
Základní informace  
o ekologickém zemědělství  

pro spotřebitele

Výrobu tohoto katalogu podpořili:  

KEZ o.p.s. Chrudim a PRO-BIO RC Bílé Karpaty

ve Zlínském kraji 
a na Hodonínsku



→Přispívá k ochraně  
životního prostředí.

→Prospívá svému zdraví 
(třeba tím, že zbytečně  
nezatěžuje své tělo  
cizorodými látkami).

→Podporuje přirozené  
podmínky pro život  
zvířat na farmě.

→Podporuje tradiční formy 
obživy na venkově.

Kdo kupuje Bioprodukty a biopotraviny  
jsou označeny v názvu  
výrazem „bio“ nebo „eko“,  
českým logem

a logem EU  
(nutné u balených potravin)

Balená biopotravina musí být rovněž  
označena kódem pověřené organizace,  
která výrobu kontrolovala, a musí být uvede-
no i místo, kde byly vyprodukovány zeměděl-
ské suroviny, ze kterých se produkt skládá  
(např. CZ-BIO-001 Zemědělská produkce EU).
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Biopotraviny mají budoucnost
Produkt ekologického zemědělství
Biopotraviny jsou vyrobeny z bioproduk-
tů – surovin pocházejících z kontrolovaného 
ekologického zemědělství. Ekologičtí země-
dělci se snaží hospodařit v souladu s přírodou. 
Nehnojí syntetickými hnojivy, nestříkají syn-
tetickými pesticidy, nepoužívají hormonální 
stimulátory růstu ani GMO, využívají osevní 
postupy pro zúrodnění půdy, vybírají vhodné 
odolné odrůdy a plemena zvířat pro dané 
oblasti, dopřávají zvířatům přirozené krmení, 
pastvu a pohyb, pečují o krajinu, dodržují 
ještě mnohá další pravidla.

Ekologické zemědělství v EU
Evropská komise si čím dál více uvědomuje 
důležitost a pozitivní přínos ekologického 
zemědělství pro životní prostředí, proto 
s ním významně počítá do budoucna. O tom 
svědčí například některé části tzv. Zelené 
dohody pro Evropu. Jde o plán, jak zajistit 
udržitelnost hospodářství EU, jehož součástí 
je mj. i nová evropská Strategie „od zeměděl-
ce ke spotřebiteli – neboli z farmy po vidličku 
(anglicky Farm to Fork)“. Jako jeden z mnoha 
cílů stanovuje zvýšit v EU podíl zemědělské 
půdy obhospodařované v režimu ekologic-
kého zemědělství na 25 % do roku 2030. 
U nás je to aktuálně asi 15 %. Dalším z cílů 
je omezení používání syntetických pesticidů 
a hnojiv (o 50 % do roku 2030). Jiná evropská 
strategie je zaměřena na oblast biologické 
rozmanitosti.

Registrace a kontrola  
v ekologickém zemědělství
Zemědělci se do režimu ekologického země-
dělství registrují na Ministerstvu zemědělství. 
Jejich hospodaření a dodržování předepsa-
ných pravidel je pak pravidelně kontrolováno 
(min. 1× ročně) některou ze čtyř pověřených 
organizací (KEZ o.p.s. Chrudim; Biokont CZ, 
s.r.o. Brno; ABCERT AG Jihlava; Bureau Veri-
tas spol. s r.o. Praha).
Další organizací pověřenou výkonem tzv. 
úředních kontrol v ekologickém zemědělství 
je Ústřední kontrolní a zkušební ústav země-
dělský (ÚKZÚZ) Brno. Kontroly provádějí také 
Státní veterinární správa (živočišná výroba) 
a Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(potravinová rostlinná výroba). Dodržování 
dotačních pravidel u všech zemědělců pak 
kontroluje Státní zemědělský a intervenční 
fond (SZIF). Ministerstvo zemědělství vede 
na svých stránkách www.eagri.cz i veřejný 
registr ekologických podnikatelů.
Po zaregistrování procházejí farmy nejprve 
tzv. přechodným obdobím, které má různou 
délku dle typu produkce (např. dva roky 
u pastvin a víceletých pícnin, tři roky u více-
letých plodin, sadů, vinic, chmelnic atd.). Te-
prve po uplynutí přechodného období může 
ekofarma získat pro své produkty certifikát 
a právo označovat je jako bio nebo eko.

Ekologičtí zemědělci se řídí českým 
zákonem o ekologickém zemědělství 
č. 242/2000 (v platném znění) 
a k němu příslušející prováděcí 
vyhláškou a legislativou EU. Hlav-
ními dosud platnými evropskými 
předpisy pro ekologické zemědělství 
jsou zejména nařízení Rady (ES) 
834/2007 a nařízení Komise (ES) 
889/2008. Tato nařízení ještě 
upravují další předpisy. V roce 2018 
však bylo schváleno nové Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 848/2018 o ekologické produkci 
a označování bioproduktů a o zruše-
ní nařízení Rady (ES) č. 834/2007. 
Mělo nabýt účinnosti 1. 1. 2021, 
termín však je kvůli pandemii o rok 
odložen. Změna evropského nařízení 
se samozřejmě promítne i do ná-
rodního zákona o ekologickém 
zemědělství. Nový zákon by měl 
nabýt účinnosti ve stejný den jako 
evropské nařízení. 

Ministerstvo zemědělství vydává 
navíc průběžně metodické pokyny, 
které ještě některá stanovená 
pravidla upřesňují. Evropská 
komise připravovala v roce 2020 
Akční plán (AP) pro ekologické 
zemědělství. ČR rovněž aktualizuje 
AP pro rozvoj ekologického ze-
mědělství v ČR. Tyto nové AP by 
měly být vytvořeny pro léta 2021 
až 2025.

Legislativní rámec
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Maso, mléko a živočišná produkce
Ekologické farmy v regionu se zaměřují zejmé-
na na chov skotu bez tržní produkce mléka 
(masná plemena) na loukách a pastvinách, 
v menší míře je rozšířen chov ovcí, mléčného 
skotu, koní a ostatních zvířat. Zvířata jsou 
většinou chována venku na čerstvém vzduchu 
a tráví většinu roku na pastvě nebo ve výbě-
zích. Sečením a pastvou zemědělci pomáhají 
udržovat krajinu.
Několik ekofarmářů si vybudovalo mini jatky 
nebo bourárny masa, aby mohli prodávat 
přímo z farmy, někteří je teprve připravují. 
Porážku zvířat či zpracování masa mnozí řeší 
u certifikovaných producentů. Ekologických 
chovatelů drůbeže a prasat je v regionu málo, 
často jde spíše o chov pro vlastní spotřebu.
Kravské bio mléko od regionálních dodavatelů 
zpracovává mlékárna ve Valašském Meziří-
čí na bio jogurty. Několik chovatelů zvířat 
na mléko si zřídilo i vlastní malé mlékárny a za-
čalo vyrábět mléčné bio výrobky přímo na far-
mách – sýry, tvaroh, jogurty a další lahůdky 
z kravského, kozího nebo ovčího mléka.

Úspěchy
Regionální výrobci získávají kromě přízně svých 
zákazníků za své výrobky i různá ocenění – 
například v soutěži Česká biopotravina, Regi-
onální potravina, Perla Zlínska. Někteří uspěli 
i v mezinárodních výstavách či soutěžích.

Pěstování a zpracování rostlin
Pěstování a zpracování ovoce má v regionu 
tradici. Ve většině ZK jde hlavně o jablka, 
švestky a hrušky, okrajově další ovoce, na Ho-
donínsku pak je i několik ekologických vinařů 
a jeden pěstitel rakytníku. Ovoce někteří 
ekozemědělci dodávají do moštáren či jiným 
zpracovatelům, přibývá však těch, kteří je 
zpracovávají sami. Většímu rozšíření kapacit 
brání přísné hygienické a veterinární předpisy 
a částečně také finanční, prostorová nebo 
personální náročnost. Přesto se ve zpracování 
ovoce region stále posouvá dopředu. Přibývají 
ekologičtí producenti moštů, sirupů, povidel, 
marmelád, limonád, jablečného octa, sušeného 
ovoce nebo vína. Ti stávající se snaží rozšiřovat 
či inovovat svůj sortiment.
V regionu jsou i ekofarmy pěstující bio zeleni-
nu, je jich však oproti pěstitelům ovoce velmi 
málo, někde je zelenina pouze doplňkovým 
sortimentem. Ani její zpracování není příliš roz-
šířené. Poptávka po kvalitní bio zelenině však 
stoupá a momentálně převyšuje nabídku.
Působí zde také několik pěstitelů a zpracovate-
lů bylin, dokonce i jedna levandulová farma.
Většinu ploch obhospodařovaných ekologic-
kými zemědělci tvoří ve ZK a na Hodonínsku 
trvalé travní porosty. Je to dáno i přírodními 
podmínkami – významná část je hornatá a ne 
příliš vhodná k orbě. Přesto se tu pěstují také 
tržní plodiny – zejména obiloviny, z velké části  
k zajištění krmiva.

