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Struktura členské 
základny
K 31. 12. 2004 svaz PRO-BIO sdružoval 
524 èlenù + 167 èlenù PRO-BIO Ligy.
Struktura èlenské základny:
 � ekozemìdìlec 406
 � zpracovatel 43
 � velkoobchodník 19
 � škola  10
 � èestní èlenové 11
 � poradce 26
 � prodejna 51
 celkem* 524 
 *   pozn. nìkteøí èlenové spadají do více kategorií

 �  PRO-BIO Liga 167
 èlenové svazu celkem 691

Poèet èlenù RC a poboèek: 
 � RC Bílé Karpaty 48
 � RC Humpolec 34
 � RC Jeseníky 93
 � RC Jižní Morava 16
 � RC Litomyšl 35
 � RC Moravská brána 28
 � RC Polabí 34
 � RC Severovýchod 33
 � RC Severozápadní Èechy 101
 � RC Šumava 51
 � Sekce prodejcù 51
 � PRO-BIO Liga 167

Struktura èinnosti èlenù: 
Pìstitelé 
 � zeleniny 29
 � ovoce 33
 � bylin a koøení 22
 � brambor a okopaniny 57
 � obilovin 88
 � luskovin 18
Chovatelé 
 � ovcí  108
 � koz 52
 � prasat 25
 � drùbeže 25
 � skotu 303
 � koní 98
Agroturistika 50
*   pozn. nìkteøí èlenové spadají do více kategorií

Struktura pùdy obhospodaøované èleny:
Výmìra celkem  138372,6 ha
z toho:
 orná pùda  8785,85 ha
 trvalé travní porosty 128153,8 ha
 vinice 13,97 ha
 sady 170,58 ha

Vývoj èlenské základny 
a pùdy obhospodaøované èleny:

SLOVO PŘEDSEDY 
SVAZU PRO-BIO

Vážení èlenové svazu,
skonèil rok, od kterého jsme mnoho 

oèekávali a ke kterému jsme také ale 
v pøedcházejících letech vzhlíželi s oba-
vami - rok vstupu Èeské republiky do 
Evropské unie. Ekologické zemìdìlství 
se stalo uznávanou souèástí èeského 
zemìdìlství. Spoleènì s našimi konvenè-
ními kolegy jsme proto pozorovali poli-
tické a mediální komentáøe k pøípravám 
republiky na vstup do EU. Chvílemi jsme 
propadali pesimismu, nìkdy i žasli nad 
optimistickými výhledy do budoucna. 
Všichni víme, že pro zemìdìlství nejsou 
dobré èasté zmìny a naopak mu svìdèí 
stabilní a nemìnná pravidla – to jsme 
také od EU oèekávali a proto øada z nás 
vstup podpoøila. Sledovali jsme výši 
finanèních prostøedkù na jednotlivé 
dotaèní tituly, zjišťovali podmínky hos-
podaøení, pesimisté proèítali sankèní 
øády a na jaøe pak málem pro samé tis-
kopisy zapomnìli zasít. Každý sestavil 
strategii, kdy se pøihlásí a do èeho, pøe-
poèítal zatížení zvíøat na hektar zemì-
dìlské pùdy a naplánoval nákup nové 
zemìdìlské techniky nebo pøestavbu stájí 
tak, aby vyhovìl novým požadavkùm.

A pak to zaèalo. Kromì èeských 
zákonù zaèala platit také legislativa 
celoevropská, vèetnì kontrolních sys-
témù. A v tom aby se „pes vyznal“. O sed-
lácích mají evropští i naši úøedníci ale 
vysoké mínìní –  spleť zákonù, naøízení 
a dotaèních titulù je tak „pøehledná“, že 
bude oblíbená snad jen u vysokoškolsky 
vzdìlaného sedláka milujícího kombi-
natoriku a ovládajícího poèítaè vèetnì 
internetu. Pøesto vykvetly strom, narodila 
se mláïata, zazelenalo se osení. Datum 
15. 7. si bude ještì dlouho pamatovat 
každý sedlák hospodaøící na loukách, 
i když se ten den asi nikdo z významných 
zemìdìlcù nenarodil. Pøesto jsme seno 
usušili a úroda obilí byla velmi slušná. 
Jako by se nic nestalo, jako by pøírodì 
bylo jedno, že už mùžeme jezdit za hra-
nice na obèanský prùkaz. A vìøme tomu, 
úplnì jedno jí to je!

Proto si na naše zvíøata a pole vzpo-
meòme vždy, když padáme únavou nad 
papíry èeskými i novými evropskými, 
kdy nás probouzí strach a vztek z hrozí-
cích kontrol, když z nás kdejaký chytrák  
dìlá hlupáky. 

Sedlákovo místo je na poli a ve stáji, 
a zbytek je pøírodì úplnì jedno…

 Zdenìk Perlinger

Struktura činnosti členů — zemědělců 2004

Činnost pěstitelů v roce 2004

Struktura půdy obhospodařované členy v roce 2004

Vývoj členské základny

Vývoj výměry ekologicky obhodpodařované půdy členy svazu

Počet členů RC a poboček v roce 2004

Struktura členské základny v roce 2004

Činnost chovatelů v roce 2004
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náø „Welfare – pohoda hospodáøských 
zvíøat a ekologické zemìdìlství“ se 
zamìøením na ekologický chov drùbeže, 
pøi pøíležitosti návštìvy profesora Joh-
na Webstera z Velké Británie. Na tento 
semináø navázal workshop na MLZU 
v Brnì (21. 9.).

Projekty 
Kromì základních èinností se svaz PRO-BIO 
orientuje na podávání a realizaci projektù, 
jejichž aktivity a výsledky jsou pøínosné 
pro rozvoj EZ v ÈR a hlavnì pro èlenskou 
základnu. V rámci projektù jsou získávány 
finanèní prostøedky ze zdrojù nadací, státu, 
èi EU urèených pøevážnì na podporu ekolo-
gických aktivit nevládních organizací.

Propagace ekologického zemědělství

Projekt navazující na dohodnuté priority 
Akèního plánu rozvoje EZ v ÈR podporuje 
Ministerstvo zemìdìlství ÈR (viz. kapitola 
Propagace a podpora odbytu).

Bioakademie 2004

Evropská letní akademie ekologického ze-
mìdìlství se stala stìžejním mezinárodním 
projektem svazu, který mimo jiné dává pro-
stor pro úèinný lobbing, propagaci a vzdì-
lávání (viz. kapitola Bioakademie 2004)
 

E(co)-Qualify - vzdělávání bioprodejců

Leonardo da Vinci – mezinárodní projekt 
podporovaný EU. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o teoreticky zamìøené aktivity (tvorba 
mezinárodních kvalifikaèních standardù pro 
bioprodejce a vzdìlávání pomocí e-lerningu) 
a jednostrannì zamìøený na bioprodejny, 
pøevzala jeho realizaci a mezinárodní ko-
munikaci z vìtší èásti odborná sekce svazu 

PRO-BIO zamìøená na maloprodej a marke-
ting biopotravin. Do projektu, který koordi-
nuje nìmecký institut Equalita je zapojeno 
nìkolik dalších zemí EU (B, SK, H, LT, A…)

Podpora a propagace ekologického 
zemědělství v produkčních oblastech 
povodí řeky Dunaje

Projekt podporovaný UNDP / DEF Danube 
Regional Project prostøednictvím REC Bu-
dapešť.
a/ Mezinárodní projekt, realizovaný za 
spolupráce se zahranièními partnery ze Slo-
venska, Bulharska a Srbska a Èerné Hory, 
si klade za cíl rozšíøit EZ ve významných ze-
mìdìlských oblastech povodí øeky Dunaje, 
popularizovat EZ mezi širokou laickou i od-
bornou veøejností a ukázat na praktických 
pøíkladech, že EZ je možné úspìšnì provo-
zovat i na orné pùdì. Aktivitami projektu je 
vypracování studie o vlivu zemìdìlství na 
povrchové i spodní vody, uspoøádání se-
mináøù pro studenty na dané téma, vydání 
informaèních letákù, realizace semináøe 
pøi Bioakadmemii 2005 a uspoøádání dnù 
otevøených dveøí na ekofarmách. Realizace 
v prùbìhu roku 2005/2006. Dalším partne-
rem v ÈR je Informaèní støedisko pro rozvoj 
Moravských Kopanic. 
Projekt byl zahájen na podzim roku 2004, 
v první fázi byly získávány informace pro 
publikování studie. Pøípravná fáze projektu 
byla zahájena na Bioakademii 2004 samo-
statnou odbornou konferencí o vztahu EZ 
k vodì. 
b/ Národní projekt, realizovaný za spolu-
práce s Epos Spolkem poradcù EZ v ÈR, je 
zamìøen na povodí Moravy, zejména Beè-
vy. Jeho cílem je motivovat v tomto regionu 
více zemìdìlcù pro pøechod na EZ a zajistit 
jim odborné poradenství. Byly vytvoøeny 
propagaèní panely, podklady pro odbor-
nou studii. Další aktivity probìhnou v roce 
2005. Regionálním partnerem projektu je 
napø. Støední zemìdìlská škola v Rožnovì 
p. Radhoštìm.

