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PRODUKT EKOLOGICKÉHO ZEMÌDÌLSTVÍ

Takto jsou oznaèované produkty certifikovaného 
ekologického zemìdìlství.

Toto logo uvidíte na ubytovacích zaøízeních 
certifikovaných podle standardù ubytování 
pro venkovskou turistiku a agroturistiku 
doporuèených Ministerstvem pro místní rozvoj.

Toto logo mají propùjèené všechna ubytovací zaøízení 
splòující kritéria Evropského centra pro ekoagroturistiku 
ECEAT, která respektují ochranu životního prostøedí 
(tzv. ekokritéria) 
nebo zachování tradic èeského venkova 
(tzv. Stezky dìdictví).

Toto je logo svazu PRO-BIO, nevládní 
neziskové organizace, která sdružuje rolníky, 
zpracovatele a obchodní organizace 
orientující se na ekologické zemìdìlství. 
Svaz PRO-BIO podporuje a prosazuje 
ekologické formy hospodaøení v ÈR 
a spotøebu biopotravin.

Informaèní brožura Ekoagroturistika je vìnována zejména 
turistùm a zájemcùm o tento druh dovolené. Naleznete zde 
informace o organizacích zabývajících se ekoagroturistikou 
a sdružujících ekofarmy s nabídkou rekreace, jako jsou  
Pro-Bio, Evropské centrum pro ekoagroturistiku (ECEAT), 
WWOOF. Brožura se zamìøuje na ekofarmy v Olomouckém 
kraji. Dozvíte se, jaké služby farmy turistùm nabízejí, v ja-
kém prostøedí se nacházejí. 

Pokud se chcete o agroturistice a ekoagroturistice 
dozvìdìt více, nechte se inspirovat naším seznamem 
užiteèných adres.

Doufáme, že vám tato tiskovina napomùže v hledání 
vašeho klidného prázdninového místa. 

 získat zajímavé zkušenosti a vìdomosti, které 
jinde nezískáte. J

Co je to agroturistika?  

Ekoagroturistika

Agroturistika je forma venkovské turistiky, kterou provozuje 
farmáø a slouží mu jako vedlejší finanèní zdroj k udržení 
nebo rozšíøení jeho pracovní èinnosti.

Agroturistika je ideální formou rodinné dovolené, umožòuje 
strávit volný èas ve zdravém prostøedí èeského venkova     
a zároveò

edná se o rekreaèní pobyt pøímo na farmì. 
Návštìvník se dostane do bezprostøedního kontaktu s 
dìním a životem na statku, má možnost zakoupit si na 
farmì domácí produkty, jako je mléko, tvaroh, sýry, vejce 
nebo èerstvá zelenina a ovoce. Host se mùže volnì pohybo-
vat po celé farmì, takže pozná vše od hospodáøských        
a domácích zvíøat až po práce s hospodáøstvím neoddìli-
telnì související. 

Agroturistika mùže také pomoci øešit nezamìstnanost        
v regionu a snižovat tak závislost na mìstì, což pøispívá     
k udržitelnému rozvoji venkova.

Agroturistika bývá pro provozovatele výrazným zdrojem 
pøíjmù v celoroèním rozpoètu. 

 je agroturistika provozovaná na farmì, 
jež vlastní certifikát ekologického zemìdìlství. Návštìvník 
se tak mùže seznámit s postupy pøi pìstování rostlin, které 
nepoužívají žádná syntetická hnojiva a s pøirozeným pøístu-
pem v chovu zvíøat. Produkty ekologického zemìdìlství 
podléhají pøísné kontrole a smìjí používat ochrannou 
známku BIO.

1



2 3

ECEAT CZ 
funguje jako nezisková organizace a je 
èeským zástupcem Evropského centra pro 
agroturistiku. Od roku 1992 je èlenem 
mezinárodní sítì ECEAT INTERNATIONAL. 
Jejím cílem je pøispìt k udržitelnému 
rozvoji venkova prostøednictvím šetrné turistiky. Organizuje 
programy podporující místní obyvatele, respektující zvyky    
a kulturu každé oblasti a zároveò jsou pøátelské k životnímu 
prostøedí. Zajiš�uje pobyty na venkovì èi farmách po celé 
Evropì. ECEAT CZ je èlenem Svazu podnikatelù ÈR ve 
venkovské turistice a agroturistice. 

