
Jihočeský kraj

Zdroj dat: Statistická šetření ÚZEI a ČSÚ 2014.  
Údaje o farmách platné k 31. 7. 2016.
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Jihočeský kraj je rozlohou 10 057 km2 druhým největším 
regionem České republiky a současně oblastí s nejnižší hus-
totou osídlení. Zemědělská krajina je využívána zejména  
k chovu skotu, lesnictví a rybníkářství.  Díky malebnému 
prostředí Šumavy, Novohradských hor, Středočeské pahorkat-
iny a Třeboňské pánve je vyhledávanou rekreační oblastí. 

Plocha ekologicky obhospodařované půdy  
v kraji   69 785 ha
Podíl půdy EZ na celkové výměře zeměd. půdy  
v kraji 14,3 %
Počet ekologických farem v kraji  526
Počet všech zemědělských podniků v kraji  4 813
Počet výrobců biopotravin v kraji  30 
Počet všech výrobců potravin v kraji  1 014 

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).
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Legenda:
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Víte, že…
Jihočeský kraj je region s největší výměrou ekologicky 
obhospodařované zemědělské půdy v České republice. 
Díky kopcovitému rázu krajiny s množstvím luk a pastvin tu 
převažují ekofarmy s chovem masného skotu, ovcí a koz. 

Maso z hor i podhůří
Stáda krav,  která se pasou na horských a podhorských loukách, 
pomáhají udržovat svébytný ráz jihočeské krajiny.  V kraji se 
chová nejvíce ekologického skotu v České republice. Kvalitní 
maso ze speciálních masných plemen si dnes můžete objednat 
na certifikovaných jatkách i na farmách. 

Ekofarma Roseč (Roseč, Jindřichův Hradec) 
www.ekofarmarosec.cz, tel.:  722 706 707
Farma Borová (Chvalšiny, Český Krumlov) 
www.farmaborova.cz, tel.: 724 059 717
Farma Cikar (Kardašova Řečice, Jindřichův Hradec)
www.zelenydvur.cz, tel.: 777 222 418
ZEFA Volary (Volary, Prachatice) 
www.zefavolary.cz, tel.: 388 333 196

Nejvíce ekofarem s chovem ovcí a koz 
V Jihočeském kraji je 124 ekologických chovatelů ovcí a 37 
ekofarem s chovem koz.  To je nejvíce v České republice. 

Ekofarma Kofa (Bílsko, Strakonice) 
www.kofa.ecn.cz, tel.: 383 391 891

Mléčné výrobky přímo z farem
Většina jihočeských ekostatků s chovem dojnic dodává 
biomléko do větších mlékáren. Farmy provozují také tzv. 
faremní mlékárny a mléčné výrobky si můžete nakoupit přímo 
na statku. 

Biofarma Slunečná (Želnava, Prachatice) 
www.biofarma-slunecna.cz,  tel.: 388 336 108
EkoFarma Antonín Pichl (Borová Lada, Prachatice) 
www.eko-farma.eu, tel.: 777 247 032
Farma Struhy (Struhy, Písek) 
www.farmastruhy.cz, tel.: 725 088 030 

Největší biodynamická farma  
v České republice
Farma Bemagro hospodaří podle pravidel biodynamického 
zemědělství a její produkce je certifikovaná mezinárodně 
uznávanou značkou DEMETER. Kromě čerstvého 
mléka a mléčných výrobků si přímo tu můžete nakoupit 
i hovězí a vepřové maso, vajíčka, zeleninu, pohanku  
a různé druhy obilí. Statek nabízí i závoz. 

Bemagro (Malonty, Český Krumlov)  
www.bemagro.cz, tel.: 604 400 757 
www.demeter.net

Na ekofarmu za zážitky
Chcete-li ukázat dětem, jak se vyrábí sýr, dojí koza nebo se 
rodí jehňata, navštivte některé z ekofarem. Statky kromě 
ubytování nabízí často stravování z vlastních surovin, rybolov 
či vyjížďky na koních. 

Biofarma Slunečná (Želnava, Prachatice)
www.biofarma-slunecna.cz,  
tel.:  388 336 108
Ekofarma Eduard Kraml  
(Jirkalov, Prachatice) 
www.penzion-biofarma.cz,  
tel.: 602 220 271
Ekofarma Horní Chrášťany  
(Horní Chrášťany, Prachatice)
www.ekofarmachrastany.cz,  
tel.: 601 386 933
Ekofarma Peníkov 
(Český Rudolec, 
Jindřichův Hradec) 
www.langova.ecn.cz, 
tel: 602 464 925

Čerstvá zelenina,  
ovoce i bylinky  
Své pokrmy můžete ochutit čerstvými bio bylinkami i ozdobit 
jedlými květy. Na ekofarmách nakoupíte čerstvou zeleninu  
a ovoce (často ze starých odrůd), bylinné čaje i koření.

EkoFarma Gita (Dolní Třebonín, Český Krumlov)
www.farmagita.cz, danakin@seznam.cz 
Farma Mlýnec (Smrkov, Tábor) 
www.mlynec.blog.cz, tel.: 602 709 157
Léčivá Biozahrada (Šejby, České Budějovice) 
tel.: 736 606 869

Vyzkoušejte JednuNotu
Družstvo, které zásobuje spotřebitele jižních Čech čerstvou 
zeleninou, ovocem a lokálními výrobky. Sezónní produkci  
z ekologických farem můžete dostávat přímo domů nebo  
ve formě biobedýnek. 

JednaNota (České Budějovice)  
www.jednanota.cz,  tel.: 735 093 218
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