Učebnice „Ekologické zemědělství I. díl“

Projekt za podpory MŽP a Nadace na ochra-
nu zvíøat. V roce 2004 svaz vydal a distribu-
oval první díl uèebnice Ekologické zemì-
dìlství, která je urèena pro školy i praxi. 
Dùležitá byla i propagace a metodická 
podpora používání uèebnice. Za podpory 
PAN Germany a ve spolupráci s PRO-BIO 
RC Moravská Brána a Støední zemìdìlskou 
školou probìhl v èervnu 2004 v Rožnovì 
pod Radhoštìm mezinárodní odborný 
semináø o výuce EZ. První díl uèebnice 
mìl velký ohlas a vyuèují podle ní všechny 
tøi naše zemìdìlské univerzity a nìkolik 
støedních škol. Na vydání uèenice navazují 
i další projekty (napø. pro rok 2005 schvá-
lený projekt MŽP) zamìøené na vytvoøení 
power-pointových prezentací pro výuku 
a pøednášky a zejména pak vydání druhého 
dílu o evropských normách pro EZ, welfa-
re, ekologických chovech, konverzi, mar-

Poradenství
� Poradenství v roce 2004 bylo zamìøeno 

zejména na terénní poradenství v regi-
onech. Základním tématem poradenské 
èinnosti byla pøíprava zemìdìlcù na 
nové podmínky hospodaøení v ekologic-
kém zemìdìlství v souvislosti se vstu-
pem ÈR do Evropské unie. Od 1. 5. 2004 
se museli všichni naši èlenové vypoøá-
dat s novou právní úpravou EZ vyplýva-
jící z NR 2092/91 (které je závazné pro 
všechny èlenské zemì EU), v návaznosti 
na to se pøipravit na nové požadavky 
kontrolního systému. 

� Na pøelomu roku 2003/2004 probìhla 
série semináøù pro zemìdìlce v celé ÈR 
ve spolupráci se Spolkem poradcù EPOS, 
které byly zamìøeny právì na zmìny po 
vstupu do EU. Rovnìž probìhly 3 semi-
náøe (v Humpolci a Chrudimi) urèené na 
vzdìlávání poradcù svazu. 

� V závìru roku svaz spolupracoval 
s ÚZPI pøi pøípravì dotaèního titu-
lu 9. F. Podpora poradenství v zemì-
dìlství, kde svaz zpracoval metodiku 
týkající se poradenství pro ekologické 
zemìdìlce. V rámci tohoto dotaèního 
titulu mohou ekologiètí zemìdìlci ob-
držet dotaci na poradenskou èinnost 
až 80%, využijí-li služeb poradcù akre-
ditovaných u MZe. 

� V rámci poradenství svaz uspoøádal 
odborný zájezd pro èleny do Švýcarska 
zamìøený na ekologický chov drùbeže. 
V rámci zájezdu byly navštíveny 4 farmy 
s chovem drùbeže na produkci biovajec 
a zpracovatelská firma Hosberg. S vlast-
níkem firmy byla navázána další spo-
lupráce a naskýtá se možnost odbytu 
biovajec prostøednictvím této spoleènos-
ti a další technický a poradenský servis 
pøi budování èeských farem s produkcí 
biovajec. 

� Svaz PRO-BIO se podílel na organizování 
9. mezinárodního symposia o pohance, 
kde pøipravil samostatnou èást na téma 
„Bio pohanka - co ještì nevíte“ (19. - 20.  8. 
v Praze) zamìøenou na možnosti pìsto-
vání pohanky jako tržní plodiny v ekolo-
gickém zemìdìlství ÈR. 

� Svaz PRO-BIO ve spolupráci s Nadací na 
ochranu zvíøat a Ústavem zemìdìlských 
a potravináøských informací Praha zor-
ganizoval v Praze (20. 9.) odborný semi-

Odborná exkurze na švýcarské ekofarmy

Bioakademie

Profesor Webster na semináři Welfare



4

ketingu a ekonomice s pøíklady z praxe. 
Vydání druhého dílu kromì MŽP finanènì 
podporuje i grant Nadace na ochranu zví-
øat. V rámci tohoto grantu jsme v záøí 2004 
uspoøádali také v Praze odborný semináø 
o welfare a ekologických chovech drùbe-
že s pøedním expertem Prof. Websterem 
z Velké Británie, jehož èást byla zopakována 
i v Brnì na Veterinární univerzitì pro pra-
covníky SVS. 

Příprava projektu „Poradenská 

centra pro agro-environmentální 

programy“ 

Svaz PRO-BIO mùže být do budoucna 
úspìšný, bude-li zajišťovat svým èlenùm 
konkrétní služby. Cílem je odborné terénní 
poradenství vèetnì komplexních informací 
ve vztahu k HRDP a OP Zemìdìlství. Proto 
jsme v roce 2004 pøipravili celostátní pro-
jekt, který poèítá se vznikem poradenských 
center pro agro-environmentální pro-
gramy po celé ÈR. Základem by mìla být 
RC svazu PRO-BIO, celostátní centrum sva-
zu s koordinátorem poradenské služby. 
Jako partneøi by se do projektu mìli zapojit 
ZA MZe, správy CHKO, ÚZPI a další. O fi-
nanèní podporu tohoto celostátního pro-
jektu i jeho jednotlivých krajských èástí 
(RC) je žádáno v roce 2005. Tuto koncepci 
poradenství budeme realizovat v menším 
rozsahu i v pøípadì, že by tento projekt ne-
byl podpoøen z programu OP RLZ.

Propagace a podpora 
odbytu
Propagační a osvětové akce

Cílem všech poøádaných akcí je nejen obec-
ná propagace EZ a biopotravin, ale také 
prezentace konkrétních farmáøù a jejich 
farem, výrobcù èi zpracovatelù a jejich vý-
robkù, podpora odbytu doma i v zahranièí, 
zvýšení informovanosti veøejnosti, zapojení 
odborníkù do problematiky a propagace 
jednotlivých regionù.
� 19. - 22. 2. Prezentace produktù èes-

kého ekologického zemìdìlství, èlenù 
a svazu PRO-BIO na spoleèné expozici 
v rámci mezinárodního veletrhu biopo-
travin a bioproduktù BIOFACH 2004 
v Norimberku.

� 2. - 5. 3. Spoleèná expozice na meziná-
rodním kontraktaèním potravináøském 
veletrhu SALIMA 2004 v Brnì. Široký 
sortiment produktù EZ spoleènì pøed-
stavilo nìkolik pøedních zpracovatelù, 
výrobcù i farmáøù. Expozice zazname-
nala velkou návštìvnost jak ze strany 
odborných návštìvníkù, tak ze strany 
spotøebitelù, škol a médií.

� 29. 5. Dvanáctý roèník vyhlášení nej-
lepšího ekologického zemìdìlce roku 
– Bartákùv hrnec. Ocenìní získala 
rodina Abrlova z Pavlova. Souèástí 
akce byla mezinárodní spotøebitelská 
ochutnávka biovín „Biovíno Pavlov pod 
Pálavou 2004“. 

� 30. 6. - 2. 7. Bioakademie v Lednici 
- Propagaci smìrem k veøejnosti pøi-
spìla prezentace biopotravin a jednot-
livých èlenù na rautu, doprovodných 
akcích a tiskové konferenci. 

� 4. 9. Tradièní celostátní biodožínky, 
které každoroènì v záøí poøádá svaz 
PRO-BIO na vybraných ekofarmách 
po celé republice, se konaly tentokrát 
v Bìlé pod Pradìdem na farmì Bìlá 
v RC Jeseníky. Kromì odborného semi-
náøe a praktické ukázky vaøení z biopo-
travin, mìl velký úspìch bohatý zábav-
ný program. Akce se zúèastnila témìø 
tisícovka lidí.

� 17. - 19. 9. Svaz PRO-BIO spoleènì s RC 
Bílé Karpaty prezentoval èeské biopo-
traviny, EZ a výsledky spolupráce s na-
dací Fondation Hëllef fir d’Natur na 
ekoveletrhu v Lucemburku. 

� 27. 11. Odborný semináø „Ekologické 
zemìdìlství a biopotraviny – aktuality 
a zajímavosti pro spotøebitele“ v rámci 
festivalu TSTTT v Uherském Hradišti 
(ve spolupráci RC Bílé Karpaty).

Výroba propagačních předmětů 

Svaz PRO-BIO zhotovil pro zájemce tabule 
urèené k oznaèení èlenských podnikù a ba-
revné propagaèní velkoplošné postery kon-
krétních farem a výrobcù, propagaèní do-
plòky urèené na akce a výstavy, propagaèní 
obecné postery a velkoplošné fotografie.

Tisk publikací a letáků

� Roèenka pro spotøebitele Køížem krá-
žem èeským BIOsvìtem v roce 2004 - 
prùvodce èeským svìtem ekologického 
zemìdìlství a biopotravin 

� Katalog èlenù svazu PRO-BIO Èeské 
PRO-BIO

� Leták s obecnými informacemi o EZ, 
biopotravinách a svazu PRO-BIO v èes-
kém, nìmeckém a anglickém jazyce

� Barevná pøíloha do èasopisu Biomì-
síèník s aktuální nabídkou ekoagrotu-
ristiky

� Bulletin ekologického zemìdìlství 
è. 26 – téma Ekologické zemìdìlství 
a GMO 

� I. díl uèebnice EZ se zamìøením na 
rostlinnou výrobu

� Brožura pro zemìdìlce Agroenviron-
mentální programy ÈR ve spolupráci 
s MŽP

� Výsevní dny 2005 - kalendáø konstela-
cí pro zahrádkáøe a zemìdìlce

Spolupráce s médii a PR

� Informaèní stránka v èasopise Biomì-
síèník

� Spolupráce s èasopisem Zemìdìlec 
– pravidelné pøílohy vìnované EZ

� Vydávání tiskových zpráv a spolupráce 
s médii 

� Tisková konference pøi pøíležitosti 
Bioakademie 2004 a Èeské biopotravi-

ny roku 2004

Další aktivity

� Správa a aktualizace internetových 
stránek www.pro-bio.cz; v roce 2004 
tato stránka zaznamenala více než 
22 000 pøístupù

Prezentace českého EZ v Lucembursku

Zájezd členů na veletrh BioFach

Společná expozice na veletrhu Salima
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� Knihovna odborné literatury 
� Vedení a aktualizace tématického foto-

archivu
� Vedení skupiny Propagace v rámci Akè-

ního plánu ÈR

Zastupování členů svazu
Svaz PRO-BIO se soustøedil pøedevším 
na prosazování zájmù èlenù svazu, tedy 
ekologických zemìdìlcù:

� Spoluvytváøení a pøipomínkování le-
gislativy týkající se EZ (Iniciování vzni-
ku zákona 242/2000 Sb.a vyhlášky 
53/2001 Sb., založení KEZ o. p. s., 
ochutnávka v parlamentu)

� Pøíprava a pøipomínkování dotaèních 
titulù (zavedení dotací na EZ 1990, 
1998)

Cílem lobbyingu bylo také hájit jméno 
EZ, pøipravovat podklady a spolupraco-
vat pøi pøípravì HRDP, pøipomínkovat 
novely zákona o EZ, pøipravit dotaèní ti-
tuly z fondu EAFRD na období 2007 – 12 
a úèastnit se monitorovacího výboru OP 
Zemìdìlství. 
Zástupci svazu PRO-BIO se aktivnì scházejí 
a pracují v odborných skupinách Akèního 
plánu EZ.