Bio ve ZK a na Hodonínsku

Zdroj údajů: Registr ekologických 
podnikatelů na stránkách  
www.eagri.cz, stav k 30. 9. 2020.

počet  
ekofarem

počet  
výrobců  

biopotravin

výměra (ha)  
v ekologickém  

zemědělství

výměra (ha)  
v přechodném  

období

výměra (ha)  
v přechodném  

období + EZ

    Zlínský kraj 374
2015: 357

63
2015: 34

36 606,97
2015: 34 544,31

2 348,19
2015: 2 432,78

38 955,16
2015: 36 977,09

 Jihomoravský kraj 69
2015: 69

25
2015: 19

4 446,86
2015: 3 552,15

360,69
2015: 435,26

4 807,55
2015: 3 987,41

    
443

2015: 426
88

2015: 53
41 053,83

2015: 38 096,46
2 708,88

2015: 2 868,04
43 762,71

2015: 40 964,50

celá ČR 4 658 852 506 205,00 35 470,00 541 674,00
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Faremní prodej  
a výrobci  
biopotravin

Příklady  
ekologické produkce  
ve Zlínském kraji  
a na Hodonínsku

 bio ovoce a ovocné produkty

 bio zelenina, brambory apod.

 bio víno a produkty bio vinic

 bio mléko a mléčné výrobky

 bio maso

 bio obiloviny, mouka a pečivo z ní

 další: čaje, koření, byliny aj.

 ubytování

V této brožurce nenajdete úplný 
přehled ekofarem či výrobců a pro-
dejců biopotravin našeho regionu. 
Je jich už přes 440 a přesahovalo 
by to možnosti takovéto tiskovi-
ny. Chybějí zde například mnozí 

chovatelé zvířat nebo producenti 
krmiv či obilovin, z nichž někteří 

prodávají svoji produkci spíše 
ve velkých množstvích obchodním 

partnerům. Představujeme zde 
pouze některé vybrané podniky 
nabízející finální produkt, který 

si mohou spotřebitele přímo 
na farmě či u výrobce, případně 

přes e-shop a jiné možnosti přímo 
v regionu zakoupit.

Chovem masného skotu, ovcí a dalších 
zvířat se zabývá převážná většina 

ekologických chovatelů. Často mají 
certifikován pouze ekologický chov, ale 

už ne zpracování. Zvířata je možné 
na farmách zakoupit v živém stavu.

Některé produkty jsou pouze  
sezónní, někdy nabídka farmy zase 
závisí na počasí či poptávce, proto 

je potřeba zjistit si v případě zájmu 
dostupnost a způsob odběru produktů 

předem – například telefonicky  
nebo mailem.

Mnohé ekofarmy nabízejí kromě 
zemědělské činnosti i různé formy 
agroturistiky s možností ubytování, 

degustace, exkurze, vzdělávací proga-
my. Součástí nabídky bývají prostory 
pro oslavy, svatby nebo firemní akce.

Kontakty na další regionální  
ekofarmy, výrobce či prodejce  

najdete na webových stránkách 

www.iskopanice.cz
v online  

Katalogu ekozemědělství  
Zlínského kraje a Hodonínska.
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okres Kroměříž
  

Heliavita s.r.o.
Nětčice 18 • 768 02 Zdounky
+420 777 171 174 • heliavita@volny.cz  

Bio ovoce: meruňky, broskve, hrušky,  
jablka, švestky, hrozny.  
Bio výrobky z něj: marmelády, povidla šťávy.

   
Michaela Charvátová
Č.p. 11 • 768 41 Rusava
+420 733 125 130 • charvatovi@gmail.com 
www.brusne.webnode.cz 

Hostýnské vrchy jsou sídlem rodinné 
farmy zaměřené na ekologické sady, bio-
zeleninu a chov masného skotu Aberdeen 
Angus Red.

Bio ovoce: rybíz, angrešt, jablka, třešně.

Bio zelenina: tykve-melouny, hokaido, 
cukety, brambory.

  
Kozojedský dvůr, s.r.o.
Nítkovice 2 • 768 13 Litenčice
+420 603 868 997 • jan.svab1@gmail.com 
www.kozojedsky-dvur.cz 

Obyvatelé, kteří oživili tento starý barokní 
statek, provozují kromě mlékárny, která 
zpracovává výhradně mléko od vlastních 
krav pasoucích se na okolních loukách, 
i stolárnu, hospodu a ubytování v nových 
apartmánech. Oblíbené místo pro pořádání 
soukromých i firemních akcí s vynikající 
domácí, sezónní kuchyní, která používá 
v maximální míře vlastní mléčné biovýrobky. 
Přímý přístup ke zvířatům.

Bio mléko: kravské. 
Bio výrobky z něj: sýry, tvaroh, kefír a další.

Ubytování: 6 mezonetových apartmánů 
(každý s vlastní kuchyňkou a sociálním 
zařízením, max. 5 osob).

   
Lebedovský mlýn
Mgr. Jana Galatíková 
Lebedov 108 • 768 02 Zdounky
+420 608 545 606 • jana.galatikova@biogalatik.cz 
www.lebedovskymlyn.cz 

Nabídka vzdělávacích programů pro zá-
kladní školy zaměřené na život a práci 
na farmě. Chov moravského teplokrevníka – 
možnost exkurzí v hřebčíně. Probiotické 
přípravky pro zvířata, vodu a zahradu.

Bio ovoce: jablka, švestky, hrušky.

Mléko: konvenční produkce z kravského 
a kozího mléka.

 bio ovoce a ovocné produkty

 bio zelenina, brambory apod.

 bio víno a produkty bio vinic

 bio mléko a mléčné výrobky

 bio maso

 bio obiloviny, mouka a pečivo z ní

 další: čaje, koření, byliny aj.

 ubytování
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Farma Marcela a Martin Ležákovi
Č.p. 183 (farma Pacetluky-areál bývalého ZD) 
768 43 Kostelec u Holešova
+420 776 068 315 • +420 732 670 729 
martin.lezak@seznam.cz 
www.farmalezak.cz 

Maso z ekologicky chovaných zvířat: hovězí 
výsekové z plemene Aberdeen Angus 
(jednou měsíčně).

Bio obiloviny: proso, pšenice potravinářská.

Další: bio cizrna, bio kmín.  
Vejce (připravuje se od 2021).

  
Radka Litvinová
Č.p. 4 • 768 05 Zástřízly
+420 777 562 277 • +420 605 774 193 
litvinka@seznam.cz 

Zelenina: dýně, brambory.

Bio mléko: kravské.

  
Ing. Jan Šušlík
Hlavní 72 • 768 04 Střílky
+420 777 013 759 • suslikjan@seznam.cz

Bio ovoce: švestky.

   
Josef Vymětal
Č.p. 7 • 768 23 Břest
+420 721 221 937 • biozelenina@post.cz  
(mail kontrolují nepravidelně) 
www.bio-vymetal.cz 

Bio ovoce: jahody, maliny, ostružiny,  
černý rybíz; doplňkově hrušky, švestky, 
jablka, meruňky.  
Výrobky z něj: džemy.

Bio zelenina: řada různých druhů.

Zasílání poštou pouze stálým zákazníkům. 
Prodej z farmy pouze po předchozí telefo-
nické dohodě.

  
Zámek Zdounky
Bc. Alena Vršková M.B.A. 
Zborovská 80 • 768 02 Zdounky
+420 607 812 420 • alena.vrskova@volny.cz 
www.zamekzdounky.cz 

K zámku náležejí ovocné ekosady o rozloze 
10 ha. Ovoce zpracovávají ve vlastní moder-
ní moštárně a sušárně. Možnost pořádání 
kulturních akcí, svateb, oslav a firemních 
akcí prostorách zámku i zámeckého areálu.

Bio ovoce: jablka, hrušky, švestky,  
třešně, meruňky, broskve.  
Bio výrobky z něj: sušené ovoce,  
mošt a povidla.

Prodej přímo spotřebiteli i na prodejny.

Ubytování: v zámeckých apartmánech.
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okres Vsetín
  

Agrofyto, spol. s r.o.
Lidečko 486 • 756 12 Horní Lideč
+420 774 545 916 • obchod@agrofyto.cz 
www.agrofyto.cz • www.agrofyto.cz/e-shop  

Certifikovaný ekologický podnik zaměřující 
se na produkci masa a mléka v bio kvalitě. 
Působí v hornaté oblasti Valašska. Hlavním 
cílem je vrátit se k původnímu způsobu hos-
podaření, jak ho provozovali naši prarodiče, 
avšak s využitím nových metod a technolo-
gií, a udržovat tak místní krajinu a život v ní. 

Nabízí komentované exkurze pro skupiny 
zájemců, mateřské školy, základní školy 
a denní stacionáře.

Bio mléko: kravské od Holštýnského skotu 
(prodávají do Mlékárny Val. Meziříčí).

Bio maso: masná plemena Limousine a Si-
mentál, zpracování v certifikovaných jat-
kách a dále ve vlastní zpracovně a zrárně.

Prodej přes vlastní e-shop.

 
Češkův mlýn 
mlýn a prodejna PRO-BIO, s.r.o. 
Jarcová 160 • 756 24 Bystřička
+420 733 539 250 mlýn +420 583 301 952 PRO-BIO 
ceskuvmlyn@probio.cz 
www.probio.cz  

Bio mouka: zpracování a prodej  
čerstvě namletých bio mouk.

