
Mozaika ekologického zemědělství
na festivalu Týká Se To Také Tebe 2009 v Uherském Hradišti

Poslední dny měsíce listopadu jsou na 
Uherskohradišťsku spojeny už 34 let 
s ekologickým festivalem nazvaným TSTTT 
(Týká Se To Také Tebe). Kromě filmové části 
festivalu je možné navštívit i řadu dalších 
doprovodných programů – konferencí, výstav, 
seminářů. Velkému  zájmu se již několik let těší 
i seminář o ekologickém zemědělství, který 
pořádá pravidelně Informační středisko pro 
rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. ze Starého 
Hrozenkova společně s PRO-BIO RC Bílé 
Karpaty. Ten letošní, pod názvem Mozaika 
ekologického zemědělství, se konal v Klubu 
kultury v Uherském Hradišti v sobotu 28. 

listopadu 2009. Navštívilo jej celkem 111 účastníků. Seminář je vždy určen široké i odborné 
veřejnosti. Mezi posluchači jsou nejen zemědělci, ale také zahrádkáři, učitelé, studenti, obchodníci, 
pracovníci neziskových organizací, úředníci z kraje i ministerstev, filmaři, fotografové a další
příznivci ekologického hospodaření. Oblíbeným doplňkem semináře jsou i pestré ochutnávky 
biopotravin, které mají účastníkům představit konkrétní výstupy ekologického hospodaření. Pro 
ochutnávku dodali tentokrát své bio výrobky společnosti Sonnentor z Čejkovic (bio čaje a biokávu), 
Tradice Bílých Karpat s.r.o. z Hostětína (biomošty), Biofarma Sasov (biošunku, biouherák a uzenou 
bio krkovici) a Heliavita s.r.o. Kroměříž (bio džemy a bio jablka). 
Dali jsme prostor i ekofarmám, které zatím nemají na své výrobky osvědčení, aby představily
zkušební vzorky, které by časem mohly rozšířit nabídku biopotravin na regionálním trhu. Tak mohli 
účastníci například ochutnat výtečné sýry z kravského mléka od paní Poláchové z Kochavce, nebo sýr 
ze statku Vartovna. Všechny příchozí přivítal se svými ovocnými výrobky originálně na semináři i 
ekologický zemědělec pan Miškář z Lopeníka. 
Do ochutnávky přispěla s chutnými pokrmy z biopotravin 
také prodejna zdravé výživy NejenBio z Uherského Hradiště.
V Klubu kultury se představují pravidelně i některé 
ekofarmy. Letos přijeli prezentovat svoje hospodářství a svoji 
práci například manželé Kocurkovi z Halenkova, kteří na 
Ranči pod Černým chovají ovce, koně, krávy a pastevecké 
psy. Z Jasenné zavítal do Hradiště Ing. Radim Přímal. Ten na 
statku Vartovna chová s rodinou ovce, kozy, pěstuje ovoce, 
zeleninu, a mimo jiné také učí angličtinu. Výuku mohou 
absolvovat zájemci na farmě, dokonce i přímo při práci. 
Kocurkovi a Přímalovi jsou v systému ekologického 
zemědělství zapojeni teprve krátce. Přesto bylo už z fotografií 
a připravených prezentací vidět a slyšet, že jejich majitelé 
dělají svoji práci s láskou a péčí, a že k ekologickému 
hospodaření určitě patří a mají k němu co říci. Bohužel, právě při promítání snímků Kocurkových nám 
dočasně selhala technika, proto alespoň v této zprávě publikujeme jednu fotografii získanou 
z webových stránek Ranče pod Černým. 
Dalším prezentujícím zemědělcem byl biozelinář Ing. Weidenthaler z Velehradu. Ten k nováčkům 
v ekologickém zemědělství dávno nepatří, jeho biozeleninu si už dlouhá léta kupují zákazníci 
například na tržnici ve Zlíně, ale i prostřednictvím internetu a dalších prodejních míst. Ve svém 
příspěvku připomněl, že úspěch biozelináře nespočívá jen v umění vypěstovat kvalitní biozeleninu, ale 
je i o umění prodat svoji produkci a získat si spokojeného zákazníka, který se rád k pěstiteli vrací. 
V úvodním bloku přednášek se účastníci mohli dovědět, jaký je aktuální stav ekologického 
zemědělství ve Zlínském kraji. Regionální čísla a další údaje prezentoval poradce v ekologickém 
zemědělství Ing. Milan Drgáč. V současné době se počet ekofarem v kraji pohybuje kolem 300, ploch
zařazených do ekologického zemědělství je již víc než 31 000 ha. Stále převažuje chov masného 
skotu. Na semináři se představil také nový zajímavý zpracovatel hovězího masa z ekologických 
chovů. Je jím od letošního roku Řeznictví u Kusáků v Ostrožské Nové Vsi. I když nebude moci 



