lemy – Jednou z přírodovědně nej-

cennějších a nejzachovalejších částí území Bemagra 
jsou pozemky nad Kaplicí s porosty nehnojených su-
chých květnatých luk. Takto rozsáhlé plochy zachova-
lých suchých luk jsou v dnešní jihočeské krajině již vel-
mi vzácné. Zdejší louky spolu s okolními nesečenými 
porosty, okraji cest a lesů a drobnými skalními výcho-
zy, poskytují vhodné prostředí pro celou řadu bezob-
ratlých (jedná se mj. o regionálně významné naleziště 
motýlů). Ze zdejší fl óry můžeme jmenovat smolničku 
obecnou, vítod obecný či pryskyřník hlíznatý. V men-
ší míře můžeme drobné plošky nehnojených suchých 
luk a lesních lemů nalézt i jinde na místech s mělkou 
půdou, např. na Horní Jaroměři, u Dobechova a se-
verně od Blanska.
Křovinaté remízy na Jaroměři – Rozsáhlá soustava le-
síků a křovinatých i stromových remízů je charakteris-
tickým prvkem přírodovědně cenné enklávy na Hor-
ní Jaroměři. Jedná se z velké části o zarostlé původní 
cesty, méně i o zarostlé vlhké louky a meze. Nejpo-
zoruhodnější jsou staré porosty lísky s hájovým pod-
rostem, v němž najdeme např. plicník tmavý, vraní 
oko čtyřlisté, samorostlík klasnatý či kopytník evrop-
ský. Významné jsou rovněž navazující bylinné lemy, 
které poskytují útočiště hmyzu po posečení okolních 
luk. Ve spolupráci Bemagra a společnosti Daphne ČR 
vznikla na Horní Jaroměři „zemědělská rezervace“, je-
jíž louky se sklízí časově a prostorově rozdílně tak, aby 
to co nejvíce pomohlo volně žijícím živočichům (od 
hmyzu až po savce) a podpořilo i konkurenční schop-
nost ohrožených rostlin. Do systému péče zapadá i lo-
kální prořezávání remízků, po němž vzniknou malo-
plošná území různého vývojového stáří.

Na pastvině je nejlépe

Kompostování hnoje a přebytečné trávy

Akciová společnost Bemagro vznikla v roce 1994 z bývalých státních statků. Dnes 

hospodaří na více než dvou tisících hektarech v podhůří Novohradských hor. Většinu 

rozlohy zaujímají louky a pastviny, orná půda tvoří jednu čtvrtinu – cca 500 hektarů. 

Způsob hospodaření je určen přírodními podmínkami – nadmořská výška je větši-

nou mezi 600–700 metry, roční úhrn srážek přesahuje 700 milimetrů. Půdu tvoří 

převážně kamenitá kambizem.Hlavním úkolem „Rostlinky“ je zabezpečit dostatek kvalitního krmení pro vlastní zví-

řata – zrno, senáž a seno. Na prodej se pěstuje hlavně žito, pšenice špalda, pohanka 

a v menší míře brambory. Nepoužívají se minerální hnojiva a pesticidy, dobrých výno-

sů je dosahováno správnými agrotechnickými opatřeními při použití rozumného osev-

ního postupu. Významným cílem Bemagra je dlouhodobé zlepšování kvality půdy.
V chovu zvířat je nejvýznamnějším provozem velkochov dojnic na farmě v Meziříčí. 

V nových kravínech zde žije přes 300 krav převážně holštýnského plemene, které 

je křížením převáděno na přirozenější český červenostrakatý skot. Krávy se v létě 

pasou v širokém okolí farmy, v zimě využívají nejbližší pastviny jako výběh. Zásady 

ekologického chovu jsou samozřejmě plně dodržovány, například při léčení zvířat 

dostává přednost homeopatie před klasickou medicínou, telátka jsou chována ve sku-

pinách a krmena mlékem, zvířata nejsou odrohovávána atd.
V Meziříčí se také nachází Selský dvůr – místo pro malochov prasat, ovcí a drůbeže. 

