
Seznam místních výrobců (okruh do 50 km) 

 
1. EKO Vlachovice, s.r.o. (farma) 0 km 
Produkce: 

 jehňata  

 obiloviny  

 oves  

 skot  

 tritikale  

Služby: 

 chov ovcí  

 chov skotu  

 možnost prohlídky farmy  

 prodej po domluvě  

 prodej sena  

Kontakt: 

Ing. Šánek 

Vlachovice 377 

Vlachovice, 76324  

Telefon: 603 412 265  

Email:  zemedelci.vlachovice@quick.cz  

 

2. Paní Saňáková Vlachovice 0 km 
Produkce: 

 mléko (vlastní kráva) 

 

Poznámka: 

Z osobních důvodů neuvádíme kontakt. Je vyprodukováno malé množství. Většinou si zde chodí pro mléko jen 

místní. Občas někdo z okolních vesnic. 

 

3. Pan Súkup – včelařství Lipina  3,7 km 
Produkce: 

 med (vlastní včelstvo) 

Poznámka: 

Z osobních důvodů neuvádíme kontakt. Opět menší množství. 

 

4. Mgr. Zdeněk Miklas (farma) 5, 8 km 
Produkce: 

 hrušky  

 jablka  

 jehňata  

 jehněčí maso  

 kůže  

Služby: 

 chov ovcí  

 možnost prohlídky farmy  

 prodej po domluvě  

 prodej ze dvora  

Kontakt: 

Mgr. Zdeněk Miklas 

Valašské Klobouky, 76601  

Telefon:  605 224 670  

Email:  abaca@email.cz  
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5. Moštárna Hostětín, s.r.o. 11, 3 km 
Produkce: 

 mošty  

 sirupy  

Služby: 

 výroba a prodej biomoštu  

Kontakt: 

Hostětín 4 

Bojkovice, 68771  

Telefon: 572 641 040  

Email: mostarna@mostarna.bio, mostarna@mostarna-hostetin.cz  

 

6. Farma Rudimov 12, 4 km 
Produkce: 

 senáž  

Služby: 

 chov ovcí  

 chov skotu  

Kontakt: 

Jan Žák 
Rudimov 91 

Slavičín, 763 21  

Telefon: +420 603 271 463  

Email: info@farmarudimov.net  

 

7. Maso z lúky 12, 4 km 

Produkce: 

 uzeniny  

 hovězí maso  

 jehněčí maso  

Služby: 

 rozvoz zboží  

Kontakt: 

Martin Čarek 
Rudimov 105 

Slavičín, 763 21  

Telefon: +420 608 441 550  

Email: martin@masozluky.cz  

 

8. JAVORNÍK - CZ, s.r.o. (farma) 13, 1 km 
Produkce: 

 jablka  

 švestky  

 kravské mléko  

 hovězí maso  

 kmín  
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 koriandr  

 krmiva  

 obiloviny  

 oves  

 pšenice  

 špalda  

Služby: 

 chov skotu  

 prodej po domluvě  

Poznámka: 

Vlastní biosuroviny (špalda, pšenice, koriandr, kmín, oves, krmné obiloviny) a bioovoce. 

Kontakt: 

Ing. Josef Tománek 
Štítná nad Vláří 414 

Štítná nad Vláří-Popov, 76333  

Telefon: 577 336 220  

Email: javor@javor-st.cz  

 

9. Pešek Radim (farma) 15, 7 km 

Produkce: 

 kdoule  

 mišpule  

 rakytník  

 hrušky  

 jablka  

 švestky  

Služby: 

 množení a prodej starých odrůd ov. stromů  

 sezónní prodej  

Kontakt: 

Radim Pešek 
Luhačkovická 

Bojkovice, 68771  

Telefon: 777 579 776  

Email: ajsa1@seznam.cz  

 

10. EKO Sady Komňa (farma) 21, 6 km 

Produkce: 

 sušené ovoce  

 švestky  

 med  

 mošty  

 povidla  

Služby: 

 celoroční prodej  

 možnost prohlídky farmy  

Poznámka: 

Cílem firmy je prodej BIO švestek pro přímou konzumaci, sušení, zamrazování, zavařování a v neposlední řadě na 
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kvas. Zároveň pak prodej sušeného ovoce, povidel, moštu a medu. Vše je v biokvalitě (kromě medu).  