ECEAT CZ
Šumavská 31b
612 54 Brno
tel./fax: 541 235 080
e-mail: info@eceat.cz
http://www.eceat.cz 

Svaz venkovské turistiky 

je dobrovolné, nepolitické, profesní sdružení podnikatelù ve 
venkovském cestovním ruchu a jeho pøíznivcù. Svaz byl 
založen v roce 1997 a je èlenem mezinárodní organizace 
svazù venkovské turistiky Eurogites. Svaz napomáhá 
ekonomickému, kulturnímu a spoleèenskému oživení 
venkova. Navíc chce pøispìt k údržbì krajiny a k trvalému 
osídlení venkova. Zajiš�uje kontrolu a zavádìní do praxe 
standardù kvality ubytovacích kapacit na venkovì. Pomáhá 
pøi rozvoji odborných schopností poskytovatelù služeb ve 
venkovském cestovním ruchu. Ve spolupráci s øadou 
partnerù (zejména ECEAT CZ) pomáhá pøi propagaci 
ubytovacích zaøízení svých èlenù. Nabízí a propaguje dovo-
lenou na èeských farmách vèetnì ekologických s ubyto-
váním v kempech, chalupách a penzionech splòujících 
standardy Evropského centra pro ekoagroturistiku a Svazu 
podnikatelù. Svaz byl Ministerstvem pro místní rozvoj 
povìøen garancí a udílením certifikace ECEAT a certifikace 
pro ubytování v soukromí.

Svaz venkovské turistiky
Nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telè
Sekretariát:
Svaz venkovské turistiky
Lhotka 10, 588 56 Telè
Tel.: 775 55 33 11, fax: 567 223 235
e-mail: info@svazvt.cz
http://www.svazvt.cz

PRO-BIO

•

•

•

•

je celostátní nevládní organizace sdružující 
rolníky, zpracovatelské a obchodní organizace, 
spotøebitele, školy a podniky služeb orientující 
se na ekologické zemìdìlství a uplatnìní jeho 
produktù. 

poskytuje komplexní služby svým èlenùm, 
poèínaje pomocí s pøechodem na 
ekologický systém hospodaøení, pøes 
pomoc pøi øešení odborných i administra-
tivních problémù až po podporu prodeje, 
propagaci bioproduktù, vzdìlávání a zastupování zájmù 
vùèi kontrolní organizaci èi státním orgánùm

má blízko ke svým èlenùm – o to se stará jedenáct 
regionálních center svazu na celém území ÈR a dvì 
odborné poboèky

má v souèasné dobì 489 èlenù (stav k 31.12.2006),      
z toho 350 zemìdìlských podnikù, které obhospodaøují 
na 116 tisíc hektarù zemìdìlské pùdy (stav k 31. 12. 
2006); PRO-BIO Liga ochrany spotøebitelù potravin          
a pøátel ekologického zemìdìlství má v souèasnosti 156 
èlenù – spotøebitelù (stav k 31. 12. 2006)

podporuje spolupráci se spotøebiteli a pøáteli ekologické-
ho zemìdìlství prostøednictvím PRO-BIO Ligy 

PRO-BIO, Svaz ekologických zemìdìlcù
Nemocnièní 53
787 01 Šumperk
tel./fax: 583 214 586, 583 216 609,
e-mail: pro-bio@pro-bio.cz
http://pro-bio.cz/

WWOOF
W W

O O F
WWOOF je zkratka pro orld ide 

pportunity on rganic arm, èili      
v pøekladu Celosvìtové pøíležitosti na ekologických far-
mách. Funguje jako celosvìtová výmìnná sí�, kde za pomoc 
ekologickým farmáøùm dobrovolník dostane „byt a stravu“  
a navíc cenné praktické zkušenosti s ekologickým hospoda-
øením. Délka pobytu na farmì závisí na dohodì farmáøe     
a dobrovolníka (WWOOFera) a øídí se roèním obdobím a po-
tøebou výpomoci na farmì (sena, stavìní ohrad, pastva, 
pletí apod.). Tato forma spolupráce umožòuje poznat život 
na farmì a nasbírat zážitky i poznat lidi z celého svìta. 
Zároveò je užiteènou formou aktivního odpoèinku.



Ekofarma Velký Újezd – 
VRCHNOSTENSKÝ ŠPITÁLEK
Kontaktní osoba: Ing. Svatopluk Klein 
Telefon: 731 446 944 
E-mail: skolbanka@seznam.cz 
Místo, obec: Velký Újezd 27 

783 55 Velký Újezd 
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V Olomouckém kraji máte možnost 
strávit pøíjemnou dovolenou 
na tìchto ekofarmách:

Farma: Farma s výmìrou 38 ha s chovem koz, ovcí, koní    
a pìstováním obilovin, ovoce a brambor.

Ubytování:  Ve 3 dvoulùžkových pokojích, z nichž dva jsou 
vzájemnì propojeny, spoleèné moderní sociální zaøízení      
s vanou a sprchovým koutem.

Okolí farmy: Mìsto Olomouc, Svatý Kopeèek s kostelem    
a ZOO, hrad Helfštýn, láznì Teplice, v jejichž blízkosti se 
rozkládají aragonitové jeskynì a nejhlubší èeská propast. 

