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vytvořila PRO-BIO 
LIGA v rámci projektu 
Ekoporadny Praha 
financovaného hlavním 
městem Praha a za 
podpory Ministerstva 
zemědělství.
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BIO  
z Prahy

Proč nákup ze dvora
Nákup potravin přímo na statku přináší celou 
řadu výhod, mezi něž mimo jiné patří:
•   absolutní čerstvost potravin
•   znalost místa jejich vzniku
•   osobní setkání s producentem potravin
•   poznávání naší krajiny
•   přímá podpora konkrétního producenta
 
Vzhledem ke vzdálenosti není nákup ze dvora 
pro většinu z nás každodenní realitou, ale může 
být příjemným zpestřením našeho nákupního 
chování. Rodinné ekostatky se kromě země-
dělské činnosti často věnují také dalším aktivi-
tám a návštěvu lze spojit např. s agroturistikou, 
ochutnáním místních pokrmů, projížďkou na 
koních, možností exkurze po statku či ukázkou 
tradičních řemesel.
 
Dobrou zprávou je, že celá řada statků dnes do-
pravuje svoji produkci do obchodů či na farmář-
ské trhy v Praze i v jejím okolí. Zvýšila se tak do-
stupnost lokálních biopotravin a možnost naší 
volby podpořit nákupem konkrétní producenty.

Kromě nákupu ze dvora se rozvíjí také systémy 
KPZ (komunitou podporované zemědělství), 
které umožňují nejvyšší míru přímého zapo-
jení lidí na způsobu vzniku potravin, více na  
www.kpzinfo.cz.

Proč volit ekostatek?
U ekologických hospodářů máte jistotu ve způ-
sobu jejich práce, jejímž cílem jsou nejen kvalit-
ní potraviny, ale také co nejnižší možný dopad 
vlastního hospodaření na životní prostředí. Jen 
zdravá půda produkuje zdravé rostliny, které 
podporují zdraví zvířat a lidí. Rodinná ekolo-
gická hospodářství tak představují jeden ze  

stabilizačních prvků naší krajiny a venkova. Jako 
spotřebitelé máme možnost ovlivnit to, jakým 
způsobem vznikají potraviny, které jíme a jakou 
krajinu naší volbou zanecháme svým dětem. 

Více o ekologickém zemědělství a biopotravinách 
na www.lovime.bio

Záruka a značení  
bioprodukce?
Při nákupu ze dvora je nejvyšší zárukou osobní, 
dlouhodobý kontakt nakupujícího se zeměděl-
cem. V případě bioprodukce máte navíc možnost 
formálně zkontrolovat, že statek opravdu hospo-
daří podle zásad ekologického zemědělství.

Každý zemědělec, který deklaruje svou produkci 
jako „bio“, musí být registrován a na požádání být 
schopen ukázat svůj „Certifikát o původu biopro-
duktu“ vydaný jednou z kontrolních organizací. Ta 
každoročně kontroluje a dosvědčuje, že hospoda-
ření je v souladu s pravidly pro ekologické země-
dělství. Platnost certifikátu si můžete ověřit online 
na www.eagri.cz/rep. V případě balených biopo-
travin (marmelád, sýrů, masa…) musí tyto nést dvě 
ze zákona povinná loga – evropský lístek a českou 
biozebru, doplněná číselným kódem kontrolní or-
ganizace (např. CZ-BIO-001) a označením původu 
zemědělských surovin.



Vodní nádrž
Lipno

Vl
tav

a
Sázava

Labe

Svratka

Valašské 
Meziříčí

Rožnov p. R.

Kopřivnice

Mohelnice

Třinec

Bohumín

Krnov

Havířov

Č. Těšín

Luhačovice

Mikulov

Pohořelice

Dačice

Sušice

Vimperk

Třeboň

České
Velenice

Železná Ruda

Mariánské Lázně

Telč

Vlašim

Tišnov

Slavkov
u Brna

Hranice

Šternberk

Česká
TřebováLitomyšl

Cheb

Sokolov

Tachov

Most

Louny

Rakovník

Domažlice Klatovy

Rokycany
Příbram

Strakonice Písek

Prachatice

Český 
Krumlov

Jindřichův 
Hradec

Tábor
Pelhřimov

Třebíč

Žďár nad Sázavou

Znojmo

Benešov

Havlíčkův 
Brod

ChrudimKutná Hora

Kolín
Beroun

Mělník Jičín

Nymburk

Poděbrady

Slaný

Teplice

Děčín

Česká Lípa

Semily
Trutnov

Náchod

Rychnov
nad Kněžnou

Ústí nad Orlicí
Šumperk

Svitavy

Blansko
Vyškov

Prostějov

Kroměříž

Jeseník

Bruntál
Opava

Frýdek Místek

Nový Jičín

Vsetín

Karviná

Přerov

Uherské 
Hradiště

Hodonín

Břeclav

Mladá 
Boleslav

Litoměřice

Jablonec nad Nisou
Tanvald

České
Budějovice

Plzeň

Liberec

Hradec 
Králové

Pardubice

Jihlava

Brno

Olomouc

Ostrava

Zlín

Karlovy Vary

Ústí 
nad Labem

PRAHA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17

18

19

20
21

V tomto přehledu jsou uvedeny ekologicky hospodařící statky, 
které nabízejí biopotraviny k přímému prodeji ze dvora. Autoři 
neručí za úplnost a přesnost přehledu. Vzdálenosti, umístění statků 
a sortiment jsou pouze orientační, vždy si ověřte dostupnost 
prodeje na uvedených kontaktech.
Adresář ekofarem a míst prodeje biopotravin  
najdete na www.lovime.bio. 

Biofarma ARNOŠTICE  
www.arnostice.cz

Biofarma Dolínek  
http://biomleko.eu

Biofarma Dvůr Vyšínek  
www.dvurvysinek.eu

 Biofarma Zelený Dvůr  
www.zelenydvur.cz/biofarma

 Biopekárna Zemanka s.r.o.  
www.biopekarnazemanka.cz

BioVavřinec a Kosař  
www.biovavrinec.cz

Biozelenina Uhřiněves  
www.facebook.com Biozelenina Uhříněves

Botanicus, spol. s r.o.  
www.botanicus.cz

Country Life, s.r.o.  
www.countrylife.cz

Dobrá farma  
www.dobrafarma.cz

Ekofarma Frouz  
www.ekofarmafrouz.cz

Ekostatek Vlkaneč  
www.ekostatek.cz

 Farma Dolejší Mlýn  
www.bioprodej.cz

Farma Košík - PET s.r.o.  
www.farmakosik.cz

Farma Kunclův mlýn  
www.kuncluvmlyn.cz

Farma U Lochů  
www.farmaulochu.cz

Farma Zahrádka  
www.farmazahradka.cz

Usedlost Medník  
www.usedlost.cz

Vinné sklepy Kutná hora, s.r.o  
www.vinokutnahora.cz

Svobodný statek na soutoku  
www.svobodny-statek.cz

Karel Tachecí  
www.tacheci.cz
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mléčné výrobky
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agroturistika 
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pečivo/obiloviny