V Malontech je pak centrum pro chov masného skotu. Produkty obou hospodářství 

jsou spolu s mlékem a bramborami nabízeny v širokém okolí k přímému prodeji.
Kromě ekologické produkce se Bemagro věnuje péči o krajinu. Často jde o nápravu 

škod, které vznikly ve druhé polovině minulého století. Obnovují se například meze, 

které vedle své klíčové protierozní funkce na svažitých pozemcích zvyšují i biodiver-

zitu. Její pokles je podobně jako degradace půdy zásadním problémem, který ohro-

žuje celou naši civilizaci. Mezi další opatření „pro přírodu“ patří budování biokori-

dorů, alejí, větrolamů, tůněk, ochrana mokřadů a pak samozřejmě samotný způsob 

obhospodařování zemědělských pozemků, počínaje způsobem hnojení až po 

systém sečení luk a pastvin.V Bemagru jsou využívány principy biodynamického zeměděl-
ství, které vedou k celkové harmonizaci společnosti i jejího 
okolí, k ozdravování půdy, rostlin, zvířat a kvalitnější pro-
dukci masa, mléka a dalších produktů.

zeměděl-
 jejího

pro-

Kachny a husy na selském dvoře
Tak to u nás chodí…

Biopás u Dobechova

y pousené vlhké louce u Bukovska a dva 
na soustavě pramenišť u bývalé obce Hodonice. U druhé z těch-
to lokalit je možné, že při obnovení seče dojde k postupnému ná-
růstu početnosti. Starček potoční – Starček je nápadný d

íchovalých vlhkých luk a pramenišť. Díky svje schopen poněkud vícehů rostlin ší

u řadu bezob-
ý (jedná se e mj. o rregionálně významné naleziště 

motýlů). Ze zdejšíší flóry mmůžeme jmenovat smolničku 
flobecnou, vítod obececný či ppryskyřník hlíznatý. V men-

ší míře můžeme drobobné ploošky nehnojených suchých 
luk a lesních lemů nalalézt 
lu

i jininde na místech s mělkou
půpůdou, např. na Hornní Jaromměři, u Dobechoverrně od Blanska.

Křovin

Kachny a husy na selském dvoře
Tak to u nás chodí…

Vítejte na farmě u řeky Orlice Šetrné hospodaření v říční krajině

Místa pro přírodu 

Trvalé travní porosty Farmy v okolí soutoku Divoké a Tiché Orlice tvoří tvoří převážně 

pastviny, v menší míře zde nacházíme zaplavované a mezofi lní louky. Pastviny mají v zá-

vislosti na intenzitě pastvy rozdílnou botanickou a následně i zoologickou kvalitu. V říč-

ních nivách se můžeme setkat s aluviálními psárkovými loukami s typickými druhy jako 

je psárka luční (Alopecurus pratensis), kohoutek luční (Lychnis fl os-cuculi), kostival lékař-

ský (Symphytum offi  cinale), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens). Mozaiku doplňují 

mokřady. Na sušších a vyvýšených místech se nacházejí mezofi lní (středně vlhké) lou-

ky s kopretinou bílou (Leucanthemum vulgare), zvonkem rozkladitým (Campanula patu-

la), svízelem bílým (Galium album) aj. Louky bývají obvykle sečeny – posečená hmota se 

suší na seno, balí se do balíků na senáž a některé porosty jsou ještě přepásány krávami.

