
Kraj Vysočina

Počet ekofarem v okresech

Kraj Vysočina patří svou rozlohou 6 796 km2 mezi větší 
kraje České republiky s převážně venkovským charakterem  
a převahou velkovýrobních hospodářství zaměřených na pěs- 
tování brambor, olejnin a pastevní chov skotu. Intenzita cho-
vu skotu je zde nejvyšší v České republice a je dána velkým 
počtem chovů krav s mléčnou produkcí.

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).

69

88

36

71

90

Havlíčkův 
Brod

Pelhřimov

Třebíč

Jihlava

Žďár  
nad Sázavou

v kraji Vysočina

Ekologické 
zemědělství

ˇ

ˇ ˇ

cmyk: 100 / 9 / 100 / 0     rgb: 0 / 137 / 54

cmyk: 31 / 0 / 100 / 0     rgb: 200 / 209 / 0

1 000 – 3 000 ha

3 000 – 5 000 ha

5 000 – 10 000 ha

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

Základní údaje o ekologickém zemědělství (EZ) v kraji  
 
Plocha ekologicky obhospodařované půdy   19 988 ha
Podíl půdy v EZ na celkové výměře  
zemědělské půdy 5,5 %
Počet ekologických farem  354
Podíl ekofarem na celkovém počtu  
zemědělských podniků  8,5 %
Počet výrobců biopotravin  42 
Podíl výrobců biopotravin  
na celkovém počtu výrobců potravin  4,8 %
Počet ekofarem s faremním zpracováním 14

Plocha ekologicky 
obhospodařované půdy 



Víte, že…
V kraji Vysočina se chová nejvíce ekologických dojnic, koz 
a prasat v České republice. Ekofarmy zde mají často ro- 
dinný ráz a různorodé spektrum zemědělských činností. 
Tradiční bramborářské a mléčné zaměření regionu se odráží  
v množství ekostatků pěstujících zeleninu a farem s chovem 
krav s mléčnou produkcí. 

Brambory a zelenina z Vysočiny
Pěstování zeleniny patří v ekologickém zemědělství mezi 
nejnáročnější. Řada farem nabízí prodej zeleniny ze dvora  
i odbyt formou biobedýnek. V kraji, kde je pěstování brambor 
tradicí, najdete v nabídce brambory různých odrůd. 

BIO farma Kojetín (Pohled, Havlíčkův Brod)  
edolakova@seznam.cz, tel.: 607 966 168 
Biofarma Machovi (Osová Bítýška, Žďár nad Sázavou) 
www.biofarmamachovi.cz, tel.: 776 844 335
Ekofarma Baucis (Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou) 
www.ekofarma.baucis.sweb.cz, tel.: 775 045 957
Ekofarma Ctiboř (Ctiboř, Pelhřimov)  
www.ekofarma-ctibor.cz, tel.: 605 256 532
Ekofarma Pospíšilovi (Holubí Zhoř, Žďár nad Sázavou)
www.tiliaekoinpospisilovi.blogspot.cz, tel.: 608 267 931
František Vaněk (Hynkov, Třebíč)
frantisekhynkov@seznam.cz, tel.: 731 720 729
Pavel Novák (Lhotka, Jihlava) 
info@agrika.cz, tel.: 776 655 844
Reina Raaschová  
(Jimramov, Žďár nad Sázavou)  
farsky.sad@seznam.cz,  
tel.: 604 429 442

Hovězí, jehněčí i skopové 
Výsekové maso i kvalitní uzeniny můžete objednat ve formě 
balíčků nebo zakoupit přímo ve faremních prodejnách. 