Sport apod.: Turistika, cykloturistika, koupání v zatopeném 
lomu nebo v pøehradì. 

Zvláštnosti: Ubytování v pùvodním vrchnostenském špitále; 
objekt je architektonickou památkou – dochovaná èerná 
kuchynì, kamenná podlaha a starožitný nábytek navozují 
atmosféru minulých století.

Doprava: Z Olomouce do Velkého Újezda jezdí autobusy 
pravidelnì po celý den. Autem je možná doprava po dálnici 
smìrem Lipník nad Beèvou, na sjezdu Velký Újezd odboèit   
z dálnice, pokraèovat až do obce, objekt je u kostela.

Ceník ubytování: 

objekt a noc
elektrické energie 
dle skuteèné spotøeby
rekreaèní poplatek
vratná kauce

1000,- Kè

0,- Kè

15,- Kè
2000,- Kè

.

.

cca 34.6,- EUR

cca 0,- EUR

cca 0.5,- EUR
cca 69.3,- EUR

.

..

Farma: Smíšená horská farma o vý-
mìøe 63 ha s chovem skotu, prasnic   
a koní. Na farmì pìstují brambory      
a pohanku. Zvláštností je nabídka 
vlašských oøechù.

Ubytování: Farma nabízí pouze letní 
ubytování v kempu na rozlehlé louce; 
stany, karavany, k dispozici je i plnì 
vybavená a pojízdná maringotka.         
V kempu je otevøené ohništì a velké 
pískovištì.

Ceník ubytování: objekt je zatím         
v rekonstrukci, v kempu podle dohody.

Okolí farmy: Kralický Snìžník, Králíky – muzeum opevnìní 
ze 2. sv. války, poutní klášter Hedeè, rozhledna na Suchém 
vrchu.

Sport apod.: Okolí farmy se pøímo nabízí pro pìší i cyklo-
turistiku. V zimním období je v provozu nìkolik sjezdovek    
a bìžeckých tras. Koupání je možné hned na nìkolika 
místech: v 1,5 km vzdálených Jakubovicích je pøírodní 
koupalištì, rybník Sychrov pak 7 km od farmy. V Rudì nad 
Moravou se nachází koupalištì oficiální (4 km).

Zvláštnosti: V nedalekých Jakubovicích se v srpnu koná 
tradièní košt vína spojený s doprovodnou folklórní akcí.

Doprava: Vlakem se svezete do Rudy nad Moravou a 
potom 4 km pìšky. Z autobusové zastávky v Bušínì to 
jsou pouhé dva kilometry. Autem se vydáte po silnici E 11 
smìren na Šumperk a Èervenou vodu. 

Ekofarma Na Rychtì
Kontaktní osoby: Ing. Eva Körnerová 

Ing. Stanislav Danìk 
Telefon: 583 296 106
Mobil: 603 150 694, 732 345 922
E-mail: xDanekS@seznam.cz

eva.kor@seznam.cz
Místo, obec: Hartíkov 155, 789 91 Štíty 
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Farma: Na ekofarmì chovají skot bez tržní produkce 
mléka, ovce a konì. Rostlinná produkce je zamìøena na 
zabezpe-èení krmiva pro zimní období, omezenì se pìstuje 
také špalda, pohanka apod. Naprostou vìtšinu výmìry 
farmy (95%) tvoøí louky a pastviny. Spoleènost Marwin se 
zamìøuje na chov koní plemene Welsh Cob a Welsh 
Mountain Pony.

Ubytování: Kempování na farmì Hynèice nad Moravou, 
využití sociálního zázemí spoleènosti.
Ubytování v penzionu Zámeèek s kapacitou 23 míst (dvou, 
tøí a ètyølùžkové pokoje se spoleèným sociálním zaøízením). 

Ceník ubytování: Pøi kontaktu.

Okolí farmy: Kulturní vyžití najdete v Šumperku vzdáleném 
16 km. Pokud zavítáte do Velkých Losin, mùžete navštívit 
zámek a nejstarší fungující papírnu na výrobu ruèního 
papíru. V Rapotínì nedaleko Losin se nachází zemìdìlský 
skanzen.

Sport apod.: V bízkosti farmy vedou lyžaøské trasy, v létì je 
možná (cyklo)turistika. Ve Velkých Losinách najdete bazén 
Termál, koupalištì je také v Rudì nad Moravou (12 km) èi 
na pøehradì Pastviny (25 km). Možné jsou též vyjížïky na 
koni po znaèených trasách v okolí.

Zvláštnosti: Pravidelnì se koná jarmark v nedalekých 
Hanušovicích. 

