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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá tématem multifunkčního zemědělství. Hlavním cílem práce 

je přispět k analýze multifunkčního zemědělství v Česku a zejména jeho vybraným 

formám: ekologickému zemědělství a agroturistice. Dále analyzovat tyto formy 

v modelovém území ORP Sušice. Teoretická část se zabývá nejdříve vývojem 

zemědělství Česka, je zde vysvětlena multifunkčnost zemědělství a dále jsou rozebrány 

vybrané formy multifunkčního zemědělství. Vlastní terénní šetření probíhalo v regionu 

Sušicka a jeho cílem bylo analyzovat hlavní problémy spojené s podnikáním 

v ekologickém zemědělství. Bylo osloveno 8 respondentů, se kterými proběhl řízený 

rozhovor. Byl potvrzen předpoklad, že počet ekologických farem se neustále zvyšuje. 

Také se prokázalo, že modelové území ORP Sušice patří mezi oblasti s nadprůměrným 

počtem ekologických farem a většina farem se věnuje živočišné produkci, což je zřejmě 

způsobeno horšími přírodními podmínkami v oblasti. 

 

Klíčová slova: multifunkční zemědělství – ekologické zemědělství – agroturistika – 

ORP Sušice 



5 

 

Abstract 

 

The topic of this bachelor thesis is multifunctional agriculture. The principal aim of this 

bachelor work is contributing to the analysis of multifunctional agriculture in the Czech 

republic, especially to some of its special forms- ecological agriculture and agroturism. 

Further the work  tries to analyze these forms in the model area ORP Susice. The 

theoretical part addresses the development, multifuncionality of the agriculture in the 

Czech republic and then there are analysed the special forms of it. The field 

investigation took place in the region „Susicko“ and its aim was analysing the main 

problems that are connected with the business in the ecological agriculture. Eight 

respondents were asked about these problems by using the method of directed 

interview. The assumption was confirmed, especially that the number of ecological 

farms increases all the time. It was also confirmed that the model area ORP Susice 

belongs to the areas with higher than average count of ecological farms. The most of 

these farms engage in livestock production- particularly it could be caused by the worse 

natural conditions in this area. 

 

Key words: multifunctional agriculture – organic agriculture – agrotourism – ORP 

Sušice 
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1 Úvod 

 

Zemědělství Česka bylo ovlivněno v průběhu vývoje mnoha faktory. Mezi hlavní 

klíčové události, které ovlivnily vývoj českého zemědělství, patří kolektivizace 

zemědělství. Kolektivizace českého zemědělství proběhla po roce 1948, kdy docházelo 

k zabírání půdy soukromým zemědělcům. Po roce 1989 bylo české zemědělství 

ovlivněno dalšími procesy – celkovou transformací ekonomiky a společnosti a 

integračními procesy související se vstupem Česka do EU. V transformačním období 

šlo zejména o vyřešení vlastnických vztahů k půdě a majetku. V současnosti hospodaří 

v Česku transformovaná družstva vlastníků půdy, obchodní společnosti i soukromě 

hospodařící rolníci. Zemědělci obhospodařují 4 264 000 hektarů půdy, což je 54 % 

rozlohy Česka (Ministerstvo zemědělství ČR). 

 V posledních dvaceti letech prošlo zemědělství Česka velkými změnami. Před 

rokem 1990 bylo na území Česka centrálně plánované hospodářství, na zemědělské 

půdě hospodařily zejména Jednotná zemědělská družstva (JZD) a státní statky. 

Transformační proces, který nastal po roce 1989, byl ovlivněn změnou politického 

systému (Bičík, Jančák 2005). K další změně došlo po roce 2004, od kdy je zemědělství 

podporováno ze strukturálních zdrojů Evropské unie (Žídková 2005). Před rokem 1990 

dominovala v Česku produkční funkce zemědělství. V současné době je v Česku kladen 

důraz na propojení zemědělské činnosti s péčí o krajinu a rozvojem venkova. 

 V Česku se stále více rozvíjí multifunkční zemědělství, jehož cílem je propojení 

zemědělské a nezemědělské aktivity. Důraz v zemědělství se klade i na mimoprodukční 

funkce zemědělské výroby. Jde o spojení ekonomických, sociálních a ekologických 

cílů. Důraz je kladen na údržbu krajiny, biodiverzitu, stabilitu krajiny, také na 

zaměstnanost na venkově, hospodářskou výkonnost. Cílem je i zachování života na 

venkově (Perlín 2010). 

 

Otázka zemědělství mě velmi zajímá, zejména pak nové možnosti zemědělské výroby. 

Modelové území, které jsem si pro analýzu vybrala, je mi velmi blízké, jelikož z něho 

pocházím. To byl také důvod výběru této oblasti. Ačkoliv podmínky pro zemědělství 

zde nejsou příliš příznivé, zemědělství zde má dlouho historickou tradici a právě nové 

možnosti zemědělství se zde stále více rozšiřují.  
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Koncept multifunkčního zemědělství je v Česku uplatňován stále častěji. Cíl práce se 

pohybuje ve dvou rovinách. Jedním cílem je přispět k analýze vybraných forem 

multifunkčního zemědělství v Česku. Hlavním cílem práce pak je analyzovat 

multifunkční zemědělství v modelovém mikroregionu Sušicka, zejména jeho vybrané 

formy – agroturistiku a ekologické zemědělství. Práce se zaměřuje zejména na analýzu 

ekologických farem, u kterých bude zároveň prováděno terénní šetření. 

 Jedním z prvních předpokladů práce je, že počet ekologických farem se každý rok 

zvyšuje, a to již od roku 1989.  

 V Česku je nerovnoměrné rozšíření ekologických farem, proto v modelovém 

mikroregionu Sušicka předpokládám větší zastoupení ekologických farem. Ekologické 

zemědělství je totiž provozováno spíše v oblastech s méně vhodnými přírodními 

podmínkami pro zemědělskou výrobu.  

 Ekologičtí zemědělci se budou v mikroregionu patrně specializovat více na 

živočišnou výrobu než na výrobu rostlinnou, právě z důvodu nepříliš vhodných 

zemědělských podmínek.  

Dále lze předpokládat, že z hlediska velikostní struktury farem půjde o menší farmy 

s rozlohou mezi 30 – 50 hektary. V mikroregionu je vysoká nezaměstnanost, a proto 

pokud měli lidé možnost začít podnikat v zemědělství po roce 1989, tak již toho využili. 

Je zde ale větší členitost terénu a rozdrobená vlastnická struktura, v modelovém území 

je mnoho drobných zemědělců s malou výměrou půdy. 

 Předpokladem také je, že agroturistických farem bude méně než farem ekologických 

a nebudou nabízet příliš velký komfort. Půjde o rodinné farmy, které vedle zemědělství 

poskytují ubytovací služby, jelikož to může být další zdroj příjmu. 

 

Práce je rozdělena do pěti základních kapitol. V úvodu je představené téma práce, cíle a 

předpoklady. Metodice a diskuzi literatury se věnuje druhá kapitola. Třetí část se 

zabývá vývojem zemědělství v Česku, přiblížením pojmu multifunkční zemědělství, a 

také ekologickými a agroturistickými farmami v Česku. Čtvrtá část se věnuje 

charakteristice modelového území ORP Sušice a zhodnocení současné zemědělské 

situaci. V této kapitole jsou zároveň zpracovány poznatky z terénního šetření. Pátou 

kapitolou je závěr, kde jsou shrnuty poznatky a potvrzeny či vyvráceny původní 

předpoklady.  
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2 Metodika práce 

2.1 Diskuze literatury 

Pro bakalářskou práci „Multifunkční zemědělství: modelové území ORP Sušice“ bylo 

čerpáno z mnoha zdrojů. Základem je literatura věnující se tomuto tématu, jde o 

odborné knihy a časopisy. Literaturu lze rozčlenit do několika skupin, začátek práce se 

věnuje vývoji zemědělství po roce 1989 a je čerpáno z literatury zabývající se obdobím 

transformace. Poté se práce obecně věnuje multifunkčnímu zemědělství a následně jeho 

vybraným formám, které představuje ekologické zemědělství a agroturistika. Poslední 

část je věnována mikroregionu Sušicka. 

 Období transformace se věnují zejména Bičík a Jančák z katedry sociální geografie a 

regionálního rozvoje Univerzity Karlovy v Praze (Bičík, Jančák 2005), kde se zabývají 

vývojem českého zemědělství před rokem 1990, věnují se zde i zemědělskému půdnímu 

fondu. V další publikaci se Götz a Jančák (1997) věnují také vývoji zemědělství, 

zároveň je práce pečlivě doplněna kartogramy a diagramy. Zaměřují se podrobně 

zejména na rostlinnou a živočišnou výrobu. Dalším, kdo se zabývá obdobím 

transformace českého zemědělství, je Kabrda (Bičík, Kabrda 2007). Doucha a Sokol 

(1999) se ve své publikaci věnují také transformačnímu období a rozdělují toto období 

také na několik etap probíhajících do roku 1998, které jsou ale odlišné od etap Bičíík a 

Jančák (2005). Změnami forem hospodaření v transformačním období se ve své 

bakalářské práci zabývá Eretová (2011). 

 Jednotlivé informace o multifunkčním zemědělství a jeho moderních formách 

poskytuje dostupná literatura, ze které bylo čerpáno. V Česku se multifunkcionalitou 

zemědělství zabývají Doucha a Foltýn (2008), kteří ve své studii zjistili, že největší 

úroveň funkcionality mají podniky fyzických osob o rozloze 101 – 300 ha. Mezi další 

autory věnující se ve svých dílech multifunkčnímu zemědělství patří autoři z České 

zemědělské univerzity Svatoš (2005) a Zagata (2005). Na rozdíl od Douchy a Foltýna 

(2008) multifunkční zemědělství jen vymezují a věnují se transformaci českého 

zemědělství do multifunkční formy obecně. Ze zahraničních autorů se multifunkčnímu 

zemědělství věnuje Wilson (2001, 2007), který řeší multifunkční a post-produktivní 

zemědělství, což jsou podle něho dvě odlišné fáze ve vývoji zemědělství. Van 

Huylenbroeck a Durand (2003) zase vysvětlují multifunkčnost jako spojení produkce 
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zemědělství s rozvojem venkova. Altieri (1999) mezi prvními ve své publikaci 

definoval obecné cíle multifunkčního zemědělství, které jsou ekonomické, ekologické i 

sociální. Multifunkčnímu zemědělství se ve své diplomové práci také věnuje Hrabák 

(2011). 

Ekologickou formou zemědělství se mezi prvními zabývali Vergner a Barták (1991), 

kteří se soustředili na alternativní zemědělství, právě jednou z jeho z variant je 

ekologické zemědělství. Alternativnímu zemědělství a jeho variantám se věnovali ve 

svém díle také Vráblíková a Škrlant (1990). Celou publikaci věnující se ekologickému 

zemědělství zpracovali Dlouhý a Petr (1992), ti se na rozdíl od předešlých autorů 

zabývají přímo jen ekologickým zemědělství, dělí ho na jednotlivé směry. V knize je 

také zpracován vývoj zemědělství v některých státech. Další, kdo se věnuje 

ekologickému zemědělství, je Šarapatka (Šarapatka, Niggli a kol. 2008), který na rozdíl 

od Dlouhého a Petra (1992) v publikaci řeší vztah zemědělství a krajiny. Ekologickým 

zemědělstvím v Česku se ve své diplomové práci zabývá Mašková (2002) a regionální 

diferenciaci ekologického zemědělství se ve své diplomové práci věnuje Typltová 

(2011). V zahraniční literatuře se ekologickému zemědělství věnuje Akinyemi (2007), 

který v tomto díle detailně definuje, co je ekologické zemědělství. 

