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Komise pro zemědělství a venkov Rady Ústeckého kraje uskutečnila dne 22. 5. 2018 výjezdní 
zasedání u zemědělských subjektů, které čerpají dotace z „Podpor Ústeckého kraje pro akce 
pro zemědělství“.

Na programu výjezdního zasedání byla návštěva na farmách 

 pana Petra Horčíka, soukromého zemědělce ve Lhotě pod Pannou 17

 Ekofarma Babiny II – Jana Horová  

1) Petr Horčík, soukromý zemědělec, Lhota pod Pannou 17 

Rodinná farma pana Petra Horčíka se nachází v krásné přírodě v CHKO České Středohoří na 
hranici okresů Litoměřice, Děčín a Ústí nad Labem.
V současné době obhospodařuje pan Petr Horčík 900 hektarů TTP, celkem 450 ks masných 
krav Limousine. Zaměřuje se nyní také na plemenařinu. Kromě zemědělské výroby se 
zaměřuje na krajinotvorbu, vysazuje staré německé odrůdy vysokokmenů, tůně, rybníky. Na 
farmě pracují kromě manželů Horčíkových také všechny jeho děti, takže jde o skutečnou 
rodinnou farmu. Původně začali hospodařit na farmě Zubrnice od r. 1993, pak 
v Lovečkovicích v nájmu a nyní ve Lhotě pod Pannou. Všechny pozemky, tj. 900 hektarů má 
již ve svém vlastnictví. Také je myslivcem a stará se o myslivecký spolek. 
Čerpají dotace z PRV na nákup strojů, jsou vybaveni veškerými mechanizačními prostředky 
na pěstování a sklizeň TTP. Pro ŘSD provádí v okresech Litoměřice a Louny čištění škarp atd.
Na dotaz, co je tíží nejvíce odpověděli takto: „Jednoznačně byrokracie – kontroly SZIF, 
problém s lidmi.“
Po prezentaci hospodářství pana Horčíka byla diskuze a prohlídka jeho farmy – vybavení 
mechanizačními prostředky, haly, dvůr atd. Pak Následovala ukázka senážování přímo 
v terénu na Loukách s balícím zařízením na balíky. V celém areálu byl pořádek a bylo vidět, že 
z celé rodiny vyzařovala láska k zemědělství, přírodě a krásné krajině.

DĚKUJEME CELÉ RODINĚ HORČKÍKOVÝCH, ŽE UMOŽNILA ZEMĚDĚLSKÉ KOMISI ÚK 
PROHLÍDKU CELÉHO AREÁLU A PREZENTACI SVÉHO HOSPODAŘENÍ V RODINNÉ FARMĚ.
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2) Ekofarma Babiny II – Jana Horová  

Duší celé ekofarmy Babiny II je farmářka Jana Horová, která patří mezi skvělé, akční ženy 
v zemědělství a v r. 2018 získala ocenění Osobnost Ústeckého kraje 2017, které převzala 
z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Ekofarma se nachází v severní části v CHKO České Středohoří na hranici okresů Litoměřice, 
Děčín a Ústí nad Labem, v blízkosti obce Homole u Panny. V roce 1987, se zde rozhodli 
současní majitelé pracovat a žít v krásné krajině, kde byla farma ještě státním statkem a již o 
tři roky později ji získali do vlastnictví. Začínali hospodařením na 70 hektarech a chovem 
červenostrakatých krav s mléčnou produkcí, ovcí plemene suffolk a merino, koz a koní 
převážně huculského plemene a českého teplokrevníka.
V současné době již obhospodařují přes 1000 hektarů TTP a specializují se na chov masného 
skotu plemene Limousine a prodejem vlastního vyzrálého bio hovězího. 

V roce 2017 uvedli do provozu novou porážku a výrobnu s názvem „Biojatka Babiny“ 
s finanční podporou Evropské unie ve výši 40 % nákladů. Moderní technologie dovoluje 
porážet s maximální šetrností, jak k samotnému zvířeti, tak i k masu. Tímto procesem se dá 
předejít uvolnění stresových hormonů do svalů zvířete, což je velmi důležité pro chuť masa, 
poddajnost, ale i jeho barvu a trvanlivost. Kvalitní hovězí maso masných plemen se vyznačuje 
vynikající chutí, křehkostí a šťavnatostí. Chuť masa ovlivňuje pastva na podhorských loukách. 
Maso má velkou výživnou hodnotu – vysoký obsah bílkovin, vitamíny skupiny B, železo, 
fosfor a stopové prvky. Slouží jako zdroj kyseliny lionové, která napomáhá k vytvoření 
optimální rovnováhy mezi svalovou a tukovou hmotou v lidském těle. Z vyzrálého masa se 
připraví jídlo za podstatně kratší dobu než z běžného hovězího masa.

V roce 2016 byla farma Babiny podpořena ze strany Ústeckého kraje prostřednictvím 
„Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje.“ Dotace ve 
výši 300.000,- Kč byla využitá na kompletní zastřešení objektu.

Farma Ekobabiny je velice činorodá, kromě ekologického zemědělství se zabývá 
agroturistikou. V areálu pro turisty se nachází dřevěné chatky pro děti s celodenním 
programem i stravováním. Farma nabízí prostory pro pořádání společenských akcí, dětských 
oslav, ubytování a vyjížďky na koních do volné přírody. Konají se zde různé akce – otevírání a 
zavírání studánek, country bály apod.

Manžel farmářky je skvělý muzikant, skladatel a zpěvák a má vlastní kapelu. Farma Jany 
Horové je skutečnou „rodinnou farmou“ – tři dospělé děti se svými rodinnými příslušníky 
pracují přímo na této farmě a tvoří skvělý rodinný tým. Jejich vize nekončí, je rozestavěna 
moštárna ovoce, zpracování vlastního ovoce do kompotů, sušení ovoce atd.

Své výrobky realizují na farmářských trzích v Praze, a to na „Kulaťáku“ a „Heřmaňáku“, kde je 
o jejich výrobky velký zájem. V celém areálu bylo uklizeno, viděli jsme novou výrobnu a 
biojatka, zimoviště pro dobytek, koně na pastvě i masný skot. Na farmě vládla příjemná 
pohoda, a každý z rodinných příslušníků měl přidělenu svou práci.

DĚKUJEME FARMÁŘCE PANÍ JANĚ HOROVÉ ZA UMOŽNĚNÍ PROHLÍDKY CELÉHO AREÁLU. 



Z návštěvy areálu vyplývá, že jak finanční prostředky z Programu podpory rozvoje 
zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje, tak i z PRV MZe byly vynaloženy účelně a 
podpořily rozvoj zemědělské výroby na farmě.

Není náhodou, že v roce 2018 byla zařazena Farma Babiny II do 5. ročníku „Poznej svého 
farmáře“. Tato akce se koná v Babinách 22. 9. 2018. Návštěvníci budou moci ochutnat na 
farmě výrobky přímo od tohoto farmáře, nakoupit kvalitní potraviny z regionu a podívat se, 
jak farma hospodaří a vyrábí potraviny.

Nedílnou součástí bude i tematická doprovodná akce pro celé rodiny. Pro děti bude 
připraveno mnoho zajímavého.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT S DĚTMI NA AKCI „POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE“ –
BUDETE PŘEKVAPENI A SPOKOJENI.

V Mostě, dne 22. 5. 2018
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Videa: 

Ekofarma Babiny    – https://www.youtube.com/watch?v=4XwsHC1WXB8
Ekofarma Babiny II – https://www.youtube.com/watch?v=8cmwyq1Wy5E&t=151s
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