Doprava: Autobus i vlak jezdí do 3 km vzdálených 
Hanušovic pravidelnì. Je možné se s majitelem dohodnout 
na vyzvednutí na nádraží. Pokud pojedete autem smìrem 
od Olomouce, vydejte se po silnici 44 do Šumperka a do 
Hanušovic. Zde odboète vpravo a po 2 km jste na místì.

.

.

.

.

.

.

Marwin, v.o.s.
Kontaktní osoby: MVDr. Pavel Mareèek

František Winter 
Telefon: 583 231 198
Mobil: 602 533 707, 602 533 708
Fax: 583 231 330
E-mail: info@marwin-pretoria.cz, 

pretoria@iol.cz
WWW: www.marwin-pretoria.cz
Místo, obec: Hynèice nad Moravou 49
                     788 33 Hanušovice 

Farma: Soukromá farma o výmìøe 104 ha zamìøená na 
chov masného skotu plemene Charolais a prodej zástavo-
vého skotu a chov koní. 

Ubytování: V apartmánech nebo tøí- až šestilùžkových 
pokojích s vlastním WC. K vybavení pokojù patøí i televize. 
Kapacita penzionu èiní 47 lùžek.

Ceník ubytování: 300 Kè za jednu noc, dìti mají 50 % 
slevu. 

Okolí farmy: Penzion se nalézá v údolí pod hlavní høebeno-
vou trasou v Jeseníkách. Navštívit tak mùžete tøeba 
Èervenohorské sedlo, Vøesovou studánku nebo mìsto 
Jeseník. 

Sport apod.: K penzionu patøí tenisový kurt, fitcentrum, 
høištì na nohejbal a malou kopanou. Pro ubytované je       
k dispozici sauna, bowling a høištì na squash. Na své si 
pøijdou i lyžaøi a rybáøi. Možné jsou též vyjížïky na koních. 

Zvláštnosti: Pøímo na kurtech penzionu probíhá turnaj 
tenisové ètyøhry Strnad Open a turnaj v malé kopané Bruno 
Cup.

Doprava: Vlakem i autobusem je spojení velmi výhodné      
a pohodlné. Autobusová zastávka je od penzionu vzdálena 
500 m. Pokud pojedete autem, dostanete se do Louèné po 
silnici 44 na trase Šumperk – Jeseník.

Penzion Gól
Kontaktní osoba: Strnad Petr
Telefon: 583 235 255, 583 235 532
Mobil: 603 713 657
Místo, obec: Kociánov 70, 

788 11 Louèná nad Desnou 



Farma: Soukromá farma o rozloze 30 ha. Je zamìøená na  
chov huculských koní a agroturistiku.

Ubytování: Ranch M nabízí ubytování pro 10 osob, ve dvou 
tøílùžkových a jednom ètyølùžkovém pokoji s vlastním 
sociálním zaøízením. K dispozici je vybavená kuchyòka.

Ceník ubytování: Dospìlí 220,- Kè za noc, dìti do 2 let 
(bez postele) zdarma a dìti do 10 let 200,- Kè za noc. 

Okolí farmy: Rozhledna na Háji u Šumperka, Jeseníky        
a jejich podhùøí, zemìdìlský skanzen v Rapotínì.

Sport apod.: V blízkosti ekofarmy jsou dva lyžaøské vleky    
a tratì na bìžkování. Okolní terén je velmi vhodný pro 
cykloturistiku. Ve Velkých Losinách najdete termální bazén.

Zvláštnosti: Specialitou farmy je výuka jízdy na koni          
a kratší i delší vyjížïky na huculech. Postupnì je budována 
jezdecká stezka. V souèasnosti vede pøes hlavní høeben 
Hrubého Jeseníku, Malou Morávku, okolo Kružberka a po-
vodí Budišovky, do Nového Jièína, pøes Štamberskou Trúbu 
do Beskyd na chatu Slavíè nad Morávkou. Zde stezka 

RANCH-M
Kontaktní osoba: Václav Merta
Telefon: 583 237 050
Místo, obec: Verníøovice 175

788 15 Velké Losiny 
E-mail: ranch-m@equichannel.cz
WWW: equichannel.cz/ranch-m

prozatím konèí. Tuto èást stezky nazýváme „Jezdecká 
stezka Jeseníky – Beskydy“. Vydat se po ní mùžeme tak 
daleko, jak Vy budete chtít. Na tyto trasy se vydáváme od 
1. 5. do 31. 10.

JÍZDY: 
trénink 1/2 hodiny ............................................... 100,-
vyjížïka 1 hod.  .................................................... 200,-
jezdecká turistika 1 den  .................................... 1.500,-

Všechny tréninky a jízdy jsou pod 
odborným dohledem a doprovodem.

Jezdecká stezka Jeseníky – Beskydy:
Verníøovice – chata Slavíè ...        
chata Slavíè – Verníøovice.
Minimálnì 4 osoby,        
max. 6 osob 1 jízda – kyvadlovì.