 Agroturistickou formou zemědělství se ve své publikaci zabývá Pourová (2002). 

V publikacích zařazuje agroturistiku, definuje její význam a hodnotí podmínky pro její 

rozvoj v Česku. Mezi další autory zabývající se agroturistikou patří Stříbrná (2005), 

věnuje se venkovské turistice a agroturistice, obohacuje publikaci o zahraniční vzory 

agroturistiky. Publikaci věnující se zelenému cestovnímu ruchu a zejména agroturistice 

vydala Parmová (2007), která se na rozdíl od Pourové (2002) věnuje i negativním 

aspektům a dopadům agroturistiky. Václavík (2008) definuje co je agroturistika a jeho 

publikace má spíše podat informace podnikatelům v tomto směru. Venkovskou 

turistikou a agroturistikou ve vybraných zemích se ve svém díle zabývá Moravec 

(Moravec a kol. 2007). Agroturistikou se ve své bakalářské práci zabýval také Lafek 

(2007), v diplomové práci se agroturistice věnují Malíková (2006), Petrů (2001) a 

Sasková (1997). 

  

Důležitým zdrojem informací byly také Zelené zprávy vydávané Ministerstvem 

zemědělstvím ČR. Informace o ekologickém zemědělství byly čerpány z ekologických 

ročenek, které vydává každoročně Ministerstvo zemědělství ČR. Významné statistické 
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údaje poskytuje na svých internetových stránkách Český statistický úřad. Informace o 

struktuře půdního fondu byly čerpány ze Souhrnného přehledu o půdním fondu z údajů 

katastru nemovitostí České republiky za rok 2012. Data za zemědělství Česka poskytl 

také Agrocenzus. 

 

Čtvrtá kapitola se věnuje modelovému území ORP Sušice. Data 

k jednotlivým ekologickým farmám poskytlo Ministerstvo zemědělství ČR, seznamy 

ekologických zemědělců v celém Česku za některé roky jsou k dispozici na 

internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR. Data o ekologických farmách za 

rok 2012 poskytlo Ministerstvo zemědělství ČR ze své interní databáze. Agroturistické 

farmy mikroregionu Sušicka nejsou nikde oficiálně registrovány, největší počet 

informací poskytují internetové stránky zajišťující ubytování na venkově. 

 Základní informace o území byly čerpány z Českého statistického úřadu. Oblasti 

Sušicka se věnuje Záloha (Záloha a kol. 1984), Martan (1998) a samotnému městu 

Sušice se ve své publikaci věnuje Rebstöck (2001). Informace ke struktuře půdy v ORP 

Sušice byly použity ze Statistické ročenky Plzeňského kraje 2012 a Souhrnného 

přehledu o půdním fondu. Využity při práci byly také Územně analytické podklady pro 

správní obvod ORP Sušice. Další informace k  farmám vycházely z vlastního terénního 

šetření. 

2.2 Metodika vlastní práce 

Bakalářská práce „Multifunkční zemědělství: modelové území ORP Sušice“ vychází 

z mnoha zdrojů. Důležité informace byly čerpány z literatury věnující se tomuto tématu. 

Dalším významným zdrojem informací k práci byly internetové stránky Ministerstva 

zemědělství ČR, kde jsou uvedeny mnohé statistické údaje. Velmi přínosné informace 

poskytlo samotné terénní šetření. 

 Součástí práce je analytická část, ve které jsou informace doplněny mnohými grafy a 

tabulkami. Data, která byla pro analytickou část použita, byla čerpána zejména ze 

Zelených zpráv a ekologických ročenek vydávaných Ministerstvem zemědělství ČR. 

Další důležité statistické údaje poskytuje Český statistický úřad na svých internetových 

stránkách. Data o struktuře půdního fondu za ORP, kraj a Česko byla použita ze 
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Souhrnného přehledu o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky za 

rok 2012. Pro vytvoření analýzy SWOT byly použity Územně analytické podklady. 

 

Informace o jednotlivých ekologických farmách za rok 2012 poskytlo Ministerstvo 

zemědělství ČR ze své interní databáze. Tato databáze obsahuje adresy ekologických 

farem, jejich rozlohu, strukturu obhospodařované půdy a další důležité informace o 

jednotlivých ekologických farmách. 

  Důležitým zdrojem informací o vybraných ekologických farmách pro bakalářskou 

práci bylo vlastní terénní šetření, které bylo prováděno v modelovém mikroregionu 

Sušicka. Cílem terénního šetření je hlouběji analyzovat hlavní důvody vzniku 

ekologických farem na Sušicku. Analyzovat problémy, které souvisí s ekologickým 

hospodařením v dané oblasti. Jedním z dalších cílů je také analýza odbytu ekologických 

produktů na vybraných farmách. 

 Oslovenými respondenty jsou zemědělci podnikající v ekologickém zemědělství 

s adresou podnikání v modelovém mikroregionu Sušicka.  Řízený rozhovor je rozdělen 

do tří částí. V první části jsou otázky věnující se obecně farmám respondentů. Druhá 

část se zabývá specializací oslovených farem. Poslední část se zaměřuje na názor 

zemědělců a jejich spokojenost s podporou ekologického zemědělství v Česku. 
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3 Multifunkční zemědělství 

3.1 Koncept multifunkčního zemědělství 

Multifunkční zemědělství je v současné době moderní forma zemědělství, která se stále 

více podporuje. Cílem multifunkčního zemědělství je propojit zemědělské a 

nezemědělské aktivity v území.  

 OECD definuje multifunkčnost zemědělství jako označení, kdy zemědělství 

produkuje výstupy, které mohou být nemateriální. Jde o ideu, kdy má zemědělství 

funkci ochrany životního prostředí, dbá na zachování krajiny, poskytuje pracovní místa 

na venkově a další (OECD). 

 Mezi prvními se konceptem multifunkčního zemědělství zabýval Altieri (1999), 

který definoval hlavní cíle multifunkčního zemědělství. Jde o propojení ekonomických, 

ekologických i sociálních cílů. Důležité je udržení biodiverzity, údržba krajiny a její 

stabilita. Důraz je kladen také na podporu zaměstnanosti ve venkovských oblastech. 

 Za vrcholnou fázi post-produktivního zemědělství považoval právě multifunkční 

zemědělství Wilson (2001). Odlišoval dvě základní fáze post-produktivní a 

multifunkční zemědělství, které klade důraz na větší rozmanitost. Multifunkcionalitu 

rozdělil na silnou, střední a slabou. Silnou multifunkcionalitu farem vysvětluje jejich 

vyšší kvalitou potravin, nižší intenzitou zemědělství, kratšími potravinovými sítěmi. Ve 

své knize se Wilson (2007) multifunkcionalitě věnuje ještě podrobněji, rozlišuje 

multifunkcionalitu podle typu zemědělských farem, kdy nejslabší multifunkcionalitu 

mají zemědělskoprůmyslové podniky. Naopak nejsilnější multifunkcionality dosahují 

velké ekonomicky založené farmy. 

 Multifunkčním zemědělstvím se zabývají také Van Huylenbroeck a Durand (2003). 

Multifunkční zemědělství je celkové spojení zemědělské produkce a nekomoditních 

výstupů. Produkce se soustředí zejména na bezpečnost všech potravin, zároveň se klade 

důraz na rozvoj venkova a údržbu krajiny. 

 V Česku se multifunkčním zemědělství zabývali zejména Doucha a Foltýn (2008), 

kteří zkoumali multifunkčnost zemědělských subjektů v Česku. Hodnotí úroveň 

multifunkčnosti českého zemědělství po vstupu do Evropské unie. Stanovili si tři 

základní osy, podle kterých následně multifunkcionalitu hodnotí – ekonomickou 

výkonnost, vztah k životnímu prostředí a vztah k rozvoji venkova. Nejvyšší úroveň 



15 

 

multifunkčnosti mají podniky fyzických osob, které obhospodařují 101 – 300 ha. 

Naopak nejnižší úroveň mají kolektivní farmy – družstva a akciové společnosti. 

 V Česku se multifunkčním zemědělstvím zabývá Zagata (2005), který vysvětluje 

multifunkční zemědělství jako trend, kdy je potřeba podporovat jiné funkce zemědělství 

než pouze produkční. Zemědělství produkuje také nekomoditní výstupy – externality 

zemědělské výroby. Externality mohou být kladné i záporné. Multifunkční zemědělství 

se soustředí na kladné externality, mezi které patří péče o krajinu, udržení tradičního 

rázu krajiny, zvyšování biodiverzity a jiné. 

 Podle Svatoše (2005) jsou externality vedlejší efekt fungování trhu. Rozděluje 

externality na negativní a pozitivní. Negativní externality vysvětluje tím, že je subjekt 

poškozen zvýšením nákladů. Pozitivní externalita je způsobená tím, že subjekt získá 

efekt bez vlastní účasti. Multifunkční zemědělství má produkovat kladné externality, 

mezi které patří biodiverzita, zachování tradičního rázu krajiny, rozvoj lidského a 

sociálního kapitálu venkova, zlepšení zaměstnanosti na venkově a další. 

 V Česku se multifunkční zemědělství začalo podporovat zejména po vstupu do 

Evropské unie. První pilíř Evropské unie vyplácí přímé platby. Z druhého pilíře byl 

v období 2004 – 2006 financován plán rozvoje venkova. Cílem plánu byla podpora 

zejména mimoprodukční funkce zemědělství. Ve stejném období byl financován také 

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Cílem tohoto programu 

bylo zlepšení konkurenceschopnosti českého zemědělství. Program multifunkčního 

zemědělství má za cíl zvýšit podíl tohoto sektoru na HDP, a také zaměstnanosti. 

Program má dále dbát na životní prostředí, na rozvoj venkova a na kvalitu produktů. 

Cílem jsou investice do nových technologií, růst produktivity práce. Důraz je kladen na 

poskytování poradenských služeb, na tvorbu pracovních míst na venkově. Cílem je i 

zlepšit vzdělanost zemědělců a ostatních pracovníků ve venkovských oblastech 

(Ministerstvo zemědělství – dotace 2013). 

 Tyto programy pokračují i v následujících letech, jsou součástí nového programu na 

období 2007 – 2013. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 se skládá ze 

čtyř hlavních os. Osa I má za cíl zlepšit konkurenceschopnost českého zemědělství, tato 

osa částečně navazuje na Operační program Rozvoj venkova a multifunkční 

zemědělství. Druhá osa má za cíl chránit životní prostředí a krajinu. Osa III se zaměřuje 

na zlepšení kvality života na venkově. Osa IV je zaměřena na pomoc venkovským 

mikroregionům metodou LEADER (Ministerstvo zemědělství – dotace 2013). 
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3.2 Multifunkční zemědělství v Česku 

3.2.1 Zemědělství Česka 

Zemědělství samotné má dlouhou historickou tradici po celém světě. Zemědělství 

ovlivňuje územní rozložení, počet obyvatel v daných oblastech i strukturu společnosti. 

