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Zlínský kraj 

a ekologické zemědělství



celkem zem. půda TTP

Hl. m. Praha 1 267 50 20 1 0,40 4,40 0,02

Středočeský 1 327 1 093 660 72 0,60 10,95 0,50

Jihočeský 638 1 006 489 167 0,49 34,06 0,77

Plzeňský 577 765 377 111 0,49 29,29 0,65
Karlovarský 298 331 124 67 0,37 53,78 0,42

Ústecký 823 534 275 73 0,52 26,64 0,33

Liberecký 440 316 139 67 0,44 47,99 0,32

Královéhradecký 551 476 277 71 0,58 25,70 0,50

Pardubický 516 452 270 62 0,60 22,92 0,52

Vysočina 509 680 409 82 0,60 20,12 0,80

Jihomoravský 1 175 719 424 30 0,59 7,12 0,36

Olomoucký 635 527 278 57 0,53 20,39 0,44

Zlínský 585 396 193 58 0,49 29,94 0,33

Moravskoslezský 1 213 543 274 87 0,50 31,61 0,23

Celkem 10 554 7 887 4 208 1 003 0,53 23,84 0,40

Počet obyvatel 

(tis.)
Kraj

Výměra (tis. ha) Podíl TTP 

na z.p. (%)

Výměra z.p. na 1 

obyvatele (ha)

Podíl z.p. na 

celkové výměře 

Zlínský kraj 

 čtvrtým nejmenším krajem ČR – jak z pohledu celkové 

rozlohy, tak z pohledu výměry zemědělské půdy 

 zemědělsky je obhospodařována polovina výměry kraje

 na 1 obyvatele připadá v průměru 0,33 ha z. p. (mimo 

Prahu třetí nejnižší hodnota)



Zastoupení EZ v krajích ČR

 největší plochy půdy v EZ se nacházejí 

v pohraničních hornatých okresech Jihočeského, 

Plzeňského, Moravskoslezského, Karlovarského a 

Ústeckého kraje.

5 nej biookresů:

Bruntál

Cheb

Karlovy Vary

Tachov

Český Krumlov



Rozsah EZ – ČR x Zlínský kraj

 ČR: k dubnu 2017 hospodařilo ekologicky 4 390 ekofarem 

na výměře 506 tis. ha, což představuje 12% podíl 

na celkové zem. půdě ČR

 Zlínský kraj: 369 ekofarem na 37 tis. ha, tj. téměř 20% 

podíl na celkové zem. půdě kraje (čtvrtý nejvyšší podíl)



Zastoupení EZ ve Zlínském kraji

 od roku 2005 počet ekofarem vzrostl téměř 4 krát (z 

původních 97) a plocha narostla o 60% z 23 tis. ha

 téměř každá 10 farma v kraji hospodaří ekologicky

 nejvíce půdy v EZ je v okrese Zlín a Uherské Hradiště, 

nejvíce ekofarem hospodaří na Zlínsku a Vsetínsku. 





Užití půdy v EZ – ČR x Zlínský kraj

 ČR: více než 40 % trvalých travních porostů, okolo 2 % 

orné půdy a 8 % ploch trvalých kultur je v EZ

 Zlínský kraj: přes 50 % TTP, téměř 5 % orné půdy a 

téměř 25 % ploch trvalých kultur (z toho 30 % sadů)

 druhá nejvyšší výměra sadů v EZ (po Jihomoravském 

kraji) i druhý nejvyšší podíl na celkové výměře v kraji





Chov hosp. zvířat v EZ - ČR x Zlínský kraj

 ČR: téměř 17 % skotu (2 % dojnic), 44 % ovcí, 36 % koz 

a 21 % koní je chováno ekologicky

 Zlínský kraj: 27 % skotu (2 % dojnic), téměř 70 % ovcí, 

třetina koz a koní

 nejvyšší počet ovcí v EZ (15% podíl) i nejvyšší podíl na 

jejich celkovém počtu v kraji





Počet BIO výrobců - ČR x Zlínský kraj

 ČR: registrováno 543 výrobců biopotravin, tj. 2,5% podíl 

z celkového počtu výrobců v ČR

 Zlínský kraj: registrováno 46 výrobců biopotravin, tj. 3,6% 

podíl z jejich celkovém počtu v kraji, což představuje třetí 

nejvyšší podíl (po kraji Vysočina a Libereckém)

 daří se i faremnímu zpracování – druhý nejvyšší počet i 

podíl na registrovaných biovýrobcích v kraji (zhruba 50 %)

Ukazatele Zemědělci Výrobci potravin
z toho faremní 

výrobci

Počet - celkem (ČR) 47 416 22 044 x

z toho Zlínský kraj 3 782 1 273 x

podíl kraje celkem 8,0% 5,8% x

Počet - EZ (ČR) 4 115 543 199

z toho Zlínský kraj 360 46 22

podíl kraje v EZ 8,7% 8,5% 11,1%

Podíl počtu v EZ (ČR) 8,7% 2,5% x

Podíl počtu v EZ (Zlínský kraj) 9,5% 3,6% x





Vývoj faremního zpracování 

v ekologickém zemědělství



Vývoj faremního zpracování v EZ (2007-2016)

 ČR: dle ČSÚ mezi 2010 a 2013 vzrostl počet farem se 

zpracováním téměř 4 krát, z původních 299 na 1 188 

 EZ: cca 200 faremních zpracovatelů, nárůst z 20% na 

téměř 40% podíl na všech výrobcích biopotravin 

 přesto faremní zpracování realizuje jen 5 % z celkových 

4 234 ekofarem, tj. zhruba každá dvacátá farma



Vývoj faremního zpracování v EZ (2007-2016)

 každoročně do faremního zpracování nově vstupuje 

mezi 25 až 40 novými subjekty (u výrobců biopotravin 

celkem mezi 65 až 95)

 tempo nárůstu se však zpomaluje a roste podíl faremních 

zpracovatelů na počtu výrobců končících s biovýrobou 

(často ve zpracování biosurovin pokračují, avšak finální 

produkty necertifikují, mají důvěru zákazníků i bez bio loga)



Zaměření faremního zpracování v EZ (2007-2016)

 k nejčastěji zpracovávaným bioproduktům patří 

dlouhodobě nápoje (konkrétně výroba vína z biohroznů)

 významně narůstá počet faremních mlékáren, bouráren 

a jatek i moštáren a konzerváren; od 2007 máme 7krát 

více zpracoven masa a masných výrobků, 5krát více 

minimlékáren a 4krát více zpracovatelů zeleniny a ovoce



Faremní zpracování v EZ – Zlínský kraj

 aktuálně 22 faremních zpracovatelů (13 zpracování ovoce 

a zeleniny vč. moštů, 6 zpracování mléka, 2 zpracování 

masa a 1 mlýnské výrobky)

 druhý nejvyšší počet ekofarem se zpracováním v rámci ČR 

(1. pozice po vyloučení vinařů v Jihomoravském kraji)
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