


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010
Pobočky svazu PRO-BIO



Bioprodejny Svazu pro-Bio 

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
A: Gočárova 516/18, Hradec Králové 2
E: bioprodejny@seznam.cz

Správce RC/pobočky v roce 2010:
Ing. Jana Lukešová

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
73 členů – sedmdesát tři členů, z tohoto počtu
5 členů výboru
Ing. Jana Lukešová 
Zita Prchalová
Mgr. Iva Buriánková
Eva Zummerová
Miriam Kobeláková

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pra-
covala (marketing, poradenství exkurze, semináře, 
osvěta atd.)
1. Změny ve vedení RC/pobočky 
– 18. 5. 2010 Praha – schůze výboru pobočky, kde složil  
 funkci správce Mgr. Iva Buriánková a stala se tak členem  
 výboru. Projednán plán aktivit pobočky na rok 2010.
– K 31. 5. 2010 – jmenovaný nový správce pobočky  
 Ing. Jana Lukešová. Sídlo pobočky přestěhováno  
 do Hradce Králové a zřízeno služební telefonní číslo.  

 Oživení e-mailové schránky bioprodejny@seznam.cz  
 a aktualizace adres členů pobočky k hromadnému rozesí- 
 lání informací.
– 23. 6. 2010 Jihlava – novému správci pobočky oficiální  
 předání všech účetních dokladů za rok 2010 a řádně  
 zúčtovaných dokladů za rok 2003–2009 za účasti revizní  
 komise a manažerky Svazu PRO-BIO. 

2. Činnost RC/pobočky
– Květen – srpen 2010 příprava letákové akce „Září 2010 – Měsíc  
 biopotravin“. Akce probíhala po celý měsíc září. 
 Zapojilo se celkem 32 prodejen a 10 dodavatelů biopotravin.  
 Do letáku bylo zařazeno 29 položek. 
 Celkový počet letáků – 50.000 ks formátu A4. Nově byl do tisku  
 zadán i reklamní plakát velikosti A2, který sloužil k větší propagaci  
 celé akce.
 Akce byla celkově hodnocena jako úspěšná ze strany bioprode- 
 jen i velkoobchodů.
 V měsíci září dále proběhla osvěta a propagace biopotravin sa- 
 motnými členy pobočky na regionálních akcích – Biojarmark 2010.
– Srpen 2010 – tisk papírových sáčků o obsahu 1 kg a 1,5  kg s logem  
 Bioprodejny PRO-BIO. Celkový počet 100 000  ks.
 Společným potiskem byla zajištěna výhodnější cena pro prodejce.  
 Rozesílka proběhla v měsíci září. Sáčky byly na pultech s předstihem pro  
 podzimní akci Září 2010 – Měsíc biopotravin.
– 12.–14.11.2010 Věcov – Komunikační seminář pro bioprodejce  
 a jejich zaměstnance. Akce proběhla na ekofarmě ve Věcově.
 Celkem se zúčastnilo 22 členů. Formou zážitkového semináře  
 si mohli účastníci vyzkoušet základní komunikační dovednosti.  

 Verbální i neverbální komunikaci, prezentaci vlastní prodejny i zá- 
 klady koučování. Součástí semináře byla i prezentace bioproduk- 
 tů a předání zkušeností prodejců z různých koutů naší vlasti.
 Akce byla hodnocena jako úspěšná se zájmem o pokračování.

Během roku – účast členů na akcích pořádaných v rámci pro-
pagace bio a eko stylu. Biojarmark.

Členové výboru poskytovali v průběhu celého roku e-mailové 
poradenství novým členům v otázkách zřízení bioprodejen a kvality 
biopotravin.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Došlo k oživení činnosti pobočky. Pobočka zorganizovala již tradič-
ní letákovou akci v měsíci září a uspořádala vzdělávací seminář pro 
bioprodejce. V rámci propagace bioprodejen zajistila tisk reklam-
ních sáčků a zajišťovala e-mailové ekoporadenství. 
V letošním roce se pobočka nezapojila do přípravy ani realizace 
dlouhodobých projektů.

V Jeseníku 21. 1. 2010
Vypracovala Dana Indrová



pro-Bio LiGa 
ochrany SpotřeBiteLů potravin 
a přáteL ekoLoGického zeměděLStví

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: 
A: Kubátova 1/32, 102 00 Praha 10
E: jana.prusova@biospotrebitel.cz

Správce RC/pobočky v roce 2010:  
Mgr. Jana Průšová

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů): 
277

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
– Vzdělávání a osvěta veřejnosti
– Environmentální vzdělávání
– Propagace
– Poradenství

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo 
se jich účastnila (s krátkým popisem a přesným 
datem):
Viz tabulka 1 níže

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
– Informačně-poradenské centrum o biopotravinách,  

 ekologickém zemědělství a ekologicky šetrném životním stylu 
– Informování veřejnosti o ekologickém zemědělství  
 a biopotravinách
– Panelové diskuse na téma ekologické zemědělství
– Bioškoly – zavádění biopotravin do škol
– Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin
– Měsíc biopotravin

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Pobočka se v roce 2010 začala více zaměřovat na environmentální 
vzdělávání, spolupráci se školami a poradenství pro veřejnost a za-
znamenala odklon od propagačních aktivit z dřívějších let, v kte-
rémžto trendu hodlá pokračovat i nadále. Dále organizace ve větší 
míře spolupracovala se zemědělci a snažila se usnadnit jejich cestu 
ke spotřebiteli a vice versa. Loňský rok považujeme za úspěšný 
především díky zisku finančnch prostředků na význanmné aktivity 
organizace a především díky jejich úspěšné realizaci.

DAtum NáZev AkCe POPISek

13. 1. 2010 Školní biojarmark na Praze 8
Jarmark na ZŠ s účastí více než 15 výrobců či zemědělců pro děti, rodiče 
a veřejnost. Doplněný o vzdělávací aktivity, hry pro děti a další

4. 3. 2010 O bedýnkách
Přednáška pro veřejnost o bedýnkových systémech a alternativních distri-
bučních kanálech

19. 3. 2010 Bedýnkové setkání na farmě Vyšínek Exkurze na ekofarmu Dvůr Vyšínek s vytvářením bedýnkové skupiny 

20. 3. 2010 Podporujme svého farmáře
Veřejná diskuse o bedýnkových systémech za účasti mnoha farmářů a orga-
nizátorů bedýnkového prodeje

24. 3. 2010 O bedýnkách
Přednáška pro veřejnost o bedýnkových systémech a alternativních distri-
bučních kanálech

30. 3. 2010 Setkání s farmářem Karlem Tachecím
Setkání s diskuse pro veřejnost s Karlem Tachecím o pěstování biozeleniny 
a EZ

9. 4. 2010 Biostyl Prezentace organizace na veletrhu

24. 4. 2010 Kurz přírodního zahradničení Praktický dvoudenní kurz přírodního zahradničení v Camphillu České Kopisty

4. 5. 2010 Školní biojarmark v Praze 22
Jarmark na ZŠ s účastí více než 15 výrobců či zemědělců pro děti, rodiče 
a veřejnost. Doplněný o vzdělávací aktivity, hry pro děti a další

5. 5. 2010 O ekozemědělství a biopotravinách Přednáška pro studenty o ekologickém zemědělství a biopotravinách

19. 5. 2010 O ekozemědělství
Přednáška pro veřejnost o ekologickém zemědělství a biopotravinách z hle-
diska spotřebitele