Cena:
za jeden den a osobu 1.900,-
za 2 dny 3.800,-
za 3 dny 5.700,-
za 4 dny 7.200,- (sleva 100,- na den)
za 5 dní 9.000,- (sleva 100,- na den)
za 6 dní 10.800,- (sleva 100,- na den)
za 7 dní 12.600,- (sleva 100,- na den)
V cenì je zahrnuto: denní jízda, pojištìní, strava, 1 cesta 
autem, odborný doprovod.

Doprava: Autobusem do Verníøovic jezdí ze Šumperka pøes 
Sobotín. Do Šumperka se lze dostat vlakem i autobusem. 
Autem se do Verníøovic dostanete po silnici ze Šumperka 
na Rýmaøov. Za Petrovem odboèíte na Verníøovice a po      
2 km jste u cíle.
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Jindøichov

Velká
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Staré Heøminovy
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      Hor. 
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Valšov

M. Š�áhle

St. Ves
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     Malá 
Morávka

     Rudná 
p. Pradìdem

     Svìtlá Hora
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Agroturistika 
Malá Morávka
Agroturistika 
Malá Morávka

Farmy v Olomouckém krajiFarmy v Olomouckém kraji
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Agroturistika Malá Morávka
Kontaktní osoba: Ljuba Kielarová
Telefon:  554 273 241
Mobil: 732 229 543
Místo, obec: Malá Morávka 238 

793 36 Malá Morávka
E-mail: ljuba.agrotour@razdva.cz 
WWW: http://kielarova.ecn.cz/index.html

Farma: Obhospodaøuje 5 ha luk, kde chová huculské konì, 
kozy a ovce. V létì je možné na louce stanovat.   

Ubytování: Pro ubytování slouží našim hostùm ètyøi pokoje 
– dva s vlastním a dva se spoleèným sociálním zaøízením.  
V jednom z nich je také kuchyòský kout, ve kterém si mù-
žete uvaøit. Pokud pøijmete naše „pozvání ke stolu“, rádi 
vám uvaøíme, vèetnì speciálních pøání nìkterých diet nebo 
vegetariánské stravy. V celém objektu platí pøísný zákaz 
kouøení. 

Ceník ubytování: 
- s vlastním vaøením:   250,- Kè os / noc 
- se snídaní:   320,- Kè 
- s polopenzí:   450,- Kè 
- s polopenzí a balíèek na výlet:   520,- Kè 
- apartmán 1500 za 1 noc
pro dìti od 2 do 10 let sleva 50%
pro dìti od 10 do 15 let sleva 10% z celkové ceny za pobyt 

Okolí farmy: Nedaleko jsou Láznì Karlova Studánka, 
Jeseník a Velké Losiny s termálním koupalištìm. Ve Velkých 
Losinách je také zámek a výrobna ruèního papíru s mu-
zeem. Lze podniknout také výlety do nedalekého Polska, 
napøíklad k Otmuchovským jezerùm. 

Sport apod.: V zimì mùžete využít služeb lyžaøských areálù 
nebo upravených bìžeckých tratí.  Milovníkùm jezdeckého 
sportu nabízíme k projíždce naše huculské konì. V okolí 
2–5 km jsou pak pøímo jezdecké oddíly. Vyrostl zde a nyní 
tráví svùj „dùchod“ i legendární Železník. Nedaleko jsou 
pøírodní rybníky vhodné ke koupání a také pøehrada Slezská 
Harta. K dispozici je i pingpongový stùl a sauna.

Zvláštnosti: Máte si také možnost sebou vzít své mazlíèky: 
èistotné pejsky, želvy, andulky apod. Odpoledne je možno   
v pøípadì pìkné sanice vyjet i na projížïku v saních. V okolí 
je možno bezpeènì sáòkovat a budovat sáòkaøské dráhy.

Doprava: Vlakem do stanice Bruntál; v létì a zimì jezdí  
vlak pøímo do Malé Morávky. Jinak je možná doprava auto-
busem z Bruntálu, nebo dálkovými autobusovými spoji       
z Olomouce, Zlína, Pøerova èi Brna. Autem je nejlepší cesta 
po silnici è. 11 z Hradce Králové do Ostravy. Za Rýmaøo-
vem smìr Malá Š�áhle a Malá Morávka. Parkování je možné 
pøímo u domu.

.

.

.

.

.

.

 

Farma: Od roku 2001 registrovaná ekologická farma, 
zabývající se chovem koní. Obhospodaøuje ekologickým 
zpùsobem louky, které používá k pastevnímu odchovu 
plemene èeský teplokrevník a ke sklizni píce.