Zahraniční spolupráce
Zahranièní spolupráce se dotýkala, jako 
každoroènì, všech èinností svazu. Konkrétní 
aktivity zahranièní spolupráce doplòovaly 
ostatní oblasti èinnosti svazu (vzdìlávání 
zemìdìlcù i poradcù, propagace, osvìta, 
komunikace, zastupování PRO-BIO Svazu 
ekologických zemìdìlcù a jeho èlenù na 
mezinárodní úrovni, získávání nových 
poznatkù a kontaktù).

Cílem zahranièní spolupráce je posilovat 
èlenské podniky pøenosem odborných 
a praktických informací, posilovat dobré 
jméno èeského svazu PRO-BIO na meziná-
rodní úrovni a zlepšovat svazovou práci 

(uèit se z dobrých i špatných zkušeností 
zahranièních svazù EZ).

� 19. - 22. 2. Mezinárodní veletrh 
BioFach 2004 prezentace èlenù 
PRO-BIO Svazu ekologických zemìdìlcù 
a koordinace spoleèného stánku støe-
do- a východoevropských zemí, který byl 
v roce 2004 financován nadací Heinri-
cha Bölla 

� 21. 2. Zájezd èlenù na veletrh BioFach 
� Dokonèení smìrnic PRO-BIO podle 

Biolandu a certifikace prvních 10 zá-
jemcù podle tìchto smìrnic

� Svaz PRO-BIO pøipravoval zakládání 
prvního výzkumného a vzdìlávací-
ho institutu v ÈR Bioinstitut, o. p. s. 
– zakladatelé: PRO-BIO Svaz, FiBL 
– Výzkumný ústav ekologického ze-
mìdìlství Frick, Švýcarsko a Univer-
zita Palackého Olomouc. Bioinstitut, 
o.p.s. má prostory v budovì rekto-
rátu UP v Olomouci a od roku 2005 
zahajuje svou èinnost. Prozatím byly 
definovány cíle nového specializova-
ného pracovištì pro EZ zamìøeného 
na odborné a výzkumné aktivity vy-
užitelné pro praxi (výzkum, studie, 
pøenos know-how ze zahranièí, pub-
likace, statistiky, vzdìlávání). Je nut-
né podpoøit výzkum v EZ, který v ÈR 
chybí a zastoupit tak èinnost, kterou 
zatím jen z èásti vykonával svaz PRO-
-BIO, Spolek poradcù Epos nebo vý-
zkumné a informaèní ústavy (VÚZE, 
VÚRV, ÚZPI).

� 30. 6. -2. 7. Evropská letní akademie 
ekologického zemìdìlství – Bioaka-
demie – tato mezinárodní konference 
je každoroènì jedna z nejdùležitìjších 
akcí svazu (viz. kapitola Bioakademie 
2004) 

� 19. - 22. 8. Exkurze do Švýcarska 
„Chov drùbeže v EZ“ zamìøena na 
chov nosnic a produkci bio vajec, Den 
otevøených dveøí ve Výzkumném ústavu 
EZ FiBL Frick, Švýcarsko 

� 2. - 3. 12. Setkání svazù ètyø zemí 
v Bazileji ve Švýcarsku – tradièní 
setkání ètyø svazù sousedních zemí: 
Bioland- Nìmecko, Bio Suisse – Švýcar-
sko, Bio Austria – Rakousko a PRO-BIO 
– Èeská republika

� 27. - 29. 6. Organizace zasedání 
IFOAM EU skupiny v Hranièním zá-
meèku v Hlohovci u Lednice. PRO-BIO 
Svaz je od roku 1990 èlenem meziná-
rodní asociace IFOAM

� Zastupování a pøednášky PRO-BIO Sva-
zu na konferencích v zahranièí

� Organizace exkurzí a návštìv pro za-
hranièní hosty v ÈR

Bioakademie 2004
Evropská letní akademie ekologického ze-
mìdìlství je jeden z nejvìtších projektù 
PRO-BIO Svazu ekologických zemìdìlcù. Za-
hrnuje oblast vzdìlávání, propagace, osvìty, 
lobyingu a to nejen v ekologickém zemìdìl-
ství Èeské republiky, ale také na mezinárod-
ní úrovni. Je to akce odborného i politického 
zamìøení. Vysoká odborná úroveò pøedná-
šejících i pøíležitost k setkávání a komunika-
ci zemìdìlcù, poradcù, politikù, vìdeckých 
pracovníkù, zamìstnancù svazù, minister-
ských úøedníkù a dalších skupin úèastníkù 
pøispívá ke zvyšování jejich znalostí a také 
k tøíbení pohledù a názorù.
V roce 2004 se sešlo 250 úèastníkù z 22 zemí. 
Zúèastnili se dva ministøi – rakouský ministr 
zemìdìlství a životního prostøedí Josef Pröll 
a ministr zemìdìlství Slovenské republiky 
Zsolt Simon. Odborné zamìøení konference 
A: „Ekologické zemìdìlství, správná zemì-
dìlská praxe, ochrana životního prostøedí“ 
a konference B: „Ekologické zemìdìlství jako 
podnikání“. Bioakademie 2004 byla organi-
zována za spolupráce BIO ERNTE, Spolkové-
ho ministerstva zemìdìlství a životního pro-
støedí Rakouska – BMLFUW, MZeÈR a MŽP 
Èeské republiky. Na financování se podílela 
pražská kanceláø nadace Heinricha Bölla, CEI 
– støedoevropská iniciativa a další sponzoøi 
napø. Dolnorakouská pojišťovna, OLMA a.s., 
Sluneèní Brána, s.r.o. Èejkovice. Odbornì 
spolupracovali zejména FiBL Frick, Švýcarsko 
– Výzkumný ústav pro ekologické zemìdìl-
ství, VÚZE a Univerzita Palackého Olomouc. 
Exkurzi na Slovensko zajistilo Ministerstvo 
zemìdìlství Slovenské republiky, VÚRV Pieš-

Valná hromada svazu PRO-BIO v Pelhřimově

Slavnostní založení Bioinstitutu o.p.s.

Součástí Bioakademie byly odborné exkurze
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ťany a svaz EKOTREND. Exkurzi do Maïar-
ska svaz Biokultúra. Jako doprovodná akce 
probìhlo tøídenní zasedání IFOAM EU sku-
piny (Evropská sekce mezinárodní asociace 
ekologického zemìdìlství IFOAM). Souèástí 
akce byla tisková konference s významnými 
hosty.

Výroční zprávy 
regionálních center 
svazu

PRO-BIO RC Bílé Karpaty 
Správce RC: Ing. Milan Drgáè
Výbor RC: František Bøezík, Ing. Milan Dr-
gáè, Ing. Pavel Hromek, Ladislav Karásek, 
Josef Krajcar, Jiøí Mikšík, Ing. Ludmila Mu-
žikovská, Josef Ondruch, Ing. Jaroslav Ša-
šinka, Ing. Pavel Šeliga, Zdenìk Škarpich

Oblasti pùsobení RC a hodnocení èin-
nosti: poradenství a informaèní servis; 
propagace, vzdìlávání a osvìta v EZ; mar-
keting regionální produkce
� Individuální poradenství øešil Ing. Mi-

lan Drgáè pøevážnì formou soukromé 
placené poradenské služby za využití 
podpory z dotaèního titulu MZe 9.F pro 
poradenství. 

� V oblasti osvìty a vzdìlávání v ekolo-
gickém zemìdìlství se RC ve spoluprá-
ci s dalšími poøadateli podílelo na pøí-
pravì nìkolika semináøù pro zemìdìlce 
i veøejnost, pøednášek pro støední školy 
a dalších osvìtových akcí. 

� Za úèelem podpory odbytu regionální 
produkce uspoøádalo sdružení Tradice 
Bílých Karpat (èlen RC) v bøeznu ètyø-
denní semináø k marketingu regionál-
ních produktù za úèasti týmu nezávis-
lých zahranièních odborníkù. 

Informace o èlenech RC: 48 èlenù 
ke 31. 12. 2004, vìtšina zamìøena na chov 
skotu BTPM; v menší míøe chov krav s pro-
dukcí mléka, ovcí, koní a dalších zvíøat; nì-
kolik pìstitelù a zpracovatelù ovoce; 3 eko-
farmy specializované na  pìstování zeleniny; 
drobní pìstitelé bylin a jeden zpracovatel 
bylin; nìkolik dalších menších zpracovatelù; 

2 støední zemìdìlské školy; v regionu dále 
pùsobí èlenské prodejny biopotravin.
V roce 2004 bylo bohužel pøerušeno (z or-
ganizaèních a provozních dùvodù) zpraco-
vání a odbyt hovìzího masa z regionu, kte-
ré koordinovala obchodní organizace Tra-
dice Bílých Karpat s.r.o., spoleènost se tak 
v uplynulém roce soustøedila pøedevším na 
odbyt biomoštù.