Za počátky zemědělství je považována neolitická revoluce, která vedla k přechodu od 

lovu a sběru k prvním zemědělským aktivitám. Postupem času se zemědělská výroba 

stále modernizuje. Základní vliv na zemědělství má dle Bičíka (1982) několik faktorů. 

Mezi hlavní patří přírodní faktory, jako je klima, půda, reliéf. Druhou skupinou faktorů 

jsou sociálně – ekonomické, které jsou neméně důležité. Mezi ty patří vlastnictví, 

úroveň společnosti, trh, doprava, omezení v zemědělství, efektivnost, produktivita a 

další. 

Zemědělství je jedna z nejstarších činností člověka. Ovlivňuje krajinu už mnoho let. 

Téměř 8 000 let je ovlivňována krajina na území Evropy. Původní lesní krajina byla 

přeměněna na kulturní step, která má charakteristické znaky. Z počátku zásahy do 

krajiny byly minimální. Se stále rostoucí populací rostly požadavky na větší produkci, 

což vedlo ke stále větším zásahům člověka do krajiny (Šarapatka, Niggli 2008). 

 České zemědělství prošlo určitým vývojem a řadou procesů, které ho ovlivnily. 

Mezi nejdůležitější události na území Česka patří kolektivizace, která nastala po roce 

1948. Během posledních dvaceti let bylo české zemědělství nejvíce ovlivněno 

transformačním procesem, který nastal po roce 1989. Dle Bičíka a Jančáka (2005) lze 

na území Česka datovat tři významné sociální, politické, ekonomické etapy, které 

ovlivnily vztah přírody a společnosti. První etapu lze datovat v letech 1845 – 1948, je 

charakteristická nástupem tržní ekonomiky a koncem trojpolního systému. V tomto 

období se území zalesňovalo, a také se zvětšil rozsah orné půdy. Období 1948 – 1990 je 

poznamenáno nástupem totalitního režimu a centrálně plánovaným hospodářstvím. 

Významně se projevuje proces urbanizace a intenzifikace zemědělství. Třetí období 

probíhající v letech 1991 – 2000 je charakterizováno procesy transformace, restituce a 

privatizace. Charakteristické je zatravňování. Dalším procesem je zalesňování území. 

V tomto období už se začíná klást důraz na ekologii a ochranu krajiny. 

Po roce 1989 nastala v Česku změna  politického režimu. Tato změna měla vliv i na 

hospodářství. Procesy po roce 1989 ovlivnily nejen společnost, ale i zemědělství 

v Česku. Samotný transformační proces, který nastal právě po roce 1989, lze rozdělit na 

několik etap. Bičík a Jančák (2005) uvádějí, že se jedná o čtyři etapy. První etapa 
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nastala mezi roky 1989 až 1995. Došlo k dokončení většiny privatizací, probíhaly 

restituce. Klesla intenzita zemědělství i objem produkce. Zemědělství se stává 

ekologičtější a omezuje se používání umělých hnojiv a chemikálií. Druhá etapa 

proběhla v letech 1996 – 2004. Většina restituentů svou půdu začala pronajímat, narůstá 

regionální diferenciace zemědělských podniků, zvětšuje se význam bioprodukce, začíná 

suburbanizace. Třetí etapa je datována od roku 2004, kdy Česko vstoupilo do Evropské 

unie, do roku 2012. V tomto období začínají mít na zemědělství vliv dotace z Evropské 

unie, dále klesá rozloha orné půdy, narůstá rozloha trvalých travních porostů a dochází 

k zalesňování. Poslední čtvrtá fáze období je datována od roku 2012. ,,Po tomto roce by 

se měl stabilizovat nový agrokomplex jako důsledek rozsáhlých a hlubokých procesů 

transformace. Zformování nového agrokomplexu a tím i transformace českého 

zemědělství nebyla a není zdaleka ukončena.“ (Bičík, Jančák 2005, s. 79). 

 Do roku 1990 hospodařily na území Česka zejména Jednotná zemědělská družstva a 

státní statky, obhospodařovaly téměř 95 % zemědělské půdy. Soukromí rolníci 

hospodařili pouze na 3,9 % půdy hlavně v horských oblastech. Po roce 1990 se půda 

rozdělila mezi různé subjekty (obr. 1). Byla zde transformovaná družstva, nově vznikly 

obchodní společnosti. Došlo k navrácení půdy restituentům, kterým byla zabavena po 

roce 1948. Většina restituentů, kterým byla půda navrácena, nezačala hospodařit. 

Bydleli daleko od míst, která jim byla navrácena po předcích, neměli k půdě vztah a 

chyběli jim zkušenosti. Půda byla následně pronajímána vznikajícím společnostem nebo 

soukromým zemědělcům. V Česku stále ubývá státních statků a transformovaných 

družstev a přibývají obchodní společnosti (Jančák, Gotz 1997). V Česku téměř zanikl 

státní zemědělský sektor. V roce 2005 hospodařilo v Česku 8 státních statků, které měly 

průměrnou rozlohu více jak 1 000 ha (Agrocenzus 2005). V současné době státní statky 

hospodaří na 1 % zemědělské půdy. Subjekty fyzických osob hospodařily v roce 2010 

na 29 % zemědělské půdy. Subjekty právnických osob hospodařily ve stejném roce 

téměř na 71 % zemědělské půdy. Nejrozšířenější formou právnických subjektů jsou 

obchodní společnosti, akciové společnosti, společnosti s ručením omezení (Agrocenzus 

2010). 

Změna v českém zemědělství neproběhla jen u právních forem zemědělských subjektů 

obhospodařujících půdu. K další významné změně došlo v zaměstnanosti v zemědělství. 

Před rokem 1989 byla vysoká zaměstnanost v priméru. 
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Obr. 1 - Vývoj právních forem zemědělských subjektů v Česku ve vybraných letech (%) 

 

Zdroj: Agrocenzus 1995, 2000, 2010, Jančák, Gotz 1997, Zpráva o stavu zemědělství za rok 2010 

 

Na začátku 90. let bylo v primární sféře zaměstnáno 7 % ekonomicky aktivních 

obyvatel, což bylo téměř 600 000 lidí. Se změnou politického režimu došlo i ke změně 

pracujících v priméru. V roce 2000 bylo v primární sféře zaměstnáno jen 200 000 

ekonomicky aktivních lidí. Ačkoliv došlo k úbytku pracujících v primární sféře, nedošlo 

ke zmenšení objemu zemědělské produkce. Lze tedy říci, že většina propuštěných 

pracovala v přidružených aktivitách jednotných zemědělských družstev. Zaměstnanost 

v zemědělství se začala odlišovat regionálně. Více zaměstnaných v zemědělství bylo 

evidováno na Moravě, naopak menší zaměstnanost v priméru je ve středočeském 

Polabí, na což může mít vliv blízkost Prahy (Bičík, Jančák 2005). 

  V současné době je v Česku v zemědělství zaměstnáváno 109 600 osob, což je 

2,2 % (Zemědělský svaz České republiky). V Česku je zemědělství podporováno 

společnou zemědělskou politikou Evropské unie. Česko se po vstupu do EU zaměřilo 

zejména na podporu multifunkčního zemědělství a v letech 2004 – 2006 patřilo Česko 

mezi státy s největší podporou tohoto směru z nových členských států (Ministerstvo 

zemědělství ČR). V zemědělství Česka nejde jen o produkci, ale důraz se klade také na 

mimoprodukční funkce zemědělství. Jsou podporovány nové formy v zemědělství. 
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Klade se důraz na rozvoj venkova a zachování rázu venkovské krajiny. Multifunkční 

zemědělství podporuje zaměstnanost v obcích a jejich celkový rozvoj. Více je v Česku 

podporováno ekologické zemědělství, jehož cílem je ochrana životního prostředí. Dále 

je podporován rozvoj agroturistických farem, díky kterým turisté navštěvují venkovské 

oblasti. Určitá podpora je v českém zemědělství také věnována zemědělským 

bioplynovým stanicím, které zpracovávají kejdu, siláž a jiné produkty (Ministerstvo 

zemědělství ČR). 

3.2.2 Ekologické zemědělství v Česku 

Ekologické zemědělství lze definovat jako agroekosystém trvalého charakteru, důraz 

klade na lokální a obnovitelné zdroje. Příroda je celek, který má určitou hodnotu. 

Člověk by měl hospodařit způsobem, aby kulturní krajina byla součástí přírody. Cílem 

ekologického zemědělství je produkce kvalitních potravin, zachování úrodnosti půdy, 

ochrana přírodních zdrojů, snížení energetických vstupů (Petr, Dlouhý 1992). 

Ekologické zemědělství je způsob obhospodařování půdy bez používání chemických 

vstupů, které by mohly mít negativní dopady na životní prostředí a zdraví lidí, či zvířat. 

Tento systém produkuje kvalitní potraviny a v Česku se neustále rozšiřuje. Ekologické 

zemědělství zajišťuje produkci biopotravin, lepší podmínky pro zvířata, a také se snaží 

chránit životní prostředí. 

 Ekologické zemědělství se od konvenčního liší. Ekologické zemědělství klade důraz 

na kvalitu, konvenční zemědělství naopak na kvantitu. Biologická rovnováha je u 

ekologické produkce důležitější než požadavky ekonomické. Ekologická produkce má 

mnohostranný provoz a mnoho pěstovaných druhů plodin. Používá organická hnojiva, 

konvenční produkce využívá hnojiv anorganických. V ekologickém zemědělství se 

nepoužívají žádné pesticidy (Petr, Dlouhý 1992). Ekologické zemědělství je tedy velmi 

odlišné od klasického konvenčního zemědělství. 

 Počet ekologických farem v Česku roste od roku 1990 (obr. 2), kdy se poprvé 

v Česku tento typ farem začal objevovat. Po pádu komunistického režimu byly v Česku 

v roce 1990 pouze 3 ekologické farmy. Jejich růst byl značný a už v roce 1991 bylo 

evidováno na území Česka 132 ekologických farem. Počet ekologických farem rostl 

nadále a v roce 2000 už bylo evidováno v Česku 563 ekofarem. V roce 2004 vláda 

přijala Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010. Cílem plánu 

bylo mít do roku 2010 desetiprocentní podíl ekologické půdy z celkově 
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obhospodařované půdy v Česku. Největší nárůst nastal po roce 2007, kdy začal platit 

Program rozvoje venkova (2007 – 2013). Počet ekologických farem v roce 2007 

dosahoval 1 318 farem. Na konci roku 2012 bylo evidováno 3 934 farem. Ekologických 

farem přibývá, zároveň se zvyšuje počet lidí, kteří na ekologických farmách pracují. 

V roce 2010 na ekologických farmách pracovalo 11 838 osob, což je o 31 % více oproti 

roku 2009 (Hrabalová a kol. 2011).  

