
Středočeský kraj

Zdroj dat: Statistická šetření ÚZEI a ČSÚ 2014.
Údaje o farmách platné k 30. 9. 2016.
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Středočeský kraj je svou rozlohou 11 016 km2 největším 
krajem s nejvyšším počtem obyvatel 1 315 299 obyvatel. 
Na jednoho obyvatele kraje vychází 0,5 ha zemědělské 
půdy. Převažuje orná půda, na které se pěstují zejména  
olejniny a zelenina, 11% připadá na travní porosty. 

Plocha ekologicky obhospodařované půdy  
v kraji   17 647 ha
Podíl půdy EZ na celkové výměře zeměd. půdy  
v kraji 2,7 %
Počet ekologických farem v kraji  252
Počet všech zemědělských podniků v kraji  5 423
Počet výrobců biopotravin v kraji  51 
Počet všech výrobců potravin v kraji  2 149
Počet ekofarem s faremním zpracováním 14

Kde získat více informací
Registr ekologických podnikatelů   
Ministerstvo zemědělství ČR
www.eagri.cz/rep
Mapa členů Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO 
www.pro-bio.cz 
Adresář farmářů Hnutí Duha 
www.adresarfarmaru.cz
PRO-BIO LIGA 
www.biospotrebitel.cz
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Víte, že…
Ve Středočeském kraji se ekologicky hospodaří zhruba na 3 % 
zemědělské půdy, tři čtvrtiny z toho představují louky a past-
viny. Na ekofarmách se nejčastěji chovají ovce a kozy. Najdete 
zde nejvíce ekologických chovů drůbeže v ČR. Každý desátý 
registrovaný výrobce biopotravin je ze Středočeského kraje  
a počtem výrobců se tak kraj řadí na druhé místo v ČR.   

Hovězí, jehněčí, kuřecí i králičí 
Na farmách můžete celoročně nakoupit výsekové maso  
i uzeniny. Chcete-li si pochutnat, vyzkoušejte vyzrálé biohovězí 
maso mladých kusů chovaných na pastvinách nebo jehněčí 
pečínku ve faremní restauraci.

Farma Košík (Košík, Nymburk)  
www.farmakosik.cz, tel.: 325 514 850 
Farma Kunclův mlýn (Brzina, Příbram) 
www.kuncluvmlyn.cz, tel.: 602 861 393 
Farma Trněný Újezd (Trněný Újezd, Beroun)  
www.holovsky.eu, tel.: 605 218 433 

Zelenina a ovoce  
čerstvé i zavařené   
Při nákupu ze dvora mají zákazníci 
možnost pochutnat si na čerstvém tradičním i méně známém 
ovoci a zelenině, marmeládách, džemech, kompotech a moštech. 

Biofarma Dvůr Vyšínek (Vyšínek, Kladno) 
www.dvurvysinek.eu, tel.: 607 643 567 
Dobrá farma (Máslovice, Praha-západ)  
www.dobrafarma.cz, tel.: 775 979 824
Ekostatek Vlkaneč (Vlkaneč, Kutná Hora) 
www.ekostatek.cz, tel.: 602 139 849 
Farma Košík (Košík, Nymburk) 
www.farmakosik.cz, tel.: 325 514 850

Kravské mléko 
Mléko a mléčné výrobky zemědělci prodávají ze dvora,  
na trzích či ve vybraných obchodech. 

BioVavřinec (Okrouhlice, Benešov) 
www.biovavrinec.cz, tel.: 777 571 777
Usedlost Medník (Netvořice, Benešov) 
www.usedlost.cz, tel.: 608 978 780

Kozí mléko, kefíry, jogurty a sýry 
Obliba kozího mléka a výrobků z něj rok od roku roste. 
Protože se na farmách zpravidla také zpracovává, můžeme 
dnes na mnoha místech ochutnat jedinečné kozí speciality. 

Biofarma Dolínek (Odolena Voda, Praha-východ)  
www.kompostarna.cz/?stranka=biofarma
severovam@volny.cz, tel.: 603 414 692
EkoFarma Líza (Hrajovice, Benešov) 
ekofarmaliza.webnode.cz, tel.: 725 246 431 
Farma U Lochů (Kňovičky, Příbram) 
farmaulochu.cz, tel.: 739 458 694
Farma Zahrádky (Zahrádka u Petrovic, Příbram) 
frantisek.pesicka@farmazahradka.cz, tel.: 777 657 655

Víno od 
svaté Voršily 
V klášteře sv. Voršily 
v Kutné Hoře sídlí Vinné 
sklepy Kutná Hora oživující 
místní tradici vinařství z 12. století. 
Vinařství má jako jediné v ČR  
prestižní certifikát biodynamického zemědělství DEMETER. 
V areálu kláštera můžete navštívit muzeum vinařské 
technologie, prodejnu vín i degustační místnost.

Vinné sklepy Kutná hora, s.r.o. (Kutá Hora)   
www.vinokutnahora.cz, tel.: 736 536 489

Na statek za poznáním 
Vydejte se na statky, které otevírají svá vrata návštěvníkům.  

Biofarma Dvůr Vyšínek (Vyšínek, Kladno) 
www.dvurvysinek.eu, tel.: 607 643 567
Dobrá farma (Máslovice, Praha-západ) 
www.dobrafarma.cz, tel.: 775 979 824
Usedlost Medník (Netvořice, Benešov) 
www.usedlost.cz, tel.: 608 978 780

Od obilí po chleba
V kraji najdeme jak biopekárnu, která peče čerstvé 
pečivo – žitný kváskový nebo bezlepkový chléb, tak 
hospodářství, kde z vlastního obilí melou pšeničnou, žitnou  
a špaldovou mouku a vyrábí ovesné vločky.

Country Life, s.r.o. (Nenačovice, Beroun)  
www.countrylife.cz, tel.: 313 033 942 
Ekofarma Frouz (Liběchov, Mělník)   
www.ekofarmafrouz.cz, 
tel.: 603 444 447

Výrobci v kraji mají řadu ocenění   
bio nebio s.r.o. (Bavoryně, Beroun)    
bionebio.cz  
Botanicus, spol. s r.o. (Ostrá, Nymburk)   
www.botanicus.cz 
Biopekárna Zemanka s.r.o. (Oříkov u Sedlčan, Příbram)  
sušenky a krekry Česká biopotravina      
www.biopekarnazemanka.cz  
CountryLife, s.r.o. (Nenačovice, Beroun)  
chléb pšenično-žitný cereální s nopalem Česká biopotravina 2010       
www.countrylife.cz  
Polabské mlékárny a.s. (Poděbrady, Nymburk)  
máslo Česká biopotravina 2008        
www.milko.cz