Projekty a granty: V roce 2004 nemìlo RC 
žádný samostatný grant. 
Podílelo se na spolufinancování projek-
tu IS Kopanice, pro který získalo grant 
Zlínského kraje ve výši 50.000,- Kè. Název 
projektu: „Rozvoj poradenských, informaè-
ních a propagaèních aktivit“ Souèástí pro-
jektu bylo poradenství v EZ a OP, propa-
gaèní a vzdìlávací aktivity zamìøené na 
ekologické zemìdìlství a biopotraviny. 

Akce poøádané RC:
PRO-BIO RC Bílé Karpaty se spoleènì s IS 
Kopanice podílelo na uspoøádání nìkolika 
semináøù, které organizoval na pøelomu 
roku 2003/2004 EPOS a Agentura Sapard 
v celé ÈR v rámci vzdìlávacího cyklu eko-
logického zemìdìlství programu Sapard 
opatøení 3. 1. Ve Zlínském kraji se uskuteè-
nily následující semináøe: 
� 5.1. „Základní podmínky pro hospo-

daøení v ekologickém zemìdìlství“, 
SZEŠG ve Starém Mìstì u Uherského 
Hradištì

� 6. 1. „Právní úprava ekologického ze-
mìdìlství po vstupu do EU“, SZEŠG ve 
Starém Mìstì u Uherského Hradištì

� 27. 2. „Recyklace organické hmoty v ze-
mìdìlství“, Záhorovice 

� 10. 3. „Hospodaøení v oblastech ochra-
ny vod a územích se zvláštním reži-
mech“, Zlín

Pøednášky o EZ a biopotravinách pro 
støední školy (poøadatel IS Kopanice ve 
spolupráci s RC):
� 25. 10. SZEŠ v Rožnovì p. Radhoštìm
� 26. 10. SZEŠG ve Starém Mìstì u Uher-

ského Hradištì
� 19. 11. SOŠ a SOU v Luhaèovicích

� 19. 2. Valná hromada RC na SZEŠG ve 
Starém Mìstì u Uh. Hradištì

� 22. - 25.3. Semináø k marketingu re-
gionálních produktù z Bílých Karpat 
za úèasti mezinárodních odborníkù ve 
Štítné n. Vláøí. Poøadatelem akce bylo 
obèanské sdružení Tradice Bílých Kar-
pat z Hostìtína.

� 17. - 18. 5. Zajištìní dvoudenní stáže 
profesora ze zemìdìlské školy ENFA 
Toulouse (Francie) v rámci programu 
Leonardo da Vinci. Návštìvy regionál-

ních ekologických farem a zpracova-
telských podnikù (Vápenice,Vyškovec, 
Pitín, Hostìtín), projednání možností 
spolupráce.

� 19. - 20. 6. Prezentace EZ a biopotravin 
na výstavì Zahrada Moravy na SZEŠG 
ve St. Mìstì u Uh. Hradištì 

� 21. 8. Bìlokarpatské biodožínky s bi-
ojarmarkem a Ozvìny Horòácka ve 
Velké nad Velièkou (ve spolupráci 
s IS Kopanice a èleny). V rámci doží-
nek se konalo také finále formanských 
jízd o „Formana Moravy 2004“- poøa-
datel Kvatro-ekostatek, s.r.o. z Velké 
n. Velièkou.

� 17. - 19. 9. Prezentace Bílých Karpat 
a èeských biopotravin na ekoveletrhu 
v Lucembursku (ve spolupráci s IS Ko-
panice, PRO-BIO svazem a èleny)

� 27. 11. Semináø „Ekologické zemìdìl-
ství a biopotraviny – aktuality a zajíma-
vosti pro spotøebitele“ v rámci festivalu 
TSTTT v Uherském Hradišti (ve spolu-
práci s IS Kopanice a svazem PRO-BIO). 

 Renata Vaculíková

PRO-BIO RC 
Severozápadní Čechy
Správce RC: Ing. Zdenìk Perlinger

Výbor RC: Hana Chlupáèková, Jana 
Radièová, Pavel Maglen, Jan Crha, Petr 
Zacharda

Oblasti pùsobení RC a hodnocení èin-
nosti: poradenství, odborné semináøe, 
exkurse, pøeshranièní spolupráce, osvìta, 
marketing
� Poradenská èinnost – 548 hod pora-

denské práce (nové dotaèní tituly po 
vstupu do EU, Naøízení rady 2092/91, 
pøíprava na KEZ, asistence pøi KEZ, 
zmìny výmìry, pøevod farmy na LPIS, 
odborné poradenství – projekty Operaè-
ního programu (Stroje, Stavby), kont-
roly SZIF), koordinace èištìní, prodeje 
a skladování krmného certifikovaného 
obilí pro zimní krmné období

� Odborné semináøe – Krmení hospo-
dáøských zvíøat v EZ, Pìstování pícnin 
a krmení hospodáøských zvíøat v EZ, 
Administrace pøímých plateb v Karlo-
varském kraji,  Hospodaøení na TTP 
v ekologickém zemìdìlství, Recyklace 
organické hmoty

� Tématické exkurze – Biofach, Èesko-
-polsko-nìmecké diskusní forum o EZ, 
Chov ovcí a koz a produkce sýrù na pod-
nicích svazu GAA v Sasku, chov skotu 
bez tržní produkce mléka, jatka a vý-
roba masných výrobkù v biokvalitì na 
podnicích svazu Bioland v BavorskuOchutnávka biopotravin na festivalu TSTTT
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� Akce propagující èleny RC a ekologic-
ké zemìdìlství

� Získávání finanèních prostøedkù pro 
jednotlivé farmy z Operaèního pro-
gramu – podopatøení stroje, stavby, 
agroturistika, diverzifikace zemìdìlské 
èinnosti

� Prohlubování pøeshranièní spolu-
práce s ekozemìdìlci – návštìvy sed-
lákù ze Saska a Bavorska, zástupcù 
zemìdìlsých škol a nevládních organi-
zací

� Propagace ekologického zemìdìlství 
mezi zemìdìlskou mládeží

� Zastupování zájmù èlenù na ZA Mze 
ÈR, Krajských úøadech, ÚKZUZ, SVS 
atd.

Informace o èlenech RC:
104 farem v regionu krajù Plzeòského, Kar-
lovarského, Ústeckého a Libereckého s vý-
mìrou ploch cca 60 000 ha

Projekty a granty: V roce 2004 nemìlo RC 
žádný samostatný grant. 

Akce poøádané RC:
� Leden - Kurz pro výkon obecných ze-

mìdìlských èinností pøi SZeŠ Dalovi-
ce

� Únor - Kurz pro výkon obecných zemì-
dìlských èinností pøi SZeŠ Dalovice

 Výroèní èlenské schùze Dalovice, Babiny
 Semináø „Pìstování pícnin a krmení 

hospodáøských zvíøat v EZ“
 Exkurze na Biofach 2004
 Semináø „Administrace pøímých plateb 

v Karlovarském kraji“
� Bøezen - Kurz pro výkon obecných ze-

mìdìlských èinností pøi SZeŠ Dalovice
 Semináø „Hospodaøení na TTP v ekolo-

gickém zemìdìlství“
 Semináø „Recyklace organické hmoty“
 Exkurze Gorilz – CZ, D, PL
 Semináø „Administrace pøímých plateb 

v Karlovarském kraji“
� Duben - Kurz pro výkon obecných ze-

mìdìlských èinností pøi SZeŠ Dalovice
 Semináø „Základní podmínky hospoda-

øení v EZ“
 Semináø „Právní úprava EZ po vstupu 

do EU“
� Kvìten - Ukonèení kurzu pro výkon 

obecných zemìdìlských èinností pøi 
SZeŠ Dalovice

 Schùzky - pøíprava farem na Operaèní 
program 

� Záøí - Biodožínky Ležnice
� Listopad - Exkurze Sasko – mlékárny, 

sýrárny, kozy a ovce
 Exkurze Bavorsko – jatka, výrobny, chov 

skotu

Zdenìk Perlinger

PRO-BIO RC Severovýchod
Správce RC: Jan Polák
Výbor RC: Jan Polák, Jiøina Janíèková, Mi-
roslav Pisarèík

Oblasti pùsobení RC: poradenství a od-
borné semináøe SAPARD 3.1.

Informace o èlenech RC:
37 èlenù, pøedevším chov skotu BTPM, nìko-
lik chovatelù koz, ovcí, výroba mléka a mléè-
ných výrobkù, ekologická jatka, pekárna

Projekty a granty: V roce 2004 nemìlo RC 
žádný samostatný grant.

Akce poøádané RC:
�  25. 9. Biojarmark v Sychrovì u Liberce

Jan Polák

PRO-BIO RC Jeseníky
Správce RC: František Winter
Výbor RC:  Ing. Petr Trávníèek, Ing. Stani-
slav Danìk, Ing. Martin Hutaø, Jaroslav Ko-
váè, Jan Hoøák, Ing. Pavel Žák, RNDr. Fran-
tišek Zbytek

Oblasti pùsobení RC a hodnocení èin-
nosti: podpora poradenství pro èlenskou 
základnu v návaznosti na vstup naší re-
publiky do EU; pøíprava èlenù na nový 
zpùsob kontrol a na novou legislativu, 
která vstoupila v platnost od 1. 5. 2004; 
odborné a profesní vzdìlávání èlenské 
základny za pomocí odborných semináøù 
v rámci programu SAPARD; informování 
èlenù pomocí zpravodaje a  regionálních 
webových stránek; celoroèní spolupráce 
v rámci EVVO se školami v našich regio-
nech; aktivní spolupráce na celosvazových 
aktivitách napø. organizace celosvazových 
BIO dožínek v Bìlé pod Pradìdem; v závì-
ru roku zahájení spolupráce s polskými 
zemìdìlci.

Informace o èlenech RC:
RC Jeseníky, které má svou pùsobnost ve 
tøech bývalých okresech Jeseník, Bruntál 

a Šumperk je i nadále druhým nejvìtším 
regionálním centrem. Èlenskou základnu 
tvoøí v roèním prùmìru 92 subjektù pod-
nikajících pøevážnì na TTP s chovem skotu 
BTPM. 