Bezděkovský mlýn (Rohozná, Jihlava) 
reznicci.rohozna@seznam.cz, tel.: 606 110 436
Biofarma Sasov (Sasov, Jihlava) 
www.biofarma.cz, tel.: 567 312 281
ecoproduct s.r.o. (Jelcovy Lhotky, Pelhřimov)
www.kvalitabio.cz, tel.: 776 711 219
Mitrovský dvůr a.s. (Strážek, Žďár nad Sázavou)
www.mitrovsky.com, tel.: 563 034 101
Bio farma Hojovice (Hojovice, Pelhřimov)
www.biofarmahojovice.cz, tel.: 602 460 497

Sýry i máslo z faremních mlékáren
Vedle řady ekofarem, které nabízí mléko do mlékáren, přibývá 
stále více faremních zpracoven, kde si zakoupíte kravské, ovčí  
i kozí mléčné výrobky přímo ze dvora.

BIOFARMA  DoRa s.r.o. (Ratibořice, Třebíč) 
www.kozimleko.cz, tel.: 568 440 617   
Farma Zedníček (Kamenice nad Lipou, Pelhřimov) 
www.farmazednicek.cz, tel.: 777 216 309
Kozí Dvorek (Olešenka, Havlíčkův Brod)  
www.kozidvorek.cz, tel.: 775 661 407
Tomáš Lopaur (Kadov, Žďár nad Sázavou) 
tomas.lopaur@seznam.cz, tel.: 731 569 052
Vařejkův dvůr (Meziboří, Žďár nad Sázavou) 
www.varejkuvdvur.cz, tel.:731 476 358 

Kvalitní vepřové z přeštíka
Na Biofarmě Sasov úspěšně oživili chov původního českého 
plemene – přeštického černostrakatého prasete. Mají vlastní 
jatka, zrárnu hovězího masa, vyrábí masné výrobky a uzeniny, 
provozují faremní prodejnu i e-shop se závozy. 

Biofarma Sasov (Sasov, Jihlava) 
www.biofarma.cz, tel.: 567 312 281

Agroturistika
Rodinné ekofarmy nabízí vedle zemědělských činností často  
také vyžití pro celou rodinu. Oblíbené jsou kempování, uby- 
tování na statku, stravování z domácích potravin i jízdy  
na koních.

Abrahám Hofhanzl (Třeštice, Jihlava) 
www.mlyn-trestice.cz, tel.: 777 014 947
Ekofarma Ctiboř (Ctiboř, Pelhřimov) 
www.ekofarma-ctibor.cz, tel.: 605 256 532
Ekofarma Kadeřávek (Věcov, Žďár nad Sázavou) 
www.chalupa-vysocina.cz, tel.: 605 853 307
Ekofarma Volší (Nová Říše, Jihlava) 
www.penzion-u-pelejovych.cz, tel.: 724 711 217
Chadimův mlýn (Horní Dubenky, Jihlava) 
www.chadimmlyn.cz, tel.: 724 374 167
Turistatek Javořice (Lhotka, Jihlava) 
www.javorice.cz, tel.: 776 158 581
Vařejkův dvůr  
(Meziboří, Žďár nad Sázavou) 
www.varejkuvdvur.cz, tel.: 731 476 358

Jablka, hrušky  
i třešně
Vysokokmenné sady mají kromě produkční  
funkce také význam pro údržbu rovnováhy v krajině.  
Pěstování původních odrůd jabloní, hrušní i třešní je  
pro ekologické zemědělství charakteristické.  Téměř  
polovina sadů na Vysočině je pěstována ekologicky.

Ekofarma Osm tůní (Vlásenice-Drbohlavy, Pelhřimov) 
www.8tuni.cz, tel.: 724 815 570
Reina Raaschová (Jimramov, Žďár nad Sázavou) 
farsky.sad@seznam.cz, tel.: 604 429 442

Výrobci biopotravin v kraji
Hempoint, s.r.o. (Jihlava)
www.hempoint.cz
Natural Jihlava JK s.r.o. (Jihlava)
www.naturaljihlava.cz
Zelená Země, s.r.o. (Jihlava)
www.zelenazeme.cz
AMYLON, a.s. (Ronov nad Sázavou, Havlíčkův Brod)
www.amylon.cz 
KONKORDIA, spol. s r.o. (Světlá nad Sázavou-Mrzkovice, 
Havlíčkův Brod)
www.kukuricnymlyn.cz