Ubytování: Ubytování nabízí v podkroví rodinného domku 
na okraji mìsta. Jedná se o apartmán se dvìma dvoulùž-
kovými pokoji s možností jedné pøistýlky, sociálním zaøíze-
ním a vybavenou kuchyòkou. Pokoje lze pronajmout i sa-
mostatnì. Apartmán má samostatný vchod, k dispozici je 
úschovna lyží a kol. Parkování pro osobní automobil je 
pøímo u objektu.

Ceník ubytování: Cena za celý apartmán je 600,- Kè za 
noc. Pøi pronájmu jednotlivého pokoje úètujeme za jednu 
osobu a noc 150,- Kè. 

Okolí farmy: Kralický Snìžník, Rychlebské hory, jeskynì 
Na Pomezí a Na Špièáku, Láznì Lipová.

Sport apod.: Turistika a cykloturistika po okolních kopcích. 
Pøes zimní sezónu je v provozu øada vlekù a vyznaèené 
bìžecké trasy. 

Zvláštnosti: Po celý rok možnost vyjíždìk na sedmi koních 
v okolí Starého Mìsta (cena cca 180,- Kè za hodinu vyjížï-
ky), pro zájemce jsou poøádány kurzy základního jezdecké-
ho výcviku a hipoterapie. Na farmì také probíhají letní dìt-
ské tábory se zamìøením na chov koní a jezdecký výcvik, 
vyjížïky do okolí v sedle i v koèáøe pro turisty a rekreanty,   
i „pouhé“ vožení tìch nejmenších. Pøipravuje se také 
okružní jezdecká stezka kolem masivu Jeseníkù.

Doprava: Do Starého Mìsta pod Snìžníkem se snadno 
dostanete vlakem i autobusem. Cesta od nádraží trvá cca 
5 minut. Po vystoupení z vlaku se dáte vlevo a pak už 
pùjdete poøád rovnì, po 200 metrech minete silo spoleè-
nosti PRO-BIO na pravé stranì a po dalších asi tøech stech 
pøijdete k našemu areálu. Pokud byste náhodou zabloudili, 
zavolejte na nìkterý z výše uvedených telefonù a my Vám 
poradíme jak dál. 

Farma KVÌTNÁ 
Ko Ing. Zdenìk Panský  
Telefon: 583 239 593, 731 024 341

Kvìtná 253 
788 32 Staré Mìsto pod Snìžníkem   

E-mail: zdenek.pansky@cmail.cz
WWW: http://www.cernykun.jizdarna.cz

ntaktní osoba: 

Místo, obec:
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Farma: Nachází se pøímo pod 
Králickým Snìžníkem a hospodaøí 
na 350 hektarech. Od roku 2001 je 
certifikovanou ekofarmou.

Ubytování: V penzionu s pokoji pro 
dvì nebo ètyøi osoby. Každý pokoj 
má vlastní sociální zaøízení. 
Celková kapacita penzionu je      
20 osob. Je možné využívat 
kuchyni pro pøípravu vlastního jídla.           
K dispozici je také restaurace.

Ceník ubytování: 
- s vlastním vaøením: 250,- Kè os/noc (po dohodì lze 
zajistit snídanì a pøípravu ostatních jídel)

Okolí farmy: Je možné podnikat výlety do nedalekých 
Rychlebských Hor a na Králický Snìžník.

Sport apod.: V okolí je možné provozovat (cyklo)turistiku    
a po dohodì také projížïky na koni. K dispozici jsou rovnìž 
snìžné skútry a nìkolik lyžaøských tras v okolí. 

Zvláštnosti: Na požádání na farmì poøádají zabíjaèky.

Doprava: Vlakem do Žibøidovic se nejlépe dostanete pøes 
Hanušovice a pak smìrem na Staré Mìsto pod Snìžníkem. 
Cesta automobilem je rovnìž nejlepší pøes Hanušovice      
a pak smìr Staré Mìsto.

Farma Mrázek
Kontaktní osoba: Pavel Mrázek 
Mobil: 608 418 965
Místo, obec: Vysoké Žibøidovice 41
           788 33 Hanušovice 
E-mail: farma.mrazek@seznam.cz

?
Farma: Tato ekologická farma je zamìøena na chov masné-
ho skotu a chov koní plemene Velšský pony, Velšský cob     
a plemene Èeskomoravský belgický kùò.

Ubytování: V budovì zrekonstruované pùvodní farmy jsou 
tøi apartmány, každý po dvou pokojích. Celková kapacita 
farmy je 14 lùžek. Pøidáním pøistýlek lze zvýšit kapacitu na 
20 lùžek. V budovì je pro ubytované k dispozici plnì 
vybavená kuchynì s jídelnou. Po dohodì lze zajistit snídanì 
a pøípravu ostatních jídel. 