Projekty a granty:
� Realizace projektu OPOK 2003 „Semi-

náø TUR a Den otevøených dveøí na eko-
farmì“

� Zpracování a podání projektù OPOK 
2004

� Zpracování a podání projektù na MŽP
� Pøíprava celosvazového projektu EVVO 

MŽP 

Akce poøádané RC:
� 3. 2. Semináø v rámci SAPARD zamìøe-

ný na vzdìlávání zemìdìlské veøejnos-
ti, Šumperk „Právní úprava ekologické-
ho zemìdìlství po vstupu ÈR do EU “

� 4. 2. Semináø v rámci SAPARD zamìøe-
ný na vzdìlávání zemìdìlské veøejnos-
ti, Bruntál „Právní úprava ekologického 
zemìdìlství po vstupu ÈR do EU “

� 25. 2. Semináø v rámci SAPARD zamì-
øený na vzdìlávání zemìdìlské veøej-
nosti, Ústí n. Orlicí „Hospodaøení na 
trvalých travních porostech v EZ“

� 10. 3. Bruntál - Školení ekologických 
zemìdìlcù, formuláøe KEZ, nová legis-
lativa

� 12. 3. Školení ekologických zemìdìlcù, 
formuláøe KEZ, nová legislativa, Šum-
perk.

� Bøezen – šetøení VÚZE u nìkolika ze-
mìdìlských podnikù v RC 

� 30. 3. Semináø v rámci SAPARD zamìøe-
ný na vzdìlávání zemìdìlské veøejnos-
ti, Šumperk „Hospodaøení na trvalých 
travních porostech v EZ“

� 1. 6. Semináø Šumperk „Kontroly 
KEZ,o.p.s. podle naøízení rady“ zamì-
øený na zmìny ve zpùsobu kontrol pod-
nikù v návaznosti na NR

� 8. 6. Exkurze pro MŠ Hanušovice na eko-
farmì v rámci pøedškolní výchovy dìtí 

� 9. 6. Exkurze s odbornou pøednáškou 
pro Vilu Doris Šumperk

� 4. 9. Celostátní biodožínky v Bìlé pod 
Pradìdem

Bedřich Plíšek - ekologický pěstitel jablk v Hořicích

Celostátní biodožínky v Bělé pod Pradědem



8

� 21. 10. Exkurze pro Vilu Doris Šumperk 
na ekofarmì

� 30.  11. - 1. 12. Úèast na mezinárodní 
konferenci v Paszkovì – Polsko, navázá-
ní pøíhranièní spolupráce 

 František Winter

PRO-BIO RC Moravská Brána
Správce RC: Ing. Alena Malíková 
Výbor RC: Ing. Josef Folta, Ing. Sedlaøík, 
Ing. Karel Müller, paní Zdeòka Szmeková, 
Ing. Ludík, Ing. Jan Látal

Oblasti pùsobení RC a hodnocení èin-
nosti: prùbìžnì konzultace a poraden-
ství ve spolupráci s RC Jeseníky a svazem 
Pro-Bio v Šumperku; další aktivity byly za-
mìøeny na zvyšování povìdomí o ekologic-
kém zemìdìlství na školách i u veøejnosti 
obecnì a na exkurze pro èleny RC

Informace o èlenech RC: 28 èlenù,1 èest-
ný èlen; 1 obèanské sdružení zamìøené na 
permakulturu; 3 zpracovatelé; 22 zemìdìl-
cù – pøevážnì chovatelù skotu, ovcí nebo 
koz, 5 z nich souèasnì hospodaøí na orné 
pùdì; do RC Moravská brána patøí 2 pìs-
titelé ovoce a dva pìstitelé zeleniny, pøí-
padnì bylin; 2 pìstitelé se zabývají travním 
semenáøstvím

Akce poøádané RC:
� 6. 2. Valná hromada RC Moravská brá-

na, ZAPÚ Nový Jièín
� 14. 2. Semináø s EPOS, ZAPÚ Pøerov
� 9. 3. Semináø EPOS, Zámek Bartošovice
� 20. 4. Pøednáška pro Klub seniorù 

v Tøinci na téma „Ekologické zemìdìl-
ství – hospodaøení šetrné k pøírodì i ke 
zdraví“ poøádala Spoleènost Život na 
venkovì

� 18. 5. Schùzka èlenù RC ve Vítkovì 
(ZEMPOL)

� 18. 5. Návštìva øezníka Machaèe na jat-
kách

� 10. - 12. 6. Workshop „Zemìdìlství bez 
chemie v poradenství, výuce i praxi, 
Rožnov pod Radhoštìm

� 18. 8. Projednávání možnosti ekolo-
gického chovu ryb v nádrži a podpora 
EZ v obci Kateøinice za úèasti starosty 
obce, RC EIA spol. s r.o., ing. Folta

� 15. 10. Biojarmark v Èeském Tìšínì 
– ve spolupráci se sdružením ARNIKA

� 22. - 23. 10. Exkurze na zemìdìlské 
farmy na Šumavì (+ Bavorsko) ve spo-
lupráci s RC Šumava

Alena Malíková

PRO-BIO RC Šumava
Správce RC: Ing. Vladimír Krtouš
Výbor RC: Ing. Pavel Vokál, Ing. František 
Scheinost, MVDr. Josef Danìk

Oblasti pùsobení RC a hodnocení èin-
nosti: zvyšování odborné, profesní i teo-
retické úrovnì jednotlivých zemìdìlcù a to 
formou školení, terénního poradenství, 
úèasti na odborných semináøích a odbor-
ných exkurzích. Velkou pomocí pro èleny 
RC je informaèní a poradenské centrum ve 
Stachách, vèetnì tvorby a využití vlastních 
internetových stránek a služeb internetu. 
Poradenské centrum je v provozu dennì od 
pondìlí do pátku. V letních mìsících èlenové 
využívali hlavnì telefonického poradenství, 
ke konci roku se toto poradenství mìnilo 
v èastìjší osobní kontakt. Poradenství pravi-
delnì využívá 40 % èlenské základny, ostatní 
èlenové využívají poradenství nepravidelnì. 
Nezanedbatelnou èást poradenství tvoøí po-
dávání informací o ekologickém zemìdìlství 
neèlenùm, kteøí se rozhodují o registraci 
k ekologickému zemìdìlství a èlenství ve 
svazu PRO-BIO. Zemìdìlcùm RC, hospo-
daøícím na území NP a CHKO Šumava byla 
poradci i pracovníky Správy NP a CHKO Šu-
mava poskytována individuální poradenská 
služba pøi pøípravì managamentù a zpraco-
vání agroenvironmentálních opatøení.

Správce RC ing. Krtouš byl v roce 2004 jme-
nován do pracovní komise pro zemìdìlství 
a rozvoj venkova pøi Krajském úøadu Jiho-
èeského kraje, èímž získal pøístup k øadì 
dùležitých informací, zvláštì regionálního 
charakteru, což je využíváno ve prospìch 
èlenù našeho RC.
V mìsíci bøeznu a dubnu byla u jednotlivých 
vybraných ekologických zemìdìlcù RC pro-
vedena rozsáhlá dotazníková akce pro VÚZE 
v Brnì a EU, zamìøená na hospodaøení v hor-
ských a podhorských podmínkách Šumavy.

     
Informace o èlenech RC: k 31. 12. 2004 evi-
dováno 54 èlenù. RC PRO-BIO Šumava pùsobí 
v bývalých okresech Èeský Krumlov, Prachati-
ce, Klatovy, Strakonice a Písek. Nejvìtší èást 
èlenù RC však hospodaøí na území Národního 
parku a Chránìné krajinné oblasti Šumava, 
v bývalých okresech Èeský Krumlov, Prachati-
ce a Klatovy. Zemìdìlské hospodaøení ve vel-
koplošných chránìných územích kromì jiných 
pøedpisù a naøízení musí respektovat ještì le-
gislativní normy na ochranu pøírody a krajiny.

Projekty a granty: 
� Fond 2001, Projekt: Rozvoj ekologického 

zemìdìlství na Šumavì, doba realizace: 
11/03 – 07/04, náklady: 6 059 EUR

� Fond malých projektù Phare CBC, Pro-
jekt: Agroenvironmentální opatøení 
a ekologické zemìdìlství, doba realiza-
ce: 1. 2. 05 – 31. 12. 05, pøedpokládané 
náklady: 6 443 EUR

� Pøíprava projektu z ESF v garanci MŽP 
– Síť environmentálních informaèních 
a poradenských center v regionu Šuma-
va, s termínem podání do 31. 1. 2005

Akce poøádané RC:
� 5. 2. Odborný semináø k problematice 

organických odpadù a zemìdìlských 
dotací, Vimperk 

� 5. 3. Semináø o EZ (projekt SAPARD 
– EPOS) „Hospodaøení na orné pùdì 
v EZ, Èeské Budìjovice

� 25. 3. Semináø o EZ (projekt SAPARD 
– EPOS) „Hospodaøení v oblasti 
ochrany vod a v územích se zvláštním 
režimem, Vimperk 

� 31. 3. Semináø o EZ (projekt SAPARD 
– EPOS) „Hospodaøení na trvalých 
travních porostech v EZ, Vimperk

� 14. 5. Odborná exkurze po ekofarmách 
a ekolog. zpracovatelských podnicích 
v SRN (oblast kolem Haidmühle, Pas-
sau, Büchelbergu, Finsterau)

� 22. - 23. 10. Zajištìní náplnì a od-
borného doprovodu pracovní exkur-
ze RC Moravská Brána na Šumavì 
a v bavorském pøíhranièí

Milan Skolek, Kateøina Vlášková 

Paní Ondruchová při zpracování ovčího mléka 
 ve Valašské Bystřici

Kozí farma Březí paní Citterbartové
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PRO-BIO RC Polabí
Správce RC: Ing. Josef Škeøík, CSc.
Výbor RC: Mièák Libor, Tachecí Karel, Gro-
man Jaroslav

Oblasti pùsobení RC a hodnocení èin-
nosti: pomoc s formuláøi (hlášení KEZ), 
pomoc s kontrolou – individuálnì (pøí-
prava povinné evidence), školení a akce

Informace o èlenech RC: Region Polabí 
je pomìrnì rozsáhlý a nejednotný co se 
týká pøírodních podmínek. Pøesto jeho 
vìtší èást leží v intenzivní oblasti zemì-
dìlství. Proto zde není mnoho ekologic-
kých zemìdìlcù. Je zde velká èást èlenù 
– nezemìdìlcù – prodejny, èestní èleno-
vé, ministerstvo, nadace, atd. Pozitivem 
je že i pøes tìžkosti vzrùstá v regionu 
zájem o EZ. Novou nadìjnou aktivitou je 
zahájení produkce biosýrù v Polabských 
mlékárnách. 

