Zlínský kraj

Ekologické

Převážně venkovský region s rozmanitou škálou přírodních
scenérií. Intenzivní zemědělské oblasti Hané a vinice
na slunných stráních. Slovácka se zde střídají s malebnou
krajinou luk a pastvin Javorníků, Moravsko-Slezských Beskyd
a Bílých Karpat. Tradiční salašnictví stejně jako vinné sklepy jsou
turisticky atraktivní součástí regionu.

zemědělství

Počet ekofarem v okresech

ve Zlínském kraji
99
Vsetín

43
Kroměříž

119
Zlín
84
Uherské
Hradiště

do 3 000 ha
3 000 ha – 5 000 ha
5 000 ha – 10 000 ha
10 000 ha – 15 000 ha
15 000 ha a více

Legenda:
Rozloha ekologicky
obhospodařované plochy

Plocha ekologicky obhospodařované půdy
v kraji
Podíl půdy EZ na celkové výměře zeměd. půdy
v kraji
Počet ekologických farem v kraji
Počet všech zemědělských podniků v kraji
Počet výrobců biopotravin a bionápojů v kraji
Počet všech výrobců potravin v kraji
Počet ekofarem s faremním zpracováním
Zdroj dat: Statistická šetření ÚZEI a ČSÚ 2014.
Údaje o farmách platné k 31. 7. 2016.

36 640 ha
19 %
345
3 855
36
1 192
18

Kde získat více informací

Registr ekologických podnikatelů
Ministerstvo zemědělství ČR
www.eagri.cz/rep
Mapa členů Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO
www.pro-bio.cz
Adresář farmářů Hnutí Duha
www.adresarfarmaru.cz
PRO-BIO LIGA
www.biospotrebitel.cz
Katalog ekologického zemědělství
- Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic
www.iskopanice.cz
Vydala ČTPEZ za finanční podpory MZe ČR (2016).
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Víte, že…

Téměř jedna pětina zemědělské půdy ve Zlínském kraji je
obhospo-dařována ekologicky. Stáda masných krav a ovcí
se pasou na více než 30 tisících hektarech ekologických luk
a pastvin, na orné půdě se ekologicky pěstují zejména pícniny
pro hospodářská zvířata, zelenina a obiloviny. Dobře se zde
rozvíjí ovocnářství, faremní zpracování mléčných výrobků
a agroturistika. Biopotraviny z regionu najdete v obchodech po
celé republice.

Z ekologických sadů

Převážně extenzivní formy ekologického sadaření pomáhají
údržbě krajinného rázu i nepřímo k záchraně mnoha krajových odrůd ovocných stromů. Ovoce z více než 900
hektarů ekologických sadů se zpracovává sušením, výrobou
moštů, sirupů, džemů, povidel i tradičním „pálením“. Výrobky
je možné zakoupit na farmách i v obchodních sítích.
Biofarma Juré (Lužkovice, Zlín)
www.biofarmajure.cz, tel.: 739 016 452
Ekofarma Jarošov (Jarošov, Uherské Hradiště)
www.ekofarma.jarosov.org, tel.: 774 189 777
Ekofarma Sádky (Kunovice, Uherské Hradiště)
www.farmasadky.cz, tel.: 725 850 000
Ekosady Komňa (Komňa, Uherský Brod)
www.biosvestky.cz, tel.: 605 711 916
Ekosady Marden (Lhotské Paseky, Vsetín)
www.ekosady.cz, tel.: 602 728 197
Heliavita s.r.o. (Nětčice, Kroměříž)
www.heliavita.webnode.cz, tel.:777 171 174
JAVORNÍK CZ s.r.o. (Štítná nad Vláří, Zlín)
www.ekofarmajavornik.cz, tel.: 577 002 312
Koldokol Hana Němcová
(Krhov, Uherské Hradiště)
www.koldokol.cz, tel.: 605 033 951
Moštárna Hostětín s.r.o.
(Hostětín, Uherské Hradiště)
www.mostarna.bio, tel.: 572 641 040
Zdeněk Miklas (Poteč, Zlín)
tel.: 605 224 670
Zdeněk Ševčík
(Pitín, Uherské Hradiště)
tel.: 728 049 864