12. 6. 2010 Zahradní slavnost na WZŠ Brno Představení EZ na školní slavnosti

13. 6. 2010 Poznejte svého farmáře Exkurze na ekofarmu Karla Tachecího

17. 6. 2010 O ekozemědělství
Přednáška pro veřejnost o ekologickém zemědělství a biopotravinách z hle-
diska spotřebitele

Tabulka 1 – Uspořádané akce



1. 9. 2010 Panelová diskuse o ekologickém 
zemědělství

Panelová diskuse pro žurnalisty na téma ekologické zemědělství a biopotra-
viny za účasti odborníků z oboru

12. 9. 2010 Biodožínky Country Life Prezentace EZ, organizace, projektů, aktivit, atd. na dožínkách

17. 9. 2010 Hradecký biojarmark Prezentace EZ, organizace, projektů, aktivit, atd. na jarmarku

18. 9. 2010 Biojarmark Toulcův dvůr Prezentace EZ, organizace, projektů, aktivit, atd. na jarmarku

26. 9. 2010 Den otevřených vrat na farmě Tradice 
BK

Exkurze do výroby biomoštů v Hostětíně

28. 9. 2010 Den otevřených vrat - Zámecké sady 
Chrámce

Exkuze do výroby biomoštů, džemů, pálenek v Chrámcích

30. 9. 2010 Školní biojarmark na WZŠ v Brně
Jarmark na ZŠ s účastí 10 výrobců či zemědělců pro děti, rodiče a veřejnost. 
Doplněný o vzdělávací aktivity, hry pro děti a další

13. 10. 2010 O ekologickém zemědělství a biopo-
travinách

Přednáška pro veřejnost o ekologickém zemědělství a biopotravinách z hle-
diska spotřebitele

17. 9. 2010 Den otevřených vrat na farmě Statek 
Tilia

Exkurze na ekologický Statek Tilia 

17. 10. 2010 O ekologickém zemědělství a biopo-
travinách

Přednáška o ekologickém zemědělství pro školní koordinátory EVVO

9. 11. 2010 Biotrh na Toulcově dvoře
Pravidelný trh pro ekologické zemědělce a výrobce, který navštívilo více než 
500 spotřebitelů

1. 12. 2010 Panelová diskuse – Kontrola a certifi-
kace biopotravin

Panelová diskuse pro žurnalisty na téma kontroly a certifikace biopotraviny 
za účasti odborníků z oboru

10. 12. 2010 Biotrh na Toulcově dvoře
Pravidelný trh pro ekologické zemědělce a výrobce, který navštívilo více než 
500 spotřeibtelů

PRO-BIO 
Regionální centra 



pro-Bio rc LitomyšL

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
A: Smetanovo náměstí 87, 570 01 Litomyšl
E: pro-biolitomysl@pro-bio.cz
M: 774 218 413 T/F: 461 615 293

Správce RC/pobočky v roce 2010:
Ing. František Chlad

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
PRO-BIO RC Litomyšl má 59 členů (v průběhu roku 2010 2 farmy 
ukončili členství, 4 nové farmy se stali členy RC Litomyšl, celkově 
nárůst o 2 nové členy). Prioritou pro rok 2010 byla i nadále individu-
ální poradenská činnost na farmách a postupné rozšiřování služeb 
především pro členy svazu PRO-BIO, pro nově příchozí zájemce 
na regionální centrum i pro širokou veřejnost.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
– Konzultace jsou prováděny pro členy svazu dle potřeb průběžně  
 (mobil, pevná linka, e-mail ), popř. osobní návštěvou farmy 
 po předchozí dohodě.

– Daří se zajistit požadavky na individuální poradenství v terénu, je  
 zaznamenán zvyšující zájem hlavně u nových členů

– Hlásí se noví zájemci o EZ resp. členství ve svazu PRO– BIO, kterým  

 jsou poskytovány zdarma základní úvodní informace, v případě  
 zájmu o členství ve svazu kompletní vyřízení žádosti při vstupu do EZ

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se 
jich účastnila (s krátkým popisem a přesným datem):
vzdělávání:
– 3. 3. 2010 Seminář na téma: „Novela zákona o ekologickém země- 
 dělství, udělování výjimek v roce 2010“ konaný v penzionu Koliba  
 v Hrádku za účasti zástupce Mze a KEZu o.p.s.
– 31. 8. 2010 Seminář na téma: „Pěstování, sběr a zpracování  
 léčivých rostlin v systému EZ“ organizovaný Bioinstitutem o. p. s.  
 a svazem PRO-BIO na farmě v Bozeticích .    
 Odpoledne se konal na farmě seminář na téma : „Ochrana proti  
 erozi a péče o kvalitu půdy“ pořádaný PRO-BIO RC Litomyšl  
 v rámci projektu SFŽP s ukázkou praktických řešení proti erozi  
 půdy na ekofarmě Bozetice. Rodinná farma vytvořila ideální pod- 
 mínky pro zdárný průběh semináře.                   
– 24. 11. 2010 Seminář na téma: „Změny v systému kontrol podmíně- 
 nosti od 1. 1. 2011“, organizovaný svazem PRO– BIO pro farmáře  
 RC Litomyšl se konal v Penzionu Chalupa u Pramene , sídle eko- 
 logické farmy rodiny Podzimkových. Rodinná farma vytvořila  
 ideální podmínky pro zdárný průběh semináře.                   
 Propagace ekologického zemědělství a biopotravin.
– 22. 4. 2010  spoluorganizování Dne ZEMĚ v Litomyšli, zajištěna  
 ochutnávka biopotravin a pro zájemce propagační informace  
 o ekologickém zemědělství a bioproduktech. 
– 23. 6. 2010  přednáška Litomyšl 
– 26. 11. 2010 návštěva královéhradeckého hejtmana Lubomíra  
 France na biofarmě Bozetice rodin Podstavkových a Gregorových  

 při příležitosti ukončení polních prací. Po prohlídce farmy u spo- 
 lečného stolu přizvaní hosté diskutovali o problematice ekologic- 
 kých rodinných farem a mikroregionu Borohrádek.

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
1. 1. 2010 zahájil činnost projekt financovaný SFŽP , který 
navazuje na grant  z let 2006-2008 a má název „Síť agroenviron-
mentálních poradenských a informačních center v ČR “. Jeho 
pokračování se podařilo zajistit na 2 roky. PRO-BIO RC Litomyšl 
se stalo partnerem a získalo prostředky na provoz IC v Litomyšli, 
na práci odborné skupiny „Ochrana proti erozi a péče o kvalitu 
půdy“ a vytvoření nejméně dvou vzdělávacích akcí.  
Dále jsme spolupracovali na svazových aktivitách (titul 9.F.h. 9.F.i.)

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Rok 2010 přinesl dobré výsledky. Proběhly schůzky, poradenství, 
školení i semináře . Pokračujeme v šíření nových informací, postu-
pů a zákonů. Pozitivem této činnosti je nárůst členů PRO-BIO RC 
Litomyšl na 59 členů. I tento rok činnosti byl úspěšný jak z hlediska 
prohlubující se spolupráce, tak aktivní spoluúčastí členů regionu 
z řad farmářů. Udržuje se spolupráce se spotřebiteli, propagační 
činnost doplněná přednáškami. S kladným ohlasem a zájmem byly 
přijaty akce zorganizované v Litomyšli.

Činnost regionálního centra je zaměřena zejména na:
– Zastupování zájmů členů svazu PRO-BIO vůči orgánům státní  
 správy a samosprávy.
– Individuální a skupinová poradenská činnost pro členy svazu  
 a ostatní zájemce o ekologické zemědělství.