Akce poøádané RC:
� Den otevøených dveøí – Pokusná sta-

nice ekologického zemìdìlství v Pra-
ze Uhøínìvsi

� Spolupráce na uspoøádání semináøù 
v rámci Sapard 

� Prezentace RC a èlenù na Biojarmar-
ku na Barrandovì 

Josef Škeøík

PRO-BIO RC Litomyšl
Správce RC: Ing. František Chlad
Výbor RC: Ing. Chlad F., Ing. Chladová J., 
Ing. Hejl J., Ing. Vraný M., Janský J.             
          
Oblasti pùsobení RC a hodnocení èinnos-
ti: Prioritou pro rok 2004 byla individuální 
poradenská èinnost a postupné rozšiøování 
služeb pro èleny, pro novì pøíchozí zájemce 
i pro širokou veøejnost. Probíhaly schùzky, 
poradenství, školení, semináøe. RC bylo za-
pojeno do celosvazové èinnosti zamìøené na 
osvìtu a propagaci EZ. Rok 2004 byl ve zna-
mení vstupu ÈR do EU a s tím spojené velké 
množství nových informací, postupù a záko-
nù, které bylo nutno vstøebat a uvést do pra-

xe. Tento rok èinnosti byl úspìšný jak z hle-
diska lepší spolupráce, tak podstatnì vyšší 
spoluúèastí èlenù regionu z øad farmáøù. Na 
RC se obracela i veøejnost z øad spotøebitelù 
a spoluobèanù s podnìty na spoleèné øešení, 
rady, získání informací. Rozšíøení èinnosti 
a služeb RC bylo do znaèné míry limitováno 
finanèními možnostmi a bylo øešeno èásteè-
nì prácemi na projektech. 
V prùbìhu celého roku probíhalo sledování 
kvality bioproduktù pomocí multirezidu-
álních rozborù obilí na zbytkové cizorodé 
látky (Institut Bostel, Stuttgart)

Informace o èlenech RC: 33 èlenù, 6 no-
vých zájemcù 

Projekty a granty:
� grant Pardubického kraje v oblasti ži-

votního prostøedí
� Green grant

Akce poøádané RC:
� 22. 4. Den Zemì v Litomyšli, Spoluorga-

nizace RC s ochutnávkou biopotravin 
� 26. 6. Tradièní poznávací výlet pro li-

tomyšlské mateøské centrum na eko-
logickou farmu do Ohnišova k paní 
Šimákové

� 16. 2. Exkurze do Norimberka na vele-
trh Biofach 2004 poøádané RC Litomyšl   

� 9. 11. Odborný semináø v Deštném v Or-
lických horách v horské chatì Domov na 
ekologické farmì pana Povolného

František Chlad     

PRO-BIO RC Jižní Morava
Správce RC: Ing. Vojtech Dukát
Výbor RC: Ing. Josef Abrle, Ing. Ivana Musi-
lová, Ing.Vojtech Dukát

Oblasti pùsobení RC a hodnocení èin-
nosti: základní a terénní poradenství 
(pøevážnì semenáøství a výbìru odrùd 
pro pìstování), pomoc pøi zajišťování osiv 
a sadby, pomoc pøi odbytu, propagaèní 
èinnost a poøádání semináøù. Rok 2004, 
zejména z dùvodu pøistoupení ÈR k EU 
pøinesl èlenùm RC vìtší možnosti odbytu, 

zejména zeleniny a léèivých rostlin. Z dù-
vodu nadprodukce v zahranièí se naopak 
zhoršily napø. odbytové možnosti semen 
dýní. Odbyt produkce polních plodin, 
zejména pšenice byl limitován kvalitou. 
Dobrých výsledkù bylo dosaženo v seme-
náøství, zejména z hlediska dosažených 
výsledkù v uznávacím øízení.

Informace o èlenech RC: 15 øádných 
a jeden èestný èlen. Èlenové RC mají širo-
ký obor èinnosti, který je daný pøedevším 
pøírodními podmínkami regionu Jižní Mo-
ravy. Celkem hospodaøí èlenové RC na 980 
ha orné pùdy se zamìøením pøedevším 
na pìstování polních plodin, a v menším 
rozsahu zeleniny, léèivých rostlin a ovoce. 
Kromì toho obhospodaøují cca 12 ha vinic 
s produkcí biovína. Semenáøstvím se jako 
smluvní množitelé zabývají 2 èlenové, cho-
vem masného a mléèného skotu 2 èlenové, 
zpravováním a výrobou tìstovin a pekaø-
ských výrobkù 1 èlen, zpracováním léèivých 
rostlin 1 èlen.
PRO-BIO Svaz ekologických zemìdìlcù udì-
lil ekologické farmì rodiny Abrlovy ocenìní 
nejlepšího ekologického zemìdìlce – Bartá-
kùv hrnec.

Projekty a granty:
� realizace vzdìlávacího projektu 

SAPARD

Akce poøádané RC:
� 8. 1. Semináø v rámci projektu SAPARD, 

Boskovice
� 27. 1. Semináø v rámci projektu 

SAPARD, Boskovice
� 28. 1. Semináø v rámci projektu 

SAPARD, Boskovice
� 11. 3. Valná hromada RC, Brno
� 19. 4. Školení pro èleny RC zamìøené 

na HRDP a dotace, Brno
� 29. 5. Slavnostní pøedání Bartákova 

hrnce s ochutnávkou biovín, Pavlov 
(svaz PRO-BIO ve spolupráci s RC)

� 1. 10. Podzimní biojarmark, Brno (RC 
spolupoøadatel)

Vojtech Dukát

Zelenina z camphillu České Kopisty na Biojarmarku

Chov hovězího u pana Valenty v Cotkytli

Slavnostní vyhlášení výsledků ochutnávky biovín 
v Pavlově
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PRO-BIO RC Humpolec
Správce RC: Ing. Jiøí Doubek
Výbor RC: Ing. Jiøí Doubek, Ing. Milan 
Teksl, Jan Kuèírek, Vladimír Klenent, 
Ing. František Štefánek

Oblasti pùsobení RC a hodnocení èin-
nosti: série školení pro EZ, ale i širokou ze-
mìdìlskou veøejnost, poradenské návštìvy 
na farmách a konzultace, návštìvy podnikù, 
které projevily zájem o informace z oblasti 
EZ, organizování exkurze a besedy.

Informace o èlenech RC: 34 èlenù, aktivity 
èlenù zamìøeny na produkci a odbyt. Nì-
kteøí èlenové své produkty zpracovávají na 
farmì a odbývají pøes obchodní síť, vìtšina 
však odbývá pøímo surovinu.

Akce poøádané RC:
� 13. - 14. 1. Realizace školení a seminá-

øù SAPARD
� 12. 2. Realizace školení a semináøù 

SAPARD
� 26. 2. Realizace školení a semináøù 

SAPARD
� 13. 3. Realizace školení a semináøù 

SAPARD
� 22. - 23. 10. Exkurze pro zemìdìlce 

z Rakouska (farma Sasov, farma Dob-
rovolných, Šrùtkù a Køišťanù, SZeŠ 
v Humpolci, beseda s  èleny RC) 

 Jiøí Doubek 

Výroční zprávy 
odborných poboček 
svazu

PRO-BIO Liga ochrany 
spotřebitelů potravin 
a přátel ekologického 
zemědělství
Správce poboèky: Mgr. Hana Zemanová, 
Mgr. Hana Doležalová
Výbor poboèky: Mgr. Jana Prùšová, Jan 
Zeman, Ing. Renata Osladilová, Ing. Jiøí 
Urban

PRO-BIO Liga, spotøebitelská poboèka PRO-
-BIO Svazu ekologických zemìdìlcù, má za 
sebou druhý rok èinnosti. Za nejúspìšnìj-
ší aktivitu považujeme významnou medi-
ální propagaci ekologického zemìdìlství 
a biopotravin a zavedení nových služeb 
v rámci informaèního centra. V roce 2004 
jsme hledali øešení pro financování nové 
smysluplné èinnosti Ligy.

Informace o èlenech poboèky: 169 èlenù, 
z toho 58 % tvoøí èlenové mimopražští

Oblasti pùsobení a hodnocení èinnosti: 
� Služby pro èleny - každé 2 mìsíce tzv. 

EKOTIPY (aktuální informace o zajíma-
vých událostech ze svìta EZ a BIO), sle-
vy na akce poøádáné PRO-BIO Ligou 

� Pravidelná spolupráce s médii - spolu-
práce v PR s Albio centrem, uspoøádá-
ní 2 tiskových konferencí, 65 vstupù do 
médií, z toho 9 vstupù televizních a 5 roz-
hlasových. Propagace EZ a BIO v tìchto 
médiích.: Ekonom, PROFIT, Týden, PULS, 
Mladý svìt, Dieta, Apetit, ÈTK, Družstevní 
noviny, Právo, Lidové Noviny, Dìti a my, 
Aperio magazín, Prager Zeitung, Marien-
ne, PULS, Doma atd., ÈT 1 – Sama Doma, 
ÈT 2, Prima atd.