 V roce 2010 subjekty hospodařily na 11,4 % zemědělské půdy. A 85,8 % 

z ekologicky obhospodařované půdy patřilo subjektům, které hospodařily jen 

ekologicky a nehospodařily současně konvenčně (Agrocenzus 2010). Výměra 

ekologicky obhospodařovaných ploch k 31. 12. 2011 byla 482 927 hektarů (Ročenka 

2011 – Ekologické zemědělství v České republice). 

 Průměrná velikost ekologických farem v Česku klesá již od roku 2001, kdy měla 

průměrná ekologická farma rozlohu 333 ha. V roce 2011 měla průměrná ekologická 

farma rozlohu 123 ha. Ekologické farmy vykazují větší průměrnou velikost než 

konvenční farmy, které mají průměrnou rozlohu okolo 80 ha. Stále všechny farmy 

v Česku převyšují svojí rozlohou průměrnou velikost farem v Evropské unii, kde je 

jejich průměrná velikost 40 ha. Nejvíce ekologických farem má rozlohu 10 až 50 ha. 

Během roku 2011 se snížil počet ekologických farem s rozlohou do 5 ha. Největší 

ekologická farma v roce 2011 zaujímala rozlohu 2 660 ha (Ročenka 2011 – Ekologické 

zemědělství v České republice). 

 

Obr.  2 - Počet ekologických farem v Česku v letech 1990 – 2012 

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, Ročenka 2011 – Ekologické zemědělství v České republice  
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Ekologické zemědělství v Česku se stává populárnější. Ekologičtí zemědělci 

obhospodařují stále více plochy a jejich počet se během roku 2012 mírně zvýšil. Ke 

konci roku 2012 evidovalo Ministerstvo zemědělství ČR 3 934 ekologických 

zemědělců, kteří obhospodařovali 488 658 ha půdy. Vzrostla plocha vinic, která měla ke 

konci roku 2012 rozlohu 1 000 ha (Statistické údaje ekologického zemědělství). 

 Nejrozšířenější kategorií zemědělského půdního fondu v ekologickém zemědělství 

jsou trvalé travní porosty, jejichž rozloha byla v roce 2011 398 060 hektarů. Během 

roku 2012 vzrostla ještě na 407 219 ha. Rozloha trvalých kultur stoupá od roku 2007, 

důvodem může být zvýšení plateb v této produkci. Zvětšila se plocha vinic, sadů, a také 

se zvýšila obhospodařovaná plocha chmelnic, která se ještě během roku 2008 v Česku 

téměř nevyskytovala (Ročenka 2011 – Ekologické zemědělství v České republice). 

 Ekologické farmy jsou v Česku rozmístěné velmi nerovnoměrně (obr. 3). Typickými 

lokalitami, kde se farmy nacházejí, jsou hlavně podhorské a horské oblasti. Kraj 

s největším počtem ekologických farem je Jihočeský, který má celkem 526 ekofarem. 

V pořadí druhým krajem s 412 ekologickými farmami je Plzeňský kraj, ve kterém se 

nachází modelový mikroregion Sušicka. Velmi málo ekofarem se rozkládá také v kraji 

Pardubickém, kde je pouze 163 ekologicky hospodařících zemědělců. Kraj s největší 

průměrnou velikostí farmy je Karlovarský, průměrná ekologická farma zde má rozlohu 

přes 300 hektarů, což je mnohem větší hodnota než v ostatních krajích Česka (obr. 4). 

Kraj s průměrnou rozlohou ekologické farmy přes 150 ha je už jen Ústecký. Naopak 

nejmenší průměrné ekologické farmy jsou v Praze, kde je rozloha ekofarmy pod 50 ha. 

Průměrná rozloha ekologických farem pod 100 ha je zároveň v Jihomoravském, 

Středočeském, Pardubickém kraji a na Vysočině. Modelový mikroregion Sušicka se 

nachází v kraji Plzeňském. Tento kraj má větší počet ekologických farem a průměrná 

rozloha ekofarmy je kolem 120 ha (Ročenka 2011 – Ekologické zemědělství v České 

republice). 
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Obr.  3 - Počet ekologických farem v krajích Česka v roce 2011 

 

Zdroj: Ročenka 2011 - Ekologické zemědělství v České republice 

 

 

 

 

Obr.  4 - Průměrná velikost ekologických farem v krajích Česka v roce 2011 (ha) 

 

Zdroj: Ročenka 2011 - Ekologické zemědělství v České republice 
 



23 

 

3.2.3 Agroturistika 

Další moderní způsob hospodaření v Česku je stále se rozšiřující agroturistika. Jde o 

nový směr cestovního ruchu, který se rozšiřuje hlavně v poslední době. Lidé touží trávit 

volný čas na venkově, vyhledávají přírodu a zdravější vzduch. Jak naznačuje spojení 

slov agro a turistika, jde o spojení cestovního ruchu a zemědělství. Dalo by se tedy říci, 

že jde o turistiku na farmách a statcích. 

 Dle Pourové (2002) patří agroturistika do tzv. zeleného cestovního ruchu, který se 

dělí na ekoturistiku a venkovský cestovní ruch. Ekoturistika se soustředí na poznávání 

národních parků, chráněných oblastí, přírodních rezervací. Venkovský cestovní ruch se 

soustředí na venkov, krajinu a zemědělství. Dělí se na vesnickou turistiku, chataření, 

agroturistiku a ekoagroturistiku. 

 Agroturistiku provozují obvykle zemědělci a farmáři, slouží jim jako další finanční 

zdroj (Moravec a kol. 2007). Agroturistika je zvláštní formou venkovského cestovního 

ruchu, kde jde o trávení času v přírodě a je budován vztah k aktivitám v zemědělství 

(Parmová 2007). Jde o trávení dovolené na farmě, kde si lze koupit různé domácí 

produkty, jako je mléko, vajíčka, sýry, maso. Tento druh cestovního ruchu umožní 

seznámení se blíže s venkovem, farmami, zvířaty. ,,Agroturistika je forma podnikání na 

fungující zemědělské farmě, či ranči, zaměřená na zabavení návštěvníků, s cílem 

přinášet zemědělcům dodatečný příjem.“ (Václavík 2008, s.2) 

 Je důležité odlišovat agroturistiku od vesnické turistiky, což je forma cestovního 

ruchu spojena s přírodou na venkově. Jde o rekreování v přírodě v blízkosti luk, lesů, 

rybníků (Parmová 2007). Specifickou formou agroturistiky je ekoagroturistika, kdy jde 

o pobyt na ekologických farmách. Farmy nepoužívají žádná hnojiva ani chemikálie a 

produkty těchto farem jsou přísně kontrolovány a musí splňovat přísné mezinárodní 

standardy (Moravec a kol. 2007). 

  Nabídka agroturistických farem se liší podle regionů. Někde je zájem obrovský a 

nestačí kapacity, jinde je tomu naopak. Šumava je příkladem, kde je velká poptávka a 

malá nabídka. Jihomoravský kraj je zas typický vinařskou turistikou a rozvoj 

agroturistiky zde není velký. Ve východních Čechách bylo v roce 2007 kolem třiceti 

farem. Nejvíce agroturistických farem bylo v roce 2007 na Vysočině, kolem šedesáti 

farem. Na Moravě bylo ve stejném roce kolem čtyřiceti farem. Dovolenou na farmách 

stráví ročně až 40 000 turistů, třetinu tvoří cizinci, hlavně Nizozemci, Němci a Poláci 

(Moravec a kol. 2007). 
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Podle Václavíka (2008) má agroturistika různé formy náplně. Příkladem je rybaření, 

jízda na koni, různé kurzy a ochutnávky, kulturní akce, dožínky, organizované výlety, 

prodej výrobků a produktů z farem. Agroturistika má lákat turisty nejen kvůli přírodě, 

ale také nabízí možnost zúčastnit se venkovských tradic a zvyků. Podle Stříbrné (2005) 

se na výjimečnosti agroturistiky podílí spojení turistiky se zemědělským prostředím. 

Farmy by měly turistům nabízet typické venkovské jídlo. Turisté se mohou zúčastnit 

zemědělských prací, jako jsou žně a uklízení chlévů. Lákavá pro turisty je nabídka 

projížďky na koních, rybaření, houbaření. 

 Agroturistika je zdrojem příjmů pro zemědělce, kteří mohou získat příjmy za své 

produkty, ubytování, a také za prostředí farmy. Mohou podnikat i na farmách, které jsou 

ohrožené. Farmy jsou díky provozování agroturistiky obvykle lépe vybavené a 

modernější. Význam má agroturistické podnikání také pro obce. Agroturistika zvyšuje 

vybavenost obcí, finančně pomáhá obcím i jejím obyvatelů, vytváří pracovní příležitosti 

pro obyvatele obcí. Snaží se dodržovat tradice a zachovat jejich význam. Agroturistika 

pomáhá zachovat historii, kulturu obce a přírodní ráz krajiny. Význam má agroturistika 

i pro celý stát. Jde o mimoprodukční funkci zemědělství, snižuje nezaměstnanost. Podílí 

se na stabilizaci venkova a krajiny (Parmová 2007). 

 Agroturistika má největší potenciál rozvoje v oblastech, kde je méně produktivní 

zemědělská výroba. Obyvatelé mají tedy další příjem mimo zemědělskou výrobu. 

Česko má atraktivní přírodu, kulturu i historii, a proto je zde tato forma podnikání stále 

rozšířenější. Stále častěji je preferován vztah k přírodě a ubytování ve volné krajině 

s menší kapacitou. Mezi země s nejrozšířenější agroturistikou patří Rakousko, 

Německo, Itálie, Irsko (Pourová 2002). 

 Agroturistické podnikání je provozováno nejčastěji rodinnou farmou. Podnikatel, 

který má zemědělskou výrobu, je evidován jako fyzická osoba provozující zemědělskou 

výrobu. Je veden v evidenci podle zvláštního předpisu. Druhou možnosti 

agroturistického podnikání je provozování jinými zemědělskými subjekty. Podnikatel je 

právnická nebo fyzická osoba podnikající v oblasti zemědělské prvovýroby a služeb pro 

zemědělství (Pourová 2002). 

3.2.4 Bioplynové stanice 

V Česku je také podporován vznik zemědělských bioplynových stanic. Ministerstvo 

zemědělství ČR uvádí, že největší potenciál výroby mají právě zemědělské bioplynové 
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stanice. Zpracovávají kejdu, hnůj, ale i plodiny, jako je kukuřice. Na konci roku 2012 

bylo v České republice 362 bioplynových stanic. Podíl bioplynu na obnovitelných 

zdrojích energie byl na konci roku 2012 15,4 % (Česká bioplynová asociace). 

Zemědělské bioplynové stanice jsou stavěny převážně existujícími zemědělskými 

podniky (Zpráva o stavu zemědělství za rok 2010). 

 Biomasa je obecně hmota, kterou tvoří těla živých organismů. Pojmem biomasa jsou 

nejčastěji označovány zemědělské suroviny, které se poté využívají v energetice. 

Využívané jsou pěstované plodiny jako řepka, šťovík, ale i sláma, či štěpky. Hmotu, 

která tvoří biomasu, lze rozdělit do několika kategorií. Lze pěstovat přímo plodiny, 

které jsou určené pro energetické využití. Neprodukují se za účelem potravy ani pro jiné 

použití. Slouží primárně pro energetické využití. Plodiny musejí mít určité vlastnosti, 

díky kterým se jejich produkce vyplatí. Tyto plodiny mají obvykle nízký obsah vody při 

sklizni, mají vysokou výhřevnost, málo popela, vysokou primární produkci a jsou 

odolné vůči škůdcům a chorobám (Murtinger, Beranovský 2008). 