Kontakt: 

David Ryšavý 
Komňa 199 

Bojkovice, 687 71  

Telefon: +420 605 711 916  

Email: david.rysavy@biosvestky.cz  

 

11. Lípa (farma) 23, 1 km 

Produkce: 

 jehňata  

 jehněčí maso  

 senáž  

 seno  

 skot  

 vlna  

Služby: 

 chov ovcí  

 chov skotu  

 možnost prohlídky farmy  

 prodej po domluvě  

 prodej sena  

Kontakt: 

Leopold Kunor, Radek Langer 
Ostrata 93 

Zlín, 76311  

Telefon: 607 786 085  

Email: agrolanger@seznam.cz  

 

12. Biofarma Juré 24, 9 km 

Produkce: 

 maso  

 sušené ovoce  

 jehněčí maso  

 džem  

 pohanka  

 povidla  

Služby: 

 agroturistika  

 celoroční prodej  

 ubytování  

Kontakt: 

Lenka Vránová 
Pod Jurým 63 

Lužkovice, 763 11  

Telefon: 739 016 452, 605 289 205  

Email: biofarmajure@seznam.cz 
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13. Mamian (farma) 26, 6 km 

Produkce: 

 hovězí maso  

 jehňata  

 jehněčí maso  

 skot  

Služby: 

 chov ovcí  

 chov skotu  

 možnost prohlídky farmy  

 prodej po domluvě  

Kontakt: 

Ing. Švéda 
Slušovice, 76315  

Telefon: 577 981 078  

Email: mamian@tiscali.cz 

 

14. Farma Kotulačovec 26, 8 km 

Služby: 

 chov ovcí  

 chov skotu  

 prodej po domluvě  

Poznámka: 

Farma nabízí brambory, dýně Hokkaido, cibule, mrkve a jablka v biokvalitě, dále nabízí špaldu. Skot, jehňata a 

popřípadě maso pouze po domluvě.  

Kontakt: 

Otmar a Klára Doležalovi 
Žítková 4 

Starý Hrozenkov, 68774  

Telefon: 725 897 505  

Email: klarkad4@seznam.cz  

 

15. Nonnetit-Ekofarma U Macků 26, 8 km 

Produkce: 

 červená řepa  

 rajčata  

 sušená zelenina  

 arónie  

 broskve  

 čerstvé ovoce  

 hrušky  

 jablka  

 meruňky  

 mirabelky  

 sušené ovoce  

 švestky  

 třešně  
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Služby: 

 chov ovcí  

 možnost prohlídky farmy  

 prodej po domluvě  

Poznámka: 

Farma se věnuje zejména produkci čerstvého a sušeného ovoce, a také sušené zeleniny.  

Kontakt: 

Eva Macková 
Vápenice 73 

Starý Hrozenkov, 68774  

Telefon: 606 547 082  

Email: ekofarma@nonnetit.cz  

Eshop: http://www.ekofarma-umacku.eu  

 

16. ZD Starý Hrozenkov 26, 8 km 

Produkce: 

 jablka  

 jehňata  

 skot  

Služby: 

 chov ovcí  

 chov skotu  

 možnost prohlídky farmy  

 prodej po domluvě  

 prodej ze dvora  

 zimní údržba okolí  

Kontakt: 

Martin Dobiáš 
Starý Hrozenkov 305 

Starý Hrozenkov, 68774  

Telefon: 773 570 561  

Email: zdsh@zdsh.cz  

 

17. Miroslav Habánik (farma) 26, 8 km 

Produkce: 

 brambory  

 telata  

Služby: 

 chov skotu  

 prodej po domluvě  

Kontakt: 

Miroslav Habáník 
Starý Hrozenkov, 68774  

Telefon: 608 355 864  
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18. Lopeníček (farma) 28, 7 km 

Produkce: 

 brambory  

 česnek  

 mrkev  

 petržel  

 zelí  

 jablka  

 švestky  

 trnky  

 bryndza  

 mléko  

Služby: 

 agroturistika  

 chov ovcí  

 poradenská činnost  

 prodej po domluvě  

 prodej ze dvora  

 přímý prodej  

Kontakt: 

Lucie Pirová 
Loupeník 115 

Lopeník, 68767  

Telefon: 770 778 250  

Email: lopenicek@centrum.cz, lavandula@centrum.cz  

 

19. Agroslužby RaK, s. r. o. 31, 3 km 

Produkce: 

 česnek  

 hrušky  

 jablka  

 trnky  

 třešně  

 višně  

 jehněčí maso  

Služby: 

 chov ovcí  

 poradenská činnost  

 prodej po domluvě  

 prodej ze dvora  

Kontakt: 