Další: sortiment biopotravin PRO-BIO.

Bezobalový prodej z násypek.  
Otevírací doba po–pá 8.00–16.00.

 
Miroslav Horut
Sněžná 249 • 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
+420 737 955 007 – zemědělská výroba 
+420 737 726 463 – mlékárenská výroba 
biofarmahorutovi@seznam.cz 
www.biofarmaroznov.cz 

Rodinná ekofarma s chovem mléčného 
skotu a zpracováním mléka.

Bio mléko: kravské.  
Bio výrobky z něj: sýry, jogurty, máslo, 
kyška, tvaroh, podmáslí.

Prodej po–pá 9.00–15.00, so 9.00–12.00

 
Jana Kocurková
Č.p. 95 • 775 01 Janová
+420 603 753 152 • janovskakoliba@seznam.cz

Ekofarma s chovem ovcí a skotu.

Maso: možnost objednání hovězího  
a jehněčího (smluvní porážka).

 
Mlékárna  
Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
Podniková prodejna 
Zámecká 2/57, Krásno n. Bečvou 
757 27 Valašské Meziříčí
+420 571 678 109 • mlekarna@vm.inext.cz 
www.mlekarna-valmez.cz 

Bio mléko: kravské (dodavatelé: Agrofyto 
Lidečko a Javorník-CZ Štítná nad Vláří).  
Bio výrobky z něj: jogurty – bio bílý,  
výrobky pro síť BILLA.

E-shop pouze pro maloobchod.  
Prodejna u mlékárny: po–pá 6.00–16.00.
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Ing. Tomáš Ondruch
Č.p. 607 • 756 27 Valašská Bystřice
+420 604 785 846 • +420 731 932 510 
farma.ondruchovi@seznam.cz

Výrobky z bio mléka:  
ovčí sýr, brynza, žinčica.

  
Střítežské fojtství
Monika a Igor Dobešovi 
Č.p. 21 • 756 52 Střítež nad Bečvou
+420 739 672 290 • idobes@centrum.cz 
www.na-fojtstvi.cz 

Ekologický statek ve Stříteži nad Bečvou 
je pokračováním rodové linie s kořeny 
již od konce 16. století, který je vedený 
14. generací hospodářů. Obhospodařují 
cca 120 ha zemědělské půdy, na které pěs-
tují krmné obiloviny a pícniny pro zvířata. 
Na statku je zbudovaná porážka drůbe-
že, která umožňuje zpracování vlastních 
chovaných kuřat a hus. Zabývá se rovněž 
chovem ovcí, skotu, ustájením koní.  
Nově jsou založeny i ovocné sady.

Maso: chlazená drůbež (husy a kuřata), 
jehněčí maso, hovězí maso (certifikace ekol. 
chovatele drůbeže a výrobce biopotravin 
se připravuje od roku 2021).

 
Veselý grunt + Ekosady
Ing. Kamil Mezník a Ing. Denisa Mezníková 
Semetín 899 (Farma Lhota u Vsetína) 
755 01 Vsetín
+420 602 728 197 • info@ekosady.cz 
+420 602 728 197 • obchod@veselygrunt.cz 
www.ekosady.cz 
www.veselygrunt.cz 

Bio ovoce: švestky, jablka a hrušky. 
Výrobky z něj: destiláty a povidla  
(zatím bez certifikátu)

 
Vsacko Hovězí a.s.
Č.p. 266 • 755 01 Janová
vsacko.maso@centrum.cz • +420 736 632 863 
www.vsackohovezi.cz 

Od roku 2019 v přechodném období 
ekologického zemědělství. Společnost 
obhospodařuje 900 ha půdy, chová masné 
plemeno Simentál, nabízí plemenné býčky, 
jalovice, zástavový a jatečný skot.

Bio maso: vyzrálé, vakuově balené hovězí 
(s bio certifikátem od 3/2021).

  
Zemědělské družstvo  
Francova Lhota
Kontaktní osoba: Josef Kliš 
Č.p. 358 • 756 14 Francova Lhota
+420 724 115 801 
zd-franclhota@volny.cz • klis@volny.cz 
www.zd-francovalhota.cz 

Bio maso: výsekové hovězí (od října 
do dubna většinou každý pátek)

Ubytování: turistická ubytovna ZD (4 dvou-
lůžkové pokoje se sprchou, 4 dvoulůžkové 
pokoje bez sprchy). K dispozici kuchyňka 
i společenská místnost.

  
Zerlina
Hážovice 2070 •  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
+420 571 610 115 •  
+420 731 216 911 • 
info@zerlina.cz 
www.zerlina.cz 

Farma kromě vlastního chovu koz nabízí 
ubytování se zážitkovým programem 
a také možnost exkurzí. Firemní obchůdek 
prodává tradičním výrobky se značkou 
Pravé valašské. V roce 2020 farma získala 
ocenění/značku Regionální potravina.

Bio mléko: kozí a bio výrobky z něj.

Ubytování: prostorný slunný apartmán 
se třemi pokoji (celkem 9 osob).
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okres Zlín
   

Biofarma Juré
Lenka a Tomáš Vránovi 
Pod Jurým 63 • 763 11 Lužkovice
+420 739 016 452 • biofarmajure@seznam.cz 
www.biofarmajure.cz 

V areálu farmy celoročně otevřená 
Hospůdka na Jurém s možností pořádání 
rodinných oslav, dětské hřiště a lesopark.

Bio ovoce a bio výrobky z něj:  
ovoce sušené, povidla, džemy.

Maso: chov skotu a ovcí,  
v přípravě bourárna masa.

Ubytování: šest čtyřlůžkových pokojů.

 
Mgr. Jiří Drga
Č.p. 132 • 763 23 Slopné
+420 739 524 323 • drgajiri@seznam.cz

Bio ovoce: jablka starých odrůd.

 
Ekofarma Lípa u Zlína
Radek Langer 
Ostrata 93 • 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
+420 607 786 085 • agrolanger@seznam.cz 
objednávky masa +420 731 223 701 Marek Langer 
www.ekofarmazlin.cz 

Rodinná ekofarma s chovem ovcí  
a masného skotu. Vlastní minijatky.

Bio maso: jehněčí, hovězí. Nabídka masa  
je sezonní, přibližně srpen–říjen.

  
Ekofarma Štítná Gabriela Šuráňová
Štítná nad Vláří 564 
763 33 Štítná nad Vláří-Popov
+420 +420 775 908 461 • info@ekofarmastitna.cz 
www.ekofarmastitna.cz 

Farma je orientována na údržbu ovocných 
sadů, zahrad a luk pomocí ovcí. Chová 
ovce a jehňata plemene Suffolk nebo jeho 
křížence, ať už na chov nebo maso, nově 
i jalovice plemena Salers jako základ pro bu-
doucí produkci plemenných zvířat. Společně 
s Řeznictvím u Kusáků v roce 2020 založili 
značku Bača a Řezník, pod kterou se skrý-
vají jehněčí nebo ovčí dobroty (Jehněčí: 
na tymiánu, guláš, perkelt, paštika, Bal-
kánský kotlík, drůbky na zelenině – a stále 
vznikají další). Samozřejmostí jsou jehněčí 
nebo ovčí klobásky nebo ovčí salámek.

Vše je možné zakoupit přímo na prodejně 
v Řeznictví u Kusáků v Ostrožské Nové Vsi 
nebo na farmě ve Štítné nad Vláří.

Bio ovoce: sezónně jablka.  
Bio výrobky z něj: jablečný mošt. 
Další sezóní ovoce: trnky, hrušky,  
mirabelky, třešně atd.

Bio maso: jehněčí a skopové včetně drobů.

Další: ovčí a jehněčí kůže.

 bio ovoce a ovocné produkty

 bio zelenina, brambory apod.

 bio víno a produkty bio vinic

 bio mléko a mléčné výrobky

 bio maso

 bio obiloviny, mouka a pečivo z ní

 další: čaje, koření, byliny aj.

 ubytování
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Farma Kudlov s.r.o.
Ing. Jan Švéda • Zelená 9992 • 760 01 Zlín-Kudlov

+420 603 412 190 • farma.kudlov@seznam.cz 

Bio mléko: kravské, polotučné i plnotučné 
nepasterované a pasterované  
a výrobky z něj.

Upozornění: Produkce mléka i mléčných 
výrobků v roce 2020 dočasně pozastavena 
(odbytové komplikace v důsledku pande-
mie). Počítá se s obnovením.

 
Farma Rudimov s.r.o. 
masozluky.cz
Rudimov 105 • 763 21 Slavičín
Chovatel zvířat: 
Jan Žák Farma Rudimov 
Rudimov 91 • 763 21 Slavičín
+420 603 271 463 • info@farmarudimov.net 
www.farmarudimov.cz

+420 608 441 550 • obchod@farmarudimov.cz 
www.masozluky.cz  

Mladé vyzrálé maso z oblasti Bílých 
Karpat, kde jsou zvířata celoročně chována 
v pastevních areálech s ad-libitním krme-
ním. Rozvoz vlastním chladícím autem 
téměř po celé Moravě a části Slovenska. 
Po předchozí telefonické domluvě možnost 
zakoupit v Rudimově.