– Podpora distribuce a propagace bioproduktů.
– Pořádání odborných seminářů, vzdělávacích akcí s tematikou  
 ekologické zemědělství, ochrany přírody a životního prostředí,  
 výživy a zdraví. 
– Propagace ekologického zemědělství,ochrany životního prostředí,  
 ochrany a tvorby krajiny, zdravé výživy , životního stylu zejména  
 formou osvětových a propagačních akcí.
– Podpora a realizace projektů na rozvoj ekologického zemědělství  
 u jednotlivých členů
– Podpora systému kontroly a certifikace ekologického zemědělství.
– Podpora práce členů svazu v regionu a spolupráce, zprostředko- 
 vání informací.
– Činnost je koordinována v zájmu celého svazu PRO-BIO a v sou- 
 ladu se Stanovami svazu. 



pro-Bio rc BíLé karpaty  

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:  
A: 687 74 Starý Hrozenkov 11 
E: iskopanice@razdva.cz
T:  572 696 323

Správce RC/pobočky v roce 2010:
Ing. Milan Drgáč, Ing. Jaroslav Šašinka – zástupce správce,

výbor RC v roce 2010: 
František Březík, Ing. Milan Drgáč, Ing. Pavel Hromek, Ladislav Ka-
rásek, Jiří Mikšík, Ing. Mužikovská Ludmila, Ing. Jaroslav Šašinka, 
Petr Škarpich (zast. pan Bohumil Škarpich), Vránová Lenka, 
Ludmila Mužikovská, Milan Drgáč, Josef Čičák a Radek Lahuta 
jsou členové celorepublikové správní rady svazu, Ing. Šašinka – 
člen celorepublikové revizní komise svazu

Působnost RC: 
Zlínský kraj (okresy ZL, UH, KM, VS) a okres Hodonín. 

Regionální centrum stále nemá vlastní zaměstnance, proto nadále 
využívá služeb Informačního střediska ve Starém Hrozenkově a slu-
žeb dalších externistů.

Stručné zhodnocení uplynulého roku v regionu, 
oblasti působení a aktivity:
1) Poradenství v eZ a informační služby:

Informační servis členům nadále poskytuje celoročně IS Kopanice 
nebo správce RC (telefon, e-mail, osobní návštěvy) 
 
Poradenské záležitosti řeší členové většinou přímo se správcem 
RC Ing. Milanem Drgáčem nebo využívají služeb jiných poradců. 
Většinou se jedná o poradenství v souvislosti s přípravou na kont-
roly v EZ.

V roce 2010 RC čerpalo RC na poradenství také prostředky 
z Programu MZe 9.F prostřednictvím žádosti podané centrálou 
v Šumperku. Částka za vykázané poradenské služby v rámci toho-
to titulu roce 2010 ve výši 16.920,- Kč byla na účet RC převedena 
na začátku roku 2011.
Některé farmy čerpají na poradenství individuálně přímo dotaci 
z Programu rozvoje venkova – dotačního titulu I.3.4. Využívání 
poradenských služeb. Tyto dotace však nejdou přes RC ani IS 
Kopanice. 

2) Osvěta a vzdělávání v ekologickém zemědělství: 
a) Vzdělávací akce pro zemědělce:
Vzdělávací akce v regionu probíhaly v roce 2010 především v rámci 
projektů IS Kopanice. RC přispívalo na některé akce spolufinanco-
váním, například ve formě úhrady vložného členům RC. 
Do dubna 2010 ještě pokračoval projekt „Vzdělávání v ekologickém 
zemědělství“, který IS Kopanice začalo realizovat v roce 2009. 
Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova. V dubnu 2010 
byl ukončen. 
IS Kopanice pořádá řadu osvětových a vzdělávacích akcí se za-
měřením na ekologické zemědělství také v rámci projektu, který je 

realizován za finanční podpory SFŽP a MŽP (nositelem projektu je 
Líska, o. s. ze Vsetína, IS Kopanice je jedním z projektových part-
nerů). Projekt byl zahájen v květnu 2009 a bude ukončen v dubnu 
2011. V roce 2010 získalo informační středisko podporu na některé 
osvětové a vzdělávací akce se zaměřením na EZ ještě i z dalších 
zdrojů, například z MMR.

Příklady vzdělávacích akcí v roce 2010 pořáda-
ných ve spolupráci s RC:
– 7 Školení k Portálu farmáře pro ekozemědělce ve Slavičíně: 
 27. 1. 2010 (2), 17.2. 2010 (2), 18. 2. 2010 (2), 15. 11. 2010 (1)
– Seminář „Faremní zpracování a odbyt bioproduktů“ v Kunovicích 9.  3.  2010
– Seminář „Aktuální změny v ekologickém zemědělství“ v Luhačo- 
 vicích 16. 3. 2010
  
Další vzdělávací akce IS kopanice realizované 
v rámci různých projektů v roce 2010:
– Dvoudenní seminář s praktickými ukázkami na ekofarmách v oko- 
 lí Hanušovic 22.–23. 4. 2010
– Třídenní exkurze na ekofarmy v JČ a na Vysočině ve dnech 19.–21. 2010.
 2 semináře pro ekologické ovocnáře a sadaře v Hostětíně  
 (4. 3. a 29. 11. 2010) 
– A další akce…

b) Osvěta a propagace EZ:
Členové RC se opět spolupodíleli na pořádání a organizaci akcí, 
jejichž financování zajišťovalo převážně z různých grantů a příspěv-
ků IS Kopanice: 

– Prezentace EZ a org. pomoc na vyhlášení ekofarmy roku ve firmě  
 AGROFYTO, spol. s r. o. v Lidečku (Bartákův hrnec)
– Bělokarpatský dožínkový biojarmark ve Velké nad Veličkou  
 (21. 8. 2010) 
– Seminář pro širokou veřejnost o ekologickém zemědělství „Aktua- 
 lity a zajímavosti z EZ“ v rámci festivalu TSTTT v Uh. Hradišti  
 (27. 11. 2010) 

3) Zpracování a odbyt regionální produkce
Ve zpracování a odbytu regionálního biohovězího masa stále 
pokračuje Řeznictví u Kusáků s. r. o. z Ostrožské Nové Vsi. Snaží 
se své aktivity dále rozvíjet. Odebírá skot z regionálních ekochovů. 
U ostatních produktů většinou odbyt řešen individuálně samotnými 
producenty.

Nepřímá podpora odbytu biopotravin nadále průběžně probí-
há ve formě prezentace ekologických podniků a jejich výrobků 
na různých regionálních osvětových akcích pro veřejnost a v rámci 
Katalogu ekozemědělství Zlínského kraje a Hodonínska na webu 
www.iskopanice.cz. V katalogu je možné za účelem zajištění 
odbytu bioprodukce využít také inzertní rubriku katalogu. V případě 
zájmu jsou inzeráty ekologických podnikatelů rozesílány i v rámci 
regionální mailové rozesílkové databáze.
Některé farmy využívají služeb společnosti PRODEJ-BIO s. r. o. 
případně PRO-BIO obchod. spol. Staré Město p. Sněžníkem aj., 
ostatní si odbyt řeší individuálně. 



Informace o členech: 
RC mělo 53 řádných členů + 2 čestné členy k 31. 12. 2010. 
Členství ke konci roku 2010 ukončili: SIVO Vsetín a zemědělci Ja-
roslav Martiš, Josef Vymětal – oba zemědělci předali hospodářství 
synům. 
Složení členů zůstává podobné jako v uplynulých letech. 

