Sonnentor je Bylinkový ráj
Firma SONNENTOR patří k průkopníkům v oblasti ekologického zemědělství a výroby
bioproduktů. Na českém trhu působí už 30 let. Sídlí v Čejkovicích u Hodonína a věnuje
se zpracování bylin a koření z výhradně ekologicky obhospodařovaných pozemků. Ze
surovin prvotřídní kvality vyrábí oblíbené biočaje s typickým logem slunce. Udržitelný
způsob podnikání je firmě vlastní od samého začátku, a proto je výroba postavena na
využití obnovitelných zdrojů surovin s cílem minimalizovat odpad a dopady na životní
prostředí. Během exkurzí do výrobních prostor, které jsou přístupné široké veřejnosti,
se o tom mohou přesvědčit sami návštěvníci. Je místem plným vůní, chutí a dobré
nálady.
SONNENTOR založil v roce 1988 v rakouské vesničce Sprögnitz zastánce ekologického
zemědělství Johannes Gutmann. Na začátku 90. let se seznámil s mladým agronomem
Tomášem Mitáčkem a zjistili, že jsou si názorově velmi blízcí. V tehdejším Československu
tenkrát neexistovaly téměř žádné alternativy ke konvenčnímu zemědělství a právě to byl
důvod, proč Tomáš Mitáček s radostí kývl na nabídku spolupráce. V roce 1992 tak vznikl
český SONNENTOR.
Od roku 2009 vede firmu Josef Dvořáček, který nastartoval procesy dalších inovací vedoucí
ke snižování dopadu na životní prostředí a ekologickému hospodaření. S týmem
spolupracovníků se mu podařilo vybudovat úspěšný turistický koncept Bylinkový ráj®, kam
ročně zavítá až 50 000 návštěvníků.
Dnes v SONNENTORU pracuje více než 170 zaměstnanců a úzká spolupráce funguje také s
chráněnými dílnami, jejichž zaměstnanci se podílí na tvorbě výrobků s vysokým podílem
ruční práce.
V roce 1992 firma zakoupila a kompletně zrekonstruovala areál starého válcového mlýna a
zde se usídlila. Prvními produkty českého SONNENTORU byly čtyři druhy sypaných čajů, z
nichž Dobrá nálada patří i dnes k bestsellerům. Později přibyla i výroba čajů porcovaných a
SONNENTOR postupně rostl. Na přelomu milénia proto firma začala hledat nové místo,
které by vyhovovala nárokům stále objemnější výroby. Nakonec se rozhodla začít stavět na
místě, kde stál zdevastovaný kravín. Byl to tak již druhý brownfield, který byl díky činnosti

této společnosti obnoven. Vznikly nové výrobní a skladové prostory a firma se sem v roce
2012 kompletně přestěhovala.
Na podzim roku 2021 začala firma stávající areál rozšiřovat a v těsné blízkosti hal Mlaty a
Akropolis nyní probíhá stavba nové budovy nazvané Solis. Tato stavba bude splňovat
nejnáročnější ekologické aspekty. Jsou zde vybudovány retenční nádrže pro záchyt dešťové
vody, která bude sloužit ke splachování toalet a zalévání zahrady, chlazení a výtop budovy
budou řešeny tepelnými čerpadly fungujícími na principu země/voda. Za pozornost bude jistě
stát i střecha. Jedna její část bude osázena zelení, na druhou část budou umístěny solární
panely o celkovém výkonu 190 kWp.
Stavba budovy je rozdělena do dvou etap. Během první etapy bude postaven sklad, výrobní
hala, kanceláře a nový turistický okruh. Součástí druhé etapy bude stavba nové firemní
prodejny a kavárny s kinosálem.

Udržitelné podnikání v praxi
Biopěstitelé
Udržitelný způsob podnikání se odráží ve všech oblastech působení SONNENTORU. Byliny
a koření, které firma zpracovává pocházejí výhradně od biopěstitelů. Ti jsou nejen z České
republiky (přibližně 30), ale i z dalších míst celého světa (přibližně 1000). Většinu těchto
pěstitelů v SONNENTORU osobně znají. To je zárukou vysoké kvality surovin a zároveň
solidních výdělků pro samotné pěstitele. Neexistuje zde žádný mezičlánek, který by se snažil
surovinu co nejlevněji nakoupit a co nejdráže prodat. Díky přímému obchodu má asi
tisícovka rodin, jejichž obživou je zemědělství, zaručený férový zdroj příjmů.
Koloběh přírody
Bylinám a koření je věnována obrovská péče v celém procesu od sázení až do okamžiku
jejich šetrného zpracování. Obalový materiál, do kterého jsou produkty SONNENTOR
baleny, je proto velmi pečlivě vybírán. Více než 90 % obalových materiálů je plně
recyklovatelných nebo pochází z recyklovatelných zdrojů. Používány jsou i přírodní
biodegradabilní materiály. Jedná se například o folii NatureFlex®, která je vyráběna z
dřevoviny a je součástí čajových přebalů. Za zmínku stojí i pyramidální čajové sáčky z
cukrové třtiny. Tyto materiály se po použití mohou stát součástí běžného kompostu, kde se za
vhodných podmínek postupně zcela rozloží. Koloběh přírody se tak dokonale uzavírá.
Stejně tak tomu je i v případě bylinných pelet, které jsou vyráběny z bylinného prachu. Ten
vzniká při zpracování bylin. Peletami je částečně vytápěna jedna z hal, tepelná čerpadla
dodávají zbylou část tepla. Popel vznikající při spalování pelet je výborným a velmi žádaným
hnojivem.
Zelená energie
Energii, která pochází výhradně z obnovitelných zdrojů, odebírá SONNENTOR od firmy
Nano Energies. V této oblasti se také snaží být i částečně soběstačný. Na střechách budov
jsou proto umístěny fotovoltaické panely. Zelená střecha nad skladem bylin zase pomáhá
zajišťovat v těchto prostorách optimální teplotu po celý rok.
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