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Zásady navrhování ekofarem 
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Ústav navrhování V. FA VUT v Brně 

 

1. Úvod – ekologické zemědělství, ekofarmy 

Ekologické zemědělství je  způsob hospodaření, které dbá na životní prostředí 
a které svým šetrným působením zachovává a respektuje přirozené vztahy mezi 
organizmy a člověkem. Podporuje zemědělskou činnost s kladným vztahem ke 
zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických 
přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek.  

Ekofarma je  „uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky, 
hospodářské budovy, provozní zařízení a popř. i hospodářská zvířata dle § 4 odst. 2 
sloužící ekologickému zemědělství.“ def. dle zák. 553/2005 Sb. 

Podpora ekologického zemědělství České republiky z EU je na rozdíl od jiných 
členských zemí (Polsko, Španělsko, Rakousko) více zaměřena na údržbu krajiny 
(pastvinářství), ochranu přírody a rozvoj venkova než na produkci potravin. V ČR má 
ekozemědělství především regionální charakter a je východiskem z pokračujícího 
procesu  vylidňování venkova a odchodem pracovníků z prvovýroby. Perspektivou 
pro malé biofarmy se stává rozvoj agroturistiky. 

2. Obecné zásady ekologického navrhování ekofarem 

Urbanismus a architektura 
Pro návrh nejen urbanistické, ale i celkové  koncepce ekofarmy je klíčový 

výběr staveniště z hlediska geografických (poloha vůči ostatním usedlostem, velikost 
parcel), topologických (svažitost terénu a orientace ke světovým stranám), 
klimatických a geologických podmínek (směry větru, déšť, kvalita půdy a vody), stavu 
stávajícího stavebního fondu a zeleně a napojení na technickou infrastrukturu a 
zdroje energií v okolí. 

Nové objekty by  měly být urbanisticky a architektonicky šetrné ke krajině i 
regionální tradici, vhodně začleněné do terénu a okolní krajiny, ideálně obklopené 
vlastními pozemky. 

Funkce a dispozice  
Na ekofarmě nebo v blízkosti ekofarmy je třeba poskytnout prostor    nejen pro  

zemědělské výrobní funkce a bydlení, ale také  množství doplňkových objektů 
nezemědělských funkcí spojené s ochranou přírody a  krajiny, rozvojem regionu a 
agroturistikou (penziony, kanceláře sdružení a organizace ochrany přírody a krajiny, 
informační a vzdělávací centra v oboru, zpracovny bioproduktů, prodejny biopotravin, 
….). Případně si pro tyto doplňkové funkce vytvořit prostorovou rezervu. 

Dispozice objektů na ekofarmě by měla být  co nejvíce volná s možností 
změny funkce formou jednoduchých úprav bez velkých technických komplikací a 
obrovských nároků na energie. V objektech a mezi jednotlivými objekty by měly být 
vytvořeny co nejkratší dopravní cesty. 
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Propojení s přírodou a půdou i napojení na venkovní výběhy a pastviny je 
důležitým předpokladem správně fungující ekofarmy. 

Konstrukce a stavební materiály 
Pro účely výroby se preferují konstrukčně nenáročné stavební objekty, lehce 

demontovatelné a průvzdušné, poskytující ochranu  před nepříznivými vlivy prostředí 
(vhodné je i využití vegetace).  

Je lépe dát přednost  použití regionálních stavebních materiálů z místních 
zdrojů, a tím i zkrácení  dopravní cesty materiálu  na minimum. Použití místních 
přírodních a energeticky nenáročných stavebních materiálů – dřevo, kámen, hlína, 
sláma, nepálená cihla, vlna, polní plodiny (len, konopí,bavlna…) souvisí nejen 
s konstrukcí, ale správně řešeným energetickým konceptem ekofarmy. 

Energetický koncept 
Energetický koncept je podstatným faktorem pro budoucí fungování ekofarmy.  
Jednoduchost a promyšlenost hmoty i dispozice, vhodná volba konstrukce i 

zdroje energie dělá  objekty energeticky šetrné.  
Doprava energií by měla být zkrácena na minimum a měla by se omezit spíše 

na místní zdroje. 
Podle místních podmínek by se měla dát přednost využití alternativních zdrojů 

energie z místních zdrojů (voda, slunce, vítr, země, geotermální energie, energie 
získaná zpracováním vlastních odpadů, recyklací apod.) a tím by byla zajištěna i jistá 
energetická soběstačnost ekofarmy. 

Odpadní hospodářství 
Ideálem se stává  bezodpadové hospodářství – využití koloběhu přírody a 

přírodních procesů při likvidaci odpadů vyprodukovaných ekofarmou, využití odpadů 
jako zdroje energie - hnojení, výroba bioplynu, biolihu a jiných biopaliv,  zavedení 
kořenových čistíren odpadních vod a znovuvyužití srážkových vod…. 