Finanční situace RC: 
Celkové výnosy za rok 2010: 189.124,19 Kč
Z toho členské příspěvky: 141.264 Kč (výnosy) členské 2010 
(175.802,50 Kč celkové příjmy včetně splátek pohledávek z minu-
lých let) 
Platba za služby seminář k odbytu bioproduktů v Kunovicích: 
30.000 Kč
(Platba za služby Poradenství 9.F: 16.920 Kč (uhrazeno 2011))
Úroky banka: 9,99 Kč 
Tržby za prodej publikací – Výs. dnů: 930 Kč
Haléřové dorovnání pokladny 0,20 Kč
Celkové náklady za rok 2010: 240.942 Kč 
Hospodářský výsledek: -51.817,81 Kč

Na účet RC bylo centrálou v roce 2010 odváděno 50 % ze zaplace-
ných členských příspěvků. 
Pohledávky vůči svazu PRO-BIO za minulé roky (členské příspěvky) 
v částce 34 538,50  Kč již byly uhrazeny. 
Další podrobnosti viz. Zpráva o hospodaření PRO-BIO RC Bílé 
Karpaty v roce 2010.

valná hromada RC: 
9. 3. 2010 v Kunovicích na Ekofarmě Sádky

Schůzky výboru RC v roce 2010:
9. 3. 2010 v Kunovicích, v rámci valné hromady RC

Granty a dotace:
V roce 2010 nemělo regionální centrum žádný samostatný grant. 
RC a jeho členové se nadále podílejí zpravidla na realizaci projektů 
IS Kopanice. Pro některé projekty střediska zaměřené na ekologic-
ké zemědělství přispívá RC potřebným spolufinancováním (např. 
SFŽP aj.). 
IS Kopanice připravilo a podalo v prosinci 2010 žádost do tzv. švý-
carských fondů (Blokový grant FNNO), které administruje Nadace 
Partnerství. PRO-BIO RC Bílé Karpaty je v žádosti uvedeno jako 
partner, který se bude podílet i na spolufinancování projektu v pří-
padě jeho schválení. Název projektu „Multifunkční síť ekologického 
zemědělství ve Zlínském kraji“. Zaměřeno na osvětu, vzdělávání 
a poradenství v ekologickém zemědělství. Vyrozumění o schválení 
projektu v březnu 2011. 

Účast na dalších akcích v ČR:
– Účast na Radách svazu PRO-BIO (Drgáč, Šašinka, Mužikovská,  
 Čičák, Lahuta) 
– Účast a zastupování členů na Valné hromadě Svazu PRO-BIO  
 v Jihlavě 12. 3. 2010
– Otevření biojatek na Biofarmě v Sasově 25. 2. 2010
– Účast na okresních setkáních Celostátní sítě pro venkov  

 v Uh. Hradišti 21. 1. 2010 a v Buchlovicích 30. 11. 2010
– červen – účast na Evropské letní akademii EZ v Lednici 

Zprávu zpracovala: 
Renata Vaculíková ve Starém Hrozenkově  
Schválil správce RC: Milan Drgáč



pro-Bio rc jeSeníky

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: 
A: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
E: f.winter@atlas.cz
T: 583 231 198 M: 602 533 606

Správce RC/pobočky v roce 2010:
Bc. František Winter

Členská základna  
(počet členů v RC/pobočce, aktivity členů):
V současné době má RC Jeseníky 79 členů. Převážně se jedná 
o farmáře, hospodařící na loukách a pastvinách s chovem krav 
bez tržní produkce mléka, chovem ovcí a v malé míře chovem 
koní. Několik členů RC jsou i farmáři s aktivní rostlinnou výrobou, 
kteří pěstují převážně obiloviny, ale i brambory. V regionu našeho 
RC jsou i farmáři, kteří mají chov dojných krav. Dále naši členskou 
základnu tvoří školy, poradci, výrobci i obchodníci.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
Činnost RC se ostatně jako v letech předešlých orientovala hlavně 
na poradenství, pomoc se složitou a narůstající legislativou. Přípravou 
farmářů na kontroly inspekčních orgánů a pomoc začínajícím ekolo-
gickým subjektům. Pokud o to farmáři, nebo firmy stály, poskytovali 
jsme našim členům ve spolupráci s Místními akčními skupinami dotač-
ní poradenství včetně vypracování projektových žádostí.
V roce 2010 se regionálnímu centru podařilo získat finanční pod-

poru na vzdělávací projekt „Teorie a praxe zákonných požadavků 
na hospodaření“ z prostředků PRV, Osy I. opatření I. 3. 1. Vzdělá-
vání. Předmětem projektu je realizace odborných seminářů (celkem 
8 seminářů) s praktickou ukázkou přímo v prostředí zemědělského 
podniku, tak, aby na teoretickou část semináře mohla rovnou 
navázat ukázka dané problematiky v prostředí zemědělského 
provozu. Projekt jsme zahájili realizací dvoudenní odborné exkurze 
do zemědělského podniku v Sasově (ekofarma Josefa Sklenáře) 
a návštěvou tradiční zemědělské výstavy Země Živitelka v Českých 
Budějovicích. První odborný seminář na téma Bezpečnost práce 
a požární ochrana v podmínkách zemědělského podniku, jsme 
realizovali v listopadu ve firmě ZEAS Březná a. s. Projekt bude 
pokračovat i v dalším roce, jeho ukončení je plánováno na listopad 
roku 2011.

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala  
nebo se jich účastnila:
– 19. červen 2010 – Tradiční Bioslavnosti ve Starém Městě (organi- 
 zační zajištění exkurzí do zemědělských podniků regionu v rámci  
 doprovodného programu)
– Srpen 2010 – Prezentace RC Jeseníky ve spolupráci s partner- 
 skou MAS Horní Pomoraví o.p.s. na výstavě Země Živitelka 2010
– Několik seminářů a přednášek aktivit pro DDM Zábřeh, Šumperk,  
 ZŠ a DPS.

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
Regionální centrum Jeseníky pracovalo na svém vlastním projektu 
s názvem: „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“

Rok 2010 byl pro naše RC rokem slabším. Naše regionální centrum 
se omezilo pouze na aktivity spojené s projektem a na tradiční, 
opakující se a osvědčené akce. Poskytování poradenských služeb 
využila jen menší část členské základny. I tak se dá říci, že jsme 
myšlenku ekologického zemědělství a biopotravin slušně propago-
vali díky akcím, jako jsou Bioslavnosti ve Starém Městě a výstava 
Země Živitelka v Českých Budějovicích.
Náš vzdělávací projekt má u našich členů slušný ohlas. Věříme, že 
i díky jeho realizaci pomůžeme našim členům orientovat se v legis-
lativě týkající se nejen ekologického zemědělství.



pro-Bio rc jižní morava

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
Adresa kontaktní: Kotlářská 53, 602 00 Brno
Adresa doručovací: Ing. Petr David, Horní 27, 783 13 Štěpánov
E: ingpetr.david@centrum.cz
M: 774 710 391

Správce RC/pobočky v roce 2010:
Ing. Petr David

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
22 členů
1 čestný člen
5 vinaři
1 výrobce biopotravin
1 poradce
1 výrobce krmiv
13 zemědělců

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
– Poradenství
– Vzdělávání 
– Exkurze
– Propagace biopotravin