Bio maso: jehněčí a ovčí plemene Romney 
Marsh, hovězí plemene Aberdeen Angus.

    
Farma Tomšíčkovi
Neubuz 46 • 763 15 Slušovice
+420 604 136 241 • tinatom@seznam.cz 
www.farmatomsickovi.cz  

Malá rodinná ekofarma s chovem koz a vý-
robou kozích sýrů a dalších výrobků z ko-
zího mléka. Možnost exkurzí, prohlídek, 
ochutnávek, možnost zakoupit dárkové 
poukazy, objednat dárkové koše a balíčky.

Bio ovoce: jablka, švestky, ořechy, třešně. 
Bio výrobky z něj: jablečný mošt.  
Další výrobky z ovoce: sirupy, marmelády.

Bio mléko: kozí. 
Bio výrobky z něj: kozí sýry dle francouz-
ských receptur, kozí jogurt.

Bio: jehňata, kůzlata, telata.

Další: kosmetika z kozího mléka  
(mýdlo, tělové mléko).

Otevřeno po–pá 15.00–18.00,  
so 8.00–12.00. Mimo otvírací dobu  
je možno se domluvit telefonicky.
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Javorník-CZ s.r.o.
Štítná nad Vláří-Popov 414 
763 33 Štítná nad Vláří
+420 773 746 859 – obchodní oddělení 
+420 778 745 481 – farmářská prodejna 
objednavky@javor-st.cz 
www.ekofarmajavornik.cz 

Hospodaří ekologicky od roku 1996 asi 
na 1750 ha, je významným pěstitelem pše-
nice špaldy, chová skot na maso i na mlé-
ko, má vlastní bio mlékárnu, pekárnu, 
provozuje i pěstitelskou pálenici a farmář-
skou prodejnu. K dispozici společenské 
sály (možnost pořádání svateb, oslav aj.). 
Nabídka stravování ve zdejší jídelně nebo 
možnost rozvozů obědů do domu. Na far-
mě probíhají exkurze a ochutnávky vlastní 
produkce mlékárny i pekárny. Celoroční 
možnost ubytování a rekreace.

Bio ovoce: hrušky, jablka, švestky. 
Bio výrobky z něj: jablečný mošt.

Bio mléko: kravské. 
Prodej syrového mléka do vlastních nádob: 
út–pá 6.30–8.15. Mléčné produkty je 
možné zakoupit i na firemní čerpací stanici 
(po–pá 6.00–20.00, so–ne 7.00–19.00) 
Bio výrobky z mléka: sýry (čerstvý, čerstvý 
s bylinkami, čerstvý s kořením, balkánský, 
eidam, gurmán s koriandrem, gurmánský, 
gurmánský Čarodějka, s bílou plísní, s bílou 
plísní na gril), jogurty (bílý, ochucený – ja-
hoda, borůvka, malina, čokoláda), jogurtové 
mléko ochucené (4 druhy jako jogurt), 
plnotučný zákys, tvaroh.

Maso: čerstvé hovězí (bez certifikátu).

Bio obiloviny: ječmen jarní, ječmen ozimý, 
oves setý, triticale, žito ozimé, špalda.

Čaje, koření, byliny a další: bio pohanka, 
bio pískavice řecké seno, bio koriandr, bio 
ostropestřec mariánský, včelí med. Výroba 
sirných knotů a svící.

Prodej ze dvora (vlastní farmářská prodej-
na): út+čt+pá 6.30–16.00, st 6.30–12.00 – 
mléčné i pekařské produkty a jiné bio 
produkty od obchodních partnerů. Prodej 
i přes e-shop: je možné si vybrat zboží 
a závozovou trasu, kam chtějí zákazníci 
zboží dovézt.

Ubytování: Penzion Javorník (využití 
sportovní, rekreační, odpočinkové), Chata 
Gizela (je vybavena bazénem a antukovými 
tenisovými kurty).

 bio ovoce a ovocné produkty

 bio zelenina, brambory apod.

 bio víno a produkty bio vinic

 bio mléko a mléčné výrobky

 bio maso

 bio obiloviny, mouka a pečivo z ní

 další: čaje, koření, byliny aj.

 ubytování
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Josef Kolínek
Č.p. 284 • 763 33 Štítná nad Vláří
+420 733 198 494 • kolinkovapavla@seznam.cz  
tomecekjosef1@seznam.cz 
www.rakytnikovesady.eu 

Těžištěm je ovoce z rakytníkových sadů 
na Hodonínsku (okolí Blatničky, Veselí 
n. M.) i na Břeclavsku (Moravský Žižkov). 
V budoucnu možnost exkurzí.

Bio ovoce: rakytník, jablka a švestky.

 
Ing. Ladislav Krajča
Dlouhá 134 • 763 15 Slušovice
+420 777 770 640 • l.krajca@elkoplast.cz

Bio ovoce: švestky. 
Výrobky z něj: sušené švestky, povidla.

 
Josef Košař
Č.p. 9 • 763 17 Lukov

+420 737 113 744 • josef.kosar9@seznam.cz 

Bio zelenina: na 30 druhů. 

Prodej na tržnici Pod kaštany ve Zlíně – 
v sezóně většinou v pátek, výjimečně i jiné 
dny (sobota). Prodej z domu po předchozí 
telefonické domluvě. Každý čtvrtek přípra-
va bedýnek.

 
Květomluva
Zuzana a Radek Fryzelkovi 
Č.p. 326 • Vlachovice 763 24
+420 775 345 646 • info@kvetybyliny.cz 
www.kvetybyliny.cz  Sušírna Sv. Františka 

Bio bylinná farma a výroba jedinečných 
bylinných výrobků. 

Čaje, koření, byliny a další: bio bylinné čaje, 
bylinné oleje, bylinné koupele a další.

 
Mgr. Zdeněk Miklas
Č.p. 248 • 766 01 Poteč
+420 605 224 670 • abaca@email.cz 
www.ovocezestromu.cz 

Bio ovoce: jablka, hrušky, švestky, meruňky. 
Bio výrobky z něj: mošty, sušené ovoce, 
povidla, ocet.

 
Irena Morbicerová
Lipová 300 • 763 10 Hvozdná
+420 604 583 218 • morbicerova@seznam.cz

Rodinná ekofarma s chovem masného sko-
tu Aberdeen Angus (plemenný materiál). 
Možnost exkurzí.

Bio maso: hovězí výsekové, živá zvířata. 

 
Moštuj – Marek Šenkeřík
Kontaktní osoba: Jiří Šenkeřík 
Pod Dubovcem 972 • 766 01 Valašské Klobouky
+420 704 441 442 • info@mostuj.cz 
www.mostuj.cz  

Moštárna se nachází ve Val. Kloboukách 
v CHKO Bílé Karpaty. Na ovocné a zele-
ninové šťávy-mošty zpracovává především 
jablka z vlastního bio sadu a od místních 
pěstitelů. Dbá na vysokou kvalitu a chuť. 
V sortimentu najdete mnoho druhů moštů, 
a to nejenom z čistého jablka. 

Bio výrobky z bio ovoce: mošty –  
Bio Jablko 100%, Bio Jablko jadernička,  
Bio Jablko+Hruška, Bio Jablko+Švestka.



12

 
OXALIS, spol. s r. o.
K Teplinám 633 • 763 15 Slušovice
+420 577 127 111 • oxalis@oxalis.cz 
www.oxalis.cz  

Výrobce, dovozce a prodejce čajů a kávy. 
Prodejny Zlín: Centro Zlín, OC Zlaté jablko, 
Luhačovice – lázeňská kolonáda. Další 
prodejny partnerů na webu.

Další: bio čaje a bio kávy.

 
Ing. Libor Pekař
Všemina 321 • 763 15 Slušovice
+420 732 589 171 • libor.pekar@centrum.cz 
www.iskopanice.cz/ekofarmy/pekar-libor 

Malá rodinná ekofarma s chovem ovcí a 
koz. Možnost příležitostné práce nebo 
brigády na ekofarmě. 

Ubytování: apartmán se samostatným 
vchodem, pro 4–5 osob. 

 
Psochovov s.r.o.
Provozovna: Študlov • 756 12 Horní Lideč 
Sídlo: Č.p. 248 • 766 01 Poteč
+420 605 224 670 • abaca@email.cz

Bio ovoce: maliny, rybíz, hrušky, švestky. 
Bio výrobky z něj: šťávy a povidla  
(v přípravě pro rok 2021).

  
Přírodní pečivo  
Staňka Elšíková s.r.o.
3. května 1274 • 763 12 Vizovice 
Provozovna: Nádražní 1143 • Vizovice
+420 777 262 777 • +420 774 826 887 – objednávky 
info@prirodnipecivo.cz 
www.prirodnipecivo.cz  

Zpracované bio (i konvenční) ovoce a další: 
např. sušené ovoce, ořechy, semínka apod.

Bio obiloviny, mouka a pečivo z ní: bio 
sušenky a sušenky z bio surovin. Různé 
druhy kváskového pečiva (některé vyrobe-
ny z bio mouky nebo jiných biopotravin).