Pozornému návštěvníkovi farmy neunikne, že některé louky zů-

stávají neposečeny až do poloviny července. Nejde však o ne-

dbalost hospodáře! Jsou to místa, která nejsou „včas“ posečená 

záměrně (seče se až po 15. červenci), aby mohli vyhnízdit a vy-

vést mláďata ptáci ze skupiny bahňáci. Na loukách a pastvinách 

kolem Orlice bychom mohli uvidět a uslyšet čejku chocholatou 

(Vanellus vanellus), která na sebe upozorňuje nezaměnitelným 

naříkavým voláním a kolísavým letem se střemhlavými pády as-

trmými výstupy. K hnízdění vyhledává vlhká stanoviště v říčních 

nivách.

Voda v krajině

Krajina, ve které se ekologicky hospodaří, je pravidel-

ně zaplavována Divokou a Tichou Orlicí. Obě řeky 

mají vyvinutý dřeviný břehový porost, na který na-

vazují aluviální louky pomístně se skupinami dřevin 

nebo soliterami. Luční porosty v nivě řek hrají dů-

ležitou roli při povodňových průtocích. Voda se zde 

přirozeně rozlije a současně obohatí travní porost 

o potřebné živiny. Z hospodářského hlediska patří 

tyto louky k jedněm z nejproduktivnějších a nejkva-

litnějších luk. Převládají pícninářsky hodnotné trávy, 

zejména psárka luční, kostřava luční, srha říznačka, 

lipnice luční, lipnice obecná, trojštět žlutavý aj. Při 

pravidelné sklizni mají porosty vysokou asanační, 

půdoochranou a krajinotvornou funkci.

Autoři fotografi í: Dušan Boucný, Jana Laciná, Farma u řeky Orlice – archiv, Viktor Křížek. Grafi cká úprava: Milan Matoušek

HISTORIE A SOUČASNOST

Rodinné hospodaření na statku č. p. 60 v Lípě nad Orlicí sahá do roku 1938, kdy sta-

tek přešel do vlastnictví rodičů současného vlastníka Ing. Vladimíra Macháně, CSc. 

Novodobý rozvoj se datuje od roku 1993, kdy byla založena Farma u řeky Orlice. 

V současnosti je zde obhospodařováno 340 ha trvalých travních porostů, z nichž více 

než 2/3 leží v lokalitě soustavy Natura 2000-CZ0524049 Orlice a Labe (Evropsky 

významná lokalita ČR) a 0,2 ha dokonce v nejzachovalejší část údolní nivy neregu-

lované Orlice, která je vyhlášená jako přírodní park Orlice.

Hospodaření je provozováno v systému ekologického zemědělství s chovem mas-

ného skotu bez tržní produkce mléka a připravuje se i chov kozy búrské. Maso po-

raženého skotu na jatkách s certifi kací „ekologická jatka“ se bude bourat a prodá-

vat ze dvora i v místních prodejnách.

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT NA FARMĚ 

Plemeno Aberdeen-angus  je nejrozšířenější masné plemeno skotu na světě. Pochází 

ze severovýchodního Skotska, má většinou černou barvu srsti a jeho charakteris-

tickou vlastností je genetická bezrohost a snadnost porodů. Zvířata jsou odolná 

vůči nepříznivým klimatickým podmínkám, jsou velmi přizpůsobivá. Matky mají 

vynikající mateřské vlastnosti. Maso tohoto plemene je vyhlášené specifi ckým za-

barvením, tzv. mramorováním a vynikající chutí.

Plemeno Piemontese je italského původu, z oblasti podhůří Savojských Alp, plavé-

ho až šedého zbarvení. Maso má nízký podíl tuku a nejnižší obsah cholesterolu ze 

všech hovězích mas.

Búrská koza je plemeno původem z Jihoafrické republiky, které dosahuje vynikající 

masné užitkovosti. Jeho barva je bílá s typicky hnědou hlavou a svislýma ušima.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP 

a Norského fi nančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE TYPICKÉ:

nižší intenzita hospodaření

nepoužívání prostředků ochrany rostlin, průmyslových hnojiv, 

geneticky modifi kovaných organismů

pohoda chovaných zvířat, tzv. welfare

chov plemen odpovídajících daným přírodním a chovatelským podmínkám

chov zvířat bez používání hormonů, bez preventivně podávaných 

antibiotik a chemoterapeutik

Kohoutek luční

(Lychnis fl os cuculi)

majitel farmy, 

Ing. Vladimír Macháň, CSc.