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se 
jich účastnila (s krátkým popisem a přesným datem):
– 25. 1. 2010 Pracovní schůzka členů RC. 
– 1. 2. 2010 Pracovní schůzka členů RC.
– 22. 2. 2010 Valná hromada RC.
– 30. 3. 2010 Seminář krajinné prvky – seminář pořádaný pro země- 
 dělce, kde se dozvěděli co jsou krajinné prvky a jaké mají povinnosti.
– 11. 6. 2010 Polní den obiloviny – exkurze na ověřovací stanici  
 odrůd ÚKZÚZ – přehled odrůd obilovin s odborným výkladem.
– 24. 6. 2010 Polní den Edelhof – exkurze do Rakouska na školní  
 zemědělský podnik.
– 30. 6. 2010 Bioakademie – spolupráce na zajištění prezentace  
 biopotravin (víno, sýry).
– 14. 7. 2010 exkurze biodynamická farma Meierhof – exkurze  
 na farmu, která pěstuje méně známé obiloviny a zpracovává je  
 do tržních produktů (mouky, těstoviny).
– 4. 9. 2010 Dožínky Jihomoravského kraje – propagační stánek  
 ekologického zemědělství a biopotravin.
– 5. 11. 2010 Seminář Zhodnocení vinohradnického roku 2010  
 Mikulov ve spolupráci se společností Biocont Laboratory proběhl  
 seminář, na kterém se hodnotil vinohradnický rok 2010 a účinnost  
 ochrany v závislosti na průběhu počasí.

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
– Poradenství 9.F.
– „Síť agroenvironmentálních poradenských a informačních center  
 v ČR“ – partner Spolku poradců v ekologickém zemědělství ČR o. s.

Stručné zhodnocení uplynulého roku: 
V roce 2010 byly zorganizovány semináře dle potřeb zemědělců. 
V průběhu roku byla zajišťována poradenská činnost jak pro členy 
tak i pro zemědělce, kteří zvažovali vstup do EZ. Byla využita 
možnost získat zkušenosti při zahraničních exkurzích do Rakouska 
(Edelhof, Meierhof). Z důvodu velmi rozmanité struktury se stále 
snažíme najít vhodné způsoby ke zvýšení aktivity členů.



pro-Bio rc krkonoše a podkrkonoší

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
A: 512 36 Horní Branná 117
E: pro-biokrkonose@volny.cz, hana.rehorkova@pro-biokronose.eu
M: 605 168 608
W: pro-biokronose.webnode.cz

Správce RC/pobočky v roce 2010:
Ing. Hana Řehořková

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
BAReŠOvá Jiřina – zapojena do projektu Ekozomědělci přírodě, 
aktivní účastnice veškerých akcí, konaných v rámci RC
BRáZDA Jiří – soukromé hospodářství o celkové výměře 12 ha. 
Chov koní, ovcí, pěstování ovoce a zeleniny. Nabízí na objednávku 
ubytování na farmě a projížďky na huculech. Přímý prodej po do-
mluvě.
ekOFARmA NADĚJe – MAREK Filip - aktivní účastník veškerých 
akcí, konaných v rámci RC, úspěšný pěstitel bioovoce, chovatel koní
ekOFARmA BORmAtO – ŠLECHTA Antonín – průkopník pěstová-
ní muchovníku olšolistého, kvality farmy byly popsány v Bioměsíč-
níku a o farmě byl natočen reklamní spot v televizi Účko
ekOFARmA u kOtYkŮ – KOTYK Josef – ekofarma s chovem 
masného skotu a ovcí, produkcí biohovězího a biojehněčího masa. 
Možnost agroturistiky – ubytování přímo na farmě. Možnost projíž-
děk na koni nebo v kočáře. Konání seminářů zaměřených na tradič-
ní ruční práce. 

ekOPLANet – KOŠEK Miloslav – výrobky z rakytníku byly 
zařazeny do programu TENVIT, tj. Mezi produkty alternativní 
medicíny
FARmA FILOuN – ŠOUREK Martin – chov skotu, výroba a zpraco-
vání mléka – sýry, máslo, chov masného skotu
FARmA kOut v. o. s. – v průběhu roku farma realizovala semináře 
o zdravé výživě a přípravě biodynamických preparátů a malofarem-
ním zpracování mléka. Chov dojných krav, pěstování plodin na orné 
půdě, výroba mléčných výrobků
Hák Zdeněk – rozšíření chovu včel, aktivní účastník veškerých 
akcí, konaných v rámci RC
JANOuŠek Jiří chov masného skotu
LáNÍk milan – úspěšný chovatel ovcí -vyhodnocení nejlepšího 
stáda ovcí suffolk v kategorii nad 50 ks podle dosažené pro-
dukce jehňat na jedenácté ovčácké konferenci, která se konala 
v Seči v Železných horách (průměrná roční produkce 62,1 kg 
na bahnici)
mACHáČek Petr Ing. – pěstování ovoce a zeleniny
mĚStSká JAtkA s. r. o. – první certifikovaná biojatka v Krkono-
ších – certifikace v roce 2008
NADACe táBOR – aktivní účastník veškerých akcí, konaných 
v rámci RC, pravidelné konání sociálně terapeutických seminářů
POLABSkÉ mLÉkáRNY a. s. – ozšíření výroby bio-mléčných výrobků
PRáŠIL Ladislav – chovatel masného skotu
RODINNá FARmA LOmY – Ing. Pražáková Eva – aktivní účastník 
veškerých akcí, konaných v rámci RC, vybudování skladu ovoce 
a zeleniny. Chov masného skotu, pěstování ovoce a zeleniny
ROuSek Jaroslav – chov ovcí
ŘeHOŘkOvá HANA Ing. – správce centra, poradenská činnost, 

ekonomické a účetní práce, provoz agroturistiky – ubytovací služby, 
zpracování produkce
vINNÉ SkLePY kutNá HORA s. r. o. – pravidelné pořádání akcí, 
propagující česká vína, největší a nejznámější akce roku 2010 – 
Vinobraní Kuks, které bylo požehnáním panenské úrody znovuob-
noveného vinohradu hraběte Šporka
vHPReSS-BIOmĚSÍČNÍk – pravidelné informování z oblasti eko-
logického zemědělství a biopotravin
HeINZeL Pavel – chov ovcí
meNČÍkOvá monika – chov ovcí s produkcí mléka, výroba mléč-
ných výrobků
kveRek Pavel – pěstování zeleniny, ovoce, sadba jahodníku
JemeLÍk vladimír – chov ovcí, založení nového sadu, aktivní 
účastník všech akcí konaných centrem
GRYGAROvá Anna – farma Julie – chov masného skotu a koní
CeRmAN Josef Ing. – Hřebčín Jeníkov – chov koní, poradenství 
v oblasti chovu koní
PAvLÍČek Zdeněk – chov skotu, pěstování plodin na orné půdě
FORteLkO Otakar – kozí farma – chov ovcí
JuRSOvá terezie – chov skotu, pěstování plodin na orné  
půdě, pěstování ovoce, prodej ze dvora – mléko, mléčné  
výrobky
vLAČIHA vladislav – chov skotu, ovcí, pěstování plodin na orné půdě
CHLuPáČ Bohuslav – chov skotu
ČeRmák václav – chov skotu
meČÍŘ Josef – chov skotu
StŘeDNÍ ODBORNá ŠkOLA Poděbrady – aktivní spolupráce 
s centrem, škola koná pravidelné akce zaměřené na ekologii a eko-
logické zemědělství