 Druhou skupinou biomasy je odpadní biomasa. Odpad může být právě ze 

zemědělské výroby, což je například kukuřičná nebo obilná sláma. Odpady ze sadů jako 

jsou různé křoviny a dřeviny. Po těžbě dřeva lze pro výrobu energie použít kůru, větve, 

šišky, odřezky. Biomasa je také vedlejší produkt zemědělské výroby, jako je hnůj, 

kejda, zbytky krmiv (Murtinger, Beranovský 2008). 

 Bioplynové stanice se v Česku stále více rozvíjejí. Prozatím nedokážou vyrobit tolik 

energie, aby vytlačily z trhu jiné elektrárny, ale budoucí potenciál je velký. Využívají 

biomasu s větším obsahem vody jako kejda a hnůj. Tím se sníží zápachy na farmách a 

sníží se emise metanu do atmosféry. Bioplyn se vyrábí v reaktorech, jde o betonové 

nádrže, které jsou uzavřené. Jejich objem může být až stovky m
3
. Přibližně 30 % 

energie se změní na elektřinu a 60 % tvoří dále využitelné teplo (Murtinger, Beranovský 

2008). Proto také obvykle v blízkosti bioplynové stanice vznikají různá zařízení 

využívající teplo.  

Produkce biomasy má ale i určitě nevýhody. Stále více se rozrůstají velká pole plná 

řepky. Vznikají plantáže topolů a jiných rychle rostoucích dřevin, jejich obrovská 

následná těžba není nijak šetrná ke krajině a životnímu prostředí. V České krajině se 

následkem všeho snižuje celková biodiverzita krajiny (Srdečný 2007). 



26 

 

4 Modelové území ORP Sušice 

4.1 Modelového území ORP Sušice 

Obec s rozšířenou působností (dále ORP) Sušice leží v Plzeňském kraji (obr. 5). Jde o 

příhraniční region, na jihozápadě hraničí se Spolkovou republikou Německo, na 

východě sousedí s Jihočeským krajem, na západě sousedí s ORP Klatovy a na severu 

sousedí s ORP Horažďovice. Pod ORP Sušice spadá 30 obcí, z nich je největší obec 

Sušice. Tento obvod má rozlohu 78 060 ha a je to třetí největší obvod Plzeňského kraje. 

Počet obyvatel celého ORP Sušice je 24 705 obyvatel (Statistická ročenka Plzeňského 

kraje 2012). Na svou velikost má ale málo obyvatel a patří k méně zalidněním obvodům 

v kraji. Jeho hustota je pouze 32 obyvatel na 1 km
2
.  

ORP Sušice je členitým regionem. Rozkládá se zde pohoří Šumava a její podhorské 

části. Šumava a její předhůří jsou součástí Českého masívu. Jde o muldanubikum, které 

je tvořeno převážně z metamorfovaných krystalických břidlic a migmatitů (Záloha a 

kol. 1984). Téměř polovinu území pokrývají lesy (Charakteristika SO ORP Sušice). 

 

Obr.  5 - Poloha ORP Sušice 

 

Zdroj: ArcCR 
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Jsou zde rozsáhlé náhorní plochy, které jsou prořezány hlubokými údolí řek a zároveň 

zde vyčnívají vrcholky hor. Významně se v tomto území projevila činnost ledovců. 

Vzniklo zde pět ledovcových jezer, největší je Černé jezero. Další velmi známá jezera 

jsou Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka (Martan 1998). Další charakteristikou 

oblastí jsou pláně. Jde o rozsáhlé roviny, které jsou spíše bezlesé. Jejich typický výskyt 

je ve výšce 800 až 1 250 m n. m. a nachází se zde většina slatí. Nejznámějšími jsou 

Tříjezerní, Jezerní a Chalupská slať. Nejvýznamnější řekou je Otava, která vzniká 

soutokem Vydry a Křemelné pod Čeňkovou pilou (Záloha a kol. 1984).   

 Nejvýznamnějším městem regionu je město Sušice (obr. 6), které leží v nadmořské 

výšce 465 metrů. Město má okolo 11 500 obyvatel, což je zhruba polovina celkového 

obyvatelstva celého ORP (Charakteristika SO ORP Sušice). Sušice byla původně osada, 

kde se rýžovalo zlato z řeky Otavy. Byla založena okolo roku 790. Písemné památky se 

zachovaly až od roku 1233. Kolem roku 1260 Přemysl Otakar II. udělal ze Sušice 

královské město. Roku 1324 potvrdil král Jan Lucemburský městu oficiální právo na 

rýžování zlata. Sušici zasáhl několikrát požár, ale díky poloze u Zlaté stezky se vždy 

město dokázalo vzpamatovat. Největší rozkvět města byl v 19. století, kdy zde byla 

založena výroba sušických zápalek (Rebstöck 2001). 

 ORP Sušice patří k úbytkovým regionům, mezi léty 1991 až 2003 ubylo 4,3 % 

obyvatel. Na konci roku 2003 byla evidována míra nezaměstnanosti 11,7 %. Obvod je 

vybaven 13 mateřskými a 14 základními školami. Střední školy tu jsou jen tři 

(Statistická ročenka Plzeňského kraje 2012).  

 Oblast Sušicka patřila k průmyslovým oblastem hlavně v minulosti. Region je znám 

hlavně díky sirkařství v Sušici, které mělo tradici již od roku 1839, kdy zde výrobu 

zápalek založil Vojtěch Scheinost. V roce 1903 se stala Sušická sirkárna součástí 

akciové společnosti SOLO a fungovala až do roku 2008, kdy byl provoz v Sušici 

ukončen. Roku 1933 vznikl v Sušici provoz PAP, který se zaměřil na výrobu 

papírových a plastových kelímků a obalů. Provoz DOPLA PAP a.s. funguje ve městě 

dodnes (Mazný a kol. 2011). Mezi další větší firmy patří také firma KORAMEX a.s., 

která provozuje kovovýrobu. Firma má sídlo v Sušici, ale pobočky má i v menších 

obcích Tedražice a Čejkovy. Významnou firmou je také MEDICA FILTER spol. s r.o., 

která sídlí v Kašperských Horách a vyrábí pracovní oděvy (Charakteristika SO ORP 

Sušice). 
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Obr.  6 - ORP Sušice 

 

Zdroj: ArcCR 

 

4.2 Zemědělství mikroregionu Sušicka 

Sušicko patří mezi zemědělské oblasti. Zemědělství zde má dlouhou tradici už od 

pradávna. Jsou zde podmínky hlavně pro horský typ zemědělství, které jsou příznivější 

než v jiných horských lokalitách. Je to způsobené dozníváním alpského fénu, který má 

vliv hlavně ve výšce 500 až 850 m n. m. (Záloha a kol. 1984). Hospodaří zde jak malí 

soukromí zemědělci, tak větší zemědělské společnosti jako jsou Zemědělsko obchodní 

družstvo Kolinec, Zemědělsko obchodní družstvo Hlavňovice, Obchodní družstvo 

Soběšice (Charakteristika SO ORP Sušice). 

 V ORP Sušice se na konci roku 2011 hospodařilo celkem na 26 991 ha zemědělské 

půdy. Orná půda z toho tvořila celkem 10 968 ha. Trvalé travní porosty zaujímají 

plochu 15 161 ha. Zahrady a ovocné sady mají plochu 863 ha. Nezemědělská půda se 

rozkládá na 51 069 ha, z toho lesní pozemky zaujímají plochu 42 815 ha (Statistická 
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ročenka Plzeňského kraje 2012). Ke konci roku 2012 orná půda zaujímala plochu o 

něco menší než v předešlém roce (tab. 1). V porovnání s Českem je plocha orné půdy 

v ORP velmi malá. Trvalé travní porosty v mikroregionu naopak zaujímaly o něco více 

zemědělské půdy, tvořily plochu 15 165 ha. Ve srovnání s krajem a Českem je jasné, že 

mikroregion má větší plochu trvalých travních porostů. Chmelnice a vinice se 

v mikroregionu nenacházejí, zároveň se nevyskytují ani v celém kraji. Lesní pozemky 

zaujímají na Sušicku plochu 42 826 ha, což je 54,86 % plochy. Je patrné, že rozloha 

lesů je v mikroregionu nadprůměrná (Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů 

katastru nemovitostí České republiky 2013). 

  

Tab. 1 – Porovnání struktury půdního fondu za ORP, kraj a Česko za rok 2012 v ha 

Kategorie půdního fondu 

ORP Sušice Plzeňský kraj Česko 

Abs. (ha) Relat. (%) Abs. (ha) Relat. (%) Abs. (ha) Relat. (%) 

Zemědělská půda 26 989 34,57 379 335 50,17  4 224 389 53,56  

Orná půda 10 961 14,04 257 434 34,05  2 993 236 37,95  

Trvalé travní porosty 15 165 19,43  108 546 14,35  991 523 12,57 

Zahrady, sady 863 1,10  13 355 1,77  209 713 2,66  

Chmelnice, vinice 0 0  0 0  29917 0,38  

Nezemědělská půda 51 071 65,43  376 756 49,83  3 662 231 46,44  

Lesní pozemky 42 826 54,86  300 048 39,68  2 661 889 33,75  

Vodní plochy 1 209 1,55  11 775 1,56  163 965 2,08  

Zastavěné plochy 593 0,76  9 604 1,27  131 800 1,68  

Ostatní 6 443 8,26  55 329 7,32  704 577 8,93  

Celkem 78 060 100  756 091 100  7 886 620 100  

 

Zdroj: Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky (2013) 
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V ORP Sušice je 10 agroturistických farem, 74 farem ekologických a pouze jedna 

bioplynová stanice. Jde o zemědělskou bioplynovou stanici, která je funkční ve vesnici 

Soběšice od roku 2008. Stanice je součástí Obchodního družstva Soběšice. Její 

elektrický výkon je 747 kW a tepelný výkon je 882 kW. Bioplynová stanice zpracovává 

senáž i kukuřičnou siláž, a také kejdu. V roce 2008 šlo již o sedmou stanici v Plzeňském 

kraji. Bioplynová stanice byla částečně financována z fondu Programu rozvoje venkova. 

Družstvo Soběšice, jehož součástí je bioplynová stanice, hospodaří na 2300 hektarech 

zemědělské půdy. Družstvo se specializuje na chov skotu, chová kolem 2000 hovězích 

zvířat. Součástí družstva je i firma Soběšická EKOfarma, která hospodaří na 800 

hektarech (Biom.cz). 

Obchodní družstvo Soběšice vybudovalo také hotel, který byl přestavěn z původní 

budovy školy v přírodě. Výstavbou bioplynové stanice získalo družstvo dostatek tepla, a 

proto se rozhodlo využít ho a vybudovat Hotel pod Hořicí, který je levně zásobován 

energií z bioplynové stanice. Hotel je součástí družstva, proto jsou zde pro hosty hotelu 

pořádány prohlídky celého zemědělského družstva Soběšice, které jsou zakončené 

besedou. Hotel nabízí netradiční program, který vzbudil u hostů zájem a hotel funguje 

po celý rok (Obchodní družstvo Soběšice). 