 
Rodinná ekofarma Petrůvka
Gottfriedovi • Č.p. 62 • 763 21 Petrůvka
+420 603 377 009 
www.jk-ovce.wbs.cz 

Bio: jehňata, skot – prodej v živém.

 
Ing. Vladimír Sluštík
Č.p. 33 • 763 19 Kašava
+420 724 029 924 • v.slustik@seznam.cz

Bio mléko: kravské.

 
Ing. Jiří Sucháček
Vlárská 536 • 763 31 Brumov-Bylnice
+420 606 709 058 • jirkasuch@volny.cz

Bio ovoce: jablka, hrušky, třešně, švestky.
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Biozelenina Velehrad
Ing. Petr Weidenthaler 
Buchlovská 101 • 687 06 Velehrad
+420 775 702 537 • atep3@mac.com 
www.biozelenina.eu 

Bio zelenina: kompletní sortiment převáž-
ně vlastní bio zeleniny. 

Prodej v zahradnictví na Velehradě  
pá 14.00–18.00. Ve Zlíně na tržnici 
Pod kaštany st a pá (v sezóně). Další mož-
nosti odběru na webu. K dispozici i e-shop.

     
Otmar a Klára Doležalovi
Žítková 4 • 687 74 Starý Hrozenkov
+420 725 897 505 • klarkad4@seznam.cz

Bio ovoce: jablka. 
Bio výrobky z něj: mošt.

Bio zelenina: různé druhy.

Bio: jehňata z ekochovu.

Bio obiloviny: špalda.

Další bio: byliny.

  
Dr. Hlaváč s.r.o.
Králov 2811 (bývalá farma) • 688 01 Uherský Brod
+420 605 266 526 • kontakt.drhlavac@email.cz 
www.drhlavac-delikates.cz 

Bio výrobky z ovoce: sušené ovoce,  
sirupy, džem bio chia ovoce, povidla.

Další bio produkty: kakaové delikatesy.

Prodej po–pá: 6.00–14.00.

  
Ekofarma Jarošov
Bc. Zuzana Čevelová 
V Trpinkách ev. č. 99 • 686 01 Jarošov
+420 774 189 777 • zuzanacevelova@email.cz

Bio ovoce: jablka, švestky. 
Bio výrobky z něj: povidla švestková 
a jablečná.

  
Ekofarma Nonnetit
Vápenice 73 • 687 74 Starý Hrozenkov
+420 605 263 494 • ekofarma@nonnetit.cz 
www.nonnetit.cz 

Bio ovoce: čerstvé a sušené.  
Možnost sušení ovoce. 
Bio: jehněčí v živém.

okres Uherské Hradiště
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Ekosady Komňa 
David Ryšavý • Č.p. 199 • 687 71 Komňa
+420 605 711 916, +420 737 789 242 
david.rysavy@biosvestky.cz 
lumir.malec@biosvestky.cz 
www.biosvestky.cz 

Možnost exkurzí.

Bio ovoce: především švestky. 
Bio výrobky z něj: povidla, klevela, mošt 
a sušené ovoce.

Další: med (bez bio certikace).

  
Farma Sádky
Ing. Jan Ksiazkiewicz 
Na Záhonech 217 • 686 04 Kunovice
+420 725 850 000 • +420 776 127 051 
info@farmasadky.cz 
www.farmasadky.cz 

Kromě pěstování bio ovoce farma nabízí 
agroturistiku i možnost pořádání rodinných 
oslav, svateb, firemních akcí.

Bio ovoce: především jablka a švestky. 
Výrobky z něj: bio mošt.

Ubytování: 14 dvoulůžkových pokojů.

  
Jakub Janovský
Žítková 76 • 687 74 Starý Hrozenkov
+420 731 019 327 • kuba.janovsky@centrum.cz

Bio ovoce: švestky, jablka, hrušky. 
Výrobky z něj: (připravujeme během 
2021–22) povidla švestková a hrušková, 
sušené ovoce, jablečný mošt.

Bio mléko: v přípravě produkce kravského 
mléka a mléčných výrobků.

 bio ovoce a ovocné produkty

 bio zelenina, brambory apod.

 bio víno a produkty bio vinic

 bio mléko a mléčné výrobky

 bio maso

 bio obiloviny, mouka a pečivo z ní

 další: čaje, koření, byliny aj.

 ubytování



15

  
KOLDOKOL
Krhov 108 • 687 71 Bojkovice
+420 605 033 951 • info@koldokol.cz 
www.koldokol.cz 

Ovocná manufaktura firmy Koldokol:
Č.p. 307 (bývalá celnice) • 687 74 Starý Hrozenkov

Baví nás hrát si s chutí. Baví nás vyrábět 
věci tak, jako bychom je dělali pro sebe. 
Baví nás umění v jeho původním významu – 
umět udělat lahodný džem, výborný sirup 
či originální nápoj nebo jak vypěstovat 
strom. S radostí vyrábíme jídlo, se kterým 
do světa posíláme pozitivní poselství.

Bio výrobky z ovoce: Bioláda – džemy 
bez přidaného cukru, ZEN nápoje s ori-
ginální recepturou bez přidaného cukru, 
ČARO a Limonáda z Kopanic – první 
české bio limonády, Ovocné sirupy v bio 
kvalitě bez přidaného cukru, ovocné  
sirupy z třtinového cukru.

Další: bio bylinkové sirupy.

    
Levandulová farma Strání
Radek Přikryl • Zelnice 228 • 687 65 Strání
+420 605 870 700 • info@levandulovafarma.cz 
www.levandulovafarma.cz  

Malá rodinná firma, zabývající se pěstová-
ním levandule, bylinek, zeleniny a ovoce. 
Z těchto surovin produkuje džemy, poma-
zánky, bylinkové sirupy. Nabízí levandulové 
sazenice, čerstvou a sušenou levanduli 
a mnoho dalšího. Výrobky zpracovávají 
ručně, proto je každý výrobek originální 
svou chutí a tvarem jedinečný.

Možnost exkurzí, oslav, výukových progra-
mů, ukázek zpracování dřeva i levandule.

Bio ovoce: jablka, hrušky, drobné ovoce. 
Výrobky z něj: bio sirupy, bio džemy,  
bio dipy, bio čatní, bio sušené ovoce,  
bio mošty.

Bio zelenina: rajčata, paprika a další druhy. 
Výrobky z ní: bio dipy, bio čatní.

Byliny a další: bio levandule a další byliny. 
Výroba dřevěných misek a prkýnek

Možnost nákupu na farmě (po předchozí 
telefonické domluvě) nebo v e-shopu.

Ubytování: Chalupa Levandule  
(www.chalupalevandule.cz) – 10 lůžek 
ve dvou kompletně vybavených apartmá-
nech. Soukromí (jste ubytováni sami), 
velký vyhřívaný bazén, sauna, zahradní 
kuchyň s pecí, udírnou a originálním 
pivním výčepem.
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Lopenická sýrárna
Tomáš Kalous • Č.p. 52 • 687 67 Lopeník
+420 603 815 419 • lopenickasyrarna@gmail.com 
www.lopenickasyrarna.cz 

Malá rodinná biofarma hospodařící v Bílých 
Karpatech. Chov koz plemene hnědá krát-
kosrstá a skotu plemene Jersey. Zpracování 
mléka ve vlastní registrované minimlékárně 
a prodej koncovému spotřebiteli.

Bio mléko: kozí a kravské. 
Bio výrobky z něj: kozí – čerstvé sýry, 
tvaroh, kefír, jogurt; kravské – jogurt, kefír, 
smetana, máslo, pařený sýr.

Bio: kůzlečí v živém.

 
Jan Miko
Č.p. 245 • 687 74 Starý Hrozenkov
+420 739 650 973 • janmiko.rsmk@seznam.cz

Bio ovoce: jablka.

  
Moštárna Hostětín s.r.o.
Hostětín 4 • 687 71 Bojkovice
+420 572 641 040 • mostarna@mostarna.bio 
www.mostarna.bio  

Moštárna v provozu od roku 2000. Efek-
tivně využívá obnovitelné zdroje energie, 
šetří energii a naplňuje též důležité 
sociální cíle. Nakupuje převážně jablka od 
ekologických ovocnářů. Sezónně nabízí 
i moštování vlastních jablek.

Bio výrobky z ovoce: Bio mošty  
jablečné i s dalšími příchutěmi, bio sirupy, 
bio jablečný ocet.

Prodej přímo v moštárně nebo v soused-
ním Centru Veronica.

Ubytování: pasivním dům – ekopenzion 
Centrum Veronica o kapacitě 28 lůžek 
v 11 pokojích.

  
Radim Pešek
Chmelnice 394 • 687 71 Bojkovice
+420 777 579 776 • ajsa1@seznam.cz 
www.stareodrudy.org 

Bio ovoce: různé druhy.