ŘeHOŘkOvá Jana Ing. ekofarma větrná hora – chov masného 
skotu a ovcí
kARBuS Jiří – pěstování černého rybízu, rakytníku řešetlákového 
a aronie s vlastním sušením pro velkoobchod.
tŮmA Jakub – chov ovcí a koz, agroturistika
NOWOtNá kristina – soukromá farma o výměře 2 ha. Pěstování 
jahod, brambor a růží. Nově vysázený sad o výměře 1,6 ha (jablo-
ně, meruňky, broskvoně). Překladatelská činnost AJ.
kOtYZA Adam – chov a výcvik sportovních koní a chov koní pro 
rekreační ježdění. Turistická jízdárna - výuka jízdy na koních pro 
začátečníky i pokročilé. Vyjížďky do přírody, výuka jízdy pro děti 
na malých koních, vožení dětí. Odchov hříbat na 45 ha pastvin 
v nadmořské výšce 600 m. n. m. Prodej koní. 
CHARvátOvá Petra – chov sportovních koní, třešňový sad, 
rybízovny.
kOCmANOvá Lenka Ing. – školkařská výroba (sazenice maliníku, 
jahodníku) a nově vysázený třešňový sad.
kOZDeRkA Jan Ing. – nově vysázený ekologický sad jabloní. 
Překladatelská činnost – FJ, ubytovací služby

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
– Spolupráce při realizaci vzdělávacích seminářů z Programu rozvoje  
 venkova – Praktickým vzděláváním k prosperitě (14 akcí)
– kurzy Přidávání hodnoty zemědělským produktům – malofarmení  
 zpracování mléka (5 akcí)
– Den Země v Semilech – ve spolupráci s MU Semily
– Poradenská činnost – osobně, telefonem, e-mailem



Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se 
jich účastnila (s krátkým popisem a přesným datem):
Vzdělávací semináře – z PRV – Praktickým vzděláváním k prospe-
ritě: 
– Čtení z teorií Rudolfa Steinera – o biodynamickém zemědělství (4) 
– Centrum Tábor Nová Ves nad Popelkou (leden – duben 2011)
– Výroba biodynamických preparátů – Farma Kout (duben 2010)
– Seminář – Pěstování plodin na orné půdě, chov dojného skotu –  
 Trutnov (květen 2010)
– Semináře na téma Příprava mladých začínajících zemědělců 
– Biofarma Pod Hájkem a Střední odborná škola Poděbrady  
 (květen, červen 2011) (2)
- Seminář na téma Předčasné ukončení zemědělské činnosti –  
 Chata Pod Hájkem (červen 2010)
- Semináře – legislativa prodeje ze dvora a malofaremní zpracování 
– mléko, maso (4) – Semily (2), Trutnov (1), Liberec (1)  
 (červenec – září 2010)
– Vzdělávací semináře z PRV – Přidávání hodnoty zemědělským  
 výrobkům – malofaremní zpracování mléka:
– kurz – Chata Pod Hájkem (listopad – prosinec 2010) (5)
– Den Země Semily – propagace ekologického zemědělství –  
 ve spolupráci s MU Semily – duben 2010
– Tradiční předvánoční posezení – 3. Prosince 2010 – ve spolupráci  
 s RAR LK a Krajským úřadem LK

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
Viz předchozí bod.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Rok 2010 byl opět rokem plným práce a aktivit. Do všech akcí se 
průběžně zapojovali téměř všichni členové našeho RC.

Plán práce pro rok 2011:
– Zapojení do projektu z PRV – název Ekologické zemědělství 
 v praxi – 11 odborných seminářů s tématikou ekologického  
 zemědělství – ve spolupráci s KEZ, 2 exkurze – Vinné sklepy  
 Kutná Hora a příprava biodynamických preparátů – farma Kout
– Zapojení do projektu z PRV – název Ekologické zemědělství,  
 zachování a údržba krajiny, zákonné požadavky na hospodaření –  
 2 semináře s problematikou extenzivního ekologického ovoc- 
 nářství, 3 semináře s problematikou ochrana vod, extenzivní chov  
 skotu v ekologickém zemědělství
– Den Země v Semilech – 20. dubna – účast na farmařské tržnici
– Exkurze – do podniku zabývající se ekologickým zelinářstvím  
 – léto 2011
– Exkurze – do Polska – do podniku, používajícím přípravky  
 EM-EKO – léto 2011
– Tradiční předvánoční posezení – prosinec 2011
– Běžná poradenská činnost – osobně, telefonicky, e-mailem –  
 průběžně v celém roce 2011

pro-Bio rc moravSká Brána

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: 
A: Tyršova 705, 742 58 Příbor
E:  probio.moravskabrana@seznam.cz 
M: 604 905 611

Správce RC/pobočky v roce 2010: 
Ing. Alena Malíková

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
V roce 2010 mělo regionální centrum Moravská brána 36 členů, 
z toho 31 ekologických zemědělců, dále to byl BIOINSTITUT, o. p. s. 
Olomouc; firma HOPI – POPI, jedním z programů této potravinář-
ské firmy jsou HOPI PŘÍRODNÍ BIO POLÉVKY; SEMO Smržice – 
producent bioosiv; Masarykova střední škola zemědělská Opava. 
Zemědělské aktivity jsou zaměřeny na chov masného skotu, 
mléčného skotu, ovcí, koz i koní. RC má sedm sadařů, dva pěsti-
tele zeleniny a dva pěstitele léčivých rostlin. Čtyři členové nabízejí 
možnost ubytování a další aktivity na farmě – agroturistiku. 
Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala (marketing, 
poradenství, exkurze, osvěta atd.): poradenství – vstupní i odborné 
konzultace, přednášky o ekologickém zemědělství a souvislostech 
na základních a středních školách, organizace seminářů.

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se 
jich účastnila (s krátkým popisem a přesným datem):
– V průběhu roku 2010: pokračuje činnost Informačního centra pro  

 ekologické zemědělství a agroenvironmentální programy,  
 Divadelní 9, Nový Jičín
– 26. března 2010, Římskokatolická farnost Spálov:  
 Valná hromada RC; seminář Pěstování starých odrůd ovocných  
 stromů v systému EZ – přednášející Ing. Stanislav Boček, Ph.D.,  
 Mendelova univerzita Brno
– 17. června 2010, Masarykova střední škola zemědělská Opava: 
 Význam regionálních potravin, přednáška
– 17.–18. září 2010, Fulnek: Fulnecký zemědělský jarmark:  
 interaktivní přednáška o ekologickém hospodaření pro děti  
 základních škol; účast ekologických zemědělců na jarmarku
– 23. září 2010, Mlýn Šmajstrla, Frenštát pod Radhoštěm:  
 Pohanka na poli, ve mlýně a na stole, seminář. Přednášející  
 Ing. Martin Káš, Ing. Dagmar Janovská – VÚRV Praha; Ing. Petr  
 Dostálek – GENGEL, o. p. s. Veselka; Břetislav Poulíček, Stará  
 Ves u Bílovce, ekologický zemědělec; Zdeněk Šmajstrla – mlynář
– 1. 12. 2010, Gymnázium Příbor: Ekologické zemědělství pro BIO  
 a pro PŘÍRODU, přednáška
– 17. prosince 2010, Hukvaldy: Nově upravené podmínky GAEC  
 a nově přistupující podmínky cross – compliance, seminář;  
 přednášející: Ing. Lubomír Smrček, EKOTOXA Opava

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
– Spoluúčast na zakázce MZe – Ekologické zemědělství a zpracování  
 biopotravin PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců – organiza- 
 ce seminářů.
– Zajištění semináře v rámci Celostátní sítě pro venkov – podpoře- 
 no MZe.



Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Roste poptávka po prodeji především biozeleniny, ale i dalších 
bioproduktů v bedýnkách i formou farmářských trhů. Problémy 
s odbytem mléka. Vlivem nepříznivého počasí byla malá produkce 
biozeleniny i bioovoce.

pro-Bio rc Severovýchod

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
A: Brtnická 360, 407 78 Velký Šenov
E: info@biohovezi.cz
M: 737 284 212

Správce RC/pobočky v roce 2010:
Ing. Kamil Toman

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
Členů 7, orientace na produkci biopotravin.

významní zpracovatelé:
Biosýry – Mlékárna Varnsdorf spol. s r. o. – www.milko.cz

Ekologické hovězí, jehněčí a kuřecí produkty:
Biopark s.r.o. – www.biokureci.cz, www.biohovezi.cz

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
biomléko – 10 tis. litrů denně, biohovězí, biojehněčí a biokuře-
cí – roční objem produkce 53 mil. Kč. Další časově i fakticky 
významnou oblastí činnosti je zastupování ekologických zemědělců 
v rámci připomínkových řízení a pracovních skupin. Správce je čle-
nem monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova a monitoro-
vacího výboru Kontroly podmíněnosti (Cross compliance) na Mini-
sterstvu zemědělství ČR. Rovněž tak činnost v rámci správní rady 

Kontrola ekologického zemědělství má celosvazový význam.
Z hlediska osvěty spolupracujeme se členy na propagaci jejich 
biovýrobků, ať již se jedná o regionální nebo mezinárodní formy 
prezentace.

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
V letošním roce pokračovala spolupráce na tříletém projektu Bio 
do škol, probíhaly ochutnávky a prezentace členů RC. V letoš-
ním roce byl jedním z hlavních projektů připravovaný Akční plán 
ekologického zemědělství do roku 2015, na kterém jsme intenzivně 
pracovali v rámci Akčního týmu. 

Stručné zhodnocení uplynulého roku :
Uplynulý rok pokládáme za úspěšný, i když velmi pracovně 
náročný. Věříme, že se vynaložené úsilí odrazí do dalšího rozvoje 
produkce českých biopotravin.



pro-Bio rc Severozápad

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
A: Hlavní 27, 362 63 Dalovice
M: 607 103 244
W: rc-severozapad.cz
F: 353 226 354

Správce RC/pobočky v roce 2010:
Ing. Zdeněk Perlinger

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
143 členů, větší podniky cca 50 000 ha), TTP, obiloviny,luskoviny, 
chov krav, ovcí, koz a koní, produkce masa, sýrů, moštů, agrotu-
ristika

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
– poradenství, odbyt, regionální biopotravina
– projekty z PRV pro členy RC – objem úspěšných projektů vypra- 
 covaných pro členy se blíží 400 milionům korun

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se 
jich účastnila (s krátkým popisem a přesným datem):
– exkurze Biofach
– akce v rámci měsíce biopotravin – farma Kozodoj
– biodožínky – farma F. Bartoň
– semináře s aktuální tématikou – cca 1 × za měsíc

– soutěž Regionální potravina Karlovarského kraje – organizátor,  
 soutěžící

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
RC se nezapojuje do projektů – administrativní náročnost

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Úspěšný

pro-Bio rc Srdce Čech

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: 
A: Sedlo 4, 364 01 Toužim-Útvina
E: kvetonova.sedlo@seznam.cz
M: 604 258 219  

Správce RC/pobočky v roce 2009:  
Ing. Ivana Květoňová

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
K 31.12. 2010 40 členů – z toho 21 zemědělců, 7 výrobců a prodej-
ců biovýrobků, 6 z oblasti výzkumu a vzdělávání, 6 čestných členů. 
Zaměření zemědělců je velmi rozmanité, většina chová přežvýkav-
ce BTPM, někteří obhospodařují ornou půdu či pěstují zeleninu, 
vysazují sady či chovají dojnice.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.): 
Především poradenství – zemědělcům vedení evidence, přípravy 
na kontroly, seznamování se změnami právních požadavků, pře-
devším v oblasti ekologie, ale i zemědělství celkově. RC spolupra-
covala při pořádání akcí seminář Pěstování a skladování plodin 
v ekologickém zemědělství, Přehlídka polních pokusů v Uhříněvsi 
a Biodožínky v Nenačovicích. Exkurzí se členové již tradičně zú-
častňují ve spolupráci s RC Severozápad.

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se 
jich účastnila (s krátkým popisem a přesným datem):
– 25. 2. Pěstování a skladování plodin v ekologickém zemědělství,  
 legislativa v EZ – seminář na ČZU Praha, 8 přednášejících daných  
 tématů.
– 29. 6. Přehlídka polních pokusů v Uhříněvsi se zaměřením  
 na pěstování plodin v ekologickém zemědělství- přednášky, sou- 
 hrnné výsledky pokusů, exkurze v terénu.
– 12. 9. Biodožínky Country Life v Nenačovicích – osvěta, prodej  
 biovýrobků, kulturní vystoupení, soutěže pro děti i dospělé

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila: 
RC nemělo v roce 2010 žádný samostatný grant

Stručné zhodnocení uplynulého roku: 
Členská základna doznala změn, ubyli ale jen ti, kteří vidí ekolo-
gické zemědělství jako módní výstřelek, skalní příznivci a nadšenci 
zůstali a přišli noví. Velká rozloha našeho RC způsobila častější 
nutnost mé práce na dálku – poštou, telefonicky či elektronicky, 
protože stěžejním bodem mého působení nadále zůstávají povinné 
evidence a právní požadavky. O to víc si vážím osobních setkání při 
mých návštěvách či na akcích, ať už pořádaných naším RC Srdce 
Čech či jiných. 



pro-Bio rc šumava

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
A: Branišov 9, 384 73 Stachy
M: 602 830 998

Správce RC/pobočky v roce 2010:
Ing. Vladimír Krtouš

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
41 členů (přibližně), většina chovatelé skotu BTPM a ovcí, pouze TTP

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
– poradenství
– semináře
– exkurze

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se 
jich účastnila (s krátkým popisem a přesným datem): 
Semináře:
– 26. 1. 2010 Vimperk – Program rozvoje venkova – osa I. a II.,  
 zákonné požadavky na hospodaření
– 28. 1. 2010 Běšiny – Program rozvoje venkova – osa I. a II.,  
 zákonné požadavky na hospodaření
– 20. 4. 2010 Vimperk – Program rozvoje venkova – osa I. a II., 
ochrana životního prostředí a údržba krajiny

– 22. 4. 2010 Běšiny – Program rozvoje venkova – osa I. a II.,  
 ochrana životního prostředí a údržba krajiny
– 19.10. 2010 Vimperk – počítačová gramotnost – zvýšení konku- 
 renceschopnosti (výuka základů práce s počítačem v zemědělské praxi)
– 21.10. 2010 Běšiny – počítačová gramotnost – zvýšení konku- 
 renceschopnosti (výuka základů práce s počítačem v zemědělské praxi)
– 23. 11. 2010 Vimperk – zvyšování efektivnosti hospodaření – soft- 
 ware v zemědělství (základní programové vybavení pro povinnou  
 evidenci v zemědělství)
– 24. 11. 2010 Běšiny – zvyšování efektivnosti hospodaření – soft- 
 ware v zemědělství (základní programové vybavení pro povinnou  
 evidenci v zemědělství
– 23. 3. 2010 – exkurze na odbornou zemědělskou výstavu  
 TECHAGRO Brno – tematika: Program rozvoje venkova –  
 osa I. a II.