Čejka chocholatá

(Vanellus vanellus)
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Ekologické hospodaření v obci Benešov na VysočiněŠrůtkova ekologická farma
Harmonie člověka s přírodouMísta pro přírodu v zemědělské krajině

Autoři fotografi í: Martin Faltus, fotoarchiv Bioinstitut. Grafi cká úprava: Milan Matoušek

Nacházíte se v obci Benešov – vsi výjimečné svým umístěním 
v krajině. Benešov a jeho okolí je ostrovem polí a luk obklopeným 
smrkovými lesy. V této izolované nelesní enklávě od r. 1992 eko-
logicky hospodaří RNDr. Miroslav Šrůtek. Ekofarma má výměru 
150 ha a je zaměřena na produkci vysoce kvalitního biomléka. Na 
orné půdě farmy jsou pěstovány obiloviny, luskoviny a jetelotravní 
směsi – krmivo pro mléčný skot.
Ekologické hospodaření na farmě není jen prostou zemědělskou 
činností – jde také o praktickou péči o krajinu. V praxi jsou uplat-
ňovány ekologické principy a poznatky, získávané v rámci vědec-
ké a univerzitní pedagogické činnosti majitele farmy. Pan Šrůtek si 
je vědom toho, že hospodaření neovlivňuje jen samotné pozemky, 
ale že je nutné nahlížet na něj v širších krajinných a historických 
souvislostech. Už od založení farmy se intenzivně zabývá napra-

vováním nešetrných zásahů do krajiny provedených v minulých 
50 letech (rozorání mezí, zmeliorování vlhkých luk apod.).Většina provedených úprav souvisí s vodním režimem krajiny a bio-

diverzitou (rozmanitostí živých organizmů). Některá pole byla 
rozdělena na menší políčka, ostatní byla zatravněna. Výsadba re-
mízků a alejí podél cest rozčlenila velké plochy pastvin. Snížit zne-
čištění potoka Včelnička pomohlo vybudování kořenové čistírny 
pro farmu i celou obec. Část tohoto potoka byla vrácena do příro-
dě blízkého stavu. Místo vydlážděného kanálu, který rychle odve-
de vodu z krajiny, se teď údolím nedaleko Benešova klikatí potok 
lemovaný křovinami a podmáčenými loukami.Okolní krajina je nyní mnohem pestřejší mozaikou polí, luk, past-

vin, křovin a remízků i nesečených ploch. Opět se stává vhodným 
domovem pro mnoho druhů rostlin a živočichů, včetně druhů 
vzácných a chráněných.

Vytvořeno za fi nanční podpory SFŽP a MŽP a podpořeno 
grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského fi nančního mechanismu 

prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Nejcennější rostlinná společenstva na farmě se nacháze-
jí v údolí potoka Včelnička – podmáčené a rašelinné lou-
ky. Roste zde několik chráněných druhů rostlin – vach-
ta trojlistá (Menyanthes trifoliata), vrba rozmarýnolistá 
(Salix rosmarinifolia) či hadí mord nízký (Scorzonera 
humilis). Najdeme zde i další typické druhy těchto sta-
novišť: čertkus luční (Succisa pratensis), zábělník ba-
henní (Comarum palustre), blatouch bahenní (Caltha 
palustris), několik druhů ostřic (Carex spp.).
Kolem cest a nivy potoka zůstalo zachováno několik su-
chých mezí. Kromě voňavé mateřídoušky zde rostou 
i další světlomilné druhy – hvozdík kropenatý (Dianthus 
deltoides), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), chras-
tavec rolní (Knautia arvensis) či smilka tuhá (Nardus 
stricta).

