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Od úrodných nížin Hané na jihu se krajina k severu zvedá 
do podhůří a hor Zábřežské a Hanušovické vrchoviny  
a Hrubého Jeseníku až k Rychlebským horám. Zemědělství 
podmíněné rázem krajiny je tu pestré. Na Hané se hospodaří 
na nejúrodnějších orných půdách České republiky, se zvy- 
šující se nadmořskou výškou přibývá luk a pastvin a také 
pohledů na pasoucí se stáda hospodářských zvířat.

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
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Základní údaje o ekologickém zemědělství (EZ) v kraji  
 
Plocha ekologicky obhospodařované půdy   39 511 ha
Podíl půdy v EZ na celkové výměře  
zemědělské půdy 16,1 %
Počet ekologických farem  265
Podíl ekofarem na celkovém počtu  
zemědělských podniků  11,3 %
Počet výrobců biopotravin  44 
Podíl výrobců biopotravin  
na celkovém počtu výrobců potravin  2,7 %
Počet ekofarem s faremním zpracováním 11

Plocha ekologicky 
obhospodařované půdy 



Víte, že…
Olomoucký kraj je kolébkou ekologického zemědělství. 
V roce 1989 začaly první tři podniky v podhůří Jeseníků 
hospodařit ekologicky. Dnes je v kraji 16 % zemědělské 
půdy obhospodařováno ekologicky. Zhruba 8 % z ní je orná 
půda, na které se nejčastěji pěstuje obilí a luskoviny na zrno, 
pícniny ke krmení, významné jsou i okopaniny a bylinky. 
Téměř pětina skotu, polovina ovcí a třetina koní je v kraji 
chována ekologicky, a proto je zde přes 63 % travních porostů  
v ekologickém režimu.

Maso z jesenických pastvin
Milovníci kvalitního biohovězího si mohou pochutnat na mase 
zvířat, která se pasou na jesenických loukách a pastvinách.

HRADO a.s. (Hrabišín, Šumperk)
www.hrado.cz, tel.: 602 362 417
MARWIN v.o.s. (Vysoké Žibřidovice, Hanušovice, Šumperk)
www.jatka-marwin.cz, tel.: 702 086 976

Ovoce ze sadů
Ekologické ovocné sady na jaře a v létě nabízejí potravu 
hmyzu, na podzim dávají nejrozmanitější ovoce. Celý rok 
upoutávají svojí proměnlivou krásou. 

Bohumil Kučera (Opatovice u Hranic, Přerov) 
tel.: 731 215 595
Centrum NATURA s.r.o. (Tovéř, Olomouc) 
www.biozahrady.cz, tel.: 737 518 368 
EKOHOSPODÁŘSTVÍ, družstvo (Olšany-Klášterec, Šumperk) 
www.eko-hospodarstvi.cz, tel.: 774 915 261
Josef Sedláček (Bludov, Šumperk) 
joskasedlacek@centrum.cz, tel.: 775 202 521
SIMI fruit garden s.r.o. (Troubelice, Olomouc) 
simifruit@gmail.com, tel.: 603 990 838

Osivo
O tom, jaká bude úroda, rozhodují kromě půdních a klima- 
tických podmínek i druhy a odrůdy pěstovaných plodin. Bio- 
osiva zeleniny pěstovaná v regionu jsou adaptovaná na místní 
podmínky a jsou vhodnou volbou pro pole i zahradu. 

SEMO a.s. (Smržice, Prostějov) 
www.semo.cz, tel.: 582 301 911

Výrobci biopotravin v kraji
V regionu, který je kolébkou ekologického zemědělství  
v České republice, najdete i biovýrobce s nejdelší historií.  

PRO-BIO, obchodní společnost s r. o. (Staré Město, Šumperk)
první výrobce biopotravin v ČR, zpracování starých odrůd, 
bezlepkové potraviny 
www.probio.cz   
OLMA a.s. (Olomouc)  
první zpracovatel biomléka  
v České republice 
www.olma.cz
ÚSOVSKO a.s.  
(Úsov – Klopina, Šumperk) 
FIT müsli tyčinky
www.usovsko.cz

Zelenina a byliny  
Místní šetrně vypěstovaná zelenina a byliny v biokvalitě získávají 
stále významnější podíl v našem jídelníčku. Jejím nákupem 
podporujeme sedláka, půdu i krajinu. 

Ekofarma Pařilovi (Otinoves, Prostějov)
www.ekofarmaparilovi.cz, tel.: 728 123 967
Farma Jandrt s.r.o. (Hanušovice, Šumperk) - jen brambory
www.jandrt.cz, tel.: 604 204 905
Farma Lačňákovi (Vlčice, Jeseník)
www.biodvorek.cz, tel.: 774 020 212
Hana Pojezná (Rozstání, Prostějov) 
hanapojezna@seznam.cz, tel.: 775 555 436
Jiří Dvořák (Olomouc) 
dvoko@seznam.cz, tel.: 602 695 644 
Josef Ludík (Olomouc)  
josef.ludik@email.cz, tel.: 737 970 999 
Levandulový statek Bezděkov (Bezděkov u Úsova, Šumperk)  
www.levandulovystatek.cz, tel.: 604 744 534
Martin Tichý (Olomouc)  
tich@seznam.cz, tel.: 777 822 970

Mléko a mléčné výrobky 
Přestože faremní zpracování mléka není snadné, řada farem 
má pestrou nabídku výrobků z kravského, kozího i ovčího 
biomléka. 

Bio farma Bobrovník (Lipová-lázně, Jeseník)  
www.biofarmabobrovnik.cz, tel.: 603 879 203
Ekologická farma Amalthea s.r.o. (Hvozd, Prostějov)  
www.biomleko.com, tel.: 777 262 694
Farma Kozí Hrádek (Hustopeče nad Bečvou, Přerov)   
www.farmakozihradek.cz, tel.: 776 116 146  
Statek Zaoral (Čabová, Moravský Beroun, Olomouc) 
www.statek-zaoral.cz, tel.: 603 978 004

… nejen maso a mléko, ale i vlna
Ekofarma Pařilovi (Otinoves, Prostějov) 
www.ekofarmaparilovi.cz, tel.: 728 123 967

Ubytování a stravování na statku
Kde jinde si člověk odpočine lépe než v přírodě?  Vydejte se 
do Jeseníků a ubytujte se na ekofarmě.  

Ekofarma Branná (Branná, Šumperk) 
farmavs@seznam.cz, tel.: 777 027 232   