4.3 Analýza silných a slabých stránek zemědělství – analýza SWOT 

Analýza slabých a silných stránek zemědělství ORP Sušice byla sestavena na základě 

územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Sušice. Oblast Sušicka patří 

k tradičním oblastem se zemědělskou výrobou. Region má čisté ovzduší, kvalitní 

podzemní i povrchové vody a dostatek trvalých travních porostů. Naopak jde ale 

zejména o horskou a podhorskou oblast. V regionu je malé zastoupení orné půdy a 

velká svažitost většiny zemědělských pozemků. 

 Mezi největší hrozby v této lokalitě patří eroze a okyselování půd. Je zde vysoké 

zastoupení lesů, ale jejich hrozbou je šíření kůrovce. V regionu stále přibývá cizích 

vlastníků, kteří nemají vztah k půdě v této oblasti. Příležitosti má tento region v rozvoji 

agroturistiky, a také se zde může rozšířit nabídka bioproduktů. 
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Tab. 2 – Analýza SWOT  zemědělství ORP Sušice v roce 2012 

Silné stránky Slabé stránky 

- tradice zemědělské výroby 

- čistota ovzduší 

- rozšiřování ekologických farem 

- kvalitní podzemní, povrchová voda 

- vysoká lesnatost území 

- ochrana krajiny CHKO, NP 

- dostatek trvalých travných porostů 

- podhorské, horské klima 

- nízké zastoupení orné půdy 

- svažitost pozemků 

- obtížná dostupnost pozemků 

- úbytek mladé pracovní síly 

- cizí vlastníci bez vztahu k půdě 

- vysoká nezaměstnanost 

Příležitosti Hrozby 

- pastevní areály 

- poptávka po bioproduktech 

- rozvoj agroturistiky 

- lokality pro vodní nádrže 

- chov pstruhů 

- negativní důsledky eroze 

- nárůst vlastníků půdy bez vztahu k lokalitě 

- šíření kůrovce 

- okyselování půd 

- poškození krajiny těžkou technikou 

- vysoké stavy volně žijící zvěře 

 

Zdroj: zpracováno podle dílčích analýz SWOT Územně analytických podkladů pro správní obvod ORP 

Sušice, Regionální informační servis - Plzeňský kraj 

 
4.4 Ekologické zemědělství v ORP Sušice 

Ekologické zemědělství je v mikroregionu Sušicka velmi rozšířené. Hospodaří se zde 

celkem na 8 422 hektarech ekologické půdy. Orná půda z toho tvoří pouze necelých 

6 %, což je v porovnání s krajem velmi málo (tab. 3). V celém Plzeňském kraji se 

ekologicky hospodaří téměř na 16 % orné půdy a v Česku je to na 12 %. Největší podíl 

na ekologicky obhospodařované půdě mají trvalé travní porosty, které tvoří na Sušicku 

téměř 84 %. Ekologicky pěstované technické plodiny na Sušicku nejsou a v celém 

Plzeňském kraji se pěstují pouze na 0,54 % ekologické půdy. V Česku se rozloha 

ekologicky pěstovaných technických plodin v posledních několika letech zvětšuje. 
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Tab. 3 - Porovnání struktury ekologické půdy za ORP, kraj, Česko za rok 2012 v ha 

 Kategorie ekologické půdy 

ORP  Plzeňský kraj  Česko 

Abs. (ha) Relat.(%) Abs. (ha) Relat.(%) Abs. (ha) Relat.(%) 

ekologická půda 8 422,03 100  49 626,60 100  488 658  100  

orná půda 486,71 5,78  7 728 15,57  58 489 11,97  

trvalé travní porosty 7 046,96 83,67  39 785 80,17  407 219 83,33  

technické plodiny 0 0  265,92 0,54  7 683 1,57  

ostatní 888,36 10,55  1 847,68 3,72  15 267 3,13  

 

Zdroj: Statistické údaje ekologického zemědělství, Statistická šetření ekologického zemědělství – 

Základní statistické údaje (2011) 

 

Obr. 7 – Počet ekologických farem v obcích ORP Sušice v roce 2012 

 

Zdroj: ArcCR, Interní databáze MZE 2013 
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V modelovém mikroregionu Sušicka jsou horší přírodní podmínky pro zemědělskou 

výrobu, což může být důvod vzniku většiny ekologických farem. Na území Sušicka se 

rozkládá celkem 74 ekologických farem, které jsou v mikroregionu rozloženy 

nerovnoměrně. Farmy se nacházejí pouze v šestnácti obcích z celkových třiceti, které 

patří do ORP Sušice. Nejvíce farem se rozkládá na území obce Kolinec, je zde celkem 

13 ekofarem (obr. 7). Druhou oblastí s největším počtem ekologických farem je obec 

Hartmanice, která má celkem 8 ekologických farem.  

 Největší ekologicky obhospodařovaná plocha je na území obce Hartmanice, kde je 

celkem ekologicky ohospodařováno 2661 hektarů (obr. 8). Žihobce s 985 ha a 

Kašperské Hory s téměř 975 ekologickými hektary patří také mezi obce s největším 

počtem ekologicky spravovaných hektarů. Nejméně ekologicky obhospodařovaných 

hektarů mají obce Velhartice, Čimice a Strašín, ve kterých se rozkládá vždy pouze jedna 

ekologická farma. Největší plochu ekologické půdy ve všech obcích zaujímají trvalé 

travní porosty. Ekologická orná půda je zastoupená ve větší míře pouze v obci 

Nezamyslice, kde společnost AGRI PARTNERS s.r.o. provozuje rostlinnou výrobu. 

Orná půda je ještě částečně zastoupena v obci Žihobce, kde je její výměra téměř 39 ha. 

Zastoupení ekologické orné půdy do 5 ha je ještě v obcích Čimice, Frymburk, 

Hartmanice, Hlavňovice, Kolinec, Sušice a Velhartice. 

 V regionu Sušicka je celkem 74 ekologických farem, které hospodaří na 8422,03 

hektarech zemědělské půdy. Průměrná ekologická farma na Sušicku má tedy rozlohu 

114 ha. Průměrná rozloha ekologicky hospodařících farem je v obcích na Sušicku velmi 

rozdílná. Největší průměrnou rozlohu farem mají obce Hartmanice a Kašperské Hory 

(obr. 9). Obec Hartmanice má nejvíce ekologicky obhospodařovaných hektarů, zároveň 

má také větší počet ekologických farem. Pod obec Kašperské Hory spadá téměř 1 000 

ekologických hektarů, ale jsou zde pouze 3 ekologické farmy, což je důvodem tak velké 

průměrné rozlohy jedné farmy v této obci. Naopak menší průměrná rozloha ekologické 

farmy je v obci Petrovice u Sušice, je zde 7 ekologických farem hospodařících celkově 

na 226 hektarech.  

Celkově lze tvrdit, že v regionu jsou spíše malé farmy (obr. 10). Je zde 42 ekologických 

farem, které mají rozlohu pod 40 hektarů. Jen 7 farem má rozlohu větší než 500 ha. 

Region patří mezi oblasti s nadprůměrným množství ekologických farem (obr.  11). 

Největší počet ekologických farem je při hranicích Česka, kde jsou horší přírodní 

podmínky, vyšší nadmořská výška a konvenční zemědělství je zastíněné ekologickým. 
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Obr. 8 – Počet hektarů v obcích ORP Sušice v roce 2012 

 

Zdroj: ArcCR, Interní databáze Mze 2013 

 

Obr. 9 – Průměrná velikost ekologických farem v obcích ORP Sušice v roce 2012 

 

Zdroj: Interní databáze Mze 2013 
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Obr. 10 – Velikostní struktura farem v ORP Sušice v roce 2012 

 

Zdroj: Interní databáze Mze 2013 

 

 

Obr. 11 - Počet ekologických zemědělců na celkové ploše ekologického zemědělství v Česku 

v roce 2010 (ha) 

 

 

Zdroj: převzato Typltová (2011) 

 

 

Každá ekologická farma má nějakou kontrolní organizaci, která kontroluje, zda farma 

splňuje dané normy. Nejvíce farem v ORP Sušice kontroluju organizace Biokont, u 

které je 66% ekologických farem (tab. 4). Kontrolní organizace KEZ registruje 31% 

ekologických farem na Sušicku. Pouze 2 ekologické farmy jsou registrovány u 

organizace ABCERT. 



36 

 

 

Tab. 4 – Struktura kontrolních organizací pro ekologické farmy v ORP Sušice v roce 2012 

Kontrolní organizace Počet farem Počet v % 

KEZ 23 31,10  

ABCERT 2 2,70  

Biokont 49 66,20  

Celkem 74 100,00 

 

Zdroj: Interní databáze Mze 2013 

 

4.5 Agroturistické farmy v ORP Sušice 

Mikroregion Sušicka má méně agroturistických farem, než farem ekologických. 

Celkově je na Sušicku 10 fungujících agroturistických zařízení, jedná se o farmy, 

kempy a chalupy. Ubytovat se lze v 5 farmách, ve 3 penzionech, ve dvou kempech a 

jedné chalupě (tab. 5). Největší kapacitu má ranč Podolí, který nabízí vyjížďky na 

koních a výuku westernového ježdění. Vyjížďky na koních klientům nabízí také ranč 

Svobodná Země Vogelsang, který má také zároveň chov bizona amerického a daňků. 

Největší kapacitu z penzionů nabízí Penzion Keply, který je součástí rodinné ekologické 

farmy. Návštěvníci zde uvidí kamerunské kozičky, kanadská prasata, pávy, perličky, 

muflony a jiná zvířata. Ubytování v kempu nabízí farma Busil a Biofarma Vojetice, 

která se zaměřuje na chov masného skotu. Jediná chalupa na Sušicku Chalupa Strunkov 

nabízí ubytování pro 10 osob. Nachází se na polosamotě Strunkov, což je 10 km od 

největšího města regionu - Sušice.  

 Agroturistické farmy jsou nerovnoměrně rozmístěné. Téměř všechny farmy se 

nacházejí na severozápadě Sušicka (obr. 12). Důvodem nerovnoměrného rozšíření může 

být vznik agroturistických farem v oblasti, kde je největší koncentrace zemědělských 

farem. Agroturistická zařízení jsou ve většině případech provozovány společně se 

zemědělskou činností. Agroturistické farmy jsou koncentrovány v podhůří Šumavy, 

v turistických oblastech Modravy a Horské Kvildy agroturistické farmy nejsou. 