Nově vysázené listnaté stromy vhodně doplnily starší 
remízky a křoviny kolem cest. Tyto dřeviny spolu s past-
vinami, loukami, mokřady a vodními plochami tvoří 
na farmě pestrou krajinnou mozaiku, která poskytu-
je útočiště řadě živočichů. Na vlhkých loukách hnízdí 
chřástal polní (Crex crex), rákosiny skýtají úkryt rákos-
níkům (Acrocephalus), pěnicím (Sylvia) a cvrčilce zele-
né (Locustella naevia). V křovinách podél potoka mů-
žeme zahlédnout ťuhýka obecného (Lanius collurio) 
či vzácnějšího  ťuhýka šedého (Lanius excubitor). Pole 
jsou domovem křepelky polní (Coturnix coturnix), 
pastviny lákají hmyzožravé ptáky jako skřivana pol-
ního (Alauda arvensis), či strnada lučního (Miliaria 

calandra). Nad hlavami možná spatříte kroužit káně 
lesní (Buteo buteo), či třepetat se poštolku obecnou 
(Falco tinnunculus).

Z potoka, rybníka a mokřadů můžete zaslechnout kvá-
kání žab – skokanů hnědých (Rana temporaria) a ze-
lených (Pelophylax esculentus); budete-li mít štěstí, 
uvidíte ropuchu obecnou (Bufo bufo), která se často 
objevuje i v intravilánu obce. Na výslunných mezích se 
vyhřívají ještěrky; z trávy ční kopečky mravenišť. Za 
slunného počasí přelétá nad kvetoucími rostlinami řada 
druhů hmyzu. Nejnápadnější jsou pestrobarevní motý-
li – okáči (Satyrinae), babočky (Nymphalinae), mod-
rásci (Maculinea) a žluťásci (Coliadinae).
Citlivou péčí o celý agroekosystém a biotopy, které 
s nimi sousedí, Šrůtkova ekologická farma produkuje 
nejen kvalitní a zdravé biopotraviny, ale také spoluvy-
tváří zdravou a krásnou krajinu.

PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE TYPICKÉ:
nižší intenzita obhospodařování půdy nepoužívání syntetických prostředků ochrany rostlin, minerálních hnojiv, 
geneticky modifi kovaných organismů péče o půdu a její úrodnost – dodávání organické hmoty podporuje 
biologickou aktivitu
rozmanité osevní postupy a pěstování odolných odrůdpoužívání ekologických osivpoužívání užitečných organismů (např. slunéček, hub a bakterií)

dobré podmínky pro chovaná hospodářská zvířata

Ještěrka obecná – samička(Lacerta agilis L.) 

Ťuhýk obecný – samička(Lanis collurio) 

A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 0
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Bulletins

In 2010 we also continued to issue Zpravodaj Ekozemědělci přírodě (Organic Farmers for Nature Newsletter), pu-

blished in the monthly magazine “Bioměsíčník”. With the help of the publishing company VH Press the newslet-

ter is distributed in printed form to all members of PRO-BIO Association, businesses involved in the Organic Far-

mers for Nature network and other subscribers. It is issued to a volume of around 6000 copies every month.

Newsletter themes in 2010

The story of corn from Rheinau

Protection of biodiversity in the farm landscape in Switzerland

Global change: Testimony of the Soil (3 parts)

Agro-environmental measures in organic farming in England and Scotland

Landscape elements – new legislation, their protection and access to grants

Biogas plants – the situation in the Czech Republic

Flood and erosion prevention measures

Nature conservation on model farms in Great Britain (2 parts)

An electronic archive of all issues is accessible on the website www.bioinstitut.cz.

Website

Up to date information on events in the fi eld of re-

search, projects, cooperation, invitations to events 

and seminars, our publication range and printed infor-

mation are constantly available on the Bioinstitut web-

site www.bioinstitut.cz

For the public

B I O I N S T I T U T  o .  p .  s .



