
Pardubický kraj

Zdroj dat: Statistická šetření ÚZEI a ČSÚ 2014.  
Údaje o farmách platné k 30. 9. 2016.

Počet ekofarem v okresech

Pardubický kraj je svou rozlohou 4 519 km2 (5,7 % rozlohy 
ČR) pátým nejmenším krajem v České republice. Zemědělská 
půda tvoří 60 % celkové výměry kraje, z čehož orná půda  
zaujímá 72,4%. Ekologické zemědělství zde má největší 
nevyužitý potenciál - v Pardubickém kraji je nejnižší počet 
ekofarem, nepočítáme-li Prahu. 

Plocha ekologicky obhospodařované půdy v kraji 14 687 ha 
Podíl půdy EZ na celkové výměře zeměd. půdy  
v kraji 5,4 %
Počet ekologických farem v kraji 163
Počet všech zemědělských podniků v kraji    2 647
Počet výrobců biopotravin v kraji  20
Počet všech výrobců potravin v kraji 907
Počet ekofarem s faremním zpracováním  3
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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.biospotrebitel.cz

Vydala ČTPEZ za finanční podpory MZe ČR (2016).



Víte, že…
V Pardubickém kraji vznikla první česká akreditovaná 
kontrolní a certifikační organizace, která zajišťuje kontrolu 
a certifikaci ekologického zemědělství a jeho produkce už 
od roku 1999.

Mléko a mléčné výrobky
Zpracování biomléka se v kraji věnují faremní minimlékárny. 
Sortiment tvoří měkké nebo polotvrdé sýry z kravského 
mléka. 

Zemědělské družstvo Březiny (Březiny, Svitavy)  
www.zdbreziny.wordpress.com, tel.: 605 299 493
BIO&CEEPORT s.r.o. (Dolní Hedeč, Ústí nad Orlicí)  
www.ceeport.cz, tel.: 602 170 709 
Ekofarma Horní Ředice (Horní Ředice, Pardubice)  
www.bio-zelenina.cz, tel.: 603 735 899

Zelenina a ovoce
Zelinářské zahrady a sady najdete jak v úrodné Polabské 
nížině, tak na vrchovinách. Zahradníci se zaměřují na běžné 
druhy zeleniny, sadaři pěstují nejčastěji jablka, hrušky, švestky.

Ekofarma Horní Ředice (Horní Ředice, Pardubice)  
www.bio-zelenina.cz, tel.: 603 348 816
EKOfarMA Horecký Dvůr s.r.o. (Jedousov, Pardubice)  
ekofarma.horeckydvur@email.cz, tel.: 602 582 224 
Farma Tuchov (Tuchov, Chrudim)  
farmprojekt@volny.cz, tel.: 602 434 897
Ekofarma Boršov (Moravská Třebová, Svitavy)  
www.ekofarma-borsov.cz, tel.: 736 779 094
Martin Heimerle (Manova Lhota, Svitavy)  
hejmos@yahoo.com, tel.: 777 333 650

Agroturistika
Za zážitky můžete vyrazit na ekofarmy v turisticky atrak-
tivních lokalitách. Ubytování přímo na farmě vám zpříjemní 
pokrmy z místních biopotravin a ještě si zde můžete nakoupit 
přímo ze dvora.

Chalupa u pramene (Dolní Hedeč, Ústí nad Orlicí)  
www.chalupaupramene.eu, tel.: 602 170 709
Hejlův mlýn (Horní Čermná, Ústí nad Orlicí)  
www.hejluvmlyn.cz, tel.: 777 682 180

Certifikáty z Chrudimi
V Pardubickém kraji sídlí historicky první kontrolní organi-
zace ekologického zemědělství v ČR, která z pověření MZe 
zajišťuje kontrolu ekologického zemědělství a certifikaci 
jeho produktů. Jako jediná v ČR certifikuje také přírodní 
kosmetiku a biokosmetiku, zařízení veřejného stravování, 
a dokonce i biokrmiva pro zvířata v zájmových chovech či 
domácí mazlíčky. 

KEZ, o.p.s. (Chrudim)  
www.kez.cz

Výrobci v kraji
V kraji najdete hned dva výrobce přepuštěného másla – ghí 
v biokvalitě. Biopotraviny vyrábí také jeden z největších 
výrobců suchých směsí k přípravě pokrmů. 

LABETA, a.s. (Dřenice, Chrudim)  
www.labeta.cz
České ghíčko s.r.o.  
(Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí)  
www.ceskeghicko.cz
Zuzana Popiková (Ústí nad Orlicí)  
www.dobreghi.cz
BIO VEJCE s.r.o.  
(Trhová Kamenice, Chrudim)  
www.schubert.cz

Houby
V České republice jsou jen dva certifikovaní biopěstitelé hub. 
Jednoho z nich najdete nedaleko Pardubic. V biokvalitě vy-
rábí mikronizovaný prášek z hlívy ústřičné vypěstovaný na 
speciálně připravených ekologických substrátech. 

Jiří Václavík (Dolany, Pardubice)  
www.jedlehouby.cz, tel.: 777 003 062 

Maso 
Chov skotu masných plemen je typický zejména  
pro oblast Orlických hor. Biomaso na objednávku nabízí 

Statek u Čadu (Horní Libchavy, Ústí nad Orlicí)  
milenka.75@seznam.cz, tel.: 776 550 676
Jan Filip a Pavel Filip (Orličky, Ústí nad Orlicí)  
agro.orl@seznam.cz, tel.: 737 321 131 