V těchto oblastech jsou provozovány spíše penziony a hotely zaměřující se primárně na 

ubytovací činnost a nenabízejí zde možnosti agroturistiky. 
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Tab. 5 – Agroturistická zařízení na Sušicku v roce 2012 

Název farmy Obec Zařízení 
Kapacita 

lůžka/stany 

Cena 

/noc 

Ranč Svobodná Země 

Vogelsang 
Kašperské Hory farma 27 250/noc 

Westernový ranč Podolí Kolinec farma 64 270/noc 

Penzion Kochánov Petrovice u Sušice penzion 45 350/noc 

Farma Busil Hartmanice farma/kemp 10/12 300/noc 

Penzion Keply Hartmanice penzion 50 350/noc 

Biofarma Vojetice Petrovice u Sušice kemp 0/20 120/noc 

Penzion Javoříčko Hlavňovice penzion 19 350/noc 

Ranch Fantasie Kolinec farma 8 375/noc 

Rekreační chalupa 

Strunkov 
Petrovice u Sušice chalupa 10 220/noc 

Farmy Zelený Šumava Hlavňovice farma 15 300/noc 

 

Zdroj: Internetové stránky agroturistických farem (http://www.vogelsang.cz, http://www.rancpodoli.cz, 

http://www.prazdninynavenkove.cz, http://www.ekofarmakeply.cz, http://www.biofarmavojetice.cz, 

http://www.sumavanet.cz/penzionjavoricko/,  http://klatovy.eu/ranch-fantasie/, 

http://www.ceskehory.cz/flajsman, http://www.farmazeleny.cz/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prazdninynavenkove.cz/s/261/
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Obr. 12 – Agroturistické farmy v ORP Sušice 

 

 

Zdroj: ArcCR 

 

4.6 Řízené rozhovory v modelovém území 

V modelovém území ORP Sušice bylo vybráno několik ekologických zemědělců pro 

strukturovaný rozhovor (Př. 5). Strukturovaný rozhovor patří mezi metody 

kvalitativního výzkumu. Rozhovor byl sestaven z otevřených otázek. Cílem tohoto typu 

rozhovoru je minimalizovat efekt tazatele na kvalitu rozhovoru, minimalizuje se také 

variace kladených otázek respondentovi. Informace získané z takového rozhovoru se 

pak lépe analyzují (Hendl 2008). Cílem rozhovoru bylo analyzovat důvody vzniku 

ekologických farem v modelovém území, dále analyzovat problémy spojené 
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s podnikáním v ekologickém zemědělství, a také analyzovat odbyt produktů 

z vybraných farem. Délka jednotlivých rozhovorů se lišila, nicméně většina respondentů 

byla ochotna spolupracovat.  

 Výběr ekologických farem v území byl zvolen podle rozlohy obhospodařované 

plochy (tab. 6). Bylo osloveno 8 ekologicky hospodařících farem. Dvě farmy patřily 

k největším na Sušicku, obhospodařovaly více než 500 hektarů. Jedna farma se rozkládá 

na východě území a specializuje se na živočišnou i rostlinnou produkci, druhá naopak 

leží na západě a zaměřuje se především na produkci živočišnou. Další dvě farmy 

hospodaří na ploše o rozloze 100 až 500 hektarů, další dvě středně veliké farmy 

hospodaří na plochách mezi 40 až 100 hektary. O rozhovor byly požádány také dvě 

farmy, které hospodaří na méně než 40 hektarech. Tyto farmy se nacházejí v sousedních 

obcích. 

Většina respondentů byla kontaktována nejdříve telefonicky. Následně byl domluven 

den a hodina, kdy rozhovor proběhl. Rozhovor probíhal nejčastěji na farmě, jen ve dvou 

případech šlo o rozhovor mimo farmu. Rozhovor obvykle trval okolo jedné hodiny, 

rozhovory byly zapisovány. Terénní šetření v ORP Sušice probíhalo na konci dubna 

2013. 

 

Tab. 6 – Velikostní struktura vybraných farem 

 Velikost farmy (ha)  Počet oslovených respondentů Obec 

Velká farma nad 500 2 Hartmanice, Nezamyslice 

Střední farma 

100 – 500 2 Žihobce, Sušice 

40 – 100 2 Hlavňovice, Kolinec 

Malá farma pod 40 2 Petrovice u Sušice, Hlavňovice 

 

Zdroj: vlastní terénní šetření 2013 

 
4.6.1 Základní informace z rozhovorů  

Strukturované rozhovory byly prováděny v sedmi obcích v ORP Sušice, kde měly 

vybrané ekologické farmy adresu. Jednalo se o obce Žihobce, Sušice, Kolinec, 

Hlavňovice, Petrovice u Sušice, Nezamyslice, Hartmanice. Sedm z oslovených 
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respondentů byli samostatně hospodařící zemědělci. Jedna ekologická farma byla 

společnost s ručením omezeným. Sedm oslovených farem začalo ekologicky hospodařit 

v posledních několika letech. Jen největší farma ekologicky hospodaří již od roku 1993 

(Př. 2). Šest z oslovených farem podnikalo nejdříve v konvenčním zemědělství, teprve 

pak se stalo ekologickými. Pouze velká farma hospodařící již od roku 1993 vznikla jako 

ekologická a středně veliká farma v obci Žihobce, také vznikla jako ekologická. 

 Důvod vzniku jednotlivých farem se lišil. Dva ekologičtí zemědělci uvedli, že žádali 

o dotace pro mladého zemědělce. Ekologické zemědělství bylo ohodnoceno více body a 

byla větší pravděpodobnost získání této dotace. Jiní dva ekologičtí zemědělci uvedli, že 

důvodem pro vznik ekologické farmy byly větší dotace na hektar zemědělské půdy. 

Čtyři z vybraných respondentů uvedli, že ani dříve nepoužívali žádná hnojiva, a proto se 

stali ekologickými. Příroda by se podle nich měla ochraňovat, zvláště v okolí Šumavy. 

 Menší a střední ekologické farmy nemají stálé ani sezónní zaměstnance, zemědělec 

se o hospodářství stará sám. Velké ekologické farmy zaměstnávají stálé zaměstnance. 

Žádná ze zvolených ekologických farem nepodniká souběžně v konvenčním 

zemědělství. Důvodem je podle zemědělců složitá legislativa při podnikání 

v ekologickém i konvenčním zemědělství souběžně. Všichni oslovení ekologičtí 

zemědělci mají zemědělství jako hlavní výdělečnou činnost. Nepotvrdil se tedy 

předpoklad, že u menší ekologických zemědělců bude podnikání jen dalším zdrojem 

příjmů. 

Malé a střední velké farmy do 500 ha se zaměřují především na živočišnou produkci. 

Specializují se zejména na chov skotu. Pouze jedna střední farma chová koně, jelikož 

jde zároveň o farmu agroturistikou. Velká farma hospodařící v obci Nezamyslice se 

specializuje na živočišnou i rostlinou produkci. Chová skot a pěstuje zejména obiloviny 

– pšenici, ječmen, kukuřici a traviny. Velká farma hospodařící v obci Hartmanice se 

zaměřuje pouze na živočišnou produkci, chová skot, ovce, kozy, daňky. Odlišné 

zaměření farem může být způsobeno polohou. Farma, která se specializuje pouze na 

živočišnou produkci, obhospodařuje jen trvalé travní porosty, které se rozkládají 

v nadmořské výšce až 945 m n. m. (Př. 3). Farma zaměřená i na rostlinnou produkci se 

rozkládá více na východě území, v nadmořské výšce okolo 480 m n. m. 
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4.6.2 Odbyt, problémy a změny 

Sedm z vybraných farem se specializuje zejména na chov skotu. V Česku podle 

ekologických zemědělců není ekologický chov dostatečně ohodnocen, a proto ¾ 

respondentů uvedly, že dodávají skot do zahraničí. Dospělé hovězí kusy putují do 

sousedního Německa, kde jsou ekologické produkty dobře placeny. Zástav jde do všech 

zemí Evropy. Ekologický zemědělec se obrátí na firmu, která zprostředkovává prodej 

do zahraničí. Firma zjistí, kde je největší poptávka, tam je následně zástavový dobytek 

prodán. V poslední době jdou tyto kusy zejména do Chorvatska a Slovinska. Farma 

zaměřující se na chov koní prodává koně jen po Česku nebo některé jedince nechává na 

dožití přímo na farmě. Zajímavé je, že velké farmy obhospodařující přes 500 hektarů 

uvedly, že většina jejich produktů zůstane v Česku. Velká farma dodává zástav jiné 

farmě, která zvířata chová dál.  Důvodem může být větší spolupráce velkých farem. 

Překvapující není, že rostlinné produkty najdou odbyt zejména v Česku. 

 Jako největší problém spojený s ekologickým zemědělstvím uvedli respondenti 

legislativu. Všechno musí být složitě a zdlouhavě zaznamenáno. Ekologičtí zemědělci 

musejí vést tabulky o řádném mytí strojů, o všech použitých léčivech pro dobytek. 

Následně je dvakrát delší ochranná lhůta při léčení pro ekologický dobytek. Musí se 

složitě žádat o jakékoliv výjimky Ministerstvo zemědělství ČR. Několikrát za rok musí 

ekologické farmy projít přísnými kontrolami, což ekologičtí zemědělci respektují. 

Velmi překvapivé zjištění je ale to, že kontroly jsou zpoplatněné a sami ekologičtí 

zemědělci musejí za kontrolu pokaždé zaplatit. Většina ekologických zemědělců 

nehospodaří na orné půdě, jelikož je to náročné, nejsou téměř k sehnání ekologická 

hnojiva. Pokud chtějí ekologičtí zemědělci zasít vlastní obilí, musí být opět schválené. 

Jako další problém uváděli zemědělci mnohdy pohled veřejnosti. Většina české 

populace nevěří ekologickým produktům a odsuzuje ekologické zemědělce, že 

podnikají v ekologii jen proto, že mají vyšší dotace na hektar půdy. V ekologickém 

zemědělství jsou vyšší dotace na hektar, ale zároveň je zde vše složitější a podnikání 

provázejí přísné kontroly. Jeden malý ekologický zemědělec uvedl, že problémy 

v ekologickém zemědělství nejsou žádné (Př. 4). Kdo se rozhodne podnikat v tomto 

směru, musí proto něco obětovat, ať už čas strávený vyplňování různých tabulek a 

záznamů, nebo absolvování přísnějších kontrol. Všichni oslovení zemědělci se také 

shodli, že jsou zvýhodnění vyšší cenou dotací za hektar, ale naopak musejí nakupovat 
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kvalitní ekologicky schválenou potravu, nesmějí použít hnojiva, při použití léčiv je delší 

ochranná lhůta a vše je přísněji kontrolováno. 

 Největší změnou, kterou by ekologičtí zemědělci ocenili, by byla snadnější 

legislativa. Mnohé věci jsou příliš složité, starší zemědělci mají problémy, že je mnoho 

věcí elektronicky. Kontroly ekologičtí zemědělci akceptují, ale neměly by být 

zpoplatněné. Jako jednu z největších změn by ekologičtí zemědělci uvítali pohled 

veřejnosti. Lidé je často odsuzují, že mají mnoho peněz za hektar půdy a stejně 

ekologické produkty hnojí v noci. Nikdo ale podle názorů ekologických zemědělců 

nevidí náročnost zemědělství samotného, zvířata potřebují každodenní péči, práce není 

jen v týdnu, ale i o víkendech a celoročně. 

4.6.3 Spolupráce a rozvoj venkova 

Všichni ekologičtí zemědělci uvedli, že spolupracují s ostatními zemědělci v okolí. 