– 21 –

Publications

Agroecology

A textbook on agroecology – a scientifi c discipline which utilises ecological 

theory for the study, design, management and evaluation of productive 

agricultural systems which also protect natural resources. A long-term solution 

to the problems of modern farming can only be achieved through restructuring 

and via such a farming system that adapts its form and function on the basis 

of agroecology. The textbook is intended for modern farming activity and for 

the academic fi eld.

Organic farming and biodiversity

The information bulletin summarizes conclusions of numerous research 

projects focusing on the infl uence of OF on the quality of the environment 

and thus also the abundance of various animal and plant species. It can be 

proven that, in comparison to conventional agriculture, organic farming increases 

biodiversity. Its less intensive production and higher proportion of natural 

sites result in the occurrence of site-specifi c plant and animal species and 

organic farmers can thus profi t from untouched and therefore sustainable 

ecosystems.

The material has been translated into Czech from the Swiss original published 

by FiBL.

Ekologické zemědělství prokazatelně zvyšuje biodiverzitu ve srovnání s konvenčním 

zemědělstvím. Ekologicky hospodařící podniky mají v závislosti na nadmořské výšce

o 46 až 72 procent více přírodních a polopřírodních stanovišť a žije v nich o 30 procent 

více druhů a o 50 procent více jedinců než v podnicích nehospodařících ekologicky. 

Menší produkční intenzita a vyšší podíl přírodních stanovišť vedou k tomu, že se 

v ekologických podnicích dosud vyskytuje mnoho stanovištně typických rostlinných 

a živočišných druhů a zemědělci mohou profi tovat z nedotčeného a tím udržitelně 

fungujícího ekosystému.

Ekologické zemědělství 
a biodiverzita

Biodiverzita zahrnuje rozmanitost života na všech 
úrovních: diverzitu druhovou, genetickou a rovněž 
diverzitu biotopů a ekosystémů. Bohatá biologická 
rozmanitost je důležitým předpokladem pro zacho-
vání přírodních procesů sloužících člověku, například 
přirozené regulace škůdců, opylování květů ovocných 
dřevin hmyzem a půdních procesů tvorby a rozkladu.

Ministerstva zemědělství v řadě evropských států 
podporují zvyšující se měrou ekologicky orientova-
né produkční metody, které zachovávají biodiverzitu 
a šetří přírodní zdroje [3]. V historické době vznikla 
rozmanitější kulturní krajina zemědělskou činností člo-
věka z původní převážně lesnaté krajiny. Zemědělské 
hospodaření přizpůsobené podmínkám daného sta-
noviště a dávající přednost extenzivním produkčním 
formám je i dnes základním předpokladem mnoho-
tvárné, druhově bohaté kulturní krajiny.

Intenzivní zemědělství jako hlavní příčina 
úbytku druhů
Desítky let trvající intenzifi kace zemědělského využívá-
ní půdy a krajiny zásadně změnila význam zemědělství 
pro biodiverzitu. Intenzivní zemědělství, šíření invaz-
ních druhů, zástavba půdy a izolace biotopů, ale také 
ponechávání zemědělské půdy v horských oblastech 
ladem způsobují silný pokles biodiverzity. Rovněž kli-
matické změny stále více přispívají ke změnám domácí 
fl óry a fauny.

Seznamy ohrožených živočišných a rostlinných 
druhů ukazují, že intenzivní zemědělství je jednou 
z hlavních příčin úbytku druhů v kulturní krajině. Pou-
žívání pesticidů, syntetických dusíkatých hnojiv, sce-
lování pozemků, meliorace a používání těžké mecha-
nizace podstatně přispěly k prudkému poklesu biolo-
gické rozmanitosti.
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Organic Agriculture / Organiceskoje 
selskoje chozjajstvo

Organic farming textbook in English and Russian – both versions of the Czech 

original entitled “Ekologické zemědělství v praxi“ off er a comprehensive 

compendium of information and knowledge intended to assist all people 

interested in organic farming – not only teachers and students but also 

practitioners.