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
PRV 1.3.1. – vzdělávání, 9.F. – poradenství a vzdělávání

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Šlo to.

pro-Bio rc vySoČina

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
A: Sasov 2, 586 01 Jihlava
E: rc.vysocina@volny.cz
M: 739 235 944

Správce RC/pobočky v roce 2010:
Ing. Tomáš Klejzar
Další členové výboru RC: Ing. Jiří Doubek, Ing. Milan Teksl

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
V RC Vysočina je v současnosti celkem 52 členů,
z toho je 46 farem (řada farem má i výrobu biopotravin), 3 výrobci 
biopotravin, 1 škola, 1 čestný člen a 1 poradce. Členové jsou pře-
devším z kraje Vysočina, ale také z okresů Tábor, Jindřichův Hradec 
a České Budějovice.
Jsou 3 čekatelé na členství (vše farmy).
V roce 2010 přibylo 5 členů (vše farmy), 3 členové z rc odešli (vše 
farmy). Výměra ekoploch členů je cca 4000 ha, aktuální statistika 
MZe ještě nebyla zveřejněna.
Členové RC mají pestrou škálu činností – hospodaří na TTP (cca 55 %), 
orné půdě (cca 40 %), pěstují zeleninu, bylinky, ovoce, chovají masný 
i mléčný skot, ovce, kozy, koně i drůbež a ryby, vyrábí biopotraviny- rost-
linné (z brambor, obilovin, ovoce, zeleniny) i živočišné (mléko a mléčné 
výrobky, maso a masné výrobky, vajíčka).
Někteří členové nabízí také služby v agroturistice, školství, poradenství.
V řadách členů RC jsou z dřívějška držitelé ocenění nejlepší eko-

zemědělec roku (Ing. Tomáš Křišťan), biopotravina roku (Ing. Pavel 
Dobrovolný, Josef Sklenář), nebo „České bio“ (mlékárna Lacrum 
Velké Meziříčí).
Někteří členové na svých farmách pořádají často ve spolupráci 
s RC nejrůznější akce, jako jsou dny otevřených dveří, exkurze, 
semináře, apod. 

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
Správce RC a současně místopředseda svazu se podílel na činnos-
ti svazové obchodní organizace PRODEJ-BIO s. r. o., řešil aktuální 
svazové problémy, byl aktivní v různých aktivitách EZ, jako např. 
Česká platforma pro ekologické zemědělství, nový akční plánu EZ 
ČR, zastupoval svaz při různých jednáních, např. řešení dotačních 
podmínek, změny ve značení bioproduktů, udělování výjimek, 
tvorba nových GAEC, novela zákona o EZ, apod. Správce RC 
koordinuje spolu s manažerkou svazu akční plán a strategii svazu 
PRO-BIO (schůzky, samostatná práce, vyjednávání, koordinace).
RC se podílelo na akcích v rámci Září 2010 – měsíce biopotravin 
a EZ. RC organizovalo semináře a exkurze. Správce RC poskyto-
val členům poradenství – dotované i nedotované. Poskytoval také 
poradenství potenciálním budoucím členům.
Správce RC byl aktivní v certifikaci regionálních produktů „Vysoči-
na Regionální Produkt“. Správce RC se účastní projektu „Podpora 
rozvoje regionálního odbytu biopotravin s cílem zvýšení produkce 
biomléka“. Správce RC v roce 2010 obnovil akreditaci poradce 
v registru MZe ČR. Správce RC fungoval jako odborný posuzovatel 
v ČIA (akreditace KEZ, Biokont).



Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se 
jich účastnila (s krátkým popisem a přesným datem):
– 16. 2. 2010 – seminář k problematice poradenského systému, 
  Praha, ÚZEI
– 2. 3. 2010 – Valná hromada RC, Jihlava
– 9. 3. 2010 – seminář k problematice luskovinoobilných směsek  
 v EZ, Jihlava, Bioinstitut
– 12. 3. 2010 – Valná hromada svazu PRO-BIO, Jihlava
– 17. 3. 2010 – seminář ke spolupráci subjektů v sektoru zemědělství,  
 Jihlava, KAZV
– 8. 4. 2010 – Valná hromada PRODEJ-BIO s. r. o., Karlovy Vary
– 30. 4. 2010 – seminář v rámci projektu „biomléko“, Ratibořice, PRO-BIO
– 5.–6. 5. 2010 – seminář v rámci projektu „biomléko“, Malonty,  
 EPOS
– 22. 6. 2010 – seminář v rámci projektu „biomléko“, Humpolec, PRO-BIO
– 30. 6.–2. 7. 2010 – Bioakademie Lednice
– 22. 7. 2010 – seminář ke zpracování masa na farmě, Javorek, RC
– 27. 8. 2010 – účast a jednání na výstavě Země živitelka, České Budějovice
– 1. 9. 2010 – oficiální zahájení měsíce biopotravin, Praha, PRO-BIO Liga
– 4. 9. 2010 – Bio zemědělský den na Biofarmě Sasov
– 17. 9. 2010 – Bio den na ČZA v Humpolci
– 23. 9. 2010 – pracovní seminář k používání pesticidů v zemědělství,  
 Praha, MZe
– 1. 10. 2010 – Biojarmark ve Žďáře nad Sázavou
– 4–6. 10. 2010 – semináře a exkurze k poradenství ve FIBLu, Frick,  
 Švýcarsko
– 9. 10. 2010 – Biojarmark v Jihlavě
– 16. 11. 2010 – Dozorčí rada PRODEJ-BIO s. r. o., Praha
– 22. 11. 2010 – seminář k používání portálu farmáře, Benešov, PRO-BIO

– 23. 11. 2010 – seminář k problematice kvality půd v EZ, Jihlava,  
 Bioinstitut
– 26. 11. 2010 – pracovní seminář k novým GAEC, Praha, MZe
– 8. 12. 1200 – seminář k problematice kontrol EZ, Jihlava, ÚKZÚZ
– 12–14. 12. 2010 – jednání a exkurze ve svazu BIO SUISSE, Basel, Švýcarsko
– 16. 12. 2010 – Dozorčí rada PRODEJ-BIO s. r. o., Litomyšl

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
Projekt „Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin s cílem 
zvýšení produkce biomléka“

Stručné zhodnocení uplynulého roku :
V roce 2010 svaz PRO-BIO pokračoval v úspěšné konsolidaci 
a v naplňování svého poslání. Počet ekofarem, výrobců biopotra-
vin i obchodníků se nadále zvyšoval. Částečný útlum způsobený 
ekonomickou krizí se postupně vracel k mírnému růstu poptávky 
po biopotravinách. Ceny bioproduktů se opět zvýšily, projevil se 
nedostatek bio jadrných krmiv. Zvláště zajímavým segmentem 
v eko hospodaření je a bude pěstování obilovin a především luskovin.
V RC Vysočina jsou z velké části ti, kteří produkují bioprodukty 
a biopotraviny. Ekonomické problémy se jim pochopitelně nevy-
hnuly. Nicméně i na Vysočině ekofarem a výrobců přibývá. To je 
způsobeno nejen dotacemi, ale i dobrou perspektivou EZ oproti 
stagnujícímu konvenčnímu zemědělství. 
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