Spolupráce se u jednotlivých farem liší. Větší farmy poskytují menším farmám služby 

se svými stroji, zemědělci si pomáhají navzájem při sezonních pracích. Zároveň mezi 

farmami probíhá prodej a nákup potravy, jde zejména o seno a siláž. Spolupráce na 

určitě úrovni probíhá i kvůli obnově chovu. Všichni se také účastní různých seminářů, 

které jsou pro ekologické zemědělce pravidelně pořádány. 

 Všichni zvolení zemědělci se shodují, že zemědělství pomáhá rozvoji venkova. Za 

hlavní důvod byla obvykle udávána zaměstnanost. Zemědělství poskytuje pracovní 

příležitosti, kterých ve venkovských oblastech příliš mnoho není. Zároveň dochází 

k rozvoji vesnic. Zároveň se zemědělství podílí na údržbě krajiny, zemědělci se starají o 

pole, louky, nedochází k jejich zarůstání. Zemědělství láká lidi na venkov, 

agroturistické farmy nebo také prodej domácích produktů ze dvora. 

4.6.4 Podpora na Sušicku 

Tři ekologičtí zemědělci uvedli, že by se mohla více podpořit agroturistika. Objevil se 

názor, že kdyby se více ocenily ekologické produkty v celém Česku, mohla by se snížit 

výše dotací. Další ekologický zemědělec uvedl, že by se zde mělo více podpořit 

zpracování ekologických produktů na Sušicku. Výrobky by se měly nabízet v této 

oblasti a nemělo by se vše prodávat do jiných oblastí a do zahraničí. Podle dalšího 

názoru, by se měly změnit normy, které uvádějí minimální a maximální počet kusů 

dobytka na hektar, jelikož jsou v jednotlivých lokalitách různé přírodní podmínky. 

Zemědělec by měl mít tolik kusů dobytka, kolik dokáže uživit. Podle jiného názoru, by 
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se měla v prvém případě více podpořit soběstačnost českého státu. Mělo by se i na 

Sušicku více podpořit pěstování potravinářské pšenice a dalších produktů rostlinné 

výroby. Ekologičtí zemědělci se shodují, že by se mělo dbát na ochranu krajiny. 

Šumava je národním parkem, je zde Chráněná krajinná oblast Šumava, proto by se 

v této oblasti měla příroda ochraňovat (Př. 1). 

4.6.5 Shrnutí 

Cílem terénního šetření bylo hlouběji analyzovat hlavní důvody vzniku ekologických 

farem a jejich největší problémy spojené s podnikáním v ekologickém zemědělství. 

Většina oslovených respondentů začala ekologicky hospodařit v posledních několika 

letech. Polovina oslovených respondentů začala ekologicky hospodařit kvůli dotacím. 

Druhá polovina respondentů se ekologickému zemědělství začala věnovat kvůli ochraně 

krajiny. Nelze tedy říci, který z důvodu vzniku převažuje, jelikož pro tyto závěry byl 

osloven malý počet respondentů.  

 Žádný z oslovených respondentů nepodniká zároveň v konvenčním zemědělství, ale 

šestice respondentů byla původně konvenčními zemědělci, poté se stali ekologickými 

zemědělci. Všichni oslovení respondenti, včetně menších farmářů, mají zemědělství 

jako hlavní výdělečnou činnost. Na území převládá počet farem věnující se živočišné 

výrobě, což může být ovlivněno tím, že oblast má horší přírodní podmínky. Pouze jedna 

farma se věnuje i rostlinné produkci, specializuje se zejména na obilí a kukuřici. 

 Téměř všechny farmy dodávají část svých produktů do zahraničí, jelikož jim 

zahraniční země nabízejí větší ohodnocení jejich ekologických výrobků. Nejčastějším 

uváděným problémem byla náročná legislativa. Čas, který stráví zemědělci vyplňování 

složitých tabulek a evidencí, by mohli na své farmě využít mnohem lépe. Proto i 

odpovědí na otázku, co by se mělo v ekologickém zemědělství změnit, byla ve všech 

případech legislativa.  
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5 Závěr 

 

Zemědělství Česka prošlo určitým vývojem. Proběhla zde kolektivizace, poté měl vliv 

na české zemědělství proces transformace, a následně vstup do Evropské unie. V Česku 

se neustále podporuje multifunkční zemědělství, jehož cílem je zaměření se zejména na 

mimoprodukční funkce zemědělství. V Česku pracuje v zemědělství 109 600 osob 

(2,2 %) a zemědělství je podporováno společnou zemědělskou politikou Evropské unie 

(Zemědělský svaz České republiky). Důraz je kladen na zachování krajinného rázu, 

rozvoj venkova, rozvoj biodiverzity, zaměstnanost ve venkovských oblastech. 

 Cílem práce bylo přispět k analýze multifunkčního zemědělství v Česku, pozornost 

jsem soustředila zejména na jeho vybrané formy: ekologické zemědělství a agroturistiku 

v modelovém území ORP Sušice. 

 Ekologické zemědělství se v Česku začalo objevovat až po roce 1989 a největší 

nárůst ekologických farem nastal po roce 2007, kdy začal platit Program rozvoje 

venkova na období 2007 – 2013. V současné době hospodaří v Česku 3 934 

ekologických zemědělců, kteří obhospodařují 488 658 ha půdy, což je 12 % zemědělské 

půdy (Statistické údaje ekologického zemědělství). Potvrdil se tedy předpoklad, že se 

počet ekologických farem v Česku neustále od roku 1989 zvyšuje. Nejvíce zastoupené 

jsou v ekologickém zemědělském půdním fondu Česka trvalé travní porosty, zvětšily se 

plochy sadů a chmelnic. 

 Agroturistika je součástí tzv. zeleného cestovního ruchu a v Česku se začala 

objevovat až po roce 1989. Agroturistické farmy provozují nejčastěji zemědělci, kterým 

slouží jako vedlejší zdroj příjmu. Agroturistika je druh dovolené, kdy lidé tráví čas na 

venkově na farmách, mohou si zde koupit domácí produkty – mléko, vajíčka, sýry a 

seznámit se s venkovem. Největší nabídka agroturistických farem byla v roce 2007 na 

Vysočině. Naopak málo rozvinutá agroturistika je v Jihomoravském kraji, kam lidé 

jezdí hlavně do vinařských oblastí (Moravec a kol. 2007). 

 

Modelové území ORP Sušice leží v Plzeňském kraji, je příhraničním regionem a má 

rozlohu 78 060 hektarů. Zemědělství zde má tradici, jde tu zejména o horský typ 

zemědělství, jelikož do území zasahuje pohoří Šumava. V ORP Sušice se rozkládá 

celkem 10 agroturistických farem, 74 ekologických farem a 1 bioplynová stanice. 
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Potvrdil se tedy předpoklad, že v modelovém území se nachází více farem ekologických 

než farem agroturistických. Podle Moravce patří oblast Šumavy mezi lokality, kde je 

agroturistických farem nedostatek (Moravec a kol. 2007). Agroturistické farmy jsou 

koncentrovány zejména na severozápadě oblasti. Oblasti ve vyšších nadmořských 

polohách, kde je koncentrován hlavně turistický ruch, nepatří mezi území zemědělsky 

obhospodařované a nejsou zde téměř žádné zemědělské farmy, ani agroturistické.

 V regionu Sušicka se rozkládá nadprůměrný počet ekologických farem, byl potvrzen 

původní předpoklad, že více ekologických farem se bude rozkládat v oblastech 

s horšími přírodními podmínkami. Největší koncentrace ekologických farem je ve 

vyšších nadmořských výškách v příhraničních horských a podhorských oblastech. Je 

zřejmé, že většina ekologických farem se zaměřuje zejména na živočišnou produkci, 

jelikož na Sušicku ekologicky obhospodařovaná orná půda tvoří jen 6 % z celkové 

ekologické půdy. Ekologicky obhospodařované trvalé travní porosty zaujímají na 

Sušicku 84 % z celkové ekologické zemědělské půdy. Také vlastní výzkum v regionu 

dokázal, že většina farem se zabývá živočišnou výrobou. Pouze jedna 

z osmi oslovených farem se zaměřuje i na produkci rostlinnou. 

 Ekologické farmy jsou velmi nerovnoměrně rozmístěné, rozkládají se pouze v 16 

obcích ORP Sušice. Byl potvrzen původní předpoklad, že v modelovém území bude 

více menších farem. Celkem 42 ekologických farem má rozlohu pod 40 ha a pouze 7 

ekologických farem má rozlohu větší než 500 ha. Lze tedy říci, že území má 

nadprůměrný počet ekologických farem, ale jejich rozloha je spíše menší. V práci tedy 

byly potvrzeny původní předpoklady, které byly stanoveny v úvodu práce. 

  

Multifunkční zemědělství v Česku se může neustále rozvíjet a je stále podporováno 

z Evropské unie. V budoucnu by bylo zajímavé porovnat dvě příhraniční horské či 

podhorské oblasti v Česku a jednu oblast nacházející se v úrodnějších nižších polohách, 

analyzovat jejich ekologické zemědělství. Bylo by zajímavé detailněji zpracovat vývoj 

ekologického zemědělství ve zvolených modelových oblastech, analyzovat důvody 

vzniku jednotlivých farem, jejich názory s podporou tohoto druhu zemědělství a 

hlouběji se problematice související s ekologickým zemědělstvím věnovat. 
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Přílohy 

 

Př. 1 – Zemědělská krajina v regionu Sušice 

 

Zdroj: foto Iveta Hosnedlová 

 

 

Př. 2 – Udržované louky v regionu Sušice 

 

Zdroj: foto Iveta Hosnedlová 
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Př. 3 – Balíky senáže v regionu Sušice            Př. 4 – Traktor při sečení píce 

       

Zdroj: foto Iveta Hosnedlová    Zdroj: foto Iveta Hosnedlová 

 

 

Př. 5 – Osnova řízeného rozhovoru 

Osnova řízeného rozhovoru 

Respondent č. 

Obec: 

1. Hospodaříte na vlastních hektarech, nebo máte půdu pronajatou? 

2. Jaký je typ vašeho podniku? 

3. Kolik máte stálých zaměstnanců, kolik sezonních? 

4. Ve kterém roce jste začal/a podnikat v ekologickém zemědělství? 

5. Co bylo důvodem začátku vašeho podnikání v ekologickém zemědělství? 

6. Než jste začal/a podnikat v ekologickém zemědělství? 

a) byl jste již zemědělec (konvenční) 

b) stal jste se rovnou ekologickým zemědělcem 

7. Podnikáte souběžně i v konvenčním zemědělství? 

8. Co je vaší hlavní výdělečnou činností? 
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9. Na co se vaše podnikání zejména specializuje? 

a) živočišná produkce 

b) rostlinná produkce 

9. a) Chovem jakých zvířat se zabýváte? 

9. b) Jaké plodiny produkujete? 

10. Kam dodáváte Vaše ekologické produkty? (odbyt) 

11. Jaké jsou podle Vás největší problémy spojené s ekologickým zemědělstvím? 

12. Spolupracujete s ostatními zemědělci v okolí? Jak? 

13. Jsou podle Vás ekologičtí zemědělci zvýhodněni oproti konvenčním? 

14. Pomáhá podle Vás zemědělství rozvoji venkova? V čem? 

15. Na co by se měla orientovat podpora zemědělství na Sušicku? 

16. Co by se podle Vás mělo v ekologickém zemědělství změnit? 

 