Milan Rak 
Horní Dědina 27 

Zlín, 76001  

Telefon: 608 965 623  

Email: major2@seznam.cz 
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20. Vladimír Sluštík (farma) 32, 9 km 

Produkce: 

 kravské mléko  

 skot  

Služby: 

 chov skotu  

Kontakt: 

Vladimír Sluštík 
Kašava 33 

Kašava, 76319  

Telefon: 577 467 296, 724 029 924  

Email: v.slustik@seznam.cz 

 

21. Jan Čaňo (farma) 33, 5 km 

Produkce: 

chov skotu  

 prodej po domluvě  

Farma se zabývá chovem skotu na chov i na maso. Prodej živých zvířat (případně i masa) pouze po domluvě.  

Kontakt: 

Jan Čaňo 
Březová 324 

Březová, 68767  

Telefon: 572 695 741  

Email: jan.cano@email.cz 

 

22. Josef Kosař (farma) 35 km 

Produkce: 

 brokolice  

 cibule  

 cuketa  

 červená řepa  

 česnek  

 kapusta  

 kopr  

 květák  

 mangold  

 mrkev  

 okurky  

 petržel  

 pórek  

 rajčata  

 ředkvičky  

 salát  

 velký výběr zeleniny  

 zelí  

 byliny  

 fazole  
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 hrášek  

 pažitka  

 vodnice  

Služby: 

 chov koz  

 možnost prohlídky farmy  

 prodej po domluvě  

 přímý prodej  

Kontakt: 

Markéta Košařová 
Lukov 9 

Lukov, 76317  

Telefon: 577 911 542, 732 501 241  

Email: josef.kosar9@seznam.cz 

 

23. Miroslav Janča - výroba povidel a džemů  35, 3 km 

Produkce: 

 džem  

 povidla  

Poznámka: 

Jsme rodinná firma, která navázala na výrobu švestkových povidel, jež má v našem regionu východního Slovácka 

tradici, sahající hluboko do minulosti. Naše výrobky neobsahují žádná barviva či umělé přísady a díky opravdové 

chuti ovoce jsou oblíbeným mlsem nejen dětí, ale i dospělých.  

Kontakt: 

Veronika Petlachová 
Brodská 525 

Nivnice, 687 51  

Telefon: 602 618 563  

Email: jancova.v@gmail.com, povidla@povidla.eu 

 

24. Ekofarma Kelníky 

Produkce: 

 hovězí maso  

 jehňata  

 telecí maso  

 ovce  

 skot  

 telata  

Služby: 

 chov ovcí  

 chov skotu  

Poznámka: 

Farma se specializuje na chov masného skotu plemene Galloway, bez tržní produkce mléka.  
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Kontakt 

Ing. Pavel Hromek 
Kelníky 60 

Velký Ořechov, 76307  

Telefon: 577 996 004  

 

25. Farma Jali 46, 9 km 

Produkce: 

 maso  

 zelenina  

 mléko  

Jedná se o farmu ekologicky pěstující obilniny a zaobírající se chovem skotu, koní a koz na mléko a výrobky z něj.  

Kontakt: 

Jana Doleželová 
Dobrotice 150 

Holešov, 769 01  

Telefon: 737 175 340  

Email: jana.navra@centrum.cz 

 

26. Bedýnky UH 48, 6 km 

Produkce: 

 zelenina  

 ovoce  

 byliny  

Služby: 

 bedýnkový prodej  

 rozvoz zboží  

Obsah bedýnky je vždy závislý na nabídce farmáře, a ta se řídí aktuální sezónou - tím, co zrovna roste. Zákazník tedy 

nemá možnost určovat si, co by ten který týden chtěl dostat. Součástí každé dodávky je tištěná papírová příloha, v níž 

zákazník najde recepty a nejrůznější informace týkající se zeleniny, kterou v bedýnce dostal. Bedýnky jsou určeny 

pro ty, kteří nemají čas nebo možnost nakupovat zeleninu na farmářských trzích nebo ji sami pěstovat, kteří ji 

nechtějí kupovat v supermarketech a kterým záleží na kvalitě a původu potravin, jež konzumují.  

Kontakt: 

Ing. Jana Šuránková 
Jana Žižky 673 

Uherské Hradiště, 686 06  

Telefon: 725005973, 602774189  

Email: bedynkyuh@gmail.com 

Web: http://bedynkyuh.webnode.cz/ 
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