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Dne 25. ledna převzala paní Jana Horová z rukou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka významné ocenění

OSOBNOST ÚSTECKÉHO KRAJE 2017
v kategorii podnikání a management.

Paní Jana Horová je zakladatelka Ekofarmy 
Babiny v Ústeckém kraji.
V současné době obhospodařuje spolu 
s rodinou přes 1000 ha zemědělské půdy. 
Specializují se v živočišné výrobě na chov 
masného skotu LIMOUSINE. Věnují se také 
chovu koní plemene českého teplokrevníka pro 
turistiku i sport.
V roce 2017 postavili porážku se zpracovnou
masa v prostorách bývalé zemědělské budovy. 
Stavba byla dokončena a zkolaudována v roce 
2017. Porážka se zpracovnou získala v roce 
2017 certifikát „BIO“ a slouží převážně k 
porážce skotu z vlastního chovu farmy Babiny. 
V provozovně provádí bezstresovou porážku 
pod dohledem veterináře. Moderní technologie jim dovoluje porážet 
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s maximální šetrností, jak k samotnému zvířeti, tak i k masu. Tímto 
procesem dokáží předejít uvolnění stresových hormonů do svalů 
zvířete, což je velmi důležité pro chuť masa, poddajnost, ale i jeho 
barvu a trvanlivost.

Paní Jana Horová je velmi odvážná, velmi pracovitá žena, která se 
nebojí jakékoliv práce v zemědělství.
Vytýčí si vždy cíle, kterých chce dosáhnout a postupně se snaží je 
realizovat. Za dobu svého hospodaření odvedla velký kus práce, její 
farma je ukázková a jezdí tam zájezdy ze širokého okolí a zejména 
děti.

Milá Janičko, 
za výsledky Tvé práce a získané označení „Ekofarma BABINY“ a 
dosažení certifikátu „BIO“ si zasloužíš být „OSOBNOSTÍ ÚSTECKÉHO 
KRAJE 2017“ a také proto, že jsi „žena činu“, kterou hned tak nic 
neodradí a takových je v zemědělství velmi málo.
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