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Ondřej Podstavek, Bozetice u Rychnova nad 

Kněžnou

• výměra 100 ha, chov 
mléčného skotu, 
drůbeže, pěstování 
kořenové zeleniny, 
dýně, česneku, 
brambor, bylin, obilí. 
Prodej ze dvora



Ondřej Podstavek, Bozetice u Rychnova nad 

Kněžnou

• Český strakatý skot, 

sezónní pastva, 

navazuje odchov 

býků



Ondřej Podstavek, Bozetice u Rychnova nad 

Kněžnou

• „Začal jsem 

hospodařit v roce 

1993, v roce 2001 

jsem získal certifikát 

na ekoprodukci. 

• Dělám tu práci proto, 

že mne baví, a k tomu 

vedu děti i vnoučata.“

http://ekofarmabozetic

e.webnode.cz/o-nas/

http://ekofarmabozetice.webnode.cz/o-nas/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fekofarmabozetice.webnode.cz%2Fo-nas%2F


Ondřej Podstavek, Bozetice u Rychnova nad 

Kněžnou



Ondřej Podstavek, Bozetice u Rychnova nad 

Kněžnou



Sonnentor Čejkovice



Ondřej Podstavek, Bozetice u Rychnova nad 

Kněžnou



Ondřej Podstavek, Bozetice u Rychnova nad 

Kněžnou



Karel Krecbach, Dolní Adršpach 



Karel Krecbach, Dolní Adršpach 

• ekofarma s výměrou 
přes 240 ha s chovem 
skotu Highland, ovcí a 
huculských koní



Menčíková Monika, Šonov u Broumova

• ekofarma asi 125 ha s chovem 
ovcí a koz, skotu, zpracování 
ovčího mléka - výroba sýrů.

• Patnáct let dojila všechny ovce 
ručně. Strojové dojení využívá 
teprve dva roky. V sezoně od jara 
do podzimu každý den 
zpracovává více než 150 litrů 
ovčího mléka.

• http://nase.broumovsko.cz/podniky/oceneni-

nejlepsi-sedlak-pro-bio-letos-dostala-

monika-mencikova-ze-sonova-u-

broumova/7.html
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Menčíková Monika, Šonov u Broumova

• http://www.ovcifarmas

onov.cz

http://www.ovcifarmasonov.cz/


Farma Kadeřávkovi, Věcov, Vysočina

• Statek jsme zdědili po předcích i 
se založeným chovem ovcí. Proto 
jsme se rozhodli v chovu ovcí 
pokračovat. Z původních 25 
hektarů luk a pastvin jsme se 
postupně rozšířili na 119 hektarů. 
Produkujeme plemenné jehničky 
a beránky plemene 
Merinolandschaf a Suffolk, 
prodáváme jehněčí i skopové 
maso. V roce 1997 jsme začali 
hospodařit ekologickým 
způsobem, který je šetrný k 
přírodě i lidem.
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Farma Kadeřávkovi, Věcov, Vysočina



Farma Kadeřávkovi, Věcov, Vysočina

• https://www.chalupa-

vysocina.cz/o-nas/

https://www.chalupa-vysocina.cz/o-nas/


Farma Machovi, Osová Bitýška



Farma Machovi, Osová Bitýška



Farma Machovi, Osová Bitýška



Farma Machovi, Osová Bitýška

• http://www.biofarmam

achovi.cz/o-

nas/hlavni-stranka

http://www.biofarmamachovi.cz/o-nas/hlavni-stranka


Levandulový statek a levandulová kavárna –
Zábřeh na Moravě 



5 ha levandulových polí
2 500 rostlinek a sazeniček levandulí



http://levandulovakavarna.cz/statek/

http://levandulovakavarna.cz/statek/


http://www.farmaurekyorlice.cz/

• Jedná se o ekologické hovězí maso z býků nebo jalovic do 28 
měsíců z chovu masných plemen Aberdeen Angus a 
Limousine.

• Hovězí maso prochází suchým zráním (čtvrtě ve visu) 12 - 13 
dnů (maso s kostí min.8 dnů) a pak vlhkým zráním (vakuově 
baleno) další 4 dny, spolu až 17 dnů až tak se maso dostává k 
Vám. To přispívá ještě k vyšší kvalitě a kulinářskému zážitku.

• Nově  nabízíme PREMIUM Bio Hovězí maso - 60 dnů - naše 
bio hovězí maso v prémiové kvalitě vyzrálé až 60 dnů , které 
jsme Vám již naporcovali na steaky o váze 250 - 300 g. 

http://www.farmaurekyorlice.cz/


Není hovězí jako hovězí

• Maso z plemene Angus, to je hovězí maso špičkové kvality, 
jemně vláknité a křehké. Díky jedinečné vlastnosti 
mramorování - ukládání tuku do svaloviny - je hovězí maso 
šťavnaté a má typickou chuť. Na běžný spotřebitelský trh se 
dostane výjimečně, spíše vůbec. Je dodáváno na objednávku 
přímo zákazníkům.

• Maso z Piemonta je typické krátké maso s chutí připomínající 
zvěřinu. Vyznačuje se velmi nízkým obsahem cholesterolu, 
nižším než například v rybách či drůbeži.

• Maso z Limousine je velice čisté a maximálně libové, při 
zachování křehkosti, jemnosti a šťavnatosti vykazuje vynikající 
kvalitu.



Není hovězí jako hovězí



Plemeno Aberdeen Angus

• bezrohé plemeno skotu -
černě nebo červeně 
zbarvené - má původ v 
severovýchodním Skotsku. 

• Angus je s více než pěti 
miliony registrovaných 
zvířat nejrozšířenějším 
masným plemenem skotu 
na světě. Vyniká výbornou 
pastevní schopností .



Farma u řeky Orlice, Lípa nad Orlicí

• nová bourárna s 
chladícími boxy na 
dozrávání masa 



Exkurze na biofarmy s RC Bílé Karpaty
Kralický Sněžník a Orlické hory
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Biofarmy Rakousko a Švýcarsko
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