Další: pestrá nabídka ovocných stromků 
(necertifikovány).

 bio ovoce a ovocné produkty

 bio zelenina, brambory apod.

 bio víno a produkty bio vinic

 bio mléko a mléčné výrobky

 bio maso

 bio obiloviny, mouka a pečivo z ní

 další: čaje, koření, byliny aj.

 ubytování
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Zbyněk a Lucie Pirovi
Č.p. 115 • 687 67 Lopeník
+420 770 778 250 • pobudha@centrum.cz

Bio ovoce: různé druhy.

Bio mléko: kravské a ovčí.

 
Řeznictví U Kusáků s.r.o.
Dědina 733 • 687 22 Ostrožská Nová Ves
+420 572 598 331 • ukusaku@seznam.cz 
www.ukusaku.cz  

Řeznictví s vlastní porážkou zvířat  
zpracovává a prodává maso z regionálních 
ekochovů. Společně s Ekofarmou Štítná 
v roce 2020 založili značku Bača a Řezník, 
pod kterou produkují a prodávají celou 
řadu jehněčích nebo ovčích dobrot.

Bio maso: hovězí, vepřové, jehněčí. 
Bio výrobky z něj: široký sortiment.

    
SKANZEN Modrá s.r.o. 
Centrum Slováckých tradic
Josef Hájek • Č.p. 227 • 687 06 Modrá
+420 572 508 034 • recepce@hotelskanzen.cz 
www.www.hotelskanzen.cz • www.goralky.cz  

Hotel Skanzen a Centrum Slováckých 
tradic se nachází v Modré u Velehradu. 
Společně s Archeoskanzenem, botanickou 
a sladkovodní expozicí Živá voda a teráriem 
tvoří významný turistický cíl Slováckého regi-
onu. Návštěvníci se mohou nejen seznámit 
s procesem pálení ovoce a historií vinařství, 
ale pro místní kraj typické ovocné destiláty 
a víno zároveň ochutnat. Centrum doplňuje 
prodejna regionálních produktů a kavárna. 
Možnost exkurzí, degustací, svateb, oslav, 
firemích akcí.

Bio výrobky z ovoce:  
SKANZEN BIO Slivovica.

Ubytování: Hotel Skanzen.

 
František Staroba
Hostětín 70 • 687 71 Bojkovice
+420 737 583 325 • fstaroba@seznam.cz

Bio ovoce: švestky, jablka, hrušky.
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Statek ve Vlčí
Ing. Lubomír Karlík 
Vyškovec 40 • 687 74 Starý Hrozenkov
+420 604 373 087 • karlik.vys@seznam.cz 
www.chalupavkarpatech.cz 

Od roku 2004, kdy jsme objekt stojící 
ve stejnojmenné přírodní rezervaci získali, 
se vše snažíme uvést do takového stavu, 
aby to odpovídalo nejenom našim před-
stavám, ale i tomu, jak to na Kopanicích 
vypadalo dříve. Louky udržujeme šetrným 
způsobem, sečením a pasením ovcí. Ob-
novujeme ovocný sad, kde jsme postavili 
tradiční sušárnu ovoce. Nad domem se na-
chází chráněný javor klen a přímo u domu 
roste lípa s kouzelnou studánkou.

Bio výrobky z ovoce: sušené ovoce. 
Bez certifikace: švestková a hrušková  
povidla, sirupy, džemy.

Bio: jehňata.

Další bio produkce: čerstvé a sušené byliny.

Ubytování: formou sdíleného bydlení.

Objekt je kulturní památkou.

 
Sýr od kapličky
Šárka Šusteková 
Žítková 201 • 687 74 Starý Hrozenkov
+420 725 114 849 • sarka.sustekova@seznam.cz 
www.syrodkaplicky.cz 

Farma se zaměřením na chov ovcí a zpra-
cování ovčího mléka. Možnost sezónního 
občerstvení (od 1.4. do 31.10.).

Bio výrobky z ovčího mléka.

 
Ing. Zdeněk Ševčík
Pitín 15 • 687 71 Bojkovice
+420 728 049 864 • sevcik.pitin@seznam.cz

Sezónní prodej. Možnost samosběru.

Bio ovoce: čerstvé – jablka, hrušky,  
vlašské ořechy. 

 
Vinařství Tomáše Juráka s.r.o.
Husitská 334 • 687 38 Nedakonice
+420 602 512 474 • info@vinarstvi-tomase-juraka.cz 
tomas.jurak@seznam.cz 
www.vinarstvi-tomase-juraka.cz 

Vinařství, které se zabývá také pěstováním 
jablek v kvalitě bio.

Bio ovoce: jablka. 
Výrobky z něj: jablečný mošt.

 
Jarmila Zapletalová
Č.p. 16 • 687 74 Starý Hrozenkov
+420 604 679 064 • zapletalovajarmila@centrum.cz

Bio ovoce: jablka.

 
Zemědělský dvorek Mařatice
Ing. Radek Sita 
Okružní 718 • 686 05 Uherské Hradiště
+420 732 705 366 • sita.r@seznam.cz

V režimu ekologického zemědělství pěstují 
v menším množství základní druhy polní 
zeleniny.

Bio zelenina: mrkev, petržel, červená 
salátová řepa, česnek, cibule, fazole, dýně 
Hokkaido, dýně máslová, tuřín, brambory, 
cuketa.
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Biovinařství Bisenc s.r.o.
Petr Kunc • Sportovní 437 • 696 81 Bzenec
+420 603 579 303 • info@biovinarstvi.cz 
www.biovinarstvi.cz  

Rodinné vinařství s 15 ha vlastních biovinic. 
Odrůdová skladba odpovídá bzenecké ob-
lasti – 8 pro bílá, 3 pro červená vína. Vyrábí 
mošty, přívlastková a speciální vína. Po tele-
fonické domluvě možnost ochutnávky nebo 
nákupu ve sklepě s posezením na Horním 
náměstí ve Bzenci. Možnost řízených degu-
stací, výukových programů, oslav.

Bio víno: hrozny, víno, mošty.

    
Ekofarma Svatobořice
Ing. Zuzana a Ing. Milan Ošťádalovi 
Pod Sokolovnou 488 • 696 04 Svatobořice-Mistřín
+420 608 882 623 • +420 776 025 220 
zkucero@seznam.cz 
www.ostfarm.cz 

Malá rodinná ekofarma založená v roce 
2010. Hospodaří v katastrech Svatobořic, 
Šardic a Nemotic. Zabývá se převážně polní 
výrobou zaměřenou na pěstování bylin 
a omezeného sortimentu zeleniny. Na části 
pozemků jsou ovocné sady. Doplňkový 
drobnochov jatečných kuřat a slepic na vej-
ce. Možnost exkurze spojené se sběrem 
bylin.

Bio ovoce: meruňky, třešně, švestky,  
ryngle, višně.

Bio zelenina: červená řepa, cibule, česnek.

Koření, byliny a další: Bio byliny – měsíček, 
heřmánek, sléz, ostropestřec (ostropest-
řec mletý volně nebo v kapslích), bylinné 
doplňky stravy, sušený  
mletý česnek. Necerti- fikova-
ná vejce a kuřata.

    
Ekofarma Sečkových
Zdeněk Sečka 
Horní baráky 123 • 696 85 Moravský Písek
+420 605 509 788 • seckazde@seznam.cz

Ekofarma se zaměřuje na realizaci 
interakčních prvků v krajině např. výsadbu 
solitérních ovocných stromů původních 
krajových odrůd, vysévání biopásů, vysazo-
vání biokoridorů. Dále pěstuje v kvalitě bio 
obilniny, vojtěšku, brambory, dýně a ovoce. 
Zabývá se také chovem dobytka, zvířata 
jsou celoročně na pastevním odchovu 
a krmena výhradně vlastní produkcí.

Bio ovoce: jablka, hrušky, meruňky,  
švestky, třešně, višně, oskeruše. 
Výrobky z něj: Bio mošt jablečný,  
Bio mošt jablko s hruškou.

Bio: masný skot Piemontese.

Bio obiloviny: ječmen, pšenice, oves, čirok.

   
Habánský dvůr Vacenovice
Ing. Miroslav a Petra Blahuškovi 
Dřínovec 668 • 696 06 Vacenovice
+420 728 718 917 • mc.blahusek@tiscali.cz  

Rodinné ekologické hospodářství s pěstová-
ním obilovin, ovoce, zeleniny a chovem ovcí.

Bio ovoce: meruňky, jablka, jahody, švestky.

Bio zelenina: různé druhy, brambory.

Maso: bio jehňata, bio husy.

Bio obiloviny: různé druhy.

okres Hodonín
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HERUFEK Chocolate  
(HERUFEK s.r.o.)
Č.p. 457 • 696 14 Čejč
+420 723 602 116 • hello@herufek.com 
www.herufek.com  

Rodinná čokoládovna specializující se na vý-
robu bio čokolád metodou bean-to bar 
(od kakaového bobu po tabulku čokolády). 
Boby nakupují přímo od farmářů za ceny, 
které jsou v dané zemi často 3–5násobkem 
ceny komoditního kakaa. Přístup firmy 
je možné poznat díky zážitkové exkurzi 
(přihlášky přes webový rezervační formulář 
nebo telefonicky).