3. Referenční příklady 

Biologické zemědělství Vetterhofových/ Alberried 14/ 6890 Lustenau /   
Rakousko/ architekt Roland Gnaiger, investor Annemarie a Hubert Vetter/   

realizace 1995 - 1996   
Moderní novostavba statku „Vetterhof“ od architekta Rolanda Gnaigera vytváří 

nový typ tradičního statku se spojenou obytnou a hospodářskou částí. Komplex 
propojuje funkce obytné a produkční, ale současně i  ekonomické a vzdělávací 
v oblasti ekologického zemědělství.   

 

                             
Pohledy na celkovou hmotu stavby a do atria, detail fasády 
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Biofarma Achleitner, Unterm Regenbogen 1, 7040 Eferding , Rakousko/    
projekt a investor:  Günter Achleitner  a Eduard Preisack  
Jedná se o novostavbu centra obchodu s čerstvou biozeleninou – prodejny, 

velkoskladu,  zpracovatelské centrály i biorestaurace. Tato stavba je  postavena z  
regionálních stavebních materiálů, má  inovativní celkový energetický koncept. 
Součástí centrály je i bio čerpací stanice se slunečnicovým olejem pro pohon vlastní 
flotily aut. 

 

                     
Pohledy na hmotu stavby a detail fasády 

 
Sanace Alpské kozí farmy Puzetta Val Medel / Lucmagn (CH) /  
Graubünden/ architekti Marlene Gujan,  Conrad Pally /2005            
Alpská kozí stáj u Fourns v blízkosti Lukmanierpassu v nadmořské výšce 1852 

m.n.m. stojí v drsném horském prostředí již několik generací. Staré budovy 
nevyhovovaly moderním požadavkům investora a byly asanovány. Nová patrová 
budova stáje a zpracovatelských prostor je stupňovitě a velmi citlivě osazena do 
terénu. V přízemí se nachází stáj pro 350 koz a v patře pak místnosti v nichž se 
zpracovává mléko, jogurt a tvaroh. Jedná se o dřevěnou nosnou konstrukci 
opláštěnou červeným plechem. Stáj tohoto typu je pilotním projektem. 
 

        
Pohled na hmotu stavby, řez a pohled do interiéru 

 

Biofarma Slunečná (Sonnenberg)/  Slunečná 3 /  354 51 Želnava 
Na tomto čítankovém příkladu ekofarmy Pavla Štěpánka běhají ovce, kozy, 

skot, oslíci i drobnější drůbež, hospodář zde pěstuje bylinky, vyrábí sýr z kravského, 
ovčího i kozího mléka, peče chleba v kamenné peci na chleba, udí maso, stará se o 
hosty ve svém penzionu, chystá se založit malou vinici…….a to vše s dávkou vkusu 
a obrovskou vitalitou nasazení. V poslední době dokončil i malé porážkové místo, 
malou dojírnu a výrobnu sýra. Do s citem postavené budovy se vešly ještě další 
apartmány pro hosty.  
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Pohled na hmotu obytné stavby, pohled do interiéru, letecký pohled na farmu 

 
Biofarma Kamírových/  Borová u Chvalšin 44/  381 01 Český Krumlov 
Ekologický charakter podle všech regulí kontrolovaného ekologického 

zemědělství má v areálu farmy obhospodařování 240 hektarů luk a pastvin a na nich 
pak chov skotu - od odchovu telat, po chov stovky dojnic bez tržní produkce mléka. 
Chybí však biojatka pro produkci masa v kvalitě bio. Chov sedmi vlastních koní a 
dočasné "ubytování" koní hostů farmy je druhým pilířem ekonomiky a 
životaschopnosti farmy. Několikrát ročně se na farmě konají soutěže a setkání přátel 
koní ve westernovém stylu. Kromě soutěží zde hraje country hudba a vždy je 
připraven i program pro děti. Pro hosty je na farmě k dispozici skromné ubytování se 
šesti lůžky.  

          
Dálkový pohled na farmu, pohled na jízdárnu a konírnu  

4. Závěr 

Ekofarmy jsou budoucností českého zemědělství. Nejen z hlediska produkce 
zdravých biopotravin, ale i z hlediska udržení kulturní venkovské krajiny a 
regionálních tradic. Přístup k rekonstrukci nebo stavbě nových objektů v areálu 
ekofarem by měl vycházet z principů ekologické výstavby a  měl by mít předem 
důkladně  promyšlenou koncepci. Respekt k regionální tradici, ochrana  životního 
prostředí, využívání místních zdrojů a šetrné zacházení s energiemi by se mělo stát 
stěžejním v návrhu koncepce moderní ekofarmy. 

5. Abstrakt 

Ekofarmy jsou fenoménem i budoucností zemědělství ČR. Nejen produkční 
stránka ekofarem, ale i zanedbaný stavební fond si právem zaslouží pozornost 
odborníků. Pouze ekofarma se správnou komplexně vytvořenou stavební a 
energetickou koncepcí na ekologických principech se stává dobře fungující 
soběstačnou jednotkou spjatou s koloběhem přírody, okolní krajinou a regionální 
tradicí.  
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Příspěvek byl zpracován za podpory projektu OP RLZ „Přórodní materiály a 
nepálená hlína v novodobých i tradičních stavbách“, reg. č.: CZ.04.1.03/3.3.11/3131.  
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