Organic Agriculture Yearbook 2009

The Yearbook follows the development and present state of organic farming 

in the Czech Republic, information on organic farms and their production 

structure, organic food production, sale and distribution, legislation, OF grants, 

OF inspection, education, science and research, OF promotion etc.

Created by Bioinstitut and co-authors for the Ministry of Agriculture of the 

Czech Republic.

Cultivation of legume-cereal mixes 
in organic farming
Results of trials conducted on selected 
Czech organic farms

A considerable amount of experience and knowledge exists on the cultivation 

of legume-cereal mixes (LCM) in conventional farming. However, the 

number of fi ndings that are experimentally verifi ed and usable in organic farming 

is quite insuffi  cient. This situation gave rise to two research projects which, 

through experiments on selected Czech organic farms, verify the use of LCMs 

under organic conditions. The publication summarizes the results achieved so 

far. These cover a number of areas from the selection of species and varieties 

and their respective proportion in cultivation, through experimental verifi cation 

of the infl uence on the occurrence of disease, pests and weeds, to the quality 

and nutritional value of LCM production and its economics.

2009
M I N I ST E R ST VO  Z E M Ě D Ě L ST V Í
Č E S K É  R E P U B L I K Y
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Growing organic medicinal herbs 
and spices

Another of the Practical Guides published by Bioinstitut in cooperation with 

other experts. This handbook provides information on medicinal herbs 

and general principles for their cultivation, processing technology, the HACCP 

system, storage, packaging, seed production and the main principles of organic 

production, complete with colour photographs of pests and disease and an 

extensive list of other useful literature.

Places for nature on your farm 
(2nd updated edition)

Bioinstitut, in cooperation with specialists in nature and landscape 

conservation, published an updated version of the “Places for Nature on your 

farm” practical handbook supplemented by the theme of landscape elements 

– their signifi cance, protection, registration, fi nancial support etc. It provides 

information on various natural biotopes within a farm, potential danger to these 

biotopes and possibilities for protection of these ecologically valuable areas. 

The handbook also includes a list of available fi nancial support, which has been 

consulted with the staff  of the Agency for Nature Conservation and Landscape 

Protection and the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. 

The handbook is mainly intended for farmers who want to save or improve 

biotope diversity on their farms as well as supporting endangered animal and 

plant species and may wish to gain some fi nancial subsidy for the measures 

implemented.

Earthworms and their signifi cance 
in improving soil quality

This handbook off ers information on the benefi t of earthworms to soil and 

agriculture, and on the biology, species and life of earthworms. Earthworms 

are helpers valued by all farmers. They work for nothing, live on soil and plant 

residue, carefully process the soil, improve the availability of nutrients for plants 

and support the growth of plants. 

Translation of this publication is the result of cooperation between Bioinstitut 

and Bioforsk Organic within the Norwegian-Czech research project “The use of 

Legume-Cereal Intercropping (LCI) for Increased Self-Suffi  ciency in Fodder and 

Maintenance of Soil Quality on Organic Farms in the Czech Republic.”

Pěstování léčivých
a kořeninových rostlin 
v ekologickém zemědělství 
Tomáš Mitáček a kolektiv

METODIKA PRO PRAXI

OLOMOUC 2010

O LO M O U C  2 010O LO LO MO M O UO U CC 2 02 01010O LO M O U C 2 010
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COSTS

