
Jihomoravský kraj

Zdroj dat: Statistická šetření ÚZEI a ČSÚ 2014.  
Údaje o farmách platné k 31. 7. 2016.

Počet ekofarem v okresech

do 3 000 ha

3 000 ha – 5 000 ha

5 000 ha – 10 000 ha

10 000 ha – 15 000 ha

15 000 ha a více 

Jihomoravský kraj je se svou rozlohou 7 188 km2 čtvrtým 
největším krajem v České republice.  Až 60 % jeho celkové 
rozlohy zaujímá zemědělská půda. Daří se zde specifickým 
zemědělským odvětvím, jako jsou zelinářství, ovocnářství  
a především vinařství. V Jihomoravském kraji se nachází více 
než 90 % plochy vinic ČR. 

Plocha ekologicky obhospodařované půdy  
v kraji 17 038 ha 
Podíl půdy EZ na celkové výměře zeměd. půdy  
v kraji 4 %
Počet ekologických farem v kraji 321
Počet všech zemědělských podniků v kraji    9 506
Počet výrobců biopotravin v kraji 119
Počet všech výrobců potravin v kraji   3 199
z toho 79 ekovinařů
Počet ekofarem s faremním zpracováním  70
z toho 57 ekovinařů

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
Info. středisko pro rozvoj Moravských Kopanic
www.iskopanice.cz
Vydala ČTPEZ za finanční podpory MZe ČR (2016).

21

50

51
106

73

182

Blansko

Brno-  
-venkov

Znojmo
Břeclav

Hodonín

VyškovBrno-  
-město

v Jihomoravském kraji 

Ekologické 
zemědělství

ˇ

ˇ ˇ

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

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

Rozloha ekologicky 
obhospodařované plochy 

Legenda:

BIO_Jihomoravsky_kraj_FINAL.indd   2 19.08.16   15:33



Víte, že…
V Jihomoravském kraji se nachází nejvíce ekologicky 
obhospodařované orné půdy ze všech krajů České republiky. 
Zemědělské podniky jsou však v průměru nejmenší.  
K regionu neodmyslitelně patří především rozlehlé vinice  
a úrodná pole. Naopak louky a pastviny v ekologickém režimu 
zde téměř nenajdete. Je zde nejvíce producentů biopotravin,  
dvě třetiny z nich jsou vinaři.  

Biovíno  
K jižní Moravě patří kvalitní víno. Vinná réva se zde ekologicky 
pěstuje na více než 900 hektarech. Daří se zde tradičním  
i novým odrůdám,  např. Laurot, Hibernal či Malverina, které 
postupně získávají na popularitě jak mezi bio pěstiteli, tak  
mezi spotřebiteli. 

Krásná hora s.r.o. (Starý Poddvorov, Hodonín) 
www.krasnahora.com, tel.: 721 270 342
Petr Marcinčák (Mikulov, Břeclav)  
www.marcincak.cz, tel.: 736 489 350
Rodinné vinařství Pavel Binder (Rakvice, Břeclav)
www.pavelbinder.cz, tel.: 725 309 817 
Stanislav Mádl (Velké Bílovice, Břeclav)
www.vasvinar.cz, tel.: 725 950 970
Vinařství Čech (Tvrdonice, Břeclav)  
www.vinoztvrdonic.cz, tel.: 739 631 375
Vinařství Veverka (Čejkovice, Hodonín)
www.vinarstvi-veverka.cz, tel.: 777 617 537
Víno z Horňácka, Lenka a Martin Kadubcovi (Lipov, Hodonín) 
 
www.vinozhornacka.cz, tel.: 737 313 621
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. (Rakvice, Břeclav)  
www.michlovsky.com, tel.: 519 360 870
Vlastimil Peřina (Lednice, Břeclav)
vlastimil.perina@centrum.cz, tel.: 737 932 252 

Zelenina a ovoce  
Zelenině a ovoci se v Jihomoravském kraji tradičně daří.  
Teplejší podnebí umožňuje pěstování náročnějších odrůd či 
kultivarů. Dvě desítky ekologických zelinářů zde obhospodařují 
třetinu výměry veškeré půdy, na které se v ČR pěstuje 
biozelenina.

AZV Marta a Václav Adámkovi s.r.o.  (Višňové, Znojmo)
www.azv-visnove.cz, tel.: 725 113 825
Marek Štěrba (Deblín, Brno-venkov)
www.ekofarmadeblin.cz, tel.: 732 546 569
Moravská krajina s.r.o. (Bohdalice, Vyškov)  
www.moravskakrajina.cz, tel.: 723 345 222

Byliny a koření  
Koncentrovaná vůně jižní Moravy, to jsou místní byliny.  
Kdykoliv a kdekoliv si můžete připomenout krásu tohoto 
koutu země. Stačí uvařit čaj, dochutit pokrm, připravit 
koupel nebo jen přivonět ke kosmetickému přípravku  
z léčivých rostlin, které pod dohledem certifikačních  
organizací vypěstovaly šikovné ruce místních bylinářů.    

Josef Abrle (Pavlov, Břeclav)   
www.bio-produkty.cz, tel.: 737 370 039
SONNENTOR s.r.o. (Čejkovice, Hodonín) 
www.sonnentor.cz, tel.: 518 362 687

Na ekofarmu za poznáním  
Chcete poznat život na ekofarmě se vším všudy? Pak se vydejte  
na farmy či do vinařství, kde se kromě zemědělské činnosti  
a zpracování bioproduktů věnují také zážitkové pedagogice, 
ochraně přírody nebo agroturistice.

Horňácká farma s.r.o. (Hrubá Vrbka, Hodonín) 
www.hornackafarma.cz, tel.: 723 167 756
Richard Stávek (Němčičky, Břeclav)
www.stawek.cz, tel.: 775 197 443
Veselá biofarma, z.s. (Velké Hostěrádky, Břeclav)
www.veselabiofarma.cz, tel.: 603 589 845

Biorestaurace  
Jihomoravský kraj se pyšní sítí certifikovaných biores-
taurací. Restaurace zdravého životního stylu Rebio zaručují 
svým zákazníkům ekologický původ pokrmů. Ty si zákazníci  
mohou také objednat s donáškou či rozvozem.

Rebio Sun s.r.o. 
(Brno, Brno-město) 
www.rebio.cz, 
tel.: 543 214 878
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