Další bio výrobky: tabulkové bio čokolády 
(tmavé 70%, mléčné, bílé). 
Další necertifikované výrobky: čokoládové 
lanýže (bonbóny), dezerty (není vyrobeno 
celé jen z bio surovin).

Možnost nákupu v čokoládovém krámku 
(st–pá 13.00–17.00, so 10.30–17.00) nebo 
v e-shopu na webu čokoládovny.

     
Horňácká farma s.r.o.
Mgr. Iva Nováková Pavlíková 
Č.p. 271 • 696 73 Hrubá Vrbka
+420 723 167 756 • hornackafarma@centrum.cz 
www.hornackafarma.cz • www.hornackyeshop.cz 

Ekofarma hospodařící na úpatí Bílých 
Karpat se zabývá chovem zvířat na maso 
a pěstováním i zpracováním bio ovoce 
a bio zeleniny. Roku 2015 získala 1. místo 
ve své kategorii v soutěži Regionální 
potravina JMK s meruňkovým kompotem 
a 1. místo v soutěži Zlatá chuť jižní Mo-
ravy s výrobkem Medvědí pesto. Možnost 
exkurzí a agroturistiky.

Bio maso: hovězí, vepřové, jehněčí, kůzlečí, 
chov slepic a kuřat.

Bio ovoce a výrobky z něj: různé druhy.

Bio zelenina a výrobky z ní: různé druhy.

Ubytování: Jeden dvoulůžkový a jeden 
třílůžkový pokoj se společným sociálním 
zařízením a kuchyní.

  
Luděk Kostelanský
Č.p. 447 • 696 72 Lipov
+420 602 731 842 • napiste@ekovinice.com 
www.ekovinice.com • www.ekovinice.cz 

Vinařství nabízí možnost degustací. 

Bio víno: z odrůd Sylvánské zelené, Ruland-
ské šedé, Chardonnay, Rulandské modré 
a Zweigeltrebe.

Ubytování: penzion s 6 apartmány.
 bio ovoce a ovocné produkty

 bio zelenina, brambory apod.

 bio víno a produkty bio vinic

 bio mléko a mléčné výrobky

 bio maso

 bio obiloviny, mouka a pečivo z ní

 další: čaje, koření, byliny aj.

 ubytování
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SONNENTOR s.r.o.
Příhon 943 • 696 15 Čejkovice
+420 518 362 687 • sonnentor@sonnentor.cz 
www.sonnentor.cz  

Firma nabízí možnost voňavých zážitko-
vých exkurzí přímo ve výrobních prosto-
rách. Součástí je Čajový salon s kavárnou, 
Vyhlídka na výsluní, Bylinková zahrada 
sv. Hildegardy.

Bio čaje a bio koření: široký sortiment.

 
Vinařství Krásná Hora s.r.o.
Č.p. 360 • 696 16 Starý Poddvorov
+420 721 270 342 • ondrej.dubas@krasnahora.com 
www.krasnahora.com  

Rodinné vinařství sídlící ve Starém Pod-
dvorově. Hospodaří v ekologickém režimu 
na 5 ha vlastních vinic. Vyrábí vína suchá, 
vhodná do gastronomie, tvořená šetrně 
a bez zbytečných zásahů, i s prvky biody-
namiky. Nabízí možnost degustací.

Bio: víno, Mošt Krásná hora, hrozny.

  
Vinařství Škrobák
Martin Škrobák • Příhon 942 • 696 15 Čejkovice
+420 601 201 339 • info@vinoskrobak.cz 
www.vinoskrobak.cz  

Rodinné vinařství hospodařící na 12 ha 
vinic v bio režimu. Snaží se o snoubení 
skvělého vína, výborné domácí gastrono-
mie a kvalitní moderní architektury. K dis-
pozici je wine bistro s místními domácími 
pochutinami, lahodnými víny a biomoštem 
(út–ne 9.00–19.00). Možnost exkurzí, pro-
jížděk, svateb, oslav, firemních večírků.

Bio víno a bio hroznový mošt.

Ubytování: Boutique hotel.

 
Vinařství Veverka
Tomáš Veverka • Na Větřáku 220 • 696 15 Čejkovice
+420 777 617 537 • info@vinarstvi-veverka.cz 
www.vinarstvi-veverka.cz  

Rodinné ekologické vinařství s výměrou 
vinic přes 7 ha. Možnost ochutnávek a ko-
mentovaných prohlídek vinic. 

Víno: výroba vín a moštů z biovinic.
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Víno z Horňácka
Ing. Lenka a Ing. Martin Kadubcovi 
Č.p. 204 • 696 72 Lipov
+420 603 773 525 – M. Kadubec 
+420 737 313 621 – L. Kadubcová 
VinoZHornacka@seznam.cz 
www.vinozhornacka.cz 

Rodinné vinařství se specializací na kvalitní 
bio vína zejména bílá a růžová polosladká 
a polosuchá. V nabídce i suchá a sladká 
vína a víno ledové. Ocenění biovín i z ve-
letrhu Biofach v Norimberku. Možnost 
degustací ve vinařství nebo přímo ve vinici.

Bio výrobky z ovoce: švestková povidla.

Bio víno a hroznový bio mošt.

Ubytování: Penzion ve vinařství.

  
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
Příhon 1 • 696 15 Čejkovice
+420 518 362 339 • vinosykora@vinosykora.cz 
www.vinosykora.cz 

Kromě integrované produkce i zpracovatel 
bio vína. Možnost degustací a exkurzí.

Bio víno a bio hroznový mošt: z odrůd  
Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský a Hibernal. 
Hroznová mouka a hroznový olej  
(zatím bez certifikátu)

Ubytování: dva čtyřlůžkové apartmány.

   
Vlastimil Konečný
Okružní 829 • 696 15 Čejkovice
+420 606 813 451 • vinarstvikonecny@seznam.cz 

Vinařství pěstující i bio ovoce. Možnost de-
gustace ve vlastním vinném sklepě (vinice 
nejsou v režimu ekologického zemědělství).

Bio ovoce: broskve, švestky.

 bio ovoce a ovocné produkty

 bio zelenina, brambory apod.

 bio víno a produkty bio vinic

 bio mléko a mléčné výrobky

 bio maso

 bio obiloviny, mouka a pečivo z ní

 další: čaje, koření, byliny aj.

 ubytování
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Prodejny zdravé výživy a regionálních potravin
Biopotraviny nabízí kromě jiného sortimentu i řada prodejen zdravé výživy nebo prodejen 
s regionálními produkty. Někteří už zprovoznili také e-shopy nebo rozvoz potravin. Pokud 
patříte k prodejcům biopotravin v našem regionu a v přehledu nejste uvedeni, ozvěte 
se nám (iskopanice@razdva.cz). Do příštího přehledu vás rádi zařadíme. 

Kroměřížsko
• Kroměříž:
• Zdravá výživa u zámku, Ztracená 208 | 
• Zdravá výživa and Bio market Leona Ne-

topilova | jimezdravekm.webnode.cz 
• Krajanka – farmářský obchod (sociální 

podnik) | 
• Bystřice pod Hostýnem: Zdravá výživa 

byliny, čaje | www.vegoska.cz
• Holešov: Zdravá výživa a vegetariánská 

jídelna | www.vegoska.cz

Vsetínsko
• Rožnov pod Radhoštěm:
• Mandragora |  

www.mandragora-roznov.com 
• Vesta zdravá výživa, Palackého 43 | 
• Bioprodejna Zrnko, Nerudova 160 | 
• Zdravé Já – bezobalový obchůdek,  

Palackého 457 | 
• Valašské Meziříčí:
• Zdravá výživa – Einšpiglová Jana,  

Vodní 849
• Vitalita – vegetariánská jídelna, zdravá 

výživa | www.vitalitavm.cz 
• Meduňka Zubří, Hamerská 12 | 
• Vsetín:
• Odtadyma | www.odtadyma.cz 
• Krámek zdraví u Krampotů |  

www.zdravavyzivavsetin.mypage.cz 
• HERBA zdravá výživa, OC Smetanova 

galerie | www.herbazdravavyziva.cz
• Tulsi krámek | www.tulsikramek.cz 
• Podniková prodejna PRO-BIO – Češkův 

mlýn, Jarcová 160 | www.probio.cz 
• Dvůr u Kříža Velké Karlovice |  

www.dvurukriza.cz 

Zlínsko
• Zlín:
• Biomarket u zeleného stromu (prodejny 

ve Zlíně, Vizovicích a Uh. Hradišti) | 
www.zdravizprirody.cz 

• Regionální potraviny Z dědiny |  
www.zdediny.cz 

• Dary kraje ve Zlíně | www.darykraje.cz 
• Sklizeno, Zlaté Jablko | www.sklizeno.cz 
• Bistrotéka Valachy, Obchodní dům | 

www.bistrovalachy.cz 
• Bezobaláč | www.bezobalac.cz 
• Otrokovice: Slunečnice – zdravá výživa | 

www.slunecnice-jonasek.cz 
• Brumov-Bylnice: 
• Léčivá a zdravá výživa, Kloboucká | 
• Potraviny Hruška Macháč, nám. Brumov
• Luhačovice: 
• Čajový obchůdek a zdravá výživa,  

Masarykova 199 | 
• Zdravý svět, Nádražní 275 | 
• Valašské Klobouky
• Centrum zdravé výživy,  

Čs. armády 254 | 
• Zdravá výživa, Cyrilometodějská 206
• Slavičín: Zdravá výživa Jitřenka,  

Mezi Šenky 120 | 
• Štítná nad Vláří: Farmářská  

prodejna Ekofarma Javorník |  
www.ekofarmajavornik.cz 

• Harmony – zdravá výživa, Kašava 41 | 
www.zv-harmony.cz 

Chcete získávat informace  
o regionálním dění v ekologic-
kém zemědělství, pozvánky 
na akce či příležitostné nabídky  
ekozemědělců a další?
Napište na iskopanice@razdva.cz  
a my vás rádi zařadíme do naší 
rozesílkové databáze.
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Stravovací zařízení
V regionu zatím stále není restaurace, která 
by vařila výhradně z biopotravin. Někde však 
již oceňují kvalitu a chuť biopotravin a uvě-
domují si i šetrnost ekologické produkce 
k životnímu prostředí. Mnozí provozovatelé 
či kuchaři dbají rovněž na regionální původ 
surovin, protože chtějí podpořit lokální 
zemědělce a producenty a začínají proto 
biopotraviny ve větší míře nakupovat.

