
Víte, že…
Více než 200 ekofarem hospodaří téměř na 10 % zemědělské půdy 
kraje. Převažují zde ekologické pastviny s chovem masného skotu, 
ovcí a koní. Kraj má také významné zastoupení v ekologickém chovu 
prasat v ČR. Úspěšně se rozvíjí faremní zpracování masa a ovoce. 
Turistickému zájmu o region se přizpůsobují i místní ekofarmy, které 
nabízejí ubytování, stravování nebo vyjížďky na koních.

Kvalitní maso z pastvin   
Ekofarmy chovají masná plemena skotu, proto mohou nabídnout 
biohovězí nejvyšší kvality. Řada z nich má vybudovanou vlastní 
porážku nebo bourárnu, lze využít i dovážku až do domu. V kraji 
je k dostání dokonce i biovepřové. Chcete-li ochutnat bio uzeniny, 
vydejte se pro ně na Náchodsko.

Ekofarma Bošina (Vernéřovice, Náchod)
www.masozfarmy.cz, tel.: 775 666 803
Farma u řeky Orlice s.r.o. (Lípa nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou) 
www.farmaurekyorlice.cz, tel.: 776 145 656
Ekofarma Arnultovice (Čistá v Krkonoších, Trutnov)  
www.biomasicko.cz, tel.: 730 511 115

Drůbež a vejce  
Na některých ekofarmách si můžete objednat kuřecí, krůtí  
a dokonce králičí maso, k dostání jsou i vejce.  

Ekofarma Bošina (Vernéřovice, Náchod)
www.masozfarmy.cz, tel.: 775 666 803
Ekofarma Bozetice (Borohrádek, Rychnov nad Kněžnou)
www.ekofarmabozetice.webnode.cz, tel.: 728 204 040

Mléko a mléčné výrobky kravské, kozí i ovčí 
Čerstvé kravské a kozí mléko nakoupíte přímo ze dvora. Pokud 
chcete ochutnat méně tradiční ovčí mléko nebo sýry, zajeďte do 
Šonova. 

M&M Ovčí farma (Šonov, Náchod)
www.ovcifarmasonov.cz, tel.: 724 905 285
Ekofarma Bozetice (Borohrádek, Rychnov nad Kněžnou)
www.ekofarmabozetice.webnode.cz, tel.: 728 204 040
Petr Klír (Kounov, Rychnov nad Kněžnou)
petr.klir@tiscali.cz, tel.: 776 761 168
Jiří Horáček (Lhoty u Potštejna, Rychnov nad Kněžnou)
horacek-lukas@seznam.cz, tel.: 776 083 549

Zelenina, bylinky a obiloviny 
V sezóně je na ekofarmách k dostání mrkev, cibule, dýně, brambory  
i bylinky, celoročně můžete nakupovat obiloviny. Máte-li zájem  
o pečivo z čerstvě namleté mouky, objednejte si ho na statku Tilia.  
Pokud chcete vyzkoušet biobedýnky, neváhejte oslovit Zahradu 
Černíkovice. Černíkovické beraní rohy získaly ocenění Česká 
biopotravina.

Zahrada Černíkovice (Černíkovice, Rychnov nad Kněžnou)
www.biozelenina.cz, tel.: 734 110 270
Biofarma Skřeněř s.r.o. (Stará Skřeněř, Hradec Králové)
www.biofarmaskrener.cz, tel.: 730 575 921
Králíčkova biozelenina (Nový Bydžov, Hradec Králové)
www.kralickovabiozelenina.cz, tel.: 776 397 086
Ekofarma Jaroslav Netík (Dobruška, Rychnov nad Kněžnou)
www.biodvur.cz, tel.: 603 904 241
Statek Tilia s.r.o. (Radešov, Náchod)
www.statektilia.cz, tel.: 606 614 357
Farma KOUT, v.o.s. (Černý Důl, Trutnov)
farma.kout@post.cz, tel.: 777 934 738

Agroturistika 
V turistických oblastech Krkonoš, Broumovska či Orlických hor 
se v posledních letech úspěšně rozvíjí agroturistika. Mezi lákadla 
patří možnost práce na farmě, vyjížďky na koních, ochutnávky 
domácí kuchyně, rybaření, cyklovýlety, pohoda a klid.