Ceník ubytování: Ceny se pohybují od 200,- do 300,- Kè za 
noc, v závislosti na délce pobytu a roèním období.

Okolí farmy: Láznì v Bludovì, Karlovì Studánce a Velkých 
Losinách.

Sport apod.: Pro sportovnì založené je v zimì k dispozici 
lyžaøský vlek ve vzdálenosti 100 m od farmy. V širokém 
okolí jsou pøíhodné podmínky pro bìžecké lyžování a v létì 
pro pìší turistiku a cykloturistiku. 

Zvláštnosti: Farma nabízí vyjížïky na koních z vlastního 
chovu a výuku jízdy na koních. 

Doprava: Farma se nachází v místní èásti Komòátka,       
cca 1,5 km od silnice II. tøídy mezi obcemi Ruda nad Mora-
vou a Hanušovice. Autem je pøístup po zpevnìné komuni-
kaci až k farmì. Vlakové spojení je možné po trati Olomouc  
–Šumperk–Jeseník. Vlaková zastávka Komòátka, je 
vzdálena od farmy cca 1,5 km. 

EKOLOGICKÁ FARMA MORAVA
ntaktní osoba: Jiøí Mazák

Místo, obec: Komòátka 81, 
789 64 Bohdíkov 
602 100 913

www.farmamorava.cz

Ko  

Mobil: 
E-mail: zdenek.pansky@cmail.cz
WWW: 
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Farma: Ekofarma obhospodaøuje louky, ze kterých sklízí 
kvalitní seno pro ZOO, lesní zvìø, konì a ovce, majitelé 
sbírají léèivé rostliny a zajímají se o botaniku a mykologii

Ubytování: Kemp pro pìt stanù nebo karavanù; elektrická 
pøípojka, ohništì.

Ceník ubytování:
malý stan 90,- Kè cca 3.1,- EUR
velký stan 120,- Kè cca 4.2,- EUR
karavan 160,- Kè cca 5.5,- EUR
osoba 80,- Kè cca 2.8,- EUR
dítì do 12 let 40,- Kè cca 1.4,- EUR
auto 60,- Kè cca 2.1,- EUR
pes 60,- Kè cca 2.1,- EUR

Okolí farmy: Obec Podlesí leží v centru CHKO Jeseníky       
a vyniká velmi èistým vzduchem. V okolí mìsto Bruntál se 
zámkem, lázeòské mìsto Karlova Studánka, lyžaøské 
støedisko Karlov a Pradìd, muzeum v Rýmaøovì.

Sport apod.: Na farmì je možné si pùjèit sportovní 
vybavení. Nedaleko jsou lyžaøské areály v Malé Morávce     
a na Ovèárnì. Pøes léto je okolí pøíhodné pro vyjížïky na 
kole a turistiku.

Zvláštnosti: U sousedù je možné koupit mléko a domácí 
tvaroh, na podzim med a jablka, možnost práce na farmì, 
po domluvì možnost vaøení z bioproduktù farmy, pùjèování 
sportovních potøeb, sbìr léèivých rostlin, praní prádla, 
pøevoz hostù a zavazadel. 

Doprava: Podlesí leží 11 km severozápadnì od Bruntálu;    
z Bruntálu smìr Karlova Studánka, v Rudné pod Pradìdem 
odboèit smìrem na Podlesí, dùm èíslo 4 je druhý dùm na 
levé stranì. Do Rudné pod Pradìdem je možné se dostat 
vlakem, tra� Bruntál–Malá Morávka (funguje jen v letní          
a zimní sezónì).

BABOÈKA  
ntaktní osoba: Ivana Konopková 

Místo, obec: Podlesí 4 
793 31 Svìtlá Hora

Telefon: 554 737 102 
Mobil: 737 377 171

Ko  

E-mail: babocka@raz-dva.cz 

FARMA ŠTÌDRÁKOVA LHOTA

Místo, obec: Štìdrákova Lhota 19 
789 63 Ruda nad Moravou
608 630 630 Mobil: 

Farma: Farma se vìnuje chovu masného skotu.

Ubytování: Kapacita je 8 lùžek a cena 150,- Kè/os/noc bez 
snídanì. Je možno vybrat si jen snídanì nebo polopenzi      
i plnou penzi. Ve vsi mimo farmu se mùže ubytovat až 150 
osob.

Ceník ubytování: 150,- Kè za noc.

Okolí farmy: V podhùøí Jeseníkù se nabízí øada cest pro 
kolaøe i pìší, v zimì pak lyžaøské vleky i bìžecké trasy.

Sport apod.: Kurty na tenis. Farma provozuje lyžaøský vlek 
s kapacitou 1000 osob za hodinu a  5,5 km sjezdovek.

Zvláštnosti: Rybolov.