Kroměřížsko
• Kroměříž:
• Vegetariánská restaurace |  

www.v-restaurace.cz 
• Kafé bistro Matiné | www.matine.cz 
• Holešov: Zdravá výživa a vegetariánská 

jídelna | www.vegoska.cz
• Střílky: TILAK restaurace |  

www.tilakrestaurace.cz 

Vsetínsko
• Valašské Meziříčí: Bistro-polévkárna- 

-kavárna Jako doma | jakodoma.com 

Zlínsko
• Zlín:
• Koliba u Černého Medvěda |  

www.koliba-zlin.cz 
• Restaurace U Johana, Příluky |  

www.ujohana.cz 
• Prašád-restaurace | www.prasad.cz 
• Penzion UNO | www.penzionuno.cz 
• Polévkárna Zlín | 
• Hospůdka na Jurém, Lužkovice u Zlína | 

www.biofarmajure.cz 
• Luhačovice:
• Hotel Radun | www.hotelradun.cz 
• Hotel Alexandria |  

www.hotelalexandria.cz 
• Tekko reality (Augustiniánský dům) |  

www.augustian.cz 
• Vizovice: Restaurace U Tonka |  

www.utonka.cz 
• Slavičín:
• Fér Kaffé Veronica | 
• Zámek Wichterle |  

www.zamekwichterle.cz 
• Vlachovice: Restaurace Na Mýtě | 

Uherskohradišťsko
• Uherské Hradiště:
• Krajinka zdravé výživy |  

www.krajinka.cz 
• Náš grunt | www.nasgrunt.cz 
• Bezobalov | 
• Zdravá výživa Sedmikráska St. Město | 
• Uherský Brod
• Natur Life Zdravá výživa |  

www.naturlife-shop.cz 
• Zdravá výživa Kopretina |  

www.zdravavyziva-kopretina.cz 
• Bojkovice: U Staré lucerny – krámek 

se zbožím nejen koloniálním | 
• Nivnice: Zdravé bistro=Zdravě bystro, 

Veronika Petlachová | 
• Dolní Němčí: Zdravá výživa, vinotéka, 

drogerie | 
• Starý Hrozenkov (na celnici):  

Koldokol prodejna a ovocná manufaktura |  
www.koldokol.cz 

• Ovčí farma Šusteková Šárka, Žítková 201 
(sezonní občerstvení 1. 4.–31. 10.) | 

Hodonínsko
• Veselí nad Moravou: Óm-Vital zdravá 

výživa, Tř. Masarykova 1769 | 
• Hodonín: 
• HERBA zdravá výživa, Obchodní dům 

iRO | www.herbazdravavyziva.cz 
• Kousek zdraví, Národní třída 50 | 
• Dobré jídlo z Moravy, Masarykovo  

nám. 13 – pasáž Beška | 
• Kyjov: 
• Prodejna zdravé výživy Greenfood |  

www.greenfood.cz 
• Zdravíčko – zdravá výživa |  

www.zdravickokyjov.cz 
• Bzenec: 
• Zdravá výživa Hana Jakšová |  

www.zdravavyzivabzenec.cz 
• Kafe bez obalu | www.kafebezobalu.cz 

Biopotraviny je možné koupit i na někte-
rých slavnostech, trzích a jarmarcích, na-
bízejí je některé obchodní řetězce i běžné 
prodejny potravin.
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Internetové obchody
Výběr internetových adres, které se týkají 
ekologického zemědělství a produkce bio-
potravin a souvisejí s regionem.

• www.zdrave-oleje.cz
• www.bharat.cz
• www.farma-obchod.cz
• www.araucana.cz | prodej biovína z Chile
• www.valachymarket.cz | nejen bio
• www.naturescare.cz | velkoobchod  

s přírodními, bio a eko produkty
• www.sportifnutrition.cz
• www.odmistnich.cz | bio i nebio

Akce se zaměřením  
na ekologické zemědělství
V regionu se koná celá řada tradičních akcí, 
kde je možné zakoupit biopotraviny. K těm 
nejvýznamnějším patří například:

• Bělokarpatský biojarmark se koná už 
od roku 2002 ve Velké nad Veličkou 
při folklórním festivalu Ozvěny Horňácka 
(většinou ve druhé polovině srpna).

• Jablečná slavnost v Hostětíně  
(obvykle koncem září).

• Čejkovické bylinkové slavnosti  
(začátek září). 

• Minifestival ekozemědělství,  
Alternativa Zlín (listopad).

Na ekofarmách a u výrobců biopotravin se 
nepravidelně konají Dny otevřených dveří 
a další osvětové i vzdělávací akce.

Uherskohradišťsko
• Uherské Hradiště:
• Beef and Beer | www.beefandbeer.cz 
• Restaurace a pizzerie La Brusla |  

www.labrusla.cz 
• Restaurace U Hroznu,  

Masarykovo nám. 34
• Ostrožská Nová Ves:
• Cukrářství a Ves-Cafe Pavel Kročil,  

Kunovská | www.ves-cafe.cz
• Řeznictví U Kusáků, kromě prodejny 

masa a uzenin i bufet s teplým jídlem | 
www.ukusaku.cz 

• Bojkovice:
• Restaurace Chalupa | 
• Sezónní Bistro na Kopci, statek Ústsko 

(duben–listopad – většinou víkendy, 
v létě i v týdnu) | nakopci.eatbu.com 

• Hostětín: Jídelna Centra Veronica |  
www.hostetin.veronica.cz 

Hodonínsko
• Čejkovice:
• Kavárna Sonnentor | www.sonnentor.cz
• Wine bistro Škrobák |  

www.vinoskrobak.cz 
• Moravany u Kyjova: Kameňácká  

myslivna | www.kamenackamyslivna.cz 

Kontakty a tipy na restaurace a jídelny 
jsme získali většinou od našich ekozemě-
dělců a výrobců biopotravin, kteří těmto 
zařízením dodávají suroviny. Pokud vaříte 
z biopotravin a nenašli jste se v seznamu, 
ozvěte se nám (iskopanice@razdva.cz). 
Do příštího katalogu vás rádi zařadíme.

Další informace o ekologickém zemědělství
• www.iskopanice.cz | najdete zde mimo jiné Katalog ekozemědělství  

Zlínského kraje a Hodonínska a propagační tržnici regionální ekologické produkce
• www.eagri.cz | stránky Min. zemědělství včetně Registru ekologických podnikatelů ČR
• www.kez.cz | www.abcert.cz | www.biokont.cz | www.ukzuz.cz |  

www.bureauveritas.cz | stránky kontrolních organizací činných v ekologickém zemědělství
• www.pro-bio.cz | PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk, z.s.
• www.bio-info.cz | informační portál pro ekologické zemědělství
• www.lovime.bio | PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství
• www.bio-mesicnik.cz | Bio měsíčník pro trvale udržitelný život
• www.bioinstitut.cz | Bioinstitut, o.p.s. Olomouc



www.iskopanice.cz
Pokud byste chtěli podpořit osobně či finančně činnost naší neziskové organizace, 
budeme velmi rádi, když se nám ozvete na iskopanice@razdva.cz.

Číslo účtu pro případné dary: 247 249 887/0300.

Brožuru vydalo v roce 2020  
Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.  
ve spolupráci s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců,  
regionálním centrem Bílé Karpaty

Č.p. 314, 687 74 Starý Hrozenkov 
tel./fax: +420 572 696 323 • iskopanice@razdva.cz

Text: Renata Vaculíková • Grafika a sazba: dvorek.myportfolio.com

Tisk: Agentura NP Staré Město • Tišteno na papír s certifikací FSC

Výrobu tohoto katalogu podpořili KEZ o.p.s. Chrudim  
a PRO-BIO RC Bílé Karpaty. 

Již od roku 1995 zajišťujeme osvětu, vzdělávání,  
poradenství a informační servis v ekologickém  
zemědělství na území Zlínského kraje a Hodonínska.
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