
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 

Na naší farmě se zabýváme chovem skotu mas-

ného plemene limusin a jejich kříženců, pěstováním obil-

nin a krmných plodin, okrajově chovem nosnic – produkci 

vajíček.  

Naše produkce je certifikována BIO, tzn., že hos-

podaříme ekologicky. Je to způsob hospodaření, který 

bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti přírody. Ces-

tou ke zdravé produkci je pro nás zvyšování přirozené vi-

tality půdy, pestrá flóra a fauna, přirozené zatravnění a za-

chování remízků. Samozřejmostí je pastevní odchov skotu 

– telátka nejsou násilně oddělována od svých matek, ale 

až do odstavu pobývají se svými matkami na pastvinách, 

jejich hlavní stravou je mateřské mléko. Slepičky nejsou 

chovány v klecích, ale mají svůj výběh, kde si spokojeně 

celý den hrabají. Nezastupitelnou roli u nás hraje vlastní 

kompost a hnůj.  

Maso, vajíčka a grahamovou mouku z našeho 

obilí využíváme v naší farmářské restauraci. 

 

 

 

 

 

 

UBYTOVÁNÍ  

Pro větší skupiny  nabízíme pronájem  celé rekre-
ační vilky s názvem Chata Pod Hájkem. Chata disponuje 
16 ti lůžky v pěti ložnicích, společenskou místností a 
vlastní kuchyní.  

        Pro menší skupinky a  náročnější klientelu  nabízíme 
ubytování v Penzionu Pod Hájkem – v příjemně vybave-
ných rodinných studiích. 

Oba objekty se nacházejí v areálu farmy -  jsou od 
sebe vzdáleny cca 50 m. Každý z těchto objektů má svůj 
vlastní venkovní krytý bazén,  zaplocenou zahradu s dět-
ským hřištěm a zahradním posezením. Samozřejmostí je 
parkoviště, úschovna kol a lyží, WI-FI. 

Společně pro oba objekty je vybudováno samo-
statně stojící wellness, sestávající z vířivky pro 4-6 osob, 
infrasauny pro 2-4 osoby, odpočívárny s lehátky a spr-
chou.    

 
 

 

 

 

 

 

STRAVOVÁNÍ 

V přízemí penzionu je prostorná farmářská re-

staurace. Restaurace je přednostně určena pro stravování 

hostů ubytovaných v areálu farmy.  

Vaříme z lokálních surovin pravou domácí ku-

chyni, kterou ocení milovníci zdravé stravy i milovníci po-

ctivého jídla z masa. Muží ocení fortelnou "chlapskou" 

stravu z hovězího masa, pro ženy jsou připravena jídla ze 

zeleniny, obilnin a pseudoobilnin, dětem uvaříme chutná 

lehká jídla z telecího masa. Maso, vajíčka a grahamová 

mouka je z naší faremní bio-produkce. Ostatní suroviny 

pocházejí převážně od dalších spřátelených farem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



VZDĚLÁVÁNÍ NA FARMĚ 

Na naší farmě organizujeme různé vzdělávací aktivity, tý-
kající se problematiky venkova, farmaření, zdravého život-
ního stylu a ekologického zemědělství, vaření a pečení z 
regionálních surovin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIREMNÍ AKCE, PŘÁTELSKÁ SETKÁNÍ 

Hledáte netradiční místo pro pořádání kurzů či seminářů?  
Poskytneme Vám kompletní servis, abyste si mohli užít je-
dinečnou atmosféru naší farmy při realizaci svých aktivit. 

 

 

 

 

 

BIOFARMA POD HÁJKEM S.R.O. 

HORNÍ BRANNÁ 117 

KRKONOŠE 

 
 

BIOFARMA POD HÁJKEM 

www.biofarma-pod-hajkem.cz 

www.ubytovani-stravovani-krkonose.cz 

PENZION POD HÁJKEM 

www.penzionpodhajkem.cz 

CHATA POD HÁJKEM 

www.chatapodhajkem.cz 

telefon:  487 989 076,  910 050 070 

bio-klub@volny.cz 

booking@penzionpodhajkem.cz 
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