Breakdown of costs CZK EUR

Material – general needs 88 072 3 514

Travel 450 070 17 960

Other services 3 000 496 119 732

Salaries 3 086 380 123 160

Compulsory social insurance 930 641 37 137

Exchange rate losses 357 889 14 281

Other additional costs 21 713 866

Creation of corrected entries -124 386 -4 964

Additional income tax payments 17 800 710

TOTAL 7 828 676 312 397

INCOME

Breakdown of income CZK EUR

Income from own produce 64 622 2 579

Income from sale of services 1 046 051 41 742

Income from goods sold 12 148 485

Interest 6 088 243

Exchange rate gains 103 977 4 149

Accepted contributions (gifts) 204 124 8 145

Other additional income 10 460 417

Contributions from participants in organisation 60 000 2 394

Operational grant 6 360 348 253 805

TOTAL 7 867 817 313 959

BUSINESS RESULT

Total Income 7 867 817 313 959

Total Expenditure 7 828 676 312 397

Business result 39 142 1 562

Financial review

EUR = 25,060

Czech National Bank 
exchange rate
31. 12. 2010

B I O I N S T I T U T  o .  p .  s .
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Czech Technology Platform for Organic Agriculture

PRO-BIO Association of Organic Farmers

Green Circle Platform

International association IFOAM EU Group

Bioinstitut 
is a member of…

� e foundation of FiBL International 

Bioinstitut has become a member of FiBL International 

– International Association of Organic Agriculture 

Research Institutes, which was founded on February 

19, 2010 at BioFach Trade Fair in Nuremberg, Germany. 

The purpose of the association is the advancement of 

science and research in the fi eld of organic agriculture, 

taking into account ecological and socio-economic 

aspects as well as considerations for human and animal 

health.

B I O I N S T I T U T  o .  p .  s .



– 27 –

Cooperation

FiBL Research Institute of Organic Farming – Switzerland, Germany, Austria

PRO-BIO Association of Organic Farmers, Šumperk and regional branches, CZ

Faculty of Science at Palacky University in Olomouc,CZ

Ministry of Agriculture of the Czech Republic

Ministry of the Environment of the Czech Republic

Agency for Nature Conservation and Landscape Protection, CZ

Sonnenwiese Stiftung Foundation, Lichtenstein

IFOAM EU Group, Brussels

Bioforsk – Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research, Norway 

Mendel University, Brno, CZ

State Phytosanitary Administration, Brno Division, CZ

ÚKZÚZ – Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture

State Veterinary Administration, CZ

KEZ, o. p. s., CZ

Daphne Institute, CZ

Agritec, s. r. o., CZ

ÚZEI – the Institute of Agricultural Economics and Information, CZ

VÚMOP – the Research Institute for Soil and Water Conservation, CZ

PRO-BIO League, CZ

Organic farms participating in the “Organic Farmers for Nature” network

Our special thanks to

A collective of external colleagues for their cooperation in the creation of handbooks 

and methodical manuals

Lecturers speaking at educational seminars

Editorial staff at BIO Monthly

All sponsors supporting our projects financially

All people and organizations supporting us and helping us in our work
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Contacts

Bioinstitut, o. p. s.

Institute for Organic Agriculture 

and Sustainable Development of the Landscape

Workplace address:  Offi  ce address:

Křížkovského 8 Tř. 17. listopadu 50 

771 47 Olomouc 771 46 Olomouc

Czech Republic

IČ: 268 569 48, DIČ: CZ 268 569 48

tel: +420 585 631 182 e-mail: info@bioinstitut.cz

Company recorded in the Business Register of the Regional Court in Ostrava on 9th April 2005, Section 0, File 198

Donations
If you are interested in the activities of Bioinstitut for the sector of organic farming and you would like to give us your 

fi nancial support, you can make a donation by credit transfer to:

Account No. 196 757 397 / 0300 held in Československá obchodní banka.

We welcome fi nancial support of any kind for our activities. If you would like us to send you confi rmation of receipt 

of your donation (e.g. for the purpose of a tax statement), please email us the necessary information (name and per-

manent address). We thank you in advance for whatever fi nancial contribution you are able to make.




