
Moravskoslezský kraj

Zdroj: ČSÚ (2017), Registr ekologických podnikatelů  
(údaje platné k 31. 12. 2017). 

Počet ekofarem v okresech

V regionu, který patřil v minulosti mezi nejznečištěnější v ČR,  
se nachází jak intenzivní průmyslové, tak ideální rekreační 
oblasti. Zejména v horských oblastech se dnes rozvíjí kra- 
jinotvorné a extenzivní zemědělské programy, ve kterých má 
významné zastoupení ekologické zemědělství.
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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.lovime.bio

Vydala ČTPEZ za finanční podpory MZe ČR (2018).

Základní údaje o ekologickém zemědělství (EZ) v kraji  
 
Plocha ekologicky obhospodařované půdy   55 755 ha
Podíl půdy v EZ na celkové výměře  
zemědělské půdy 25,7 %
Počet ekologických farem  404
Podíl ekofarem na celkovém počtu  
zemědělských podniků  10,2 %
Počet výrobců biopotravin  43 
Podíl výrobců biopotravin  
na celkovém počtu výrobců potravin  1,3 %
Počet ekofarem s faremním zpracováním 11

Plocha ekologicky 
obhospodařované půdy 



Víte, že…
Téměř pětina zemědělské půdy v Moravskoslezském kraji je 
obhospodařována ekologicky. Převažují zde ekologické 
pastviny s chovem krav, ovcí, koz a koní. Úspěšně se rozvíjí 
ovocnářství a faremní zpracování masa a mléčných výrobků. 
Farmy v horách a podhůří Beskyd a Jeseníků nabízí ubytování  
a stravování z farmářské produkce.

Z pastviny na talíř
V chráněných oblastech Beskyd, Jeseníků i Poodří a jejich okolí 
se pasou ekologická stáda skotu, koz a ovcí, která zde zajišťují 
přirozenou a šetrnou údržbu travních porostů. Kvalitní vyzrálé 
maso lze koupit na farmách, trzích a v místních restauracích.  

Ekofarma Hořák (Janovice u Rýmařova, Bruntál) 
www.horakjan.cz, tel.: 554 230 496
Farma George (Fulnek-Jerlochovice, Nový Jičín)  
www.farmageorge.cz, tel.: 608 709 466
Farma Domaslavice, (Horní Domaslavice, Frýdek-Místek)  
www.farmadomaslavice.cz, tel.: 774 264 399
Beskydský H-RESORT
(Kunčice pod Ondřejníkem, Frýdek-Místek)  
info@hresort, tel.: 558 847 800 

Kravské, kozí i ovčí mléčné výrobky
Místní bio výrobky z kravského, kozího či ovčího mléka jsou 
pravidelně oceňovány v potravinářských soutěžích. Faremní 
mlékárny nabízí výtečné mléko a sýry přímo ze dvora.

Ekofarma Šťastná koza (Velké Albrechtice, Nový Jičín) 
www.stastnakoza.cz, tel: 737 171 512
Farma Menšík (Kunčice pod Ondřejníkem, Frýdek-Místek) 
www.farma-mensik.cz, tel.: 736 180 388
Farma Klokočov (Klokočov, Opava) 
www.farmaklokocov.cz, tel.: 725 005 426
Ekofarma Bovine (Heřmanovice, Bruntál) 
www.farmabovine.cz, tel.: 605 248 358

Z ekologických polí a sadů
Pšenici špaldu, pohanku, žito, ječné kroupy, lámanku, čerstvě 
namletou mouku nebo rovnou kváskový chléb můžete 
objednat nebo nakoupit ze dvora na rodinné ekologické 
farmě ve Staré Vsi u Bílovce.
Ovoce se nejčastěji zpracovává na přírodní šťávy a mošty. 
Pro brambory se vydejte do Jerlochovic nebo do Pustějova.  

Ekofarma Požaha (Bílovec, Nový Jičín)   
www.zijembio.cz,  tel.: 739 710 453  
Schaffartzik Robert (Bohušov, Bruntál) 
Schaffartzik@bohusov.eu, tel.: 724 180 351
Farma George (Fulnek-Jerlochovice, Nový Jičín)  
www.farmageorge.cz, tel.: 608 709 466
Ekofarma Šelongovi (Pustějov, Nový Jičín)  
www.farma-selongovi.webnode.cz, tel.: 604 912 574
Vitaminátor s.r.o. (Sosnová, Bruntál)  
www.vitaminator.cz, tel.: 554 749 505

Valašské ovce  
Původní valašská ovce, přímý potomek  
ovcí, které sem přišly s osidlováním Beskyd,   
je dnes zařazena do genových zdrojů ČR.  
S otužilým a houževnatým plemenem  
se často můžete potkat na ekologických farmách.

Ekofarma Bludička (Bludovice, Nový Jičín) 
www.bludicka.wbs.cz, tel.: 556 704 046   
JZD Staré Hamry (Staré Hamry, Frýdek-Místek) 
www.jzd-starehamry.webnode.cz, tel.: 604 745 624

Zelenina v bedýnkách až domů
V systému KPZ - komunitou podporované zemědělství - je 
zapojena rodinná farma v Pustějově a jejich nabídka zeleniny 
je velmi pestrá. 

Ekofarma Šelongovi (Pustějov, Nový Jičín)  
www.farma-selongovi.webnode.cz, tel.: 604 912 574
Odběr faremní produkce v podobě celoročního 
„předplatného“ úrody a spolupráce spotřebitelů se 
zemědělcem je stále oblíbenější. 
Komunitou podporované zemědělství 
www.kpzinfo.cz

Drůbež a vajíčka ze dvora
Kachny, husy a slepice v ekologických chovech mají vždy ven- 
kovní výběh s možností přirozené pastvy. Mohou hrabat,  pope- 
lit se a snášet nerušeně do hnízda. 

Farma Stránské (Břidličná, Bruntál) 
ji.beranek@tiscali.cz, tel.: 728 923 830

Na farmy na výlety i za poznáním
Ubytování na statku nebo v jeho blízkosti je zajímavou vol-
bou nejen pro rodiny s dětmi. Ekofarmy nabízí stravování  
z vlastní produkce, vyjížďky na koních či exkurze. 

Ekofarma Bellama, s.r.o. (Holčovice, Bruntál)  
www.pensionsafari.cz, tel.: 739 593 944
Ekofarma Bovine (Heřmanovice, Bruntál) 
www.farmabovine.cz, tel.: 605 248 358
Farma Menšík (Kunčice pod Ondřejníkem, Frýdek-Místek)  
www.farma-mensik.cz, tel.: 736 180 388
Mlýn u Kročilů (Malá Štáhle, Bruntál)   
farma.krocil@seznam.cz, tel.: 554 286 054
Hřebčín Františkův Dvůr (Klokočov, Opava)  
www.frantiskuvdvur.cz, tel.: 725 922 530