zpracovat veškerou regionální produkci, přesto věříme, že pomůže alespoň některým našim 
chovatelům s odbytem hovězího skotu, a rovněž spotřebitelům, kteří měli s dostupností bio hovězího 
zatím problémy. Ač v regionu mezi ekofarmami chov masných krav převládá, zpracování je slabým 
článkem celého systému. Dobrou zprávou je, že nyní už je možné bio hovězí z našich ekofarem 
zakoupit přímo v řeznictví v Ostrožské Nové Vsi. Kvalitu masa z ekologických chovů si pan Kusák 
pochvaluje.
O připravovaných změnách v kontrolách ekologického zemědělství přednášela v Uherském Hradišti 
Ing. Zieglerová z Ministerstva zemědělství. Dověděli jsme se, že se připravuje nejen novela Zákona o 
ekologickém zemědělství, jejíž účinnost se předpokládá přibližně od poloviny roku 2010, ale novinkou 
by měly být i tzv. úřední kontroly v ekologickém zemědělství dle Nařízení Evropského Parlamentu a 
Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách. Tyto kontroly by měly být spuštěny již od 1.1.2010.
Novinkou budou také změny v udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství – chystá se 
dokonce i jejich zpoplatnění. Zemědělci už nyní tyto další kontroly a změny očekávají přinejmenším s 
velkými rozpaky.
Zemědělské legislativě se ve svém vystoupení věnovala také Ing. Dagmar Gracová z Agentury pro 
zemědělství a venkov z Uherského Hradiště. Stručně shrnula změny vyplývající z novely Zákona o 
zemědělství, který platí již od října 2009.

Především spotřebitelům byl určen příspěvek Ing. Bauerové z PRO-BIO Ligy z Prahy. Ta představila 
PRO-BIO Ligu ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství, nový projekt 
Bio do škol, přinesla informace i z mezinárodního semináře o kvalitě biopotravin, který se konal 
25.listopadu v Praze. 
S příspěvkem do diskuse vystoupil také Karel Fajmon ze ZO ČSOP Bílé Karpaty z Veselí nad 
Moravou. V krátkosti prezentoval přítomným projekt obnovy luk v Pomoraví.
Po přednáškách a prezentacích byl promítnut film o projektu ochrany přírody na německém 
biodynamickém statku Brodowin. Film poskytl Bioinstitut o.p.s. Olomouc.
Součástí semináře byla i výstava krásných fotografií přírody a krajiny od RNDr. Lubomíra Pospěcha.
Akce byla realizována v rámci projektu „Rozvoj sítě environmentálních, vzdělávacích, poradenských 
a informačních center ve Zlínském kraji“, který by měl finančně podpořit SFŽP a MŽP.
Chtěli bychom na závěr poděkovat všem přednášejícím, sponzorům, zemědělcům i pomocníkům, kteří 
se do organizace této akce zapojili, přispěli k jejímu zdárnému průběhu a k vytvoření výborné 
atmosféry a pohody. Doufáme, že účastníci navázali nové kontakty a načerpali další znalosti a 
inspiraci pro svoji další práci.
Budeme se těšit na další setkání v Uherském Hradišti v příštím roce.

(2.12.2009 Renata Vaculíkova, www.iskopanice.cz)  