Od mléka až po hermelín

Převážnou část kravského biomléka v regionu zpracovává
Mlékárna Valašské Meziříčí. Malé faremní mlékárny úspěšně
nabízí širokou škálu mléčných výrobků ze dvora, vedle kravského zpracovávají také ovčí a kozí mléko.
Biofarma Miroslav Horut (Rožnov pod Radhoštěm,Vsetín)
www.biofarmaroznov.cz, tel.: 737 955 007
Farma Kudlov (Kudlov, Zlín)
www.farmakudlov.cz, tel.: 724 240 874
Javorník CZ s.r.o. (Štítná nad Vláří, Zlín)
www.ekofarmajavornik.cz, tel.: 577 002 312
Kozojedský dvůr (Nítkovice, Kroměříž)
www.kozojedsky-dvur.cz, tel.: 603 868 997
Kozí ekofarma ZERLINA
(Hážovice-Rožnov pod Radhoštěm,Vsetín)
www.zerlina.cz, tel.: 731 216 911
Ovčí farma Tomáš Ondruch (Valašská Bystřice,Vsetín)
tel.: 604 785 846

Bylinky a zelenina

V sortimentu ekofarem najdete zeleninu a bylinky. Nakupovat
můžete po předchozí domluvě ze dvora, na tržnici Pod Kaštany
ve Zlíně, případně v bedýnkovém systému.
Ing. Petr Weidenthaler Biozelenina Velehrad
(Velehrad, Uherské Hradiště)
www.biozelenina.eu, tel.: 775 702 537
Josef Košař (Lukov u Zlína, Zlín)
josef.kosar@seznam.cz, tel.: 737 113 744
Josef Vymětal (Břest, Kroměříž)
www.bio-vymetal.cz, tel.: 721 221 937
Roman Maleňák
(Lhotka-Hradčovice, Uherské Hradiště)
malenak.rm@seznam.cz

Mouky a pečivo

Bio pečivo se připravuje z mouky
z ekologicky vypěstovaného obilí.
Často se setkáte s méně známými
odrůdami, jako jsou špalda, jednozrnka
či dvouzrnka. Pravidlem při pečení
je absence zlepšujících přídatných látek.
Češkův mlýn a prodejna čerstvých bio
mouk PRO-BIO s.r.o. (Jarcová,Vsetín)
www.probio.cz, tel.: 733 539 250
Přírodní pečivo Staňka Elšíková s.r.o.
(Vizovice, Zlín)
www.prirodnipecivo.cz, tel.: 777 262 777

Ubytování a stravování na statku

Některé ekofarmy nabízí ubytování a případně i stravování
z místních surovin.
Biofarma Juré (Lužkovice, Zlín)
www.biofarmajure.cz, tel.: 739 016 452
Ekofarma Libora Pekaře (Všemina, Zlín)
libor.pekar@centrum.cz, tel.: 732 589 171
Ekofarma Sádky (Kunovice, Uherské Hradiště)
www.farmasadky.cz, tel.: 725 850 000
JAVORNÍK-CZ s.r.o. (Štítná nad Vláří, Zlín)
www.ekofarmajavornik.cz, tel.: 577 002 312
Kozojedský dvůr s.r.o. (Nítkovice, Kroměříž)
www.kozojedsky-dvur.cz, tel.: 603 868 997

Z pastviny na talíř

Ekologická stáda skotu, koz a ovcí zajišťují šetrnou údržbu
travních porostů zejména v horských a podhorských oblastech
Beskyd a Bílých Karpat. Vyzrálé hovězí i skopové maso
z kvalitních masných plemen lze objednat na farmách, zakoupit
ve farmářských prodejnách či vybraných řeznictvích.
AGROFYTO, spol. s r. o. (Lidečko, Vsetín)
www.zfarmy.cz, tel.: 571 447 001
Ekofarma Lípa u Zlína (Ostrata, Zlín)
www.ekofarmazlin.cz, tel.: 607 786 085
Farma Rudimov s.r.o.
(Rudimov u Slavičína, Zlín)
www.masozluky.cz, tel.: 608 441 550
Řeznictví U Kusáků (Ostrožská
Nová Ves, Uherské Hradiště)
www.ukusaku.cz, tel.: 572 598 331

Navštivte Hostětín

Centrum Veronica v obci Hostětín nabízí celoročně široké
spektrum vzdělávacích aktivit pro děti i dospělé, včetně
ubytování v pasivním domě se zážitkovou přírodní zahradou.
Můžete zde vidět i biomoštárnu, výtopnu na biomasu
či kořenovou čistírnu.
Pasivní dům Centra Veronica Hostětín
www.hostetin.veronica.cz, tel.: 572 630 670