Doprava: Ze Šumperka èi Zábøehu smìrem na Rudu nad 
Moravou. Do Štìdrákovy Lhoty se lze dostat autobusem     
z Šumperka nebo vlakem do Rudy nad Moravou a pak je 
možné vyzvednutí farmáøem.



EKOFARMA KAREL RYBÁR

Místo, obec: Stará Èervená Voda 11
790 53 Stará Èervená Voda
723 228 011

email: 
http: www.ekofarmarybar.com

Mobil: 
rybar.karel@post.cz

Farma: Farma se nachází v podhùøí Rychlebských hor 
(Jeseníky), skot, myslivost.

Ubytování: Ubytování je zajištìno ve dvoulùžkovém 
apartmánu. Souèástí je kuchyòka, vlastní sociální zaøízení 
(sprcha, WC) a ložnice s možností pøistýlky.

Ceník ubytování: cca 200,- Kè za lùžko.

Okolí farmy: Jeseník, Láznì Lipová, Javorník a zámek 
Jánský vrch.

Sport apod.: Konì, horská kola, pìší turistika, cyklistika, 
rybolov, myslivost – to jsou jen nìkteré z možností, které 
vám nabízíme. 

Zvláštnosti:  Pod dohledem farmáøe se také mùžete 
seznámit s denním režimem farmy (krmení, ošetøováni 
skotu a koní, telení, ...).

Doprava: Do Staré Èervené Vody jezdí autobus k obecnímu 
úøadu (pøi cestì z Olomouce jezdí pøes Jeseník). Autem pak 
pøes Jeseník a Supíkovice nebo Žulovou.
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FARMA VELKÉ VRBNO

Místo, obec: Nová Seninka 79
788 32 Staré Mìsto pod Snìžníkem 

Telefon: 583 294 100
777 076 541

email: 
http: //www.paprsek.net/

Mobil: 
paprsek@razdva.cz  

Farma: Rodinná farma o rozloze 146 ha. Chovají skot 
Hereford, 60 kusù dobytka. Provozují agroturistiku na 
chatì Paprsek, 5 km od farmy. Chata se nachází v oblasti 
s nulovým prùmyslovým zneèištìním. Zdrojem pitné vody je 
vlastní studna. 

Ubytování: Na chatì Paprsek 5 km od farmy je 39 
ubytovacích míst a restaurace v místì (maso z farmy). Ke 
každému pokoji patøí sprchový kout a WC.

Ceník ubytování: 
Letní sezóna: Polopenze na osobu a den èiní 480,- Kè,+ 
10,- Kè rekreaèní poplatek; dìti od 3 do 12 let 360,- Kè, 
Ubytování: 290,- + 10,- Kè na osobu a den dítì od 3 do 12 
let 250,- Kè, 
Ubytování se snídaní: 365,- + 10,- Kè, dítì od 3 do 12 let : 
300,- Kè. 
Poplatek za psa na den èiní 80,- Kè.

Okolí farmy: Pøímo v Rychlebských horách, kde je chata 
situována je možné provozovat turistiku, cykloturistiku èi 
vyjížïky na koních. 

Sport apod.: V bezprostøední blízkosti chaty jsou dva 
lyžaøské vleky s obsluhou.

Zvláštnosti: Na louce u chaty je dostateènì velká plocha 
pro létání s termickými RC vìtroni, což má v tomto 
horském prostøedí své nepopsatelné kouzlo. 

Doprava: Silnice ze Šumperka na Staré Mìsto; smìr 
Kunèice pak 8 km lesem k chatì Paprsek.



20

Užitecné adresy:

PRO-BIO, Svaz ekologických zemìdìlcù
Nemocnièní 53
787 01 Šumperk
tel./fax: 583 214 586; 583 216 609
e-mail: pro-bio@pro-bio.cz
http://pro-bio.cz/

Svaz venkovské turistiky
.

Sídlo:
Svaz venkovské turistiky
Nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telè
Sekretariát:
Svaz venkovské turistiky
Lhotka 10, 588 56 Telè
Tel., 775 55 33 11, 
fax: 567 223 235
e-mail: info@svazvt.cz
http://www.svazvt.cz

WWOOF CS
WWOOF v Èeské republice zajiš�uje obèanské sdružení 
AREA viva – Sdružení pro ekologii a zemìdìlství
adresa: AREA viva, Pod vojenským velitelstvím 424, 
Øíèany u Prahy, 251 01, Èeská republika
Telefon: (+420) 776 726 217  (Martin Trousil) 
nebo  724 912 452 (Lenka Navrátilová) 
e-mail: wwoof.cz@seznam.cz
kontaktní osoby: Lenka Navrátilová nebo Martin Trousil

ECEAT CZ
Šumavská 31 b
612 54 Brno
tel./fax.:541 235 080
e-mail: info@eceat.cz
http://www.eceat.cz/
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