� Vydání brožury Spotøebitelské otázky 
a odpovìdi o biopotravinách, kterou 
spolufinancovalo Ministerstvo prù-
myslu a obchodu.

� Provoz informaèního centra o biopotra-
vinách, ekologickém zemìdìlství a zdra-
vém, ekologicky šetrném životním stylu 
(spoleènì s Aperiem, spoleèností pro 
zdravé rodièovství a s Nadací na ochra-
nu zvíøat). Souèástí IC je knihovna, pro-
pagaèní materiály a poradenský servis.

� Spolupráce se studenty na pøípravì 
podkladù pro jejich roèníkové nebo se-
minární práce

� Spolupráce na veletrhu Harmonie, Bio-
jarmark, Ekolife

� Vytváøení osvìtových programù pro ši-
rokou veøejnost v pøednáškovém sále 
(1x týdnì BIO veèery pro širokou ve-
øejnost, celkem 39 pøednášek èi kurzù; 
témata: ekoagroturistika, GMO, aditiva 
v potravinách, ochrana zvíøat, zdravé 
vaøení, setkání s farmáøi)

PRO-BIO prodej 
a marketing biopotravin
Správce poboèky: Mgr. Tomáš Václavík
Èlenové výboru poboèky: Jarmila Chlado-
vá, Lenka Krupièková, Otakar Jiránek, Ro-
bert Kautz, František Pozdìna

Informace o èlenech poboèky: 51 èlen-

ských prodejen 

Oblasti pùsobení a hodnocení èinnosti: 
� Vypracovány nové Smìrnice PRO-BIO 

pro bioprodejny, platné od 1. 1. 2004
� Vzdìlávání èlenù
� E(co)-Qualify-vzdìlávácí projekt financo-

vaných z programu EU Leonardo da Vinci 
� Pravidelné vydávání informaèního bul-

letinu pro èlenské bioprodejny „Bio 
Obchod“

� Poradenství èlenùm v oblasti prodeje, 
marketingu a øízení prodejny

� Poradenství s pøípravou implementace 
Správných zásad prodeje biopotravin 
pro osvìdèování prodejen dle nových 
Smìrnic

� Navázání spolupráce s PRO-BIO Ligou 
na propagaci ekologického zemìdìlství 
a biopotravin

V informačním centru PRO-BIO Ligy

Titul Česká biopotravina roku získal biouherák 
farmy Sasov z Jihlavy

Struktura témat dotazů v IC
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� Správce poboèky se zapojil do práce 
Akèního týmu, který implementuje Akè-
ní plán rozvoje ekologického zemìdìl-
ství v ÈR

Projekty a granty:
Poboèka je partnerem v celoevropském pro-
jektu „E(co)-Qualify“: Zavedení vzdìlávání 
vedoucích prodejcù a prodavaèù biopotra-
vin s podporou PC a vytvoøení evropských 
kvalifikaèních standardù pro prodejce 
biopotravin
Organizátor soutìže „Èeská biopotravina 
roku 2004“ a v roce 2004 poprvé „Nejlepší 
bioprodejna roku“ (podpoøeno Nadací Part-
nerství, 2004)

Akce poøádané poboèkou:
� únor - Celostátní volební setkání èlenù 

v Brnì 
� øíjen - Celostátní setkání èlenù v Pardu-

bicích
� èerven - Odborná exkurze do bioprode-

jen v Rakousku v rámci projektu E(co)-
-Qualify a Bioakademie

 Tom Václavík

Svépomocný fond

Partnerské organizace
V roce 2004 jsme spolupracovali s øadou 
organizací a institucí, kterým dìkujeme za 
úspìšnou spolupráci.

Domácí partneøi:
� Ministerstvo zemìdìlství ÈR
� Ministerstvo životního prostøedí ÈR
� KEZ, o.p.s., Chrudim
� EPOS, Spolek poradcù EZ v ÈR
� ÚZPI, Praha
� SZIF, odbor pro marketing, Praha
� Výzkumný ústav rostlinné výroby 

(VÚRV), Praha Ruzynì
� Výzkumný ústav zemìdìlské ekonomi-

ky, Praha a Brno
� Výzkumný ústav živoèišné výroby, Pra-

ha Uhøínìves
� Univerzita Palackého, Pøírodovìdìcká 

fakulta, Olomouc
� Mendelova lesnická a zemìdìlská uni-

verzita, Brno
� Èeská zemìdìlská univerzita, Praha
� REC, kanceláø pro ÈR
� Svaz marginálních oblastí
� Nadace Partnerství, Brno
� Nadace na ochranu zvíøat
� Nakladatelství Martina Sedláèka, Praha 
� Studio Reprotisk, Šumperk
� VH Press, Hradec Králové
� Agritec, Šumperk 
� Zelený kruh, Praha
� Euromontana Bohemia, Šumperk
a další.

Zahranièní partneøi:
� Svìtová asociace ekologického zemì-

dìlství IFOAM
� Výzkumný ústav ekologického zemì-

dìlství FIBL, Švýcarsko 

Titul Bioprodejna roku získalo Albio

� Lucemburská nadace Hellef fir d’Natur
� Nadace Heinricha Bölla HBS, Berlín 

a Praha
� Spolkové ministerstvo BMLFUW, Ra-

kousko
� Nìmecký svaz ekozemìdìlcù Bioland
� Slovenský svaz ekozemìdìlcù Eko-

trend, Myjava
� Rakouský svaz ekozemìdìlcù Bio Ern-

te
� Rakouský spolek EUPRI, Geras
� Švýcarský spolek SVWO, Malans
� Støedoevropská iniciativa CEI, Trieste
� Nìmecká vzdìlávací agentura Equalita, 

Kolín n. Rýnem
� Maïarský svaz Biokultura
� Bulharská nadace Bioselena
� Asociace Terras, Srbsko a Èerná Hora
a další.

Orgány svazu
Rada svazu:
� Perlinger Zdenìk, Ing. - pøedseda 
� Urban Jiøí, Ing. - místopøedseda 
� Winter František - místopøedseda
� Abrlová Jarmila 
� Danìk Josef, MVDr. 
� Hoøák Jan 
� Drgáè Milan, Ing. 
� Dukát Vojtìch, Ing. 
� Holub František, Ing. 
� Hrach Jaroslav 
� Chlad František, Ing. 
� Chlupáèková Hana 
� Jiránek Otakar 
� Kitzler Lubor 
� Krtouš Vladimír, Ing. 
� Malíková Alena, Ing. 
� Polák Jan 
� Škeøík Josef, Ing., CSc. 
� Doubek Jiøí, Ing. 
� Toman Kamil, Ing.

Revizní komise:
� Šašinka Jaroslav, Ing. 
� Šimáková Radoslava
� Köhler Walter

Manažer svazu:
�  Trávníèek Petr, Ing.

Pùjèky poskytnuté ze svépomocného fondu v roce 2004:
Pøíjemce pùjèky Úèel pùjèky  Výše pùjèky 
BIOCHOV s.r.o. finalizace bioproduktù  400 000 Kè 
Ing. Pøemysl Èech nákup lisu na sklizeò píce  100 000 Kè 
Ing. Jan Štìrba  zajištìní dovozu biobrambor  100 000 Kè 
Antonín Jonák   nákup traktoru  100 000 Kè 
Jaromír Švarc nákup traktoru  100 000 Kè 
Miroslav Štaigl  nákup sušièky bioosiv  100 000 Kè 
Josef Pastva  nákup diskové sekaèky píce  100 000 Kè 
Pavel Kýr  nákup sekaèky  100 000 Kè 
Josef sklenáø úhrada nákladù na výrobu biopotravin  100 000 Kè 
Ivana Pánková vybudování skladu na biovejce  100 000 Kè 
Jan Látal nákup ovcí pro novou farmu  70 000 Kè 
Josef Šourek rozvoj agroturistiky  100 000 Kè 
COUNTRY LIFE s.r.o. zpracování rostlinné produkce  100 000 Kè 
Celkem   1 570 000 Kè 
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Náklady
Spotøeba materiálu 10505,50
Odborná literatura a video 8891,00
Vydané publikace — odborná literatura 152930,90
Kanceláøské potøeby 49536,96
Biomìsíèník apod. 119094,50
Propagaèní materiály (letáky, samolepky, etikety, cedule) 118308,30
Spotøeba materiálu — produkty EZ (semena apod.) 42056,10
Ostatní spotøeba 55932,20
Spotøeba drobného DHM 5341,00
Odpis drobného DHM 51019,80
Spotøeba energie 10447,85
Spotøeba ostatních neskladovatelných dodávek 11530,81
Prodané zboží-nakoupené publikace -423570,30
Spotøebované nákupy 212024,62
Opravy a udržování 1698,50
Cestovné zamìstnancù 147962,30
Cestovné statutárních orgánù 116433,60
Cestovné zamìstnancù na DPP 121934,86
Cestovné — ostatní 25500,00
Náklady na reprezentaci 55600,35
Poštovné, telefon, e-mail, internet 293170,33
Nájemné 86414,00
Služby spojené s nájemným — el. energie, plyn, voda, 
ostat. služby 11846,80
Daòové poradenství a audit 7133,40
Právní služby 12500,00
Organizaèní a odborné služby 697810,00
Doprava 153999,50
Využívání služebních vozù 22778,00
Školení, semináøe, exkurze, veletrhy, výstavy 110297,43
Reklama, inzerce 6408,30
Propagace ekologického zemìdìlství 142381,30
Pøedplatné èasopisù 3054,26
Odborné služby poradenské 546401,64
Softwarové služby poradenství 61469,00
Ostatní  nakupované služby 783045,27
Licenèní poplatky  35944,29
Služby 3443783,13
Mzdové náklady zamìstnanci 1214306,00
Dohody o provedení práce 404968,00
Odmìny èlenùm statutárního orgánu 101500,00
Náklady na civilní službu — služné 1717,00
Zákonné sociální pojištìní 316317,90
Zákonné zdravotní pojištìní 108694,00
Zákonné sociální náklady — stravenky pro zamìstnance 15756,56
Ostatní sociální náklady — nedaòové 516,19
Ostatní náklady na civilní službu — stravné, ošatné, 
bydlení, cestovné 9431,00
Osobní náklady 2173206,65
Daò silnièní 650,00
Daò z nemovitostí 240,00
Poplatky správní, soudní, místní 200,00
Danì a poplatky 1090,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 100,00
Kursové ztráty 80760,77
Pojištìní majetku 9356,00
Zákonné pojištìní odpovìdnosti zamìstnancù 6132,00
Ostatní provozní náklady 40000,10
Bankovní poplatky za vedení úètu 24522,00