Ekofarma Rytířova Lhota (Libošovice,  Jičín)
www.ekofarma-rytirovalhota.wz.cz, tel.: 774 661 133
Ekofarma Bílý mrak (Borohrádek, Rychnov nad Kněžnou)
www.bilymrak.cz, tel.: 603 967 880
Václav Šimák (Ohnišov, Rychnov nad Kněžnou)
www.ekoherba.cz, tel.: 602 116 228
Farma Kněžice (Kněžice, Trutnov)
www.farmaknezice.cz, tel.: 603 574 150
ORLICKO a.s. (Nebeská Rybná, Rychnov nad Kněžnou)
www.penzionorlicko.cz, tel.: 777 203 445
Penzion Tuček (Horní Adršpach, Náchod)
www.penziontucek.cz, tel.: 722 749 590

Ovoce tradiční i neobvyklé 
Z místních sadů, neošetřených syntetickými postřiky, se sklízí jablka, 
hrušky, švestky, ale také arónie či muchovník. V biokvalitě tu poří- 
díte čerstvé i sušené ovoce, mošty i džemy bez průmyslově 
vyráběného pektinu. 

Statek Tilia s.r.o. (Police nad Metují, Náchod)
www.statektilia.cz, tel.: 606 614 357
Ekofarma Bílý mrak (Borohrádek, Rychnov nad Kněžnou)
www.bilymrak.cz, tel.: 603 967 880
Ekofarma Bormato (Úpice, Trutnov)
www.bormato.cz, tel.: 731 172 960
Ekofarma Rytířova Lhota  
(Libošovice, Jičín)
www.ekofarma-rytirovalhota.wz.cz,  
tel.: 774 661 133

Výrobci biopotravin v kraji 
Bazalka s.r.o. (Hradec Králové)
Čerstvé biopečivo, prodejny zdravé výživy a jídelna
www.bazalkahk.cz
SUNFOOD s.r.o. (Dobruška, Rychnov nad Kněžnou)
Chlazené výrobky 
www.sunfood.cz
Living spoon s.r.o. - Živá lžička (Trutnov)
Hotová bezmasá jídla
www.livingspoon.cz



Ekologické 
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 kraji 

Královéhradecký kraj

Počet ekofarem v okresech

do 1 000 ha

1 000 – 6 000 ha

6 000 – 8 000 ha

8 000 ha a více 

S rozlohou 4 759 km2 lze Královéhradecký kraj charakte- 
rizovat jako zemědělsko-průmyslový region s bohatě rozvi-
nutým cestovním ruchem. V zemědělství převažuje pěstování 
obilovin, řepky a kukuřice, významná je též produkce cukrovky, 
pěstování ovoce (zejména jablek, rybízu, třešní a višní) a zeleniny.   
V živočišné výrobě převládá chov skotu a prasat.
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obhospodařované půdy 

Základní údaje o ekologickém zemědělství (EZ) v kraji  
 
Plocha ekologicky obhospodařované půdy   23 262 ha
Podíl půdy v EZ na celkové výměře  
zemědělské půdy 9,8 %
Počet ekologických farem  238
Podíl ekofarem na celkovém počtu  
zemědělských podniků  7,9 %
Počet výrobců biopotravin  36 
Podíl výrobců biopotravin  
na celkovém počtu výrobců potravin  2,4 %
Počet ekofarem s faremním zpracováním 15

Zdroj: ČSÚ (2017), Registr ekologických podnikatelů 
(údaje platné k 31. 12. 2017).

Kde získat více informací 

Registr ekologických podnikatelů  
Ministerstvo zemědělství ČR
www.eagri.cz/rep
Mapa členů Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO 
www.pro-bio.cz 
Adresář farmářů Hnutí Duha 
www.adresarfarmaru.cz
PRO-BIO LIGA 
www.lovime.bio
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