Bankovní poplatky EUR 15429,74
Refundace mezd 11475,00
Nadace Partnerství — sdružení prostøedkù 10000,00
Ostatní finanèní náklady 2445,00
Ostatní náklady — zaokrouhlení 41,26
Mimoøádné provozní náklady 120,70
Náklady vyúètované regionálními centry 241962,00
Ostatní náklady 442344,57
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 216296,00
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek 216296,00
Agrární komora-èlenské pøíspìvky 500,00
IFOAM — èlenské pøíspìvky 17741,70
Svaz marginálních oblastí — èlenský pøíspìvek 500,00
Zelený kruh — èlenský pøíspìvek 1000,00
Poskytnuté pøíspìvky 19741,70
Náklady celkem 6508486,67

Výnosy 
Tržby za propagaèní materiály 23093,50
Tržby za odbornou literaturu 497080,30
Tržby za CD Bioakademie 2775,04
Nájemné — stádo masného skotu 137892,70
Tržby z inzerce, reklamy, propagace 268174,50
Nájemné dlouhodobého majetku 5000,00
Nájemné drobného majetku 25622,00
Tržby z vlastní èinnosti 98454,00
Tržby za èinnost pro MZe ÈR 158500,00
Semináøe — vybrané vložné 174669,10
Tržby z vlastní èinnosti — organizace exkurzí, 
výstav, veletrhù 195759,49
Tržby za èinnost pro MŽP ÈR 89762,00
Ostatní tržby za vlastní výkony 12000,00
Tržby za zboží — nakoupené publikace 51766,00
Tržby za prodané zboží — ostatní 4538,00
Tržby za vlastní výkony a za zboží 1745086,63
Zmìna stavu zásob nedokonèené výroby -17117,50
Zmìna stavu zásob výrobkù -329336,56
Zmìny stavu vnitroorganizaèních zásob -346454,06
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 5576,30
Nezdanìné úroky z bìžného úètu 460,32
Nezdanìné úroky z úètu EUR 3238,19
Kursové zisky 2194,23
Grant Leonardo SRN 774816,46
Grant Welfare 73712,93
REC — Dunaj — mezinárodní 185,00
Refundace cestovních výdajù 24809,17
Prodej vstupenek 25871,82
Ostatní výnosy 55870,26
Ostatní výnosy — zaokrouhlení 0,10
Finanèní pøíspìvky na Bioakademii 1051096,10
Ostatní výnosy 2017830,88
Pøijaté pøíspìvky (dary) — Lucembursko 213449,30
Pøijaté pøíspìvky (dary) — na Bioacademy Lednice 63411,35
Pøijaté pøíspìvky (dary) od jiných organizací 5129,00
Pøijaté èlenské pøíspìvky — èlenové svazu 2903316,00
Pøijaté èlenské pøíspìvky — PRO-BIO Liga 79168,00
Pøijaté pøíspìvky 3264473,65
Dotace Ministerstva zemìdìlství ÈR 180000,00
Provozní dotace 180000,00
Výnosy celkem 6860937,10

Zpráva o hospodaření PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců za rok 2004
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a publikace svazu PRO-BIO:a publikace svazu PRO-BIO:

Bulletin ekologického zemědělství č. 26 
- Ekologické zemědělství a GMO
V současné době se horečně řeší otáz-
ka koexistence zemědělství bez GMO 
a s GMO. Kdo bude ručit za vzniklé ško-
dy? Jak těmto škodám předejít? Jak ochrá-
nit pole „GMO free“ před kontaminací 
modifikovanými organismy? O tom se 
mohou čtenáři dovědět v tomto čísle Bulletinu ekologické-
ho zemědělství, který stejně jako v předchozích dvou letech 
vydává svaz PRO-BIO ve spolupráci s časopisem Farmář.
Ovšem nejen spory okolo GMO žije ekologické zeměděl-
ství. V tomto bulletinu se vracíme na návštěvu do Lednice 
na Bioakademii 2004 a seznamujeme s tím, co se v našem 
hnutí děje.

Česká biokuchařka
Recepty a pokrmy ze špaldy, pohanky, 
prosa a cizrny. Nakličování jako zdroj 
vitamínů. Celozrnné pochoutky a vege-
tariánské recepty.
              
Ekologické zelinářství
Praktická příručka pro ekologické pěs-
tování zeleniny: kultivace půdy a hno-
jení, regulace plevelů, ochrana rostlin, 
pěstování zeleniny, sklizeň a skladová-
ní, úprava zeleniny a prodej.

Katalog České PRO-BIO 2004/2005
Katalog členů svazu PRO-BIO je roz-
sáhlým seznamem ekozemědělců, zpracovatelů a vý-
robců, distributorů a prodejců biopotravin, nabídky 
agroturistiky a dalších služeb či poradenství. Katalog 
vychází vstříc té části naší veřejnosti, 
která má zájem o biopotraviny, cení si 
jejich vyšší kvality a hledá možnosti je-
jich získání. Ne vždy je snadné tu či onu 
biopotravinu sehnat, obzvlášť u čerst-
vých produktů je mnohdy nutné vyhle-
dat přímo farmáře, který Vám zeleninu, 
ovoce, vejce nebo mléko prodá. Stejně 
tak poslouží katalog zemědělcům, kteří 
hledají zpracování či odbyt svých bioproduktů, další 
služby či poradenství. Také obchodníci zde najdou in-
formace o výrobcích a distributorech biopotravin.

Křížem krážem českým BIO světem v roce 2004
Nová publikace, která Vám bude průvodcem ve světě 
ekologického zemědělství, na trhu s biopravinami, na-
hlédnete pod pokličku některých eko-
farem, dozvíte se o české biopotravině 
roku a nejlepším ekozemědělci roku, 
přečtete si o welfare zvířat, pomyslně 
ochutnáte biovíno a najdete třeba také 
typy na farmy s agroturistikou.
Publikaci vydalo Ministerstvo zeměděl-
ství ve spolupráci se svazem PRO-BIO.

Učebnice ekologického zemědělství – 1. díl
Komplexní učebnice materiál pro školy i praxi popisuje 
vývoj ekologického zemědělství, jeho vlivy na životní 
prostředí i zdraví populace, rozebírá 
specifika polní produkce, pícninářství, 
zelenářství, ovocnářství, vinařství a se-
menářství v podmínkách ekologického 
zemědělství. Na první díl učebnice na-
váže díl druhý, ve kterém bude zpraco-
vána problematice živočišné produkce, 
ekonomika podniku, marketing a pří-
klady z praxe. 

Bližší informace a možnost internetové objednávky 
najdete na www.pro-bio.cz v sekci „Naše nabídka“ 

nebo na telefonním čísle 583 216 609.
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AKTUÁLNÍ KONTAKTY
Regionální centra:

PRO-BIO RC Bílé Karpaty 
Ing. Milan Drgáč 
687 74 Starý Hrozenkov11
tel./fax: 572 696 323, iskopanice@razdva.cz  

PRO-BIO RC Severozápadní Čechy 
Ing. Zdeněk Perlinger
Hlavní 27, 362 63 Dalovice  
tel.: 353 223 129, fax: 353 226 354, tel.: 607 103 244
perlinger@volny.cz 

PRO-BIO RC Severovýchod
Ing. Kamil Toman 
Brtnická 360, 407 78 Velký Šenov 
tel.: 737 284 212, toman@spojenefarmy.cz 

PRO-BIO RC Jeseníky
František Winter 
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk 
tel.: 583 231 198, fax: 583 231 330, tel.: 602 533 707
rc.jeseniky@pro-bio.cz 

PRO-BIO RC Moravská Brána
Ing. Alena Malíková
Tyršova 705, 742 58 Příbor 
tel.: 556  702 442, tel.: 604 470 634
ZA_Novy_Jicin@mze.cz 

PRO-BIO RC Šumava 
Ing. Vladimír Krtouš
Zdíkov - Branišov 9, 384 73 Stachy 
tel.: 602 830 998, pro-bio@stachy.cz

PRO-BIO RC  Polabí
Ing. Josef Škeřík, CsC. 
Kutnohorská 473/54, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
tel.: 321 679 126, tel.: 777 757 991, skerikbio@cmail.cz 

PRO-BIO RC Litomyšl 
Ing. František Chlad 
Smetanovo nám. 87, 570 01 Litomyšl 
tel.: 461 615 293, tel.: 603 218 413
j.chladova@worldonline.cz 

PRO-BIO RC Jižní Morava 
Josef Abrle
692 01  Pavlov 191, tel: 604 579 736
josef.abrle@tiscali.cz
 
PRO-BIO RC Vysočina 
Ing. Tomáš Klejzar 
Náměstí Svobody 11, 586 01  Jihlava
tel: 567 313 667, tel: 603 279 735, rc.vysocina@volny.cz

Odborné sekce  s celorepublikovou 

působností:

PRO-BIO Liga ochrany spotřebitelů potravin a přátel 
ekologického zemědělství
Mgr. Jana Průšová
Truhlářská 20, 110 00 Praha 1
tel: 720 114 543, bioliga@pro-bio.cz

PRO-BIO prodej a marketing biopotravin 
Mgr.  Václavík Tomáš 
Vinohradská 261, 664 34 Moravské Knínice 
tel.: 541 263 456, tel.: 777 082 448, tom@greenmarketing.cz 
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